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مـقـــدمـــة

احلمد لل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
يسـرنا أن نقـدم كتاب التاريخ للصف السـادس االبتـدائي والذي تم تطـويره تلبية لتوجيهات 
وزارة الرتبية والتعليم يف جمال حتديث املقررات وتطويرها، وبام يكفل الرتمجة السليمة لألسس 
واملنطلقات الرئيسة ملنهـاج مادة التـاريخ، وقد روعي فيه االستـرشاد بكتب وزارة الرتبية والتعليم. 
ويتكون هذا الكتاب من مخسة أبواب، ثالثة منها للفصل الدرايس األول والبقية للفصل الدرايس 

الثاين. وتتناول هذه األبواب :
ـ الـبـــاب األول   :  ويتناول الدولة العثمـانية، وأوضاع البالد قبل احلكم السعودي، ودعوة 

الشيخ حممد بن عبدالوهاب اإلصالحية، والدولة السعودية األوىل.
ـ البـاب الـثـانـي : الدولة السعودية. ويتناول قيام الدولة السعودية الثانية، وهنايتها.

الثالثة. ويتناول سرية امللك عبدالعزيز، وجهوده يف توحيد  الثـالـث : الدولة السعودية  الـبـاب  ـ 
البالد.

ـ البـاب الـرابـع : اململكة بعد وفاة موحـدها. ويتناول امللوك بعد امللك عبد العزيز، والنهضة 
يف اململكة العربية السعودية.

ـ الباب اخلامس : إسهام اململكة يف امليدان اخلارجي. ويتناول قضية فلسطني، وأهم اهليئات 
واملنظامت اإلقليمية والدولية.

وقد جاء عرض كل باب من هذه األبواب؛ ليربز األهداف األساسيـة للمقرر، ويظهر الرتابط بينها 
وبني أهداف الدروس.

وهيدف تطوير هذا الكتاب إىل الرتكيز عىل أساسيات املعرفة التارخييـة من حيث املفاهيم، واملهارات، 
والقيم، واالجتاهات من خالل تعريف التالميذ والتلميذات بتاريخ بالدهم، وبحكامها، وما بذلوه 
من جهد وما حققوه من إنجازات، وإبراز دور العقيدة اإلسالمية التي يتمسكون هبا يف هنضة البالد 
والذي يتوقع من التالميذ والتلميذات أن يدركوه، وتكون لدهيم القدرة عىل استيعابه بعد االنتهاء 

من دراستهم.
إن تطوير حمتوى هذا الكتاب وتنظيمه يربز بصورة جلية وواضحة جوانب التطوير التي روعيت 

فيه وفق ما يأيت :
1 ـ التشكيل اإلعرايب ملعلومات الكتاب؛ لتحقيق صحة القراءة.

2ـ  توثيق اآليات، وختريج األحاديث، وإضافة بعض اآليات واألحـاديث التي ختص املواقف 
التارخيية املختلفة.



3 ـ رشح الكلامت الغامضة يف اهلامش.
معلومات  إثراء  التوضيحية؛ هبدف  العبارات  أو  اإلضافية  باملعلومات  الدروس  تزويد  ـ   4

التالميذ والتلميذات دون مطالبتهم هبا.
5 ـ توضيح بعض املفاهيم واملصطلحات التارخيية الواردة يف بعض الدروس.

6ـ  تنويع األسئلة بام حيقق املستويات املعرفية واملهارية، ويناسب اجتاهات التالميذ والتلميذات 
وميوهلم.

م  7ـ  إضافة األنشطة بحيث تتفق مع ميول املتعلمني واملتعلامت وحاجاهتم، واستثامر مصادر التعلُّ
املتوفرة يف البيئة.

والرسوم  واملصورات،  واملخطوطات،  اخلرائط،  من  املتنوعة  التعليمية  الوسائل  إضافة  ـ   8
فهم  عىل  والتلميذات  والتالميذ  اإليضاح،  عىل  واملعلامت  املعلمني  تساعد  التي  واألشكال 

واكتساب مهارات حتديد وقراءة األشكال وتفسريها، واستنتاج املعلومات ذات العالقة هبا.
9 ـ تعزيز االنتامء الوطني للتالميذ والتلميذات وإعدادهم للتفاعل مع قضايا وطنهم وبيئتهم 

العربية واإلسالمية.
10ـ  وضع قائمة باملراجع ذات الصلة باملحتوى؛ لريجع إليها املعلمون واملعلامت إلثراء مادهتم 

العلمية.
املعلمني  والتلميذات مع جهود  التالميذ  املرجوة البد من تضافر جهود  تتحقق األهداف  ولكي 

واملعلامت واملنزل.
راجني من الل سبحانه وتعاىل أن نكون قد وفقنا لتحقيق معظم متطلبات مرشوع تطوير املقررات 

الدراسية؛ حتى تكون هذه الطبعة أكثر وضوحًا، وتنظياًم، وشمواًل من الطبعات السابقة.

والله ولي التوفيق
لجنة تطوير مقررات المواد االجتماعية
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ةِ نسبًة إىَل مؤسِسها األوِل عثامنَ بِن َأرُْطغُرَل. وكاَن قوُمه         ُسميْت هذهِ الدولُة بالعثامنيَّ
ةِ الَّتي هاجرْت مْن أواسِط آسيا، واستقرْت بعدَ إسالِمها يف آسَيا الصغرَى  مَن القبائِل الرتكيَّ

تِي أقاُموا فْيها دولَتهم. انظِر الشكل )1(. )تركَيا حالًيا( الَّ

 شكـل )1( خـريطـة اإلمـارة العثمـانيـة

الـتـوسـُع العثمـانـيُّ فـي أوروَبـــا :

أوروَبا،  قارةِ  يف  معارٍك  عدَة  فخاُضوا  اإلسالميِّ،  باجلهادِ  العثامنيوَن  السالطنُي  قاَم 
وفتُحوا أجزاءً منها، ونرُشوا اإلسالَم فيها، فتوسعْت مساحُة دولتهم، حتى أصبحْت مْن 

أقَوى الدوِل يف ذلَك الوقِت، و أعظمَ دولٍة إسالميَّةٍ.

الــدولـــةُ الـعـثمــانـيَّـــةُ

الفصل
األول
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َة عددٌ مَن السالطنِي، أشهرُهمْ : وقْد حكَم الدولَة العثامنيَّ
ُه فتَح الُقْسَطنطينيةَ عاصمَة البيزنطينَي، واختَذها عاصمًة  حممُد الثاينُّ امللقُب بالفاتِح؛ ألنَّ

ةِ، وأطلقَ عليَها »استانبوَل«. وال تزاُل حتمُل هذا االسَم حَتى اليوِم. للدولةِ العثامنيَّ

ـِة : ضـمُّ الـعثمـانيـنَي للـبـالَد الـعــربـيَّ

اجتهْت أنظاُر العثامنينَي لبسطِ نفوذِهم عىل البالدِ العربيَّةِ لعدةِ أسباٍب منها :
1 ـ رغبُة العثامنينَي ضمَّ احلرمنِي الرشيفنِيِِ يف مكةَ واملدينةِ؛ لرفِع مكانتِهم لدى املسلمنَي.

2 ـ الدفاع عن احلـرمنِي الرشيفنِي خاصًة، والبالدَ العربيَّةَ عـامًة من أخطار أعداءِ اإلسالِم.
هام إىل دولتهِ بعَد هزيمتهِ للمامليِك  لذا زحفَ السلطاُن سليمُ األوُل إىل بالدِ الشاِم ومرَص، وضمَّ

اِمها األرشافِ والءَهم َلهُ. ثمَّ دخلْت بالُد احلجاِز حتَت حكمه بعَد إعالنِ حكَّ
ابِن  السلطانِ سليامَن  العربيةِ يف عهدِ  البالدِ  العثامنيوَن بسط نفوذِهم عىل  وبعَد ذلَك أكمَل 
ِم؛ فدخَل حتَت نفوذِهم العراُق، وجهاتُ اخلليِج العريبِّ، وشامُل أفريقَيا، ثمَّ اليمنُ.وقْد داَم  ـْ َسلي

حكُم العثامنينَي للبالدِ العربيَّةِ حوايل أربعَة قرونٍ.

ـِة وأثـُره عـىل الـبـالدِ العربيَّـِة : ضعُف الـدولـِة العثمـانيَّ

نتيجـًة لعوامٍل متعددةٍ ضعفِت الدولُة العثامنيَّةِ، واهنارْت قوهُتا، فتكالَب عليَها أعداُؤها وأخُذوا 
الفوىض، وكاَن تأثريُ ذلَك كبريًا عىل  تِ  وَن احلركاتِ االنفصاليَة فيها؛  فاضطـرَب األمنُ، وعمَّ يغذُّ
البالدِ العربيَّةِ عامةً، وعىل جزيرةِ العربِ خاصةً؛ حيثُ طغى عليها اجلهُل بالديِن، وانترشْت فيها البدُع، 
وبعض املظاهرُ الرشكيُة، واستمرْت عىل هَذا الوضِع حتَّى قيَّضَ الُل هَلا الداعيَة امُلصِلَح الشيَخ حممَد بنَ 

ه. عبدِالوهاِب، الَّذي استطاَع ــ بتوفيٍق منَ اللِ تعاىَل ــ تطهرَيها منْ ذلَك كلِّ
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األســئـــلــــــــــة

ا حتتَ اإلجابةِ الصحيحةِ فياَم يأيِت: س1: ضعْ خطًّ

أ ــ العثامنيون من القبائل: )العربية، املغولية، الرتكية(.

ِة هو: ب ــ مؤسسُ الدولةِ العثامنيَّ

)َسليمُ األوُل، عثامُن بنُ َأْرُطْغُرَل، حممُد الثاينُّ(.

ج ــ قاَم العثامنيوَن باجلهادِ، وخاُضوا منْ أجِل ذلَك عدَة معاركٍ يف قارةِ )أوروَبا، آسَيا، أفريقَيا(.

ةِ حوايِل )ثالثةِ قرونٍ، أربعةِ قرونٍ، مخسةِ قرونٍ(.   د ــ داَم حكمُ العثامنينَي للبالدِ العربيَّ

س2: أكملِ الفراغاتِ اآلتيةِ بام يناِسبها:

ةُ الرتكيَّةُ منْ أواسطِ ............................. واستقرتْ يف ............................. أ ــ هاجرتِ القبائلُ العثامنيَّ

ِة هوَ ..................................................... ب ــ أشهرُ سالطنيِ الدولةِ العثامنيَّ

هزيمتِه  بعَد   ........................ و   ............................ ضمِّ   منْ  األوُل  َسلِيْمُ  السلطاُن  نَ  متكَّ ــ  ج 

..................

س3: اذكْر سبب َما يأيِت:

1 ــ رغبَة العثامنينَي يف ضمِّ احلرمنِي الرشيفنِي.

2 ــ تسمية الدولة العثامنية هبذا االسِم.

3 ــ إطالق لقب الفاتح عىل السلطان العثامين حممد الثاين.

نشــاط

الدولة  إلى ضعف  أدت  التي  العوامل  بالبحث عن  التالميذ  المعلم مجموعة من  يكلف  ـ  
العثمانية من خالل المراجع التاريخية المتوفرة في مكتبة المدرسة، ثم يقوم أحد التالميذ 

بقراءتها أمام زمالئه والتعليق عليها بمساعدة المعلم.
ـ  وتكلف مجموعة أخرى بكتابة موضوع عن السلطان محمد الثاني يتضمن أهم إنجازاته.
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أوضاُع بالدِنا قبلَ الحكِم السعوديِّ
الفصل
الثـاين

أ ــ الـوضــُع السـيـاســيُّ :

كانْت بالُدنا قبَل احلكِم السعوديِّ تنقسم إىل أقساٍم سياسيٍة متعددة، وقد كانت اخلالفات 
أشهر  وكانت  جهاهتا،  معظم  يف  األمن  انعدم  ولذلك  إماراهتا؛  من  كثري  بني  قائمة  واحلروب 

اإلمارات فيها :   
الحجازُ: وحيكُمها األرشافُ، وقاعدهتم مكة املكرمة، وكانْت خاضعًة للدولةِ العثامنيَّةِ.

نجُد: وتتكوُن منْ إماراٍت صغريٍة، حيكُمها ُأمراٌء مْن أهِلها.
المنطقة الشرقية : وحيكُمها بُنو خالدٍ. وكانت األحساء مقرًا حلكمهم. انظِر الشكل )2(.

شكـل )2( الوضـع السياسـي لبـالدنـا قـبـل الحكـم السعـودي 
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ب ــ الـوضــُع الـديـنـيُّ :

عىل الرغِم منْ وجودِ العلامءِ يف معظِم مناطِق البالدِ إال أنَّ اجلهَل بأموِر الديِن انترشَ بنَي عامةِ 
الناِس كالتوسِل بقبوِر الصاحلنَي، واألشجاِر، واألحجاِر وغريُها؛ لذلَك كانْت البالُد بحاجةٍ إىل 

:
ُد ُبلداهَنا وقبائَلها املختلفةِ،وملاَّ  دعوةٍ إصالحيةٍ تنرشُ عقيدةَ التوحيدِ اخلالِص، حكومةٍ قويةٍ توحِّ
كانت منطقة نجد غري خاضعة حلكم الدولة العثامنية املبارش، فقد كانت أنسب مكان لقيام دعوة 

إصالحية فيها.
ُ سبحـانُه وتعاىَل أْن تظهـرَ هذهِ الدعوُة اإلصالحيُة يف نجـدٍ عىَل يدِ الشيِخ حممدٍ  وقْد شاَء اللَّ
اِب ــ رمَحُه الُل ــ والَّتي سانَدها قادُة آلِ سعودٍ؛ فعمَّ خريُها أهَل البالدِ، وانتفَع هبا  بِن عبدِ الوهَّ

غرُيُهم يف البالدِ اإلسالميةِ اأُلخرى.

اقرأ اخلريطة ثم دون أسامء األرس التي كانت حتكم يف :
1 ـ احلجاز.

2 ـ املنطقة الرشقية.
3ـ  نجد : يف العيينة ........................... يف الدرعية ............................... يف الرياض ............................. 

يف الدمل ..........................
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األســئـــلــــــــــة

س1 ـ ضْع عالمة )     ( هناية العـبارة الصحيحـة وعالمـة)     ( هناية العبارة اخلاطئة 
فام يأيت :

مًة إىَل عدةِ أقساٍم سياسيةٍ.         )    ( أ ــ كانتْ بالُدنا قبَل احلكِم السعوديِّ مقسَّ
ب ــ كانْت منطقُة احلجاِز منبَع دعوةِ الشيِخ حممدٍ بِن عبدِ الوهاِب اإلصالحيةِ.   )    (
ج ــ منْ أشهِر اإلماراِت املَوجودةِ يف نجد قبَل احلكِم السعوديِّ إمارُة بني خالدٍ. )    (
د ــ كانت منطقة نجد خاضعة حلكم الدولة العثامنية املبارش.                       )    (

س2: اذكـْر سبـب مـا يأتـي:
أ ــ انعداَم األمِن يِف معظِم بالدَنا قبَل احلكِم السعوديِّ.

ب ــ انتشارُ البدِع واملنكراتِ يف بالدَنا قبَل دعوةِ الشيِخ حممدٍ بِن عبدِ الوهابِ.
ج ــ حاجة البالد إىل حكومة قوية.

د ــ مناسبة منطقة نجد لقيام دعوة إصالحية فيها.

