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�إن يل نف�س ًا تواقة ،وما حققت �شيئ ًا �إال تاقت ملا هو
�أعلى من���ه ،تاقت نف�سي �إىل الزواج من ابنة عمي
فاطمة بنت عبد امللك فتزوجتها ،ثم تاقت نف�سي
�إىل الإم���ارة فوليتها ،وتاق���ت نف�سي �إىل اخلالفة
فنلته���ا ،والآن ي���ا رج���اء تاقت نف�س���ي �إىل اجلنة
ف�أرجو �أن �أكون من �أهلها.
عمر بن عبدالعزيز

مقدمة «»Instruction
احلم���د هلل رب العامل�ي�ن ،وال ع���دوان �إال عل���ى الظامل�ي�ن ،و�أ�صلي
و�أ�سلم عل���ى املبعوث رحمة للعاملني؛ �سيدن���ا حممد وعلى �آل بيته
الطيب�ي�ن الطاهري���ن ،وعلى من تبعهم ب�إح�س���ان �إىل يوم الدين،
وعنا معهم برحمتك يا �أرحم الراحمني� .أما بعد:
بلغت من العمر �أكرث من الأربعني قلي ً
ال ،وعند علماء ال�شريعة
ي�سم���ى ه���ذا ب�س���ن الن�ضج ،فلم يبع���ث نبي ًا �أو ر�س���و ًال (با�ستثناء
عي�سى عليه ال�سالم) �إال كان يف الأربعني ،يقول اهلل تعاىل :مَ
} وَلَّا
َبلَ���� َغ �أَ ُ�ش���� َّد ُه وَ ْا�س َت َوى �آ َت ْي َنا ُه ُح ْك ًم����ا وَ ِع ْل ًما وَ َك َذ ِل َك جَ ْ
ن ِ����زي المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ {
(الق�ص�ص.)14 :
ويق���ول علم���اء النف����س :ه���ذا �س���ن �أزم���ة منت�صف العم���ر؛ حيث
يك�ث�ر الإن�سان من ط���رح الأ�سئلة ،مثل من �أن���ا؟ �أو نحن؟ وماذا
فعل���ت؟ �أو فعلن���ا؟ وماذا �سنفعل؟ ...يطرح تل���ك الأ�سئلة الكثري
من �أقراين من ال�سعوديني الذين �أدركوا بيوت الطني ،واخليام،
وال�ش���وارع ال�ضيق���ة والغب���ار يف كل م���كان ،ثم جن���د �أنف�سنا دولة
ووط���ن ينتق���ل بالكلي���ة يف زم���ن قيا�س���ي م���ن جمتم���ع تقلي���دي
يبحث �أحدهم عن قراءة الر�سالة  -وقد �أدركت ذلك  -وال يجد
ذلك �إال ب�صعوبة� ...إىل جمتمع مدين متقدم يف تعليمه ،وبنيته
التحتية ،و�سلوكه احل�ضاري ،وانفتاح هائل ي�صعب ه�ضمه.
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وذل���ك التقدم ي�شهد به �أغلب اخل�ب�راء الدوليني الذين قابلتهم،
و�أخ�ي�ر ًا كب���ار املثقفني الع���رب الذين اعرتفوا بالواق���ع امللمو�س،
رغم��� ًا ع���ن بع�ضه���م ،حي���ث ا�ستع�ص���ى عل���ى بع�ضه���م �أن يكون
ال�سع���ودي مفكر ًا و�أديب ًا ،و�صانع جناح ،و�سيا�سي ًا حمرتف ًا ،ورجل
�أعمال فذ.
الغري���ب العجي���ب �أنه ا�ستع�ص���ى على قلة من �أبن���اء وطننا ،فهم
يجلدوننا ليل نهار ،وهم كحاطب الليل ،مل نرى خريهم ،ومل نرى
�شرهم واحلمد هلل.
�إن���ه زم���ن ط���رح الأ�سئل���ة� ،إىل املا�ض���ي البعي���د !! �أم احلا�ض���ر
ال�ضاغ���ط علين���ا م���ن كل اجت���اه !! �أم �إىل امل�ستقب���ل بثورت���ه
الرقمي���ة! �أم باحلف���اظ عل���ى م���ا نح���ن علي���ه واالنتظ���ار ،ولي�س
بالإمكان �أح�سن مما كان.
و�أن���ا �أرى واهلل �أعل���م �أن الذه���اب �إىل املا�ضي البعي���د �سيوقعنا يف
احللم غري القابل لال�ستن�ساخ ،والبقاء على ما نحن عليه عجز
ع���ن اللحاق بالركب ،والقف���ز �إىل امل�ستقبل خماطرة هائلة غري
قادرين على حتملها ،واحلا�ضر ال�ضاغط ردود �أفعال وت�صرفات
يف جمملها تكتيكية� ،إذاً ما العمل؟...

10

بعد قراءت���ي للتاريخ الإ�سالمي والقومي والغربي متنق ًال يف �أمهات
الكتب بني �أفالطون و�أر�سطو وابن الأثري وابن كثري والفارابي وابن
خل���دون وابن طبطابا واب���ن الأزرق وتوم���ا الأكوين���ي ومارتن لوثر
ومونت�سك���و ورو�س���و وكارل مارك����س وابن ب�شر وابن غن���ام وكنز ثم
حممد عبده ور�شيد ر�ض���ا و�أر�سالن ثم فيلبي ،وحافظ وهبه و�أمني
التميمي(((.
وجدت �أن �أحد احللول املهمة هي :قراءة �شخ�صية امللك عبدالعزيز
ب����ن �سع����ود ،وا�ستخال�����ص منه����ج البن����اء والإ�ص��ل�اح والتغي��ي�ر ،ث����م
اال�ستئناف والبناء عليه ،يف كل مره نطرح الأ�سئلة بقوة ،وملاذا؟؟
•لأن مبادئ وقواعد اللعبة الدولية واحل�ضارية مل يحدث
عليها تغيري كبري جد ًا بعد الثورة ال�صناعية واحلرب العاملية
الأوىل.
•لأنه منوذج ناجح ،ومميز ،ومتفوق على واقعه املحلي والإقليمي.
•ميكن للقادة وامل�ؤثرين من حماكاته ،ومل�سه ،وفهمه ،فهو
قريب زمن ًا ومكان ًا.
•لأنه حقق �إجماع ًا والتفاف ًا وطني ًا ودولي ًا ،وك ًال را�ضي عنه
من �أق�صى اليمني �إىل �أق�صى الي�سار ،ومن �أعلى �إىل �أ�سفل.

((( ال�شكر لدارة امللك عبدالعزيز التي برزت م�ؤخر ًا يف ن�شر العديد من امل�صادر
التاريخية املهمة ب�أ�سلوب علمي ر�صني واحرتاف �سيا�سي عايل.
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�إن املبادئ اخلم�سة ع�شر للقيادة عند امللك عبدالعزيز هي قراءة
م���ن �إح���دى الق���راءات التي تدفعن���ا لأن نطور من تل���ك املدر�سة
التحليلية.
ف�شبابن���ا حماورين ومناق�شني ،ولن يتقبلوا �إال اخلطاب العقالين
املتقدم املحتك���م لثوابت الكتاب وال�سنة ،وعلين���ا ت�سويق تاريخنا
املعا�ص���ر ونه�ضتنا احلديثة بعيد ًا ع���ن املزايدات ،والعر�ض الفج
وال�سم���ج ،ونح���ن ل�سنا بحاجة �إىل ذلك فلم نك���ن جمتمع ًا جائع ًا
يع�شق القتل والغزو ،بل نحن جمتم ٌع �صاحب ر�سالة هي :ال�سلفية،
وروح للقيادة نحاكي بط���والت التاريخ العربي والإ�سالمي ،ونحن
بقية ذلك اجليل العزيز.
جميعن���ا ب���دون ا�ستثن���اء �ساه���م يف البن���اء ،حتت راي���ة التوحيد
وتوحيد الراية ،بقيادة امللك الفذ ابن �سعود.
نع����م ...لدين����ا خ�صو�صي����ة ال نرغ����ب م����ن �أح����د �أن ي�ستخدمه����ا
لتعطي����ل البن����اء والتحدي����ث ،كم����ا ال نري����د م����ن �أح����د �أن يوظفها
القتالع املجتمع من جذوره ،ون�صبح معلقني يف الهواء ،تلك هي
معادلة امل�ستقبل الكامنة يف روح عبدالعزيز بن �سعود.
يق���ول ال�سي���د فيلي���ب ليب���ز ( )Philip lebzيف كتاب���ه رحل���ة
ا�ستك�شافي���ة يف و�س���ط اجلزيرة العربي���ة� ،ص « :64املكان يتطور
ب�سرعة وهذا �أمر حتمي ،وقد �أدى هذا التغيري �إىل التخلي عن عدد
من التقاليد ،وما دامت احلاجة �إىل الأ�شياء اجلديدة مفرو�ضة؛
ف����إن التقدم املادي �سيمث���ل يف الغالب نوع ًا م���ن التح�سن ،وعلى
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العك�س من هذا عندما ترتبك املعتقدات والتقاليد والعادات فمن
ال�صعب �أن يكون املرء متفائ ًال.
ال تقل �إ ّن ديننا يعادل دينهم فامل�سلم ال ميكن �أن ي�صبح م�سيحياً،
�إنه ال يعرف �إال خيارين :اهلل �أو ال �شيء.
�أم����ا تقاليده����م وعاداتهم فه����ي عريقة و�صافية وموروث����ة �أباً عن
ج����د ،وغالب����اً م����ا كان����ت تتكي����ف م����ع من����ط العي�ش ،مب���اذا ميكننا
تعوي�ضه���ا؟ العربي ُيقبل يد �أبيه ،وعندنا مل�سة �أخوية على الظهر،
وه���م ي�ستمتعون بالقه���وة ،ونحن عندنا الكح���ول ،وهم يتعطرون
بالبخ���ور ونحن عندن���ا الدخان ،وهم عنده���م خم�س �صلوات يف
اليوم ونحن عندنا �أقل.
ولذل���ك فقد �أ�صب���ح الأرقاء الذي���ن مازالوا هن���اك �إىل اليوم يف
واحات ال�صحراء يعدون جزء ًا من العائلة ويتقا�سمون معها منط
العي����ش ،وهم ي�شعرون بغرب���ة �أقل و�أقل �إ�س���اءة �إليهم مقارنة مع
�سكان املدن ال�صناعية يف ال�صحاري الأخرى التي تعج بالنا�س.
�إن مبد�أ العبودية كريه� ،ألي�ست بع�ض الدكتاتوريات ،وكل الأماكن
املمتلئ���ة بال�سكان وكل دكتاتوريات الربوليتاريا نوع ًا من العبودية
اجلماعية املقنع���ة ،وهل هناك �أقل �إن�سانية من هذا؟ �أحيان ًا نعم
و�أحيان ًا ال.
ولذل����ك؛ ف�إن التقدم احلقيق����ي الذي ميكن للغرب �أن يجلبه لهذه
ال�شعوب ال يجب �أن يطبق �إال بالكثري من احليطة واحلذر وببطء،
�إذ يجب مراعاة التقاليد احل�ضارية املحلية التي يتغذون منها».
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�أخ�ي�ر ًا ...ليعذرين القارئ الكرمي على ك�ث�رة ا�ست�شهادي ب�أقوال
علماء وخرباء غربيني ،وذلك ب�سبب �أمرين ،فالأول :لأن بع�ضهم
�أك�ث�ر حي���اد ًا من���ا خا�ص���ة �إذا �سلم م���ن التطرف الدين���ي ،فهم
مراقبون م���ن اخلارج� ،أما الث���اين :ف�إن بع����ض �أبناءنا وجرياننا
ي�شككون يف م�صادرنا التاريخية حمققني املثل العربي « ال كرامة
لنبي يف وطنه» فالأمة امل�أزومة وامل�شحونة واليائ�سة �أحيان ًا ت�شكك
يف بطوالته����ا ومنجزاته����ا ،وما علموا �أن الدني����ا دول ،و�أن ال�صبح
قريب ،وعلينا القراءة العاقلة الواعية دون �إفراط �أو تفريط.
كم���ا يف نيت���ي �أن �أترج���م الكت���اب� ،إىل اللغ���ات الإجنليزي���ة،
والفرن�سي���ة والفار�سية ،والأردية ،وقد يكون وقعه يف نفو�س ه�ؤالء
�أف�ض���ل ،حينما يتعرفوا عل���ى الكم الكبري م���ن العلماء واخلرباء
غري ال�سعوديني.
�أ�س�أل اهلل العل���ي القدير �أن ي�سدد خطانا ،و�أن ميكننا من العودة
على الب���دء ،و�أن نلتف حول ثوابتنا الديني���ة والوطنية ،فالرتميم
والتح�س�ي�ن �أف�ضل بكثري من اله���دم و�إعادة البناء ،فب�أي ت�صميم
هند�سي ميكنن���ا تنفيذه �إذا ما قررنا اله���دم ال قدر اهلل ،و�أجزم
ل���ك ب�أنن���ا نحتاج عن م���ا ال يقل عن ثالثمائ���ة خمطط هند�سي،
بع�ضها معتمد والآخر غري معتمد.
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�أو ًال:
تعريف القيادة

