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»Acknowledgment« الإهداء
اإىل... 

اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء اأحفاد امللك عبدالعزيز.
... ما اأ�سبه الليلة بالبارحة.   

... ما اأقرب الريا�ض للدرعية.   
اإىل... 

بع�ـــض �سبابنا ال�سعوديني، الذي قـــراأ التاريخ من اأجل ال�ستعداد 
لالمتحان، د�ن �عي �حتليل للما�سي القريب.

اإىل... 
اأقـــراين ال�سعوديـــني، الذيـــن يطرحـــون الأ�سئلـــة عـــن هويتنـــا 

�م�ستقبلنا. 



اإن يل نف�سًا تواقة، �ما حققت �سيئًا اإل تاقت ملا هو 
اأعلى منـــه، تاقت نف�سي اإىل الز�اج من ابنة عمي 
فاطمة بنت عبد امللك فتز�جتها، ثم تاقت نف�سي 
اإىل الإمـــارة فوليتها، �تاقـــت نف�سي اإىل اخلالفة 
فنلتهـــا، �الآن يـــا رجـــاء تاقت نف�ســـي اإىل اجلنة 

فاأرجو اأن اأكون من اأهلها. 
عمر بن عبدالعزيز
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»Instruction« مقدمة
احلمـــد هلل رب العاملـــني، �ل عـــد�ان اإل علـــى الظاملـــني، �اأ�سلي 
�اأ�سلم علـــى املبعوث رحمة للعاملني؛ �سيدنـــا حممد �على اآل بيته 
الطيبـــني الطاهريـــن، �على من تبعهم باإح�ســـان اإىل يوم الدين، 

�عنا معهم برحمتك يا اأرحم الراحمني. اأما بعد:
بلغت من العمر اأكرث من الأربعني قلياًل، وعند علماء ال�سريعة 
ي�سمـــى هـــذا ب�ســـن الن�سج، فلم يبعـــث نبيًا اأ� ر�ســـوًل )با�ستثناء 
َّا  ملمَ عي�سى عليه ال�سالم( اإل كان يف الأربعني، يقول اهلل تعاىل: { �مَ
ــــِزي امْلُْح�ِسِننيمَ }  ْ ِلكمَ نمَ ذمَ كمَ ِعْلًما �مَ اُه ُحْكًمــــا �مَ ْينمَ ى اآتمَ ومَ ا�ْستمَ ُه �مَ ــــغمَ اأمَ�ُســــدَّ لمَ بمَ

)الق�س�ض: 14(.

ويقـــول علمـــاء النف�ـــس: هـــذا �ســـن اأزمـــة منت�سف العمـــر؛ حيث 
يكـــرث الإن�سان من طـــرح الأ�سئلة، مثل من اأنـــا؟ اأو نحن؟ وماذا 
فعلـــت؟ اأو فعلنـــا؟ وماذا �سنفعل؟... يطرح تلـــك الأ�سئلة الكثري 
من اأقراين من ال�سعوديني الذين اأدركوا بيوت الطني، واخليام، 
وال�ســـوارع ال�سيقـــة والغبـــار يف كل مـــكان، ثم جنـــد اأنف�سنا دولة 
ووطـــن ينتقـــل بالكليـــة يف زمـــن قيا�ســـي مـــن جمتمـــع تقليـــدي 
يبحث اأحدهم عن قراءة الر�سالة - وقد اأدركت ذلك - ول يجد 
ذلك اإل ب�سعوبة... اإىل جمتمع مدين متقدم يف تعليمه، وبنيته 

التحتية، و�سلوكه احل�ساري، وانفتاح هائل ي�سعب ه�سمه.
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15 مبداأ للقيادة عند امللك عبدالعزيز

�ذلـــك التقدم ي�سهد به اأغلب اخلـــراء الد�ليني الذين قابلتهم، 
�اأخـــرًا كبـــار املثقفني العـــرب الذين اعرتفوا بالواقـــع امللمو�ض، 
رغمـــًا عـــن بع�سهـــم، حيـــث ا�ستع�ســـى علـــى بع�سهـــم اأن يكون 
ال�سعـــودي مفكرًا �اأديبًا، ��سانع ناح، ��سيا�سيًا حمرتفًا، �رجل 

اأعمال فذ.
الغريـــب العجيـــب اأنه ا�ستع�ســـى على قلة من اأبنـــاء �طننا، فهم 
يجلد�ننا ليل نهار، �هم كحاطب الليل، مل نرى خرهم، �مل نرى 

�سرهم �احلمد هلل.
اأم احلا�ســـر  اإىل املا�ســـي البعيـــد !!  اإنـــه زمـــن طـــرح الأ�سئلـــة، 
بثورتـــه  امل�ستقبـــل  اإىل  اأم   !! اجتـــاه  كل  مـــن  علينـــا  ال�ساغـــط 
الرقميـــة! اأم باحلفـــاظ علـــى مـــا نحـــن عليـــه والنتظـــار، ولي�س 

بالإمكان اأح�سن مما كان.

واأنـــا اأرى واهلل اأعلـــم اأن الذهـــاب اإىل املا�سي البعيـــد �سيوقعنا يف 
احللم غري القابل لال�ستن�ساخ، والبقاء على ما نحن عليه عجز 
عـــن اللحاق بالركب، والقفـــز اإىل امل�ستقبل خماطرة هائلة غري 
قادرين على حتملها، واحلا�سر ال�ساغط ردود اأفعال وت�سرفات 

يف جمملها تكتيكية، اإذاً ما العمل؟...
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بعد قراءتـــي للتاريخ الإ�سالمي �القومي �الغربي متنقاًل يف اأمهات 
الكتب بني اأفالطون �اأر�سطو �ابن الأثر �ابن كثر �الفارابي �ابن 
خلـــد�ن �ابن طبطابا �ابـــن الأزرق �تومـــا الأكوينـــي �مارتن لوثر 
�مونت�سكـــو �ر��ســـو �كارل مارك�ـــض �ابن ب�سر �ابن غنـــام �كنز ثم 
حممد عبده �ر�سيد ر�ســـا �اأر�سالن ثم فيلبي، �حافظ �هبه �اأمني 

التميمي)1(.
وجدت اأن اأحد احللول املهمة هي: قراءة �سخ�سية امللك عبدالعزيز 
بــــن �سعــــود، وا�ستخال�ــــس منهــــج البنــــاء والإ�ســــالح والتغيــــري، ثــــم 

ال�ستئناف والبناء عليه، يف كل مره نطرح الأ�سئلة بقوة، وملاذا؟؟

• يحدث 	 مل  �احل�سارية  الد�لية  اللعبة  �قواعد  مبادئ  لأن 
عليها تغير كبر جدًا بعد الثورة ال�سناعية �احلرب العاملية 

الأ�ىل.
• لأنه منوذج ناجح، �مميز، �متفوق على �اقعه املحلي �الإقليمي.	
• فهو 	 �فهمه،  �مل�سه،  حماكاته،  من  �املوؤثرين  للقادة  ميكن 

قريب زمنًا �مكانًا.
• �التفافًا �طنيًا �د�ليًا، �كاًل را�سي عنه 	 اإجماعًا  لأنه حقق 

من اأق�سى اليمني اإىل اأق�سى الي�سار، �من اأعلى اإىل اأ�سفل.

ال�سكر لدارة امللك عبدالعزيز التي برزت موؤخرًا يف ن�سر العديد من امل�سادر   )1(
التاريخية املهمة باأ�سلوب علمي ر�سني �احرتاف �سيا�سي عايل.
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اإن املبادئ اخلم�سة ع�سر للقيادة عند امللك عبدالعزيز هي قراءة 
مـــن اإحـــدى القـــراءات التي تدفعنـــا لأن نطور من تلـــك املدر�سة 

التحليلية.
ف�سبابنـــا حما�رين �مناق�سني، �لن يتقبلوا اإل اخلطاب العقالين 
املتقدم املحتكـــم لثوابت الكتاب �ال�سنة، �علينـــا ت�سويق تاريخنا 
املعا�ســـر �نه�ستنا احلديثة بعيدًا عـــن املزايدات، �العر�ض الفج 
�ال�سمـــج، �نحـــن ل�سنا بحاجة اإىل ذلك فلم نكـــن جمتمعًا جائعًا 
يع�سق القتل �الغز�، بل نحن جمتمٌع �ساحب ر�سالة هي: ال�سلفية، 
�ر�ح للقيادة نحاكي بطـــولت التاريخ العربي �الإ�سالمي، �نحن 

بقية ذلك اجليل العزيز.
جميعنـــا بـــد�ن ا�ستثنـــاء �ساهـــم يف البنـــاء، حتت رايـــة التوحيد 

�توحيد الراية، بقيادة امللك الفذ ابن �سعود.
اأن ي�ستخدمهــــا  اأحــــد  نعــــم... لدينــــا خ�سو�سيــــة ل نرغــــب مــــن 
لتعطيــــل البنــــاء والتحديــــث، كمــــا ل نريــــد مــــن اأحــــد اأن يوظفها 
لقتالع املجتمع من جذوره، ون�سبح معلقني يف الهواء، تلك هي 

معادلة امل�ستقبل الكامنة يف روح عبدالعزيز بن �سعود.

رحلـــة  كتابـــه  يف   )Philip lebz( ليبـــز  فيليـــب  ال�سيـــد  يقـــول 
ا�ستك�سافيـــة يف و�ســـط اجلزيرة العربيـــة، �ض 64: »املكان يتطور 
ب�سرعة �هذا اأمر حتمي، �قد اأدى هذا التغير اإىل التخلي عن عدد 
من التقاليد، �ما دامت احلاجة اإىل الأ�سياء اجلديدة مفر��سة؛ 
فـــاإن التقدم املادي �سيمثـــل يف الغالب نوعًا مـــن التح�سن، �على 
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العك�ض من هذا عندما ترتبك املعتقدات �التقاليد �العادات فمن 
ال�سعب اأن يكون املرء متفائاًل.

ل تقل اإّن ديننا يعادل دينهم فامل�سلم ل ميكن اأن ي�سبح م�سيحياً، 
اإنه ل يعرف اإل خيارين: اهلل اأو ل �سيء.

اأمــــا تقاليدهــــم وعاداتهم فهــــي عريقة و�سافية وموروثــــة اأباً عن 
جــــد، وغالبــــاً مــــا كانــــت تتكيــــف مــــع منــــط العي�س، مبـــاذا ميكننا 
تعوي�سهـــا؟ العربي ُيقبل يد اأبيه، �عندنا مل�سة اأخوية على الظهر، 
�هـــم ي�ستمتعون بالقهـــوة، �نحن عندنا الكحـــول، �هم يتعطر�ن 
بالبخـــور �نحن عندنـــا الدخان، �هم عندهـــم خم�ض �سلوات يف 

اليوم �نحن عندنا اأقل.
�لذلـــك فقد اأ�سبـــح الأرقاء الذيـــن مازالوا هنـــاك اإىل اليوم يف 
�احات ال�سحراء يعد�ن جزءًا من العائلة �يتقا�سمون معها منط 
العي�ـــض، �هم ي�سعر�ن بغربـــة اأقل �اأقل اإ�ســـاءة اإليهم مقارنة مع 

�سكان املدن ال�سناعية يف ال�سحاري الأخرى التي تعج بالنا�ض.
اإن مبداأ العبودية كريه، األي�ست بع�ض الدكتاتوريات، �كل الأماكن 
املمتلئـــة بال�سكان �كل دكتاتوريات الر�ليتاريا نوعًا من العبودية 
اجلماعية املقنعـــة، �هل هناك اأقل اإن�سانية من هذا؟ اأحيانًا نعم 

�اأحيانًا ل.
ولذلــــك؛ فاإن التقدم احلقيقــــي الذي ميكن للغرب اأن يجلبه لهذه 
ال�سعوب ل يجب اأن يطبق اإل بالكثري من احليطة واحلذر وببطء، 

اإذ يجب مراعاة التقاليد احل�سارية املحلية التي يتغذون منها«.
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اأخـــرًا... ليعذرين القارئ الكرمي على كـــرة ا�ست�سهادي باأقوال 
علماء �خراء غربيني، �ذلك ب�سبب اأمرين، فالأول: لأن بع�سهم 
اأكـــر حيـــادًا منـــا خا�ســـة اإذا �سلم مـــن التطرف الدينـــي، فهم 
مراقبون مـــن اخلارج، اأما الثـــاين: فاإن بع�ـــض اأبناءنا �جراننا 
ي�سككون يف م�سادرنا التاريخية حمققني املثل العربي » ل كرامة 
لنبي يف �طنه« فالأمة املاأز�مة �امل�سحونة �اليائ�سة اأحيانًا ت�سكك 
يف بطولتهــــا �منجزاتهــــا، �ما علموا اأن الدنيــــا د�ل، �اأن ال�سبح 

قريب، �علينا القراءة العاقلة الواعية د�ن اإفراط اأ� تفريط.
الإنليزيـــة،  اللغـــات  اإىل  الكتـــاب،  اأترجـــم  اأن  نيتـــي  كمـــا يف 
�الفرن�سيـــة �الفار�سية، �الأردية، �قد يكون �قعه يف نفو�ض هوؤلء 
اأف�ســـل، حينما يتعرفوا علـــى الكم الكبر مـــن العلماء �اخلراء 

غر ال�سعوديني.
اأ�ساأل اهلل العلـــي القدير اأن ي�سدد خطانا، �اأن ميكننا من العودة 
على البـــدء، �اأن نلتف حول ثوابتنا الدينيـــة �الوطنية، فالرتميم 
�التح�ســـني اأف�سل بكثر من الهـــدم �اإعادة البناء، فباأي ت�سميم 
هند�سي ميكننـــا تنفيذه اإذا ما قررنا الهـــدم ل قدر اهلل، �اأجزم 
لـــك باأننـــا نحتاج عن مـــا ل يقل عن ثالثمائـــة خمطط هند�سي، 

بع�سها معتمد �الآخر غر معتمد.



اأوًل:
تعريف القيادة



ملـــا تكامل ح�سد عمر ر�سي اهلل عنه لقتال فار�ض، 
�كان �جه فار�ض اأكره الوجوه اإليهم �اأثقلها عليهم 
ل�ســـدة �سلطانهـــم ��سوكتهـــم �عزهـــم �قهرهـــم 
الأمم. قـــال اأحدهـــم لعمـــر : »اأّمـــر عليهم رجاًل 
مـــن ال�سابقني مـــن املهاجرين �الأن�ســـار«؛ فقال 
عمـــر : »ل �اهلل ! ل اأفعل اإمنا رفعكم اهلل ب�سيفكم 
��سرعتكم اإىل العد�، فاإذا جبنتم �كرهتم اللقاء، 
فاأ�ىل بالريا�سة منكم من �سبق اإىل الدفع �اأجاب 

الدعاء، �اهلل ل اأ�ؤمر عليهم اإل اأ�لهم انتدابًا«
عمر بن اخلطاب »ر�سي اهلل عنه«
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 اأ. القيادة لغًة
Definition of Leadership (Terminology(

اأمامها من  الدابة  يقود  يقال:  ال�َسُوق  نقي�س  )الَقْود(    

وي�سوقها من خلفها)2(.
ذكر ابن دريد باأن القيادة.. ماأخوذة من الفعل )قاد( كما يف: قاد 
الرجل بعره فهو يقوده قودًا، �منها ينقاد القاتل فيقتل بالذي قتل 
بــــه �قد ثبت يف كتاب ال�سحاح يف اللغة �العلوم باأنها ماأخوذة من 
كلمة )القياد( �هو احلبل الذي تقاد به الدابة، �بالتايل فالقيادة 
هــــي ��سيلة الو�ســــول بها علــــى النحو املطلــــوب تفاديــــًا للعقبات، 

�جتنبًا للمزالق، �يلزم لتلك الو�سيلة من يقوم بها)3(. 
ذكـــر املنجـــد باأن القيـــاد: ما تقاد به الدابة مـــن حبل �نحوه يقال 
" اأي يطا�عك على هواك" �اأعطى فالن  " فالن �سل�سل القياد 

القياد " اأي اأذعن طوعًا �قيل كرهًا.
القيادة: مهنة القائد، املكان الذي يكون فيه القائد ومنها القيادة 

العامة اأي مركز القائد العام.

د �قادة �قادات: كل م�ستطيل من اأر�ض  اد �قومَ القائد.. جمعها قومَ
اأ� جبل.. اأنف اجلبل، �القائدة الأكمة متتد على الأر�ض)4(.

الطبعة  اخلاني،  مكتبة   ،)  3  ( جملد  العرب  ل�سان  لباب  �لب  الأدب  خزانة   )2(
الرابعة، القاهرة، عام 1997 م، �ض 84.

احل�سارة  دار  العاليلي،  عبداهلل   ،)  2  ( جملد  �العلوم،  اللغة  يف  ال�سحاح   )3(
العربية، الطبعة الأ�ىل، بر�ت، عام 1975 م، �ض 261.

املنجد يف اللغة �الإعالم، دار امل�سرق، الطبعة الأربعون، بر�ت، عام 2003 م،   )4(
�ض 660. 
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 ب. القيادة ا�صطالحًا
Definition of Leadership (Conceptual(

القيادة ظاهرة حمورها التاأثر يف الآخرين �هذا التاأثر يتم من 
خالل �سخ�ـــض يتمتع ب�سفات معينة جتعله قـــادرًا على ممار�سة 

هذا التاأثر بفاعلية �هو ما يطلق عليه القائد)5(. 
�يعـــرف »توما�س جـــوردن Tomas Jordon« القيـــادة على اأنها: 
»الوظيفـــة التـــي ي�ستخـــدم فيها ال�سخ�ـــض ما ميلكه مـــن �سمات 

�خ�سائ�ض اكت�سبها باخلرة �التعليم«.
� يعرفها »فرن�س و�ساندر France Wsander« على اأنها: »النفوذ 

الجتماعي الكامن يف جزء من اجلماعة«.
� يعرفهـــا »هيمان Hyman« على اأنهـــا: »العملية التي يتمكن من 
خاللها الفرد من توجيه �اإر�ساد الآخرين �التاأثر على اأفكارهم 

��سلوكهم ��سعورهم«)6(. 
�يعرفهـــا »الأ�ستـــاذ في�ســـل با�سراحيـــل« باأنهـــا: »عملية حتريك 

النا�ض نحو الهدف«)7(. 

اجلامعية،  الدار  املهارات(  بناء  )مدخل  التنظيمي  ال�سلوك  اأحمد،  د.  ماهر   )5(
الطبعة بد�ن، الإ�سكندرية، العام بد�ن، �ض 304.

القحطاين، د. �سامل، القيادة الإدارية )التحول نحو منوذج القيادي العاملي(،   )6(
الطبعة الأ�ىل، الريا�ض، عام 2001 م، �ض 7.

الثالثة،  الطبعة  القائد،  �سناعة  ال�سويدان،  طارق  �د.  في�سل  با�سراحيل،   )7(
الريا�ض، عام 2004 م، �ض 40.
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باأنهـــا:   »Max Lands berg بـــريغ  لنـــدز  »ماك�ـــس  �يعرفهـــا 
»القـــدرة على خلق الر�ؤيـــة �الإلهام، �الزخـــم عند جمموعة من 

الأ�سخا�ض«)8(. 
 »Norman Chorizo cove كـــوف  ت�ســـوارز  �يعرفهـــا »نورمـــان 
باأنهـــا: »مزيج مـــن الإ�سرتاتيجية �ال�سخ�سية، فـــاإن كان لبد اأن 

ت�ستغني عن اإحداهما فلتكن الإ�سرتاتيجية «)9(. 
�يقول »بيرت نورث هاو�س Peter North House« عرفت القيادة 
باأنهـــا: »عبـــارة عـــن عالقة قـــوة بني القائـــد �الأتبـــاع من خالل 
هـــذا املنظور فاإن القـــادة لديهم القـــوة �ي�ستخدمونها للتاأثر يف 
الآخريـــن...« �على الرغم من التعاريف العديدة التي مت طرحها 
ملفهـــوم القيـــادة، اإل اأن هنـــاك عدة عنا�ســـر اأ�سا�سيـــة لظاهرة 

القيادة ميكن حتديدها مبا ياأتي:
1 ..»Process « اأن القيادة عبارة عن عملية
2 ..»Influence« اأن القيادة تت�سمن التاأثر
3 ..»Group« اأن القيادة تن�ساأ داخل اجلماعة
4 . Goal« حتقيقـــه  يـــراد  هـــدف  علـــى  ت�ستمـــل  القيـــادة  اأن 

.»Achievement

العبيكان،  مكتبة  ال�سهابي،  غادة  تعريب  القيادة،  اأد�ات  ماكي،  برغ،  لندز   )8(
الطبعة الأ�ىل، الريا�ض، 2003م، �ض 20.

بيرت، ج. ريد، القيادة املتميزة، اأحمد، عال ) ترجمة (، جمموعة النيل العربية،   )9(
الطبعة الأ�ىل، القاهرة، 2005 م، �ض 35.
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�على �ســـوء العنا�سر فاإن التعريف الآتي �سوف يتم تبنيه يف هذا 
الكتـــاب: »القيادة عمليـــة من خاللها يوؤثر فـــرد يف جمموعة من 

الأفراد لتحقيق هدف م�سرتك«)10(.
ويعلــــق العقيد »Samuel Hein« واملقدم »William Thomas« حول 
مفهــــوم القيــــادة بقولهمــــا: »اإن القيادة هي فن التاأثــــري يف ال�سلوك 
الإن�ســــاين، بغيــــة اجناز املهمة بالأ�سلوب، الــــذي يرغب فيه القائد: 
وقــــد يكــــون القائد نف�ســــه منبثقاً ب�ســــورة تلقائية، اأو قائــــداً فذاً اأو 
قائــــداً معينًا، �كذلك ميكـــن ت�سنيف القادة، تبعًا للم�ستوى الذي 
ميار�ســـون فيه قيادتهم بالن�سبة لأ�لئك الذين يقود�نهم، �تتاألف 
امل�ستويات يف القوات امل�سلحة التي متاثل الإدارة العليا �الو�سطى 
 General( الإ�سرافية يف ال�سناعة املدنية، من ال�سابط الكبر�
 Ficeld Grade( سابـــط امليـــدان�� ،)فـــوق الزعيـــم( )Officer

.»)Noncommissioned( سابط ال�سرية�� ،)Officer

 �القيـــادة امل�ستخدمـــة يف هـــذه امل�ستويـــات، هي عمـــل ذ� متغرات 
خمتلفة، ميكن ت�سنيفه من اأجل الدرا�سة، اإىل ثالثة عوامل رئي�سية: 

ميزات ال�سخ�سية، �اآثار املواقف، �القوى املحركة للجماعة.
ميثـــل كل عامـــل من هذه العوامـــل طريقة ملعاجلـــة القيادة. ففي 
طريقـــة معاجلـــة املميـــزات، تعتـــر القيـــادة ميـــزة جم�سمـــة يف 
�سخ�سيـــة القائد، �يف طريقة معاجلة القـــوى املحركة للجماعة؛ 

نورث ها��ض، بيرت، القيادة الإدارية )النظرية �التطبيقية(، ترجمة د. �سالح   )10(
املعيوف، معهد الإدارة العامة، الطبعة بد�ن، الريا�ض، 2007م، �ض20.



21

متنـــح القيادة مـــن قبل التابع للفرد الذي يالحـــظ باأنه قادر اإىل 
اأبعد احلد�د على توفر حاجات اجلماعة. 

�يف طريقـــة معاجلة املواقف، تعتر القيـــادة عماًل يتميز مبهارات 
القائد يف معاجلة مواقف بيئية معينة، �كل هذه الطرق للمعاجلة، 
لـــه دليل يوؤيـــده، �دليـــل يناق�سه، �فقـــط بتوحيد الطـــرق الثالثة 
للمعاجلة، ميكن اإي�ساح اأمرين: الدلئل املوؤيدة �الدلئل املناق�سة.
لذلـــك يت�سمن املفهوم املوحد، الطـــرق الرئي�سية الثالث ملعاجلة 
القيادة، �يف هذا املفهوم تعتـــر القيادة عملية تفاعل ديناميكية 
تت�سمن القائـــد �اأتباعه �الأ��ساع البيئيـــة، �ي�سلح هذا املفهوم 
كاإطـــار للتن�سيـــق للم�ساعـــدة يف حتليـــل عملية القيـــادة، �يف حل 

م�ساكل حمددة للقيادة، �تنمية مهارات القيادة)11(.

�علمها(،  الع�سكرية  القيادة  )فن  القيادة  توىل  توما�ض  �ليم  هني،  )11( �سامويل 
الثانية،  الطبعة  �الن�سر،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  ها�سم،  �سامي  ترجمة 

بر�ت، 1989م، �ض32.
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 ج. القيادة عند امل�ؤلف
Leadership According to the Author

ويعرفها املوؤلف: »باأن القيادة هي حالة ظرفية، لفرد ميلك فطرة، 
وقيم، ومعرفة، ومهارات مقبولة اجتماعياً وعلمياً ومهنياً، ي�سعى 
مـــن خاللهـــا للتاأثـــري يف الآخريـــن، بطـــرق اإبداعية مقنعـــة، نحو 
حتقيـــق الأهـــداف ال�سحيحة املو�سوعة اأو التـــي �ساهم يف و�سعها، 
واملنبثقـــة مـــن روؤية مالئمـــة وحمـــددة، ت�سمن النمـــو، ومواجهة 

التحديات، وحتقق الإ�سباع املادي واملعنوي لدى الأتباع«.

ذكـــر املوؤلف؛ حالـــة ظرفية للتاأكيد على اأن القيـــادة عملية ت�سمل 
القائد �املوقـــف �اجلماعة، فكم من قادة اأفذاذ، ل نعرف عنهم 
�سيئـــًا، �كم مـــن قادة اأفـــذاذ نا�سرهـــم جماعة توؤمـــن بر�ؤيتهم 
�لكنهـــم متركـــز�ا يف التوقيـــت اأ� املكان اخلاطـــئ، �عليه حينما 
نقول اأنها ظرفية فاإننا نق�سد اأن القيادة تتعامل مع عدة عوامل، 
�اأكـــر دليل على ذلـــك نهاية بع�ـــض العظماء من القـــادة حينما 
�سعـــف �لء اجلماعة اأ� حدث تغيـــر يف ظرف املكان اأ� الزمان، 

�ن�سيهم �سعوبهم، �حمازبيهم.
ويالحظ اأي�ساً من التعريف اأنه مل يركز على بعداً واحداً للقيادة 
بل �سمل عدة اأبعاد منها البعد الفطري لدى القائد والذي اأعتقد 
جازمــــاً مبحوريتــــه يف ظهور القائد، �اأ�افـــق يف اجلانب الآخر اأنه 

لي�ض مبتطلب من الأهمية ل�سناعة املدير �امل�سرف الإداري.
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تلـــي ذلـــك القيم، والتـــي ي�سميها الغـــرب وعلى راأ�ـــس مفكريهم 
ال�سيـــد »�ستيفن كـــويف Stephen Kofi« بال�سمري ونحن ن�سميه 
الديـــن، وعنـــد املهنيـــني بالأخـــالق، فهذا يوؤثر ب�ســـكل جّد كبر 
يف ��ســـع الر�ؤيـــة، �لذلك تالحظ �سبـــط املوؤلف لنتائـــج العملية 
القياديـــة باأنها لبـــد اأن ت�سمن النمو �مواجهـــة التحديات، فكم 
مـــن �سخ�سيات ملهمـــة اأ�دت اأقوامها اإىل التخلـــف �الدمار، بل 
�النهيـــار، ب�سبـــب �سيطرة ر�ؤيـــة غر اأخالقية يف ذهـــن القائد، 

�جدت لها قبوًل ظرفيًا يف املجتمع.
اإن القائـــد حينمـــا يكـــون متدينـــًا؛ فاأنـــه حتما يربط بـــني اأفعاله 
بالدنيا �عواقبها بالآخرة، كما اأنه لبد اأن يلتزم �لو مبدئيًا باإرث 
العقيدة التي ينتمي اإليها، �موؤمنًا كذلك بالتاأييد الرباين الإلهي، 
�الـــذي يعر عنه بالإلهام، بل يتعدى ذلك اإىل التاأييد املح�سو�ض، 
كتدخـــل املالئكة اأ� حـــد�ث الكرامات ا�ستثنائيـــًا، �تي�سر احلال 

�التوفيق غالبًا، �هذا ما يوؤمن به امل�سلمون على �سبيل املثال.
�اأمـــا اإذا كان القائد اأخالقيـــًا �قد يكون غر متدينـــًا، فاإن ثمار 
ذلك هو الن�سباط، �ال�ستقامة، �الر، �القيم املقبولة اإن�سانيًا، 
�دليلة يف ذلك لي�ض الن�ض الديني، �اإمنا الفطرة ال�سليمة، �العقل 
املتـــزن ذي التجـــارب ف�سالمَ عن الن�ســـاأة الأ�سريـــة �الجتماعية 

الفا�سلة �النبيلة.
البعـــد الآخـــر يف �سخ�سية القائد هي: املعرفـــة واملهارة املقبولة 
علميـــاً ومهنياً، �اأق�سد باملعرفة؛ لي�ض التعليم النظامي فح�سب، 
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بــــل الّتعلم الــــذي يدركه القائد بال�ستمــــاع، �الحتكاك، �املالحظة، 
�التاأمل، �احلــــوار، �القراءة، �يتبع ذلك التجريــــب، �متثيل الأد�ار 
�سعوريــــًا �ميدانيًا، ل�سيما اإذا كان معا�ســــرًا ل�سخ�سيات ذات قد�ة 
موؤثرة من حميطه اخلا�ض اأ� العام، اأ� مزا�لة اأد�ار قيادية حمد�دة.
قـــراأت �اطلعت علـــى اأكر من مئـــة مرجع يف القيـــادة، �مل اأجد 
عبـــارة كثرة الرتديد مثل عبـــارة التاأثر، بل ذهب اأكر اخلراء 

اإىل تعريف القيادة باأنها »التاأثري يف الآخرين«.
حتمـــًا اأن من ميلك املقومـــات اآنفة الذكر، فاإنه مـــن الطبيعي اأن 
يوؤثـــر كنتيجة معر�فـــة �سلفًا، فال ميكن باأي حال ملـــن متلكته، اأ� 
ملك تلك املقومـــات، �اإل �فا�ست قيادًة، �تاأثـــرًا �يبقى ال�سوؤال 
املهـــم اإىل اأي اجتـــاه �سيذهب هذا التاأثر؟ �مـــا هو نطاقه؟ �من 
�سيقـــوم بـــه؟ �مـــدى اأخالقياتـــه �عائده علـــى الفـــرد �اجلماعة 

�املنظمة �الأمة؟.
تالحـــظ اأن الدرا�ســـات الإدارية تدرج القيـــادة �سمن الدرا�سات 
ال�سلوكيـــة؛ �ذلـــك ب�سبـــب التاأثـــر �جمـــال التاأثر الـــذي هو يف 
الآخرين، �قد اأ�ساف املوؤلف اأن التاأثر �سيكون بطرق اأي بو�سائل 
اإبداعية ومقنعة، لأن النا�ض يف الع�سور املتاأخرة بالدرجة الأ�ىل 
اأ�سبحـــت الو�سائل الإبداعية ل�سيما الإعالميـــة �الدعائية؛ توؤثر 
فيهـــم ب�سكل عميق، فيما ي�سمى »ع�سر ال�سورة« كنتيجة منطقية 
للثـــورة يف �سناعة الإعالم �الإعـــالن �العالقات العامة، تدعمها 
ثورة تكنولوجيـــة مل تعهدها الب�سرية �سابقـــًا، �اأما مقنعة فذلك 
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متعلـــق باإميان القائـــد بر�سالته �التي �سيظهـــر اأثرها يف خطابه، 
كمـــا اأنها مقنعـــة لالآخرين فينبغي اأن تكـــون الر�سالة تلبي حاجة 
اأ� تواجـــه حتديـــًا داهمًا �التي مـــن خاللها تظهــــر الفر�سة التي 

يعر�سها القائد.