س3: ما األمـور الرشكية التي ظهرت بني عامـة النـاس قبيل الدعـوة اإلصالحيـة ؟
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الشيُخ محمُد بُن عبدالوهاب َودعوتُه اإلصالحيةُ
الفصل
الثـالث

نسـُبـهُ وأرسُتُه:

هَو حممُد بنُ عبدِ الوهابِ بِن سليمـاَن التميميِّ. ُولَد يف بلدةِ الُعَيْيَنةِ)1( سنة 1115هـ. 
ُه َووالدهُ مَن العلامءِ املشهورينَ، وقْد توليا القضاَء  كانْت أرسُتُه معروفًة يف نجدٍ إْذ كاَن جـدُّ
يف العيينة التي كانتْ من أقوى اإلمـاراتِ النجـديةِ. وكاَن الشيُخ حممٌد منُذ طفولتهِ حمبا 

للقراءةِ، جمتهًدا يف طلِب العلِم، كاَم كاَن ذكيا، قوَي احلافظةِ.  
َم القرآنَ الكريَم، فحفَظُه قبَل أْن يتجاوَز العارشَة مْن عمرهِ. ثم درسَ الفقـَه عىل  تعلَّ

ى فريضَة احلِج، وزاَر املدينَة. يدِ والدهِ، وبعَد ذلَك أدَّ

رحـالتـُه لـطـلـِب الـعـلــِم :

بعَد عودةِ الشيِخ حممدٍ ِمن مكَة واملدينةِ، عكفَ عىل دراسةِ كتبِ التوحيدِ خاصًة كتِب 
ُه أدرَك رضورَة السفر؛ ملواصلةِ تعليمهِ. فسافَر مرًة ُأخرى  شيِخ اإلسالِم أمحدِ بِن تيميَة. لكنَّ
إىَل احلجاِز، ودرسَ عىَل يدِ علامءِ املدينةِ. ثمَّ عاَد إىَل الُعَيْيَنةِ، لكنَّه خرَج مْنَها مرًة ُأخَرى بعَد 
عدةِ شهوٍر إىَل البرصةِ، حيثُ ازداَد علاًم يف احلديث، والفقهِ، والنحِو. وبدَأ يدُعو الناَس 
إىَل إخالِص العبادةِ للِ، وهياجمُ البدَع واألعامَل الرشكيَّةَ، فاضطَر بسبِب دعوتهِ إىَل مغادرةِ 

البرصةِ.
فذهَب إىَل األحساءِ، حيثُ اجتمَع بعلامئِها، وتناقشَ مَعهم يف العلوِم الرشعيَّة، خاصًة 

التوحيدِ. وبعَد ذلَك عاَد إىَل نجدِ. انظِر الشكل )3(.
 )1(  العيينة : بلدة تقع شامل غرب الرياض، تبعد عنه )50 كم( تقريبًا.
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بدُء الـدعـوِة يف حـريـمــالَء)1(:

هَ إىَل حريمالَء؛ ألنَّ واَلَدهُ ترَك الُعَيْيَنََة، وأصبَح قاضيا  ملَّا عادَ الشيُخ حممٌد إىل نجدٍ، توجَّ
حلريمالَء، فبدَأ الشيُخ حممدٌ دعـوتُه فيها، ولقيْت قبواًل عنَد بعِض سكانِ حريمالَء.

)ملاذا ترك الشيخ حممد بن عبد الوهاب العيينة، وذهب إىل حريمالء؟(

 )1(  حريمالء : تقع شامل غرب الرياض، بحوايل 70 كم.

شكـل )3( رحـالت الشيـخ محمـد بـن عبـدالوهـاب لطلـب العلـم

انتقـاُلـه إىَل الـعيينــِة :

ٍر ممنْ استجاَب لدعوةِ الشيِخ حممدٍ؛ فانتقَل الشيُخ إليَها  كاَن أمريُ العيينةِ عثامُن بنُ ُمَعمَّ
َدُه كلَّ التأييدِ، وملا وجَد الشيُخ أمريًا يؤيـدُه،  حيث استقبله األمريُ عثامُن بالرتحاِب، وأيَّ
بدَأ يطبِّقُ ماكاَن يدعَو إليهِ. فأزاَل ُهَو وأنصارُه كلَّ َما يف املنطقةِ منْ األمور الرشكيةِ الَّتي 
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ال ُيقرُّها اإلسالُم، ومنْ ذلك: هدُم القبةِ املبنيةِ يِف )اجلبيلةِ( عىَل قرٍب ُيعتقُد أنَّه قربُ زيدِ بِن 
اخلطاِب ـ ريض الل عنه ـ وقطُع األشجاِر الَّتي كاَن يتوسُل هبا اجلهلُة ِمن الناِس.

ضوا عليهِ  وكاَم كاَن للشيِخ حممدٍ أنصاٌر متحمسوَن لدعوتهِ، كاَن لُه خصوٌم. فحرَّ
حاكمَ األحساِء، الذي طلَب منَ األمرِي عثامَن بِن ُمَعمٍر أْن يتخىَل عنْ مساعدةِ الشيِخ 
َذ عثامُن طلَب حاكِم األحساءِ. واضطرَّ الشيُخ حممدٌ إىل مغادرةِ الُعَيْيَنةِ الَّتي  حممدٍ. فنفَّ

شهدْت أوَل تطبيٍق لدعوتهِ اإلصالحيةِ.

انتقالـُه إىل الـدرعيـِة ووقـوُف آِل سـعـوٍد مـعـه :

بعَد أن اضطَر الشيُخ حممٌد إىل تركِ الُعيينةِ، توجَه إىل 
بلدةِ الدرعيةِ الَّتي تقُع بنَي الُعيينـةِ وبنَي الرياض، وكاَن 

أمريُها حممُد بنُ سعودٍ طيَِّب السريةِ، قويَّ الشخصيـةِ.
وملا وصَل الشيُخ حممد إىل الدرعيةِ قابلُه األمريُ حممدٌ 
التوحيدِ،  ُنرصةِ  عىل  وتعاهَدا  بهِ.  َب  ورحَّ سعودٍ،  بنُ 
وجهادِ أعدائهِ، ووعَد األمريُ الشيَخ حممًدا بأنَُّه سيحميهِ 
يُخ وعد األمرَي أنَّه لنْ يرحَل  مثلام حيمي ُأرسُته، كام أنَّ الشَّ
عِن الدرعيةِ. وكاَن ذلَك االتفاُق سنَة 1157هـ. وهبذا 
ُة األوىَل. )عىل ماذا قامِت الدولُة  بدأِت الدولُة السعوديَّ

السعوديهُّة ؟(

إضـافــة

 قال اإلمام حممد بن سعود عندما تعاهد 
دين  هذا  إن  يا شيخ.  حممد:  الشيخ  مع 
وأبرش  فيه  الشك  الذي  ورسوله  اللهّ 
واجلهاد  به،  أمرَت  وملِا  لك.  بالنرصة 
ملن خالف التوحيد. فكان هذا االتفاق 
فاحتة خري وبركة إذ مل يكد يتم هذا العهد 
حتى حتولت الدرعية إىل عاصمة دينية، 
حتسن  إىل  أدى  مما  وحربية؛  وسياسية، 

أحواهلا االقتصادية. 

أسـاليُبـه فـي الـدعـوِة :

ِة بأساليَب  بعد أن استقرَّ الشيخُ حممٌد بنُ عبدِالوهابِ يف الدرعيةِ، قاَم بنرِش دعوتِِه اإِلصالحيهّ
متنوعةٍ منها:

1 ـ قام بتعليمِ الناِس أصوَل الديِن وعلوَم الرشيعةِ.
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2 ـ ألَّفَ الرسائَل يف التوحيدِ، وبعثها إىل البلدانِ املختلفةِ.
موا الناس أمور دينهم. 3 ـ أرَسَل الدعاَة إىل البلداِن املجاورةِ؛ ليعلِّ

هتا.  4 ـ راسَل العلامَء وأعياَن البالد؛ لينارِصوا دعوَته وينضموا إىِل الدولةِ التي أيدهّ
وقْد وفَد كثريٌ من أنصاِر دعوةِ الشيِخ حممدٍ بِن عبدِالوهابِ إىل الدرعيةِ إما رغبةً يف القرِب منُه، 
ومساعدته عىل نرِش تلَك الدعوةِ، وإما خوفًا من أمراءِ بلداهِنم الَّذين كانوا ال يزالوَن معارضنَي 
هَلا. وازداَد بذلَك عدُد سكانِ الدرعيةِ ازديادًا كبريًا، وبدأْت تنمو وتتسُع. ظلَّ الشيُخ حممٌد يعمُل 
بإخالٍص، وانسجاٍم مع قادةِ آلِ سعودٍ حوايل مخسنَي عاما؛ لرفعةِ دولةِ التوحيدِ وتقُدمها. وكاَن 
خالَل تلَك املدةِ املرجُع يف اإلفتاءِ، والقضاءِ، واألمِر باملعروِف والنهي عِن املنكِر، كام كاَن مستشارًا 
ملنْ عارَص منْ قادةِ الدولةِ السعوديةِ األوىَل يف األموِر املهمةِ. وكاَن ملؤلفاتهِ وتدريسهِ أثر كبري يف 

ازدهاِر احلركةِ العلميةِ، ويف جعِل الدرعيةِ مقصَد طالِب العلِم من خمتلفِ البلدانِ.

وفــاُتـــــــه :

ُتويف الشيخُ حممٌد بنُ عبدِ الوهاِبـ  رمحه اللـ  عام 1206هـ. بعَد ُعمٍر قارَب احلاديةِ والتسعنَي 
سنًة قضاَها يف خدمةِ عقيدةِ التوحيدِ اخلالِص وتطبيِق الرشيعةِ الغراءِ. وقْد شاَء الُل سبحانُه أال 
ت عيُنه برؤيةِ نجاِح دعوتهِ اإلصالحيةِ، وقياُم دولةٍ عىل  يفارَق ذلك الداعيَة الدنيا إال بعْد أْن قرَّ

أساِس هذِهِ الدعوةِ ُتطبِّقُ رشيعةَ اللِ يف مجيِع أموِرها.
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األســئـــلــــــــــة

س 1: أكملِ الفراغـاتِ التاليـَة:

أ ـ اشتهرْت أرسُة الشيِخ حممدٍ بِن عبدِ الوهاِبِ بـ ..................................................................
ب ـ ُولَِد الشيخُ حممٌد بنُ عبدِ الوهاِب يف عاِم .....................................................................

ج ـ من العلوم الَّتي درَسها الشيُخ حممٌد ............................................................. و  ................
............................ و ..............................................................

دـ  ظلَّ الشيخُ حممٌد يعمُل مَع قادةِ آِل سعودٍ حوايل ...................................................................... 
عام.

هـ ـ كاَن ملؤلفاتِ الشيِخ حممدٍ وتدريسه أثرٌ يف ازدهاِر احلركةِ ..................................................

ـا حتتَ اإلجابـةِ الصحيحـةِ فياَم يي: س2: ضْع خطًّ

أ ـ ُولَِد الشيخُ حممٌد بنُ عبدِ الوهابِ يف بلدةِ )الدرعيةِ ـ حريمالَء ـ العيينةِ(.
ب ـ حفَظ الشيخُ حممٌد القرآَن الكريَم ومل يتجاوزْ عمره السنة )العارشَة ـ الثالثَة عرشَة ـ اخلامسَة عرشَة(.

ج ـ ُتويفِّ الشيُخ حممٌد يف الدرعيةِ سنَة )1160هـ  ـ 1206هـ ـ 1218هـ(.
( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )  x ( نهاية العبارة الخاطئـة فيما يأتي : س3 ـ  ضْع عالمـة )

أ ـ كانْت ُأوىل رحالتِ الشيِخ حممدٍ بِن عبدِالوهاِب لطلِب العلِم إىل احلجاِز.
َة يف بلدةِ حريمالَء. ب ـ بدَأ الشيُخ حممٌد دعوَته اإلصالحيَّ

ج ـ كانْت الدرعية هيَ أوَل بلدٍة طبَّقَ الشيُخ حممٌد فيها تعاليمَ الدعوةِ اإلصالحيهّةِ.
د ـ بدأتِ الدولةُ السعوديةُ يف عاِم 1257هـ.

س4: اذكـْر سبـب مـا يـأيت:

أ ـ انتقاُل الشيِخ حممدٍ بِن عبدِالوهاِب من العيينةِ إىل الدرعيةِ.
ب ـ استقراُر الشيِخ حممدٍ بِن عبدِالوهاِب يف الدرعيةِ.
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ج ـ ازدياُد عددِ سكانِ الدرعيِة بعَد دعوةِ الشيِخ حممدٍ.

س5: اذكـر مـا يـأيت:

أ ـ األعامَل الَّتي قاَم هبا الشيخُ حممٌد بنُ عبدِالوهاِب وأنصاُرُه خالَل إقامتهِ يف الُعَيْيَنةِ.
ب ـ البلداَن الَّتي زارَها الشيُخ حممٌد بنُ عبد الوهاب.

ةِ الَّتي أمامكَ تتبْع بأسهٍم رحالتِ الشيِخ حممدٍ ابِن عبدِالوهابِ؛  س6 : عىل خريطةِ شبهِ اجلـزيرةِ العـربيَّ
لطلبِ العلِم.

نشــاط

يشترك مجموعة من الطالب في إصدار صحيفة تتضمن عددًا من المقاالت المختلفة عن 
الشيخ محمد ودعوته اإلصالحية.
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سعـود بن حمـمد بن مقـرن بن مرخـان

حكام آل سعود

شكـل )4( : حكـام الـدولـة السعـوديـة

حكام الدولة السعودية األوىل.
حكام الدولة السعودية الثانية.
حكام الدولة السعودية الثالثة.

مل يتول احلكم منهم أحد.

فـهــد
)18(

خـالــد
)17(

فيصـل
)16(

سـعــود
)15(

عبدالعزيز
)14(

عبدالرمحن
)13(

سـعــود
)12(

عبداللهّ
)11(

فيصـل
)7 ــ 10(

تـركــي
)6(

عبداللهّ

مشـاري

مـشـاري
)5(

عبداللهّ
)4(

سـعــود
)3(

عبدالعزيز
)2(

مـحـمــد
)1(

خـالــد
)8(

عبداللهّ
)9(

ثنيــان

إبراهيـم

ثنيــان

عبداللهّ
)19(

فرحان
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الـدولــةُ الـسـعـوديَّــةُ األوَلـى
الفصل
الرابـع

قـيــاُم الـدولــِة :

أنَّ الدولةَ السعوديَّةَ األوىَل بدأْت منُذ أْن تعاهَد مؤسُسهـا األمريُ حممُد بنُ  سبقَ أْن عرفتِ 
سعـودٍ مَع الشيِخ حممدٍ بِن عبدِ الوهـاِب سنة 1157هـ. عىَل نرصةِ التوحيدِ، وتطبيِق الرشيعةِ 

ةُ األوىَل قائمًة ستًة وسبعنَي عامًا. الغراءِ. وظلتِ الدولةُ السعوديَّ
وقد توارث حكمها خالل تلك السنوات أربعة حكام هم: حممد بن سعود، ثم ابنه عبد العزيز ثم 

. انظِر الشكل )4( توىل بعد عبد العزيز ابنه سعود، وأخريًا توىل بعد سعود ابنه عبد اللهّ

عـهـُد األمـيـر حممـدِ بِن ســعـوٍد وابنـهِ عبـدالعـزيـز :

ضـم نـجـٍد :

عندما بدأت الدولة السعودية األوىل خطواهتا لضم نجد، انضم إليها بعض أمراء نجد طائعني، 
اس، أمري الرياض. وعارضها آخرون، وكان أكرب خصومها يف نجد دهام بن دوَّ

مثل: سدير  الدرعية  القريبة من  نجد  بلدان  بن سعود من ضم بعض  األمري حممد  وقد متكن 
والوشم، وبعد وفاته ــ رمحه الل ــ بويع باحلكم ابنه عبد العزيز، فواصل سياسة أبيه التوحيدية، 
ج هذه السياسة بدخوله الرياض سنه 1187هـ، وبذلك انفتح الطريق أمامه، حيث متكن من  وقد توَّ
ضم بقية بلدان نجد: من وادي الدوارس جنوبًا إىل جبال شمر شاماًل، ومن الصامن والدهناء رشًقا إىل 

احلجـــــاز غربا.  )ملاذا كاَن دخوُل الريـــاِض سببًا يف ضِم بقيةِ البلدانِ النجــــديَّةِ ؟(

ِة معَ نجـٍد:  ضمُ المنطقـِة الشرقيَّ
الوهاِب  عبدِ  بِن  حممـدٍ  الشيِخ  دعوةِ  بمحاربةِ  بدأوا  الذين  هم  ةِ  الرشقيَّ املنطقةِ  اُم  حكَّ كاَن 
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ةِ األوىل الَّتي نارصهْتا، ومل يرتكوا فرصًة لالعتداءِ عَليها إال انتهُزوها، لكنَّ مجيَع  والدولةِ السعوديَّ
حماوالهتم فشلتْ. وملا ضمت الدولة مجيَع بلدانِ نجٍد، تطلعْت إىَل ضِم املنطقةِ الرشقيَّةِ، وقْد حتقَق 
هَلا ذلَك بدخولِ اجليِش السعوديِّ األحساَء سنةَ 1208هـ وبذلَك اتسعْت رقعةُ الدولةِ السعوديَّةِ 
األوىَل، وأصبحْت ُتطلُّ عىل اخلليِج العريبِّ، كام أصبَح هلا حدودٌ مبارشٌة مَع العراقِ التابعةِ آنذاَك 

للدولةِ العثامنيَّةِ. 
)ما أمهيةُ اخلليِج العريبِّ للدولة السعودية قبل اكتشاف النفط ؟(