مل���ا تكامل ح�شد عمر ر�ضي اهلل عنه لقتال فار�س،
وكان وجه فار�س �أكره الوجوه �إليهم و�أثقلها عليهم
ل�ش���دة �سلطانه���م و�شوكته���م وعزه���م وقهره���م
الأمم .ق���ال �أحده���م لعم���ر �« :أ ّم���ر عليهم رج ًال
م���ن ال�سابقني م���ن املهاجرين والأن�ص���ار»؛ فقال
عم���ر « :ال واهلل ! ال �أفعل �إمنا رفعكم اهلل ب�سيفكم
و�سرعتكم �إىل العدو ،ف�إذا جبنتم وكرهتم اللقاء،
ف�أوىل بالريا�سة منكم من �سبق �إىل الدفع و�أجاب
الدعاء ،واهلل ال �أ�ؤمر عليهم �إال �أولهم انتداب ًا»
عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه»

�أ .القيادة ً
لغة

(Definition of Leadership (Terminology

ال�س ُوق يقال :يقود الدابة من �أمامها
(ال َق ْود) نقي�ض َ
(((
وي�سوقها من خلفها .
ذكر ابن دريد ب�أن القيادة ..م�أخوذة من الفعل (قاد) كما يف :قاد
الرجل بعريه فهو يقوده قود ًا ،ومنها ينقاد القاتل فيقتل بالذي قتل
ب����ه وقد ثبت يف كتاب ال�صحاح يف اللغة والعلوم ب�أنها م�أخوذة من
كلمة (القياد) وهو احلبل الذي تقاد به الدابة ،وبالتايل فالقيادة
ه����ي و�سيلة الو�ص����ول بها عل����ى النحو املطل����وب تفادي���� ًا للعقبات،
وجتنب ًا للمزالق ،ويلزم لتلك الو�سيلة من يقوم بها(((.
ذك���ر املنج���د ب�أن القي���اد :ما تقاد به الدابة م���ن حبل ونحوه يقال
" فالن �سل�سل القياد " �أي يطاوعك على هواك" و�أعطى فالن
القياد " �أي �أذعن طوع ًا وقيل كره ًا.
القيادة :مهنة القائد ،املكان الذي يكون فيه القائد ومنها القيادة
العامة �أي مركز القائد العام.
القائد ..جمعها ق َواد وق َود وقادة وقادات :كل م�ستطيل من �أر�ض
�أو جبل� ..أنف اجلبل ،والقائدة الأكمة متتد على الأر�ض(((.
((( خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب جملد (  ،) 3مكتبة اخلاجني ،الطبعة
الرابعة ،القاهرة ،عام  1997م� ،ص .84
((( ال�صحاح يف اللغة والعلوم ،جملد (  ،) 2عبداهلل العاليلي ،دار احل�ضارة
العربية ،الطبعة الأوىل ،بريوت ،عام  1975م� ،ص .261
((( املنجد يف اللغة والإعالم ،دار امل�شرق ،الطبعة الأربعون ،بريوت ،عام  2003م،
�ص .660
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ب .القيادة ا�صطالح ًا

(Definition of Leadership (Conceptual

القيادة ظاهرة حمورها الت�أثري يف الآخرين وهذا الت�أثري يتم من
خالل �شخ����ص يتمتع ب�صفات معينة جتعله ق���ادر ًا على ممار�سة
هذا الت�أثري بفاعلية وهو ما يطلق عليه القائد(((.
ويع���رف «توما�س ج���وردن  »Tomas Jordonالقي���ادة على �أنها:
«الوظيف���ة الت���ي ي�ستخ���دم فيها ال�شخ����ص ما ميلكه م���ن �سمات
وخ�صائ�ص اكت�سبها باخلربة والتعليم».
و يعرفها «فرن�س و�ساندر  »France Wsanderعلى �أنها« :النفوذ
االجتماعي الكامن يف جزء من اجلماعة».
و يعرفه���ا «هيمان  »Hymanعلى �أنه���ا« :العملية التي يتمكن من
خاللها الفرد من توجيه و�إر�شاد الآخرين والت�أثري على �أفكارهم
و�سلوكهم و�شعورهم»(((.
ويعرفه���ا «الأ�ست���اذ في�ص���ل با�شراحي���ل» ب�أنه���ا« :عملية حتريك
النا�س نحو الهدف»(((.
((( ماهر د� .أحمد ،ال�سلوك التنظيمي (مدخل بناء املهارات) الدار اجلامعية،
الطبعة بدون ،الإ�سكندرية ،العام بدون� ،ص .304
((( القحطاين ،د� .سامل ،القيادة الإدارية (التحول نحو منوذج القيادي العاملي)،
الطبعة الأوىل ،الريا�ض ،عام  2001م� ،ص .7
((( با�شراحيل ،في�صل ود .طارق ال�سويدان� ،صناعة القائد ،الطبعة الثالثة،
الريا�ض ،عام  2004م� ،ص .40
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ويعرفه���ا «ماك����س الن���دز ب�ي�رغ  »Max Lands bergب�أنه���ا:
«الق���درة على خلق الر�ؤي���ة والإلهام ،والزخ���م عند جمموعة من
الأ�شخا�ص»(((.
ويعرفه���ا «نورم���ان ت�ش���وارز ك���وف »Norman Chorizo cove
ب�أنه���ا« :مزيج م���ن الإ�سرتاتيجية وال�شخ�صية ،ف����إن كان البد �أن
ت�ستغني عن �إحداهما فلتكن الإ�سرتاتيجية »(((.
ويقول «بيرت نورث هاو�س  »Peter North Houseعرفت القيادة
ب�أنه���ا« :عب���ارة ع���ن عالقة ق���وة بني القائ���د والأتب���اع من خالل
ه���ذا املنظور ف�إن الق���ادة لديهم الق���وة وي�ستخدمونها للت�أثري يف
الآخري���ن »...وعلى الرغم من التعاريف العديدة التي مت طرحها
ملفه���وم القي���ادة� ،إال �أن هن���اك عدة عنا�ص���ر �أ�سا�سي���ة لظاهرة
القيادة ميكن حتديدها مبا ي�أتي:
�1.1أن القيادة عبارة عن عملية « .»Process
�2.2أن القيادة تت�ضمن الت�أثري «.»Influence
�3.3أن القيادة تن�ش�أ داخل اجلماعة «.»Group
�4.4أن القي���ادة ت�شتم���ل عل���ى ه���دف ي���راد حتقيق���ه «Goal
.»Achievement
(((	الندز بريغ ،ماكي� ،أدوات القيادة ،تعريب غادة ال�شهابي ،مكتبة العبيكان،
الطبعة الأوىل ،الريا�ض2003 ،م� ،ص .20
((( بيرت ،ج .ريد ،القيادة املتميزة� ،أحمد ،عال ( ترجمة ) ،جمموعة النيل العربية،
الطبعة الأوىل ،القاهرة 2005 ،م� ،ص .35
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وعلى �ض���وء العنا�صر ف�إن التعريف الآتي �سوف يتم تبنيه يف هذا
الكت���اب« :القيادة عملي���ة من خاللها ي�ؤثر ف���رد يف جمموعة من
الأفراد لتحقيق هدف م�شرتك»(.((1
ويعل����ق العقيد « »Samuel Heinواملقدم « »William Thomasحول
مفه����وم القي����ادة بقولهم����ا�« :إن القيادة هي فن الت�أث��ي�ر يف ال�سلوك
الإن�س����اين ،بغي����ة اجناز املهمة بالأ�سلوب ،ال����ذي يرغب فيه القائد:
وق����د يك����ون القائد نف�س����ه منبثقاً ب�ص����ورة تلقائية� ،أو قائ����داً فذاً �أو
قائ����داً معين ًا ،وكذلك ميك���ن ت�صنيف القادة ،تبع ًا للم�ستوى الذي
ميار�س���ون فيه قيادتهم بالن�سبة لأولئك الذين يقودونهم ،وتت�ألف
امل�ستويات يف القوات امل�سلحة التي متاثل الإدارة العليا والو�سطى
والإ�شرافية يف ال�صناعة املدنية ،من ال�ضابط الكبري (General
( )Officerف���وق الزعي���م) ،و�ضاب���ط املي���دان (Ficeld Grade
 ،(Officerو�ضابط ال�سرية (.»)Noncommissioned
والقي���ادة امل�ستخدم���ة يف ه���ذه امل�ستوي���ات ،هي عم���ل ذو متغريات
خمتلفة ،ميكن ت�صنيفه من �أجل الدرا�سة� ،إىل ثالثة عوامل رئي�سية:
ميزات ال�شخ�صية ،و�آثار املواقف ،والقوى املحركة للجماعة.
ميث���ل كل عام���ل من هذه العوام���ل طريقة ملعاجل���ة القيادة .ففي
طريق���ة معاجل���ة املمي���زات ،تعت�ب�ر القي���ادة مي���زة جم�سم���ة يف
�شخ�صي���ة القائد ،ويف طريقة معاجلة الق���وى املحركة للجماعة؛
( ((1نورث هاو�س ،بيرت ،القيادة الإدارية (النظرية والتطبيقية) ،ترجمة د� .صالح
املعيوف ،معهد الإدارة العامة ،الطبعة بدون ،الريا�ض2007 ،م� ،ص.20
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متن���ح القيادة م���ن قبل التابع للفرد الذي يالح���ظ ب�أنه قادر �إىل
�أبعد احلدود على توفري حاجات اجلماعة.
ويف طريق���ة معاجلة املواقف ،تعترب القي���ادة عم ًال يتميز مبهارات
القائد يف معاجلة مواقف بيئية معينة ،وكل هذه الطرق للمعاجلة،
ل���ه دليل ي�ؤي���ده ،ودلي���ل يناق�ضه ،وفق���ط بتوحيد الط���رق الثالثة
للمعاجلة ،ميكن �إي�ضاح �أمرين :الدالئل امل�ؤيدة والدالئل املناق�ضة.
لذل���ك يت�ضمن املفهوم املوحد ،الط���رق الرئي�سية الثالث ملعاجلة
القيادة ،ويف هذا املفهوم تعت�ب�ر القيادة عملية تفاعل ديناميكية
تت�ضمن القائ���د و�أتباعه والأو�ضاع البيئي���ة ،وي�صلح هذا املفهوم
ك�إط���ار للتن�سي���ق للم�ساع���دة يف حتلي���ل عملية القي���ادة ،ويف حل
م�شاكل حمددة للقيادة ،وتنمية مهارات القيادة(.((1

(� ((1صامويل هني ،وليم توما�س توىل القيادة (فن القيادة الع�سكرية وعلمها)،
ترجمة �سامي ها�شم ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،الطبعة الثانية،
بريوت1989 ،م� ،ص.32
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ج .القيادة عند امل�ؤلف