اإن التاأثـــري مـــن اأجل حتريك الآخريـــن باجتاه اأهداف �سحيحة 
يعنـــي اأن القائـــد وظيفتـــه الختيـــار بـــني البدائـــل اأي الأهـــداف 
ال�سحيحـــة، ��سحيحـــة ملنا�سبتهـــا للظـــرف �هي ت�ســـكل اأ�لوية 
كرى لالآخرين، �لـــن تكون ذات اأ�لوية اإل اأن تكون عالية املنافع 

منخف�سة التكاليف �الأ�سرار املادية �الب�سرية.
كمـــا اأ ن تلـــك الأهـــداف ال�سحيحـــة هـــي منظومة بحـــد ذاتها، 
�منبثقـــة مـــن ر�ؤية يراها القائـــد، متحققًة يف حلمـــه بامل�ستقبل، 

�نقل هذا احللم اإىل الآخرين، فاأ�سبح �اقعًا يف �سعورهم.
فال بد لهذه الر�ؤية اأن تكون مالئمة؛ قابلة للتطبيق، �فيها قراءة 
�سليمة للواقع، ��ا�سحة، بحيث ميكن فهمها �ا�ستيعابها �حتويلها 

اإىل اأهداف.
ف القيادة؛ اهتـــم باملداخالت و�سرح عمليـــة القيادة دون  كل مـــن عـــرَّ
النظر بعمق اإىل نتائج العملية القيادية التي تثبت م�سداقية القائد، 
وهـــي اأن يكـــون هناك منو وانخفا�س يف حجـــم املخاطر والتحديات، 
مـــع �سرط حتقيق الإ�سباع املـــادي والقت�سادي وهو عن�سر رئي�س يف 

الإ�سباع، وكذلك املعنوي لأنه غاية القيادة هي الآخر.

 





 ثانيًا: التعريف
بامللك عبدالعزيز



قال لأبي عبيدة : »ا�سمع من اأ�سحاب النبي �سلى 
اهلل عليـــه ��سلـــم �اأ�سركهم يف الأمـــر، �ل جتتهد 
حتـــى تتبني، فاإنها احلرب، �احلـــرب ل ي�سلحها 

اإل الرجل املكيث الذي يعرف الفر�سة �الكف«
عمر بن اخلطاب »ر�سي اهلل عنه«
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امللـــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل بن تركي بن عبداهلل 
بن حممد بن �سعود.

موؤ�س�ض الد�لة ال�سعودية احلديثة عام 1319 هـ املوافق 1902 م، 
بعد ا�ستعادته الريا�ض عا�سمة اآل �سعود لد�لتهم الثانية.

هـــو القائـــد احلامـــل للقـــدرات، وال�ستعـــدادات الفطريـــة، واإرث 
القيادة من اأ�سالفه القريبني والبعيدين، وهّم ا�سرتجاع احلكم، 
وقد حول الهّم اإىل فر�سة؛ فقراأ املا�سي و�سنن التاريخ والواقع 
الدويل والإقليمي واملحلي؛ ثم حترك ويف ذهنه النهاية، حترك 

وهو يعلم مبادئ واأدوات النجاح وهي ما يلي: 

• من 	 املخل�سني  وي�سدقها  بها  يوؤمن  اأن  بد  ل  الروؤية  اإن 
حولك ويعلموا اأن عائدها وخريها �سيعم اجلميع.

• اإن لالأر�س خ�سو�سية، فهي ل تقبل اإل ال�سريعة ال�سمحة 	
بفهم ال�سلف ال�سالح.

• اإن اختيار الرجال اأمر مهم، واجلزيرة مليئة بهم، وعليك 	
فقط التفر�س ثم تكون كرمياً بالنف�س واملال، فالعرب اأمًة 

حتب الفخر.

• اإن لكل مرحلة ظرفها، واجلمود على مبادئ �سيا�سية بعينها 	
هي  طريقة  اأجنح  ولذا  النك�سار،  اأو  للك�سر  بك  �ستدفع 

اخلطوة... خطوة... بدون اندفاع اأو تروٍّ اأكرث مما يجب.
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• اإن النا�س �ستقاتل معه ثم �ستتعب، لأنها تعبت من التفرق 	
على  عّي  املكان  فهذا  لال�ستقرار،  متطلعة  وهي  والت�سرذم 
ال�ستقرار  و�سناعة  التاريخ،  عرب  املركزية  احلكومات 

واملدنية احلديثة هي تطلع النا�س.

امللــــك ابن �سعود �سالح يف دعــــواه، لأنه معجب بعمر بن اخلطاب 
ر�سي اهلل عنه من اخللفاء، وعمر بن عبدالعزيز من خلفاء بني 
اأميــــة، �لـــذا فهو معجب مبا �ســـار به هوؤلء، �هـــو احلزم �العدل 

�ال�ستقامة �الأنفة �التوا�سع يف اآن معًا.
للملـــك ال�سالح )27( ابنًا، �لد عام 1293 هــــ املوافق 1876 م، 
�تـــويف رحمه اهلل عـــام 1373هـ املوافـــق 1953 م عن عمر يناهز 

الثمانون عامًا.
امللــــك عبدالعزيــــز لــــن ين�ســــاه الوطــــن، فهــــو املوؤ�س�س، ولــــن ين�ساه 
العــــرب فهــــو املوحــــد يف ظــــل الفرقــــة، ولــــن ين�ســــاه الغــــرب لأنــــه 
املّخل�ــــس والبطل وهــــم يع�سقون ال�سجعــــان ويع�سقون الأ�سطورة، 
ولذلــــك يفــــرح كبارهم بالت�سويــــر بجانبه، يقــــول ال�سيد ت�سارلز. 
هـــــ. دواتــــي: متح�ســــراً علــــى مــــوت امللــــك عبدالعزيــــز )طيــــب اهلل 
ثــــراه(: عبدالعزيــــز بــــن �سعود اأعظم ملــــوك اجلزيــــرة العربية... 
اأواه... هاهــــو قــــد ق�سى نحبه، واأ�ساب الوجــــل كافة القلوب التي 
�سهــــدت جثمان ذلك امللك وهو يوارى الرثى، �ستظل اأجماده من 

هذه اللحظة و�ساعداً، را�سخة يف ذكرى بني الب�سر !.



 ثالثًا: مبادئ القيادة
عند امللك عبدالعزيز



اإذا ا�ستعملت عليكم  قال يومًا ملن حوله: »اأراأيتم 
اأكنت ق�سيت   ، بالعدل  اأمرته  اأعلم ثم  خر  من 
ما علّي ؟« فقالوا: نعم!، فقال: »ل، حتى اأنظر يف 

عمله،  اأعمل مبا اأمرته اأم ل !«.
عمر بن اخلطاب »ر�سي اهلل عنه«
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1. ميلك »فكرة« خلق منها »روؤية«

الفكــــرة عنــــد امللــــك عبدالعزيــــز ا�ستعادة ملــــك اآبائه واأجــــداده اأي 
ا�سرتجــــاع حــــق �سلب منه وملاذا هذا حــــق؟... لأنه ميلك ال�سرعية 
الدينيــــة، امل�ستمــــدة من الدعوة الإ�سالحيــــة ال�سلفية املبنية على 
هــــدي الكتــــاب وال�سنــــة ال�سحيحــــة وهــــو احلاكم املتغلــــب، وميلك 
ال�سرعيــــة ال�سيا�سيــــة، فقــــد �سبقته دولتــــان تاريخيتــــان لآل �سعود 
ثــــم القبــــول العــــام، �ذلك ل�سببني حيث مل يـــرى املواطنني يف ظل 
الد�لة ال�سعوديـــة الأ�ىل �الثانية اإل الأمـــن �ال�ستقرار �الرخاء 
�العـــزة حيث حتولت نـــد اإىل قلب اجلزيرة العربيـــة لأ�ل مرة 
يف تاريخهـــا الب�ســـري، كما اأن هوؤلء قد جربـــوا من جاء بعدهما 

فعرفوا قدرهما.
اإن الفكـــرة ب�سيطـــة وا�سحة للفهم، ولكنهـــا عميقة بجذورها يف 
ال�سمـــاء والأر�ـــس واملا�ســـي وامل�ستقبـــل، �لذا مت�ســـك بها القائد 
منـــذ نهاية �سيف عـــام 1901م حينما انطلـــق ل�ستعادة الريا�ض 
فلم يخرج عنهـــا بالرغم من الفر�ض التي اأتيحت له �بعد اإعالن 
ا�ستعـــادة الريا�ض 1902م بداأ بتطوير الفكرة بعدما حتققت اإىل 
ر�ؤية نحو بناء د�لة تتماثل مع من �سبقها يف مبادئها �تختلف هذه 

املرة يف �سيا�ستها.
اإن الروؤيــــة يف بنــــاء تلــــك الدولــــة قــــد جنــــح القائــــد يف ت�سويــــق فكرتها 
لإتباعه من ع�سبته املقربني، وحلفاءه التاريخيني، واملغامرين اجلدد 

املتعلقني بكاريزما الإمام امللك ذي الولية الدينية وال�سيا�سية.
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نعـــم... لقد �ّسوق امللـــك عبدالعزيز فكرة ال�سهادة يف �سبيل اهلل، 
ثـــم ا�ستعادة �بنـــاء الوطن حتى اأن رجالـــه يذهبـــون اإىل القتال 
ب�سعـــادة قلمـــا جتدها يف اأتباع اأمثال هـــوؤلء الذين حتدث عنهم 
�ساحـــب ال�سمو امللكي الأمـــري طالل بن عبدالعزيز حينما قال: 
يف �ـــض 111، من كتـــاب العميد الركـــن علي بن �سايـــخ ال�سهري 
»تاأثـــر �سخ�سية القائد �بناء املعنويات يف جي�ض التوحيد بقيادة 
امللـــك عبدالعزيز«... اأنه بعـــد معركة البكرية ثبت ابن ر�سيد يف 
ال�سنانـــة، �ثبت ابن �سعود يف الر�ـــض، �ح�سلت بينهما منا��سات 
كثـــرة فمّل اأهل ند هذه احلال �خافوا اأن ي�سري اإليهم »الهواء 
الأ�سفـــر« فرفعـــوا اأ�سواتهـــم �ساكـــني متذمريـــن، �كان �سمـــن 
املقاتلـــني عّمـــي الأمر حممـــد بـــن عبدالرحمـــن، �اأرادا حتفيز 
الوالد �اخلر�ج به من فرتة الهد�ء اإىل القتال احلا�سم فلم يجدا 
غـــر ال�ساعر »حممـــد العوين « من اأهل الق�سيـــم فقال له: »لقد 
ملّينـــا املراح فعليـــك اأن تن�سم ق�سيدة ت�ستثـــر فيها عبدالعزيز 
خلو�ـــض معركة فا�سلة حا�سمة بينه �بني ابـــن ر�سيد«، عند ذلك 
قـــال ال�ساعر العوين: »على �سرط يا حممد �يا �سعد.. اأن ت�سمحا 
يل ب�ســـرب الدخان بجانب دّلة قهوة �سقـــراء«، ف�سمحا له �حققا 
طلبه، �اأن�سد ق�سيدته امل�سهورة التي اأذكر منها الأبيات التالية: 
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منـــي عليكـــم يا هـــل العوجـــاء �سالم
�اخت�ض اأبو تركي عمى عني احلريب

يا �سيخ بـــاح ال�سر من طـــول املقام
يــــا حامــي الونـدات يـا ريـف الغريـب

اأكرم هـــل العوجـــاء مدابي�ض الظالم
هم درعك ال�سايف اإىل بار ال�سـحيب

عينـــك اإىل �ســـهـــرت يعافـــون املنـــام
�ســــّم لغرك �اأنـــت لك مثل احلليب

لـــــي ع�سكر البـــار�د �اأحمـــــّر الكتام
ال�سـبـيـب �سـهــب  بـاذيـالـها  تالفحت 

�اهلل مـــا يجــلـــى عـــن الكبـــــد املــالم
اإّل النيـامــ�ـــض ت�سمـــع �سمع له نحيب

فدقت طبول احلرب... �كان الوالد يف خيمته.. فما اأن �سمع ذلك 
حتى خرج �ان�سم اإىل املحاربني يف عر�ستهم حتت قرع الطبول، 
��قـــع كلمات ال�ساعر، �هجم على ابن ر�سيد �حقق الن�سر، �بعد 
هـــذا كانت املعنويـــات يف اأف�سل حالتها، �قـــد مت ال�ستيالء على 

كميات كبرة من غنائم احلرب.
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2. ال�صريعة )القان�ن - النظام(

عـــاد امللك عبدالعزيز اإىل الريا�ض �هو يعلم تربيًة اأنه ل خر يف 
ِة  اِهِليَّ ُحْكممَ اجْلمَ حكم يقوم علـــى الباطل، يقول اهلل عز �جـــل: »اأمَفمَ
ْوٍم ُيوِقُنـــونمَ )50(« �سورة  قمَ ُن ِمـــنمَ اهلّلِ ُحْكًمـــا لِّ ـــْن اأمَْح�سمَ ممَ ْبُغـــونمَ �مَ يمَ
املائدة، عاد �دعوة الدعوة مر عليها اأكر من مئة �خم�سني عامًا 
قـــد تاأ�سلت تلك الدعوة يف قلـــوب النا�ض... عاد �هو يعلم اأنه لن 

ي�سلح اآخر هذا الوطن اإل مبا �سلح اأ�له.
ولـــذا فاإن الروؤية غايتها واأداتهـــا ال�سريعة الإ�سالمية امل�ستمدة 
مـــن الدعـــوة الإ�سالمية، دعـــوة الإمام حممد بـــن عبدالوهاب، 
ولكـــن هذه املرة ا�ستعاد قراءة الدعوة مرتني اأحدهما الأخطاء 
التاريخيـــة التـــي وقعـــت يف ممار�ستهـــا والثانيـــة يف قدرتها نحو 
بناء جمتمع مدين يتناغم مع تطورات الع�سر احلديث ويكفل 

ال�ستقرار والعمران الطويل.

ولـــذا فاإن القائد اأعاد تاأكيـــد الهوية والر�سالة، مع ندية علمية 
وفهـــم دقيـــق لفقه امل�سالح واملفا�سد، وتبيـــني اأحياناً لدور امللك 
عـــن دور العـــامل والفقيه، واملبادرة يف حفـــظ دائرة الخت�سا�س 
ال�سيا�ســـي، يقول الأ�ستـــاذ ال�سيخ عبداملتعـــال ال�سعيدي )اأ�ستاذ 
باجلامع الأزهر( يف كتابه املجددون يف الإ�سالم، �س 426: »فلما 
ا�ستقـــر الأمر للملك عبدالعزيـــز يف جزيرة العرب اأخذ ي�سعى يف 
اإ�سالحها ليق�ســـي على اجلاهلية التي �قعـــت ثانيٍة فيها، �يزيل 
مظاهـــر البدا�ة التي انت�ســـرت يف اأنحائها، �ين�ســـر فيها ��سائل 
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املدنية احلديثة، �هو يف هذا ميتاز على غره من امللوك �الأمراء 
الذيـــن قاموا بالتجديد بني امل�سلمني يف القـــر�ن احلديثة، لأنهم 
كانـــوا يهتمون بالإ�ســـالح املدين �حده، �ل يهتمـــون يف الإ�سالح 
الدينـــي اإل باأمور ل تدخـــل يف �سميم الإ�ســـالح، �ل تق�سي على 
اجلمـــود الديني بني امل�سلمني، �ل ُتزيل مـــا انت�سر بينهم من بدع 
�خرافـــات، فتـــوؤدي اإىل الف�ساد اأكـــر مما تـــوؤدي اإىل الإ�سالح، 
�تربـــي جياًل م�سطربًا بني القدمي �اجلديد، �جمتمعًا حائرًا بني 

دعوة التجديد �اجلمود.
اأمــــا امللك عبدالعزيز فاإنه قام يف د�لة تعمل بالت�سريع الإ�سالمي، 
�تاأخذ فيه باإ�سالح ديني يق�سي على كثر من البدع �اخلرافات، 
�ل يوؤخــــذ عليــــه اإل معــــاداة الإ�ســــالح املــــدين، �جمافــــاة ��سائل 
احل�ســــارة احلديثــــة، فاأخذ امللــــك عبدالعزيز يعمل علــــى اإدخال 
��سائــــل هــــذه احل�ســــارة يف د�لته، �علــــى اأن ي�ســــر مبدر�سة ابن 
تيمّية يف طريق يباعد بينهــــا �بني تزُمتها الديني)1))، �جمافاتها 
للمدنية احلديثة، ليجمــــع بني الإ�سالح الديني �الإ�سالح املدين، 
�ي�سر بالتجديد الإ�سالمي يف طريقه ال�سحيح الذي تنكبه امللوك 
�الأمراء امل�سلمون يف القــــر�ن احلديثة، فاأخفقوا يف الو�سول اإىل 
غايتهــــم من التجديــــد، �مل ميكنهم اأن يجمعــــوا �سعوبهم من هذا 
اإل اأن تفرقــــت �حدتهم، �اختلفت كلمتهــــم، لأنهم كانوا قبل هذا 
متفقني علــــى جمودهم القدمي، فلم يفعل اأ�لئــــك امللوك �الأمراء 

�العقل  ال�سريح  النقل  �ساحب  �هو  متزمتًا  تيمية  ابن  يكون  اأن  هلل  )12( حا�ض 
ال�سحيح، �الفهم اخلاطئ من البع�ض لي�ض حجة على مدر�سته.
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الذين ُعنوا بالإ�سالح املــــدين �حده اإل اأن ق�ّسموهم اإىل جامدين 
�جمدديــــن، فــــكان من الفريقــــني جمتمــــع متنافــــر ل تنا�سق بني 
اأفراده، �ل ان�سجام بني اأجزائه، اللهم اإل ذلك النفاق الجتماعي 
الــــذي يوؤلف بني اأفراده يف الظاهر، �ل يجعل منه جمتمعًا �سادقًا 
يف الظاهــــر �الباطن، ليوؤدي �ظيفته الوطنيــــة �الدينية، �ينه�ض 
ب�سعبــــه يف كل ما يو�سله اإىل �سعادتــــه، �اإذا كان امللك عبدالعزيز 
قــــد تاأخر به الزمن يف ذلك، فاإن �سلوكــــه ذلك الطريق ال�سحيح 
مما يبعث الأمل يف ناح ما ياأخذ به من الإ�سالح، �على من ياأتي 
بعده اأن مي�ســــي يف ذلك الطريق ال�سحيــــح، �اأن ياأخذ بالو�سائل 
التــــي كان ياأخذ بها فيه، فاإنه كان له يف ذلك ��سائل حكيمة امتاز 

بها على غره من املجددين املتاأخرين.
ومـــن تلـــك الو�سائل اأنـــه مل يكن يفر�ـــس ما يراه مـــن الإ�سالح 
علـــى �سعبـــه فر�ساً، ومل يكـــن يحمله عليه بالإكـــراه والقوة، كما 
فعـــل حممـــد علي با�ســـا يف القـــرن ال�سابق، بـــل كان ياأخـــذ �سعبه 
يف ذلـــك بالإقنـــاع، حتى يوؤمـــن مبا يريده من الإ�ســـالح قبل اأن 
ي�سرع فيه، ويثبت عليه لإميانه به، فاإذا تخّلف بعد هذا متخّلف 
بالعنـــاد وال�ستكبـــار، واأخـــذ ي�ســـع العقبـــات يف �سبيـــل الإ�سالح، 
اأخـــذه بالقـــوة التي تق�سي علـــى عناده وا�ستكبـــاره، لأنه يعار�س 
الإ�ســـالح بالقوة، فيكون جـــزاوؤه اأن يوؤخذ بالقوة اأي�ساً، لريتدع 

عن عناده وا�ستكباره.

ل التوؤده �التاأيّن، �يراعي  �كان ��سائله يف ذلك اأي�سًا اأنه كان يف�سّ
ا�ستعداد ال�سعب ملا يريده من الإ�سالح، حتى اإنه مكث نحو ع�سر 
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�سنـــني يجاهد �يجالد يف �سبيل اإن�ساء التليفون، مرة مع الإخوان، 
�مرة مع علمائهم ".

ثــــم اإن ال�سريعــــة حتتاج اإىل ق�ســــاء م�ستقل كما فعــــل علي بن اأبي 
طالــــب كرم اهلل وجهه حينما ادعى عليه اليهودي ف�ساوى بينهما 
القا�ســــي باملجل�ــــس، والتاريــــخ يعيــــد نف�ســــه مــــع امللــــك ابــــن �سعود، 
واإليــــك الق�ســــة التــــي ي�سردهــــا، د. عبدالعزيــــز الثنيــــان، يف كتابــــه 
اإن�سانيــــة ملــــك، �س 31: »... يف ذات يوم، بعـــد �فاة �الده الإمام 
عبدالرحمـــن بن في�سل، قابله رجل مـــن عامة النا�ض بعد �سالة 
الفجـــر، �دار بينهمـــا احلـــوار التايل: قـــال الرجل �بـــكل ب�ساطة 
�جـــراأة �د�ن األقاب �ل ُكنى: يا عبدالعزيز اإن يّل يف رقبة �الدك 

الإمام دينًا قدره مائة ريال.
قال امللك عبدالعزيز: �هل عندك �سهود.

قال الرجل: �ساهدي هو اهلل.
قال امللك: �نعم باهلل، لكن يا اأخا العرب ل اأ�ستطيع اأن اأ�سنع لك 

�سيئًا اإن مل يكن لديك بينة تثبت ادعائك.
قال الرجل: بيني �بينك �سرع اهلل.

قال عبدالعزيز: �سدقت.
�ان�ســـرف الثنان من امل�سجد، �توجـــه امللك عبدالعزيز مع هذا 

الرجل اإىل ال�سيخ �سعد بن عتيق قا�سي الريا�ض اآنذاك.
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�طـــرق عبدالعزيز البـــاب، �حني �سمع ال�سيخ �سعـــد �سوت امللك 
عرفـــه، �علم اأن ب�سحبته رجاًل اآخر، فقـــال ال�سيخ �سعد للملك: 

يا عبدالعزيز اأجئت �سيفًا اأم خ�سمًا.
قال عبدالعزيز: بل خ�سمًا.

قـــال ال�سيخ �سعـــد: اإذًا اجل�ض يا عبدالعزيز اأنـــت �خ�سمك على 
الأر�ـــض، فجل�ض اخل�سمان امللك �املواطـــن �جل�ض القا�سي على 

عتبة الباب.
اإنهـــا الب�ساطـــة والتوا�سع والعدل والإن�ســـاف اإنها �سورة ورثت 
احلـــب، وزرعـــت الولء وغر�ســـت ال�سفـــاء، فاأي مـــكان يف الدنيا 
يوجد فيه هذا امل�سهد؟ ملك وقا�س ومواطن من عامة ال�سعب 
يجل�ســـون للمحاكمـــة، واأمـــام منـــزل القا�سي تكـــون اخل�سومة، 

ويحكم القا�سي فوراً وير�سى اخل�سم باحلكم.

ثم بعد ذلك يلتفت ال�سيخ �سعد اإىل امللك عبدالعزيز �يقول: الآن 
اأنت �سيفي.

�يدخل امللك منزل ال�سيخ �ي�سرب القهوة �يتبادل معه الأحاديث.
رحم اهلل امللك الراحل، توا�سع فرفعه اهلل، واأجل ال�سرع فاأجله 

اهلل، وعدل فاأكرمه اهلل«.
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3. اختيار الرجال )القادة(

يختــــار امللــــك عبدالعزيز رجالــــه يف احلرب مــــن الع�سبة املقربني 
املخل�ســــني مــــن اأمثــــال اآل جلــــوي، واآل بيته، ورجــــال القبائل ذوي 
ال�سجاعــــة والإقــــدام فيحفــــظ روؤو�سهــــم ويجــــل كبريهــــم ويقــــّدر 
ت�سل�سلهــــم القبلــــي الهرمــــي بالإ�سافــــة اإىل احلا�ســــرة مــــن ملــــك 
هــــذه وتلــــك، اأما يف ال�سلم حيــــث العمران والبنــــاء فكانت النتماء 
والــــولء والكفــــاءة، والنتمــــاء يعني اأنــــك حتب امللــــك عبدالعزيز، 
والكفــــاءة هــــي املهــــارة، ولذلــــك كان الق�ســــر امللكي )بيــــت احلكم( 
يعــــج بــــاأمم متحــــدة م�سغــــرة، يجمعهــــم الــــراأي والعقــــل واحلكمة 
واملهــــارة، م�سغولني بهــــّم النجاح، وقد وهبــــوا حياتهم لبن �سعود 
فقد بلغ عدد امل�ست�سارين يف الديوان ال�سيا�سي للملك عبدالعزيز 
ثمانية وع�سرين م�ست�ساراً بالإ�سافة اإىل م�ست�سارين اآخرين غري 
ر�سميــــني من �سيوف امللك اأو مــــن الالجئني ال�سيا�سيني ومنهم: 
»حافــــظ وهبــــة من م�ســــر ويو�سف يا�ســــني ور�ساد فرعــــون وخالد 
احلكيــــم ومدحت �سيــــخ الأر�س وخري الدين الزركلــــي من �سوريا 
واأمــــني الريحاين وفــــوؤاد حمزة مــــن لبنان وعبــــد اهلل الدملوجي 
ور�سيــــد عــــايل الكيــــالين مــــن العــــراق وخالــــد الغرقنــــي وب�ســــري 

ال�سعداوي من ليبيا«.

 Harry Saint John يقـــول ال�سيـــد هـــاري �سانـــت جـــون فيلبـــي
Philpy »عبـــد اهلل فيلبـــي« �ض 517، يف كتابـــه العربية ال�سعودية 

»مـــن �سنـــوات القحـــط اإىل بوادر الرخـــاء«: »�يف �ســـن اخلام�سة 
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�الأربعـــني كان )ابن �سعـــود( يف ريعان ال�سبـــاب، �كان قد حقق 
منجزات العمر، اإل اأن ن�سوة النت�سار نبهته �جعلت منه عمالقًا 
�سائـــرًا علـــى الدرب مـــن جديد، فقـــد �جد نف�ســـه - كما كان يف 
ال�سابـــق - م�سطـــرًا للقيـــام باأعبائـــه مبفـــرده لكـــن ��سط مزيد 
من اأعدائـــه املرتب�سني �الناقدين، �كونه مـــن عائلة مالكة حتى 
ال�سميم، �لديه اإميان را�سخ بحق امللك يف احلكم �سرعًا، �اإميانًا 
بواجبه يف اإدارة ال�سعوب، كان )ابن �سعود( دميقراطيًا من حيث 
النزعـــة الفردية �ملمًا بقدر كاٍف باأمور الت�سا�ر يف احلكم، �هي 
�سفـــة كانت مبثابة جزء متكامل يف حياة العرب، �لعل �سخ�سيته 
التي ا�ستملت على هاتني اخل�سلتني �سهلت عليه مهمة ال�ستمرار 
يف احلكـــم، حيـــث اإن �سلـــوك �سخ�سيتـــه الالئق التـــي كان )ابن 
�سعود( بنف�سه ميـــاًل اإىل اأن يف�سرها مبوجب الآية القراآنية التي 
لمَى اهلّلِ اإِنَّ اهلّلمَ  ْل عمَ كَّ ومَ تمَ ْمتمَ فمَ زمَ ا عمَ اإِذمَ اِ�ْرُهْم يِف الأمَْمِر فمَ �سمَ تقول: »... �مَ

ِلنيمَ )159(« �سورة اآل عمران. كِّ ومَ ُيِحبُّ امْلُتمَ
خدمت هذه القناعة )ابن �سعود( كثرًا �خا�سة يف احلالت التي 
كانـــت تتطلب ممار�سة تلك املهـــارات ال�سخ�سية املتمر�سة، لكن 
مكانته اجلديدة ب�سفتـــه �سخ�سية عاملية ��سعته اأمام م�سكالت 
مـــن نوع غر ماألـــوف مل توفر له خراته ال�سابقـــة اأي موؤ�سر على 
كيفيـــة التعامل معهـــا، �يف الوقـــت نف�سه كانت الأعبـــاء اجل�سام 
امللقـــاة علـــى عاتقه كبرة جـــدًا ل ميكن لأي �سخ�ـــض اأن يتعامل 
معهـــا د�ن م�ساعدة من الآخرين، �خا�سة فيما يتعلق باأمور فنية 

مثل الأمور املالية �القت�سادية.
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كان )ابن �سعود( على علـــم بجوانب الق�سور يف اإدارته، لكنه مل 
يتهرب اأبـــدًا من م�سوؤ�لياتـــه، �كانت عظمته املتميـــزة �اعتماده 
علـــى نف�ســـه بحـــد ذاتهـــا مل تكن عقبـــة اأمـــام ت�سكيل فـــرق من 
الأكفـــاء ملعاجلة ق�سايا الد�لة الإداريـــة �ال�سيا�سية، لقد متكنت 
اجلزيرة العربية )التي اأطلق عليها بعد ب�سع �سنوات ا�سم مملكة 
نـــد �احلجاز حتـــت اإدارة �ستة رجال متيـــز�ا بقدرات �ف�سائل 
متقاربـــة( مـــن اأن ت�سبح مثـــاًل فريدًا مـــن نوعـــه �نرا�سًا لفن 
ال�سيا�ســـة الإن�سانية يف اإدارة البالد �ا�ستملت تلك املجموعة على 
�سفات ر�حانية ��سفـــات حكم دنيوي مرتكزة على اأر�سية �سلبة 
من الإميان �العدل، �مما ل �سك فيه اأن )ابن �سعود( كان عازمًا 
على توطيد �تر�سيخ هذه ال�سمات باأي ثمن كان، �من اأجل حتقيق 
هـــذا الهـــدف كان لبد مـــن النظـــر اإىل اإرادة ال�سعب علـــى اأنها 
جوهريـــة ��سر�رية مثلها مثـــل اإرادة احلاكم نف�ســـه، �لكن �سوء 
احلـــظ اأن هاتني النزعتني نادرًا ما كانتا متوفرتني يف الأ�سخا�ض 
الذيـــن كان مـــن املفر��ض بهـــم اأن ي�ساعد�ه يف تلـــك املهمة التي 
تفوق قدرة الب�سر، �كانت الف�سيلة يف ذلك الوقت موجودة ب�سكل 
ملحوظ �يتحلـــى بها اأهايل ند الذين جازفوا بحياتهم لتحقيق 
املثل الر�حانية الفا�سلة، كما عملوا جادين على تطبيقها يف ديار 
الفـــن �اجلهل التي فتحوها، لكن مل يكن لدى القليل منهم دراية 
يف ال�ســـوؤ�ن الإدارية �اإملام باخلرة ال�سر�ريـــة لتطوير الأ��ساع 