ضـم شمـاِل الـبـالِد:
ٍر حتَت حكِمهم، ومل متِض سنواٌت قليلةٌ  متكن قادة الدولة السعودية األوىل من إدخال جبِل شمهّ
عىل ذلك حتَّى حلقْت بهِ مجيُع اجلهاتِ الواقعةِ شاملهِ حتَّى حدودِ بالدِ الشاِم، وبذلَك أصبحِت 

ةُ األوىَل ذاَت حدودٍ مبارشةٍ مَع واليَتي الشاِم والعراقِ العثامنيتنِي. الدولةُ السعوديَّ
)اذكْر بعض املدن الواقعة شامل البالد ؟(

ضـمهّ جـنوِب غـرِب الـبـالِد:
َل بانضامِم جنوبِ  كاَن بعضُ زعامءِ عسرٍي، قْد أيُدوا دعوَة الشيِخ حممدٍ بِن عبدِ الوهاِب، مما عجَّ
ِة األوىَل. وهبذا ملْ يبقَ منَ املناطِق الَّتي تكونْت منها اململكةُ العربيَّةُ  غريِب البالدِ إىَل الدولةِ السعـوديَّ

ةِ األوىَل إال احلجاِز. ةُ، فيام بعد، خارجا عِن الدولةِ السعوديَّ السعوديَّ

ضـمهّ احلـجـاِز:
ةِ والدولةِ السعـوديَّةِ  وقَف أرشافُ مكةَ منْ دعوةِ الشيِخ حممدِ بِن عبدِالوهـابِ اإلصالحيَّ
دْت  ا وحَّ األوىَل موقفا عدائيًا منـُذ البدايةِ، ومنُعوا أتبـاَع هذهِ الـدولةِ منْ حِج بيتِ اللِ احلـراِم. ولمَّ
ا. لكنَّ النرَص يف هنايةِ  ةُ، أدرُكوا قوهَتـا، وبدُأوا بمحاربتِهـا عسكريًّ منطقةُ نجٍد، واملنطقةُ الرشقيَّ

ةِ األوىَل. األمِر كاَن حليفَ قادةِ الدولةِ السعوديَّ
)ملاذا وقفَ أرشافُ مكةَ موقفًا عدائيًا منَ الدولةِ السعوديَّةِ ؟(

ويف بدايةِ عاِم 1218هـ دخَل سعوٌد بنُ عبدِالعزيِز مكَة املكرمَة دوَن قتـــاٍل، وكاَن ذلَك يف 
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ةِ بعَد ِعدِة  أشهٍر من العاِم نفِسه،  عهدِ أبيهِ عبدِالعزيِز، الَّذي قتلُه أحُد احلاقدينَ يف مسجدِ الدرعيَّ
وكانْت مدُة حكِم عبدالعزيز حوايل أربعنَي سنةٍ، ثم خلَفُه ابنُه سعودٌ، فواصَل سياسة أبيه وجدِه 

حتى استكمَل ضم احلجاِز مَع بقيةِ مناطِق البالد. انظِر الشكل )5(.

شكـل رقـم )5( الدولـة السعوديـة األوىل يف عهـد سعـود بن عبـدالعزيـز

هنـايـةُ الـدولـِة السعـوديَّـِة األوَلـى :

أواًل : موقف الدولة العثامنية: وقفت الدولة العثامنية من الدولة السعودية األوىل موقفا عدائًيا، 
وخاصة بعد أن اتسعت مساحتها؛ ولذلك قرروا حماربتها والقضاء عليها، فأرسلوا ضدها محلتني 
ت الدولة السعودية األوىل  من العراق، لكن احلملتني فشلتا يف حتقيق أي انتصار يذكر، وملا ضمَّ
احلجاز إىل بقية املناطق صمم العثامنيون عىل القضاء عليها، فأوكلوا إىل واليهم عىل مرص حممد 

عي باشا حتقيق هذه املهمة الذي أرسل ثالث محالت عىل األرايض السعودية.
ةِ األوىَل بإرساِل محلةٍ إىل احلجاِز  ثانيًا: محلة طوسون باشا. بدَأ حممد عي بمحاربةِ الدولةِ السعوديَّ
بقيادةِ ابنهِ طوسون، لكن القوات السعودية هزمته يف موقعة )وادي الصفراء( قرب املدينة املنورة، 
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َ اإلماِم سعودِ بِن عبدِالعزيِز عاَم  ثمَّ قدَِم حممد عي بنفِسه بإمدادات أخرى. ويف هذه الظروف ُتويفِّ
1229هـ، وكانْت وفاته منَ األموِر الَّتي أضعفْت جانَب املدافعنَي عِن البالدِ. وقْد توىلَّ احلكَم 
ةُ تدافُع عِن البالدِ أماَم  من بعَده ابُنه عبُداللِ، وكاَن توليه احلكمَ يف وقٍت كانتِ القواتُ السعوديَّ
املعتدينَ األقوياَء، وملَّا أرهقت احلرب كال الطرفني، توصل طوسون واإلمام عبد الل إىل صلح 

بينهام، ولكن حممد عي مل يقبل بذلك الصلح.

ثالثًا: محلة إبراهيم باشا: أرسَل حممد عي محلًة ثالثة بقيـادةِ ابنهِ إبراهيم، وملَّا وصلْت هذهِ 
احلملُة إىل نجد وقف اإلمام عبدالل وأتباعه أمامها موقف الصمودِ املرشِّفِ، لكنَّ كثرَة اإلمداداتِ 
التَّي كانْت تصُل إىل إبراهيم منْ مرصَ وغرِيها مكنته منَ االستيـالءِ عىل القصيِم والوشـِم. ثمَّ وصَل 

ةِ األوىَل. ِة، عاصمةِ الدولةِ السعوديَّ بقواتهِ أخريًا إىل مشارف الدرعيَّ
رابعًا: حصار الدرعية : كاَن اإلماُم عبُدالَل بنُ سعودٍ قْد اجتهد يف حتصنِي عاصمـةِ الدولة السعودية 

مفردات أتعلمها
اجليش  إعانة   : ـــدادات  اإلم

بالسالح واجلنود.
املدينة  ــة  ــاط إح  : ــار  ــص احل

بالقوات.
ين  ملبا ا تشييد   : لتحصني  ا
من  للحامية  واألبراج؛  واألسوار 

العدو.

األوىَل وترتيب الدفاع عنها. وقْد حارصَ إبراهيم باشا وجنوده 
الدرعيةَ حوايل ستةَ أشهرٍ، أبدى خالهَلا املدافعوَن مْن أهِلها 
ومن انضمَّ إليهم منَ املخلصنَي للحكِم السعوديِّ أمثلًة رائعًة 

يف املقاومة والشجاعةِ.

وملا رأى اإلمام عبُداللِ ما أصاب رجاله وبالده من رضر كبري، وأن 
إمكانياته أخذت تتناقص يوًما بعد يوم بينام استمرت اإلمدادات 

تصل إىل خصومه املعتدين، أدرَك أنَّ منَ احلكمةِ صيانةَ أرواِح بقيةِ أنصارهِ. فخرَج إىل إبراهيِم باشـا 
يف عاِم 1233هـ ووافقَ عىل االستسـالِم، وطلَب مْنه أالَّ يمَس أحـدًا مَن أهِل الدرعيـةِ وأنصاِرهم 
بسوءٍ، وأالهّ هيدَم هذهِ املدينةَ. فوافقَ إبراهيمُ ووعـدَه بتلبيةِ طلبه. وبذلَك انتهتِ الدولةُ السعوديَّةِ 
األوىَل. لكنَّ إبراهيمَ باشا مل يفِ بام وعَد بهِ اإلماَم عبَد اللِ. بْل قاَم بتعذيِب عـددٍ منْ زعامءِ البالدِ 
وعلامئِها، وقتَل عددًا آخرًا منُهم، كاَم قاَم بتخريِب مدينةِ الدرعية، وأرسـَل اإلماَم عبَد اللِ بنَ سعودٍ إىل 

ةِ حيُث ُقتَل ــ رمَحُه الُل ــ هناَك.  القاهرةِ يف مرصَ، ثمَّ بعثَ بهِ إىل استانبوَل عاصمـةِ الدولةِ العثامنيَّ



29

األســئـــلــــــــــة

شكل )6( صـورة آلثـار الـدرعيـة

س1: أكملِ العبـارات التاليـَة:
ةُ األوىَل عام ...................................................... أ ــ قامتِ الدولةُ السعوديَّ
ب ــ تم اتفاق الدرعية بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب و ..............................

ج ــ آخر حكام الدولة السعودية األوىل هو ...........................................
د ــ متكنت القوات السعودية من هزيمة قوات طوسون باشا يف معركة ..............

س2: اختـْر اإلجابـَة الصحيحـَة منْ بنِي اإلجابـاتِ المتعـددةِ فياَم يي :
ةِ األوىَل هو اإلماُم : أ ــ مؤسسُ الدولةِ السعوديَّ



30

)سعوٌد بنُ عبدِ العزيِز ــ حممٌد بنُ سعودِ ــ عبُد العزيِز بنُ حممدِ(.       
ةِ األوىَل : ب ــ دامْت فرتُة حكِم الدولةِ السعوديَّ

)95عاما ــ 76 عامًا ــ 70 عامًا(.
َن اإلماُم عبُد العزيِز منْ ضمِّ الرياِض عاَم : ج ــ متكَّ

)1179 هـ ــ 1287 هـ ــ 1187هـ(.
د ــ أكرب خصوم الدولة السعودية يف نجـد هو :

)دهام بن دوَّاس ، عثامن بن معمر ، طوسون باشا(.
ةِ األوىَل : هـ ــ أرسَل حممُد عي ملحاربةِ الدولةِ السعوديَّ

)ثالَث محالٍت ــ أربَع محالٍت ــ مخَس محالٍت(.
ز ــ داَم حكمُ اإلماِم عبدِ العزيِز حوايل:

)عرشينَ سنًة ــ ثالثنَي سنًة ــ أربعنَي سنًة(.

 س3: مـا الَّـذي طلَبـُه اإلمـاُم عبـدالل منْ إبراهيـمَ بـاشا مقابـَل استسالمـهِ ؟
س4: صفْ بأسلوبكَ ما فعلُه إبراهيمُ باشا بأهاِيل الدرعيةِ. مبينًا رأيكَ هبذا املوقف.

س5: اذكـْر سبـب مـا يـأيت: 
ةَ األوىَل. ةِ للدولِة السعوديَّ أ ــ حماربةُ الدولةِ العثامنيَّ

ب ــ استسالُم اإلماِم عبدِاللِ بِن سعودٍ.
ج ــ رسعةُ انضامِم جنوب غريب البالدِ إىل الدولةِ السعوديَّةِ.

س6: استنتِج األسبـابَ الَّـتي أدتْ إىَل هنايـةِ الدولـةِ السعوديَّـةِ األوَلـى.

نشــاط

اجمْع صوًرا عنْ مدينةِ الدرعيةِ، ومعالِمها وآثاِرها وألصقها في كراستَِك أماَم الدرِس.



الـبــاب الثـاني

ــ الـدولـة السعوديـــــــة الثانيــــــة
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ـِة الثـانيـِة قـيـاُم الـدولـِة السعـوديَّ

الفصل
األول

أوضاُع البـالِد بعَد هنـايِة الدولـِة السعوديَّـِة األوَلـى :

هنـايـةُ حكـُم اإلمــاِم ترِكــي :

ـِة الثـانيِة : حكـُم اإلمـاِم ترِكـي وقيـاُم الـدولـِة السعوديَّ

ةِ األوىَل منْ منطقةٍ إىل أخَرى. ففي حنَي استقرَّ  اختلفْت أوضاُع البالدِ بعَد هنايةِ الدولةِ السعوديَّ
احلكُم العثامينُّ يف احلجاِز عنْ طريِق وايل مرَص حممدِ عي باشا، ظلتِ املقاومُة لذلَك احلكِم نشطًة 
يف عسرٍي. أما املنطقةُ الرشقيَّةُ منَ البالدِ فقْد عاَد حكِمها إىل زعامءُ بني خالدٍ. وأما منطقةُ نجدٍ فبعَد 

انسحاِب إبراهيمَ باشا مْنها دبَّْت فيها الفوىَض السياسيةُ، واضطرَب األمنُ.

بعد انسحاب إبراهيم باشا من نجد إىل مرص، حاول كل من حممد بن معمر، ومشاري ابن 
سعود إقامة دولة يف نجد، لكنَّ حماولتيهام مل يكتب هلام النجاح. وأخريًا بدَأ تركي بنُ عبدِاللِ بِن 
حممدِ بِن سعودٍ جهوَده إلعادة توحيد البالدِ مرة ثانية؛ وملا اتصف به تركي بنُ عبدالل من الصفات 
القيادية احلسنة والتدين والشجاعة، فقد ُأعِجب به السكاُن، وتعاونوا مَعه ضَد القواتِ الَّتي بعَثها 
العسكريةِ  احلاميةِ  االنتصـاِر عىل  منَ  الُل سبحاَنُه وتعاىل يف عام1240هـ  نُه  حاكمُ مرصَ. ومكهّ
املرصية املوجودةِ يف الرياِض، وأجربَها عىل مغادرةِ نجدٍ، واختَذ ترِكي منَ الرياِض عاصمًة للدولةِ 
ةِ الثانيةِ. وملْ يمِض عاٌم واحد عىل جالِء قواِت حاكِم مرصَ حتى انضمْت إىل دولتهِ مجيُع  السعوديَّ
ه عىل هاتنِي  ـُ بلدانِ نجدٍ، وبايعتُه باإلمامةِ ثمَّ نجح يف ضم املنطقة الرشقيـــــة. ومْل يقترْص حكمــ

،  بْل شمَل أجزاًء منْ جهاِت ُعامَن. املنطقتنِيِ

 كان مشاري بن عبدالرمحن قد تقرب من خاله اإلمام تركي بن عبدالل، فأكرمه اإلمام تركي غاية 
اإلكرام، ولكن مشاري طمع يف احلكم، فدبر مؤامرة أدت إىل مقتل خاله يف آخر يوم من سنةِ 1249هـ 
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َ ذلَك اإلماُم الَّذي أعـاَد للبالدِ وحدهَتا وأمَنها. واستوىل عىل األموِر يف الرياِض. وهكذا ُتويفِّ

ملا علَم فيصُل بنُ تركي بام حدَث لوالدِه يف الرياِض عاَد إليَها مرسعًا منَ املنطقةِ الرشقيهَّّةِ، واستطاَع 
بعَد أربعنَي يومًا منْ استشهادِ والدِه أْن يقتَل مشاِري بنَ عبدِالرمحِن، ثمَّ بويَع لُه باإلمامةِ. لكنَّ حاكمَ 
مرصَ حممد عي أرسَل محلتني إىل نجد؛ نجحت احلملة الثانية يف إجبار اإلماَم فيصَل عىل االستسالِم، 
ومن ثم إرساله مع أرسته إىل مرص. وبذلَك انتهتِ الفرتُة األوىَل منْ حكِم اإلماِم فيصٍل، وملهّا انسحبت 
َن عبُداللِ بنُ ثنيانِ آلِ سعودٍ منْ الوصول إىل حكم نجد، وقد  معظم القوات املرصية من نجد متكَّ

نجح يف إدخاِل املنطقةِ الرشقيَّةِ منَ البالدِ حتَت حكمه.

الـفـتـرة الـثـانـيـــة :

َن اإلماُم فيصُل بنُ ترِكي منْ مغادرةِ مرَص، وعاَد إىل نجدٍ، وقصَد بلدة  بعَد مخِس سنواتٍ تقريبًا متكَّ
حائل، حيُث كاَن صديُقه عبُداللِ بنُ رشيدٍ أمريًا عليها، ومنها انطلقَ الستعادةِ حكمه. فانترص عىل 
عبدِاللِ بِن ثنياَن، واستعاد الريـاض. وقْد بقيَ اإلماُم فيصُل بنُ تركي حاكًمـا ملنطقَتي نجدٍ ورشقيِّ 
البالدِ وبعِض جهـاتِ ُعمـاَن حتى وفـاته سنة 1282هـ. وبوفـاتهِ انتهتِ الفرتُة الثانيةُ منْ حكمه الَّتي 

دامْت 23سنًة تقريبا، قضاها يف خدمةِ بالدِه، وإقامةِ رشائِع الديِن.