Leadership According to the Author

ويعرفها امل�ؤلف« :ب�أن القيادة هي حالة ظرفية ،لفرد ميلك فطرة،
وقيم ،ومعرفة ،ومهارات مقبولة اجتماعياً وعلمياً ومهنياً ،ي�سعى
م���ن خالله���ا للت�أث�ي�ر يف الآخري���ن ،بط���رق �إبداعية مقنع���ة ،نحو
حتقي���ق الأه���داف ال�صحيحة املو�ضوعة �أو الت���ي �ساهم يف و�ضعها،
واملنبثق���ة م���ن ر�ؤية مالئم���ة وحم���ددة ،ت�ضمن النم���و ،ومواجهة
التحديات ،وحتقق الإ�شباع املادي واملعنوي لدى الأتباع».
ذك���ر امل�ؤلف؛ حال���ة ظرفية للت�أكيد على �أن القي���ادة عملية ت�شمل
القائد واملوق���ف واجلماعة ،فكم من قادة �أفذاذ ،ال نعرف عنهم
�شيئ��� ًا ،وكم م���ن قادة �أف���ذاذ نا�صره���م جماعة ت�ؤم���ن بر�ؤيتهم
ولكنه���م مترك���زوا يف التوقي���ت �أو املكان اخلاط���ئ ،وعليه حينما
نقول �أنها ظرفية ف�إننا نق�صد �أن القيادة تتعامل مع عدة عوامل،
و�أك�ب�ر دليل على ذل���ك نهاية بع����ض العظماء من الق���ادة حينما
�ضع���ف والء اجلماعة �أو حدث تغي�ي�ر يف ظرف املكان �أو الزمان،
ون�سيهم �شعوبهم ،وحمازبيهم.
ويالحظ �أي�ضاً من التعريف �أنه مل يركز على بعداً واحداً للقيادة
بل �شمل عدة �أبعاد منها البعد الفطري لدى القائد والذي �أعتقد
جازم����اً مبحوريت����ه يف ظهور القائد ،و�أواف���ق يف اجلانب الآخر �أنه
لي�س مبتطلب من الأهمية ل�صناعة املدير وامل�شرف الإداري.
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تل���ي ذل���ك القيم ،والت���ي ي�سميها الغ���رب وعلى ر�أ����س مفكريهم
ال�سي���د «�ستيفن ك���ويف  »Stephen Kofiبال�ضمري ونحن ن�سميه
الدي���ن ،وعن���د املهني�ي�ن بالأخ�ل�اق ،فهذا ي�ؤثر ب�ش���كل ج ّد كبري
يف و�ض���ع الر�ؤي���ة ،ولذلك تالحظ �ضب���ط امل�ؤلف لنتائ���ج العملية
القيادي���ة ب�أنها الب���د �أن ت�ضمن النمو ومواجه���ة التحديات ،فكم
م���ن �شخ�صيات ملهم���ة �أودت �أقوامها �إىل التخل���ف والدمار ،بل
واالنهي���ار ،ب�سب���ب �سيطرة ر�ؤي���ة غري �أخالقية يف ذه���ن القائد،
وجدت لها قبو ًال ظرفي ًا يف املجتمع.
�إن القائ���د حينم���ا يك���ون متدين��� ًا؛ ف�أن���ه حتما يربط ب�ي�ن �أفعاله
بالدنيا وعواقبها بالآخرة ،كما �أنه البد �أن يلتزم ولو مبدئي ًا ب�إرث
العقيدة التي ينتمي �إليها ،وم�ؤمن ًا كذلك بالت�أييد الرباين الإلهي،
وال���ذي يعرب عنه بالإلهام ،بل يتعدى ذلك �إىل الت�أييد املح�سو�س،
كتدخ���ل املالئكة �أو ح���دوث الكرامات ا�ستثنائي��� ًا ،وتي�سري احلال
والتوفيق غالب ًا ،وهذا ما ي�ؤمن به امل�سلمون على �سبيل املثال.
و�أم���ا �إذا كان القائد �أخالقي��� ًا وقد يكون غري متدين��� ًا ،ف�إن ثمار
ذلك هو االن�ضباط ،واال�ستقامة ،والرب ،والقيم املقبولة �إن�ساني ًا،
ودليلة يف ذلك لي�س الن�ص الديني ،و�إمنا الفطرة ال�سليمة ،والعقل
املت���زن ذي التج���ارب ف�ض َال عن الن�ش����أة الأ�سري���ة واالجتماعية
الفا�ضلة والنبيلة.
البع���د الآخ���ر يف �شخ�صية القائد هي :املعرف���ة واملهارة املقبولة
علمي���اً ومهنياً ،و�أق�صد باملعرفة؛ لي�س التعليم النظامي فح�سب،
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ب����ل ال ّتعلم ال����ذي يدركه القائد باال�ستم����اع ،واالحتكاك ،واملالحظة،
والت�أمل ،واحل����وار ،والقراءة ،ويتبع ذلك التجري����ب ،ومتثيل الأدوار
�شعوري���� ًا وميداني ًا ،ال�سيما �إذا كان معا�ص����ر ًا ل�شخ�صيات ذات قدوة
م�ؤثرة من حميطه اخلا�ص �أو العام� ،أو مزاولة �أدوار قيادية حمدودة.
ق���ر�أت واطلعت عل���ى �أكرث من مئ���ة مرجع يف القي���ادة ،ومل �أجد
عب���ارة كثرية الرتديد مثل عب���ارة الت�أثري ،بل ذهب �أكرث اخلرباء
�إىل تعريف القيادة ب�أنها «الت�أثري يف الآخرين».
حتم��� ًا �أن من ميلك املقوم���ات �آنفة الذكر ،ف�إنه م���ن الطبيعي �أن
ي�ؤث���ر كنتيجة معروف���ة �سلف ًا ،فال ميكن ب�أي حال مل���ن متلكته� ،أو
ملك تلك املقوم���ات ،و�إال وفا�ضت قياد ًة ،وت�أث�ي�ر ًا ويبقى ال�س�ؤال
امله���م �إىل �أي اجت���اه �سيذهب هذا الت�أثري؟ وم���ا هو نطاقه؟ ومن
�سيق���وم ب���ه؟ وم���دى �أخالقيات���ه وعائده عل���ى الف���رد واجلماعة
واملنظمة والأمة؟.
تالح���ظ �أن الدرا�س���ات الإدارية تدرج القي���ادة �ضمن الدرا�سات
ال�سلوكي���ة؛ وذل���ك ب�سب���ب الت�أث�ي�ر وجم���ال الت�أثري ال���ذي هو يف
الآخرين ،وقد �أ�ضاف امل�ؤلف �أن الت�أثري �سيكون بطرق �أي بو�سائل
�إبداعية ومقنعة ،لأن النا�س يف الع�صور املت�أخرة بالدرجة الأوىل
�أ�صبح���ت الو�سائل الإبداعية ال�سيما الإعالمي���ة والدعائية؛ ت�ؤثر
فيه���م ب�شكل عميق ،فيما ي�سمى «ع�صر ال�صورة» كنتيجة منطقية
للث���ورة يف �صناعة الإعالم والإع�ل�ان والعالقات العامة ،تدعمها
ثورة تكنولوجي���ة مل تعهدها الب�شرية �سابق��� ًا ،و�أما مقنعة فذلك
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متعل���ق ب�إميان القائ���د بر�سالته والتي �سيظه���ر �أثرها يف خطابه،
كم���ا �أنها مقنع���ة للآخرين فينبغي �أن تك���ون الر�سالة تلبي حاجة
�أو تواج���ه حتدي��� ًا داهم ًا والتي م���ن خاللها تظه����ر الفر�صة التي
يعر�ضها القائد.
�إن الت�أث�ي�ر م���ن �أجل حتريك الآخري���ن باجتاه �أهداف �صحيحة
يعن���ي �أن القائ���د وظيفت���ه االختي���ار ب�ي�ن البدائ���ل �أي الأه���داف
ال�صحيح���ة ،و�صحيح���ة ملنا�سبته���ا للظ���رف وهي ت�ش���كل �أولوية
كربى للآخرين ،ول���ن تكون ذات �أولوية �إال �أن تكون عالية املنافع
منخف�ضة التكاليف والأ�ضرار املادية والب�شرية.
كم���ا �أ ن تل���ك الأه���داف ال�صحيح���ة ه���ي منظومة بح���د ذاتها،
ومنبثق���ة م���ن ر�ؤية يراها القائ���د ،متحقق ًة يف حلم���ه بامل�ستقبل،
ونقل هذا احللم �إىل الآخرين ،ف�أ�صبح واقع ًا يف �شعورهم.
فال بد لهذه الر�ؤية �أن تكون مالئمة؛ قابلة للتطبيق ،وفيها قراءة
�سليمة للواقع ،ووا�ضحة ،بحيث ميكن فهمها وا�ستيعابها وحتويلها
�إىل �أهداف.
كل م���ن ع��� َّرف القيادة؛ اهت���م باملداخالت و�شرح عملي���ة القيادة دون
النظر بعمق �إىل نتائج العملية القيادية التي تثبت م�صداقية القائد،
وه���ي �أن يك���ون هناك منو وانخفا�ض يف حج���م املخاطر والتحديات،
م���ع �شرط حتقيق الإ�شباع امل���ادي واالقت�صادي وهو عن�صر رئي�س يف
الإ�شباع ،وكذلك املعنوي لأنه غاية القيادة هي الآخر.
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ثاني ًا :التعريف
بامللك عبدالعزيز

قال لأبي عبيدة « :ا�سمع من �أ�صحاب النبي �صلى
اهلل علي���ه و�سل���م و�أ�شركهم يف الأم���ر ،وال جتتهد
حت���ى تتبني ،ف�إنها احلرب ،واحل���رب ال ي�صلحها
�إال الرجل املكيث الذي يعرف الفر�صة والكف»
عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه»

املل���ك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل بن تركي بن عبداهلل
بن حممد بن �سعود.
م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية احلديثة عام  1319هـ املوافق  1902م،
بعد ا�ستعادته الريا�ض عا�صمة �آل �سعود لدولتهم الثانية.
ه���و القائ���د احلام���ل للق���درات ،واال�ستع���دادات الفطري���ة ،و�إرث
القيادة من �أ�سالفه القريبني والبعيدين ،وه ّم ا�سرتجاع احلكم،
وقد حول اله ّم �إىل فر�صة؛ فقر�أ املا�ضي و�سنن التاريخ والواقع
الدويل والإقليمي واملحلي؛ ثم حترك ويف ذهنه النهاية ،حترك
وهو يعلم مبادئ و�أدوات النجاح وهي ما يلي:
•�إن الر�ؤية ال بد �أن ي�ؤمن بها وي�صدقها املخل�صني من
حولك ويعلموا �أن عائدها وخريها �سيعم اجلميع.
•�إن للأر�ض خ�صو�صية ،فهي ال تقبل �إال ال�شريعة ال�سمحة
بفهم ال�سلف ال�صالح.
•�إن اختيار الرجال �أمر مهم ،واجلزيرة مليئة بهم ،وعليك
فقط التفر�س ثم تكون كرمياً بالنف�س واملال ،فالعرب �أم ًة
حتب الفخر.
•�إن لكل مرحلة ظرفها ،واجلمود على مبادئ �سيا�سية بعينها
�ستدفع بك للك�سر �أو االنك�سار ،ولذا �أجنح طريقة هي
اخلطوة ...خطوة ...بدون اندفاع �أو تر ٍّو �أكرث مما يجب.
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•�إن النا�س �ستقاتل معه ثم �ستتعب ،لأنها تعبت من التفرق
عي على
والت�شرذم وهي متطلعة لال�ستقرار ،فهذا املكان ّ
احلكومات املركزية عرب التاريخ ،و�صناعة اال�ستقرار
واملدنية احلديثة هي تطلع النا�س.
املل����ك ابن �سعود �صالح يف دع����واه ،لأنه معجب بعمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه من اخللفاء ،وعمر بن عبدالعزيز من خلفاء بني
�أمي����ة ،ول���ذا فهو معجب مبا �س���ار به ه�ؤالء ،وه���و احلزم والعدل
واال�ستقامة والأنفة والتوا�ضع يف �آن مع ًا.
للمل���ك ال�صالح ( )27ابن ًا ،ولد عام  1293ه���ـ املوافق  1876م،
وت���ويف رحمه اهلل ع���ام 1373هـ املواف���ق  1953م عن عمر يناهز
الثمانون عام ًا.
املل����ك عبدالعزي����ز ل����ن ين�س����اه الوط����ن ،فه����و امل�ؤ�س�س ،ول����ن ين�ساه
الع����رب فه����و املوح����د يف ظ����ل الفرق����ة ،ول����ن ين�س����اه الغ����رب لأن����ه
ّ
املخل�����ص والبطل وه����م يع�شقون ال�شجع����ان ويع�شقون الأ�سطورة،
ولذل����ك يف����رح كبارهم بالت�صوي����ر بجانبه ،يق����ول ال�سيد ت�شارلز.
ه����ـ .دوات����ي :متح�س����راً عل����ى م����وت املل����ك عبدالعزي����ز (طي����ب اهلل
ث����راه) :عبدالعزي����ز ب����ن �سعود �أعظم مل����وك اجلزي����رة العربية...
�أواه ...هاه����و ق����د ق�ضى نحبه ،و�أ�صاب الوج����ل كافة القلوب التي
�شه����دت جثمان ذلك امللك وهو يوارى الرثى� ،ستظل �أجماده من
هذه اللحظة و�صاعداً ،را�سخة يف ذكرى بني الب�شر !.
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ثالث ًا :مبادئ القيادة
عند امللك عبدالعزيز