اجلديدة التي فر�ستها عليهم النت�سارات التي حققوها.
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�مل يكن هناك اأي تق�سر على �سعيد القدرة على العمل، �خا�سة 
بني رعايا امللك اجلـــدد يف مناطق احلجاز، �من خالل خدمتهم 
لالأتـــراك )العثمانيني( اأ�سبح العديد منهـــم خراء متفننون يف 
ممار�ســـة الإدارة، لكـــن )ابن �سعـــود( كان حري�ســـًا على تعيني 
هـــوؤلء النا�ض يف الوظائـــف الجتماعية ال�ساغـــرة �الذين اأ�سبح 

�ل�ؤهم للحكم اجلديد قائمًا ب�سكل �سلمي.
�يف ظـــل هذه الظر�ف �جد )ابن �سعـــود( نف�سه م�سطرًا لتعيني 
موظفـــني من ذلـــك امل�سدر الوحيـــد الذي كان متوفـــرًا له، علمًا 
باأنـــه بداأ يف ذلك على نطاق �سيق لكن فيما بعد تدفق التعيني يف 

الوظائف على نحو مل يعد بالإمكان حتديده.
كر�ـــض )ابن �سعود( جهـــده منذ البداية ب�ســـكل �سليم متامًا على 
اأن ل يوظـــف غر امل�سلمـــني يف اأي �ظيفة ر�سمية خ�سية اأن تتكرر 
جتربة البلدان الإ�سالمية مع غر امل�سلمني يف املناطق اخلا�سعة 
حلكمـــه، �من ناحية اأخرى اأعلن )ابن �سعود( بو�سوح اأن مناطق 
احلجـــاز )علـــى الأقـــل( يجـــب اأن تعد مناطـــق يف عهـــدة لكافة 
امل�سلمـــني، �اأنـــه يرحب باأي م�سلـــم يف القد�م اإليهـــا �سواء للحج 
اأ� للعمـــل مـــن اأجل ك�سب الـــرزق، �سريطة اأن يحرتمـــوا ال�سريعة 
الإ�سالميـــة �يقبلـــوا بها على اأنهـــا النظام الوحيـــد الذي ي�سبط 
جميئهـــم �مغادرتهم يف كافة املنا�سبات الدينية، �من خالل هذا 
الت�سنيـــف للعرب الأجانـــب �للجن�سيات امل�سلمـــة الأخرى، �جد 
)ابن �سعود( نف�سه م�سطرًا للبحث عن موظفني ر�سميني لت�سير 
ال�ســـوؤ�ن الإدارية يف البالد، �التي كانـــت يف البداية مق�سمة اإىل 
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اإدارتـــني منف�سلتني تقريبـــًا هما )ند �احلجـــاز( �مرتبطتني 
مبا�ســـرة ب�سلطته العليا التي من خاللهـــا ميكنه فر�ض اإرادته يف 

كلتا املنطقتني ب�سكل فعال.
تلـــك هي حالة الأ��ساع التي �جد )ابن �سعود( نف�سه يف خ�سمها 
عنـــد م�ستهل فرتة حكمه ملناطق احلجاز، �لعل من اأف�سل الطرق 
لتبيـــان الأ�سلوب الذي متكن )ابن �سعود( من خالله من معاجلة 
م�سكلـــة اإيجـــاد كوادر اأ�سا�سية هـــي الإ�ســـارة اإىل حقيقة اأن كافة 
ال�سخ�سيات التي جمعها حوله ا�ستمرت لي�ض فقط يف خدمته، بل 
بقيـــت ت�سغل �ظائفها يف الد�ائر الر�سميـــة نف�سها تقريبًا اإىل اأن 
�افتـــه املنية »كان )ابن �سعود( قد ح�سد تلك ال�سخ�سيات خالل 
ال�سنتـــني اأ� ال�سنـــوات الثـــالث الأ�ىل اإثر دخولـــه احلجاز لتقوم 
بتويل اأمور �ن�ساطات خمتلف اأجهزة الد�لة نيابة عنه«، واإذا كان 
هذا الإجراء ل يثبت بال�سرورة �سدق احل�س الغريزي عند )ابن 
�سعود( يف اختيار الرجال املنا�سبني ل�سغل خمتلف وظائف الدولة، 
فاإنــــه ليــــدل بالتاأكيد على وجود ميزة مهمــــة اأخرى يف �سخ�سيته 
التــــي رمبا تكون نوعاً مــــن الإح�سا�س الطفيف باحلذر من كل ما 
هــــو اأجنبي �قد جتلـــت اأعرا�ض هذا احل�ض بانعدام م�ساعر الود، 
يف �قـــت كان فيه مهتمًا يف اأن يجتمع حوله �دائمًا الوجوه نف�سها، 
�ســـواء من اأفراد العائلـــة، اأ� من الر�سميـــني )�يف كافة الأ�قات، 

�يومًا بعد يوم، ��سنة بعد �سنة( الأ�سخا�ض اأنف�سهم.
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كان ي�سعــــر براحــــة اأع�سابــــه و�ســــط هــــوؤلء النا�ــــس، وكان يت�سرف 
بينهــــم علــــى �سجيتــــه، وكان يك�ســــف عــــن روح الدعابــــة لديــــه وعن 
ظرافته التي كانت ت�سد اأزره حيال وطاأة اأعباء احلكم على عاتقه، 
وكان باإمكانه اأن يثق بهوؤلء النا�س لأن معرفته بهم كانت وثيقة 
كما كانت معرفته بف�سائلهم وباأخطائهم، وقد قّرب )ابن �سعود( 
هــــوؤلء النا�ــــس منه ومــــّن عليهم بكرم و�سخاء ل حــــدود لهما لقاء 

خدماتهم له، وا�ستمر هذا الكرم يف الزدياد مع تعاظم ثروته.

�كا�ستثنـــاء للقاعدة العامـــة اخلا�سة بطول فـــرتة اخلدمة، كان 
هنـــاك حالة ت�ستدعي النتباه �تتعلق ب�سخ�ض خدم )ابن �سعود( 
لفرتة اأطول من خدمة اأي �سخ�ض اآخر له �يدعى ذلك ال�سخ�ض 
»عبـــد اهلل الدملوجي« �هو اأ�ساًل مـــن منطقة املو�سل يف العراق، 
فقـــد التحق " الدملوجـــي " بخدمة )ابن �سعـــود( يف عام 1915 
م ب�سفتـــه امل�ست�سار الطبي له، �ب�سبب معرفتـــه باللغة الفرن�سية 
اأ�كلـــت اإليـــه امل�سوؤ�ليـــات ال�سيا�سيـــة املتعلقـــة بالـــز�ار الأجانب 
القادمـــني اإىل ق�ســـر احلكـــم يف الريا�ـــض، �بعـــد اأن �سم )ابن 
�سعـــود( مناطـــق احلجاز مت تعيينه يف من�ســـب املمثل ال�سخ�سي 
للملـــك يف »جـــدة« اإىل اأن تـــدرج يف ذر�ة ن�ساطـــه �اأ�سبـــح �كيل 

الوزارة لل�سوؤ�ن اخلارجية.
���سل »فوؤاد حمزة« كالجئ من فل�سطني ليخلف » عبداهلل الدملوجي« 
يف من�سبــــه، �اأثبت جدارتــــه يف �زارة اخلارجية ال�سعودية، �بقي يف 
ذلــــك املن�ســــب اإىل اأن تويف �هو علــــى راأ�ض عمله يف عــــام 1951 م، 

�كانت �فاته خ�سارة كبرة لل�سعودية - البلد الذي تبناه.
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�جتــــدر الإ�ســــارة هنا اإىل اأنــــه حدث خالل احلــــرب اأن مثل »فوؤاد 
حمــــزة« اململكة العربية ال�سعودية يف »في�سى« �مثلها يف �قت لحق 
يف »اأنقــــرة« التي توجه اإليها ب�سفته �زيــــرًا �تبعه اإىل هناك اأخوه 
»توفيــــق«، �كان الع�سو البارز يف ذلك الفريــــق الر�سمي ال�سعودي 
»عبــــد اهلل ال�سليمان« الذي اأ�سبح يف عــــام 1929 م �زيرًا للمالية 
اإثر جتربة مار�سها يف املن�سب نف�سه �سخ�ض يدعى »�سرف ر�سا«.

�اجلديـــر بالذكـــر اأن »ر�ســـا« هو �احـــد من الأ�ســـراف الذين مل 
يكـــن لديهم اأي �سبب يحملهـــم على اأن يكونـــوا خمل�سني لأ�سرة 

الأ�سراف التي انق�سى عهدها.
�قد متيز »عبد اهلل« عن زمالئه باأنه كان ندي املولد �حما�سبًا 
عن طريق املمار�سة العملية، كما اأن اأخاه الأكر كان قد عمل عدة 
�سنـــوات �سكرترًا خا�ســـًا جلاللة )ابن �سعـــود(، ��سبق له »عبد 
اهلل« نف�ســـه اأن رافـــق )ابن �سعود( �سكرتـــرًا خا�سًا خالل حملة 
احلجـــاز اإىل اأن �قع عليه الختيار لي�سغـــل �ظيفة مهمة، �كان - 
مـــن حيث ال�سكل - ذا بنيـــة ج�سدية ماألوفة �كان ذا خيال �ا�سع، 
كمـــا اأنه مل يتوان اأ� يتقاع�ض يف تاأدية املهام التي تتطلب الراعة 
�العنايـــة الفائقة مثل التعامـــل مع �عاء من اخلرات �جعله يلبي 
متطلبـــات مفر��سة على حمتواه الذي ل ين�سب، �كانت �سجاعته 
ل تعـــرف الكلـــل يف معاجلته ملخططـــات مت�سعبـــة اجلوانب التي 
تهدف اإىل اإعادة البناء �التطور، �بالطبع اأ�سفر العديد منها عن 
نتائج كان لها فائدة كبرة للبالد، �قد متكن من اإدارة اخلرات 
املتناميـــة لذلك البلـــد بذكاء باهـــر، �ذلك من خـــالل املنا�سب 
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الإداريـــة احل�سا�سة التي كان هو �اأع�ساء مـــن اأ�سرته ي�سغلونها، 
�بينمـــا كان يبد� متمتعًا بثقـــة امللك التامة يف كافة الأ�قات، كان 
اأي�سًا هو الع�ســـو الوحيد يف احلكومة الذي مبقد�ره اأن يت�سرف 
ب�ســـكل اعتيادي مببادرة ��سالحيات �سخ�سية لقناعة مررة باأن 

ت�سرفاته �ستلقى موافقة �ا�ستح�سان �سيده �ساحب اجلاللة.
�من بـــني ال�سخ�سيات الأخرى البـــارزة يف حكومة )ابن �سعود( 
التـــي بقيـــت يف منا�سبها منـــذ تلك الأيـــام حتى يومنـــا هذا هم 
»حافـــظ �هبـــة«، �»يو�سف يا�سني«، �كان »حافـــظ �هبة« م�سري 
اجلن�سيـــة ��سبق له اأن �سجن يف »مالطة« لعالقته باأعمال ال�سغب 
التي حدثـــت يف الإ�سكندرية على اأيام »زغلـــول با�سا« عام 1919 
م، �قـــد خـــدم »حافـــظ �هبـــة« لفرتة ق�ســـرة يف �ظيفـــة مدير 
املعـــارف، �بعدها ذهـــب لي�سغل من�سب ممثل )ابـــن �سعود( يف 
لنـــدن، �تعـــني يف البدايـــة �بالتحديـــد عـــام 1930 م يف من�سب 
الوزيـــر، �موؤخـــرًا اعتمد �سفـــرًا حلكومة )ابن �سعـــود( �ا�ستمر 
يف ذلـــك املن�ســـب �م�سى على عملـــه فيه حوايل ربـــع قرن، �يف 
نهايـــة املطاف اأ�سبح من اأكر العاملـــني بجدية بني ممثلي )ابن 
�سعـــود( مـــن الدبلوما�سيني، �غالبًا مـــا كان يتـــم ا�ستدعا�ؤه بني 
احلـــني �الآخر للت�سا�ر مع امللك �مـــع » يو�سف يا�سني« ال�سكرتر 
ال�سيا�ســـي ل�ساحب اجلاللة، �الذي مت تعيينه موؤخرًا يف من�سب 
�زير الد�لة، �كان »يو�سف يا�سني« طيلة كل هذه ال�سنوات مبثابة 
حلقة الو�سل بني �سيده �بني �سبكة املنا�سب الدبلوما�سية الوا�سعة 

التي تنت�سر من »ال�سني« تقريبًا حتى »البر�«.
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�مـــن حيث الأ�سل فهو �سوري من مدينة الالذقية تورط يف بداية 
حياتـــه يف امل�سكالت الناجمة عـــن الو�ساية الأجنبيـــة املفر��سة 
علـــى بالده، �قـــدم اإىل اململكـــة العربية ال�سعودية عـــام 1923 م 
�انتظم يف �سفوف الدعـــوة اآنذاك، �بعدها متكن من الفوز بثقة 
)ابن �سعود( �رافقه يف حملته التي قام بها اإىل مناطق احلجاز، 
�هناك عـــني رئي�سًا لتحريـــر جملة مكة الأ�سبوعيـــة »اأم القرى«، 
�كان اإ�سرافـــه على حمتواها جزءًا من اأعماله التي كان يقوم بها 
ب�سفتـــه �سكرترًا �سيا�سيًا ل )ابن �سعود(، �كان »يو�سف يا�سني« 
مـــن اأبرز الرجـــال يف حكومة )ابن �سعـــود( �يف اأكر من مرحلة 
من مراحـــل ن�ساطها؛ �ساعده يف عمله الذي كان غالبًا ما يتطلب 
ال�سفـــر اإىل اخلـــارج لغر�ـــض اأ� لآخـــر م�ساعده القديـــر »ر�سدي 
ملح�ـــض« �هـــو لجئ من فل�سطـــني، �مل ترتك املهـــام الر�سمية ل 
»ملح�ض« الوقـــت الكايف لتطوير ح�سه الأدبـــي، �على �جه اليقني 
ميكن القول: لو اأن الظر�ف كانت طبيعية لف�سل »ر�سدي ملح�ض« 

اأن يكر�ض كل حياته لالأدب �الدرا�سة.
�مـــن بني الآخرين الذين اأ�سهموا اإىل حـــد كبر يف خدمة حكومة )ابن 
�سعـــود( كان »خالد القرقني« الذي هجر موطنه »ليبيا« �بالتحديد بيته 
يف »طرابل�ـــض« �تركها للمحتلني الطليان �اأتى اإىل »جدة« مع اأ�ائل اأيام 
احلكـــم اجلديد يف احلجاز �يف ذهنه فكرة ال�سر�ع يف عمل جتاري ما، 
لكن �سرعان ما انذب اإىل اخلدمة يف ديوان امللك �عمل هناك ب�سفته 
م�ست�سارًا، �خالل ال�سنوات الأخرة مكنته قدرته �اإمكاناته التي اأينعت 

��سقلت مع مر�ر ال�سنني من اأن يحظى مبركز متميز بالقيادة �الثقة.
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نكتفي بهذا القـــدر من ال�سرد حول اأمـــور ال�سخ�سيات الإدارية، 
��سيالحـــظ القارئ اأن )ابن �سعـــود( - خالل املراحل الأ�ىل من 
حكمـــه - اأحجم عـــن تعيني اأبنائـــه �اأع�ساء اآخرين مـــن الأ�سرة 
احلاكمـــة يف منا�سب لهـــا ات�سال مبا�سر بالأعمـــال الإدارية، اإل 
اأنـــه عني ابنيـــه الكبريـــن »�سعـــودًا« �»في�ساًل« نائبـــني ر�سميني 
عنـــه يف »ند« �يف »احلجـــاز« على التوايل، كمـــا عني »في�سال« 
�زيـــرًا حكومات الد�ل الأ�ر�بية، لكن مثـــل تلك التعيينات كانت 
طبيعيـــة �منا�سبة جدًا نظـــرًا للم�سوؤ�ليات اجل�ســـام التي �ستلقى 
علـــى عاتقيهما عندما يحني الوقت �سمن �سياق املجرى الطبيعي 
لالأمـــور، �كان النطبـــاع العـــام باأنهما كانـــا يـــزا�لن اأعمالهما 
باإ�سراف مبا�سر من قبل امللك، �خا�سة يف الق�سايا ذات الأهمية 
البالغـــة، �بالتحديـــد عندمـــا يت�ســـادف �جود امللـــك يف اأي من 

املناطق املعينني بها.
كان )ابن �سعود( عاقاًل يف ت�سرفاته جتاه بقية اأفراد العائلة، فلم 
يغامــــر بتعري�ــــس الأ�سرة احلاكمــــة للنقد من جــــراء تعيني اأفراد 
تلــــك الأ�ســــرة يف منا�ســــب هم لي�ســــوا موؤهلــــني لإدارتهــــا اأو لي�ست 
لديهــــم اخلــــربة اأو التدريب الالزم ل�سغلها وكانــــت من خا�سياته 
اأنــــه كان دائمــــاً يو�ســــي النا�ــــس يف جمال�سه كمــــا كان يو�سي نف�سه 
ــــا  َ ب�ســــكل �سمنــــي بالإ�ســــارة اإىل الآيــــة الكرميــــة يف كتــــاب اهلل »اإِمنَّ
اأَْمَواُلُكــــْم َواأَْوَلُدُكْم ِفْتَنٌة... )15(« �سورة التغابن، �كان يكرر ذلك 
يف حني كانت ال�سنوات قد زادت من ثر�ات البالد كما زادت من 
ذريتـــه، �كان )ابن �سعود( يت�سرف بناًء على جتربته العملية يف 
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احليـــاة لقناعته بـــاأن املغريات التي حتمل ال�سخ�ـــض على اإف�ساد 
الأبناء �الـــر�ة �سيء خطر للغاية �اأن علـــى الإن�سان اأن يحرت�ض 

من ذلك اخلطر.
واإليــــك و�سفــــاً عن يوم مــــن اأيام امللــــك عبدالعزيــــز ودور الرجال 
متنوعــــي اخلــــربة واملهــــارة والعلم والوظيفيــــة يف اأحدى رحالته 
اإىل مكة املكرمة برواية الأ�ستاذ يو�سف يا�سني يف كتابه الرحالت 
امللكيــــة الــــذي ن�ســــر يف اأم القــــرى: »اأّمـــا �قد فرغنا مـــن الطريق 
�اأتعابـــه، فاإّنا ننتقل الآن لو�سف مـــا كان يف هذه الرحلة املباركة 
مـــن الرتتيب �النظام، �غر ذلك مـــن الأ�سباب التي كانت تهّون 
علينـــا م�سقة ال�سفـــر فنقول: اأهمُّ مـــا ميتاز به الركـــب �ي�ستحق 
الذكـــر مـــا كان �سائدًا من النظام �الرتتيـــب يف احلل �الرتحال، 
فجميـــع موظفـــي الديـــوان ال�سلطـــاين �مـــن يتبعهم مـــن اخلدم 
�العبيـــد، كل �احـــد منهم يعـــرف العمل الذي عليـــه، فرتاه يعده 
يف حينـــه، �قلمـــا ترى الواحد منهم يتدخـــل يف عمل الآخر، �اإىل 

القارئ بع�ض البيان: 
كان ال�سلطان اإذا عنّي �ساعة امل�سر دعا من اأر�سل بطلب الر�احل 
قبل امل�ســـر ب�ساعة، فاإذا جاءت نادى منادي الركب ب�سوت عال 
)تـــوّكل على اهلل(، �معنى ذلـــك اأن يقوم اخلـــدم اإىل اأعمالهم، 
فيبـــد�ؤ�ا بتقوي�ـــض اخليام �حتميل الأحمال، �بعـــد ن�سف �ساعة 
على التمام من هذا النداء يكون رجال الرايات قد هيئوا اأنف�سهم 
للركـــوب، فينـــادي املنادي )اركـــب يا عبدالرحمـــن اركب يا ابن 
مطرف(، �عبد الرحمن بـــن مطرف هو �ساحب راية ال�سلطان، 
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فـــاإذا ركب ابن مطرف ركـــب اأكر القوم، ثـــم مت�سي الأعالم يف 
مقدمـــة الركب، �اإذ ذاك ترى الأعـــني تنظر ال�سلطان حتى يقوم 
اإىل راحلتـــه، �بعد اأربـــع دقائق اأ� خم�ض من �ســـر الرايات يقوم 
جاللتـــه، فركـــب �يركـــب النا�ض جميعـــًا، �يف الغالـــب يكون يف 
منت�ســـف الركب، �النا�ض عـــن ميينه ��سماله �مـــن �راء ظهره، 
�مي�سي مع العلم اثنـــان من الأدلء اخلبرين، ي�سران بالعلم يف 
خط م�ستقيم على الطريـــق، ل يذهبان ميينًا �ل �سماًل، ي�سران 
�سرًا معتـــدًل ل �سهل �ل اإ�سراع، �بالن�سبـــة ل�سر العلم كّنا نعني 

م�سافة ال�سر.
�مي�ســـي مـــع ال�سلطان عـــدد �افر مـــن اخلـــراء �الأدلء �هوؤلء 
اخلـــراء يجمعهم ال�سلطان يف بع�ض �ساعـــات النز�ل، في�ساألهم 
عن املياه �الكالأ �عن بعدهـــا، فيختار اأجودها كالآً �اأطيبها ماًء، 

�ي�سر�ن ح�سب اخلطة التي يقرر�نها اأمام ال�سلطان.
اأمــــا الذيــــن يكونــــون مــــع ال�سلطــــان جنبــــاً اإىل جنب �ساعــــة امل�سري 
فيختلفــــون باختــــالف ال�ساعــــات، فــــاإذا كان الوقــــت وقــــت قــــراءة 
القــــراآن اأو احلديــــث اأو �ســــيء من التاريخ وجــــدت العلماء وطالب 
العلــــم مــــن حولــــه، واإذا كانــــت ال�ساعــــة �ساعة بحــــث يف مو�سوعات 
كان  واإذا  فيهــــا،  الخت�سا�ــــس  اأربــــاب  حولــــه  وجــــدت  �سيا�سيــــة 
وجــــدت حولــــه  ومواقعــــه  الطريــــق  بحــــث يف  املو�ســــوع مو�ســــوع 
الأدلء واخلبرييــــن، الذيــــن ل يعــــزب عنهــــم تلعــــة ول �سجرة ول 
منب�ســــط يف هــــذه ال�سحــــراء العظيمــــة الوا�سعــــة، وكل خــــادم مــــن 
ُخــــّدام ال�سلطان يعرف العمل املكلف به، فاإذا نادى جاللته بطلب 
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املاء جتد راحلة مائـــه بالقرب منه، في�سرع اأربعة عبيد اأ� خم�سة 
بر�احلهـــم متقدمني اأمـــام الركـــب، فينزلون �ميلـــوؤ�ن املاء من 
القرب ريثمـــا ت�سل راحلة ال�سلطان اإليهـــم �اإذا احتاج �سيئًا من 
الأد�ية نادى اخلادم اخلا�ض بها فاأح�سرها، ثم اإذا راأى عن ُبعد 
رجـــاًل اأ� �سيئًا �اأحّب معرفته نـــادى من هم على ا�ستعداد لإجابة 
الطلـــب، في�سرعون ثـــم يعود�ن باخلر اليقـــني، �اإذا جاء الوقت 
للنـــز�ل اأمر ال�سلطـــان مناديه فنـــادى بالقوم للنـــز�ل، �تختلف 
كلمـــات النـــداء باختالف الوقت، فـــاإذا كان الوقت عند الظهرة 
اأ� بعدها، �كنا نريـــد الإقامة اإىل الع�ساء، نادى املنادي )املع�سى 
املع�ســـى(، �اإذا كان نز�لنـــا عنـــد منت�ســـف الليل نـــادى املنادي 
)�سّفـــر �سّفر(، �الت�سفر عندهم هو النز�ل يف منت�سف الليل، 
فـــاإذا نـــزل ال�سلطان فما هي اإل ع�سر دقائـــق حتى يكون �سرادقه 
قـــد ُن�سب �فر�ض بال�سجاد، �يحيط بال�سرادق كهالة القمر اإطار 
مـــن منازل اخلدم �العبيـــد، تلقاهم جميعًا علـــى ا�ستعداد كامل 
لتلبيـــة الطلب، فاإذا رّتب ال�ُســـرادق اأقبل الـــزّوار لزيارة جاللته، 
فاإذا جاءه �سيف اأو زائر ا�ستقبله عند و�سوله �ساحب ال�سيوف 
اإبراهيم بن جميعه، وهو رجل وا�سع ال�سدر طلق املحيا، في�ساأل 
القادم من العرب عن ا�سمه وبلده، وعن عدد من يف معيته، وعن 
غر�ســـه مـــن القدوم فيكتب ذلـــك يف ورقة، ويقدمهـــا لل�سلطان، 
فيـــاأذن لهم بالدخول عليه، فيح�سرهم اإبراهيم ويجل�سهم على 
منازلهـــم، ثم يوؤمـــر لهم بالقهوة في�سربـــون ويخرجون، ويوؤمر 
لهم باأعطياتهم و�سيافتهم، كّل بح�سب مزيته �مقامه، �اإذا كان 
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لأحد �سكايـــة اأ� اأمر كتبه يف �رقة �اأعطاهـــا ل�ساحب ال�سيوف، 
لرفعهـــا اإىل ال�سلطـــان، فينظـــر جاللته بالأمر، �يـــرى فيه راأيه 
�يجيـــب الطالب مبا يلزم، اأما رجال الركب فقد ُق�ّسموا جماعات 
جماعات، كّل جماعـــة ي�سمونها )خرة(، �كل خرة لها لوازمها 
�حوائجهـــا مـــن خيام �اإبـــل �طعام، �كل ما حتتاجـــه هذه اخلر 
تاأخذه من اخلزانة ال�سلطانيـــة، �اأكر خرة هي خرة ال�سلطان 

ثم خرة اأخيه الأمر حممد.
�كّل خـــرة تعـــرف منزلهـــا عند النـــز�ل بالن�سبة ملنـــزل �سرادق 
ال�سلطان، فاإذا اأنخنا ن�سبت خيامنا جميعًا يف م�سافة ل تقل عن 
الكيلومرت �زيـــادة، �اإذا اأراد الواحد مّنا زيارة اأخيه عرف مكان 

خيمته بالنظر ل�سرادق ال�سلطان، فيذهب اإليه �يز�ره«.
اإن القائد )ابن �سعود( لديه فرا�سة يف معرفة الرجال وكيف يتم 
ك�سبهم حتى لو كانوا مناوئني اأو جوا�سي�س اأو اأعداء والغريب يف 
كل ذلـــك هم �سعداء من اخلـــدم حتى كبري امل�ست�سارين جتمعهم 

الدعابة وهّم بناء الدولة احلديثة... يا لها من مفارقة. 

اإنهـــا ت�ستحـــق دورة تدريبيـــة تعلـــم لكبـــار الروؤ�ســـاء التنفيذيـــني 
با�سم اإدارة فرق العمل.
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4. فهم البيئة الدولية

عا�ــــض امللك عبدالعزيز، جزًء من �سبابــــه بالكويت حيث ال�سراع 
الداخلــــي علــــى احلكم داخــــل البيــــت احلاكم )اآل �سبــــاح( حيث 
ا�ستوىل مبارك على احلكم بعدما اأنقلب على اأخيه حممد �كذلك 
�ســــراع الــــد�ل العظمى بني بريطانيا من جهــــة �اأملانيا �تركيا من 
جهة اأخرى ثم ال�سراع القطري بني اآل ر�سيد �اآل �سباح كما عا�ض 
امللك عبدالعزيز يف البحرين لرعاية الن�ساء �الأطفال بتوجيه من 
اأبيه الإمام عبدالرحمــــن اآل في�سل �تعرف على القوي امل�سيطرة 

فيه من اإنليز �اأمريكان ف�ساًل عن املدنية املتقدمة ن�سبيًا فيه.
اإن يف ال�سفــــر والتجــــوال غالبــــاً ما يكون اخلــــري الكثري ففي ظني 
لــــول �سفــــر الإمــــام حممــــد بــــن عبدالوهــــاب للعــــراق ملــــا انقدحت 
احلاجة للدعوة ون�سج الوعي الإقليمي لديه ولول اإقامة الإمام 
في�ســــل بــــن تركــــي مب�ســــر ملا وجــــدت هــــذا الفهــــم املــــدين الوا�سع 

مل�سالح الدولة.
اإن امللــــك عبدالعزيــــز كان يتعلم ويف ذهنه حلم وفكرة العودة ولذا 
فاإن املعاي�سة كانت تختلف عن اأي عائ�س اآخر فنجد �سدة الإن�سات 
والتاأمــــل والتحليل وطرح الأ�سئلــــة واملقارنة بني الأخبار القادمة 
مــــن جنــــد وماذا يحدث مع القوى الإقليميــــة والعظمى ولذا كان 
التحــــرك ذكياً يف الزمان واملكان وذكيــــاً يف فهم العالقات الدولية 
واأيــــن يقــــف واأين يتحــــرك وكيف يفاو�ــــس وكيف ينقــــل التحالف 
مــــن مــــكان اإىل اآخــــر لأنــــه يــــدرك اأن ال�سيا�سة الدوليــــة بعيدة عن 

الأخالق وما يهمها �سوى امل�سلحة.
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5. التفا�صيل املحلية

هنــــاك فــــرق بــــني اأن تــــرث النجــــاح اأو اأن ت�سنعه، لقــــد �سنع امللك 
عبدالعزيــــز التوحيــــد وال�سناعــــة حتتــــاج دقة، والدقــــة حتتاج اإىل 
فهم التفا�سيل، وقد فهمها القائد على مهل وتوؤده؛ فهو مراقب 
والإقليمــــي  واملحلــــي  واملــــدين  البــــدوي  املجتمــــع  ل�سيكولوجيــــة 

والدويل والنجدي وغري النجدي.
 :Dr. Van Der Mollen((1( يقـــول امل�ست�ســـرق د. فـــان در مولـــني
)55( »... �ارحتـــل )عبـــد الرحمـــن( جنوبـــًا اإىل )بنـــي مّرة(، 
البـــد� الب�سطاء ذ�ي احلياة القا�سيـــة املقيمني يف جوانب )الربع 
اخلايل( �سحـــراء الرمال الكبرة، اأر�ض اجلـــوع �العط�ض �سفي 
ابنه )عبد العزيز( �حلق به، �حينما عانى �الده احلياة القا�سية 
��ســـط �سعب م�سلـــم، �ا�ستفاد البن من هذه احليـــاة اأدبًا �خرة 
احتـــاج اإليها لتاأدية مهمته فيما بعد، فقد كان يعي�ض �سراع البد� 
القا�سي للح�سول على لقمة العي�ض �ي�ساهد الهتمام �املجهودات 
اليوميـــة يف احل�سول علـــى مياه ال�ســـرب للقطعـــان �تغذيتها... 
تعـــّرف )عبـــد العزيز( علـــى ق�سا�ة حيـــاة البـــد� احلقيقية �هو 
املولـــود يف ق�ســـر، �قـــد عرف احليـــاة يف ال�سحـــراء يف ال�سابق 
ب�سفتها نزهة بح�ســـور اخلدم �الطعام الكايف، اأدرك الآن حياة 
البـــد� �قوانينهم �عاداتهم القدمية، مثـــل احلقوق على املراعي 

�العيون �عادات ال�سيافة.