عـهـُد اإلمـاِم فيصـِل بِن تـرِكـي الـفتـرِة األوَلـى :

ـِة الثـانيِة : نـهـايــةُ الـدولـِة السعوديَّ

بعَد وفاةِ اإلماِم فيصِل بِن تركي بويَع أبُنه األكربُ عبُداللِ باإلمامةِ، فخرَج عليهِ أخوُه سعودٌ 
مطالبًا باحلكِم، ودارْت بني األخوين معارُك عديدٌة. كاَن منْ نتائِجها:

. ٭ ضعفُ احلكِم السعوديِّ

٭ استيالُء األتراكِ عىل املنطقةِ الرشقيَّةِ منَ البالدِ.
ةِ. ٭ بروزُ ابنُ رشيدٍ ــ أمريُ جبِل شمٍر ــ كقوةٍ جديدةٍ يف وسطِ اجلزيرةِ العربيَّ

َن منْ  استغلَّ ابنُ رشيدٍ الظروَف الَّتي تكالبْت عىل آلِ سعودٍ، فأخَذ يوسع نفوذَه، حتى متكَّ
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األســئـــلــــــــــة

ها يف عهِد آخِر حكامها اإلماِم عبدِالرمحِن بِن فيصِل )والُد امللكِ عبدِالعزيِز(. وبذلَك  ضِم نجدٍ كلِّ
ةُ الثانيةُ سنةُ 1309هـ. انتهت الدولةُ السعوديَّ

x ( نهاية العبارة  س1 ـ  ضْع عالمـة )  ( نهاية العبارة الصحيـحة وعالمة )  
الخــاطئـة فيـما يأتي :

ها األمن.      )     ( أ ــ بعَد انسحابِ إبراهيمَ باشا منْ نجد توحدْت أجزاؤها، وعمَّ
ب ــ اختذ اإلمام تركي بن عبد الل الرياض عاصمة لدولته.                         )     (
ج ــ امتدَّ حكم اإلمام تركي بن عبد الل فشمل أجزاء من جهات ُعامن.      )     (

د ــ ُبويع عبدالل بن ثنيان باإلمامة بعد استشهاد اإلمام تركي بن عبدالل.      )     (

س2: ضِعْ خطـًا تحـتَ اإلجـابـةِ الصحيحـةِ فيام يلـي :
أ ــ أول من حاول إقامة دولة يف نجد بعد سقوط الدولة السعودية األوىل هو:

)تركي بن عبد الل ، عبدالل بن سعود ، حممد بن معمر( 
ب ــ انترص تركي بن عبد الل عىل احلامية املرصية يف الرياض وأجربها عىل مغادرة:

)عسري ، احلجاز ، نجد(.
ةُ الثانيةُ عاَم :  ج ــ تأسسِت الدولةُ السعوديَّ

)1240هـ ــ 1245هـ  ــ 1250هـ(.
د ــ دام حكم اإلمام فيصل بن تركي يف الفرتة الثانية :

)19 سنة ، 21 سنة ، 23 سنة(.
ِة الثانيِة هُو اإلمام : هـ ــ  آخُر حكاِم الدولِة السعوديَّ

)فيصل بن تركي ، عبدالرمحن بن فيصل ، سعود بن فيصل(.
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س3: ما النتـائجُ الَّتي تـرتبتْ عىل المعاركِ الَّتي دارتْ بنيَ عبدِاللِ وسعودٍ ابني اإلمـام 
فيصِل بـِن ترِكي ؟

س4 : اذكْر سبب مـا يـأيت :
ه األمري فيصل بن تركي إىل حائل بعد عودته من مرص. 1 ــ َتوجُّ

2 ــ نجاح األمري عبد الل بن َثنيان من الوصول إىل حكم نجد.
3 ــ سبُب هنايةِ حكِم اإلماِم فيصِل بِن ترِكي يف الفرتِة األوىَل.

نشــاط

ه،  تشارك مجموعة من الطالب بكتابة موضوع عْن حياِة اإلماِم ترِكي بِن عبِد اللهّ
يلقيه أحد المشاركين عبَر اإلذاعة المدرسيَّة.





الـبــاب الثالث

ــ الملـك عبـدالعـزيـز وجهـوده في     
  توحيـد البـالد.
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الملُك عبدالعزيز موحد الدولِة )1293 ــ 1373هـ(
الفصل
األول

نسبـه ومـولـده ونشـأتـه :

هو عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن فيصل بن تركي بن عبدالل بن حممد بن سعود. ولد يف 
الرياض سنة 1293هـ.

نشأ حتت رعاية والده و تعلم القراءة، والكتابة، ودرس القرآن الكريم، و أصول العقيدة اإلسالمية، 
واكتسب مهارات الفروسية والرماية يف سن مبكرة، وجالس األمراء، والقادة، والعلامء.

ةِ الثانيةِ ؟ وما صلةُ قرابتهِ بامللكِ عبدِالعزيِز ؟( )منْ كاَن آخرُ حكاِم الدولةِ السعوديَّ
عاش عبدالعزيز مع والده الفرتة الصعبة يف الرياض، ثم انتقل معه إىل البادية فعاش فيها عدة 

شهور، مارس خالهلا حياة الصحراء القاسية فزاده ذلك قوة وصالبة.

انتقـالـُه إلـى الكـويـِت :

كانت الكويت آخر حمطة استقر فيها الشاب عبدالعزيز بعيدًا عن مسقط رأسه، ومركز حكم 
أرسته، وكان آنذاك يف السابعة عرشة من عمره.

كان عبد العزيز أثناء إقامته بالكويت يرتدد عىل جملس حاكم الكويت، الشيخ مبارك الصباح، 
الزعامء والقادة  التي تدور يف جملسه، كام جالس  السياسية واالجتامعية  ويستمع إىل األحاديث 
وممثي احلكومات األجنبية هناك. فكانت الكويت املدرسة التي اكتسب منها عبد العزيز مهاراته 

وخرباته السياسية.

استعادُته للريـاضِ وبـدايـةُ حكِمـه :

كانت أوىل املحاوالت لعبد العزيز استعادة الرياض يف سنة 1318هـ، عندما اجته إليها بقوة 
صغرية فدخلها، وحارص عامل ابن رشيد يف قرص املصمك، لكنه مل يستطع اقتحام القرص. ويف 
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سنة 1319هـ طلب عبدالعزيز من والده، اإلمام عبدالرمحن، السامح له باستعادة حكم أرسته، 
إالهّ أن والده مل يسمح له بذلك؛ خوفًا عليه من عدوه الذي يفوقه يف العدد والعدة، لكنَّ عبدالعزيز 

نجح يف إقناع والده، فأمده الشيخ مبارك الصباح ببعض املساعدات.
خرج عبدالعزيز من الكويت ومعه عدد من أقاربه، وأتباعه ال يتجاوز عددهم أربعني رجاًل، 
وتوجه إىل جهات األحساء، فانضمَّ إليه بعض املؤيدين له فتوجه باجلميع إىل جهة الربع اخلايل 

قرب يربين)1(، ومنها توجه إىل الرياض. انظِر الشكل )7(

شكـل )7( خمطط سيـر امللك عبـدالعـزيـز الستعـادة الـريـاض

 )1(  يربين واحة تقع يف شامل رشق الربع اخلايل.

ويف ليلة اخلامس من شوال سنة 1319هـ وصل إىل مشارف البلدة، وهناك وضع خطة لدخوهلا.
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وقاد  تنفذها،  مهمة  جمموعة  لكل  وحدد  جمموعات،  ثالث  رجاله  عبدالعزيز  امللك  قسم 
املجموعة الثالثة بنفسه إىل داخل البلدة.

دخل عبدالعزيز ورفاقه الرياض لياًل، ثم تسللوا إىل بيت جماور لبيت عجالن عامل ابن رشيد 
عىل الرياض، فاستدعى أخاه حممدًا ومن معه، ومتكن اجلميع من دخول بيت عجالن، لكن عجالن 

مل يكن يف بيته تلك الليلة وإنام كان نائاًم يف قصـر املصمك مـع رجال احلامية.
عليه  انقض  خرج  وعندما  الصباح،  يف  املصمك  قرص  من  عجالن  خروج  اجلميع  وانتظر   
عبدالعزيز، ورفاقه هبجوم مباغت، فحاول عجالن العودة إىل داخل القرص لكن املهامجني متكنوا 

شكـل )8(صـورة لقصـر المصمـك بالـريـاض

من دخول القرص، وقتله مع عدد من أتباعه وُأجرب الباقون من رجال احلامية عىل االستسالم، ثم 
نودي يف البلدة بأن )احلكم لل ثم لعبدالعزيز(. انظِر الشكل )8 (

بعد أن استعاد امللك عبدالعزيز الرياض قام بإعادة بناء أسوارها املهدمة، كام أرسل إىل أبيه وإىل 
الشيخ مبارك الصباح يبرشمها بانتصاره ويطلب منهام إرسال مساعدات عاجلة إليه.

خطـةُ امللـِك عبـدالعزيـز لدخـوِل الريـاض :
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ضـُم جـنـوِب نـجـٍد :

جهـوُد امللِك عبدِالعـزيـِز يف تـوحيـدِ البـالدِ :

بدَأ امللُك عبدالعزيز بتوحيدِ املناطِق الَّتي تقُع جنوَب نجدٍ؛ ألن معظَم أهلها مؤيدوَن آلِل 
الدوارِس حتَت  له ذلَك دخوَل اخلرِج، واحلوطةِ، واحلريِق، واألفالِج، ووادَي  َل  سعودٍ، فسهَّ

حكمهِ.
مـوقعـةُ الدلـِم: استدرَج امللُك عبُدالعزيِز خصَمه ابنَ رشيدٍ إىل جنوِب نجدٍ؛ ملنازلتهِ يف 
ا وصل إىل هناك، فاجأُه امللك عبدالعزيز عنَد بلدةِ الدملِ، وانترَص عليهِ. فكانْت  تلك املنطقة، ولمَّ

أوُل جماهبةٍ عسكريةٍ بنَي الطرفنِي ينترصُ فيها امللُك عبُدالعزيِز عىل خصمِه ابِن رشيدٍ.

حترك امللك عبد العزيز بقواته نحو إقليمي الوشم وسدير، فانترص عىل أتباع ابن رشيد هناك، 
ومتكن من ضم اإلقليمني حتت احلكم السعودي ما عدا بلدة املجمعة.

ضـُم الـوشـِم وسـديـٍر :

دخـولُ عنيـزَة :
البلدةِ، وقْد  رتَب امللُك عبُدالعزيِز خطًة مْع آِل سليٍم ــ أمراء عنيزَة ــ لدخـولِ 
ابِن رشيدٍ،  نجحتِ اخلطةُ حيُث متكنْت قواُت امللُك عبُدالعزيِز منْ هزيمةِ حامياتِ 

ودخولِ عنيزَة حتَت حكمه.
دخـولُ بـريـدَة :

َه امللكُ عبُدالعزيِز بقواتهِ إىل بريدَة، فدخلها بمساعدة من أهلها، غريَ أنَّ حاميًة البِن رشيدٍ  توجَّ

ضـُم الـقـصـيــم :
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نْت يف القرِص، فحارَصها امللُك عبُدالعزيِز حتى طلَب قائُد احلاميةِ الصلَح فاتفقَ الطرفانِ عىل  حتصَّ
أْن خيرَج قائُد احلاميـةِ ورجالُه منْ بريدَة بإسلحتِهم الشخصيـةِ، وبذلَك سيطَر امللُك عبُدالعزيِز 

عىل معظِم منطقةِ القصيِم. وقْد خاضَ ابنُ رشيدٍ عدَة معاركٍ السرتجـاِع القصيِم، منها: 
1 ــ معركة البكرييَّة سنة 1322هـ: زحف ابن رشيد بقواته إىل القصيم؛ للسيطرة عليها، 
فتصدت له قوات امللك عبدالعزيز ودار بني الطرفني معركة كبرية يف البكريية، واستطاعت فرقة 
من جيش امللك عبدالعزيز أن تلتفَّ عىل قوات ابن رشيد من اخللف، وتنـزل هبا خسائر فادحة 

انسحب ابن رشيد عىل إثرها إىل الشنانة. انظِر الشكل )9(.

شكـل )9( مخطـط لمعـركـة البكيـريـة

ا امللك  أمَّ ابنُ رشيدٍ منْ الشنانة ُمعسكرًا لقواته.  2 ــ معركة الشنانة سنة 1322هـ : اختذ 
عبدالعزيز فإنه اختذ من الرس مركزًا لقيادته. انظِر الشكل )10(، وبدأت املناوشات بني الطرفني، 
وعندما انسحب ابن رشيد إىل قاعدته يف حائل، هامجه جيش امللك عبدالعزيز وانترص عليه واستوىل 

عىل كثري من أسلحته ومؤنه.
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3 ــ معركـة روضـة ُمهنَّا سنـة 1324هـ : 
استغل ابن رشيد ذهاب امللك عبدالعزيز إىل قطر؛ لنجدة حاكمها، فهاجم القصيم، وبعد 
عودته من قطر، أعدَّ جيشًا توجه به إىل القصيم، ويف ليلة 17 صفر سنة 1324هـ باغت خصمه 
هبجوم ليي يف روضة ُمهنَّا، وحدث قتاٌل عنيٌف بني الطرفني قتَل فيه ابنُ رشيد، فاهنزمت قواته، 

وهكذا انترص امللك عبدالعزيز يف هذه املعركة احلاسمة.
بعد هذه املعركة أجرب امللك عبدالعزيز القوات الرتكية عىل االنسحاب، فانسحبوا من القصيم. 

وهكذا دخلت مجيع أقاليم نجد حتت حكم امللك عبدالعزيز ما عدا جبل شمر )حائل(.

ضـُم األحـســاِء :

نفوذَهم  بسُطوا  الَّذيَن  العثامنيني  حكِم  من  األحساءِ  اسرتجاِع  عىل  عبُدالعزيِز  امللُك  َم  صمَّ
َز  عليها بسبِب النزاِع الَّذي حصـَل بنَي أبناء اإلمام فيصِل بِن تركي ــ كام ذكرنا سـابقا ــ فجهَّ
َن عددٌ منْ رجالهِ  جيشًا يف سنةِ 1331هـ.سـاَر بهِ نحـَو األحساءِ، وملا وصَل أسواَر اهلفوِف متكَّ
ِق أســــواِرهــا، وفتُحوا أبواهَبا لبقيةِ اجليِش، ورسعاَن ما سيطُروا عىل قلعةِ الكوتِ.  من تسلُّ

شكـل )10( معـركـة الشنـانـة
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أخذت إمارة آل الرشيد تضعف بسبب اخلالفات األرسية التي حدثت فيها. وعندما توىل 
حممد ابن طالل مقاليد اإلمارة يف حائل. أمر امللك عبدالعزيز بتشديد احلصار عليه، ثم توجه 
بقوات كبرية إىل هناك، وملَّا أدرك ابن طالل عدم قدرته عىل جماهبة قوات امللك عبدالعزيز اضطر 

إىل االستسالم سنة 1340هـ، وانتهت بذلك إمارة آل رشيد.