قال يوم ًا ملن حوله�« :أر�أيتم �إذا ا�ستعملت عليكم
خري من �أعلم ثم �أمرته بالعدل � ،أكنت ق�ضيت
علي ؟» فقالوا :نعم! ،فقال« :ال ،حتى �أنظر يف
ما ّ
عمله� ،أعمل مبا �أمرته �أم ال !».
عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه»

 .1ميلك «فكرة» خلق منها «ر�ؤية»
الفك����رة عن����د املل����ك عبدالعزي����ز ا�ستعادة مل����ك �آبائه و�أج����داده �أي
ا�سرتج����اع ح����ق �سلب منه وملاذا هذا ح����ق؟ ...لأنه ميلك ال�شرعية
الديني����ة ،امل�ستم����دة من الدعوة الإ�صالحي����ة ال�سلفية املبنية على
ه����دي الكت����اب وال�سن����ة ال�صحيح����ة وه����و احلاكم املتغل����ب ،وميلك
ال�شرعي����ة ال�سيا�سي����ة ،فق����د �سبقته دولت����ان تاريخيت����ان لآل �سعود
ث����م القب����ول الع����ام ،وذلك ل�سببني حيث مل ي���رى املواطنني يف ظل
الدولة ال�سعودي���ة الأوىل والثانية �إال الأم���ن واال�ستقرار والرخاء
والع���زة حيث حتولت جن���د �إىل قلب اجلزيرة العربي���ة لأول مرة
يف تاريخه���ا الب�ش���ري ،كما �أن ه�ؤالء قد جرب���وا من جاء بعدهما
فعرفوا قدرهما.
�إن الفك���رة ب�سيط���ة وا�ضحة للفهم ،ولكنه���ا عميقة بجذورها يف
ال�سم���اء والأر����ض واملا�ض���ي وامل�ستقب���ل ،ولذا مت�س���ك بها القائد
من���ذ نهاية �صيف ع���ام 1901م حينما انطل���ق ال�ستعادة الريا�ض
فلم يخرج عنه���ا بالرغم من الفر�ص التي �أتيحت له وبعد �إعالن
ا�ستع���ادة الريا�ض 1902م بد�أ بتطوير الفكرة بعدما حتققت �إىل
ر�ؤية نحو بناء دولة تتماثل مع من �سبقها يف مبادئها وتختلف هذه
املرة يف �سيا�ستها.
�إن الر�ؤي����ة يف بن����اء تل����ك الدول����ة ق����د جن����ح القائ����د يف ت�سوي����ق فكرتها
لإتباعه من ع�صبته املقربني ،وحلفاءه التاريخيني ،واملغامرين اجلدد
املتعلقني بكاريزما الإمام امللك ذي الوالية الدينية وال�سيا�سية.

33

 15مبد�أ للقيادة عند امللك عبدالعزيز

نع���م ...لقد ّ�سوق املل���ك عبدالعزيز فكرة ال�شهادة يف �سبيل اهلل،
ث���م ا�ستعادة وبن���اء الوطن حتى �أن رجال���ه يذهب���ون �إىل القتال
ب�سع���ادة قلم���ا جتدها يف �أتباع �أمثال ه����ؤالء الذين حتدث عنهم
�صاح���ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر طالل بن عبدالعزيز حينما قال:
يف ����ص  ،111من كت���اب العميد الرك���ن علي بن �شاي���خ ال�شهري
«ت�أث�ي�ر �شخ�صية القائد وبناء املعنويات يف جي�ش التوحيد بقيادة
املل���ك عبدالعزيز»� ...أنه بع���د معركة البكريية ثبت ابن ر�شيد يف
ال�شنان���ة ،وثبت ابن �سعود يف الر����س ،وح�صلت بينهما مناو�شات
كث�ي�رة فم ّل �أهل جند هذه احلال وخافوا �أن ي�سري �إليهم «الهواء
الأ�صف���ر» فرفع���وا �أ�صواته���م �شاك�ي�ن متذمري���ن ،وكان �ضم���ن
املقاتل�ي�ن ع ّم���ي الأمري حمم���د ب���ن عبدالرحم���ن ،و�أرادا حتفيز
الوالد واخلروج به من فرتة الهدوء �إىل القتال احلا�سم فلم يجدا
غ�ي�ر ال�شاعر «حمم���د العوين » من �أهل الق�صي���م فقاال له« :لقد
مل ّين���ا املراح فعلي���ك �أن تن�ضم ق�صيدة ت�ستث�ي�ر فيها عبدالعزيز
خلو����ض معركة فا�صلة حا�سمة بينه وبني اب���ن ر�شيد» ،عند ذلك
ق���ال ال�شاعر العوين« :على �شرط يا حممد ويا �سعد� ..أن ت�سمحا
يل ب�ش���رب الدخان بجانب د ّلة قهوة �شق���راء» ،ف�سمحا له وحققا
طلبه ،و�أن�شد ق�صيدته امل�شهورة التي �أذكر منها الأبيات التالية:
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من���ي عليك���م يا ه���ل العوج���اء �سالم
واخت�ص �أبو تركي عمى عني احلريب
يا �شيخ ب���اح ال�صرب من ط���ول املقام
يـ���ا حامــي الونـدات يـا ريـف الغريـب
�أكرم ه���ل العوج���اء مدابي�س الظالم
هم درعك ال�ضايف �إىل بار ال�صـحيب
عين���ك �إىل �سـ ـه���رت يعاف���ون املن���ام
�سـ ـ ّـم لغريك و�أن���ت لك مثل احلليب
ل ـ���ي ع�سكر الب���ارود و�أحم ـ��� ّر الكتام
تالفحت بـاذيـالـها �شـهــب ال�سـبـيـب
واهلل م���ا يج ـل���ى ع���ن الكب ـ���د املــالم
�إ ّال النيـامــ����س ت�سم���ع �سمع له نحيب
فدقت طبول احلرب ...وكان الوالد يف خيمته ..فما �أن �سمع ذلك
حتى خرج وان�ضم �إىل املحاربني يف عر�ضتهم حتت قرع الطبول،
ووق���ع كلمات ال�شاعر ،وهجم على ابن ر�شيد وحقق الن�صر ،وبعد
ه���ذا كانت املعنوي���ات يف �أف�ضل حاالتها ،وق���د مت اال�ستيالء على
كميات كبرية من غنائم احلرب.
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 .2ال�شريعة (القانون  -النظام)
ع���اد امللك عبدالعزيز �إىل الريا�ض وهو يعلم تربي ًة �أنه ال خري يف
حكم يقوم عل���ى الباطل ،يقول اهلل عز وج���ل�« :أَ َف ُح ْك َم الجَْ ِاه ِل َّي ِة
َي ْب ُغ���ونَ وَ مَ���نْ �أَ ْح َ�سنُ ِم���نَ اللهّ ِ ُح ْك ًم���ا ِّل َق ْو ٍم ُيو ِق ُن���ونَ (� »)50سورة
املائدة ،عاد ودعوة الدعوة مر عليها �أكرث من مئة وخم�سني عام ًا
ق���د ت�أ�صلت تلك الدعوة يف قل���وب النا�س ...عاد وهو يعلم �أنه لن
ي�صلح �آخر هذا الوطن �إال مبا �صلح �أوله.
ول���ذا ف�إن الر�ؤية غايتها و�أداته���ا ال�شريعة الإ�سالمية امل�ستمدة
م���ن الدع���وة الإ�سالمية ،دع���وة الإمام حممد ب���ن عبدالوهاب،
ولك���ن هذه املرة ا�ستعاد قراءة الدعوة مرتني �أحدهما الأخطاء
التاريخي���ة الت���ي وقع���ت يف ممار�سته���ا والثاني���ة يف قدرتها نحو
بناء جمتمع مدين يتناغم مع تطورات الع�صر احلديث ويكفل
اال�ستقرار والعمران الطويل.
ول���ذا ف�إن القائد �أعاد ت�أكي���د الهوية والر�سالة ،مع ندية علمية
وفه���م دقي���ق لفقه امل�صالح واملفا�سد ،وتبي�ي�ن �أحياناً لدور امللك
ع���ن دور الع���امل والفقيه ،واملبادرة يف حف���ظ دائرة االخت�صا�ص
ال�سيا�س���ي ،يقول الأ�ست���اذ ال�شيخ عبداملتع���ال ال�صعيدي (�أ�ستاذ
باجلامع الأزهر) يف كتابه املجددون يف الإ�سالم� ،ص « :426فلما
ا�ستق���ر الأمر للملك عبدالعزي���ز يف جزيرة العرب �أخذ ي�سعى يف
�إ�صالحها ليق�ض���ي على اجلاهلية التي وقع���ت ثاني ٍة فيها ،ويزيل
مظاه���ر البداوة التي انت�ش���رت يف �أنحائها ،وين�ش���ر فيها و�سائل
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املدنية احلديثة ،وهو يف هذا ميتاز على غريه من امللوك والأمراء
الذي���ن قاموا بالتجديد بني امل�سلمني يف الق���رون احلديثة ،لأنهم
كان���وا يهتمون بالإ�ص�ل�اح املدين وحده ،وال يهتم���ون يف الإ�صالح
الدين���ي �إال ب�أمور ال تدخ���ل يف �صميم الإ�ص�ل�اح ،وال تق�ضي على
اجلم���ود الديني بني امل�سلمني ،وال ُتزيل م���ا انت�شر بينهم من بدع
وخراف���ات ،فت����ؤدي �إىل الف�ساد �أك�ث�ر مما ت����ؤدي �إىل الإ�صالح،
وترب���ي جي ًال م�ضطرب ًا بني القدمي واجلديد ،وجمتمع ًا حائر ًا بني
دعوة التجديد واجلمود.
�أم����ا امللك عبدالعزيز ف�إنه قام يف دولة تعمل بالت�شريع الإ�سالمي،
وت�أخذ فيه ب�إ�صالح ديني يق�ضي على كثري من البدع واخلرافات،