)13( مولني، د. فان در، امللك ابن �سعود �اجلزيرة العربية الناه�سة ترجمة : �ي�سي 
اآي �سي، دارة امللك عبدالعزيز، الطبعة بد�ن، الريا�ض، 1999م، �ض 42.
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... �عا�ست عائلة الأمر )عبد الرحمن( حياة متوا�سعة يف بيت 
مـــن ثالث غرف يف حـــي من اأحيـــاء )الكويت( املمتلـــئ باأ��ساخ 
املدينـــة �الر�ائـــح الكريهـــة �الذبـــاب �ا�ستاق هو �مـــن معه اإىل 

الهواء النقي يف )ند(.
كانـــت الكويت مدينة جتاريـــة تعج بالكثر مـــن الأجانب، �كانت 
مدينـــة الغو�ـــض �البحث عـــن اللوؤلـــوؤ �الغوا�ســـني يح�سلون على 
 اأجـــر ل يكفيهم �هم يف قب�سة �ساحبهم بطريقة اأ�سبه بالرق«...

انتهى كالمه.
اأنظــــر اإىل تلــــك املعاي�ســــة يف حا�ســــرة جند وال�سحــــراء والبحر يف 
ظــــروف التهجــــري الق�ســــري... اأمل تخلــــق وعــــي بالتفا�سيل؛ نعم 
لقد خلقت ذلك الفهم الذي كان ذخرية لالإدارة املحلية وقدرة يف 
فهم �سيكولوجيــــة النا�س على اختالف بيئاتهم، وح�سن الت�سال 
والتاأثــــري فيها... فهو يعرف ردة الفعل وطريقة التفكري مبجرد 

اأن يعرف من اأين اأنت... فهو يعرف التفا�سيل.

عنــــد تاأليفــــه لكتــــاب »جنــــد وملحقاتــــه« و»�ســــرية عبدالعزيــــز بن 
عبدالرحمــــن اآل �سعــــود« كان الأديــــب واملــــوؤرخ وال�سيا�ســــي اأمــــني 
الريحــــاين يبحــــث عــــن من يحقق لــــه اأ�سماء البلــــدان يف اجلزيرة 
العربيــــة وقــــد �سرد ق�ســــة تلك املعانــــاة وقد وجــــد التفا�سيل عند 
امللــــك املوؤ�س�ــــس بقولــــه �ــــس 15 »�كنت قد ا�ستعنـــت عندما مررت 
بعنيزة بال�سيـــخ عبداهلل بن حممد العبد العزيـــز الب�سام، فكتب 
يل لئحـــة باأ�سماء بلدان الق�سيـــم ��سدير �العار�ض، �بت انتظر 
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��سول املعلومات الأخـــرى، فمرت الأيام، �تزاحمت احلوادث يف 
ند، �مل تكتب النبذة الأ�ىل.

�كانــــت حرب احلجــــاز، �كان مــــن حظــــي اأن اأت�سرف ثانيــــة بزيارة 
ال�سلطــــان عبدالعزيــــز، فذّكرتــــه، �نحن يف جدة، بتلــــك النبذة �مبا 
�عــــدين بــــه ل متامها، فقال: مــــا يخالف، �لكني �جدتــــه م�سغوًل يف 
م�سائــــل اأهــــم منهــــا، ف�سكت ثم �ساألــــت الدكتور عبــــداهلل الدملوجي 
عــــن بع�ض البلدان فقــــال: ل ي�ستطيع اأن يجيب عن اأ�سئلتك هذه غر 

ال�سلطان، �هو امللقب بجغرافية البالد العربية.
ال�سلطان الأ�ستاذ ! �حل�سن احلظ، عندما جئته ذات يوم بعد الظهر 
ح�ســــب العــــادة، لقيته يطالع كتابــــًا لل�سيد حممود �سكــــري الألو�سي، 
عنوانه تاريخ ند )املطبعة ال�سلفية مب�سر( ف�ساألته راأيه فيه فقال: 
ل باأ�ــــض به، �لكنــــه ل يخلو من اأغالط يف اأ�سماء البلدان، فقلت، �قد 
مت�سكت بتالبيب الفر�سة: اإذن، يا طويل العمر، عليكم باإ�سالحها.

واأخرجت القلم والدفرت من جيبي قائاًل: 
اأتاأمرون باأن تكونوا الآن الأ�ستاذ واأن اأكون التلميذ؟ 

اأتاأمرون اأن اأبداأ باأ�سئلتي؟ 
فاأجــــاب عظمتــــه: ما هــــي؟ فذكــــرت بع�سها، فقــــال: الأمــــر يطول، 

اأتاأذنون باأن اأمد رجلي.
فقلــــت مبت�سمــــا: وهل يف ذلك اإ�ســــارة اإىل ق�سة الإمام اأبي حنيفة؟.
فرفــــع يديــــه �ساحــــكاً وقــــال: ل واهلل، ل واهلل، الق�ســــة ل تنطبــــق 
عليــــك، وكانت �ساعة نادرة ذكر تنــــي بليايل الريا�س، ومكنتني من 

كتابه النبذة الأوىل.
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6. الكاريزما ال�صخ�صية )الهيبة(

الكاريزما اأي ال�سخ�سية امللهمة واملوؤثرة واجلاذبة واإذا كان هناك 
�سيئاً بارزاً فيه كال�سم�س يف رابعة النهار فهي »الهيبة«.

الهيبــــة القائمة من اجل�سم ذي الطول الفارع والعري�س املنكبني 
والعيــــون حادة النظر واإدامــــة ال�سمت مع طرح الأ�سئلة كاأمنا هو 

الهدوء الذي ي�سبق العا�سفة.

اإنها هيبة الإميان باهلل ثم بق�سيته العادلة التي يرى فيها خريه 
وخري اجلزيرة.

اإنهــــا هيبــــة العلــــم مبــــا يحــــدث يف العامل فهــــو متفــــوق على غريه 
باملعلومات وفريق عمل وم�ست�سارين عايل اجلودة والإخال�س.

اإنهــــا هيبة الرمزية حيث املوكــــب املهيب والبريق واخلويا والثقة 
املفرطــــة بــــاهلل ثم بالنف�س والأتبــــاع... اإنهــــا اإرادة احلياة بطريقة 
خا�ســــة ي�ستدعــــي فيهــــا املا�سي ال�سحيــــق وكاأن هــــذه الأر�س لي�س 
عليهــــا مثلــــه ولكــــن يف توا�سع مدرو�ــــس م�ستجيباً لل�سنــــة وعادات 

و�سلوم البيئة النجدية التي تكره الِكرب والأنفة.

يف العــــدد )448( بتاريــــخ 1934/06/06 م مبجلــــة كل �سيء والدنيا 
حتــــت عنوان »ما جتهله عن امللك ابن �سعود، �سيد جزيرة العرب« 
حيــــث قــــال املحــــرر: »امللك البـــد�ي - امللك ابن �سعـــود بد�ي ن�ساأ 
�ترعرع يف ال�سحراء �على متون اجلياد، �ر�سع لنب البدا�ة منذ 
اأن راأت عينـــاه النور، �ل يـــزال اإىل الآن حمتفظًا بجميع مظاهر 
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تلك البدا�ة، يفاخر بها اأمام النا�ض �ل ير�سى عنها بدياًل، فاإذا 
�قـــع نظرك عليـــه �هو بني اأبنائه �قواده �زعمـــاء قبائله �كنت ل 
تعرفـــه، فاإنك لن ت�ستطيع اأن تتبني امللك بني اأ�لئك الرجال، لأنه 
يف جميع ظواهره يبد� مثل الآخرين ل فرق بينه �بينهم يف �سيء.

�سفاتـــه - �خّيـــل اإليـــك اأ�ل �هلة، عندما تقابـــل امللك ابن �سعود 
فرحـــب بك قائـــاًل: »هال بـــالأخ؟« اإنك اأمام رجل �ســـاذج رفعته 
امل�سادفـــات اإىل ذلك املن�سب الرفيـــع الذي ي�سغله �ذلك املركز 
املمتـــاز الذي يجعله �سيد اجلزيرة العربيـــة، �لكنك ل تلبث، اإذا 
دخلـــت معه يف حديث، اأن تـــدرك اأنك يف ح�سرة داهية من دهاة 
هـــذا الع�سر، �ملك ميتاز ب�سفات لو توفـــرت �سفة �احدة منها 
يف رجل جلعلته عظيمًا بني النا�ض، فامللك ابن �سعود ذكي متوقد 
الذكاء، �سريـــح ال�سراحة كلها، �سارم �سديـــد ال�سرامة �طيب 
القلـــب يف اآن �احد اإىل اأبعد حـــد�د الطيبة، اأما �سجاعته فحدث 
عنها �ل حرج، �قد دلت احلوادث التي اأثارها ��سخرها لأغرا�ض 
ال�سيا�سية يف جزيـــرة العرب على اأنه جندي ل يهاب املوت �قائد 
حمنـــك �بطل مـــن اأبطال احلـــر�ب ل يجارى، �هـــو كرمي �سخي 
�لكنـــه ل ميلك ثر�ة الإمام يحيى الطائلـــة، �مع ذلك فاإن �سيفه 
ل يخرج من عنده خايل الوفا�ض من الهدايا �العطايا �الهبات.

�لعل من اأبرز �سفاته حمافظته على التقاليد العربية املور�ثة من 
قـــدمي الزمان، �دفاعه عنها �اإنزاله العقاب مبن يخرج عليها يف 
الوقت الذي ل يرتدد فيه حلظة عن الأخذ بكل ما هو جديد مفيد 
مـــن م�ستحدثات الع�سر احلا�ســـر، د�ن اأن مي�ض ذلك بالتقاليد 
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العربيـــة التي يحافـــظ عليها، �هـــذه مقدرة يجـــب اأن ي�سهد بها 
العـــرب للملـــك ابـــن �سعود لأنـــه لي�ـــض يف العامل قطـــر اآخر غر 
اليابـــان، عرف كيـــف ي�ستفيد من املدنية احلديثـــة د�ن اأن يكون 

ذلك ما�سًا بتاريخه �عاداته �تقاليده.
جمل�ســـه و�سيافتـــه - �جمل�ـــض ابن �سعود ي�سبـــه من �جوه كثرة 
جمال�ـــض اخللفـــاء امل�سلمني يف الع�ســـور الزاهرة، فـــاإن ق�سوره 
العديـــدة فخمة تتوفـــر فيها جميع اأ�سبـــاب الراحة �الرتف، �هي 
مفتوحـــة الأبواب لكل طـــارق، ل تقفل يف �جه اأحد �ل يو�سع د�ن 
دخول زائـــر اإليها �سيء من العراقيل، فامللـــك البد�ي ل يرد عن 
بابه زائرًا، �ل يدخل الزائر الق�سر اإل �ي�سبح �سيفًا على امللك، 
يجل�ـــض اإىل موائـــد الطعام �ينام يف قاعـــات ال�سيافة �ياأخذ من 

الق�سر ك�ساء �يحمل معه عند �سفره زادًا يكفيه موؤ�نة الطريق.
�الزائر يقابل امللك بال عناء �ل »اأتكيت«، �يح�سر جمال�سه حيث 
يرتبـــع يف اأبرز مكان بالقرب من �ساحب الق�سر الذي يعد نف�سه 
يف ق�ســـره »رب الـــدار« فقـــط يقطع النظر عـــن مقت�سيات امللك 

�اأبهة العر�ض«.
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الهيبــــة والكاريزمــــا يف املظهــــر  النظــــر يح�سبــــون  اإن ق�ســــري ي 
اخلارجــــي وما عرفــــوا اأن الكاريزما وي�سفهــــا احلريري)14( بقوله 
" اإننا بعد هذه املعاجلة الفكرية ملفهوم القيادة الكاريزمية ن�سل 

اإىل جمله من احلقائق التالية: 
قـــدرات  الكاريزميـــة يوحـــي بوجـــود  القيـــادة  ) اأ( اإن مفهـــوم 
�اإمكانيـــات نوعية لدى ال�سخ�سيـــة الكاريزمية ت�سمح لها بحرية 
النت�ســـار �التفوق على القدرات القياديـــة لالآخرين بفعل الإلهام 

�اجلاذبية التي يتمتع بها.
) ب( تتمتـــع ال�سخ�سيـــة الكاريزمية بقدرة علـــى ك�سب اأ�سوات 

املوؤيدين لها �سعيًا للفوز مبوقع القيادة.
) ج( ترز القدرات ال�سخ�سية للقيادة الكاريزمية عندما تنجح 
بالتاأثر يف اأغلب �سرائح املجتمع لأنها تنظر اإليها بو�سفها املنقذة 
لها من اأ��ساعها املتخلفة لتنطلق بها لتحقيق اآمالها �طموحاتها 

نحو التحرر �الرفاهية �ال�ستقرار.
) د( تتمتع ال�سخ�سية الكاريزمية بالقدرة على اتخاذ القرارات 
ال�ستثنائيـــة حل�ســـم �حل امل�سكالت امل�ستع�سيـــة التي ل ت�ستطيع 

القوانني الو�سعية �الد�ستورية معاجلتها.

)14(  احلريري، جا�سم يون�ض، د�ر القيادة الكاريزمية يف �سنع القرار الإ�سرائيلي: 
منوذج بن جور يون، مركز الإمارات للدرا�سات �البحوث الإ�سرتاتيجية، الطبعة 

الأ�ىل، اأبو ظبي، 2003، �ض21.
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) هـ( يـــرز الوجه امل�ســـرق للقيـــادة الكاريزمية عـــر ن�سف كل 
احلواجـــز املوؤ�س�ساتية �ال�سيا�سية لالت�ســـال املبا�سر باجلماهر 

التي تع�سقها �تبدي الولء املطلق لها.
) و( الكاريزمـــا هـــي تـــزا�ج بـــني مواهـــب �سخ�سيـــة �عنايـــة 
ربانيـــة لن�سوء القيـــادة التاريخية، �بالتايل فهـــي ل ت�سلح �سفة 
قيا�سيـــة لتطبيقها علـــى الوحدات ال�سيا�سيـــة الد�لية، �عليه فال 
ميكـــن اإطالق ت�سمية كاريزمـــا للد�لة، لأن الكاريزمـــا تتمتع بها 
ال�سخ�سيـــة القيادية الإن�سانية، �هي لي�ست �سعارًا للد�لة لفر�ض 
نفوذهـــا على بقية الد�ل �تقـــدمي التاأييد لها يف املحافل الد�لية، 
لأن هـــذه احلالـــة تدخل يف بـــاب الهيمنة �فر�ض القـــوة بالإكراه 
�ا�ستخدام الرتهيب ال�سيا�سي، لك�سب التاأييد بالن�سبة اإىل الد�ل 
الأخـــرى، كما هي احلال بالن�سبة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية 
�هيمنتها الد�لية يف الت�سعينات �حتى الآن على ال�ساحة الد�لية.

) ز( تتميـــز املجتمعات احلديثة ب�سيطرة النماذج البر�قراطية 
�ال�سركات عابرة القارات، �هذا املتغر �سيكون عاماًل حقيقيًا يف 

احلد من ظهور النماذج الكاريزمية يف امل�ستقبل املنظور.
) ح( هناك عالقة بني الكاريزما �الأخـــالق �القانون؛ لأن القائد 
الكاريزمي يحا�ل اأن يت�سرف مبوجب الأعراف �النوامي�ض اخللقية 
�القوانـــني، �ي�سهر على حقوق الآخرين، �يلتزم مبا اأقره الد�ستور، 
لكـــن ذلك ل مينعه من اأن ي�سدر قـــرارات مبا�سرة باعتباره �حدة 

قراريه م�ستقلة، لكنها يف �سالح اجلماهر �لي�ض عك�ض ذلك.
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) ط(  ميكـــن اأن يتحـــول الـــولء للزعيـــم الكاريزمـــي اإىل عدم 
اكرتاث عندما يبتعد عن العدالة �متطلبات اجلماهر.

اإن الكاريزمـــا هي اأن تعرف كيـــف تتحدث بعمق معرباً عن �سمري 
اجلماعة وف�ساحة العقل العربي واإليك تلك الق�سة التي ي�سردها 
 د. عبدالعزيـــز الثنيـــان، يف كتابـــه اإن�سانيـــة ملـــك �ـــس 81 بقولـــه:
»� كانت احل�سا�سية يف الريا�ض اأكر، �الت�سدد يف العا�سمة اأقوى 
)اجتـــاه التدخني(. �كان امللـــك عبدالعزيز يتعامل مع هذا الأمر 
بعقـــل �ذكاء، �فطنـــة �دهاء، حتى اإنـــه اإذا هم بزيـــارة �سخ�ض 
يدخن ير�سل اإليه من يخره بقد�مه �معه البخور لتطهر الغرفة 

�اخليمة، لكي تز�ل الرائحة الفا�سحة.
وكان يحرتم العلماء ويقدر راأيهم، ويحزم يف هذا الأمر، ويقابل 
زواراً يدخنـــون، ويعلـــم اأولئـــك ال�سيوف اأن امللـــك ل يدخن، واأن 
التدخـــني يف اململكة ممنـــوع، فيجاملون امللـــك ويحرتمونه، ول 
يدخنـــون بح�سرتـــه، فت�سر�سل ذلك القائـــد الإجنليزي امل�سهور 
كان ال�سيجـــار ل يفارق فمه، وحني قابل امللك عبدالعزيز امتنع 
طوال اجتماعه به عن التدخني، ويف ذلك اإ�سارة اإىل منزلة امللك 

البطل، ومكانة الراحل عند العظماء والزعماء. 

وجـــاء طلعـــت حـــرب اإىل اململكة يف عام 1354 هــــ / 1935 م، و�ساأل 
امللك عبدالعزيز عما يقال من حترمي �سرب الدخان يف اململكة، 
وكان جـــواب امللـــك ينبـــئ عـــن براعتـــه يف احلـــوار، ويك�ســـف عـــن 
اإن�سانيتـــه وحر�سه على �سعبـــه، واهتمامه باقت�ساد وطنه، ويدل 
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على دهائه و�سيطرته على املوقف، فقد جعل امللك من املناق�سة 
واحلوار، وال�سوؤال واجلواب حجة ملوقفه.

بل اأح�سبه قد قراأ ق�سة يحيى بن اأكثم حني توىل ق�ساء الب�سرة 
��سنه ع�سر�ن �سنًة �ن�سف، فقد ا�ست�سغره اأهل الب�سرة ف�ساألوه 

�قالوا له: كم �سن القا�سي؟
فعلـــم اأنهم قد ا�ست�سغـــر�ه، فقال: اأنا اأكر من عتـــاب بن اأ�سيد 
الـــذي �جه به النبي �سلـــى اهلل عليه ��سلم قا�سيـــًا على مكة يوم 
الفتـــح، �اأنا اأكر من معاذ بن جبل الذي �جه به النبي �سلى اهلل 
عليـــه ��سلم قا�سيًا على اأهل اليمـــن، �اأنا اأكر من كعب بن �سوار 
الـــذي �جه به عمر بن اخلطاب ر�ســـي اهلل عنه قا�سيًا على اأهل 

الب�سرة، فجعل من جوابه �رده حجه �دلياًل.
�ذلـــك امللـــك عبدالعزيز قد جعل مـــن ال�سوؤال �اجلـــواب حجة، 
�يعلـــم اأن لكل مقام مقاًل، �لهذا قـــال لطلعت حرب: بكم يدخن 

اأفقر اإن�سان عندكم يوميًا؟ 
قال طلعت: بقر�سني.

قال عبدالعزيز: ما عدد الذين يدخنون على اأقل تقدير؟ 
قال طلعت: خم�سة يف املائة.

قال عبدالعزيز: كم تقدر عدد �سكان بالدنا؟ 
قال طلعت: حوايل خم�سة ماليني.

قـــال عبدالعزيز: اإذا مل ننظـــر جلانب التحليـــل �التحرمي �اأبيح 
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الدخان يف بالدنا فكم �سيكون عدد املدخنني عندنا على هذا القيا�ض؟ 
قال طلعت: �سيكون العدد ربع مليون.

قال عبدالعزيز: �كم �سينفقون من جراء ذلك؟
قال طلعت خم�سة اآلف جنيه يف اليوم؟

قال عبدالعزيز: لي�ض لدينا دخان يزرع، �ل يوجد لدينا �سيء من 
اآلته، فكله ياأتي من اخلارج.

قال طلعت: هو كذلك.
قـــال عبدالعزيز: اأي اأننـــا �سرن�سل مع فقرنا خم�ســـة اآلف جنيه 

هديًة اإىل اخلارج كل يوم مقابل نفخة هواء.
قـــال طلعت: يقول النا�ض اإن يل �سيئًا من العلم بالقت�ساد ! �اهلل 
اإنك يا عبدالعزيز اأعلم به مني، �قد اأجلمت ل�ساين، �اأقمت علي 

احلجة !.
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7. ال�صتقامة

يقول النبي الأمي حممد بن عبداهلل �سلى اهلل عليه ��سلم حينما 
جـــاءه رجل يطلـــب الن�سيحة قال: »قـــل اآمنت باهلل ثـــم ا�ستقم« 

�سحيح ابن حبان.
اإن ا�ستقامة امللك يعني ح�سن ال�سرية بعد الإميان بالتوحيد التي 
هــــي دعــــواه اأ�ســــاًل وال�ستقامــــة تعبــــرياً )�سلوك( ل�سحــــة الدعوة 

فالبعرة تدل على البعري واآثار الأقدام تدل على امل�سري.
اإن امللــــك عبدالعزيز يعلم اأنــــه يف جمتمع ي�سكل لهم زعامة دينية 
ولي�ســــت زعامــــة �سيا�سيــــة فح�ســــب ولذلك هــــم يرقبــــون تفا�سيل 
حياتــــه لأن حياتهــــم هــــي حيــــاة امللــــك عبدالعزيــــز وهــــو الظاهــــرة 

وامل�ستقبل يف اآن معاً بل �سعورهم حتول اإىل اأ�سطورة.
قدمياً كان املجتمع النجدي ل يفرق اأحياناً بني الفروع والأ�سول 
فطــــول الثــــوب اأو ق�ســــره يعنــــي ال�سيء الكثــــري، لذلــــك كان امللك 
عبدالعزيــــز �سارمــــاً يف حياتــــه ال�سخ�سيــــة مــــن ال�ســــالة وال�سوم 

وقراءة القراآن وطلب العلم.
:Montgomery مونتجمـــري  الريطـــاين  القائـــد   يقـــول 
 »هــــل احليــــاة اخلا�ســــة للقائــــد اإحــــدى اأ�سبــــاب نفــــوذه وجناحه «؟ 
ويــــرد علــــى ت�ساوؤلــــه: »يف راأيــــي اخلا�س يف هــــذه الق�سيــــة بعينها، 
بــــل جميــــع الق�سايا الأخرى، اأن العامــــل الأكرب هو اإخال�س املرء 
ونفــــوذه وكونــــه قــــدوه، وخا�سة فيمــــا يتعلــــق بالف�سائــــل الدينية 
ول يهــــم اأن يكــــون مــــن الطبقة العليــــا اأو ال�سفلــــى يف جمتمعنا... 
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اإننــــي ل اأدري كيــــف ي�ستطيــــع امــــروؤ اأن يكــــون قائــــداً، اإن مل تكــــن 
حياتــــه اخلا�ســــة فــــوق ال�سبهــــات؛ فــــاإن مل تكــــن حياتــــه اخلا�ســــة 
وي�سحبــــون  يقودهــــم،  الذيــــن  يحرتمــــه  فــــال  ال�سبهــــات،  فــــوق 
ثقتهــــم منــــه، واإذا ما حــــدث ذلك، ف�ستفقــــد قيادتــــه تاأثريها«)15(. 
 قــــال الإمــــام اجلوينــــي عنــــد ذكــــر �سفــــات مــــن ي�ستــــوزره الإمــــام

»ثــــم الإمــــام ل ي�ستوزر اإل �سهمــــاً، كافياً، ذا جنــــدة وكفاية، ودراية 
ونفــــاذ راأي، وانقاد قريحة، وذكاء وفطنــــة، ولبد اأن يكون متلفعاً 
مــــن جالبيب الديانــــة باأ�سبغها واأ�سفاها راقياً مــــن اأطواد املعايل 
اإىل ذرهــــا فاإنــــه مت�ســــد لأمر عظيــــم وخطب ج�سيــــم، وال�ستعداد 

للمراتب على قدر اأخطار ملنا�سب«.
... �اأنـــا اأقـــول )اجلويني(: اأما النجدة �الكفايـــة فال بد منهما، 
�كذلـــك الـــورع، فاإنـــه راأ�ض اخلـــرات �اأ�سا�ض املناقـــب، �من مل 
يّت�ســـف به فجميع ما فيـــه من املاآثر ي�سر ��سائـــل ���سائل اإىل 
الب�ســـر، �طرائق اإىل اجتالب ال�ســـر، �ل يخفى على ذي ب�سرة 
اأن الفطـــن املاجن غر املر�سي اأ�سر على خليفة اهلل من الأحمق 
الغبـــي �ل �سك اأن العقل اأ�سل الف�سائـــل، فاإن مل يقرتن به الورع 
�التقـــوى انقلـــب ذريعـــة اإىل الف�ســـاد �مطيـــة حائرة عـــن منهج 
الر�ســـاد، فوجب ا�ســـرتاط ا�ستجماع الوزير �سرائـــط املجتهدين 

�مراتب الأئمة يف علوم الدين«)16(. 

)15(  خطاب، اللواء حممود �سيت، بني العقيدة �القيادة، دار القلم، الطبعة الأ�ىل، 
دم�سق، 1998م، �ض 64.

لم،  الظُّ التياث  الأمم يف  بن عبداهلل، غياُث  املعايل عبدامللك  اأبي  )16(  اجلويني، 
املكتبة الع�سرية، الطبعة الأ�ىل، �سيدا، 2006 م، �ض 82.
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8. الحت�اء وال�صتيعاب
الحتــــواء وال�ستيعــــاب تتمثــــل يف قدرتك علــــى ا�ستقطــــاب وتاأليف 
قلوب اأعدائك اأو خمالفيك، اأما بتحييدهم وكف �سرهم، اأو نقلهم 
اإىل �سفك، والأخرية �سعبة جداً ول ي�ستطيعها اإل �سخ�سيات ذات 
همــــة عالية، ومرونة كبرية وحلم �سديد طــــاردة احلقد والكراهية 
اأن تتمكــــن مــــن قلبهــــا مــــع �سماحة وحــــب اخلري لل�سديــــق والعدو، 
ومبعنــــى خمت�سر ومبا�سر، اأن تكون نف�ساً كبرية واإليك �سخ�سيات 
بــــارزة ا�ستطــــاع ا�ستيعابهــــا ونقلهــــا اإىل �سفــــه حيــــث مل يكتفــــي اأن 
يحّيدهــــا فقــــط، بــــل املنــــدوب ال�سامــــي الربيطاين لدى ابــــن �سعود 
»فلبي« ي�سبح م�سلماً مدافعاً عن ابن �سعود ومن اأقرب م�ست�ساريه.

�انظـــر اإىل ا�ستيعابـــه لالإ�ســـراف �على راأ�سهـــم الأمر خالد بن 
لـــوؤي حيث قاتـــل يف �سفه �توىل قيـــادة جيو�ســـه يف فتح الطائف 
ثـــم عينـــه اأمرًا على مكة يقيـــم العدل فيها كنائبـــًا لالإمام يقول 
الأ�ستـــاذ ال�سيخ حافظ �هبـــه يف كتابه جزيرة العـــرب يف القرن 
الع�سريـــن: »اأنـــه )اأي �هبـــه( كان يف �سنة 1343 هــــ - 1925 م، 
زائـــرًا لل�سريـــف خالد بن لـــوؤي يف بيت الإمارة مبكـــة �كان اأمرًا 
لهـــا، فـــراأى اأمامه ال�سيخ بـــن دا�د قا�سي اخُلرمـــة �قا�سي مكة 
يف اأ�ل عهد ال�ستيـــالء النجدي رجلني يتخا�سمان: اأحدهما من 
الأ�ســـراف من �سكان الطائف، �الآخر من �سّناع ال�ساعات، �كان 
هـــذا ال�سريف اأعطـــى ال�ساعاتي ناظورًا لإ�سالحـــه، �ملا اأ�سلحه 
ادعـــى اأنـــه مل ياأت طبـــق ال�سرط، �اّدعـــى ال�ساعاتـــي اأنه طبقه، 
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�طلب حتكيم رجل خبر بينهما، فاأراد ال�سريف اأن يجل�ض بجوار 
ال�سريف خالد بـــن لوؤي، فنهره ال�سيخ ابن دا�د، �اأمره اأن يجل�ض 
اأمامه مع خ�سمه، لأنهما �سواء يف نظر ال�سرع، �ملا �سمع الدعوى 
حكـــم على ال�سريف مبا يقّدره �سانع خبـــر، فقال ال�ساعاتي: اإن 
مل يقبـــل ال�سريف ذلك فاأنا م�ستعد اأن اأرد اإليه الناظور كما كان، 
�ل اأطلبه ب�سيء مطلقًا، فقال ال�سيخ لل�سريف: �ما تقول يف هذا؟ 
فارتبك ال�سريـــف، فالتفت اإليه ال�ساعاتي �قـــال: احلمد هلل، اإن 
�قويف معك جنبًا جلنب ي�سا�ي عندي الدنيا �ما فيها، لقد م�سى 
�قـــت الظلم، فقد كانوا يكلفوننا بعمل الأ�سياء �ل يعطوننا اأجره، 
بـــل كانـــوا ي�سربوننـــا يف بع�ض الأحيـــان، احلمـــد هلل، �هنا اأخذ 
ال�سريـــف خالد الناظـــور من ال�سريف، �قـــال: ل ن�سّلمه لك حتى 

ت�سلم الأجرة التي يقدرها اخلبر.
ا�ستوعــــب امللــــك عبدالعزيــــز خ�سومه بالــــزواج وامل�ساهــــرة واأبقى 
العديــــد منهــــم على لقــــب الأمري يقــــول ال�سيد جــــان جاك بريبي 
�ــــس60: العــــرب  جزيــــرة  كتابــــه  يف   Jean-Jacques Bereby 

»اإن مـــوت زعيم اآل ر�سيد يف عـــام 1920 م، �سجع ابن �سعود على 
التخل�ـــض نهائيًا من خ�سومه يف قلب اجلزيرة العربية ��سمالها، 
�كان ال�سعف قد دب منذ زمن يف اآل ر�سيد، �توىل الزعامة فيهم 

اأمر مرتدد، خلف املحارب القدمي الذي رحل.
�ا�ستطـــاع ال�سعوديون بعـــد معركة ق�سرة ال�ستيـــالء على بالد 
�سمر، ���سعوا رقعة اململكة، �قد كان امللك عبدالعزيز يتبع حيال 
خ�سومـــه املهز�مني من الأمراء �سيا�سة ظل �فيًا لها طوياًل، لقد 
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كان رحيمـــًا بهـــم، يتز�ج منهـــم، �ي�سجع اأبناءه علـــى الز�اج من 
اأخوات اأعدائه القدامى �بناتهم«.