كانَ آُل عائٍض ُأمراءً عىل عسريٍ. وقد حدث خالٌف بنَي بعِض زعامءِ قبائِل عسرٍي وبنَي أمرِيها 

شكـل )11( مخطـط سيـر جيـش الملك عبـدالعزيـز لتـوحيـد األحسـاء ومعـركـة الكـوت

ضـُم جـبـل شمـر )حائـل( :

ضـُم عـســيـٍر :

انظِر الشكل )11( فاستسلمتِ احلامياتُ العثامنية، ورحلوا إىل البحريِن ثمَّ إىل العراقِ. ثم أرسَل 
امللُك عبُدالعزيِز رسيًة منْ جيشهِ إىل القطيِف؛ دخلْتها دوَن مقاومةٍ.
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ضـُم الـحـجـاِز :

دخـول بقيـة مـدن الـحجـاز :

ه امللُك عبُدالعزيِز بجيٍش إىل جدةَ وحارَصها، وخالَل احلصـاِر أرسَل فرقًا منْ جيِشه ضمْت  توجَّ
رابًغا والقنفذةَ واملدينةَ املنورَة. وعندما عجَز عيٌ بنُ احلسنِي عِن الدفاِع عنْ جدَة، طلَب منَ امللكِ 
عبدِالعزيِز الصلَح عىل تسليمهِ مدينةِ جدَة، ومغادرتهِ البالَد، وذلَك سنةِ 1344هـ. وهبذا أصبحْت 

، وتوحدْت مع بقيةِ مناطِق البالدِ. احلجاُز كلها حتَت احلكِم السعوديِّ

امللك عبدِالعزيِز  قْد اختلفَ مع  الرشيَف حسنَي بنَ عي  الفرتةِ  تلَك  كاَن حاكمُ احلجاِز يف 
تنيِ يؤيُد أكثريةُ سكاهنام احلكَم السعوديَّ. وقْد دارتْ بنيَ جيِش  حوَل واحَتي تربةَ واخلرمةِ اللَّ
احلسنِي وقواتِ امللكِ عبدِالعزيِز معـركةٌ يف تربة اهنزمت فيها قواتُ احلسنِي؛ ونتيجًة لذلَك منَع 
الشـريفُ حسنٌي أتباَع امللكِ عبدِالعزيِز منْ أداءِ احلِج، فعقَد امللك عبدالعزيز مؤمترًا يف الرياِض 

َر فيهِ ختليصُ احلجـاِز منْ حكِم األرشافِ. برئاسة والده عبد الرمحن بن فيصل تقرَّ

دخـول الطـائف ومكـة المكرمـة :

أرسَل امللُك عبُدالعزيِز قواَته إىل الطائف، فدخلْتها بسهولٍة، وقْد تنازَل احلسنُي عِن احلكِم البنهِ 
ةَ واصلْت سرَيها، فدخلْت مكة دونَ قتاٍل. عي أماًل يف إيقافِ احلرِب. لكنَّ القواِت السعوديَّ

حسِن بِن عائٍض. فاستنجَد أولئَك الزعامُء بعبدِالعزيِز، الَّذي حاوَل أْن يتوسَط بنَي الفريقنِي فلمْ 
َز عبُدالعزيِز جيشًا ملحاربةِ حسِن بِن عائٍض، ودارَت بنَي الطرفنَي  يرضَ ابنُ عائٍض بوساطتهِ. فجهَّ
ُهِزَم فيها ابنُ عائٍض، واستسلمَ. لكنَّه عاَد فيام بعُد ملحاربةِ القواِت السعـوديَّةِ فأرسـَل  معركةٌ 
ابِن عائٍض عاَم 1341هـ.  َن منْ هزيمةِ  ابنه األمرِي فيصٍل، ومتكَّ امللُك عبُدالعزيِز جيشًا بقيادةِ 

مًا حتى وفاتهِ. فاستسلمَ وُأخَذ إىل الرياِض حيثُ بقيَ فيها مكرَّ
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تسميـةُ الـبـالدِ باسِمها الوطنيِّ :

شكـل )12( تـوحيـد المملكـة في عهـد الملـك عبـدالعـزيـز

ضـُم جـــازان :

كاَن احلسنُ اإلدرييسُّ حاكاًم عىل جازان، وقْد تعرضْت بالدُه ملشكالٍت جعلْته يضُع البالدَ 
ضوه عىل الثـورةِ ضـَد السعودينَي،  حتَت محايةِ امللكِ عبدِالعزيِز، لكنَّ أعداَء احلكِم السعوديِّ حرَّ

ها سنةَ 1351هـ. نَ منْ ضمِّ ز امللُك عبُدالعزيِز جيشا أرسَلُه إىل جازان متكَّ فجهَّ
انظِر الشكل )12(.

ُة فيها، صدَر مرسوٌم ملكيٌّ  بعَد أْن تمَّ توحيُد مجيِع مناطِق البالدِ، واستقرتِ األحواُل الداخليَّ
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ُة( يف احلادَي والعرشينَ منْ  ُة السعوديَّ بتسميةِ البالدِ )اململكُة العربيَّ
مجاَدى األوىَل سنةَ 1351هـ. وأصبَح هذا اليوُم ُيعرفُ باليـــوِم 

الوطنيِّ للمملكــةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ. انظِر الشكل )13(

مفـاهيـم

به  وُيقصد  الوطني:  اليوم 
يْت به بالدنا باسم  اليوم الذي ُسمِّ

)اململكة العربية السعودية(.

شكـل )13( خـريطـة المملكـة العـربيـة السعـوديـة السيـاسيـة

ه ــ : وفـاةُ الملـِك عبـِدالعـزيـِز ــ يرحُمـه اللهّ

انتقل امللُك عبُدالعزيِز إىل رمحةِ اللِ تعاىَل يف سنةِ 1373هـ بمدينةِ الطائفِ، وُنقَل جثمـاُنه 
إىل الرياِض، ودفنَ يف مقربةِ العودِ.
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األســئـــلــــــــــة

س1 ـ ضْع عالمـة  )     ( هنايـة العبـارة الصحيحـة وعالمـة )     ( هناية العبارة 
اخلاطئـة فيام يـأيت:

مسقط  عن  بعيدًا  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  فيها  استقر  حمطة  آخر  الكويت  )أ(    
)    ( رأسه.                         

موقعة  كانت  رشيد  وابن  عبدالعزيز  امللك  بني  دارت  عسكرية  جماهبة  أول  )ب(   
)    ( الدمل.                  

)ج( بدأ امللك عبدالعزيز نشاطه العسكري بعد استعادته الرياض باملنطقة الشاملية من 
)    ( نجد.             

)د( دخلت مجيع بلدان نجد حتت حكم امللك عبدالعزيز بعد مقتل ابن رشيد يف روضة 
 )    ( مهنا.          
)    ( هـ - دخلْت مكةُ املكرمةُ يف طاعةِ امللكِ عبدِالعزيِز بدونِ قتالٍ.                      

س2 ـ أكمِل الفـراغـات اآلتيـة :
)أ( نجح امللك عبد العزيز يف استعادة الرياض عام ..................................

ن امللك عبدالعزيز من ضم إقليمي الوشم وسدير ماعدا بلدة .............. )ب( متكَّ
)ج( رتب امللك عبد العزيز خطة لدخول عنيزة بالتعاون مع وجهائها آل ............

من  بمساعدة  حكمه  إىل  وضمها  بريدة  دخول  من  العزيز  عبد  امللك  استطاع  )د( 
..................................

س3 ـ اذكِر السبب ملا يأيت :
)أ( عدم استجــابة اإلمام عبد الرمحن لطلب ابنه عبد العزيز السامح له باستعادة حكم 

أرسته.
)ب( بناء امللك عبد العزيز سورًا للرياِض بعَد دخوهِلا. 
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)ج( سهولة دخول البلدان الواقعة جنوب نجد حتت حكم امللك عبد العزيز.                  
)د( دخول األحساء حتت النفوذ العثامين بعد وفاة اإلمام فيصل بن تركي.                   

)هـ( تنازل الرشيف احلسني بن عي عن احلكم البنه عي.
                                

ـًا تحـت اإلجـابـة الصحيحـة فيمـا يـأيت : س4 ـ ضْع خطهّ
)أ ( أوُل حماولةٍ قام هبا امللك عبدِالعزيِز السرتجاِع الرياِض منْ حكِم ابِن رشيدٍ كان 

يف سنةِ : 
)1318هـ ، 1319 هـ ، 1324هـ(

)ب( هاجم ابن رشيد القصيم مستغاًل ذهاب امللك عبد العزيز لنجدة حاكم :
)الكويت( ،  )قطـر( ، )البحرين(

)ج( بعد معركة روضة مهنا أجرب امللك عبدالعزيز القوات الرتكية عىل االنسحاب 
من منطقة : 

)سدير( ، )احلجـاز( ، )القصيـم(
د امللك عبدالعزيز حائل مع بقية البالد سنة 1340هـ، وكان آخر أمري من             )د( وحهّ

آل الرشيد هو :
)عبدالل بن متعب بن رشيد( ، )حممد بن طالل بن رشيد( ، )متعب بن عبدالعزيز 

بن رشيد(
) هـ ( ُعقد مؤمتر يف الرياض برئاسة اإلمام عبدالرمحن الفيصل، تقرر فيه ختليص : 

)احلجاز من حكم األرشاف( ، )األحساء من حكم األتراك( ، )حائل من حكم 
آل الرشيد(



50

س 6 ـ استنتِج األسبـاب التي جعـلت امللك عبـدالعزيـز يقـرر ضم الحجـاز.

نشــاط
تعاوْن مع زمالئك في جمِع بعِض أقوالِ المؤرخينَ عنْ شخصيِة الملِك عبدِالعزيِز وبعِض 

أقوالهِ في حياتِه العامِة. ناقش هذهِ األقواَل مع زمالئِك في الفصِل بحضوِر معلمَك.

المعركـُة
البكرييةُ
الـدلـمُ

روضةُ مهنا
الشنانةُ
تـربـةُ

المنطقـُة
القصيم 
الحجـاُز
الخـرُْج
الرشقيَّـةُ

س5: صلْ بنيَ اسِم المعركـةِ والمنطقـةِ الَّتي حـدثتْ فيها يف الجـدوِل التالِـي  :      



الفصل الدراسي الثاني





الـبــاب الرابع

ِدها. ــ ملوك البالد بعد وفاة موحِّ

ــ النهضة في المملكة العربية السعودية.
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توىَل حكَم اململكةِ بعَد وفاةِ امللك عبدالعزيز مخسة منْ أبنائه هم: سعودٌ، وفيصٌل، وخالدٌ، 
وفهٌد وعبد الل. انظِر الرسم شكل )14(.

ـام الـدولـة السعـوديـة الثـالثـة الشكـل )14(ُحكَّ

الملك عبدالعـزيز

ملـوكُ البـالدِ بعـَد وفاِة موحدِهـا

الفصل
األول

فـهــد عبداللهخـالــدفيصـلسـعـود
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مـولــُده ونشــــأُتـــه :

مَ  ُولَِد يف الكويتِ سنةَ 1319هـ. )ماذا يوافق هذا العام ؟(. ترَبى يف بيتِ والدِه، و تعلَّ
ةَ عىل يدِ بعِض العلامءِ. القـراءةَ، والكتـابةَ، والعلوَم الرشعيَّ

امللُك سعـوٌد بُن عبدِالعزيـِز ــ رمحُه اللهّ ــ 1

مهاُمـه ومنـاصُبه قبـَل تولـيِه الملكَ :

أهـمُّ إنجـازاتــِه الحضـاريَّــِة :

قادَ احلملةَ املتجهةَ إىَل حائٍل أثناء توحيد البالد، كام توىلَّ قيادَة اجليِش السعوديِّ يف نجرانٍ. 
وقام ــ رمحُه الل ــ برحالٍت زاَر فيها معظمَ مناطِق اململكةِ، كام قاَم برحالِت زاَر خالهَلا بعضَ 
ًا  للعهدِ يف عهدِ والدِه، وملا ُتويفَ والُده رمحه الُل  ِة، ُبويَع وليهّ ِة، واألجنبيَّ ِة واإِلسالميَّ الدولِ العربيَّ

عاَم 1373هـ أصبَح سعودٌ ملًكا للملكةِ العربيةِ السعوديَّةِ، وأخوُه فيصٌل وليًا للعهدِ.

ًة  ـ رمحُه الُل - هنضًة تعليميَّ شهَد عهُد امللكِ سعودـٍ 
واسعًة، وُأنِشَئْت يف عهدِه أوُل جامعةٍ يف اململكةٍ هي 
رقم)15(  شكل  الصور  انظِر  سعودٍ،  امللكِ  جامعةُ 

وَتبَِع ذلك إنشاء  اجلامعة اإلسالميَّة، وعدد 
التعليمية، كام  منَ الوزاراتِ واملؤسسات 
بتوسعةِ  ــ  الُل  رمحُه  ــ  سعودٌ  امللُك  قاَم 
َع املسجَد احلراَم  احلرمنِي الرشيفنِي، فوسَّ
واملسجَد النبويَّ الرشيَف،  كام أنشَأ عددًا 
حتفيظِ  ومدارَس   ، ةِ الرشعيَّ املعاهدِ  منَ 

القرآنِ الكريِم.

إضـافــة

كرب  أ د  سعـو مللـك  ا مـعة  جا
يوم  افتتحت  اململكة  يف  اجلـامعات 

األربعـاء 1377/4/14هـ.

مبنى جامعـة الملـك سعـود بالريـاض شكـل رقـم )15(
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وفــاتـــُه :

تويفَ رمحُه اللهّ باليونانِ عاَم 1388هـ. وُصيِّ عليهِ يف املسجدِ احلراِم، ثمَّ ُنِقَل َ إىل الرياِض، 
حيثُ ُدِفَن فيِها.

مـولــُده ونشأُته :

ُولَد يف الرياِض سنةَ 1324هـ. )ماذا يوافق هذا العام ؟( وتربَّى يف بيتِ جدِه ألمه الشيِخ 
ى عىل يديهِ العلم، وكاَن حيرضُ جمالسَ أبيهِ دوما، فاكتسَب  ِ ابِن عبدِ اللطيفِ آلِ الشيِخ، وتلقَّ عبدِاللهّ

مهارةً يف اإلدارةِ والسياسةِ.

مهاُمـه ومنـاصُبه قبـَل تولـيِه الملكَ :

ترأسَ وفَد اململكةِ؛ ملناقشةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، كام ترأَس وفَد بالدِه للتوقيِع عىل ميثاقِ هيئةِ 
ِة.  ةِ السعوديَّ األمِم املتحدةِ. قادَ محلةً عسكريةً إىل عسرٍي، كام قادَ اجليشَ السعوديَّ يف احلرِب اليمنيَّ
َشَغل يف عهدِ والدهِ َمنصب نائَب امللكِ يف احلجاِز، ورئيسَ جملِس الشورى. أصبَح يف عهد أخيه 

ا  للعهدِ ورئيسًا ملجلِس الوزراءِ ووزيرًا للخارجيةِ. سعودٍ وليًّ

أهـمُّ إنجـازاتــِه الحضـاريَّــِة :

أوىل امللك فيصل التعليم عناية خاصة فأكَثَر من فتح املدارس للبنني والبنات، وأنشأ جامعة 
امللك عبد العزيز يف جدة وجامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض.كام ازدهرت الزراعة يف 
عهـده، وتطــورت املواصــالت، وافتتح ميناءَ جدَة اإلسـالميِّ وحمطــةَ التلفزيونِ بالريـــاِض، 
َم كلَّ عونٍ لقضايا العاملِ  َع احلرمنِي الرشيفنِي، وقدَّ انظِر الصورة الشكل رقم )16(، كام َوسَّ

امللُك فيصٌل بُن عبدِالعزيـِز ــ رمحُه اللهّ ــ 2
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شكـل رقـم )16( محطة التلـفـزيـون

وفــاتـــُه :

يف  1395هـ  عاَم  وفاتهِ  نبُأ  عِلَنَ  ُأ
الرياِض، ودفنَ فيها وتوىل من بعده أخوه 

خالد بن عبدالعزيز.

ُولَد يف الرياِض سنةَ 1331هـ. )ماذا يوافق هذا التاريخُ ؟( نشَأ حتَت رعايةِ 
َم القرآَن الكريَم وعلوَمه عىل عددٍ من العلامءِ . والدِه، وتعلَّ

مـولــُده ونشأُته :

اإلسالميِّ، وعىل رأسِها القضيةُ الفلسطينيَّةُ، 
من  اإلسالميِّ؛  التضامِن  إىل  الدعوَة  وتبنى 

أجل التعاونِ بنَي دولِ العاملِ اإلسالميِّ.

مهاُمـه ومنـاصُبه قبـَل تولـيِه الملكَ :

أرسَله أُبوه يف بعِض احلمالتِ العسكريةِ، خاصةً يف جنويبِّ البالدِ. شارَك أخاُه فيصاًل يف عدةِ 
رحالٍت خارَج البالدِ، وترأس الوفد السعوديِّ املفاوِض بنَي اململكةِ واليمِن يف الطائِف، أصبَح 

ا للعهدِ ونائبًا لرئيِس جملِس الوزراءِ بعَد مبايعةِ أخيهِ فيصل بامللِك. وليًّ

ُ ــ امللُك خالـٌد بُن عبدِالعزيـِز ــ رمحُه اللهّ 3
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أهـمُّ إنجـازاتــِه الحضـاريَّــِة :

اململكةَ قفزاٌت  ِت  الوزاراتِ يف عهدِه حتى وصلْت إىل عرشينَ وزارةً، وعمَّ تزايَد عددُ 
تنمويَّةٌ يف مجيِع املجاالِت، كاَم تمَّ يف عهده افتتاُح جامعَتي امللِك فيصٍل باألحساِء، وجامعِة أمِّ 

الُقرى بمكةَ املكرمةِ. انظِر الصورة الشكل رقم )17(.
الدواَء  ووفرَ   ، ةِ احلكوميَّ واملستوصفاتِ  املستشفياتِ  َر  فطوَّ ةِ  الصحيَّ بالناحيةِ  واهتمَّ 

شكـل رقـم )17( جـامعـة الملـك فيصل

مقابٍل،  دوَن  والعالَج 
كام اهتمَّ بتطويِر اجليِش 

السعوديِّ وأسلحتِه.
لقضيةِ  ا ــَد  َن ــا س
بصفة  لفلسطينية  ا
يا  لقضا ا و  ، صــة خــا
ةِ بصفة عامة،  اإلسالميَّ
خلدمةِ  الكثرَي  وعمَل 
واملسلمنَي؛  ــالِم  اإلس

وفــاتـــُه :

انتقَل إىل رمحة الل يف مدينةِ الطائفِ يف شعباَن عاَم 1402هـ. وُدفنَ يف مدينةِ الرياِض.