وال ي�ؤخ����ذ علي����ه �إال مع����اداة الإ�ص��ل�اح امل����دين ،وجماف����اة و�سائل
احل�ض����ارة احلديث����ة ،ف�أخذ املل����ك عبدالعزيز يعمل عل����ى �إدخال
و�سائ����ل ه����ذه احل�ض����ارة يف دولته ،وعل����ى �أن ي�س��ي�ر مبدر�سة ابن
تيم ّية يف طريق يباعد بينه����ا وبني تز ُمتها الديني( ،((1وجمافاتها
للمدنية احلديثة ،ليجم����ع بني الإ�صالح الديني والإ�صالح املدين،
وي�سري بالتجديد الإ�سالمي يف طريقه ال�صحيح الذي تنكبه امللوك
والأمراء امل�سلمون يف الق����رون احلديثة ،ف�أخفقوا يف الو�صول �إىل
غايته����م من التجدي����د ،ومل ميكنهم �أن يجمع����وا �شعوبهم من هذا
�إال �أن تفرق����ت وحدتهم ،واختلفت كلمته����م ،لأنهم كانوا قبل هذا
متفقني عل����ى جمودهم القدمي ،فلم يفعل �أولئ����ك امللوك والأمراء
( ((1حا�ش هلل �أن يكون ابن تيمية متزمت ًا وهو �صاحب النقل ال�صريح والعقل
ال�صحيح ،والفهم اخلاطئ من البع�ض لي�س حجة على مدر�سته.
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ق�سموهم �إىل جامدين
الذين ُعنوا بالإ�صالح امل����دين وحده �إال �أن ّ
وجمددي����ن ،ف����كان من الفريق��ي�ن جمتم����ع متناف����ر ال تنا�سق بني
�أفراده ،وال ان�سجام بني �أجزائه ،اللهم �إال ذلك النفاق االجتماعي
ال����ذي ي�ؤلف بني �أفراده يف الظاهر ،وال يجعل منه جمتمع ًا �صادق ًا
يف الظاه����ر والباطن ،لي�ؤدي وظيفته الوطني����ة والدينية ،وينه�ض
ب�شعب����ه يف كل ما يو�صله �إىل �سعادت����ه ،و�إذا كان امللك عبدالعزيز
ق����د ت�أخر به الزمن يف ذلك ،ف�إن �سلوك����ه ذلك الطريق ال�صحيح
مما يبعث الأمل يف جناح ما ي�أخذ به من الإ�صالح ،وعلى من ي�أتي
بعده �أن مي�ض����ي يف ذلك الطريق ال�صحي����ح ،و�أن ي�أخذ بالو�سائل
الت����ي كان ي�أخذ بها فيه ،ف�إنه كان له يف ذلك و�سائل حكيمة امتاز
بها على غريه من املجددين املت�أخرين.
وم���ن تل���ك الو�سائل �أن���ه مل يكن يفر����ض ما يراه م���ن الإ�صالح
عل���ى �شعب���ه فر�ضاً ،ومل يك���ن يحمله عليه بالإك���راه والقوة ،كما
فع���ل حمم���د علي با�ش���ا يف الق���رن ال�سابق ،ب���ل كان ي�أخ���ذ �شعبه
يف ذل���ك بالإقن���اع ،حتى ي�ؤم���ن مبا يريده من الإ�ص�ل�اح قبل �أن
ي�شرع فيه ،ويثبت عليه لإميانه به ،ف�إذا تخ ّلف بعد هذا متخ ّلف
بالعن���اد واال�ستكب���ار ،و�أخ���ذ ي�ض���ع العقب���ات يف �سبي���ل الإ�صالح،
�أخ���ذه بالق���وة التي تق�ضي عل���ى عناده وا�ستكب���اره ،لأنه يعار�ض
الإ�ص�ل�اح بالقوة ،فيكون ج���زا�ؤه �أن ي�ؤخذ بالقوة �أي�ضاً ،لريتدع
عن عناده وا�ستكباره.
وكان و�سائله يف ذلك �أي�ض ًا �أنه كان ّ
يف�ضل الت�ؤده والت�أنيّ  ،ويراعي
ا�ستعداد ال�شعب ملا يريده من الإ�صالح ،حتى �إنه مكث نحو ع�شر
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�سن�ي�ن يجاهد ويجالد يف �سبيل �إن�شاء التليفون ،مرة مع الإخوان،
ومرة مع علمائهم ".
ث����م �إن ال�شريع����ة حتتاج �إىل ق�ض����اء م�ستقل كما فع����ل علي بن �أبي
طال����ب كرم اهلل وجهه حينما ادعى عليه اليهودي ف�ساوى بينهما
القا�ض����ي باملجل�����س ،والتاري����خ يعي����د نف�س����ه م����ع املل����ك اب����ن �سعود،
و�إلي����ك الق�ص����ة الت����ي ي�سرده����ا ،د .عبدالعزي����ز الثني����ان ،يف كتاب����ه
�إن�ساني����ة مل����ك� ،ص  ...« :31يف ذات يوم ،بع���د وفاة والده الإمام
عبدالرحم���ن بن في�صل ،قابله رجل م���ن عامة النا�س بعد �صالة
الفج���ر ،ودار بينهم���ا احل���وار التايل :ق���ال الرجل وب���كل ب�ساطة
وج���ر�أة ودون �ألقاب وال ُكنى :يا عبدالعزيز �إن ّ
يل يف رقبة والدك
الإمام دين ًا قدره مائة ريال.
قال امللك عبدالعزيز :وهل عندك �شهود.
قال الرجل� :شاهدي هو اهلل.
قال امللك :ونعم باهلل ،لكن يا �أخا العرب ال �أ�ستطيع �أن �أ�صنع لك
�شيئ ًا �إن مل يكن لديك بينة تثبت ادعائك.
قال الرجل :بيني وبينك �شرع اهلل.
قال عبدالعزيز� :صدقت.
وان�ص���رف االثنان من امل�سجد ،وتوج���ه امللك عبدالعزيز مع هذا
الرجل �إىل ال�شيخ �سعد بن عتيق قا�ضي الريا�ض �آنذاك.
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وط���رق عبدالعزيز الب���اب ،وحني �سمع ال�شيخ �سع���د �صوت امللك
عرف���ه ،وعلم �أن ب�صحبته رج ًال �آخر ،فق���ال ال�شيخ �سعد للملك:
يا عبدالعزيز �أجئت �ضيف ًا �أم خ�صم ًا.
قال عبدالعزيز :بل خ�صم ًا.
ق���ال ال�شيخ �سع���د� :إذ ًا اجل�س يا عبدالعزيز �أن���ت وخ�صمك على
الأر����ض ،فجل�س اخل�صمان امللك واملواط���ن وجل�س القا�ضي على
عتبة الباب.
�إنه���ا الب�ساط���ة والتوا�ضع والعدل والإن�ص���اف �إنها �صورة ورثت
احل���ب ،وزرع���ت الوالء وغر�س���ت ال�صف���اء ،ف�أي م���كان يف الدنيا
يوجد فيه هذا امل�شهد؟ ملك وقا�ض ومواطن من عامة ال�شعب
يجل�س���ون للمحاكم���ة ،و�أم���ام من���زل القا�ضي تك���ون اخل�صومة،
ويحكم القا�ضي فوراً وير�ضى اخل�صم باحلكم.
ثم بعد ذلك يلتفت ال�شيخ �سعد �إىل امللك عبدالعزيز ويقول :الآن
�أنت �ضيفي.
ويدخل امللك منزل ال�شيخ وي�شرب القهوة ويتبادل معه الأحاديث.
رحم اهلل امللك الراحل ،توا�ضع فرفعه اهلل ،و�أجل ال�شرع ف�أجله
اهلل ،وعدل ف�أكرمه اهلل».
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 .3اختيار الرجال (القادة)
يخت����ار املل����ك عبدالعزيز رجال����ه يف احلرب م����ن الع�صبة املقربني
املخل�ص��ي�ن م����ن �أمث����ال �آل جل����وي ،و�آل بيته ،ورج����ال القبائل ذوي
ال�شجاع����ة والإق����دام فيحف����ظ ر�ؤو�سه����م ويج����ل كبريه����م ويق����دّر
ت�سل�سله����م القبل����ي الهرم����ي بالإ�ضاف����ة �إىل احلا�ض����رة م����ن مل����ك
ه����ذه وتل����ك� ،أما يف ال�سلم حي����ث العمران والبن����اء فكانت االنتماء
وال����والء والكف����اءة ،واالنتم����اء يعني �أن����ك حتب املل����ك عبدالعزيز،
والكف����اءة ه����ي امله����ارة ،ولذل����ك كان الق�ص����ر امللكي (بي����ت احلكم)
يع����ج ب�����أمم متح����دة م�صغ����رة ،يجمعه����م ال����ر�أي والعق����ل واحلكمة
وامله����ارة ،م�شغولني به���� ّم النجاح ،وقد وهب����وا حياتهم البن �سعود
فقد بلغ عدد امل�ست�شارين يف الديوان ال�سيا�سي للملك عبدالعزيز
ثمانية وع�شرين م�ست�شاراً بالإ�ضافة �إىل م�ست�شارين �آخرين غري
ر�سمي��ي�ن من �ضيوف امللك �أو م����ن الالجئني ال�سيا�سيني ومنهم:
«حاف����ظ وهب����ة من م�ص����ر ويو�سف يا�س��ي�ن ور�شاد فرع����ون وخالد
احلكي����م ومدحت �شي����خ الأر�ض وخري الدين الزركل����ي من �سوريا
و�أم��ي�ن الريحاين وف�����ؤاد حمزة م����ن لبنان وعب����د اهلل الدملوجي
ور�شي����د ع����ايل الكي��ل�اين م����ن الع����راق وخال����د الغرقن����ي وب�ش��ي�ر
ال�سعداوي من ليبيا».
يق���ول ال�سي���د ه���اري �سان���ت ج���ون فيلب���ي Harry Saint John