ا�ستوعـــب امللـــك عبدالعزيـــز اأي�ســـاً العلماء ومـــن اأبرزهم علماء 
مكـــة حيث يقـــول د. علي الوردي يف كتابه ق�ســـة الأ�سراف وابن 
�سعـــود، �ـــس 241: »��سل ابن �سعود مع جي�سه اإىل مكة يف 4 كانون 
الأ�ل 1924، �يف اليوم التايل ا�ستعر�ض اجلي�ض، ثم جاء الإخوان 
لتحيته فقبلوا اأنفه �جبينه على عادتهم، �جاء من بعدهم اأعيان 
مكـــة �جتارها �اأراد�ا تقبيل يده علـــى عادتهم فمنعهم من ذلك 
�قـــال: »امل�سافحـــة من عـــادات العـــرب، اأما عـــادة التقبيل فقد 

جاءتنا من الأجانب �نحن ل نقبلها«.
�بعـــد اأن انتهى ابن �سعود مـــن النظر يف م�ساكله الآتية، ا�ستدعى 
اإليـــه ال�سيـــخ عبدالقـــادر ال�سيبـــي �طلب منـــه دعوة علمـــاء مكة 
لالجتمـــاع بـــه، فاجتمع العلمـــاء به يف اليـــوم التـــايل �األقى ابن 
�سعـــود عليهم كلمة قـــال يف ختامها مـــا يلـــي: »�الآن اأنا بذمتكم 
�اأنتـــم بذّمتي، اإن الديـــن ن�سيحة، �اأنا منكـــم �اأنتم مني، �هذه 
عقيدتنـــا يف الكتب بـــني اأيديكم، فاإن كان فيها مـــا يخالف كتاب 
اهلل فرد�نا عنـــه، ��سلونا عّما ي�سّكل عليكـــم فيها، �احلكم بيننا 
�بينكـــم كتاب اهلل �ما جـــاء يف كتب احلديث �ال�سنـــة... اإننا مل 
نطـــع ابن عبدالوهاب �غـــره اإل يف ما اأّيده بقـــول من كتاب اهلل 
��سنـــة ر�سوله، اأما اأحكامنـــا فهي طبق اجتهـــاد الإمام اأحمد بن 
حنبل، اإذا كان هذا مقبوًل عندكم تعالوا نتبايع على العمل بكتاب 

اهلل ��سنة ر�سوله ��سنة اخللفاء الرا�سدين من بعده«.
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حـــني انتهـــى ابـــن �سعود مـــن كالمـــه �ســـاح بع�ـــض احلا�سرين: 
»كلنـــا نبايـــع«، فرد عليهم ابـــن �سعود: »قولوا لنـــا ب�سريح القول 
 مـــا عندكم«، فقالـــوا: »مـــا عندنا غر هـــذا«، فقال ابـــن �سعود:

»اأعيذكـــم بـــاهلل من التقية، فـــال تكتموا علينا �سيئـــًا«، فقال اأحد 
احلا�سريـــن: »اجمعنـــا بعلماء نـــد يا ح�سرة الإمـــام فنتباحث 
�اإياهـــم يف الأ�سول �الفـــر�ع �نقرر ما نتفق عليـــه اإن �ساء اهلل«، 
فوافق ابن �سعود على هذا الراأي �قال: »زين«، قريبًا جتتمعون«.

�يف 8 كانــــون الأ�ل اجتمع خم�سة ع�سر من علماء مكة، ��سبعة من 
علماء ند، �بعد املناق�سة �املباحثة فيما بينهم اتفقوا على �سّحة 

ه:  املذهب الوّهابي، ثم اأ�سدر علماء مكة بيانًا �رد فيه ما ن�سّ
»قــــد ح�سل التفــــاق بيننا �بني علمــــاء ند يف م�سائــــل اأ�سولية، 
منها: من جعل بينه �بني اهلل ��سائط من خلقه يدعوهم �يرجوهم 
يف جلــــب نفع اأ� دفع �سّر، فهذا كافر ي�ستتــــاب ثالثًا فاإن تاب �اإل 
قتــــل، �منها: من �ساأل اهلل بجاه اأحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب 
حرامًا، يف هــــذه امل�سائل تباحثنا �اتفقنــــا فاتفقت بذلك العقيدة 

بيننا معا�سر علماء احلرم ال�سريف �بني اإخواننا علماء ند«.
وندبــــت  وثــــاأرت  افــــرتت  متكنــــت  اإذا  ال�سغــــرية  النفو�ــــس  اإن 
وا�سطهــــدت، اأمــــا النفو�ــــس الكبرية يحّول النت�ســــار اإىل احتفال 
للجميــــع، للمنت�ســــر واملنك�ســــر ول يفعلهــــا اإل ذو نف�ــــس طويلة ل 
تخ�سع لإغراءات القوة والن�سائح التي ظاهرها الإخال�س وهي 

مندفعة تخلوها احلكمة و�سيا�سة امللك.
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امللك عبدالعزيز مـــن ر�اد املدر�سة املوقفية بالإدارة بالرغم من 
ثوابت مبادئه يف الإدارة اإل اأنه يتعاطى مع املوقف بح�سب النتائج 
فهـــو لي�ض قائدًا جامـــدًا ذ� �سخ�سية ميكـــن قراءتها بب�ساطه بل 
�سخ�سيـــة متعددة تظهر كل �سخ�سيـــة مبا ينا�سب املوقف فتجده 
اأحيانـــًا متوا�سعًا لطيفًا مبت�سمًا �اأحيانًا اأخرى يعزر بالقتل �هذا 
ما ذكره ال�سيد هـ. �ض. اأرم�سرت�جن H. S. Armstrong يف كتابه: 
�سيد اجلزيرة العربية )ق�سة تاأ�سي�ض اململكة العربية ال�سعودية( 
�ض 139: »بلغ ابن �سعود يف عام 1917 م �سن ال�سابعة �الثالثني، 
�كان عمالقـــًا يتميـــز بوجه جميل يعلو مناكبـــه العري�سة، �كانت 
اأخالقـــه عالية، �قـــد تعود اأن ياأمـــر �يطاع، �ميكـــن اأن يقال اأنه 
الرجـــل الذي كانـــت له الكلمة الأخرة يف م�سائـــر النا�ض، كانت 
عينـــاه زرقا�ين، �ت�سعان بال�سياء، �علـــى الرغم من اأنهما كانتا 
تخفيان اأفكاره، فقد كانتا تدلن على حالته النف�سانية �مزاجه، 
كان ذكيـــًا �ملاحـــًا حني يلخ�ـــض املواقف اأ� حني ينظـــر يف م�ساألة 
مـــن امل�سائـــل، �كان �د�دًا �مبت�سمًا يف حلظات �ســـر�ره، �حازمًا 
�عنيفًا يف حلظات غ�سبه، كانت جبهته عالية �عري�سة �تقاطيعه 
�ا�سحـــة، �اأنفـــه حاد، �يعطـــي من يواجهـــه اإح�سا�ســـًا بالراحة، 
�كانـــت نظرته اجلانبية اأ�سبه بنظـــرة ال�سقر، �توحي اأن الرجل 
ملئ بالعنفـــوان، �يتحفز لالنق�سا�ض، �كان يهذب �ساربه، بينما 

يحتفظ بلحيته ق�سرة �مربعة.
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تتميـــز حركة العربي العادي باأنها �سريعـــة �متاأرجحة، �كان ابن 
�سعـــود، حتى حني يكـــون جال�سًا ل يهـــداأ يف موقـــف �احد، �لكن 
حركاته كلهـــا كانت مر�سومة �تعطـــي اإح�سا�سًا بالقـــوة �املكانة، 
�كان حني يتحدث يحرك اأ�سابعه بامل�سبحة التي يف يده �ي�ستخدم 
يف ذلك �سبابة يده الي�سرى، �كانت خطواته �ا�سعة ��سريعة �على 
الرغم من اأنه كان �سخمًا، فقد كان يح�سن اجللو�ض فوق �سهوات 

اجلياد، �كان ماهرًا يف ا�ستخدام ال�سيف.
��ســـواء كان يف املنـــزل اأ� يف ق�ســـره يف الريا�ـــض اأ� م�سافرًا بني 
القبائل، فقد كان يعي�ـــض حياة احلذر حتى لكاأنه ي�سر يف اإحدى 

حمالته، �مل يكن مييل اإىل حياة الدعة �الراحة.
�كان �سريره يف الق�سر حديديًا �من نوع رخي�ض، �كانت مالب�سه 
ب�سيطـــة، �ل يلب�ـــض احلريـــر، �كان ال�سيء الطيـــب الوحيد الذي 
يحر�ـــض عليـــه هو قليل مـــن الو�سى �التطريز عنـــد ياقة جلبابه، 
�كان مثـــل الكثريـــن الذين ل يدخنـــون التباكـــو �يحبون احلياة 
النظيفـــة، �ي�سعر بح�سا�سيـــة جتاه الر�ائح غـــر الطيبة، �كانت 
رائحـــة العـــرق �القذارة اجل�سديـــة ت�ستفزه كثـــرًا، �حتى يتغلب 
على هـــذا الأمر، فقد كان يكر من ا�ستخـــدام البخور، �ل �سيما 
امل�ستخرج من الزهور، �قد حدث اأن جاء لزيارته اأحد البا�سوات 
للتباحـــث يف اأمر مهم، �كان اليوم حـــارًا، �رائحة الثوم �الب�سل 
تنبعـــث منه، �قـــد حتمله ابن �سعود بع�سًا مـــن الوقت، �لكنه بعد 
قليـــل بـــداأ يتململ �ي�سعـــر بالنقبا�ـــض، ثم طلب مـــن اخلدم اأن 

يح�سر�ا البخور ليعطر�ا الغرفة.



75

�عندما خرج الرجل انفجر ابن �سعود غا�سبًا �هو يقول: )با�سا.. 
مل يكن هذا با�سا، �اإمنا كان �سقرًا من ال�سقور( ثم غطى نف�سه 
بالبخـــور، �كان طعامـــه يف ال�سبـــاح قطعًا من الكيـــك مع بع�ض 
اللنب الرائب، �يتنا�ل يف امل�ساء طبقًا من الأرز �قلياًل من اللحم 
�ب�سع مترات، �با�ستثنـــاء ال�ساي �القهوة اللذين ي�سربهما طوال 

اليوم، فلم يكن ي�سرب �سيئًا اآخر غر املاء.
�حتى يف ليايل ال�ستاء القار�سة الر�دة، فلم يكن ي�ستدفئ بالنار 
يف غرفته اأ� خيمته، �كان ابن �سعود طوال الوقت حذرًا �م�ستعدًا 
�مل يكن ينام اأكر من ثالث اأ� اأربع �ساعات يف اليوم، �لي�ض ذلك 
لأنه مل يكن يقدر على النوم اأكر بل لأنه قد عود نف�سه على نظام 
دقيق حتى يعطي نف�سه مزيدًا من الوقت للعمل، اإذ كان يعتر اأن 
اأيـــة �ساعة يق�سيها يف النوم هو نوع من الهدر يف عامل الال �عي؟ 
ذلـــك اأنه كان ميتلك الكثر مـــن الأ�سياء التي يريد فعلها �القليل 
من الوقت لإمتام ذلك �كان يتفق مع �سك�سبر يف قوله »النوم هو 

�سقيق املوت«.
�كان ابن �سعود يعمل ب�سرعة فائقة، �برتكيز �سديد، �كانت لديه ذاكرة 
عجيبة، اإذ كان باإمكانه اأن ميلي على �سكرترين يف مو�سوعني خمتلفني 
يف نف�ض الوقت، �كان يف بع�ض الأحيان يرتك جملة ناق�سة عند اأحدهما 
ثم يعود للتحدث مع الآخر، �بعد قليل يعود فيكمل اجلملة الناق�سة د�ن 
عنـــاء، �قد يوا�سل احلديـــث بعد اأن يعالج اإحدى امل�سائـــل الق�سائية اأ� 
يتحدث يف مو�سوع عملي مع اأحد امل�سئولني، �مل تكن املقاطعة توؤثر فيه 

كثرًا، اإذ كثرًا ما كان يعود اإىل مو�سوعاته من جديد �بنف�ض القوة.
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�مل يكـــن عقله يركن اإىل الهد�ء، �ل �ســـك اأن حياته يف الريا�ض 
كانـــت تتميـــز ب�سيء مـــن الختالف فقد عمـــل على اإعـــادة بناء 
الق�ســـر �متديده حتى مالأ ثلث املدينة تقريبـــًا، �قد بنى حواليه 
�سورًا اأقـــام عليه بع�ض الأبـــراج يف الأركان �فوق البوابات، �كان 
ديـــوان الق�ســـر حيث ي�ستقبل الـــز�ار �سالة �سخمـــة تت�سع لأكر 
مـــن ثالثـــة اآلف �سخ�ض، �قـــد فر�ســـت بامل�ساند التـــي اأ�سندت 
علـــى اجلدران، بينما غطيت الأر�ض بال�سجـــاد، �اأم�سك ال�سقف 
ب�سفـــوف من العواميد البي�ساء، �قد �سكن يف الق�سر عدد كبر 
من اخلدم �احلرا�ض ال�سخ�سيني، �كان بع�ض هوؤلء من الزنوج، 
بينما كان البع�ض الآخر من رجال ند املختارين، �كانوا جميعًا 
يلب�ســـون اجلالبيـــب البي�ساء املحـــالة بالق�ســـب، بالإ�سافة اإىل 
ياقاتها املطـــرزة �كانوا يحملون ال�سالح �ال�سيوف، �يعج الق�سر 

بحركتهم ذهابًا �اإيابًا بح�سب ما يتطلبه ابن �سعود.
�كان الفنـــاء على الد�ام مليئًا باجلمهـــور، الذين كانوا يجل�سون 
على املقاعـــد بالقرب من ال�سور، اإذ كانـــت حتت الق�سر مطابخ 
عظيمة يطعم ابن �سعود منها اآلف النا�ض باملجان كل يوم، حيث 
يقدم لهم اأطباقًا عظيمة من الأرز �اللحم �اخلبز �اللنب الرائب، 
�كانت حتت الق�سر اأي�سًا خمـــازن عظيمة للمالب�ض يعطى منها 
الفقـــراء ��سيوفـــه، �على الرغم مـــن اأن احتياجاتـــه ال�سخ�سية 
كانـــت قليلة جـــدًا، فقـــد كان يو�سع علـــى الآخريـــن، �كان كرمه 
ي�سل اإىل درجة التبذيـــر، �حني كان يحتج اأحد �زرائه على هذا 
الإ�سراف، كان يقـــول له »ل اأنا �ل اأ�ساليف قد احتفظوا لأنف�سهم 
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ب�ســـيء من املـــال: اإن حفظ املال ل يغني عـــن الإن�سان �سيئًا، فهل 
فعلت ماليني ال�سلطان عبداحلميد �سيئًا من اأجله؟«.

�يقـــول لآخـــر »نحن ننـــي مـــا نح�سد، فـــاإذا زرعـــت جيدًا يف 
�قت الرخـــاء �النتعا�ض فاإنني اأح�سد جيـــدًا يف اأ�قات احلر�ب 
�ال�سدائـــد، اإننـــي اأعطي كل مـــا اأملك يف �قـــت ال�سلم، حتى هذا 

اجللباب الذي األب�سه، اإذا اأراده �سخ�ض مني فاإين اأعطيه اإياه«.
�كان امللـــك عبدالعزيـــز معتـــزًا باأ�سرته، �علـــى درجة كبرة من 
الإح�سا�ـــض مب�سئولية هذه العائلة، �لقد تـــز�ج اأرملة اأخيه �سعد، 
�تبنـــى اأطفاله، �اعتر ذلك �اجبًا من �اجباته العائلية، �كان يف 
كل يـــوم يز�ر جميع اأفراد عائلته �اأطفاله �اأخته نوره، �كانت اأمه 

قد ماتت قبل �سنوات قالئل.
�مل ينقطـــع ابـــن �سعـــود عـــن اجللو�ـــض اإىل �الـــده عبدالرحمن 
�ال�سماع اإىل ن�سحه �اإر�ساده، �كان يف بع�ض الأحيان ينهي عمله 
مبكرًا �يركـــب ح�سانه يف الليل البارد، م�سطحبًا بع�ض حرا�سه 
�اأطفالـــه يف رحلـــة اإىل املـــزارع �اأ�سجـــار النخيـــل الواقعة خارج 
ال�ســـور، �اإذا خـــرج من املدينـــة �جوها املحافـــظ، فاإنه يت�سرف 
مـــع اأبنائـــه يف منتهى احلريـــة �كاأنه زميـــل درا�سة لهـــم، �يطلق 
عليهـــم النـــكات، �اإذا نح اأحدهـــم يف اإطالقه نكتـــة عليه فاإنه 
يزاأر بال�سحك �مل يكن يعرت�ض على مرحهم، �قد يبداأ يف بع�ض 
الأحيـــان بالإن�ساد اأ� ينظم حربًا �هميـــة، يجري فيها باحل�سان 
�هو ي�سيح �يتحـــدى احلرا�ض �اأخوته باأن ي�سابقوه �يفعلوا مثله، 
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اأ� اأن يطلقـــوا النار على الأهداف مبثل دقته، �كان ي�سعر بالكاآبة 
اإذا هزم يف تلـــك الألعاب، بال�سعادة اإذا فاز على مناف�سيه، حتى 

لكاأنه ما زال ذلك ال�سبي اليافع.
ونظراً لأن عبدالعزيز كان يعي�س دائماً حتت ال�سغوط، فقد كان 
�سديــــد احل�سا�سيــــة وتقلب املــــزاج، اإذ كان يف بع�ــــس الأحيان �سديد 
املــــزاح كثــــري ال�سحك ويتبع ذلك برواية كثــــري من الق�س�س، ول 
ميانــــع يف ال�ستمــــاع اإىل الق�س�ــــس املاكرة، وخا�ســــة حني ل يكون 
يف اجلل�ســــة غــــري الرجــــال، ولكنــــه يف اأحيــــان اأخــــرى ي�سبح �سعب 
املرا�ــــس، وي�سفــــي هــــذا اجلو علــــى من حولــــه دون �سبــــب معقول، 
وي�سبــــح يف مثــــل تلك الأحوال �سعباً، وقد يكــــون خطراً، وكان اإذا 
غ�ســــب تبدل تبدًل عظيماً، وبدرجة يختبئ عنه كثري من النا�س 

الذين حوله، ولكن غ�سبه ل يدوم طوياًل.

واإذا ارتكب خطاأ فاإنه يعرتف بخطئه، واإذا اتخذ قراراً غري عادل 
فاإنــــه �سرعــــان مــــا يعو�س املظلــــوم، وكان مبارك دائمــــاً يقول: ابن 

�سعود �سريع الغ�سب ولكنه �سريع الت�سالح.

�يف ذات يـــوم ارتكب مرافقه �سعلـــوب Shalup خطاأ فانفجر ابن 
�سعـــود غا�سبًا �طلب اإليـــه اأن مي�سي حافيًا حتـــت اأ�سعة ال�سم�ض 
احلارقـــة �عـــر �سحـــراء الدهنـــاء اإىل الهفوف، ��ســـاح فيه اأن 
يختفـــي من �جهه.. �ترك �سعلوب حـــذاءه اأمام غرفة امللك �بداأ 
رحلتـــه، �لكنه قبل حلـــول امل�ساء اأر�سل ابن �سعـــود جماًل يف اأثره 
لإح�ســـاره مرة اأخرى، �عندما ح�ســـر اأجل�سه اإىل جانبه �حتدث 
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اإليـــه قلياًل ثم تركه يذهـــب اإىل منزله، �حني ��ســـل �سعلوب اإىل 
منزله �جـــد جائزة ابن �سعود له حيث خرج من حياة العزلة اإىل 

حياة الأ�سرة ال�سعيدة.
�ل �ســـك اإن ثـــورات ابن �سعـــود الغا�سبة كانت كثـــرًا ما حت�سب 
لتـــوؤدي اأغرا�سها بدقة، �قـــد حدث اأن فهد بن جلـــوي كان �سابًا 
م�ساك�ســـًا �كثـــر امل�سكالت، �قد قام يف اأحـــد الأيام ب�سرب اأحد 
احلرا�ـــض، �ملا علم ابـــن �سعود بذلك اأر�سل مـــن اأجل فهد، �كان 
يجل�ض يف خيمتـــه يحيط به ال�سكرتر�ن �بع�ض احلرا�ض �ال�سيد 
فيلبـــي املند�ب الإنليـــزي، �عندما دخل فهـــد اإىل اخليمة قام 
عليـــه ابن �سعـــود ��سربه باخلرزة على راأ�ســـه �اأخذ يتابعه داخل 
اخليمـــة بال�سرب ثم األقى بـــه خارج اخليمة، �بعـــد دقائق قليلة 
جل�ض اإىل جانب فيلبي �هو يتميز بالهد�ء �بر�د الأع�ساب، �قد 
اأ�ســـار اإىل فيلبـــي بكتفيـــه م�ستعجبًا مما حـــدث، �كان ابن �سعود 
يهـــدف من ذلـــك اأن يو�سح له اأنه لن يـــرتك اأي فرد من ال�سباب 

يعتدي على اأفراد احلر�ض اخلا�ض به.
�ذات يـــوم اأر�سل ابن �سعود اإىل اأحد العلماء الذي كان يثر �سغبًا 
بـــني الإخوان، �ح�سر الرجل �اأخذ يتحدث اإىل ابن �سعود يف غر 
اأدب، فمـــا كان من ابن �سعود اإل اأن طرده �طلب من احلرا�ض اأن 
يدخلوه ال�سجن حيث تركه يف احلب�ض النفرادي ملدة اأ�سبوع �كان 

ذلك در�سًا حا�سمًا من در��سه.
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�مل يكـــن ابن �سعود ي�سعـــر بالكاآبة لأ�سياء خارجـــه عن نف�سه �ل 
�ســـك اأن الأخبـــار احل�سنة كانـــت ترفع من ر�حـــه، �لكن الأخبار 
ال�سيئة مل تكن تقلل من ر�حه املعنوية، بل كانت تدفعه اإىل مزيد 
مـــن العمل �تغرز فيه غريزة القتـــال، كان اإح�سا�سه بالكاآبة ياأتي 
مـــن داخله، فقـــد كان ابن �سعود قويـــًا �متحفـــزًا �مل مير�ض يف 
حياتـــه اإل مرة �احدة حني كان طفـــاًل يف اأعقاب القتال من اأجل 
الريا�ـــض، اإذ اأ�سابته حمى ر�ماتزمية �لكنه كان ب�سورة طبيعية 

عر�سة خلمول الكبد، ذلك اأنه مل يكن ياأكل طعامه بانتظام.
�اإذا اأكل فاإمنا يكون ذلك ب�سرعة فائقة �يتبع اأكله ب�سراب �سريع، 
ثــــم يتجه اإىل عملــــه �ممار�ساته احلازمة، كان ابــــن �سعود ي�سوق 
نف�ســــه بعنف �سديد �كان ل ينام اإل قلياًل بينما يعمل كثرًا �يرتك 
نف�ســــه حتت �سغوط م�ستمرة، �مل يكن يعطي نف�سه راحة للتقاط 
اأنفا�ســــه، كمــــا مل يكن حري�ســــًا علــــى ماأكله �م�سربــــه �حني كان 
يتوقــــف خالل املعارك كان ي�سرب من اأقرب بئر، �كان ياأكل كثرًا 
من الفاكهة يف �سهر رم�سان، �حني يكون يف غر اأحواله الطبيعية 
فاإنــــه ي�ساعف من تنا�ل الد�اء �لكــــن ج�سمه كان يثور �سد �سائر 

اأنواع العالج �كان العالج يوؤثر دائمًا على مزاجه �ر�حه.
��سواء كان ابن �سعود يف ر�ح عالية، اأم يف حالة من حالت الكاآبة، 
�ساحـــكًا اأم غا�سبـــًا، فاإن �سيئـــًا منه كان دائمـــًا يعي�ض يف غرف 
تفكره اخللفية �هو �سيء هادئ �يقوم على ح�سابات دقيقة، كان 
دائمـــًا هنالك �سوت يوجه تفكره اإىل القـــرارات املهمة، �يجعله 

يكبح نف�سه حتى ي�سل اإىل املوقف احلكيم �احلكم ال�سائب.
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10. املخاطرة املح�ص�بة

امللـــك عبدالعزيـــز مل يكـــن مغامـــراً البتـــة فال�سيا�ســـة تخ�ســـع 
للح�سابـــات املدرو�سة واملتاأنية م�ستجمعـــاً لظرف الزمان واملكان 
اأوجـــع  واإذا هاجـــم  هـــزم  والتاريـــخ ولذلـــك قلمـــا  والأ�سخا�ـــس 
وانت�سر فهو يحرتم قدرات العدو واملخالف ويوؤمن بال�ستنزاف 
والتكتيـــك واملبادرة الفردية واملناو�ســـة دون الدخول يف مواجهة 
اإل اأن تكـــون خماطـــرة حم�سوبـــة ميكـــن التنبوؤ بنتائجهـــا �سلفاً، 
ومن خماطرة امللك عبدالعزيز املح�سوبة كانت يف حلاقه لفلول 
جي�ـــس ابن ر�سيد حينما ان�سحب مـــن معركة الدمل بالرغم من 
نفاذ ذخرية اجلي�س ال�سعودي الذي لو تنبه لها بن ر�سيد ورجع 
عليـــه لتحـــول تاريـــخ املنطقـــة حينما يقـــول ال�سيد هـــاري �سانت 
Harry Saint John Philpy يف كتابـــه، العربيـــة  جـــون فيلبـــي 
 ال�سعوديـــة »مـــن �سنـــوات القحط اإىل بـــوادر الرخـــاء« �ض 429:

»حيـــث كان )ابـــن ر�سيـــد( ينوي مهاجمـــة )الـــدمل( فو�سل اإىل 
�احات نخيـــل )نعجان( القريبة منها �احتلهـــا، لكن الوقت كان 
متاأخـــرًا بع�ض ال�سيء ليقـــوم باإجراء اآخر فعـــال، �مل يكن )ابن 
ر�سيد( على علم باأن )ابن �سعود( ��سل بنف�سه يف الليلة ال�سابقة 
اإىل )الـــدمل( على راأ�ض قوة كبرة، �عندما دفع بقواته يف �سباح 
اليوم التايل اإىل اأر�ض املعركة تعر�ست تلك القوات لنران مهلكة 
�سوبتهـــا عليهـــم القوات املدافعـــة التي كانت خمتبئـــة يف �احات 
)الـــدمل( �اأجرتهم على الرتاجع ب�ســـكل فو�سوي، �قد طاردهم 
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فر�ســـان )اآل �سعود( يف ال�سهل الواقع بـــني البلدتني، اإل اأن )ابن 
ر�سيد( متكن من اإعادة تنظيم قواته �دارت معركة �سر�سة دامت 
من �قت الظهر حتى غر�ب ال�سم�ض، �كانت النك�سة مبثابة عامل 
حا�سم للغاية للقيام بهجوم م�ساد يف �جه قوة كانت اأكر من القوة 
التي كان يعتمد عليها، �عليه ا�سطر )ابن ر�سيد( اإىل الن�سحاب 
خـــالل �ساعات الليل باجتاه )ال�سلميـــة( يف الطرف ال�سرقي من 
الإقليـــم، �من هناك، �بعـــد م�ساهدة خّيالـــة )اآل �سعود( تطارد 
قواته، حتـــرك بقواته �سريعًا باجتـــاه �ادي)ال�سلمية(���سل اإىل 

اآبار )حفر العت�ض( البعيدة �الآمنة ن�سبيًا.
�بعـــد ب�سع �سنوات �اأثناء ��سفه للمعركة احلا�سمة اعرتف )ابن 
�سعـــود( باأنه كان مـــن املمكن اأن ت�سر الأمـــور على نحو �سيئ �ل 
تخـــدم ق�سيتـــه لـــو اأن )ابن ر�سيـــد( كان على علـــم بعامل �احد 
حيـــوي �مهـــم، ذلك يعني اأنـــه كان لدى )ابن �سعـــود( عدد كبر 
مـــن املقاتلـــني، اإل اأن خمز�نـــه مـــن الذخـــرة كان ينفـــد خالل 
ال�ستباكات، �كانت املطـــاردة التي قام بها فر�سانه لقوات العد� 
لي�ســـت اأكـــر من جمـــرد اإ�ســـارة حتـــّد، اإل اأنها حققـــت الغر�ض 

املطلوب«.
اأمــــا خماطــــرة امللــــك عبدالعزيــــز املح�سوبــــة الثانية كانــــت اقرتاحه 
لالإمرباطوريــــة العثمانيــــة ت�سكيل نظــــام الكونفيدراليه والتي كان 
يعلم اأنها لن تتحقق ب�سبب ظرف الزمان واملكان وال�سياق التاريخي 
الإحــــراج  العثمــــاين يجنبــــه  التحــــدي  اأمــــام  ولكنهــــا خمــــرج جيــــد 
 ولــــو قبلوهــــا كان غــــري ذلــــك، حيــــث يقــــول ال�سيــــد فيلبي �ــــس 456:
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»اأغار )ابن �سعـــود( على جماعة )املنتفق( يف منطقة )كايدة(، 
�فجـــاأة �جـــد نف�ســـه يف منطقـــة )�سفـــوان( املجـــا�رة للب�سرة 
�الزبـــر، �مهمـــا يكن الدافـــع �راء ا�ستعرا�سه للقـــوة تلك �التي 
جـــاءت يف �قـــت كان فيـــه الأتـــراك متوترين �م�سد�ديـــن ب�سبب 
انت�ســـار حركـــة القوميـــني العـــرب يف �سوريا �العـــراق �يف اأماكن 
اأخـــرى بعد ثورة عام 1908م، فنجـــد اأن )ابن �سعود( �افق على 
الن�سحـــاب من تلـــك املناطق بعـــد اأن ��سل اإليه �فـــد �دي ميثل 
�ايل الب�سرة �ميثل اأهايل )الزبـــر(، �فعاًل �سار بقواته باجتاه 
)اجلهراء( القريبة من الكويـــت، �بعد لقاء �دي بال�سيخ مبارك 
ال�سباح قام )ابن �سعود( بغارة ثانية على جماعة )العجمان(يف 

مناطق )الإح�ساء(.
�ممـــا ل�سك فيـــه اأن الأتـــراك تفاجـــا�ا مبكانـــة �اإمكانية )ابن 
�سعـــود( املتنامية �بتاأثره يف �سوؤ�ن اجلزيـــرة العربية، لذا �سعوا 
جللبه اإىل جمال�سهم لي�ســـكل ثقاًل مقابل حركة القوميني العرب 
التـــي كانت تن�سط يف املناطق املاأهولة القريبة من حد�د املناطق 
التـــي ي�سيطر عليها، �عليـــه مت تفوي�ـــض �ايل )الب�سرة( املدعو 
)�سليمـــان �سفيـــق با�ســـا( بالتحقـــق مـــن ت�سرف ذلـــك الزعيم 
ال�سعـــودي �اأخـــذ الن�سيحة منـــه بخ�سو�ض اأف�ســـل الطرق التي 

ميكن نهجها للتعامل مع حركة القوميني العرب.
احلقيقـــة اأن جواب )ابـــن �سعود( لالأتراك كان موثقـــًا تاريخيًا، 
كمـــا كان جوابًا م�سوقًا باعتباره اأ�ل ر�سالة ت�سدر عن فن احلكم 
يف اإدارة الأمور �بعد متهيد اأ� مقدمة لتلك الوثيقة القانونية التي 
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حمل )ابن �سعود( فيها الأتـــراك امل�سوؤ�لية التامة عن امل�سكالت 
التي حتيق بهم يف كل مكان من اإمراطوريتهم يف العامل العربي، 
يقول )ابن �سعود(: بعد ال�سالم: »اإنكم مل حت�سنوا اإىل العرب �ل 
عاملتموهـــم يف الأقل بالعدل، �اأنـــا اأعلم اأن ا�ست�سارتكم اإمنا هي 
��سيلة ا�ستطالع لتعلموا ما انطوت عليه مقا�سدي، �هاكم راأيي، 

�لكم اأن تاأ�لوه كما ت�سا�ؤ�ن.
اإنكـــم امل�سوؤ�لـــون عما يف العـــرب من �سقـــاق، فقـــد اكتفيتم باأن 
حتكموا �ما متكنتم حقًا من ذلك، فقد فاتكم اأن الراعي م�سوؤ�ل 
عـــن رعيته، �قد فاتكـــم اأن �ساحب ال�سيـــادة ل ي�ستقيم اأمره اإل 
بالعدل �الإح�سان، �قـــد فاتكم اأن العرب ل ينامون على ال�سيم، 

�ل يبالون اإذا خ�سر�ا كل ما لديهم ��سلمت كرامتهم.
اأردمت اأن حتكمـــوا العـــرب �تق�سوا اإربكم منهـــم، فلم توفقوا اإىل 
�سيء من هذا �ذاك، مل تنفعوهم �ل نفعتم اأنف�سكم، �يف كل حال 
اأنتم اليوم يف حاجة اإىل راحة البال، لتتمكنوا من النظر ال�سائب 

يف اأموركم اجلوهرية.
اأمـــا ما يخت�ض منها بالعرب فاإليكم راأيي فيه: اإين اأرى اأن تدعوا 
ر�ؤ�ساء العرب كلهم كبرهم ��سغرهم اإىل موؤمتر يعقد يف بلد ل 
�سيادة �ل نفوذ فيه للحكومة العثمانية، لتكون لهم حرية املذاكرة، 
الغر�ض من هذا املوؤمتر التعارف �التاآلف، ثم تقرير اأحد اأمرين: 
اإمـــا اأن تكون البـــالد العربية كتلة �سيا�سيـــة يراأ�سها حاكم �احد، 
�اإمـــا اأن تق�سموها اإىل �ليات، فتحدد�ن حد�دها، �تقيمون على 
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راأ�ض كل �لية رجاًل كفوؤًا من كل الوجوه، �تربطونها بع�سها ببع�ض 
مبا هـــو عام م�سرتك من امل�سالـــح �املوؤ�س�ســـات، �ينبغي اأن تكون 
هـــذه الوليـــة م�ستقلة ا�ستقـــالًل اإداريًا �تكونوا اأنتـــم )امل�سرفون( 
عليهـــا، �اإذا مت ذلك فعلى كل اأمر عربي، اأ� رئي�ض �لية اأن يتعهد 
باأن يع�سد زمالءه، �يكون هو �اإياهم يدًا �احدة على كل من جتا�ز 

حد�ده، اأ� اأخّل مبا هو متفق عليه بيننا �بينكم«.
�يختـــم ابن �سعود ر�سالته قائاًل: »هذه هي الطريقة التي ت�ستقيم 
فيها م�ساحلكـــم �م�سالح العرب، �يكون فيها ال�سربة القا�سية 

على اأعدائكم«.
ت�ســـر الن�سو�ـــض التاريخيـــة اإىل اأن �ايل الب�ســـرة اأعـــرب عن 
اإعجابـــه بالوثيقـــة اأعاله �نقلهـــا اإىل ال�سدر الأعظـــم لدرا�ستها 
�النظـــر فيهـــا، �يبـــد� اأنـــه مت النظر اإىل تلـــك الوثيقـــة - �رمبا 
ب�ســـكل ل خيـــار لـــه فيه - علـــى اأنها جهد قـــام به )ابـــن �سعود( 
ليعزز من �سيادته على كافـــة مناطق اجلزيرة العربية بدعم من 
الإمراطورية العثمانية �علـــى ح�سابها اأي�سًا، �بالرغم من ذلك 
ميكـــن اأن يكـــون من الأف�سل لل�ســـدر الأعظم لو اأنـــه اختار هذه 
الفـــرتة التي متيزت بهد�ء ن�سبي ليعد اأ�سرعته على نحو يتنا�سب 

مع العا�سفة القادمة.
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11. ال�فاء للتاريخ

اأن تكــــون قائداً �سيا�سياً، يعني اأنــــك قارئاً جيداً للتاريخ، حمرتماً 
�سننه، جمال�ساً خلربائه، تقي�س احلا�سر على املا�سي لأن التاريخ 

غالباً ما يعيد نف�سه.