ُ ــ خادُم احلرمنِي الرشيفنِي امللُك فهٌد بُن عبِدالعـزيِز  ــ رمحُه اللهّ

مـولــُده ونـشــأُتـه :

برتبيتِه،  والُده  اعتَنى  العام(.  هذا  يوافق  )ماذا  1340هـ  عاَم  الرياِض  يف  الُل  رمحُه  ولَد 
ةَ وهَو صغريٌ، ثمَّ درسَ يف معهـدِ العاصمةِ  ةَ واالجتامعيَّ فحرصَ عىل تعليِمه العلـوَم الرشعيَّ

فدعا لعقدِ مؤمتِر القمةِ اإلسالميِّ الثالثِ بجواِر بيتِ اللِ احلراِم يف مكةَ املكرمةِ.

4
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النموذجيِّ يف الرياِض، واملعهدِ العلميِّ السعوديِّ يف مكةَ املكرمةِ، اتصفَ باحلكمةِ والسياسـةِ 
يف ترصيفِ األموِر.

مفـاهيـم

يقوم  : منصب  الـوزارة 
احلاكم  ملساعدة  الوزير  به 

يف إدارة شؤون البالد.

شـارَك عضوًا يف وفدِ اململكةِ للتوقيِع عىل ميثاقِ األمِم املتحدةِ، 
كام قاَم ــ رمحُه اللُ ــ بتمثيِل اململكـةِ يف عددٍ منْ مؤمتراتِ القمـة 
ِة، كام توىَل عدَة مناصٍب، فأسنـدْت إليه وزراُة املعارفِ يف  ِالعربيَّ

َ وزيرًا للداخليـةِ، ثمَّ نائبا ثانيًا لرئيِس جملِس الوزراءِ.  عهدِ امللِك سعودٍ، فكاَن أوَل وزيٍر هلا. ُعنيِّ
ا للعهدِ ونائبًا  لرئيِس جملِس الوزراءِ وبعد وفاة أخيهِ امللكِ  ويف عهد أخيه امللك خالد أصبَح وليًّ

خالدٍ ــ رمحه الل ــ بويَع ملًكا للبالدِ، كام بويع أخوُه األمريُ عبُداللِ وليا للعهدِ.

مهاُمـه ومنـاصُبه قبـَل تولـيِه الملكَ :

أهـمُّ إنجـازاتــِه الحضـاريَّــِة :

النهضةِ  رائُد  فهوَ  املياديِن؛  مجيِع  يف  البالدِ  تقدَم  عهُده  شهَد 
التعليميَّةِ احلديثةِ، كام شهدت اململكةُ يف عهدِه هنضًة زراعيًة كبريًة، 
وصلتِ اململكةُ فيه إىل االكتفاءِ الذايتِّ يف كثرٍي منَ املنتجاتِ الزراعيَّةِ، 

وصدَر يف عهدِه عدة أنظمةٌ)1( تتعلـقُ بالبالدِ وتنظيِمها.
كانَ أهمُّ إنجاٍز إسالميٍّ للملكِ فهـدٍ ــ رمحه الل ــ التوسعـَة 
العظيمَة للحرمنِي الرشيفنِي، كمـا اعتنى باملسـاجدِ داخِل اململكـةِ 
يِة، وُأنشئَ يف عهدِه عدة وزارات  وخارِجها، واجلمعيـاتِ اإِلسالمَّ

القضيةَ  سـانَد  املدنيةِ،  اخلدمـةِ  ووزارُة  واإلرشادِ،  والدعوةِ  واألوقافِ  ِة  اإِلسالميَّ الشؤوِن  وزارُة   : منها 
ةَ وانتفاضةَ األقَص، واهتمَّ بقضايا الشعوِب اإلسالميَّةِ. الفلسطينيَّ

إضـافــة

الثالثة  السعودية  الدولة  ملوك  كان 
وقد  اجلاللة«  »صاحب  لقب  حيملون 
استبدل امللك فهد ـ رمحه اللهّ ـ هذا اللقب 
بلقب حيبه كثرًيا وعزيٌز عىل نفسه وهو لقب 
ذلك  وكان  الرشيفني(.  احلرمني  )خادم 
هنجه  عىل  وسار   ، يف1407/2/27هـ 

امللك عبد الل فتسمى بذلك.

 )1( األنظمة هي : النظام األسايس للحكم، ونظام املناطق، ونظام جملس الشورى.

وفــاتـــُه :

تويف امللك فهد يرمحه الل يف شهر مجادى اآلخره عام 1426هـ يف مدينة الرياض ودفن فيها.
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خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد الل بن عبد العزيز - حفظه الل- 5

مــولــده ونـشــــأُتـه:

ونشأ  الرياض عام 1343هـ،  مدينة  الل يف  امللك عبد  ُولد 
يف رعاية أبيه امللك عبد العزيز ، وتعلم عىل كبار العلامء، فنشأ 
نقي الرسيرة، حمبًا للخري، تعلم  أمور احلكم والسياسة يف جمالس 
والسياسـة  العقيدة  يف  قراءاته  كثرة  من  ثقافته  ازدادت  أبيه. 

والتاريـخ.

مهاُمـه ومنـاصُبه قبـَل تولـيِه الحكم :

-1املهام اخلارجية: 
الدول يف أوروبا وآسيا  العرب. كام زار عددًا من  العربية؛ لتوحيد كلمة  الدول  زار معظم 
واخلليجية  والعربية  اإلسالمية  القمة  مؤمترات  من  عدد  إىل  اململكة  وفد  رأس  كام  وأمريكا، 

والدولية.

-2املهام الداخلية:
ُعنيِّ رئيسًا للحرس الوطني، كام ُعني نائبًا 
ثانيا لرئيس جملس الوزراء، ثم وليا للعهد عام 
1402هـ. فنائبًا أواًل لرئيس جملس الوزراء، 
الوطني.كام توىل  إضافة إىل رئاسته للحرس 
األعىل  الرئيس  منها:  قيادية  مناصب  عدة 
ملجلس إدارة مكتبة امللك عبد العزيز العامة. 
لرعاية  العزيز  عبد  امللك  ملؤسسة  ورئيسًا 

زيارة خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد الل إىل 
فرنسا

املوهوبني، ورئيسًا ملؤسسة امللك عبد الل بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي. كام قام خالل 
توليه منصب والية العهد بعدد من الزيارات داخل اململكة للوقوف عىل حاجات املواطنني.
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أهم إنجازاته الحضارية :

-1 يف جمال التنمية :
الوطني  املهرجان  أنشأ  كام   ، واإلدارية  والصحية،  الثقافية  الوطني  احلرس  قطاعات  طور 
للرتاث والثقافة باجلنادرية بالرياض.أنشأ مكتبة امللك عبد العزيز بالرياض، افتتح جامعة امللك 
خالد بعسري، وأمر بتحويل كليات البنات بالرياض إىل جامعة للبنات. افتتح عددًا من املشاريع 
منها: سد امللك فهد عىل وادي بيشـة، الصندوق اخلريي للخدمات اإلنسانية، مؤسسة عبد الل 
بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي، وضع حجر األساس ملدينة اجلبيل الصناعية الثانية، 

ومدينة ينبع الصناعية الثانية.

توليه الملك :

ُبويع األمري عبد الل بن عبد العزيز ملكًا عىل البالد عام 1426هـ بعد وفاة أخيه امللك فهد بن 
عبدالعزيز-رمحه الل - واختذ لقب خادم احلرمني الرشيفني. كام َعني أخاه األمري سلطان بن عبدالعزيز 
وليًا للعهد، ونائبًا لرئيس جملس الوزراء، باإلضافة إىل منصبه وزيرًا للدفاع والطريان ومفتشًا عامًا. 
وبعد فرتة من تسلمه احلكم أمر بإعادة تشكيل املجلس االقتصادي األعىل وتوىل رئاسته، كام أمر 

باستكامل توسعة املسجد النبوي.ثم أصدر أمرًا بتحسني الدخل ملوظفي قطاعات الدولة.

-2 يف املجال العريب واإلسالمي:
امللك  الرشيفني  احلرمني  خــادم  كــان 
العريب،  الصف  وحدة  عىل  حريصًا  عبدالل 
واقتصاديًا،  سياسيًا  العريب  الوضع  وتطوير 
واجتامعيًا،كام كان حريصًا عىل خدمة اإلسالم؛ 
فاهتم بأمور املسلمني وقضاياهم، وعىل رأسها 
صندوقني  إنشاء  واقرتح  فلسطني،  قضية 
أحدمها لدعم االنتفاضة الفلسطينية، واآلخر 

 امللك عبدالل يضع حجر األساس ملدينة ينبع الصناعية لدعم صمود القدس.
الثانية



62

األســئـــلــــــــــة

س1: أكملِ العبـارات اآلتـيـة:
أ ــ تولَّـى منصبَ نائب امللكِ يف احلجاِز يف عهدِ امللكِ عبدِالعزيِز ....................

ب ــ ُافُتتحتْ جامعةُ أمِّ الُقرى يف عهدِ امللكِ ...............................................
ج ــ يف عهدِ امللكِ فهدِ وصلتِ اململكةُ إىل االكتفاءِ الذايتِّ يف كثريٍ من ........................

ٍة يف مدينةِ ................... د ــ ُعقَد مؤمترُ القمةِ اإلسالميِّ الثالثِ باململكةِ العربيةِ السعوديَّ

س2: مـنْ أكـونُ:
ةِ اليمنيةِ يف الطائِف. أ ــ رئيسٌ للوفدِ السعوديِّ يف املفاوضاتِ السعوديَّ

ب ــ أوُل وزيٍر للمعارفِ.
ج ــ أنَشأتُ أوَل جامعةٍ يف اململكةِ.

ا للعهد منُذ عاِم 1402هـ إىل عام 1426هـ. د ــ كنت ولـيًّ

س3: ضْع عالمـَة  )     (  هناية العبـارِة الصحيحـِة وعالمـَة  )     ( هنايـة العبارِة اخلاطئـة فيام يـأيت :
أ    ــ ولَد امللكُ ُسعوٌد بنُ عبدِالعزيِز يف الرياِض.                                                )        (

ب ــ ُبويَع امللُك فهدٌ ملكًا للبالدِ عاَم 1302هـ.                                                                 )        (
ج  ــ استشهدَ امللُك فيصٌل عاَم 1395هـ.                                                      )        (
د  ــ ترأسَ األمريُ خالد وفَد اململكةِ للتوقيِع عىل ميثاقِ هيئةِ األمِم املتحدةِ.                     )        (  

س4 ــ مـا المناصب الَّتي شغَلهـا كـلٌّ مـنْ :
أ ــ امللكِ فيصٍل يف حياةِ والدِه.

ب ــ امللكِ فهدِ قبَل تولِيه احلكَم.

س5 ــ اكتْب عنْ مولـدِ ونشـأةِ خـادِم الحـرميِن الرشيفـنِي امللك عبد الل بن عبد العزيز.



63

الـنهضـة في المملكـة العــربيـة السعوديـة

الفصل
الثـاين

أواًل : التعليــُم :

ةِ املعارفِ الَّتي كاَن منْ جهودِها  عندما أكمَل امللُك عبُدالعزيِز توحيَد البالدِ، أمرَ بإنشاءِ مديريَّ
افتتاُح عددٍ منَ املعاهدِ واملدارِس عىل اختالفِ أنواِعها.

َل مديريَّةَ املعارفِ إىل وزارةٍ عاَم 1373هـ. وانطلقْت مسريُة  وملا توىلَّ امللُك سعودٌ احلكَم حوَّ
التعليِم، وتعددتِ اجلهاُت التي تديرُه حسَب االختصاصاتِ وهيَ كام يي:

أ ــ وزارُة التربية والتعليم: واصلتْ وزارُة التربية والتعليم جهوَدها لتطويِر التعليِم وتعميِمه، 
بالتعليِم  النهوض  الوزارُة  المعلمين وواصلِت  إعداد  المدارِس، ومعاهد  أعداُد  فازدادْت 
الليليِّ وفتح مدارس لمحِو األميَّةِ وتعليِم الكباِر، وتواصل افتتاح المدارس والكلياٍت في 

مناطٍق مختلفٍة منَ البالدِ. انظِر الشكل)18(.
أما تعليم البنات فقد تطوَّر برسعةٍ كبريةٍ،  وذلك بافتتاح عدٍد كبرٍي من املدارس لتعليم 
البنات، كام افتتح عدٌد من املعاهد لتأهيل املعلامت ومعاهد خاصة للمعوقات، ومدارس 

ملحو األمية وتعليم الكبريات وكليات الرتبية للبنات.

افتتاُح  تواىل  ثمَّ  البالدِ،  افُتتَحْت يف  أول جامعة  سعودٍ  امللكِ  كاَنْت جامعةُ   : العايلُّ  التعليمُ  ــ  ب 
اجلامعاتِ حتى أصبحتِ اليوَم إحدى عرشة جامعة)1(، وقد أنشأت الدولةُ وزارة للتعليم العايل 

عام 1395هـ، نتيجة لتعدد اجلامعات يف اململكة وكثرة املبتعثني خارجها. 

 )1( هي : جامعة امللك سعود بالرياض، واجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، وجامعة امللك 
عبدالعزيز بجدة، وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وجامعة امللك فيصل باألحساء، وجامعة أم القرى بمكة املكرمة، وجامعة 

امللك خالد بأهبا، وجامعة القصيم بربيدة، وجامعة الطائف بالطائف، وجامعة طيبة باملدينة املنورة.
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مـدرسـة محـو األميـة روضــة أطفـال

إحـدى غـرف مراكـز التعليم الحديثـة مـدرسـة ابتدائيـة من الداخـل

ثـانًيـا : األمـُن والـدفـاُع :

تتكوُن أجهزُة األمِن والدفاِع منْ : وزارةِ الدفـاِع والطريانِ، وزارةِ الداخليَّة، ورئاسةِ احلرِس 
الوطنيِّ.

1 ــ وزارُة الدفاِع والطريانِ : منْ أهِم اختصاصاهتا إعداُد جيٍش قادٍر عىل الدفاِع عنْ الوطِن. 
وقْد خطْت هذهِ الوزارُة خطواٍت كبريةً يف عهدِ امللكِ عبدِالعزيِز، ُثمَّ حدثْت نقلٌة كبريٌة يف 
القواُت  َم مقاليدَها األمريُ سلطاُن بنُ عبدِالعزيِز، وتتكوُن  أْن تسلَّ تطويِرها وتسليحها بعَد 

شكـل )18( تـطـور التعليـم
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ةُ، القواُت البحريَّةُ، قواتُ  ةُ، القواُت اجلويَّ املسلحةُ منْ أربعةِ فروٍع رئيسةٍ هيَ : القواُت الربيَّ
الدفاِع اجلويِّ.

ةِ: ومنْ مهامها رعايةُ احلقوقِ العامةِ واخلاصةِ، واملحافظةُ عىل أرواِح املواطننَي  ـ وزارُة الداخليَّ 2ـ 
وزارةِ  إداراتِ  أهمِّ  ومْن  ذلَك.  وغرَي  وبحرًا،  برًا  احلدودِ  ومراقبُة  وممتلكاهتم،  وأعراِضهم 
الداخليَّةِ: مديريَّةُ األمِن العام، املديريَّةُ العامةُ للدفاِع املدينِّ، املديريَّةُ العامةُ للجوازاتِ، قواُت 
األمِن اخلاصة،ِ سالح احلدود. وعندما أصبح األمري نايف بن عبدالعزيز وزيرًا للداخلية أدخل 

حتسينات كبرية عىل أجهزهتا ومبانيها. انظِر الشكل )19(

شكـل )19( مبنـى وزارة الـداخليـة

ةِ العامةِ، والدفاُع عنْ الوطِن بالتنسيِق  3 ــ احلرسُ الوطنيُّ : ومنْ مهامهِ محايةُ املنشآتِ احليويَّ
الوطنيِّ،  احلرِس  رئاسةَ  عبدِالعزيِز  بنُ  عبُداللِ  األمريُ  َم  تسلَّ وملَّا  العالقةِ.  ذاتِ  اجلهاتِ  مَع 
ةَ واحلضاريَّةَ، وأنَشأ عددًا  أحدَث نقلًة كبريةً يف أجهزتهِ شملتِ اجلوانب اإلداريَّةَ والعسكريَّ
من املدارِس واملؤسساتٍ العسكريَّة، ثمَّ توجَّ ُجـــهودَه بافتتاِح كليةُ امللِك خالدٍ العسكريَّةِ. 