« Philpyعب���د اهلل فيلب���ي» �ص  ،517يف كتاب���ه العربية ال�سعودية
«م���ن �سن���وات القح���ط �إىل بوادر الرخ���اء»« :ويف �س���ن اخلام�سة
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والأربع�ي�ن كان (ابن �سع���ود) يف ريعان ال�شب���اب ،وكان قد حقق
منجزات العمر� ،إال �أن ن�شوة االنت�صار نبهته وجعلت منه عمالق ًا
�سائ���ر ًا عل���ى الدرب م���ن جديد ،فق���د وجد نف�س���ه  -كما كان يف
ال�ساب���ق  -م�ضط���ر ًا للقي���ام ب�أعبائ���ه مبف���رده لك���ن و�سط مزيد
من �أعدائ���ه املرتب�صني والناقدين ،وكونه م���ن عائلة مالكة حتى
ال�صميم ،ولديه �إميان را�سخ بحق امللك يف احلكم �شرع ًا ،و�إميان ًا
بواجبه يف �إدارة ال�شعوب ،كان (ابن �سعود) دميقراطي ًا من حيث
كاف ب�أمور الت�شاور يف احلكم ،وهي
النزع���ة الفردية وملم ًا بقدر ٍ
�صف���ة كانت مبثابة جزء متكامل يف حياة العرب ،ولعل �شخ�صيته
التي ا�شتملت على هاتني اخل�صلتني �سهلت عليه مهمة اال�ستمرار
يف احلك���م ،حي���ث �إن �سل���وك �شخ�صيت���ه الالئق الت���ي كان (ابن
�سعود) بنف�سه مي���ا ًال �إىل �أن يف�سرها مبوجب الآية القر�آنية التي
تقول ...« :وَ �شَ ا ِو ْرهُ ْم فيِ الأَ ْم ِر ف َِ�إ َذا َعزَ ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى اللهّ ِ ِ�إنَّ اللهَّ
ُي ِح ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِل َني (� »)159سورة �آل عمران.
خدمت هذه القناعة (ابن �سعود) كثري ًا وخا�صة يف احلاالت التي
كان���ت تتطلب ممار�سة تلك امله���ارات ال�شخ�صية املتمر�سة ،لكن
مكانته اجلديدة ب�صفت���ه �شخ�صية عاملية و�ضعته �أمام م�شكالت
م���ن نوع غري م�أل���وف مل توفر له خرباته ال�سابق���ة �أي م�ؤ�شر على
كيفي���ة التعامل معه���ا ،ويف الوق���ت نف�سه كانت الأعب���اء اجل�سام
امللق���اة عل���ى عاتقه كبرية ج���د ًا ال ميكن لأي �شخ����ص �أن يتعامل
معه���ا دون م�ساعدة من الآخرين ،وخا�صة فيما يتعلق ب�أمور فنية
مثل الأمور املالية واالقت�صادية.
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كان (ابن �سعود) على عل���م بجوانب الق�صور يف �إدارته ،لكنه مل
يتهرب �أب���د ًا من م�س�ؤوليات���ه ،وكانت عظمته املتمي���زة واعتماده
عل���ى نف�س���ه بح���د ذاته���ا مل تكن عقب���ة �أم���ام ت�شكيل ف���رق من
الأكف���اء ملعاجلة ق�ضايا الدولة الإداري���ة وال�سيا�سية ،لقد متكنت
اجلزيرة العربية (التي �أطلق عليها بعد ب�ضع �سنوات ا�سم مملكة
جن���د واحلجاز حت���ت �إدارة �ستة رجال متي���زوا بقدرات وف�ضائل
متقارب���ة) م���ن �أن ت�صبح مث���ا ًال فريد ًا م���ن نوع���ه ونربا�س ًا لفن
ال�سيا�س���ة الإن�سانية يف �إدارة البالد وا�شتملت تلك املجموعة على
�صفات روحانية و�صف���ات حكم دنيوي مرتكزة على �أر�ضية �صلبة
من الإميان والعدل ،ومما ال �شك فيه �أن (ابن �سعود) كان عازم ًا
على توطيد وتر�سيخ هذه ال�سمات ب�أي ثمن كان ،ومن �أجل حتقيق
ه���ذا اله���دف كان البد م���ن النظ���ر �إىل �إرادة ال�شعب عل���ى �أنها
جوهري���ة و�ضرورية مثلها مث���ل �إرادة احلاكم نف�س���ه ،ولكن �سوء
احل���ظ �أن هاتني النزعتني نادر ًا ما كانتا متوفرتني يف الأ�شخا�ص
الذي���ن كان م���ن املفرو�ض به���م �أن ي�ساعدوه يف تل���ك املهمة التي
تفوق قدرة الب�شر ،وكانت الف�ضيلة يف ذلك الوقت موجودة ب�شكل
ملحوظ ويتحل���ى بها �أهايل جند الذين جازفوا بحياتهم لتحقيق
املثل الروحانية الفا�ضلة ،كما عملوا جادين على تطبيقها يف ديار
الف�ت�ن واجلهل التي فتحوها ،لكن مل يكن لدى القليل منهم دراية
يف ال�ش����ؤون الإدارية و�إملام باخلربة ال�ضروري���ة لتطوير الأو�ضاع
اجلديدة التي فر�ضتها عليهم االنت�صارات التي حققوها.
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ومل يكن هناك �أي تق�صري على �صعيد القدرة على العمل ،وخا�صة
بني رعايا امللك اجل���دد يف مناطق احلجاز ،ومن خالل خدمتهم
للأت���راك (العثمانيني) �أ�صبح العديد منه���م خرباء متفننون يف
ممار�س���ة الإدارة ،لك���ن (ابن �سع���ود) كان حري�ص��� ًا على تعيني
ه����ؤالء النا�س يف الوظائ���ف االجتماعية ال�شاغ���رة والذين �أ�صبح
وال�ؤهم للحكم اجلديد قائم ًا ب�شكل �سلمي.
ويف ظ���ل هذه الظروف وجد (ابن �سع���ود) نف�سه م�ضطر ًا لتعيني
موظف�ي�ن من ذل���ك امل�صدر الوحي���د الذي كان متوف���ر ًا له ،علم ًا
ب�أن���ه بد�أ يف ذلك على نطاق �ضيق لكن فيما بعد تدفق التعيني يف
الوظائف على نحو مل يعد بالإمكان حتديده.
كر����س (ابن �سعود) جه���ده منذ البداية ب�ش���كل �سليم متام ًا على
�أن ال يوظ���ف غري امل�سلم�ي�ن يف �أي وظيفة ر�سمية خ�شية �أن تتكرر
جتربة البلدان الإ�سالمية مع غري امل�سلمني يف املناطق اخلا�ضعة
حلكم���ه ،ومن ناحية �أخرى �أعلن (ابن �سعود) بو�ضوح �أن مناطق
احلج���از (عل���ى الأق���ل) يج���ب �أن تعد مناط���ق يف عه���دة لكافة
امل�سلم�ي�ن ،و�أن���ه يرحب ب�أي م�سل���م يف القدوم �إليه���ا �سواء للحج
�أو للعم���ل م���ن �أجل ك�سب ال���رزق� ،شريطة �أن يحرتم���وا ال�شريعة
الإ�سالمي���ة ويقبل���وا بها على �أنه���ا النظام الوحي���د الذي ي�ضبط
جميئه���م ومغادرتهم يف كافة املنا�سبات الدينية ،ومن خالل هذا
الت�صني���ف للعرب الأجان���ب وللجن�سيات امل�سلم���ة الأخرى ،وجد
(ابن �سعود) نف�سه م�ضطر ًا للبحث عن موظفني ر�سميني لت�سيري
ال�ش����ؤون الإدارية يف البالد ،والتي كان���ت يف البداية مق�سمة �إىل
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�إدارت�ي�ن منف�صلتني تقريب��� ًا هما (جند واحلج���از) ومرتبطتني
مبا�ش���رة ب�سلطته العليا التي من خالله���ا ميكنه فر�ض �إرادته يف
كلتا املنطقتني ب�شكل فعال.
تل���ك هي حالة الأو�ضاع التي وجد (ابن �سعود) نف�سه يف خ�ضمها
عن���د م�ستهل فرتة حكمه ملناطق احلجاز ،ولعل من �أف�ضل الطرق
لتبي���ان الأ�سلوب الذي متكن (ابن �سعود) من خالله من معاجلة
م�شكل���ة �إيج���اد كوادر �أ�سا�سية ه���ي الإ�ش���ارة �إىل حقيقة �أن كافة
ال�شخ�صيات التي جمعها حوله ا�ستمرت لي�س فقط يف خدمته ،بل
بقي���ت ت�شغل وظائفها يف الدوائر الر�سمي���ة نف�سها تقريب ًا �إىل �أن
وافت���ه املنية «كان (ابن �سعود) قد ح�شد تلك ال�شخ�صيات خالل
ال�سنت�ي�ن �أو ال�سن���وات الث�ل�اث الأوىل �إثر دخول���ه احلجاز لتقوم
بتويل �أمور ون�شاطات خمتلف �أجهزة الدولة نيابة عنه» ،و�إذا كان
هذا الإجراء ال يثبت بال�ضرورة �صدق احل�س الغريزي عند (ابن
�سعود) يف اختيار الرجال املنا�سبني ل�شغل خمتلف وظائف الدولة،
ف�إن����ه لي����دل بالت�أكيد على وجود ميزة مهم����ة �أخرى يف �شخ�صيته
الت����ي رمبا تكون نوعاً م����ن الإح�سا�س الطفيف باحلذر من كل ما
ه����و �أجنبي وقد جتل���ت �أعرا�ض هذا احل�س بانعدام م�شاعر الود،
يف وق���ت كان فيه مهتم ًا يف �أن يجتمع حوله ودائم ًا الوجوه نف�سها،
�س���واء من �أفراد العائل���ة� ،أو من الر�سمي�ي�ن (ويف كافة الأوقات،
ويوم ًا بعد يوم ،و�سنة بعد �سنة) الأ�شخا�ص �أنف�سهم.
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كان ي�شع����ر براح����ة �أع�صاب����ه و�س����ط ه�����ؤالء النا�����س ،وكان يت�صرف
بينه����م عل����ى �سجيت����ه ،وكان يك�ش����ف ع����ن روح الدعاب����ة لدي����ه وعن
ظرافته التي كانت ت�شد �أزره حيال وط�أة �أعباء احلكم على عاتقه،
وكان ب�إمكانه �أن يثق به�ؤالء النا�س لأن معرفته بهم كانت وثيقة
كما كانت معرفته بف�ضائلهم وب�أخطائهم ،وقد ق ّرب (ابن �سعود)
ه�����ؤالء النا�����س منه وم ّ����ن عليهم بكرم و�سخاء ال ح����دود لهما لقاء
خدماتهم له ،وا�ستمر هذا الكرم يف االزدياد مع تعاظم ثروته.
وكا�ستثن���اء للقاعدة العام���ة اخلا�صة بطول ف�ت�رة اخلدمة ،كان
هن���اك حالة ت�ستدعي االنتباه وتتعلق ب�شخ�ص خدم (ابن �سعود)
لفرتة �أطول من خدمة �أي �شخ�ص �آخر له ويدعى ذلك ال�شخ�ص
«عب���د اهلل الدملوجي» وهو �أ�ص ًال م���ن منطقة املو�صل يف العراق،
فق���د التحق " الدملوج���ي " بخدمة (ابن �سع���ود) يف عام 1915
م ب�صفت���ه امل�ست�شار الطبي له ،وب�سبب معرفت���ه باللغة الفرن�سية
�أوكل���ت �إلي���ه امل�س�ؤولي���ات ال�سيا�سي���ة املتعلق���ة بال���زوار الأجانب
القادم�ي�ن �إىل ق�ص���ر احلك���م يف الريا����ض ،وبع���د �أن �ضم (ابن
�سع���ود) مناط���ق احلجاز مت تعيينه يف من�ص���ب املمثل ال�شخ�صي
للمل���ك يف «ج���دة» �إىل �أن ت���درج يف ذروة ن�شاط���ه و�أ�صب���ح وكيل
الوزارة لل�ش�ؤون اخلارجية.
وو�صل «ف�ؤاد حمزة» كالجئ من فل�سطني ليخلف « عبداهلل الدملوجي»
يف من�صب����ه ،و�أثبت جدارت����ه يف وزارة اخلارجية ال�سعودية ،وبقي يف
ذل����ك املن�ص����ب �إىل �أن تويف وهو عل����ى ر�أ�س عمله يف ع����ام  1951م،
وكانت وفاته خ�سارة كبرية لل�سعودية  -البلد الذي تبناه.
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وجت����در الإ�ش����ارة هنا �إىل �أن����ه حدث خالل احل����رب �أن مثل «ف�ؤاد
حم����زة» اململكة العربية ال�سعودية يف «في�شى» ومثلها يف وقت الحق
يف «�أنق����رة» التي توجه �إليها ب�صفته وزي����ر ًا وتبعه �إىل هناك �أخوه
«توفي����ق» ،وكان الع�ضو البارز يف ذلك الفري����ق الر�سمي ال�سعودي
«عب����د اهلل ال�سليمان» الذي �أ�صبح يف ع����ام  1929م وزير ًا للمالية
�إثر جتربة مار�سها يف املن�صب نف�سه �شخ�ص يدعى «�شرف ر�ضا».
واجلدي���ر بالذك���ر �أن «ر�ض���ا» هو واح���د من الأ�ش���راف الذين مل
يك���ن لديهم �أي �سبب يحمله���م على �أن يكون���وا خمل�صني لأ�سرة
الأ�شراف التي انق�ضى عهدها.