لــــذا فــــاإن امللــــك عبدالعزيــــز م�ستوعباً ما جــــرى يف املا�ســــي ولهذا 
جتــــده وفيــــاً مــــع اأ�سخا�ســــه ل �سيمــــا عنــــد ن�ســــاأة الدولــــة الأوىل 

حمرتفاً يف التعاطي مع اجلغرافية ال�سيا�سية.

اإنــــك حــــني تعلــــم اأن القائــــد وفيــــاً واأنــــت اأحــــد الأتبــــاع، فاإنــــك �سوف 
تعمــــل باإخال�ــــس لأن النقالب والغدر هي �سمــــة ال�سا�سة الطارئني 
اأمــــا الأوفيــــاء وجتدهــــا عادة يف امللــــوك، لأنهم يتطلعــــون للم�ستقبل 
وتوريث ال�سلطة فهم حري�سون على التمهيد الدائم للقادم التايل.

اإن امللـــك عبدالعزيز قد يغ�سب �يفـــارق، �لكنه �يّف فهو ل يرتك 
خويـــه �اإليـــك تلـــك الق�سة: حـــني زار امللك عبدالعزيـــز الكويت 
عـــام 1354 هــــ، �سمع اأن معلمًا له كان يقـــراأ عليه القراآن يف اأيام 
الطفولة ما زال موجـــودًا، فاأر�سل اإليه �ا�ستدعاه �لطفه �اأكرمه 

�منحه مكافاأة مالية جمزية.
يذكـــر ال�سيـــد حافـــظ �هبه يف كتابـــه »خم�سون عامـــًا يف جزيرة 
العـــرب« �ض 40: »كان رحمه اهلل �فيـــًا لل�سادقني املخل�سني من 
رجالـــه، ل توؤثر فيـــه الو�سايات، �كثرًا ما ينهـــر ال�ساكي، �يوؤنبه 
اأ�ســـد التاأنيب، فكثرًا ما �سمعت اأن بع�ض املبغ�سني يل كتبوا اإليه 
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عن اأ�سياء ن�سبوها اإيّل، اأ� اأر�سلوا اإليه بع�ض ق�سا�سات ال�سحف 
التي حتتوي على اأ�سياء يعتقد�ن اأنها قد توغر �سدره، فرد عليهم 

ردًا زاجرًا، لعلهم يقلعون عن هذه الو�سايات ال�سخيفة.
�كثـــرًا ما �ساهدت بنف�سي كثرًا من ذلـــك، �قد طلبت منه مرة 
اأن يحقق اأمـــر هذه الو�سايات، فاإن كانـــت كاذبة عاقب املفرتي، 
�اإن كانـــت �سادقة عاقـــب امل�ســـيء العقوبة الرادعة. فقـــال: اإذا 
حققنا هذه امل�سائل، كف النا�ض عن الكتابة اإلينا، �لكن لنا عقول 
منيز بها ال�سدق من الكذب، �احلق من الباطل، �نحن كثرًا ما 

نعرف الدافع لهذه الو�سايات.
اأذكـــر اأننا كنـــا يف ليلة من ليايل ال�ستـــاء يف �سنة 1944م �سديدة 
الرد، فلم اأ�سعر اإل �بخادمه اخلا�ض " اأمني " يدخل اإىل خيمتي، 
�بيده بطانيات من الك�سمر الفاخر، �بدرة من املال، فقال: هذه 
البطانيات من جاللة امللك، اأر�سلها اإليك خ�سية عليك من الرد، 
�اإنـــه يعلم اأين مل اأمن حتى تلـــك ال�ساعة من �سدة الرد، ف�سكرته 

طبعًا على ح�سن �سنيعه.
�كان عبدالعزيـــز يكره املمَلمَق، �يحب البحـــث �الّنقا�ض، يف كل ما 
يعر�ـــض عليه من ال�سئون الهامة، �يكره كل الكره ما تعارف عليه 
النا�ض مـــن قولهم )ال�سيـــوخ اأبخ�ض(: اأي احلـــكام اأعلم، فكان 
يقـــول دائمًا: نحن ب�سر، نخطئ �ن�سيـــب، فاإذا كنا اأعلم، فلماذا 
اأ�ســـاأل �اأ�ستفهـــم. �اإذا كان عبدالعزيز اأخطـــاأ اأحيانًا يف تقديره 

الظر�ف املحيطة به، فذلك ل يقلل من عظمته.
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»كفى املرء نباًل اأن تعد معايبه«
�كان مـــن اآيات عظمته، اعرتافه باخلطـــاأ اإذا اأخطاأ، �كان دائمًا 
يقـــول: اإين مل اأتعلم يف مدر�ســـة، بل علمتني التجـــارب، �علمني 
اختالطي بالرجال، ��سماعـــي الكثر من اأخبار عظماء التاريخ. 
لقـــد منحه اهلل عقاًل كبرًا، �ب�سرة نافذة، �زاده خرة بالأمور 

ما كان يقدمه له م�ست�سار�ه من الآراء.
دخل اأحد الأ�سراف املعر�فني، على املرحوم )امللك عبدالعزيز(، 
لتهنئتـــه باغتيال )امللك عبـــداهلل(، فنهره �طـــرده من جمل�سه، 
�قال ل ي�سمت باملوت اإل خ�سي�ض جبان؛ اإن املوت م�سر كل حّي، 
�اإن حـــادث اليوم ليكـــدرين �يكدر كل عربي، فـــاإن ر�ح الغتيال 
ياأباهـــا الإ�سالم، �ياأباها العقـــل ال�سليم، �اإن هذه الر�ح اخلبيثة 

ل تنتج اإل الفو�سى«.
اإن الوفاء للتاريخ ل يعني الوفاء لأ�سخا�سه فح�سب كما اأ�سلفت، 
بـــل وفـــاًء مل�سامينه يقـــول ال�سيد وليام في�سي �ـــس 176 يف كتابه 
الدرعيـــة والدولـــة ال�سعوديـــة الأوىل: " �قـــد اتبـــع الإمام تركي 
�ابنـــه الإمـــام في�سل الذي خلفـــه يف عام 1249 هــــ )1833م(، 
تقاليـــد احلـــكام ال�سعوديـــني العظـــام، حيـــث اأعيـــد اإقامة حكم 
ال�سريعـــة، �اأ�سبحـــت ال�سحراء اآمنه مرة اأخـــرى. �ترز طبيعة 
حكمهمـــا اأقـــوى الر�ز يف كلمـــة األقاها الإمام تركـــي عند غدير 
�ثيالن بالهفوف على عـــدد كبر من احلكام �الأمراء، �ذلك يف 
عام 1248 هـ )1832 م(. �يد�ن ابن ب�سر هذه اخلطبة كما يلي:
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اأخـــرين مـــن ح�سر ذلـــك اجلمع اأنـــه قـــال: »ا�سمعوا يـــا اأمراء 
البلدان، ا�سمعوا يا اأمراء امل�سلمني، اإياكم �ظلم الرعايا، �الأخذ 
منهم غر احلق، فاإذا �رد عليكم اأمري باملغزى حملتموهم زيادة 
لكم اإياكم �ذلك، فاإنه ما منعني اأن اأجعل على اأهل البلدان زيادة 
ركاب لغز�هم اإل من اأجل الرفق بهم، �اإين ما حملتهم اإل بع�ض 
ما حملهم الذي قبل �اهلل تعاىل �تبارك يقول: »كم من فئة قليلة 
غلبـــت فئة كثرة باإذن اهلل �اهلل مع ال�سابرين«. �اإذا �رد عليكم 
اأمـــري فرحتم بذلـــك لتاأكلـــوا يف �سمنه ��ســـرمت كرا�سد النخل 
يفرح ب�سدة الريح ليكر ال�ساقط عليه، فاعلموا اإين ل اأبيحكم اأن 
تاأخـــذ�ا من الرعايا كثرًا �ل قليـــاًل، فمن حدث منه ظلم اأ� تعد 
على رعيته بغر حق فلي�ض اأدبه عزله: بل اأجليه عن �طنه باأهله. 
ثـــم تكلم للرعايا فقال لهم: »اأميا اأمر ظلمكم فاأخر�ين«. فقام 
 اأمـــر بريده عبدالعزيـــز بن حممد بن عبداهلل بـــن ح�سن فقال:

»يـــا اإمام امل�سلمني: خ�ض بقولك �ل تعم به: فاإن كنت نقمت على 
اأحد منـــا فاأخره بفعله«، فقـــال الإمام تركي: »اإمنـــا القول فيك 
�اأمثالـــك حت�سبون اأنكم ملكتـــم البلدان ب�سيوفكـــم �اإمنا اأخذها 

لكم �ذللها �سيف الإ�سالم �الجتماع على اإمام«.
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ميكـــن اأن تعـــّد هـــذه الكلمـــات خامتة منا�سبـــة لق�ســـة الدرعية 
فاملدينـــة ميكن تدمرهـــا، �الأ�سجار ميكن قطعهـــا، �املحا�سيل 
�الكتـــب ميكن حرقهـــا، �لكن املبداأ الذي ياأ�ســـر القلوب �العقول 
يبقـــى اأبـــد الدهر. �لقد بقيـــت الدعوة الإ�سالحيـــة يف جوهرها 
عامـــاًل من عوامـــل التح�سر �الرقـــي، ��سعـــت اإىل الق�ساء على 
النزاعـــات �اإىل ن�ســـر الأمن �ال�سالم الداخلي عـــن طريق اإقامة 

جمتمع اإ�سالمي مثايل«.
وهكـــذا ديدن حـــكام اآل �سعود حتى وقتنـــا احلا�سر فاجلوهر هو 
اجلوهـــر... ولـــذا اإذا اأردت اأن تتعرف على حكام اآل �سعود فعليك 

قراءة التاريخ فهم اأوفياء له وغالباً يعيد نف�سه.
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12. العناد

العنـــاد هو الوجه الآخـــر لل�سرب واجللد وح�سن الظن باهلل، ثم 
بامل�ستقبل القريب، والعناد �سمٌة القادة فلي�س هناك غالباً فرق 
بـــني معظـــم النا�ـــس يف ال�ستعـــدادات والقـــدرات القياديـــة، اإمنا 

يفرقون عن بع�سهم بالعناد.

وامللك عبدالعزيز خمترٌب يف ذلك، يقول د. بد ر الفقري يف كتابه 
 )عنا�ســـر القوة يف توحيـــد اململكة العربيـــة ال�سعودية( �س 84:

»فقـــد فوجئ بر�سيد عايل الكيالين رئي�ـــض �زراء العراق ال�سابق 
اآنـــذاك يظهر �سمن �فـــد �سوري زار الريا�ض طالبـــًا حق اللجوء 
ال�سيا�ســـي اإىل بالطه بعد اأن اأقفلت كافة الأبواب يف �جهه، �هنا 
اأدرك امللـــك عبدالعزيز حجم املتاعب التي �ستتمخ�ض عن ذلك، 
فالرجل مطلوب من احلكومات الريطانية �الفرن�سية �العراقية، 
فاحللفـــاء كانوا �سد حركته ال�ستقاللية يف عام 1941 م، �الذي 
طالـــب فيهـــا بتقرير م�ســـر العـــراق ��سوريا �لبنـــان �فل�سطني 
�الأردن مـــن خـــالل التعا�ن العربـــي بعد انتهاء احلـــرب العاملية 
الثانيـــة �فقًا لالت�سالت العربية الأملانيـــة، ثم اإن الوجهة الأ�ىل 
للكيـــالين عندما خرج من العـــراق كانت اإىل اأملانيـــا، اأما الأمر 
عبدالإله الو�سي على عر�ض العراق فكان يطالب براأ�سه؛ لأنه كان 

يعتقد اأن حركته كانت تهدف اإىل ز�ال العر�ض الها�سمي.
�هنـــا اأدرك امللك عبدالعزيز اأن امتحانًا للقوة جاء اإليه �مل يطلبه، 
فاتخذ القرار احلا�سم: قبول جلوء الكيالين، بكل تبعاته، �حدث ما 



92

15 مبداأ للقيادة عند امللك عبدالعزيز

توقعه بالفعل؛ حيث تبودلت ر�سائل �سديدة اللهجة بينه �بني احللفاء 
�الأمر عبدالإله، �تلقى تهديدات مبا�سرة لت�سليم الكيالين.

�تعامل امللك عبدالعزيـــز مع املوقف املتفجر باأ�سلوبني كان الأ�ل 
دبلوما�سيـــًا؛ حيث اأ��سح للجميـــع اأن م�ساألة قبول جلوء الكيالين 
مت�ض �سميم التقاليد �الأعـــراف يف �سبه اجلزيرة العربية بغ�ّض 
النظر عن طبيعة ق�سية الالجئ ال�سيا�سي اأ� �سرعية املطالبة به.

�يف حركـــة ملّاحة لتهدئة املوقف �امت�سا�ـــض الغ�سب تعّهد بعدم 
ال�سمـــاح للكيـــالين مبغـــادرة الأرا�ســـي ال�سعوديـــة اأ� القيام باأي 
ن�ساطـــات �سيا�سيـــة انطالقًا منهـــا، اأمــــا الأ�سلــــوب الثــــاين فكان 
 ت�سادميــــاً اإذ قابــــل التهديــــدات مبثلهــــا فخاطــــب احللفــــاء قائاًل:

»لــــن اأ�سلــــم مــــن ا�ستجار بــــي فهذا هــــو امل�ستحيل تنفيذه مــــادام يّف 
عــــرق ينب�س باحليــــاة«، واأمــــام ذلك الإ�ســــرار والتحــــدي ر�سخت 

الأطراف املعنية بالق�سية مكتفية بالتعهد الذي قدمه.
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�هكذا مبزيج من احلنكة �املواجهة، اأّمن امللك عبدالعزيز �سيفه 
الالجـــئ �عا�ض عنـــده ع�سر �سنـــوات، �مل يخ�ســـع للتهديدات اأ� 
يجامـــل على ح�ساب القيم العربية التي ميثلها �ك�سب بها احرتام 
الأ�سدقـــاء �الأعداء، �يف الوقت نف�سه ثبـــت يف الت�سدي، معززًا 

�سالبة موقفه �ثقته يف نف�سه �ر�سيده ال�سيا�سي الد�يل.
اإن العنـــاد اأحيانـــًا يكـــون خالف ال�ســـورى في�ستبد القائـــد براأيه 
 ،)Carl Toitchel يكون فيه اخلر؛ يقـــول ال�سيد )كارل تويت�سل�
يف كتابـــه )اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة - تطـــورات م�سادرهـــا 
الطبيعية(، �ض 132: »�خالل اأيام �سنة 1940 م احلالكة الظالم 
حينمـــا انهارت فرن�ســـا �دخلـــت اإيطاليا احلرب بجانـــب اأملانيا، 
احتفظ ابن �سعـــود ر�سميا بحياد دقيق �ســـارم، �اأعلن ب�سراحة 
اأنـــه �سديق لريطانيا، �باأنه متيقن باأنها �سوف ل تقهر، �بالطبع 
مل يكن جمل�سه )امل�ست�سار�ن( باأجمعه موافقًا على ذلك بل كانوا 
مقتنعـــني اأن اأملانيا �ستنت�ســـر، اإل اأن بعد نظر امللك رجح �حتقق 
يف النهايـــة، �بذلـــك ازداد نفـــوذه العظيم ��سهرتـــه الوا�سعة يف 

حكمته �بعد نظره ��سداد راأيه«.
ل�ســـك يف اأن تاأثر ابن �سعـــود يف العامل الإ�سالمي فريد �ل مثيل 
له قـــط، ��سلطانه لي�ض م�ستمدًا فقط مـــن حكمه احلجاز - قلب 
الإ�ســـالم الناب�ـــض - مبا فيـــه من مـــدن مقدمة: مكـــة �املدينة، 
�لكن من �سجـــل تاريخه احلافل بالبطولة �املـــر�ءات �النجدات 
�مـــا ميلك من �سخ�سية فذة اآ�ســـرة قوية، فلو رغب لوّجه م�سلمي 
م�ســـر �فل�سطني ��سوريا لقطـــع خطوط الإمـــدادات الريطانية 
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�املوا�ســـالت التي كانـــت القوات الريطانية بحاجـــة ما�سة اإليها 
يف معركـــة )العلمني( فتتحول هـــذه القوات املحاربـــة �املرابطة 
اإىل قـــوات حتمي هذه اخلطوط، �على ذلـــك يكون ن�سر اجلي�ض 
الثامـــن - الذي ربح املعركة بعنـــاء كبر، �قد كاد اأن يكون اأقرب 
اإىل الإندحـــار بينما يكون الن�سر يف تلك احلالة غر حمقق قط، 
بـــل يكـــون حتمًا يف خطر اأكيـــد �ماأزق ل خال�ض منـــه، �لكن ابن 
�سعـــود بدل اأن يفعل ذلك اأر�سل �لده الأمر من�سورًا �زير الدفاع 
اإىل م�ســـر قبل معركـــة العلمني ليتحدث اإىل قـــوات جي�ض الهند 
امل�سلمـــني، فكان مثول الأمر من�سور بينهـــم دللة قوية �را�سخة 
علـــى �سداقة ابن �سعود ��سدقه يف هذه الأزمة احلربية ال�سديدة 
اخلطـــورة �اللحظة التاريخية احلا�سمة بـــني املوت �احلياة، بني 

الن�سر �النك�سار.
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13. الإ�صغاء

الإ�سغـــاء مهارة متقدمـــة يف فّن ال�ستمـــاع، وامل�ستمعني وامل�سغني 
جيـــداً؛ هـــم اأولئـــك القادريـــن على الفعـــل والراغبـــني يف حتقيقه 

وكثريو الهرج والكالم غالباً هم اأقل النا�س اإنتاجية.

امللك عبدالعزيز ي�سغي لأن لي�س همه اإظهار للنا�س من هو وماذا 
يفعـــل، بـــل فعله ينبـــاأ النا�ـــس عنه، واإ�سغـــاء امللـــك عبدالعزيز جاء 
نتيجـــة لطـــرح اأ�سئلته الذكيـــة فكم من م�سغني وهـــم يف احلقيقة 

نف�س اخِلرج فلي�س يف جعبتهم اأ�ساًل �سيئاً يتحدثون عنه.

اإن اإ�سغاء امللك عبدالعزيز دافعه معرفة من اأمامه، فالعرب تقول 
»تكلم حتى نعرف من اأنـــت« كما هو ت�سجيع �اهتمام يبديه القائد 
لأتباعه �يعّر عن احرتامه لأ�سخا�سهم قبل كالمهم، ثم هو موؤمن 
اأن القائـــد ب�سر لن ي�سل البتـــة اإىل اأن يحيط بكل �سيء، �لو عرف 

بكل �سيء فالأ�سياء تتبدل �تتحول مع تغر الزمان �املكان.
يقــــول الأ�ستــــاذ " فيليب ليبنــــز Philip Lbenz " �س 235 يف كتابه 
)رحلــــة ا�ستك�سافيــــة يف و�سط اجلزيــــرة العربيــــة(: »... �يف زا�ية 
الديـــوان كان هناك رجل م�سن طويل القامـــة يجل�ض على كر�سي 
متحرك �علـــى راأ�سه غرتة حمراء، كان يحـــدق فينا بعينية كلما 
اقرتبنـــا منه، اإنه �ساحب اجلاللة امللك ابـــن �سعود، هذا الرجل 
املحـــرتم جدًا يجد نف�سه اليوم حتت �طـــاأة اجلر�ح التي اأ�سابته 
خالل املعارك العديـــدة التي قادها يف حياته، قد يتجا�ز عددها 
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عـــدد �سنوات عمـــره، هذه اجلـــر�ح اأ�قفت ن�ساطه الـــذي قاد به 
حياته ال�سعبة، �مع هذا فاإنه ما زال يتوىل يف هذا الديوان البت 
يف جميـــع ق�سايا البلـــد، كان يقعد على ميني امللـــك بع�ض اأ�لده 
�العديـــد من الـــوزراء، لكنه كان �حـــده الذي يوجـــه املحادثات، 
كان ا�ستقبالـــه حـــارًا، وفيمــــا كان اخلــــدم يقدمــــون لنــــا القهــــوة 
كان امللــــك ي�ستمــــع اإىل �سرد عــــن الرحلة التــــي كان يرويها فيلبي 
علــــى م�سمعــــه، فللملك جتربة البــــدو الرحل؛ ولذلــــك كان ينتبه 
برتكيــــز متوا�ســــل، كانــــت اأ�سئلته تتعلــــق بو�سع ال�ســــكان املعي�سي، 
وامل�سوؤولني، وحالة املراعي، واحليوانات، وحالة ال�سيد، وت�ساوؤله 
عــــن حالــــة الطرق تدل على اهتمامه وتفهمه لو�سع ال�ساكنني يف 
هــــذه الأ�سقــــاع البعيدة، لكن هدف �نتائـــج البعثة مل تكن ماألوفة 
لديـــه �مـــع ذلك؛ فاإنه بذل جمهـــودًا من اأجل ا�ستيعـــاب اأهميتها 

.)Rickman معرًا عن خال�ض تهنئته )لريكمان
انتهت املقابلة بعد اأن تقدمنا للملك بخال�ض عرفاننا له باجلميل 

الذي اأ�سداه لنا �على دعمه غر امل�سر�ط لبعثتنا«.
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14. الزهد

الزهــــد، زهــــدان، فالأول زهــــد ا�سطرار والثاين زهــــد اختيار وكل 
واحد منهما هو خري.

اأن تكون زاهداً واأنك للتو اأحدثت توحيداً جلزيرة العرب يف ظرف 
اأممــــي غــــري مواتــــي حيث القــــوى العظمــــى )بريطانيــــا - فرن�سا( 
ت�سعــــى اإىل التفتيت ثم تنتمي اإليك قبائــــل وح�سر العرب واأعني 
بالنتماء هو: )احلب( ولي�س القبول بالأمر الواقع ونفوذ القهر 

والت�سليم بالزعامة.

كل ذلك يدفعك دفعاً مهوًل باجتاه روؤية الذات، وافتقاد التوازن، 
ولكن امللك عبدالعزيز يحتفل بالإجناز بطريقته اخلا�سة، حيث 
مزيــــداً مــــن الثقــــة، ومزيداً مــــن التعزيــــز مبحبة النا�ــــس له، فهو 
اأدرك ال�سعــــادة وفل�سفتهــــا باأنك كــــي تكون �سعيــــداً فاأف�سل و�سيلة 

هي اأن تدخل ال�سعادة للنا�س.

لــــذا كان امللك عبدالعزيز زاهداً باحلقيقة والختيار، حيث الكنز 
احلقيقي وال�ستثمار هو يف الب�سر.

يقول الأ�ستاذ حممد اأمـــني التميمي )من فل�سطني �اأحد رجالت 
ال�سريـــف ثم رجالت امللـــك عبدالعزيز( يف كتابه )ملـــاذا اأحببت 
ابن �سعود( �ض 93: »يف م�ساء يوم من اأيام �سهر ربيع الآخر �سنة 
1346 هــــ، �سبتمـــر �سنـــة 1927 م، كنت يف طريقـــي ب�سيارة اإىل 
الق�ســـر امللكـــي الواقع يف اأق�ســـى البلد احلـــرام يف طريق منى، 
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�سحبـــة العـــامل ال�ّسلفي الفا�ســـل ال�سيخ حممد بهجـــت البيطار، 
مدير املعهد ال�سعودي يف ذلك الوقت، �كان الغر�ض من الذهاب 
اإىل الق�سر ال�سالم على جاللة امللك، �مل اأكن يف طريقي ملتفتًا 
حلديث الأ�ستاذ، فقد كنت يف �ُسغل �ساغل؛ لأن هذه اأ�ل مرة اأقابل 
فيها ملكًا، �كنت اأتخيل امللك مرتبعًا فوق عر�سه يف قاعة ل يدخل 
عليـــه فيهـــا اإل املخت�ســـون �املقربون اخلا�سعـــون الراكعون عند 
الأعتـــاب، ال�ساجد�ن الالثمون لالأذيـــال املغطية لركبتي جاللته 
�املمتدة اإىل منت�سف القاعة، �كنت اأت�سور امللك مّتوجًا بتاٍج من 
الذهـــب الوّهاج، �مرتديًا حلة من احلرير الأطل�ض �الديباج، �ما 
طـــرد تخيلي �ت�ســـوري غر تنبيه الأ�ستـــاذ يل بو�سولنا الق�سر، 
فدخلنـــاه �رقينا اإىل �سطح جنـــاٍح من اأجنحته قد ُفر�ست جوانبه 
مبقاعد عربية اقتعدها عدد كبر من الرجال، �اجتهنا نحو ركنه 
ال�سرقـــي حيث يجل�ض رجل بـــادر اإىل القيام ف�سلم عليه الأ�ستاذ، 
��قفت على اأطراف اأ�سابع قدمي، كما اأ�ماأ هو اأي�سًا لأمتكن من 
تقبيل جبهتـــه، �اأجل�ض الأ�ستاذ عن ي�ســـاره �اأجل�سني عن ميينه، 
�ملا قدمني الأ�ستاذ اإليه اأخذ يلتفت اإيّل بني حلظة �اأخرى �سائاًل 
عـــن ال�سحة �احلال، �مل يكن هـــذا الرجل الطويل القامة املليء 
اجل�ســـم البا�سم الوجـــه ذ� الهيبة �الوقـــار، مل يكن يختلف عّمن 
ب اأما  حوله من الرجال يف الّزي اإل بغرتته احلمراء �عقاله املق�سّ
العباءة �الثوب فلم يكونا ممتازين عما يلب�سه الرجل العادي؛ بل 
اإن الرجـــل العادي ليلب�ض اأح�سن نوعًا �اأغلى ثمنًا مما يلب�سه هو، 

�اأما احلذاء فلي�ض اإل نعلني نديتني يحتذيهما اأفقر الرجال.
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كان هذا املتوا�سع يف �سجيته الدميقراطي يف خلقته هو عبدالعزيز 
بـــن �سعـــود �سيد اجلزيـــرة العربية الـــذي ع�سقتـــه اأذين قبل عيني 
�حببته يل اأعماله قبل اأقواله، �كان �سببًا يف تغير جمرى حياتي.

�هااأنا ذا بني يديه اأرى �سخ�سه �اأ�سمع كالمه لأ�ل مرة؛ �ها هو 
ذا ي�ســـرب بري�سة بيانه �اإف�ساحـــه على �ترى احل�سا�ض فتطرب 
النف�ـــض �يرق�ض القلب �يلهج الل�ســـان بالدعاء: طّول اهلل عمرك 
يـــا عبدالعزيز، �هـــا هي ذي �سخ�سيتـــه البارزة توؤثـــر يف تاأثرًا 
�سحريـــًا، �جتتذبنـــي اإليها اجتذابـــًا قلبيًا، فتتوثق ُعـــرى املحبة، 
�تتقوى �سلة الود �الإخال�ض، �تتمنى النف�ض لو فنيت يف خدمته، 

�ا�سمحلت يف طاعته«.
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15. امل�ازنة بني امل�صالح واملبادئ

ردحــــاً مــــن الزمــــن طالعنــــا جميعــــاً مــــن قليلــــي الفهــــم بال�سيا�سة 
الدوليــــة و�سعيفــــي القراءة بال�سيا�ســــة ال�سرعية حيث مل يفلحوا 
يف اإن�ســــاء دولــــة وحينمــــا اأن�ســــوؤا ف�سلــــوا يف اإدارتهــــا، ويطلــــب منــــا 
الإقتــــداء بــــه والت�سحيــــة مبنجــــز ناجــــح نلم�ســــه ونتعاي�ــــس معــــه، 
ون�ساهــــم ون�سارك فيه، اأمــــا املنغلقني على ذواتهم يف اأبراج عاجية 
)روحانيــــة( طالبــــني ب�سفــــاء العقيــــدة مقحمــــني الــــولء والرباء 

عنوًة يف فقه امل�سالح واملفا�سد وعلم اأ�سول الفقه.