انظِر الشكل )20(.
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شكـل )20( مبنـى الـحـرس الـوطنـي

ثـالـًثـا : الـزراعــةُ :

ةَ الزراعةِ الَّتي بذلْت جهودًا يف  حرَص امللُك عبدالعزيز عىل تطويِر الزراعةِ، وتوفرِي املياهِ؛ فأنشَأ مديريَّ
ا حتولْت املديريَّةُ إىل وزارةٍ قامْت  ـَ ةِ، وإقراِض املزارعنيَ، وعندم الزراعيَّ إقامةِ السدودِ، واستريادِ اآلالتِ 
باستصالِح األرايِض الزراعيَّةِ وختصيبها مثل: مرشوِع الريِّ والرصفِ يف األحساءِ، وبناءِ السدودِ عىَل األوديَّةِ، 

وحتليةِ مياهِ البحِر، وتشجيِع القطاِع اخلاِص لتأسيِس الرشكاتِ الزراعيةِ انظِر الشكل )21(.
ةِ يف اململكةِ ؟ ما أهمُّ املحصوالتِ الزراعيَّ

صورة سد الملك فهد في بيشة محطة تحلية مياه البحر بالقرب من الخبر مشروع الري والصرف الصحي في 
الشكـل رقــم )21(األحساء
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رابـًعـا : املـواصـالُت واالتصـاالُت :

ُرقِ؛ لربطِ مناطِق اململكةِ املرتاميةِ  الطرُق الربيَّةُ: بدَأ امللُك َعبُدالعزيِز القيام بَتْعبيدِ َشَبكةٍ من الطُّ
األطرافِ بعضها مع بعض، وكاَن أوُل طريٍق ُعبَد بنَي مكةَ املكرمةِ وجدةَ، ويف عهدِ أبنائه ازدادتِ 
تِ األنفاُق يف بعِض اجلباِل الَّتي مترُ هِبا الطرُق،  ُة، ومنْ أمهها الطرُق الرسيعةُ. كاَم ُشقَّ الطرُق الربيَّ
انظِر الصور شكل )22(. وُأنجَز عمُل اجلرِس الَّذي يربُط اململكةَ بالبحريِن، وُأطِلَق عليهِ اسمُ 

َذ يف عهدهِ. ُه ُنفِّ )جرسُ امللِك فهدٍ(؛ ألنَّ
اذكر بعضَ قواعدِ األمِن والسالمةِ، واللوحاتِ اإلرشاديَّةِ للطرقِ.

الرياِض والدماِم، وملَّا اكتمَل  ةُ: أمَر امللُك عبدالعزيز بمدِ سكةِ حديد بنيَ  السكُك احلديديَّ

بنيَ  القطاِر  سريُ  بدَأ  فيَها،   العمُل 
عبدِالعزيز  امللكِ  وفاةِ  وبعَد  املدينتنِي، 
العامُة  املؤسسُة  بإنشاء  الدولةُ  قامت 
املينـاءَ  أنشـأتِ  الَّتي  احلـديدِ  لسكةِ 
القطاراُت  بالرياِض، وأدخلتِ  اجلافَ 
الرسيعُة، وتقوُم املؤسسُة بتسيري عددٍ منَ 
الريــــاِض  بنَي  يومــــيا  الرحـالتِ 
شكـل )23( السكـك الحـديـديـة والقطـاراتوالدمــــــــــاِم. انظِر الشكل )23( 

جـســور طـرق جبليـة وأنفـاق طـرق سريعـة
شكـل رقــم )22( صـور لطـرق وأنفـاق وجسـور
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ةِ، التي  ـُة : تمَّ يف عهدِ امللكِ عبدِالعزيِز، إنشاَء إدارةٍ للخطوطِ السعوديَّ المواصـالُت الجويَّ
تولَّت القيام  ببناء عدد منَ املطاراِت، أوهُلا مطاُر جدَة، وبعَد وفاةِ امللكِ عبدِالعزيِز ُحولتِ اخلطوُط 
السعوديَّةُ إىل مؤسسةٍ عامةٍ، وقْد زاَد عدُد املطـاراتِ حتى بلغْت ثامنية وعرشيَن مطارًا منْ بينِها 

ٍة. انظِر الشكل )24(. ثالثةُ مطاراٍت دوليَّ

مطـار الملك عبـدالعزيـز بجـدة مطـار الملك فهـد بالـدمـام مطـار الملك خالـد بالريـاض

شكـل رقــم )24( صـور للمطـارات الـدوليـة بالمملكة

ةِ؛  الموانئُ : اهتمْت الدولةُ باملواينءِ البحريَّةِ، فأنشأْت لذلَك مؤسسًة عامًة للموانِئ السعوديَّ
لتقوَم بتطويِر وحتسنِي خدماتِ املوانِئ السعـوديَّةِ، ومنْ أهمِّ املوانِئ يف اململكـةِ ميناءُ جدَة اإلسالميِّ 
وميناءُ امللكِ عبدِالعزيِز بالدماِم، ومينـاءُ امللِك فهـدٍ الصناعيِّ باجلبيـِل، ومينـاُء امللكِ فهدٍ الصناعيِّ 

بينبَع. اذكْر بعض وسائَل النقِل احلديثةِ املستخدمةِ يف اململكـةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ.

ةَ الربقِ والربيدِ واهلاتفِ، فاتصلْت اململكةُ  االتصـاالتُ : أنشَأ امللُك عبُدالعزيِز مديريَّ
بالعاملِ اخلارجيِّ. ويف عهدِ أبنائهِ تطورتِ االتصاالُت، فُأنشئْت اتصاالٌت جديدٌة وُطورِت 
ةِ  ُة وُأنشئتِ الكوابُل املحوريُة، وحمطاُت املايكرويِف، وُربِطَتا باألقامِر الصناعيَّ اخلدمُة اهلاتفيَّ
فــــي  ةِ  الفضــــائيَّ لالتصـــــاالتِ  فهــدٍ  امللِك  مدينُة  عليـــها  تشـــرُف  تـــي  الَّ

جـــــدَة. انظِر الصور شكل )25(.
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ةِ يف بالدَك. ةِ والالسلكيَّ اذكْر أهمَّ وسائِل االتصاالت السلكيَّ

تلـكـــس قـمـر صـنـاعـي محطـة أقـمـار صنـاعيـة
شكـل رقــم )25(

خـامًسـا : الـرعـايـةُ الـصحيَّـةُ :

اهتمَّ امللُك عبُدالعزيِز بالناحيةِ الصحيَّةِ، فبادَر إىل إنشاءِ مصلحةِ الصحةِ العامةِ يف مكةَ املكرمةِ. 
ةِ يف كِل مدينةٍ  ويف عهدِ أبنائهِ توسعتْ الدولةُ يف افتتاِح املستشفياتِ واملستوصفاتِ واملراكِز الطبيَّ

وقريةٍ.
ومنْ أهـمِّ املستشفياتِ باململكةِ : مستشَفى امللكِ فيصٍل التخصيصِّ بالـرياِض،  ومستشفى 

امللِك خالدٍ التخصيصِّ للعيونِ بالرياِض، انظِر الشكل )26(.

شكـل )26( مستشفـى الملـك خـالـد التخصصـي

منَ  كبرٍي  عددٍ  إىل  باإلضافةِ 
خدماهِتا  تقدُم  الَّتي  املستشفياتِ 
حدٍ  عىل  واملقيمنيَ  للمواطننَي 
مناطِق اململكةِ.  سواءٍ يف خمتلفِ 
انظِر الشكل )27( واذكْر بعض 

هذه اخلدمات.
يف  املستشفياتِ  بعضَ  ْد  عدِّ

منطقتَك.
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شكــل )27( مجموعــة مـن الخــدمــات الطبيــة  

غـرفـة أسـنـانغـرفـة الكشـف بالكمبيـوتـر
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العمـارةُ السعـوديَّـةُ للحـرمنِي الشـريفنِي :

مشـروُع خـادِم الحـرميـِن الشـريفيـِن الملـِك فـهـٍد :

للكعبة، وإنشاءِ  باٍب  أمر بصناعةِ  الكعبةِ، كام  بتأسيِس مصنٍع لكسوةِ  امللُك عبُدالعزيِز  قاَم 
. َع املسجَد النبويَّ مظالتٍ للحرِم املكيِّ واملسعَى، كام وسَّ

، وُبدَئ بتنفيذِ مرشوِع توسعةِ  ويف عهدِ امللكِ سعودٍ اكتملْت مجيُع إصالحاتِ املسجدِ النبويِّ
املسجدِ احلراِم.

وكانَ منْ أبرِز ماتمَّ يف عهدِ امللكِ فيصٍل توسعةُ املطافِ، وتوسعةُ املسجدِ النبويِّ مَن اجلهتنِي 
ةِ والغربيَّةِ. الشامليَّ

ةِ. َـّ ومما تمَّ يف عهدِ امللكِ خالدٍ صناعُة باٍب للكعبةِ، وتوسعُة املسجدِ النبويِّ منَ الناحيةِ الغربي

شكـل )28( تـوسعـة المسجـد الـحـرام

بتوسعةِ  فبدَأ  قبِل،  هَلا مثيٌل منْ  ملْ حيدْث  توسعًة  الرشيفنيِ  للحرمنيِ  بتوسعةٍ  امللُك فهٌد  قاَم 
املسجدِ احلراِم حيُث أضاَف جزءًا جديدًا مَن الناحيةِ الغربيَّةِ، وساحاتٍ خارجيةٍ، وبَنى مدخاًل 

بَ مصاعد كهربائيًة. انظِر الصورة يف الشكل )28( رئيسًا، وركَّ



72

بتوسعةٍ هائلةٍ مل يسبق هلا مثيل، حيُث تضاعفْت  أيضًا  النبويُّ الرشيُف  كاَم حظَي املسجُد 
مساحتُه عدَة مراٍت، كاَم أضيَف إىل املسجدِ سبعةُ مداخٍل رئيسٍة، ومرافٍق عامٍة خلدمةِ املسجدِ 

النبويَّ وزوارهِ. انظِر الصورة شكل )29(.

شكـل )29( تـوسعـة المسجـد الـنـبـوي

نشــاط

ما قـاله امللـك فهـد بعـد التوسعـة :
ال أستطيع أن أقول إننا عملنا شيئًا، ولكني أقول : إن هذا بعض ما جيب أن يعمل وسوف 
أواصل عمي يف هاتني املدينتني بكل ما يمكن من جمهود لتطويرها التطوير الذي جيب علينا 

أن نصل إليه إن شاء الل.

اقرأ النَص السابق، ثمَّ أجب :
ـ ما املدينتاِن الالتاِن يقصُدمها امللُك فهٍد يف خطابه ؟

ـ هْل ستستمُر أعامُل التطويِر والتحسنِي ؟ هات مَن النِص ما يثبُت قولَك.
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األســئـــلــــــــــة

س1: أكملِ العبارات التاليَة يناِسُبها :

أ ــ منْ مظاهِر التقدِم العلميِّ باململكةِ اجلامعات الَّتي بلَغ عدُدها ..................................
ةِ التابعةِ للـ ........................................ ب ــ كليةُ امللكِ خالدٍ إحدَى الكلياتِ العسكريَّ

ج ــ تتكوُن أجهزُة األمِن والدفاِع يف اململكةِ منْ ثالثِ جهاتٍ هي:
1 ــ ...........................................................................................
2 ــ ...........................................................................................
3 ــ ...........................................................................................

س2: ضعْ عـالمـَة )       (  هنايـة العبـارةِ الصحيحةِ وعالمَة )          ( هنايـة العبـارةِ الخاِطئة فيَما 
يـأيت :

أ ــ أمَر امللكُ ُسعود بن عبُدالعزيِز بمدِّ سكةٍ حديديَّةٍ بنَي مكة وجدة.                                         )     (
ِة : املحافظةُ عىل أرواِح املواطننَي، وأعراِضهم وممتلكاهِتم.                 )      ( ب ــ منْ مهاِم وزارةِ الداخليَّ

خمتلِف  يف  كبريةً  نقـــلًة  أحــــدَث  الوطني  احلرِس  رئاســةَ  سلطــــاُن  األمريُ  تســلَم  عندَما  ــ  ج 
أجهزتهِ.                                                                                                                              )      (

د ــ قاَم امللُك فهٌد بتنفيذِ توسعةٍ عظيمةٍ للحرمنِي الرشيفنِي.                                                     )      (
هـ ــ ُأنشئْت مصلحةُ الصحةِ العامةِ يف عهدِ امللكِ فهد بن عبدِالعزيِز.                                    )      (

س3: اذكـْر سبـب مـا يـأيت :

أ ــ إنشاء وزارة للتعليِم العايل يف اململكة.
ب ــ إنشاءُ مؤسسًة عامًة للموانِئ.      

ج ــ تعبيُد الطرقِ يف اململكةِ.
د ــ إطالَق اسِم امللِك فهدٍ عىَل اجلرِس الَّذي يربُط اململكةَ بمملكة البحريِن.
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ـا تحـتَ اإلجـابـةِ الصحيحـةِ فياَم يأيِت :  س4: ضِعْ خطًّ

ِة، متديُد الكهرباءِ للمناطِق  ـ منَ اجلهودِ الَّتي بذلْتها وزارُة الزراعةِ )حتليةَ مياهِ البحِر، تعبيُد الطرقِ الزراعيَّ أـ 
الزراعيَّةِ(.

ب ــ يقُع امليناُء اجلافُ لسكةِ احلديدِ يف مدينةِ )الدماِم ــ جدَة ــ الرياِض(.
ةِ التي أنشأهتا اململكةِ: )مطاران ــ ثالثةُ مطاراٍت ــ أربعةُ مطاراٍت(. ج ــ عدُد املطاراتِ الدوليَّ

ةِ يف مدينةِ )الدماِم ــ الطائفِ ــ جدة(.  د ــ تقُع مدينةُ امللِك فهدٍ لالتصاالتِ الفضائيَّ
س5: اكتْب عنْ مشروِع خادِم الحرميِن الشريفيِن الملك فهد رحمه الله لتوسعة المسجد الحرام والمسجد 

النبوي.
مًا وُرقيا. س6: بتعاونِ المواطنينَ معَ المسؤولينَ يف الدولةِ ستزداُد البالُد ـ بإذنِ اللِ ـ تقدُّ

باَم حيققُ  الدولةِ  املسؤولنَي يف  بهِ ملساعدةِ  أْن تقوم  الَّذي يمِكُن  الدورَ  بيَّـْن  السابقةِ  العبارةِ  منْ خاللِ 
ُرقيَّها وتقدَمها.

نشــاط

ةِ في المملكةِ مثُل : )وزارةِ  1 ــ تعاون معَ زمالئك في جمِع شعاراتٍ لبعِض األجهزةِ الحكوميَّ
ةِ، وزارةِ الزراعةِ، الحرِس الوطنيِّ، وزارةِ  التربية والتعليم( ثمَّ ألصقها  الدفاِع، الخطوطِ الجويَّ

في لوحةٍ بعَد التعريِف بِها.
2 ــ هْل سبَق لكَ أْن قمتَ بزيارةٍ إلى أحدِ المراكِز الصحيةِ ؟

ا يأتِي : إَذا كاَن جواُبَك بنعٍم أجْب عمَّ
أ ــ َما سبُب الزيارةِ ؟

ب ــ ما الوثائقُ الَّتي يجبُ عليكَ إحضارُها في المركِز لتتمَّ معالجُتَك بسهولةٍ ويسٍر ؟
ج ــ ما التعليماتُ الَّتي يجُب عليَك مراعاُتها :

ــ داخِل المركِز الصحيِّ ؟
ــ في التعامِل معَ الدواِء الَّذي تتناولُه ؟



الـبــاب الخامس
جهود المملكة في الميادين 

الخارجية

ــ قضية فلسطين.

ــ المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.



76

ـِة جهـود المملكـِة في الميـاديـِن الخـارجيَّ

الفصل
األول

ِمها.  بذَل امللكُ عبُدالعزيِز جهوًدا كبريةً؛ لتوحيدِ البالدِ، ونرِش األمِن فيَها، ووَضَع ُأسَس تقدُّ
بعدهِ تطوٌر وازدهاٌر يف خمتلفِ اجلوانبِ، لكَن جهوَد قادةِ  وقْد حتقَق عىَل أيدِي قادةِ البالدِ منْ 
ةِ، بل كانت هلم جهودًا  اململكةِ منُذ تأسيسها حتَّى اآلَن، ملْ تكنْ مقترصةً عىل اإلصالحاتِ الداخليَّ
كبريٌة يف امليدانِ اخلارجيِّ. وتأيت يف مقدمة هذه اجلهود التي كانت اململكُة وال تزال ُتسهم فيَها. 