وقد متيز «عبد اهلل» عن زمالئه ب�أنه كان جندي املولد وحما�سب ًا
عن طريق املمار�سة العملية ،كما �أن �أخاه الأكرب كان قد عمل عدة
�سن���وات �سكرتري ًا خا�ص��� ًا جلاللة (ابن �سع���ود) ،و�سبق له «عبد
اهلل» نف�س���ه �أن راف���ق (ابن �سعود) �سكرت�ي�ر ًا خا�ص ًا خالل حملة
احلج���از �إىل �أن وقع عليه االختيار لي�شغ���ل وظيفة مهمة ،وكان -
م���ن حيث ال�شكل  -ذا بني���ة ج�سدية م�ألوفة وكان ذا خيال وا�سع،
كم���ا �أنه مل يتوان �أو يتقاع�س يف ت�أدية املهام التي تتطلب الرباعة
والعناي���ة الفائقة مثل التعام���ل مع وعاء من اخلريات وجعله يلبي
متطلب���ات مفرو�ضة على حمتواه الذي ال ين�ضب ،وكانت �شجاعته
ال تع���رف الكل���ل يف معاجلته ملخطط���ات مت�شعب���ة اجلوانب التي
تهدف �إىل �إعادة البناء والتطور ،وبالطبع �أ�سفر العديد منها عن
نتائج كان لها فائدة كبرية للبالد ،وقد متكن من �إدارة اخلريات
املتنامي���ة لذلك البل���د بذكاء باه���ر ،وذلك من خ�ل�ال املنا�صب
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الإداري���ة احل�سا�سة التي كان هو و�أع�ضاء م���ن �أ�سرته ي�شغلونها،
وبينم���ا كان يبدو متمتع ًا بثق���ة امللك التامة يف كافة الأوقات ،كان
�أي�ض ًا هو الع�ض���و الوحيد يف احلكومة الذي مبقدوره �أن يت�صرف
ب�ش���كل اعتيادي مببادرة و�صالحيات �شخ�صية لقناعة مربرة ب�أن
ت�صرفاته �ستلقى موافقة وا�ستح�سان �سيده �صاحب اجلاللة.
ومن ب�ي�ن ال�شخ�صيات الأخرى الب���ارزة يف حكومة (ابن �سعود)
الت���ي بقي���ت يف منا�صبها من���ذ تلك الأي���ام حتى يومن���ا هذا هم
«حاف���ظ وهب���ة» ،و«يو�سف يا�سني» ،وكان «حاف���ظ وهبة» م�صري
اجلن�سي���ة و�سبق له �أن �سجن يف «مالطة» لعالقته ب�أعمال ال�شغب
التي حدث���ت يف الإ�سكندرية على �أيام «زغل���ول با�شا» عام 1919
م ،وق���د خ���دم «حاف���ظ وهب���ة» لفرتة ق�ص�ي�رة يف وظيف���ة مدير
املع���ارف ،وبعدها ذه���ب لي�شغل من�صب ممثل (اب���ن �سعود) يف
لن���دن ،وتع�ي�ن يف البداي���ة وبالتحدي���د ع���ام  1930م يف من�صب
الوزي���ر ،وم�ؤخ���ر ًا اعتمد �سف�ي�ر ًا حلكومة (ابن �سع���ود) وا�ستمر
يف ذل���ك املن�ص���ب وم�ضى على عمل���ه فيه حوايل رب���ع قرن ،ويف
نهاي���ة املطاف �أ�صبح من �أكرث العامل�ي�ن بجدية بني ممثلي (ابن
�سع���ود) م���ن الدبلوما�سيني ،وغالب ًا م���ا كان يت���م ا�ستدعا�ؤه بني
احل�ي�ن والآخر للت�شاور مع امللك وم���ع « يو�سف يا�سني» ال�سكرتري
ال�سيا�س���ي ل�صاحب اجلاللة ،والذي مت تعيينه م�ؤخر ًا يف من�صب
وزير الدولة ،وكان «يو�سف يا�سني» طيلة كل هذه ال�سنوات مبثابة
حلقة الو�صل بني �سيده وبني �شبكة املنا�صب الدبلوما�سية الوا�سعة
التي تنت�شر من «ال�صني» تقريب ًا حتى «البريو».
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وم���ن حيث الأ�صل فهو �سوري من مدينة الالذقية تورط يف بداية
حيات���ه يف امل�شكالت الناجمة ع���ن الو�صاية الأجنبي���ة املفرو�ضة
عل���ى بالده ،وق���دم �إىل اململك���ة العربية ال�سعودية ع���ام  1923م
وانتظم يف �صفوف الدع���وة �آنذاك ،وبعدها متكن من الفوز بثقة
(ابن �سعود) ورافقه يف حملته التي قام بها �إىل مناطق احلجاز،
وهناك ع�ي�ن رئي�س ًا لتحري���ر جملة مكة الأ�سبوعي���ة «�أم القرى»،
وكان �إ�شراف���ه على حمتواها جزء ًا من �أعماله التي كان يقوم بها
ب�صفت���ه �سكرتري ًا �سيا�سي ًا ل (ابن �سعود) ،وكان «يو�سف يا�سني»
م���ن �أبرز الرج���ال يف حكومة (ابن �سع���ود) ويف �أكرث من مرحلة
من مراح���ل ن�شاطها؛ �ساعده يف عمله الذي كان غالب ًا ما يتطلب
ال�سف���ر �إىل اخل���ارج لغر����ض �أو لآخ���ر م�ساعده القدي���ر «ر�شدي
ملح����س» وه���و الجئ من فل�سط�ي�ن ،ومل ترتك امله���ام الر�سمية ل
«ملح�س» الوق���ت الكايف لتطوير ح�سه الأدب���ي ،وعلى وجه اليقني
ميكن القول :لو �أن الظروف كانت طبيعية لف�ضل «ر�شدي ملح�س»
�أن يكر�س كل حياته للأدب والدرا�سة.
وم���ن بني الآخرين الذين �أ�سهموا �إىل ح���د كبري يف خدمة حكومة (ابن
�سع���ود) كان «خالد القرقني» الذي هجر موطنه «ليبيا» وبالتحديد بيته
يف «طرابل����س» وتركها للمحتلني الطليان و�أتى �إىل «جدة» مع �أوائل �أيام
احلك���م اجلديد يف احلجاز ويف ذهنه فكرة ال�شروع يف عمل جتاري ما،
لكن �سرعان ما اجنذب �إىل اخلدمة يف ديوان امللك وعمل هناك ب�صفته
م�ست�شار ًا ،وخالل ال�سنوات الأخرية مكنته قدرته و�إمكاناته التي �أينعت
و�صقلت مع مرور ال�سنني من �أن يحظى مبركز متميز بالقيادة والثقة.
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نكتفي بهذا الق���در من ال�سرد حول �أم���ور ال�شخ�صيات الإدارية،
و�سيالح���ظ القارئ �أن (ابن �سع���ود)  -خالل املراحل الأوىل من
حكم���ه � -أحجم ع���ن تعيني �أبنائ���ه و�أع�ضاء �آخرين م���ن الأ�سرة
احلاكم���ة يف منا�صب له���ا ات�صال مبا�شر بالأعم���ال الإدارية� ،إال
�أن���ه عني ابني���ه الكبريي���ن «�سع���ود ًا» و«في�ص ًال» نائب�ي�ن ر�سميني
عن���ه يف «جند» ويف «احلج���از» على التوايل ،كم���ا عني «في�صال»
وزي���ر ًا حكومات الدول الأوروبية ،لكن مث���ل تلك التعيينات كانت
طبيعي���ة ومنا�سبة جد ًا نظ���ر ًا للم�س�ؤوليات اجل�س���ام التي �ستلقى
عل���ى عاتقيهما عندما يحني الوقت �ضمن �سياق املجرى الطبيعي
للأم���ور ،وكان االنطب���اع الع���ام ب�أنهما كان���ا ي���زاوالن �أعمالهما
ب�إ�شراف مبا�شر من قبل امللك ،وخا�صة يف الق�ضايا ذات الأهمية
البالغ���ة ،وبالتحدي���د عندم���ا يت�ص���ادف وجود املل���ك يف �أي من
املناطق املعينني بها.
كان (ابن �سعود) عاق ً
ال يف ت�صرفاته جتاه بقية �أفراد العائلة ،فلم
يغام����ر بتعري�����ض الأ�سرة احلاكم����ة للنقد من ج����راء تعيني �أفراد
تل����ك الأ�س����رة يف منا�ص����ب هم لي�س����وا م�ؤهل��ي�ن لإدارته����ا �أو لي�ست
لديه����م اخل��ب�رة �أو التدريب الالزم ل�شغلها وكان����ت من خا�صياته
�أن����ه كان دائم����اً يو�ص����ي النا�����س يف جمال�سه كم����ا كان يو�صي نف�سه
ب�ش����كل �ضمن����ي بالإ�ش����ارة �إىل الآي����ة الكرمي����ة يف كت����اب اهلل «�إِنمَّ َ ����ا
�أَ ْموَا ُل ُك���� ْم َو�أَ ْو اَل ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة� »)15( ...سورة التغابن ،وكان يكرر ذلك
يف حني كانت ال�سنوات قد زادت من ثروات البالد كما زادت من
ذريت���ه ،وكان (ابن �سعود) يت�صرف بنا ًء على جتربته العملية يف
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احلي���اة لقناعته ب����أن املغريات التي حتمل ال�شخ����ص على �إف�ساد
الأبناء وال�ث�روة �شيء خطر للغاية و�أن عل���ى الإن�سان �أن يحرت�س
من ذلك اخلطر.
و�إلي����ك و�صف����اً عن يوم م����ن �أيام املل����ك عبدالعزي����ز ودور الرجال
متنوع����ي اخل��ب�رة وامله����ارة والعلم والوظيفي����ة يف �أحدى رحالته
�إىل مكة املكرمة برواية الأ�ستاذ يو�سف يا�سني يف كتابه الرحالت
امللكي����ة ال����ذي ن�ش����ر يف �أم الق����رى�« :أ ّم���ا وقد فرغنا م���ن الطريق
و�أتعاب���ه ،ف�إ ّنا ننتقل الآن لو�صف م���ا كان يف هذه الرحلة املباركة
م���ن الرتتيب والنظام ،وغري ذلك م���ن الأ�سباب التي كانت ته ّون
علين���ا م�شقة ال�سف���ر فنقول� :أه ُّم م���ا ميتاز به الرك���ب وي�ستحق
الذك���ر م���ا كان �سائد ًا من النظام والرتتي���ب يف احلل والرتحال،
فجمي���ع موظف���ي الدي���وان ال�سلط���اين وم���ن يتبعهم م���ن اخلدم
والعبي���د ،كل واح���د منهم يع���رف العمل الذي علي���ه ،فرتاه يعده
يف حين���ه ،وقلم���ا ترى الواحد منهم يتدخ���ل يف عمل الآخر ،و�إىل
القارئ بع�ض البيان:
كان ال�سلطان �إذا عينّ �ساعة امل�سري دعا من �أر�سل بطلب الرواحل
قبل امل�س�ي�ر ب�ساعة ،ف�إذا جاءت نادى منادي الركب ب�صوت عال
(ت���و ّكل على اهلل) ،ومعنى ذل���ك �أن يقوم اخل���دم �إىل �أعمالهم،
فيب���د�ؤوا بتقوي����ض اخليام وحتميل الأحمال ،وبع���د ن�صف �ساعة
على التمام من هذا النداء يكون رجال الرايات قد هيئوا �أنف�سهم
للرك���وب ،فين���ادي املنادي (ارك���ب يا عبدالرحم���ن اركب يا ابن
مطرف) ،وعبد الرحمن ب���ن مطرف هو �صاحب راية ال�سلطان،
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ف����إذا ركب ابن مطرف رك���ب �أكرث القوم ،ث���م مت�شي الأعالم يف
مقدم���ة الركب ،و�إذ ذاك ترى الأع�ي�ن تنظر ال�سلطان حتى يقوم
�إىل راحلت���ه ،وبعد �أرب���ع دقائق �أو خم�س من �س�ي�ر الرايات يقوم
جاللت���ه ،فريك���ب ويرك���ب النا�س جميع��� ًا ،ويف الغال���ب يكون يف
منت�ص���ف الركب ،والنا�س ع���ن ميينه و�شماله وم���ن وراء ظهره،
ومي�شي مع العلم اثن���ان من الأدالء اخلبريين ،ي�سريان بالعلم يف
خط م�ستقيم على الطري���ق ،ال يذهبان ميين ًا وال �شما ًال ،ي�سريان
�سري ًا معت���د ًال ال �سهل وال �إ�سراع ،وبالن�سب���ة ل�سري العلم ك ّنا نعني
م�سافة ال�سري.
ومي�ش���ي م���ع ال�سلطان ع���دد وافر م���ن اخل�ب�راء والأدالء وه�ؤالء
اخل�ب�راء يجمعهم ال�سلطان يف بع�ض �ساع���ات النزول ،في�س�ألهم
عن املياه والكلأ وعن بعده���ا ،فيختار �أجودها كلآً و�أطيبها ما ًء،
وي�سريون ح�سب اخلطة التي يقررونها �أمام ال�سلطان.
�أم����ا الذي����ن يكون����ون م����ع ال�سلط����ان جنب����اً �إىل جنب �ساع����ة امل�سري
فيختلف����ون باخت��ل�اف ال�ساع����ات ،ف�����إذا كان الوق����ت وق����ت ق����راءة
الق����ر�آن �أو احلدي����ث �أو �ش����يء من التاريخ وج����دت العلماء وطالب
العل����م م����ن حول����ه ،و�إذا كان����ت ال�ساع����ة �ساعة بح����ث يف مو�ضوعات