كاأمنـــا مل يّطلعوا على اإرث حممد �سلـــى اهلل عليه ��سلم يف �سلح 
احلديبية...

وكاأمنـــا مل يّطلعـــوا علـــى �سرة الد�لـــة الأموية حينمـــا ا�ستدعى 
الوليـــد بن عبدامللك القائد الفاحت مو�سى بن ن�سر من الأندل�ض 

خ�سية اأن يكر جي�سه فيفقد ال�سيطرة عليه...
وكاأمنـــا مل يّطلعـــوا على �سرة الد�لـــة العبا�سية حينمـــا قتل اأبي 
جعفـــر املن�ســـور اأبنـــاء عمومته مـــن العلويـــني بت�سميمهم خ�سية 

ا�ستيالئهم على اخلالفة بالرغم من التفاق امل�سبق معهم...
وكاأمنـــا مل يّطلعـــوا علـــى �سرة الد�لـــة العثمانية حينمـــا اأق�سى 
الفـــاحت حممـــد خ�سومـــة ال�سيا�سيـــني مـــن اأ�سرتـــه...، �ما فعل 
ال�سلطـــان عبداحلميد يف اإقالـــة اأخل�ض رجالـــه )مدحت با�سا( 

خوفًا من ال�سورى.
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اإن �سيا�ســــة واإدارة الــــدول مل تكن قط موؤ�س�سة خريية، اإنها �سراع 
التدافــــع واملكائــــد والدهاء والتدبــــري، فهي م�سئوليــــة الأمن اأمام 
الفتنــــه واخلــــوف، وم�سئولية القت�ســــاد اأمام الك�ســــاد، وم�سئولية 
البنــــاء اأمــــام قــــوى الهــــدم الداخليــــة والإقليميــــة والدوليــــة، على 
ال�ساحلــــني تدري�ــــس وغر�س املبادئ والقيــــم يف املدر�سة واجلامعة 
وامل�سجــــد واإذا توىل من�سباً قيادياً، فعليــــه اأن يتفهم اأ�سول الفقه 
وفقــــه امل�سالــــح واملفا�ســــد والن�سبيــــة واملوازنة بني حتقيــــق اأق�سى 
منفعــــة واحلفاظ على اأ�س�س املبادئ، واإن خرج فهو خروج تكتيكي 

�سرعان ما يعود وال�سرورات تبيح املحظورات.

اإن امللـــك عبدالعزيز يعلم اأين امل�سلحة فيحافظ على العمران، 
ويعلـــم اأين املبـــداأ فيحافظ على الآخرة، واأكـــرب دليل على ذلك 

عالقتنا بالقوى العظمى واملوؤثرة يف العامل اجلديد.

يقـــول د. بدر الفقّر يف كتابه ال�سابق �ـــض 79: »�منذ عام 1346 
هــــ )1927 م( �سرع امللـــك عبدالعزيز باإعـــادة ت�سميم عالقاته 
مع العـــامل بحكم الواقع اجلديد لالأهميـــة الإ�سرتاتيجية لبالده، 
�ذلـــك ب�سمه لالأرا�سي املقد�سة يف مكة املكرمة �املدينة املنورة، 
�التي متثل قلب العامل الإ�سالمـــي، �يف فعاليات املوقع اجلغرايف 

يف ��سط العامل القدمي، �يف الر�ة النفطية الواعدة.
فبداأ بك�سب اعرتاف كل من الحتاد ال�سوفيتي �اأملانيا )املمتنة له 
حلياده اإبان احلرب(، بيد اأن نقلته الكبرة يف هذا الجتاه كانت 
يف اإقامة العالقات الدبلوما�سية مع القوة البارزة يف العامل اآنذاك، 
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�هــــي الوليــــات املتحــــدة الأمريكية، �مّهــــد لذلــــك بالقت�ساد الذي 
ينتهــــي بال�سيا�سة، اإذ اأ�سند حق امتياز التنقيب عن النفط ال�سعودي 
 Texas، اإنتاجه اإىل �سركتي تك�سا�ض ��ستاندرد اأ�يل اأ�ف كاليفورنيا�
معــــًا  اأن�ساأتــــا  اللتــــني   ،Standard Oil of California company

 California shrimp Standard سركة كاليفورنيا اآربيــــان �ستاندرد�
Company، �التي �سميت فيما بعد ب�سركة )اأرامكو(.

�كان اختيـــار امللك عبدالعزيز لل�سركة الأمريكية - بعد ان�سحاب 
�سركـــة الزيوت الإنليزيـــة الإيرانية التي ف�سلـــت يف العثور على 
النفـــط، �عـــدم اإعطائها فر�ســـة ثانية - لـــه اأ�سبابـــه ال�سيا�سية 
�القت�سادية، �التي من اأهمها اأن ال�سركات الريطانية تدار من 
قبـــل حكومتها، �بالتايل فهي متثل اإحـــدى الأد�ات ال�ستعمارية، 
يف حـــني اأن ال�ســـركات الأمريكيـــة م�ستقلـــة عن احلكومـــة �تتبع 
للقطـــاع اخلا�ض، ثـــم اإن الوليـــات املتحدة بعيـــدة جغرافيًا عن 
الأقطـــار العربيـــة، �لي�ض لها ن�ســـاط ا�ستعماري �سابـــق اأ� حايل، 
كما هـــو احلال مع الأ�ربيني الذين تقاطعـــوا الوطن العربي فيما 
بينهـــم، كما اأنه قّوم قوة كل من الد�لتـــني يف امل�ستقبل، �توّقع اأن 
مكانـــة بريطانيـــا يف �سبيلها اإىل النحدار، فهـــا هي تقرت�ض من 
الوليـــات املتحدة لتغطية نفقات احلـــرب العاملية الثانية، كما اأن 
م�ستعمراتهـــا املتناثرة يف القارات �التي متدها باأ�سباب القوة يف 
اأ�قـــات ال�سلم ل بـــد اأن ت�ستقل يومًا ما، يف حـــني اأن قوة الوليات 

املتحدة ذاتية تنبع من اإمكانياتها القارية الهائلة.
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�هكـــذا ب�سربة �احـــدة تخّل�ض مـــن النفوذ الريطـــاين، �ا�سعًا 
يـــده مـــع الأقـــوى ملوا�سلة دعـــم ا�ستقاللـــه، �لكـــن د�ن التفريط 
بحقوق ال�سيادة �احلرية، �قـــد تاأكد هذا املبداأ الثابت له عندما 
اندلعت احلـــرب العاملية الثانية، ��قف علـــى احلياد فيها حارمًا 
اأيًا مـــن الطرفني املتقاتلني من ا�ستخـــدام اأرا�سيه ميدان �سراع 
اأ� م�سانـــدة، بالرغم مـــن الوعود التي انهالت عليـــه منهما، �قد 
كلفـــه ذلك ظهور عجز �سديـــد يف امليزانية؛ نظـــرًا لتوقف �سحن 
النفط ال�سعودي �تدين ر�سوم احلج ب�سبب تقّل�ض عدد احلجاج، 
زيـــادًة على فرتة جفاف طويلة كانت ت�ســـرب البالد، فكان ل بد 

من البحث عن موارد بديلة.
�هـــداه تفكره العميـــق اإىل خماطبة ال�سركـــة الأمريكية العاملة 
يف اململكـــة بطلـــب قر�ض مايل ُيدفـــع �سنويًا طـــول فرتة احلرب، 
ب�سمـــان احتياطي النفط ال�سعودي، �قـــد برهن يف هذه اخلطوة 
عن موقـــف �قائي بالغ احليطة، فقد توجـــه اإىل ال�سركة �ساحبة 
امل�سلحـــة املبا�سرة �لي�ـــض اإىل احلكومة الأمريكيـــة حتى يتفادى 
متامـــًا دفع اأي ثمـــن �سيا�سي للقر�ض، ثم اإنه لـــّوح بتهديد مبطن 
لتلـــك ال�ســـركات باأنه مـــا يزال يحتفـــظ بالعر��ـــض املناف�سة من 

ال�سركات الأملانية �اليابانية �الريطانية.
�بهـــذا اأ�حـــى لل�ســـركات الأمريكيـــة اأن تفعل ما يريـــد بال�سبط 
ف�سارعت بال�سغط على حكوماتها ب�سرعة تلبية الطلب ال�سعودي.

�بدخول الوليـــات املتحدة كقوة عظمى، �سعـــر امللك عبدالعزيز 
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بالرتياح مبعادلة قوة بريطانيا، �اأ�سبح يف ��سع اأف�سل �يفعل ما 
تقت�سيه م�ساحله د�ن الدخول يف ح�سابات رد�د الفعل من طرف 
�حيد، ل �سيما �اأنه �سار لالأمريكيني م�سالح اقت�سادية مهمة يف 

اململكة العربية ال�سعودية �سيدافعون عنها عند ال�سر�رة.
وحينما تطلب املوقف احلفاظ على الآخرة )املبادئ( كتب لل�سيد 
هــــاري ترومــــان Harry Truman رداً علــــى ر�سالتــــه املوؤرخــــة يف 10 
فربايــــر 1948م يو�سح فيــــه �سيا�سته اجتاه ق�سيــــة فل�سطني التي 
متنيــــت اأن يطلع عليها بع�ساً مــــن املثقفني واملفكرين العرب، كي 
يتعلمــــوا �سيا�ســــة املوازنة بني املبــــادئ والقيم، وبنــــاء الآخرة وبني 
امل�سالــــح وبنــــاء وتنميــــة املجتمعات، بعيــــداً عن العمالــــة والبتزاز 

والتوظيف وال�سراخ والعويل اخلايل من العقيدة والإميان.
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من الرئي�س ترومان اإىل امللك عبدالعزيز 
الق�سر الأبي�س - وا�سنطن 10 فرباير �سنة 1948

اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبدالعزيز اآل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية 

عزيزي امللك: 
»لعـــل مـــن نافلة القـــول اأن اأذكـــر جاللتكم مبا يربـــط بلدينا من 
�ســـالت املودة القدمية العهد، القائمة على مبادئ العدل �حربية 
�الرغبـــة الأكيدة يف التعا�ن التام ل�ســـون ال�سالم العاملي �خلر 
بنـــي الب�سر قاطبـــة، تلـــك ال�سالت الأدبيـــة التي �ثقـــت عراها 
من�ساتها العظيمة ل�ستغـــالل اآبار البرت�ل الغنية يف بالدكم على 

اأ�سا�ض التعا�ن املثمر خلر البلدين.
فـــال غر� يـــا �ساحب اجلاللة - نتيجة لهـــذا الرتباط الوثيق بني 
بلدينـــا - اأن �ســـار لكل مـــا ينتاب احدهما من الأحـــداث الد�لية 
�سارهـــا ��سارها �ســـداه البعيد يف �ساحبة، �حيـــث اأنه يهم هذه 
البـــالد اأن ي�ستقـــر ال�ســـالم يف ربوع ال�سرق العربـــي الذي تربطه 
ببالدكم ر�ابط الدين �التاريخ �اللغة، �ينتظم جميعها يف جامعة 
الد�ل العربيـــة، �حيث اأن ل�سخ�سية د�لتكـــم مكانها املرموق يف 
هـــذه اجلامعة �يف قلوب العرب جميعًا، فقـــد عن يل اأن ا�ستنجد 
بكـــم با�سم ال�سالم العاملي �با�سم الإن�سانيـــة املعذبة لت�ستخدموا 
نفوذكـــم العظيم يف ��سع حـــد للحرب الأهليـــة النا�سبة بالأر�ض 
املقد�ســـة بـــني اأهلها العـــرب �اليهـــود، �ذلك باأن تندبـــوا العرب 
اإىل م�ساملـــة مواطنيهم اليهود فكفى مـــا اأ�سابهم من ال�سطهاد 
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النـــازي ��سيا�سة الإبادة التي اتبعهـــا معهم طوال حكمه امل�سئوم، 
ممـــا اعتقد اعتقادًا جازمًا باأن ذلـــك لير�سيكم، ف�ساًل على اأن 
مـــا يقوم به العرب اليوم يعتر حتديـــًا �سارخًا لقرار هيئة الأمم 
املتحـــدة القا�سي بتق�سيم البـــالد بني الفريقـــني، �من ثم يعتر 
عمـــاًل عدائيـــًا موجهًا اإىل جميـــع الد�ل امل�سرتكـــة يف الهيئة �يف 

مقدمتها بالدكم املجيدة.
�اأخـــوف ما اأخافـــه اأن ت�سطر الـــد�ل املتحـــدة اإىل اإر�سال قوات 
م�سلحـــة لتاأديـــب هـــوؤلء اخلارجـــني على قـــرار هيئتهـــا �تنفيذه 
بالقـــوة، مبـــا يف ذلك ما فيه مـــن تعري�ـــض اأر�اح الألوف من بني 
جن�سكـــم للموت، مما ل �سك عندي اأنـــه �سيوؤملكم ��سيوؤملني اأي�سًا 
لأملكـــم، �اإين ل اأكتمكـــم اأننـــي اأخ�سى اإذا متادى هـــذا احلال اأن 
يتكدر �سفو العالقات الطيبة بيننا، �ت�ساب م�ساحلنا امل�سرتكة 
باأ�ســـرار بالغـــة لأن �سعب الوليـــات املتحدة �سديـــد العطف على 
اليهود املنكوبني الذي قد خ�سعوا لقرار التق�سيم على الرغم من 
عدم �فائه بكل مطلبهم، فجدير بالعرب األ يكونوا اأقل من اليهود 

رغبة يف اإقرار ال�سالم �احرتامًا لقرار الهيئة الد�لية املوقرة.
اإن التاريـــخ يـــا �ساحب اجلاللة ل�سيرتتقب منكـــم اأن تقوموا بعمل 
حا�ســـم يف هـــذا ال�سبيـــل، لي�سجل يف �سفحاتـــه اأن امللـــك العربي 
عبدالعزيز ابن ال�سعود قد ا�ستطاع بحكمته �نفوذه اأن يقر ال�سالم 
يف الأر�ـــض املقد�ســـة، فاأنقذ بنـــي جن�سه العرب من �بـــال العقوبة 
العاملية، ��ساهم يف الرتفيه عن �سعب اإ�سرائيل املعذب امل�سطهد.

�تف�سلـــوا جاللتكـــم بقبـــول حتياتـــي �متنياتي الطيبـــة �خال�ض 
�سكري �سلفًا«.
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من امللك عبدالعزيز اإىل الرئي�س ترومان 
الق�سر امللكي - الريا�س 10 ربيع الآخر �سنة 1367 هـ
اإىل ح�سرة �ساحب الفخامة الرئي�س هاري ترومان 

رئي�س جمهورية الوليات املتحدة 
عزيزي الرئي�ض:

»تلقيـــت ر�سالتكم املوؤرخة 10 فراير اجلاري �اأحطت مب�سمونها 
علمـــًا، �اإين مع �سكـــري لفخامتكم على ما �جهتـــم اإيل فيها من 
عبارات املودة �املجاملة، ل ي�سعني اإىل اأن اأ�سارحكم، �ال�سراحة 
من اآدابنا املرعية - باأنه ما كادت تتلى علّي الر�سالة حتى عجبت 
اأ�ســـد العجب من اأن يبلغ بكم احلر�ض علـــى اإحقاق باطل اليهود 
اإىل حـــد اأن ت�سيئـــوا الظن مبلك عربي مثلـــي ل جتهلون اإخال�سه 
للعر�بـــة �الإ�سالم، فتطلبـــوا منه اأن ينا�سر باطـــل ال�سهيونيني 
علـــى حق قومـــه، �لكـــي تقـــدر�ا موقع هـــذا الطلب مـــن نفو�سنا 
ف�ساأ�سرب لكـــم مثاًل: لو اعتدت د�لة قويـــة على اإحدى �لياتكم 
املتحـــدة ففتحت اأبوابها ملهاجرين من �سذاذ الآفاق ليقيموا فيها 
د�لـــة لهم، فلما هـــب الأمريكيون لـــرد ذلك العـــد�ان �احليلولة 
د�ن قيـــام تلك الد�لة الغريبة يف اأر�سهـــم جئنا نحن فننا�سدكم 
بحـــق ال�سداقة التـــي تربـــط بلدينا �با�ســـم ال�ســـالم العاملي اأن 
ت�ستعملـــوا نفوذكم �مكانتكم لـــدى الأمريكيني ليكفوا عن الدفاع 
عـــن بالدهم، �ميكنوا لذلك ال�سعـــب الغريب اأن يقيم فيها د�لته 
حتـــى ي�سجل التاريخ يف �سفحاته البي�ساء اأن الرئي�ض تر�مان قد 
ا�ستطـــاع بحكمته �نفـــوذه اأن يقر ال�سالم يف القـــارة الأمريكية ! 

فليت �سعري ماذا كان يكون �قع هذا الطلب يف نفو�سكم؟
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يا فخامة الرئي�ـــض، اإنني ما بلغت املكانة املرموقة التي تذكر�نها 
يل عند العرب اإل ملا يعرفون من مت�سكي ال�سديد بحقوق العر�بة 
�الإ�ســـالم، فكيـــف تطلبـــون مني ما ل ميكـــن اأن ي�ســـدر من اأي 
عربي م�سئـــول؟، �لي�ست احلرب القائمة يف فل�سطني حربًا اأهلية 
كما ذكـــرمت، �لكنها حرب بني العـــرب اأ�سحابها ال�سرعيني �بني 
غـــزاة ال�سهيونيني الطارئني عليها من الآفاق على كره من اأهلها 
�مب�ساعـــدة الد�ل التي تدعي حب ال�ســـالم العاملي �هي تتالعب 
بـــه �ما قرار التق�سيم الذي كان حلكومتكـــم الوزر الأكر يف دفع 
الـــد�ل اإىل تاأييده اإل قرار جائر رف�سه د�ل العرب ��سعوبهم من 
البدايـــة، �رف�سه معهم الـــد�ل التي اآثـــرت اأن توؤيد احلق، فلي�ض 
العـــرب م�سئولني عن النتائج الوخيمة التـــي قد انذر�ا بها الهيئة 

من قبل.
�اأين لأ�سفـــق علـــى بني جن�ســـي الذيـــن ي�ست�سهـــد�ن يف املعارك 
الداميـــة بفل�سطني دفاعًا عـــن �طنهم �سد الغـــزاة ال�سهيونيني 
�غرهم ممن قد ياأتون ملنا�سرتهم فاإننا مع�سر العرب نعد ذلك 
�سرفـــًا يغبطون عليه، �لـــن يرتاجعوا، �لن نرتاجـــع عن تاأييدهم 
بكل ما اأ�تينا من قـــوة حتى نبدد اأحالم ال�سهيونيني �اأطماعهم 

يف بالدنا اإىل الأبد.
اأمـــا مـــا ذكـــرمت مـــن امل�سالـــح القت�سادية التـــي تربـــط بلدينا 
فاعلمـــوا اأنهـــا اأهون يف نظرنا مـــن اأن نبيع بها �ســـرًا �احدًا من 
اأر�ـــض فل�سطني العربيـــة ملجرمي اليهود، �ي�سهـــد اهلل اأنني قادر 
علـــى اأن اعتر اآبار البـــرت�ل كاأن مل تكن، فهي نعمة اأدخرها اهلل 
للعـــرب حتى اأظهرها لهم يف الزمن الأخر، فال �اهلل تكون نقمة 
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عليهـــم اأبدًا، �لقد �سرحت للعامل مرارًا اأنني م�ستعد اأن اأ�سر اأنا 
�اأ�لدي جميعـــًا لنقاتـــل يف �سبيل فل�سطني حتى مننـــع قيام د�لة 
اليهود فيها اأ� منوت، فكيف يعقل بعد هذا اأن يكون الك�سب املادي 

من البرت�ل اأعز من نف�سي �نفو�ض اأ�لدي.
اإن القـــراآن الـــذي بـــه نوؤمن، �عليـــه نحيا، �عليه منـــوت، قد لعن 
اليهود كمـــا لعنتهم التوراة �الإنيل، �هـــو يوجب علينا اأن مننع 
اعتداءهم على هذه الأر�ض املقد�ســـة باأر�احنا �اأموالنا، ل يقبل 
منـــا يف ذلك �سرفـــًا �ل عـــدًل، �اإذا كانت العقيـــدة الدينية عند 
امل�سيحيـــني الأمريكيـــني �غرهم قـــد بلغت من الرقـــة �ال�سعف 
بحيث ت�سوغ لهم متكـــني اليهود من تدني�ض الأر�ض املقد�سة، فاإن 

قلوبنا ما تزال عامرة بالإميان الذي يحول بيننا �بني ذاك.
لقـــد كان يف ممالأتكـــم ال�سافرة لأعدائنـــا ال�سهيونيني، �موقف 
حكومتكـــم العدائـــي نحـــو العـــرب، ما يكفـــي ليحملنـــا على قطع 
ال�ســـالت الودية بـــني بلدينا، �ف�سخ عقود ال�ســـركات الأمريكية، 
�اإلغـــاء المتيازات التـــي خولناها لها، لـــول اأننا اآثرنـــا األ نعجل 
باتخـــاذ مثل هـــذا الإجراء، لعل حكومة الوليـــات املتحدة تراجع 
نف�سهـــا �ت�سحـــح موقفها من ق�سيـــة فل�سطني فتعـــدل عن تاأييد 
الباطل الوا�سح اإىل تاأييد احلق الوا�سح، د�ن �سغط منا اأ� تهديد 
بقطـــع م�ساحلها القت�سادية يف بالدنا، لأننا مع�سر العرب نوؤثر 
اأن ينت�سر احلق باحلق، ل كما يفعل اأعدا�ؤنا ال�سهيونيون الذين 
يحملون احلكومات �الهيئات العاملية على تاأييد باطلهم بالر�سوة، 
�بال�سغـــط القت�سادي �باحلرمان مـــن اأ�سواتهم يف النتخابات 

�هلم جرا.
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بيد اأننا متى اأيقنا اأن كرامة احلق �ستهدر فلن نرتدد يف �سيانتها 
بالو�سيلـــة التـــي ل نوؤثـــر غرها عليهـــا �ل �سيمـــا اإذا قررت ذلك 
جامعة الد�ل العربية التي نتقيد بقراراتها يف كل ما يحفظ كيان 
العـــرب �ي�ســـون حقوقهم، �ي�ســـرين اأن اأطمئنكم بـــاأن ال�سيوف 
الأمريكيـــني النازلـــني يف بالدنـــا لن مي�سهـــم اأي �سوء مـــا داموا 
يف اأر�سنـــا، �ق�سارى مـــا ي�سيبهم اإذا جد اجلـــد اأن نق�سر اأمد 
غربتهـــم عن بالدهم فرنحلهـــم اإليها �ساملني موفـــوري الكرامة، 

م�سوين احلقوق.
�يف اخلتام نذكركم يا �ساحب الفخامة باأن الب�ساعة التي قامت 
عليهـــا �سالتنـــا القت�سادية هي من الب�سائـــع التي يكر طالبها 

�يقل عار�سوها يف اأ�سواق العامل.
�تف�سلوا فخامتكم بقبول حتياتي �متنياتي الطيبة«.



رابعًا:النمط القيادي للملك
عبدالعزيز يف الرتاث الإ�صالمي



ل الأقوى على  اإذا �جدت رجاًل اأقوى من رجل ف�سّ
القـــوي فقـــد ا�ستعمل معا�ية بن اأبـــي �سفيان على 
ال�ســـام �عزل �سرحبيل بن ح�سنـــه �قام بعذره يف 
النا�ـــض فقال: »اإين مل اأعزلـــه عن �سخطه، �لكني 
اأريـــد رجاًل اأقـــوى من رجـــل«؛ �كان يقـــول: »اإين 
 لأحتـــرج اأن ا�ستعمل الرجل �اأنـــا اأجد القوي منه«
عمر بن اخلطاب »ر�سي اهلل عنه«
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اإن منط امللك عبدالعزيز هو: ذلك النمط الذي ينادي به مدخل 
القــــوي الأمــــني، اأي القائد عايل القوة عايل الأمانة، ففي نظرية 
القيــــادة يف تراثنــــا الإ�سالمي، حيث اأقول يف كتابــــي اأركان القيادة 
)يف �ســــوء الــــرتاث الإ�سالمــــي والتجربــــة الأمريكيــــة( �ــــس 167: 
»... �سبـــق اأن اطلعنا على مدلولت القوي الأمني بالكتاب الكرمي 
�ال�سنة النبوية، �اأن نظرية القيادة يف الفكر الإ�سالمي تد�ر على 
حمـــور تلـــك الف�سيلتني اأي القـــوة �الأمانة، �لـــذا ميكننا تق�سيم 

القادة اإىل اأربعة اأ�سناف هم: 
) اأ( عايل القوة عايل الأمانة.

) ب( عايل القوة منخف�س الأمانة.
) ج( عايل الأمانة منخف�س القوة.

) د( منخف�س القوة منخف�س الأمانة.
وال�سكل اأدناه يو�سح لنا تلك الأمناط:

) ج() اأ(

) د() ب(

 عايل
 الأمانة 

منخف�ض 

عايل  القوة  منخف�ض
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 �با�ستقراء ن�سو�ض القراآن الكرمي �ال�سنة النبوية فقد �جدت
اأن القوة عني بها ما يلي: 

1. القوة البدنية.
2. قوة الكرثة العددية.

3. القوة العلمية )العقلية(.
4. قوة الع�سبية )القبيلة( )الأن�سار(.

5. قوة بذل الطاقة.
6. القوة املالية.

كما ق�ّسم الدكتور �سامل القحطاين القوة اإىل عدة اأق�سام هي:
COERCIVE POWER )1. القوة الق�سرية )الإكراه

REWARD POWER 2. قوة املكافاأة
KNOWLDEGE POWER 3. قوة املعرفة
CHARISMA POWER 4. قوة املرجعية

BACKUP POWER 5. قوة الع�سبية
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اأما �سيخ الإ�سالم بن تيمية فيق�سم القوة اإىل: 
1. الكفاية.

2. القدرة بالقهر )اخلوف( والإح�سان )التحفيز( كما ي�سميه 
)ال�سديـــد( �تلحظ مـــن هذا التحليل ل�سيـــخ الإ�سالم )رحمه اهلل( 
فاإن القوة ذاتيه حينما ي�ســـرتط الكفاية، اأي ال�ستعدادات �امللكات 
ال�سخ�سية، �قوة العقوبة �احلرمان �التخويف �القدرة على الإكراه 

�الإيذاء �قوة التحفيز �الإكرام �كلها منوطة ب�سلوك القائد.
�القـــوة قد تاأتي مبعنى القـــوة العلمية �القـــوة العملية، يقول ابن 
القيـــم )رحمه اهلل(: »كمال الإن�سان مـــدارة على اأ�سلني: معرفة 
احلـــق من الباطـــل، �اإيثار احلق على الباطل �مـــا تفا�تت منازل 
اخللق عند اهلل تعاىل يف الدنيا �الآخرة اإل بقدر تفا�ت منازلهم 
يف هذين الأمرين �هما اللـــذان اأثنى اهلل �سبحانه على اأنبياءه - 
اِهيممَ  ا اإْبرمَ نمَ ادمَ اْذُكْر ِعبمَ عليهم ال�سالة �ال�سالم - يف قوله تعاىل {�مَ

اِر )45(} �سورة �ض. اْلأمَْب�سمَ ْ�يِل اْلأمَْيِدي �مَ ْعُقوبمَ اأُ يمَ قمَ �مَ اإِ�ْسحمَ �مَ
فالأيدي: القوة يف تنفيذ احلق )الكفاءة(.

والإب�ســـار: الب�سائـــر يف الديـــن فو�سفهـــم بكمـــال اإدراك احلق 
�كمال تنفيذه )الفعالية( )الر�ؤية(.

والقوة قد تاأتي مبفهوم القوة الذاتية املكونة من القوة الإميانية 
)الروحيــــة( والقــــوة العقلية )الفهــــم والإدراك العميــــق لالأمور، 

البالغة وخ�سائ�س الل�سان والعلم(.
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والقوة ال�سلوكية )ال�سدق، القناعة، اجلراأة، الورع، علو الهمة، 
الطموح، العدل، احلزم، ال�سر، التوا�سع(.

�با�ستقراء ن�سو�ض القراآن الكرمي �ال�سنة، فقد �جدنا اأن الأمانة 
تعني:

1. ال�سدق.
2. احلفظ املادي واملعنوي ومنها حفظ الدماء.

3. الأخالق.
4. الأمن.
5. الدين.
6. العقل. 

7. و�ّسد الأمر اإىل غري اأهلة )غري ذي وجهني( )مفهوم مغاير(.
8. حفظ الأ�سرار.

9. الن�سح واإبداء الراأي بو�سوح و�سفافية.
10. وحدة الراأي واملوقف واخلطاب )غري ذي وجهني(.

11. القادة )الأمناء(.
�يعـــرف �سيـــخ الإ�سالم بن تيميـــة، الأمانـــة باأنها: تعيـــني الأحق 
الأ�سلـــح يقـــول: »الأمانة لفظ عام يق�سد بـــه كل اأمانة �اأخ�سها 

العدل �اأعدل العدل تولية الأحق الأ�سلح«.
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بعــــد ا�ستعرا�ــــس اأمناط القــــادة وح�سر تعريفات القــــوي والأمني 
وال�سمــــات وال�سفــــات وال�سلــــوك الالحــــق بهمــــا فاإن ذلك قــــاد اإىل 
ت�سنيف اآخر هو جامع ومعرب عن روح القيادة وبذا ميكن تق�سيم 

القادة بح�سب ما يلي: 

 اأ. القائـــد امل�سلـــح �هـــو مـــن توفرت فيـــه القوة �الأمانـــة �فعله 
��سلوكه متعدي اإىل غره.

 ب. القائد ال�سالح �هو من توفرت فيه الأمانة مع �سعف بالقوة 
)التقى( �فعلة ��سلوكه غالبًا قا�سرًا على ذاته.

ج. القائد املكني )الفاجر( �هو من توفرت فيه القوة مع �سعف 
يف الأمانة.

 د. القائد ال�سعيف �هو من مل تتوافر فيه مبعدل معقول اأ� اأكر 
�سفتي القوة �الأمانة.

�للتو�سيح اأنظر ال�سكل التايل: 

�سالحم�سلح

�سعيفمكني

  عايل
الأمانة  

منخف�ض 

عايل  القوة  منخف�ض
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عن عمـــر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يقـــول: »اللهم اإين ا�ستعيذ 
بك من جلد الفاجر �عجز الثقة«.

واملق�ســـود بالفاجـــر هو املكني اأو القوي منخف�ـــس الأمانة واأما 
الثقة فهو ال�سالح عايل الأمانة منخف�س القوة.