ُة فلسطني، واملنظامت واهليئات الدولية واإلقليمية)1(. قِضيَّ

 )1( املنظامت اإلقليمية : هي املنظامت التي تقترص عضويتها عىل الدول التي توجد يف إقليم معني.

قـضيـةُ فـلـسطـنَي :

شكـل رقـم )30( المسجـد األقصـى

فلسطينُ جزٌء مَن العالِم 
المسجُد  وفيَها   ، اإلسالميِّ
األقصَى ُأْولَى القبلتيِن. انظِر 

الصورة )30(. 
منـهُ ُعرَج بالنبـيِّ محمدٍ 
ملسو هيلع هللا ىلص إلى السـماءِ، فهيَ عزيزٌة 
لَدى العـرِب خاصًة، ولدَى 
َن  وكا  ، عامـًة المسـلميَن 
وقوُع فلسطيَن تحَت الحكِم 
البريطانـيِّ فرصـًة لتحقيـِق 

موا  لْت بريطانَيا لهم سبيَل الهجرةِ إلى هذَا الوطِن، وهيأْت لهمْ الجَو؛ لينظِّ آمالِ اليهودِ، فقْد سهَّ
الِح. وحاوَل الفلسطينيوَن الوقوَف في وجهِ اليهودِ وأعوانِهم،  بُوا على استعمالِ السِّ أنفَسُهم ويتـدرَّ



77

ُل بالنجاِح لوالَ انحيازُ  وكادَ جهاُدهـم يكلَّ
الحكومـةِ األمريكيَّـةِ إلى جانـِب اليهودِ، 
وضغُطهـا على بريطانيا؛ لتسـمَح بدخولِ 
أكثِر منْ مئةِ ألفِ يهوديٍّ إلى فلسـطيَن في 
عـاٍم واحـٍد. ونتيجـًة لجرائـم  العصاباِت 
ةِ للسـكانِ الفلسـطينييَن؛ هاجَر  الصهيونيَّ

ةِ المجاورةِ. كثيٌر منهم إلى البلدانِ العربيَّ

إعــالُن الـيهـوِد قـيـاَم دولـتِهـم :

انسحبْت بريطانيـا منْ فلسطنَي عـاَم 
املجاَل  لِتْفَسَح  )1948م(؛  1368هـ. 

شكـل رقـم )31( تقسيـم فلسطيـن عـام 1967م

جهـوُد المملكـِة لنصـرِة القضيـِة الفلسطينيَّـِة :

1 ــ اجلهوُد الَّتي بذهَلا امللُك عبُدالعزيِز ــ رمحُه الُل إلقناِع رؤساءِ الدولِ الكرَبى برفِع الظلِم 
الواقِع عىَل الفلسطينينَي.

إضـافــة
أعطى بلفور وزير خارجية بريطانيا 
وعـدًا يف 1917/11/2م نص عىل: 
لليهود؛  قومًيا  وطًنا  فلسطني  إعطـاء 
إذا تم النرص لربيطانيـا يف حرهبا ضد 
حتقق  وفعاًل  آنذاك  العثامنيـة  الدولة 
لليهود  وحتققت  النرص،  نيا  لربيطا
اهلجرة  باب  ُفتِح  وبعدها  مطامعهم. 

لليهود للدخول إىل أرض فلسطني.

ةِ، وهذا ما  وديٍة عىل َأرِض فلسطني العربيَّ لقياِم دولةٍ هَيُ
»دولةَ  وَها  سمَّ هُلم  دولةٍ  قياَم  أعلُنوا  فقد  اليهودِ،  فعله 
َل  ةُ التدخُّ َـّ َرتِ الدوُل العربي إرسائيَل«، وأداءً للواجِب قرَّ
العربيَّةَ  الظروَف  لكنَّ  للفلسطينينَي،  نجدةً  العسكريَّ 
عىل  االنتصاِر  حتقيِق  منْ  العـرَب  متكِن  مل  ةَ  واخلارجيَّ
فلسطـنَي حتَت احلكِم  أجـزاءِ  أكثُر  اليهودِ، وأصبحْت 
فلسـطنَي  بقيةِ  عىل  الصهـاينةُ  استـوىَل  ثمَّ  الصهيـوينِّ، 
بام فيها القدسُ نتيجـةَ حـرِب 1387هـ. انظِر اخلريطة 

شكل )31(.
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؛ للمشاركةِ مَع اجليوِش العربيَّةِ يف حرِب عاَم 1367هـ.  ـ إرساُل فرقةٍ منَ اجليِش السعوديِّ 2ـ 
ضدَّ اليهودِ، ومساعدةِ الفلسطينينَي.

3 ــ الدعمُ املاديُّ واملعنويُّ املستمرُ الَّذي تقدمُه اململكةُ للفلسطينينَي ولقضيتِهم العادلةِ. 

اذكْر بعضَ األمثلةِ للدعِم املاديِّ واملعنويِّ الَّذي تقدُمه اململكةُ للفلسطينينَي.

واليوَم يعاني الفلسطينيوَن تحَت الحكِم اليهوديِّ أنواَع االضطهادِ، ويعاني الَّذين يعيشوَن 
في المخــيماتِ منُهم خارَج فلسطيَن أصناَف الظــلِم والقــهِر، ويواجُه الفلســطيــنيونَ 

صـعوباٍت كبيـرًة.

الماضي عندما  في  المسلمونَ  نجَح  ينصرُه، وكما  منْ  بنصِر  كفيٌل  قدرتهُ  ْت  اللهِ جلَّ لكنَّ 
والمسلميَن  العرَب  فإنَّ  فلسطيَن،  منْ  الصليبييَن  النصاَرى  طردِ  في  ةَ  النيَّ وأخلصوا  توحدوا 
حقَّ  اللهِ  في  وجاهُدوا  كلمُتهم  اتَّحدْت  مَتى  وأعــوانهم  اليهــودِ  اللهِ على  بإذنِ  سينتصروَن 

جهادهِ، وليسَ ذلَك على اللهِ بعزيٍز.

﴾ قال اللـُه تعاىل : ﴿
                ]سورة احلج آية )39([

مِن القائُد املسلمُ الَّذي انترَص عىل الصليبينَي وحرر بيت املقدس ؟

ما اسمُ املعركةِ الَّتي انترصَ فيها ؟

هات آيًة أخَرى منَ القرآنِ الكريِم تؤكُد نرَص اللِ للمؤمننَي.

اذكْر حديثًا رشيفًا يبنيُ صفاتِ اليهودِ وآية قرآنية.
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األســئـــلــــــــــة

س1: ضعْ عالمـَة )   ( هنـايـة العبـارةِ الصحيحـةِ وعالمـَة )   ( هنايـة العبارةِ الخاطئـة فياَم يأيِت:

 )    ( ةُ إىل جانبِ اليهودِ.      أ ــ انحازِت احلكومةُ األمريكيَّ
)    ( لْت بريطانيا لليهود سبيل اهلجرةَ إىل أرِض فلسطني.    ب ــ سهَّ
 )    ( لْت الدول األوروبية عسكريًا؛ ملساعدة الفلسطينيني.    ج ــ تدخَّ
)    ( مْت اململكةُ الدعَم املاديَّ واملعنويَّ للفلسطينيني.     د ــ قدَّ

س2: ما أمهيُة فلسطـنيَ للعـربِ خـاصـةً وللمسلمـنيَ عامـةً ؟

س3: للمملكـةِ جهـوٌد مرشِّفـٌة لنرصةِ الفلسطينينيَ. هـات بعضًا منهـا.

س4: اذكـْر سبـب مـا يـأيت :

أ ــ ُمشاركةُ اململكةِ يف حرِب 1367هـ ضدَّ اليهودِ.
ب ــ انسحاُب بريطانيـا منْ فلسطنَي عـاَم 1367هــ )1948م(.

ةِ املجاورةِ. ج ــ هجرةُ كثرٍي منَ السكانِ الفلسطينينَي إىل البلدانِ العربيَّ
د ــ عدم متكِن العرِب منْ حتقيِق االنتصاِر عىَل اليهودِ.

س5: مـا النتيجـُة الَّتي تـرتبتْ عـىَل حـرِب 1387هـ ؟

نشــاط

الفلسطينيِّ  للشعِب  مساندتك  عىَل  تدلُّ  عبارًة  لوحةٍ  يف  زمالئك  بمساعدةِ  اكتْب 
وألصقها يف املدرسةِ.
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جهود المملكة في المنظمات والهيئات اإلقليمـيَّة والدوليَّة

الفصل
الثـاين

لقْد أكرَم الُل سبحاَنه وتعاىَل العرَب، إذ بعَث فيِهم خاتَم األنبياِء واملرسلنَي حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وأنزَل 
القرآَن الكريَم بلغتِهم، فكاُنوا محلَة الدعوِة اإلسالميِة إىل مشارِق األرِض ومغارهبا، فانترشِت 
اللغُة العربيُة مَع انتشاِر اإلسالِم حتى أصبَح الوطُن العريبُّ مرتامَي األطراِف، يمتدُّ مَن اخلليِج 

العريبِّ رشقًا إىَل املحيِط األطليسِّ غربًا.انظِر الشكل )32( والحظ هذا االمتداد.

شكـل )32( خـريطـة الـوطـن العـربـي السيـاسيـة

أواًل : جـامعـة الـدول العـربيـة :

القاهرة،  مقرها  العربية  للدول  جامعة  تأسيس  عىل  حينذاك  املستقلون  العرب  زعامء  اتفق 
َسة  وذلك سنة1364هـ )1945م(. وكانت اململكة العربية السعودية يف طليعة الدول السبع املؤسِّ
للجامعة العربية، وهي اململكة واألردن وسوريا والعراق ولبنان ومرص واليمن. ثم انضمت إىل 
اجلامعة كل الدول العربية التي نالت استقالهلا. )كم عدد الدول املنتمية إىل جامعة الدول العربية 

اآلن ؟(.
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1 ــ توثيق الصالت بين العرب.
ـ توحيد مواقف العرب السياسية تجاه  2ـ 

قضاياهم المشَتركة.
ـ ترسيخ التعاون الثقافي واالقتصادي  3ـ 

بين العرب.

أهـم أهـداف جـامعـة الـدول العـربيــة :

شكـل )33( شعـار جـامعـة الـدول العـربيـة

ثانًيـا : رابطـة العالـم اإلسالمـي :

شتاهُتم.  ُد  وتوحِّ املسلمني  بني  تربُط  الَّتي  الروابِط  أعظُم  اإلسالميَة  العقيدَة  أنَّ  التَّاريُخ  أثبَت 

وخلطورِة امُلْشكالِت التي ُيعاين منها املسلمون يف العرِص احلديِث َأصَبَح من الرضوري َأْن  َيبحُثوا عامَّ 

ُد َكـِلـَمـَتـُهم، وُيعيُنهم عىل ُمواَجهـِة تلَك امُلْشكالت.  ُيوحَّ

َمـِة َمْن اهَتموا هبذا األمَر. وعندما  وكاَنت اململكُة يف ُمقدَّ

مِة  َة امُلكرَّ َأ اجلوُّ امُلَناِسُب إىل اجتامٍع إسالميٍّ َكبرٍي يف َمكَّ هَتيَّ

َسٍة  مؤسَّ إنشاء  االجتاِمع  َذلَك  َعْن  َوَنتَج  َسنة1381هـ. 

وَيُكوُن   اإلسالمي،  العاملِ  رابَطُة  ى  ُتسمَّ ٍة  ُمستقلَّ َشعبيٍة 

َة املكرمة. انظِر الشكل )34( ها َمكَّ شكـل )34( شعـار رابطـة العـالـم مقرُّ
اإلسـالمـي
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أهـم أهـداف َرابِطُة الـعـاَلـِم اإلسـالمي :

1 ــ العمُل عىل حتكيِم الرشيعِة يف البلداِن اإلسالميِة.
2 ــ بذُل اجلهوِد لتوحيِد كلمة املسلمني.

3 ــ الدعوُة إىل ديِن اللِ احلنيِف يف أنحاِء العاملِ.

شكـل )36( شعـار هيئـة األمـم المتحـدة

ثـالـثـًا : هيئـة األمـم المتحـدة :

وُل الُكبرى في إنشاِء هيئٍة َتحمي العالَم مْن  رِت الدُّ فكَّ

ويالِت الحروِب المدمرةِ. فَأنَشَأْت ُعصَبَة األَُمِم. لكنَّ ُعْصَبَة 

اأُلَمِم لم َتنجْح في َمَساعيها. وفي عاِم 1364هـ. )1945م(

شكـل )35( خـريطـة العـالـم اإلسـالمـي



83

أهـمُّ أهـداِف هيئـة األمـم المتحـدة :

الشكـل )37( فـروع هيئـة األمـم المتحـدة

فروع هيئة األمم المتحدة

محكمة العدل الدولية األمانـة العامـة مجلس األمـن الجمعية العامـة

إضـافــة
ـ أول من  ـ رمحه اللـ  ـ امللك فيصلـ  1ـ 
إنقاذ  دعا إىل عقد مؤمتر إسالمي للنظر يف 

فلسطني من اخلطر الصهيوين .
ـ هيئة األمم املتحدة أنشئت بعد فشل  2ـ 

عصبة األمم املتحدة يف حتقيق مساعيها .
3 ــ رابطة العامل اإلسالمي أنشئت يف 

عهد امللك سعود ــ رمحه الل ــ.    

المتَّحدِة.  األَُمِم  هيئِة  إنشاء  أمريكا  في  فرانسيسكو  سان  مؤتمر  في  المجتمعُة  الدوُل  َرت  قرَّ
ها مدينة )نيويورك(. وكانت المملكة العربية السعودية مْن هذِه الدوِل.  فَق على أْن َيُكون َمقرُّ واتُّ

واستمرت عضًوا نشيًطا في هذه الهيئة.

الِم بني الدوِل. 1 ــ املحافظُة عىل السَّ
2 ــ االعرتاُف بحقِّ الشعوِب يف تقريِر مصرِيها.

3 ــ احرتاُم حقوق اإلنساِن.
4 ــ املساواُة بني الدوِل وتنميُة العالقاِت بينها.

ها: ولتحقيِق هذِه األهداف تألَّفْت هيئُة األَُمِم المتحدِة مْن عدِة فروٍع أهمُّ
انظِر الشكل )37(

األســئـــلــــــــــة

س1: ضعْ عالمـة )     ( هنايـة العبـارةِ الصحيحـةِ وعالمـَة )     ( هنايـة العبارةِ الخاطئـةِ فيمـا 
يـي :

 أ ــ تأسسْت جامعةُ الدولِ العربيَّةِ عاَم 1364هـ.                                     )       (
ولِ العربية.                )       ( َرت الدوُل املجتمعةُ يف أمريكا إنشاء جامعة الدُّ ب ــ قرَّ

ج ــ منْ أهدافِ رابطةِ العاملِ اإلسالميِّ توثيقُ الصالتِ بنيَ املسلمني.                       )       (
د ــ تأسسْت رابطةُ العاملِ اإلسالميِّ يف الرياِض.                                                  )       (
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الـدولُ المؤسسة يف قـارةِ أفريقياالـدولُ المؤسسة يف قـارةِ آسيـا

س4: مـا الفـروع التي تتكـون منهـا هيئـة األمـم المتحـدة ؟

س5: أيـن يقـع مقـرُّ كـلٍّ مـنْ :

1 ــ هيئةِ األمِم املتحدِة    )...................................................(
2 ــ رابطةِ العاملِ اإلسالميِّ )...............................................(

نشــاط

منْ خاللِ متابعةِ وسائِل اإلعالِم المختلفةِ. اكتْب أمثلًة للدوِر اإلجيايبِّ الَّذي تقوُم بهِ 
إحَدى هذهِ المنظماتِ في الوقتِ الحاضِر.

ـا تحـَت اإلجـابـةِ الصحيحـةِ فياَم يأيِت : س2: ضعْ خطًّ

أ ــ ُأنشئْت هيئةُ األمِم املتحدةِ عاَم : )1337هـ ــ 1364هـ ــ 1369هـ(.
ةِ يف مدينةِ : )مكةُ املكرمة ــ بريوت ــ القاهرُة(. ب ــ يقُع مقرُّ جامعةِ الدولِ العربيَّ

ـريعـِة يف : )العامل أمجع، البلدانِ اإلسالميةِ،  ـ من أهداف رابطة العامل اإلسالمي العمُل عىل حتكيِم الشَّ جـ 
الدول العربية(.

د ــ أهمُّ أهدافِ هيئة األمم املتحدة احرتام حقوق : )الدول ، اإلنسان ، الوطن(.
ِة يف الجـدولِ التـايل : س3: ضعِ الـدولَ المؤسسَة لجامعـةِ الـدوِل العربيَّ
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