واملكني هو املاكن اأو املحرتف القادر اأو املتمكن قال عزيز م�سر 
المَ امْلمَِلـــُك اْئُتويِن ِبِه  قمَ ليو�ســـف عليه ال�سالم يف قـــول اهلل تعاىل{�مَ
ِمنٌي  ـــا ِمِكنٌي اأمَ ْينمَ دمَ ْوممَ لمَ نَّكمَ اْليمَ ـــالمَ اإِ ُه قمَ لَّممَ ا كمَ لمَمَّ ْف�ِســـي فمَ ـــُه ِلنمَ ْخِل�سْ اأمَ�ْستمَ

)54(} �سورة يو�سف.
لقد وجدت اأي�ساً اأن النمط القيادي للملك عبدالعزيز يرحمه اهلل 
وفقاً لرتاثنا الإ�سالمي، منطاً ملوكياً وقيادياً عاماً وقيادياً خا�ساً 
وذاتيــــاً فا�ستطــــاع اإىل حــــد كبــــري اأن يتــــوازن قدر الإمــــكان يف دوائر 
القيــــادة املتعددة وهذا ما يوؤكد اأنه منطاً قيادياً بالفطرة ثم جاءت 

اخلربات والتعليم والتدريب بال�سقل والتوظيف ال�سحيح.

قـــال ابن حزم يف كتابه )طوق احلمامة، �سرح الب�سامة الكرى( 
حاكيـــًا عـــن علماء املعقـــول �املنقـــول �الرابـــع من العلـــوم: علم 

ال�سيا�سة )القيادة( �هي خم�سة اأنواع:
1. ال�سيا�ســـة )القيـــادة( النبوية: فاهلل يخت�ض بها من �ساء فال 

معقب حلكمه ل ي�ساأل عما يفعل �هم ي�ساألون.
2. ال�سيا�ســـة )القيـــادة( امللوكيـــة، هي: حفظ ال�سريعـــة )القانون - 
الد�ستور( على الأمة �اإحياء ال�سنة �الأمر باملعر�ف �النهي عن املنكر.
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3. ال�سيا�سة )القيادة( العامة، �هي: الرئا�سات على اجلماعات 
كرئا�ســـة الأمراء علـــى البلدان �قادة اجليو�ـــض �ترتيب اأحوالهم 
علـــى ما يجب �ينبغي مـــن زم الأمور )اأحـــكام تدبرها( �اإتقان 

التدبر )اإجراء الأمور على علم العواقب(.
4. ال�سيا�ســـة )القيـــادة( اخلا�سيـــة: معرفـــة كل اإن�ســـان نف�ســـه 
�تدبـــر اأمر غلمانه �اأ�لده �ما يليهم من اأتباعهم �ق�ساء حقوق 

الأخوان.
5. ال�سيا�ســـة )القيـــادة( الذاتيـــة: اأن يتفقـــد الإن�ســـان اأفعالـــه 
�اأقواله �اأخالقه ��سهواته فيزمها بزمام العقل �ع�سبه فردعها 

�ما �ساكل ذلك.





 خام�صًا: النمط القيادي للملك
عبدالعزيز يف الفكر الغربي



خـــر ��سيلة لتقديـــر ذكاء احلاكم هو بالنظر اإىل 
الرجال الذين يحيطون به

R. H. Grant
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تاأملـــت يف �سخ�سية و�سرية امللـــك عبدالعزيز، فوجدت اأن هناك 
ثالث مداخل ل�سيقة بنمطه القيادي يف الفكر الغربي، فالأول 
هـــو مدخل ال�سمات والثـــاين مدخل القيادة التحويلية والثالث 

مدخل القيادة املوقفية.

فمدخل ال�سمات ترى نظريتهم اأن اأ�سخا�سًا لديهم �سمات خا�سة 
جتعـــل منهم قـــادة )عظمـــاء( �ب�سبب هذا العتقـــاد فاأنه ميكن 
التمييز بني القادة �غر القادة من خالل جمموعة عامة ��سائعة 
 )Stogdlil من ال�سمات حيث رفع الباحثني من اأمثال )�ستوجديل
 )locke لوك(� )Kirkpatrick كر كباتـــوك(� )Mann مـــان(�

اإىل حتديد تلك ال�سمات �هي: ـ
1. الـــذكاء: يرتبـــط الـــذكاء اأ� القدرة العقلية ارتبـــاط اإيجابيًا 
بالقيـــادة �يبـــد�ا اأن القـــدرة اللفظيـــة �القـــدرة علـــى الت�ســـور 

�التحليل ت�سنع قائدًا اأف�سل.
2. الثقـــة بالنف�ـــس: الثقة بالنف�ض هي اأن يكون املرء متاأكدًا من 
قدراتـــه �مهاراتـــه �تت�سمن ال�سعور باحرتام الـــذات �الن�سباط 

الذاتي �العتقاد باأن املرء ميكن اأن يحدثامَ فرقامَ.
3. العزميـــة: تعنـــي العزمية الرغبة يف القيـــام بالعمل �ت�ستمل 

على خ�سائ�ض كاملبادرة �الإ�سرار �الهيمنة �الدافع.
4. ال�ستقامـــة: �تعنـــي الأمانة �ال�ســـدق �املوثوقيـــة فالأفراد 
الذيـــن يتم�سكون مبجموعة قوية من املبـــادئ �يتحملون م�سئولية 

اأفعالهم اإمنا يت�سفون بال�ستقامة.
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5. الجتماعية: �تعني ميل القائد اإىل تكوين عالقات اجتماعية 
اإيجابيـــة فهـــم �د�د�ن �كرمـــاء �لبقـــون �دبلوما�سيـــون �لديهم 

اإح�سا�ض بحاجات الآخرين �يظهر�ن الهتمام باأ��ساعهم.
يوؤكــــد تلــــك ال�سمــــات ال�سخ�سية الدكتــــور علي الــــوردي يف كتابه: 
ق�سة الأ�سراف وابن �سعود، �س 218 بقوله ناقاًل عن حافظ وهبه 
واأرم�ســــرتوجن: " كان ال�سبــــي عبدالعزيــــز بــــن عبدالرحمــــن، يف 
بدايــــة حياتــــه يف الكويت يلعب مع اأقرانه يف الأزقة، كما هو ديدن 
ال�سبيــــان يف الأحيــــاء الفقــــرية، وقد لوحظ عليــــه يف تلك الفرتة 
اأنــــه كان يتمّيــــز عــــن اأقرانه بقــــوة ال�سخ�سية وامليــــل اإىل الزعامة، 
يــــروي حافــــظ وهبــــة عن بع�ــــس امل�سنني مــــن اأهل الكويــــت الذين 
رافقــــوا عبدالعزيــــز يف �سباه: اأنه كان يفــــوق ال�سبيان من اأقرانه 
ن�ساطــــاً وذكاًء، وكان يتزعمهــــم يف اللعب، ولوحــــظ عليه اأي�ساً اأنه 
كان يحــــب ال�ستمــــاع اإىل مــــا يتحدث بــــه امل�سنون عــــن جمد جده 

في�سل بن تركي وعن مغامراته يف �سبيل اإعادة جمد اأ�سرته.

ويــــروي اأرم�ســــرتوجن: اأن ابــــن �سعود حــــني بلغ طــــور ال�سباب كان 
يتفاخر اأمام اأقرانه باأنه الوارث لدولة الريا�س وجند، واأنه ل بد 
يف يــــوم مــــن الأيام اأن يطرد ابن ر�سيد منها ويعيد جمد الأجداد، 
فــــكان اأقرانــــه ي�سحكــــون عليــــه وي�سخرون منــــه، وكان هو يغ�سب 

منهم، غري اأنه بالرغم من ذلك مل يكن يفقد ثقته بنف�سه.



125

اأمـــا مدخـــل القيـــادة التحويليـــة فهـــي اأحـــدث واأ�سمـــل املداخـــل 
القيادية حيث تهتم القيادة التحويلية - كاإحدى اأحدث واأ�سمل 
املداخـــل القيادية - بعملية كيف اأن قـــادة معينني يكون قادرين 
علـــى اإلهـــام الأتباع باجنـــاز مهام عظيمة �يوؤكـــد هذا املدخل اأن 
القـــادة يحتاجون اإىل اأن يفهموا �اأن يتكيفـــوا مع حاجات الأتباع 
�د�افعهم �يعرف القادة التحوليون من خالل الد�ر الذي يلعبونه 
باعتبارهم دعـــاة للتغير فهم يعرفون منـــاذج رائدة يحتذى بها 
�هـــم قـــادر�ن علـــى اإيجـــاد ر�ؤيـــة م�ستقبليـــة �ا�سحـــة للمنظمة 
�يدعمون الأتباع من اأجل حتقيـــق معاير اأداء عالية �يت�سرفون 
بطرق جتعل الآخرين يثقون فيهم �يعطون معنى للحياة التنظيمية 
�قـــد ظهرت القيادة التحويليـــة �تاأ�سلت من خالل كتابات علماء 
مـــن اأمثال )برنز Burns( )1978م( �)با�ض Pase()1985م( 
�)تي�ـــض  Nanos()1985م(  �)نانو�ـــض   )Bennis �)بيني�ـــض 
Thich( �)د�فانـــا Dovana()1986م( وميكـــن تقومي القيادة 

التحويلية من خالل ا�ستخدام »مقيا�س القيادة املتعدد الأبعاد« 
الذي يقي�س �سلوك القائد من �سبعة اأبعاد هي:

التحويلية: القيادة  	 عوامل 
1. التاأثري املثايل: 

املثـــايل«. التاأثـــر  اأ�  »بالكاريزمـــا  الأ�ل  العامـــل   ي�سمـــى 
� هـــو ي�ســـف القادة الذيـــن متثـــل ت�سرفاتهـــم اأد�ارًا منوذجية 
لأتباعهـــم؛ �يتمثل الأتباع هوؤلء القـــادة، �يرغبون يف حماكاتهم 
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بدرجة كبرة، �عادة ما يكون لدى هوؤلء القادة معاير عالية جدًا 
لل�سلوك الأخالقي، �ميكن العتماد عليه للقيام بال�سيء ال�سحيح، 
�يكّن لهم الأتبـــاع احرتامًا عظيمًا، �غالبًا ما يثقون فيهم اإىل حد 

بعيد، �يز�د هوؤلء القادة الأتباع بر�ؤية ��سعور بالر�سالة.
�يف جوهـــره، ي�سف عامـــل الكاريزما الأفـــراد اخلا�سني الذين 
يجعلـــون الآخريـــن يرغبون اأتباع الـــر�ؤى التـــي يطرحونها، �يعد 
)نيل�ســـون مانديـــال Nelson Mandela( )اأ�ل رئي�ض غر اأبي�ض 
جلنـــوب اأفريقيـــا( مـــن بـــني الأ�سخا�ض الذيـــن متثـــل قيادتهم 
عامل الكاريزما؛ �ُينظـــر اإىل مانديال على اأنه قائد لديه معاير 
اأخالقيـــة عاليـــة، �ذ� ر�ؤيـــة اأدت اإىل حـــد�ث التغـــر الهائـــل يف 
الكيفيـــة التـــي يرغـــب ال�سعـــب اجلنـــوب اإفريقي اأن يحكـــم بها، 
�ب�سفاتـــه الكاريزميـــة �ا�ستجابـــة ال�سعب لها ا�ستطـــاع مانديال 

حتويل اأمة باأكملها.
2. الدافعية الإلهامية: 

يطلـــق علـــى العامل الثـــاين »الدافعيـــة الإلهامية«. �هـــذا العامل 
ي�سف القادة الذين يوحـــد�ن الأتباع بتوقعات عالية، �يلهمونهم 
مـــن خالل حتفيزهم لكـــي يلتزموا بالر�ؤيـــة امل�سرتكة يف املنظمة 
�ي�سبحـــوا جزءًا منها، �عند تطبيق هذه الر�ؤية ي�ستخدم القادة 
الرموز �التودد العاطفي لرتكيز جهود اأع�ساء املجموعة من اأجل 
حتقيق اأكـــر مما يحققون من خـــالل اهتمامهـــم الذاتي، �هذا 
النـــوع من القيادة يعزز ر�ح الفريق، �ميكن اأن يكون اأحد الأمثلة 
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على هذا العامل هـــو مدير املبيعات الذي يحفز موظفي املبيعات 
لديـــه لكـــي يتفوقـــوا يف عملهم مـــن خـــالل الكلمـــات �العبارات 
الت�سجيعيـــة التي تعر بو�سوح عن الـــد�ر الأ�سا�سي الذي يلعبونه 

يف التطور امل�ستقبلي لل�سركة.
3. احلفز الذهني: 

يتمثل العامل الثالث يف »احلفز الذهني«. �ي�سر اإىل القيادة التي 
تعمل على حتفيز الأتباع لكي يكونوا مبدعني �مبتكرين، �متحدين 
ملعتقداتهــــم �لقيمهــــم، �للمعتقــــدات �القيم التــــي يتبناها القائد 
�املنظمــــة، هذا النــــوع من القيــــادة ي�ساند الأتبــــاع يف حما�لتهم 
تبنــــي اأ�ساليب �طرق جديدة، �يطــــور اأ�ساليب مبتكرة للتعامل مع 
الق�سايا التنظيمية، �ُينمــــي تفكر الأتباع لالعتماد على اأنف�سهم 
حلــــل امل�سكالت التي يواجهونها، �مــــن الأمثلة على هذا النوع من 
القيادة مدير ال�سركة الذي ي�سجع جهود العاملني الفردية لتطوير 

طرق فريدة حلل امل�سكالت التي ت�سبب تدنيًا يف الإنتاج. 
4. الهتمام الفردي: 

ي�سمى العامل الرابع من العوامل التحويلية »الهتمام الفردي«،.
�هـــذا العامل ميثل القـــادة الذين يوفـــر�ن املنـــاخ امل�ساند الذي 
ين�ستون فيه بعناية حلاجات الأتبـــاع الفردية، �يت�سرف القادة 
كاملدربني �امل�ست�سارين يف اأثناء حما�لتهم م�ساعدة الأفراد يف اأن 
يحققوا ذ�اتهم، �هوؤلء القادة رمبا ي�ستخدمون التفوي�ض ��سيلة 
مل�ساعـــدة الأتباع علـــى النمو من خـــالل التحديـــات ال�سخ�سية، 
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�مثـــال هذا النوع من القيادة هو املديـــر الذي يق�سي الوقت �هو 
يتعامـــل مع كل موظف مـــن املوظفني باهتمام خا�ـــض، �بالن�سبة 
لبع�ـــض املوظفني رمبا يعطي القائد م�ساعر قوية، يف حني يحظى 

الآخر�ن بتوجيهات ذات درجة عالية من التحديد. 

التبادلية:  القيادة  	 ع�امل 

تختلـــف القيـــادة التبادلية عن القيـــادة التحويليـــة يف اأن القائد 
التبـــاديل ل يهتـــم باحتياجـــات الأتبـــاع الفرديـــة، �ل يركز على 
تطورهـــم ال�سخ�ســـي. فالقـــادة التبادليـــون يتبادلـــون الأ�سيـــاء 
القيمـــة مـــع الأتباع للح�ســـول علـــى مكا�سب �سخ�سيـــة، �كذلك 
مكا�سب بالن�سبـــة لالأتباع )كوهرنت Kohnrt( 1994 م، �القادة 
التبادليـــون موؤثـــر�ن؛ لأنه يف �سالح الأتبـــاع اأن يقوموا مبا يريده 

القائد »)كوهرنت Kohnrt( �)لوي�ض Lewis 1987 م(«.
5. املكافاأة امل�سروطة: 

ميثـــل العامل اخلام�ض »املكافاأة امل�سر�طة«. العامل الأ�ل من بني 
عاملـــي القيادة التبادليـــة، �ت�سر املكافـــاأة امل�سر�طة اإىل عملية 
املبادلـــة بـــني القـــادة �الأتبـــاع، �التي يتـــم فيها مبادلـــة جمهود 
الأتبـــاع يف مقابـــل مكافاآت معينـــة، �مع هذا النوع مـــن القيادة، 
يحا�ل القائد احل�سول علـــى موافقة الأتباع على احلاجات التي 
يتعني القيـــام بها، �املكافاآت التي يتعـــني تقدميها ملن يقوم بتلك 
احلاجـــات، �مثـــال هذا النوع من التبادل هـــو الوالد / اأ� الوالدة 
الـــذي يتفا��ض مـــع طفله حول املـــدة التي يق�سيهـــا يف م�ساهدة 
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التلفـــاز بعد العزف علـــى البيانو، �ثمة مثال اآخر غالبًا ما يحدث 
يف البيئـــة الأكادميية �هـــو اأن العميد يتفا��ض مـــع اأ�ستاذ اإحدى 
الكليـــات حول عدد �جـــودة الأبحاث التي يحتاجهـــا لكي يح�سل 

على الرتقية �التثبيت.
6. الإدارة بال�ستثناء:

يطلق على العامل ال�ساد�ض يف هذا النموذج »الإدارة بال�ستثناء«. 
�يعني القيادة التـــي ُتعنى بالنقد الت�سحيحي، �التغذية الراجعة 
ال�سلبيـــة، �التعزيز ال�سلبـــي. �الإدارة بال�ستثنـــاء تاأخذ �سكلني: 
ن�ســـط ��ساكن. فالقائد الـــذي ي�ستخدم ال�ســـكل الن�سط لالإدارة 
بال�ستثنـــاء يراقـــب الأتبـــاع عـــن قـــرب للبحـــث عـــن الأخطاء، 
اأ� املخالفـــات للقواعـــد، �مـــن ثـــم يتخـــذ الإجـــراء الت�سحيحي 
الـــالزم، �مثـــال الإدارة بال�ستثناء الن�سطة ميكـــن اإي�ساحه من 
خـــالل اأ�سلوب اإدارة م�سرف املبيعات الـــذي يراقب ب�سفة يومية 
كيفيـــة تعامل املوظفني مـــع العمالء؛ ثم يقـــوم ب�سرعة بت�سحيح 
التاأخـــر احلا�سل يف تقدمي موظفي املبيعـــات اخلدمات للعمالء 
كمـــا هو حمـــدد �سلفـــًا، �القائد الـــذي ي�ستخدم ال�ســـكل ال�ساكن 
يتدخـــل فقط حـــني ل يتم حتقيق املعاير املطلوبـــة، اأ� بعد ظهور 
امل�سكالت، �مثـــال الإدارة بال�ستثناء ال�ساكنـــة يت�سح يف اأ�سلوب 
قيـــادة امل�ســـرف الذي مينح اأحـــد املوظفني تقدمي نوعـــي الإدارة 
الن�ســـط �ال�ساكن ي�ستخدمـــان اأمناطًا تعزيزيه اأكـــر �سلبية من 
منـــط التعزيز الإيجابي الذي مت �سرحه يف العامل اخلام�ض حتت 

عنوان املكافاأة امل�سر�طة.
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القيادة: عدم  	 عامل 

 عامل عدم القيادة يف النموذج يبتعد كثرًا عن القيادة التبادلية 
�متثل اأمناط �سلوكية غر تبادلية.

7. مبداأ عدم التدخل: 

ي�ســــف العامل ال�سابع القيادة التي تقع يف اأق�سى اجلانب الأمين 
مــــن ال�سل�سة املت�سلة للقيــــادة التبادليــــة - التحويلية، �ميثل هذا 
العامــــل غياب القيادة، �كما تقول العبــــارة الفرن�سية، فاإن القائد 
الــــذي يتبنــــى مبداأ »عدم التدخــــل« اإمنا يتبنى مدخــــل »دع الأمور 
ت�ســــر«، �هذا القائــــد يتخلى عن امل�سوؤ�ليــــة، �يوؤخر القرارات �ل 
يقــــدم تغذية راجعة، �يبــــذل جمهودًا قلياًل مل�ساعــــدة الأتباع على 
اإ�سبــــاع حاجاتهــــم، �ل يتفاعــــل مــــع الأتبــــاع اأ� يبــــذل اأي حما�لة 
مل�ساعدتهــــم على التطور، �مثال القائد الــــذي يتبنى مبداأ " عدم 
التدخــــل " ميكــــن اأن يكون رئي�ض اأحد امل�سانــــع ال�سغرة الذي ل 
يعقد اجتماعات مع امل�سرفني بامل�سنع، �ل توجد لديه خطة طويلة 

املدى لل�سركة، �يقوم بات�سال قليل مع املوظفني داخل املنظمة.
واأخـــرياً فـــاإن مدخـــل القيـــادة املوقفية مت تطويـــر النظرية من 
قبـــل )هري�ســـي Harisse( و)بالنـــكارد Blankard( 1969م ومت 
مراجعتـــه عـــام 1985م، من)بالنـــكارد Blankard( و)زيجامـــي 
Zejamme( والقيـــادة املوقفيـــة تركـــز علـــى القيـــادة يف املواقف 

فاملواقف املختلفة تتطلب اأنواعاً معينة من القيادة ومن خالل 
هـــذه الروؤيـــة فـــاإن اأي �سخ�ـــس يريد اأن يكـــون قائداً فعـــاًل فاإنه 

يلزمه اأن يكيف اأ�سلوبه مع متطلبات املواقف املختلفة.
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�تهتـــم النظريـــة بالأ�سلوب القيادي الذي هو منـــط �سلوك الفرد 
الـــذي يحـــا�ل مـــن خاللـــه التاأثـــر يف الآخريـــن �ي�ستمـــل على 
ال�سلوكيـــات التوجيهيـــة )املتعلقة بالعمل(، ��سلوكيـــات امل�ساندة 
)املتعلقة بالعاملني( �ي�ساعد ال�سلوك التوجيهي اأع�ساء املجموعة 
يف حتقيـــق الأهـــداف مـــن خـــالل اإعطـــاء التوجيهـــات �حتديد 
الأهداف �طرق التقومي ���سع اجلدا�ل الزمنية �حتديد الأد�ار 
�تو�سيح كيفيـــة حتقيق الأهداف، اأما ال�سلـــوك امل�ساند في�ساعد 
اأع�ساء املجموعة على ال�سعـــور بالرتياح مع اأنف�سهم �مع �لئهم 

�مع املوقف ذاته.
وت�سنف القيادة املوقفية القيادة اإىل اأربعة اأ�ساليب:

 اأ. �س )1( عايل يف التوجيه ومنخف�س يف امل�ساندة.
 ب. �س )2( عايل يف التوجيه وعايل يف امل�ساندة.

 ج. �س )3( منخف�س يف التوجيه وعاٍل يف امل�ساندة.
 د. �س )4( منخف�س يف التوجيه ومنخف�س يف امل�ساندة.

اأمـــا الأ�سلـــوب الرئي�ســـي الثاين لنمـــوذج القيـــادة املوقفية يركز 
علـــى م�ستـــوى التابعني �ي�سر م�ستوى التطـــور اإىل درجة الكفاءة 
�اللتزام ال�سر�ريني لدى التابعني لناز مهمة حمددة اأ� ن�ساط 
معني �للزيادة يف التو�سيـــح فاإن ذلك يعني ما اإذا كان ال�سخ�ض 
لديه املهارات الالزمة للقيام مبهمة معينة �ما اإذا كان ال�سخ�ض 
قـــد طور اجتاهـــًا اإيجابيًا فيما يتعلق باملهمـــة �يكون املوظفون يف 
م�ستـــوى عاٍل من التطور اإذا كانوا راغبني ��اثقني بعملهم �كانوا 
يعرفون كيف يـــوؤد�ن مهامهم �يكون املوظفون عند م�ستوى تطور 
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منخف�ـــض اإذا كان لديهم مهارة متدنيـــة لأداء املهام املكلفني بها 
�لكنهـــم ي�سعر�ن اأن لديهـــم الدافع اأ� الثقـــة لأداء املهام �ميكن 
ت�سنيف املوظفني اإىل اأربـــع جمموعات: تطور رقم )1(، وتطور 

رقم )2(، وتطور رقم )3(، وتطور رقم )4(.

الأ�ساليب القيادية الأربع

�سلوك مرتفع يف التوجيه 
�مرتفع يف امل�ساندة

�سلوك مرتفع يف امل�ساندة

 �منخف�ض يف التوجيه

�سلوك مرتفع يف التوجيه 

 �منخف�ض يف امل�ساندة

�سلوك منخف�ض يف التوجيه 

�منخف�ض يف امل�ساندة

ت1
ت2

ت3
ت4

م�ستويات تطور التابع/ التابعني

تدريبي م�ساند

تفوي�ساإخباري
 مرتفع

 �سلوك م�ساند 
منخف�ض 

مرتفع  �سلوك توجيهي  منخف�ض

منخف�ض   متو�سط    مرتفع



�صاد�صًا: الت��صيــــات



�الراأيــــان  ال�ّسحيــــل،  كاخليــــط  الفــــرد  »راأي 
كاخليطيني املرمني، �الثالثة مرارًا )جمع مرة( 

ل يكاد ينتق�ض«.
»�اهلل مـــا اأ�ستطيـــع اأن اأ�سلـــي �مـــا اأ�ستطيـــع اأن 
اأرقـــد، �اإين لأفتح ال�سورة فمـــا اأدري يف اأ�لها اأنا 
اأ� يف اآخرها... من همي بالنا�ض منذ جاءين هذا 

اخلر« اأي منذ توليت اأمرهم.
عمر بن اخلطاب »ر�سي اهلل عنه«
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ل يوجــــد مــــن تو�سيــــه اأف�ســــل مــــن حتويــــل العاطفــــة والرغبــــة 
املــــدى  اإىل عمــــل موؤ�س�ســــي، يحقــــق ال�ستقــــرار علــــى  والتجربــــة 
الطويــــل، ويعبــــاأ قــــدرات متنوعة، حمققــــاً التعاون املثمــــر يف بيئة 
ذات اأهــــداف موؤ�س�سيــــة اإ�سرتاتيجية ف�ســــاًل عن تراكم الجناز ما 

ميكن القيا�س والنمو.

ن�ستحــــق يف اململكــــة اأن تكــــون لدينــــا اأكادمييــــة با�ســــم املفغــــور لــــه 
ابــــن �سعــــود ت�سمى اأكادميية امللــــك عبدالعزيز للعلــــوم والدرا�سات 
القياديــــة اأو اأكادمييــــة امللــــك عبدالعزيــــز للقيــــادة، موؤ�س�ســــة تتبع 
امللــــك مبا�سرة مــــن خالل الديوان امللكي، متكــــن امللك القائد من 
رعايــــة القيــــادة التي �ستحقق نظرية )20% - 80%( اأي اأن ا�ستثمار 
اململكــــة يف جمهــــود )20%( نحــــو العنايــــة بالقيــــادة يف القطاعــــني 
العــــام واخلا�س �سيحقــــق نتائج هي )80%( مــــن الأهداف املرجوة 

للوطن واأنظر كم من الوقت واجلهد والعائد املتوقع.

كما اأن تلك الأكادمييـــة �سرت�سخ ثقافة ممار�سات ��سلوك قيادي 
نابـــع من بيئتنـــا �يعر عن احتياجاتنا �سيمـــا اأننا ب�سدد م�سر�ع 
كبر �عظيم هو التنمية امل�ستدامة �ال�ساملة يف امل�ستقبل القريب.

اإن اأكادمييــــة امللــــك عبدالعزيــــز للقيــــادة �ستكــــون ا�ستمــــرار لإرثنا 
التاريخــــي واحل�ســــاري منــــذ ن�ســــاأة الإ�سالم ذو طابــــع خا�س نافع 
ومميــــز ل�سياقنــــا الجتماعــــي العربــــي منتجــــاً لدرا�ســــات وكتــــب 
وجمالت وبرامج حوارية �سوف تلفت الهتمام بعبقرية الأجداد 

يف اإطار مت�سق مع التقدم الإن�ساين.
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كمـــا اأن هذا الكتاب �اأ�سباهه مـــن املمكن تدري�ض مادتها يف كتب 
مـــادة الوطنيـــة لل�سبـــاب يف املرحلـــة الثانوية ف�ساًل عـــن تطوير 
الأبحـــاث الإدارية يف الأمنـــاط القيادية يف تراثنـــا الوطنية عر 
الكرا�ســـي العلميـــة كاأن ين�ساأ كر�ســـي امللك عبدالعزيـــز لأبحاث 

القيادة باجلامعات.
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الـمـ�ؤلـــــــف...
درجة  على  ح�صل  1964م،  عام  مواليد  من  واقت�صادي  اإداري 
العايل  عام  والدبلوم  ال�صيا�صية عام 1987م،  العلوم  البكالوري�س يف 
1992م، واملاج�صتري يف العلوم املالية وامل�صرفية عام 1997م، ودرجة 

الدكتوراه يف فل�صفة الأقت�صاد عام 2004م.
�صغل املوؤلف عدة وظائف قيادية بالقطاع الأهلي ومن اأبرزها: مديرًا 
لال�صتثمار،  امل�صرفية  الراجحي  ب�صركة  التدريب  ثم  الت�صويق  لإدارة 
كما عمل كنائب رئي�س مقيم ثم مديرًا اإقليميًا مل�صرف في�صل الإ�صالمي )البحرين(، واأخريًا اأمينًا 
التنفيذية  للجنة  وع�صوًا  لال�صتثمار،  العنود  ملوؤ�ص�صة  ورئي�صًا  اخلريية  العنود  الأمرية  ملوؤ�ص�صة  عامًا 

ل�صركة الطاقة الثالثية)�صركة م�صاهمة(.
والبيعية  والت�صويقية  ال�صرتاتيجية  اخلطط  يف  املتخ�ص�صة  ال�صت�صارات  من  العديد  املوؤلف  قدم 
واإدارة املحافظ العقارية، كما �صاهم يف تاأ�صي�س العديد من املوؤ�ص�صات اخلريية واإعادة هيكلة �صركات 

كربى بالقطاع اخلا�س والقطاع العام.
املوؤلف اأ�صتاذ لالقت�صاد ال�صعودي بجامعة اليمامة )�صابقًا(، واأ�صتاذ امل�صارف بجامعة الإمام حممد 
املتميزة،  والبيع واخلدمة  الإ�صالمية  وامل�صارف  القيادة  الإ�صالمية، ومدرب حمرتف يف  �صعود  بن 

ومرخ�س من �صركة )DEI( الأمريكية.
حتول  ال�صيا�صية،  التنمية  يف  اأفكار  القيادة،  اأركان  اأبرزها:  من  وكتب  ودرا�صات  اأبحاث  للموؤلف 
امللك  عند  للقيادة  مبداأ  ع�صر  وخم�صة  اإ�صالمي،  اإىل م�صرف مركزي  التقليدي  املركزي  امل�صرف 
عبدالعزيز، امراأة ا�صتثنائية زوجة ملك، عا�صت بعد اأن ماتت، بداية ال�صيا�صة، قوانني ال�صعادة اإياك 

اأن تك�صرها.
الهيئة  ال�صعودية،  القت�صاد  اأبرزها: جمعية  ومن  والدولية  املحلية  اأهم اجلمعيات  املوؤلف ع�صو يف 
والآثار،  لل�صياحة  العامة  للهيئة  ال�صت�صارية  اللجنة  وع�صو  الإ�صالمي،  والتمويل  لالقت�صاد  العاملية 
وع�صو جلنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالريا�س، وع�صو الهيئة العلمية لكر�صي را�صد بن دايل لدرا�صة 

الأوقاف، وع�صو جمل�س اإدارة �صندوق التعليم اخلريي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية.
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