�سيا�سي����ة وج����دت حول����ه �أرب����اب االخت�صا�����ص فيه����ا ،و�إذا كان
املو�ض����وع مو�ض����وع بح����ث يف الطري����ق ومواقع����ه وج����دت حول����ه
الأدالء واخلبريي����ن ،الذي����ن ال يع����زب عنه����م تلع����ة وال �شجرة وال
منب�س����ط يف ه����ذه ال�صح����راء العظيم����ة الوا�سع����ة ،وكل خ����ادم م����ن
ُخ����دّام ال�سلطان يعرف العمل املكلف به ،ف�إذا نادى جاللته بطلب
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املاء جتد راحلة مائ���ه بالقرب منه ،في�سرع �أربعة عبيد �أو خم�سة
برواحله���م متقدمني �أم���ام الرك���ب ،فينزلون وميل����ؤون املاء من
القرب ريثم���ا ت�صل راحلة ال�سلطان �إليه���م و�إذا احتاج �شيئ ًا من
الأدوية نادى اخلادم اخلا�ص بها ف�أح�ضرها ،ثم �إذا ر�أى عن ُبعد
ً
أحب معرفته ن���ادى من هم على ا�ستعداد لإجابة
رج�ل�ا �أو �شيئ ًا و� ّ
الطل���ب ،في�سرعون ث���م يعودون باخلرب اليق�ي�ن ،و�إذا جاء الوقت
للن���زول �أمر ال�سلط���ان مناديه فن���ادى بالقوم للن���زول ،وتختلف
كلم���ات الن���داء باختالف الوقت ،ف����إذا كان الوقت عند الظهرية
�أو بعدها ،وكنا نري���د الإقامة �إىل الع�شاء ،نادى املنادي (املع�شى
املع�ش���ى) ،و�إذا كان نزولن���ا عن���د منت�ص���ف الليل ن���ادى املنادي
(�ص ّف���ر �ص ّفر) ،والت�صفري عندهم هو النزول يف منت�صف الليل،
ف����إذا ن���زل ال�سلطان فما هي �إال ع�شر دقائ���ق حتى يكون �سرادقه
ق���د ُن�صب وفر�ش بال�سجاد ،ويحيط بال�سرادق كهالة القمر �إطار
م���ن منازل اخلدم والعبي���د ،تلقاهم جميع ًا عل���ى ا�ستعداد كامل
ال�س���رادق �أقبل ال���ز ّوار لزيارة جاللته،
لتلبي���ة الطلب ،ف�إذا ر ّتب ُ
ف�إذا جاءه �ضيف �أو زائر ا�ستقبله عند و�صوله �صاحب ال�ضيوف
�إبراهيم بن جميعه ،وهو رجل وا�سع ال�صدر طلق املحيا ،في�س�أل
القادم من العرب عن ا�سمه وبلده ،وعن عدد من يف معيته ،وعن
غر�ض���ه م���ن القدوم فيكتب ذل���ك يف ورقة ،ويقدمه���ا لل�سلطان،
في����أذن لهم بالدخول عليه ،فيح�ضرهم �إبراهيم ويجل�سهم على
منازله���م ،ثم ي�ؤم���ر لهم بالقهوة في�شرب���ون ويخرجون ،وي�ؤمر
لهم ب�أعطياتهم و�ضيافتهم ،ك ّل بح�سب مزيته ومقامه ،و�إذا كان
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لأحد �شكاي���ة �أو �أمر كتبه يف ورقة و�أعطاه���ا ل�صاحب ال�ضيوف،
لريفعه���ا �إىل ال�سلط���ان ،فينظ���ر جاللته بالأمر ،وي���رى فيه ر�أيه
ويجي���ب الطالب مبا يلزم� ،أما رجال الركب فقد ُق ّ�سموا جماعات
جماعات ،ك ّل جماع���ة ي�سمونها (خربة) ،وكل خربة لها لوازمها
وحوائجه���ا م���ن خيام و�إب���ل وطعام ،وكل ما حتتاج���ه هذه اخلرب
ت�أخذه من اخلزانة ال�سلطاني���ة ،و�أكرب خرية هي خربة ال�سلطان
ثم خربة �أخيه الأمري حممد.
وك ّل خ�ب�رة تع���رف منزله���ا عند الن���زول بالن�سبة ملن���زل �سرادق
ال�سلطان ،ف�إذا �أنخنا ن�صبت خيامنا جميع ًا يف م�سافة ال تقل عن
الكيلومرت وزي���ادة ،و�إذا �أراد الواحد م ّنا زيارة �أخيه عرف مكان
خيمته بالنظر ل�سرادق ال�سلطان ،فيذهب �إليه ويزوره».
�إن القائد (ابن �سعود) لديه فرا�سة يف معرفة الرجال وكيف يتم
ك�سبهم حتى لو كانوا مناوئني �أو جوا�سي�س �أو �أعداء والغريب يف
كل ذل���ك هم �سعداء من اخل���دم حتى كبري امل�ست�شارين جتمعهم
الدعابة وه ّم بناء الدولة احلديثة ...يا لها من مفارقة.
�إنه���ا ت�ستح���ق دورة تدريبي���ة تعل���م لكب���ار الر�ؤ�س���اء التنفيذي�ي�ن
با�سم �إدارة فرق العمل.
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 .4فهم البيئة الدولية
عا�����ش امللك عبدالعزيز ،جز ًء من �شباب����ه بالكويت حيث ال�صراع
الداخل����ي عل����ى احلكم داخ����ل البي����ت احلاكم (�آل �صب����اح) حيث
ا�ستوىل مبارك على احلكم بعدما �أنقلب على �أخيه حممد وكذلك
�ص����راع ال����دول العظمى بني بريطانيا من جه����ة و�أملانيا وتركيا من
جهة �أخرى ثم ال�صراع القطري بني �آل ر�شيد و�آل �صباح كما عا�ش
امللك عبدالعزيز يف البحرين لرعاية الن�ساء والأطفال بتوجيه من
�أبيه الإمام عبدالرحم����ن �آل في�صل وتعرف على القوي امل�سيطرة
فيه من �إجنليز و�أمريكان ف�ض ًال عن املدنية املتقدمة ن�سبي ًا فيه.
�إن يف ال�سف����ر والتج����وال غالب����اً ما يكون اخل��ي�ر الكثري ففي ظني
ل����وال �سف����ر الإم����ام حمم����د ب����ن عبدالوه����اب للع����راق مل����ا انقدحت
احلاجة للدعوة ون�ضج الوعي الإقليمي لديه ولوال �إقامة الإمام
في�ص����ل ب����ن ترك����ي مب�ص����ر ملا وج����دت ه����ذا الفه����م امل����دين الوا�سع
مل�صالح الدولة.
�إن املل����ك عبدالعزي����ز كان يتعلم ويف ذهنه حلم وفكرة العودة ولذا
ف�إن املعاي�شة كانت تختلف عن �أي عائ�ش �آخر فنجد �شدة الإن�صات
والت�أم����ل والتحليل وطرح الأ�سئل����ة واملقارنة بني الأخبار القادمة
م����ن جن����د وماذا يحدث مع القوى الإقليمي����ة والعظمى ولذا كان
التح����رك ذكياً يف الزمان واملكان وذكي����اً يف فهم العالقات الدولية
و�أي����ن يق����ف و�أين يتح����رك وكيف يفاو�����ض وكيف ينق����ل التحالف
م����ن م����كان �إىل �آخ����ر لأن����ه ي����درك �أن ال�سيا�سة الدولي����ة بعيدة عن
الأخالق وما يهمها �سوى امل�صلحة.
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 .5التفا�صيل املحلية
هن����اك ف����رق ب��ي�ن �أن ت����رث النج����اح �أو �أن ت�صنعه ،لق����د �صنع امللك
عبدالعزي����ز التوحي����د وال�صناع����ة حتت����اج دقة ،والدق����ة حتتاج �إىل
فهم التفا�صيل ،وقد فهمها القائد على مهل وت�ؤده؛ فهو مراقب
ل�سيكولوجي����ة املجتم����ع الب����دوي وامل����دين واملحل����ي والإقليم����ي
والدويل والنجدي وغري النجدي.
يق���ول امل�ست�ش���رق د .ف���ان در مول�ي�ن (:Dr. Van Der Mollen((1
( ...« )55وارحت���ل (عب���د الرحم���ن) جنوب��� ًا �إىل (بن���ي م ّرة)،
الب���دو الب�سطاء ذوي احلياة القا�سي���ة املقيمني يف جوانب (الربع
اخلايل) �صح���راء الرمال الكبرية� ،أر�ض اجل���وع والعط�ش �شفي
ابنه (عبد العزيز) وحلق به ،وحينما عانى والده احلياة القا�سية
و�س���ط �شعب م�سل���م ،وا�ستفاد االبن من هذه احلي���اة �أدب ًا وخربة
احت���اج �إليها لت�أدية مهمته فيما بعد ،فقد كان يعي�ش �صراع البدو
القا�سي للح�صول على لقمة العي�ش وي�شاهد االهتمام واملجهودات
اليومي���ة يف احل�صول عل���ى مياه ال�ش���رب للقطع���ان وتغذيتها...
تع��� ّرف (عب���د العزيز) عل���ى ق�ساوة حي���اة الب���دو احلقيقية وهو
املول���ود يف ق�ص���ر ،وق���د عرف احلي���اة يف ال�صح���راء يف ال�سابق
ب�صفتها نزهة بح�ض���ور اخلدم والطعام الكايف� ،أدرك الآن حياة
الب���دو وقوانينهم وعاداتهم القدمية ،مث���ل احلقوق على املراعي
والعيون وعادات ال�ضيافة.
( ((1مولني ،د .فان در ،امللك ابن �سعود واجلزيرة العربية الناه�ضة ترجمة  :وي�سي
�آي �سي ،دارة امللك عبدالعزيز ،الطبعة بدون ،الريا�ض1999 ،م� ،ص .42
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 ...وعا�شت عائلة الأمري (عبد الرحمن) حياة متوا�ضعة يف بيت
م���ن ثالث غرف يف ح���ي من �أحي���اء (الكويت) املمتل���ئ ب�أو�ساخ
املدين���ة والروائ���ح الكريه���ة والذب���اب وا�شتاق هو وم���ن معه �إىل
الهواء النقي يف (جند).
كان���ت الكويت مدينة جتاري���ة تعج بالكثري م���ن الأجانب ،وكانت
مدين���ة الغو����ص والبحث ع���ن الل�ؤل����ؤ والغوا�ص�ي�ن يح�صلون على
�أج���ر ال يكفيهم وهم يف قب�ضة �صاحبهم بطريقة �أ�شبه بالرق»...
انتهى كالمه.
�أنظ����ر �إىل تل����ك املعاي�ش����ة يف حا�ض����رة جند وال�صح����راء والبحر يف
ظ����روف التهج��ي�ر الق�س����ري� ...أمل تخل����ق وع����ي بالتفا�صيل؛ نعم
لقد خلقت ذلك الفهم الذي كان ذخرية للإدارة املحلية وقدرة يف
فهم �سيكولوجي����ة النا�س على اختالف بيئاتهم ،وح�سن االت�صال
والت�أث��ي�ر فيها ...فهو يعرف ردة الفعل وطريقة التفكري مبجرد
�أن يعرف من �أين �أنت ...فهو يعرف التفا�صيل.
عن����د ت�أليف����ه لكت����اب «جن����د وملحقات����ه» و«�س��ي�رة عبدالعزي����ز بن
عبدالرحم����ن �آل �سع����ود» كان الأدي����ب وامل�����ؤرخ وال�سيا�س����ي �أم��ي�ن
الريح����اين يبح����ث ع����ن من يحقق ل����ه �أ�سماء البل����دان يف اجلزيرة
العربي����ة وق����د �سرد ق�ص����ة تلك املعان����اة وقد وج����د التفا�صيل عند
املل����ك امل�ؤ�س�����س بقول����ه �����ص « 15وكنت قد ا�ستعن���ت عندما مررت
بعنيزة بال�شي���خ عبداهلل بن حممد العبد العزي���ز الب�سام ،فكتب
يل الئح���ة ب�أ�سماء بلدان الق�صي���م و�سدير والعار�ض ،وبت انتظر
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و�صول املعلومات الأخ���رى ،فمرت الأيام ،وتزاحمت احلوادث يف
جند ،ومل تكتب النبذة الأوىل.
وكان����ت حرب احلج����از ،وكان م����ن حظ����ي �أن �أت�شرف ثاني����ة بزيارة
ال�سلط����ان عبدالعزي����ز ،فذ ّكرت����ه ،ونحن يف جدة ،بتل����ك النبذة ومبا
وع����دين ب����ه ال متامها ،فقال :م����ا يخالف ،ولكني وجدت����ه م�شغو ًال يف
م�سائ����ل �أه����م منه����ا ،ف�سكت ثم �س�أل����ت الدكتور عب����داهلل الدملوجي
ع����ن بع�ض البلدان فق����ال :ال ي�ستطيع �أن يجيب عن �أ�سئلتك هذه غري
ال�سلطان ،وهو امللقب بجغرافية البالد العربية.
ال�سلطان الأ�ستاذ ! وحل�سن احلظ ،عندما جئته ذات يوم بعد الظهر
ح�س����ب الع����ادة ،لقيته يطالع كتاب���� ًا لل�سيد حممود �شك����ري الألو�سي،
عنوانه تاريخ جند (املطبعة ال�سلفية مب�صر) ف�س�ألته ر�أيه فيه فقال:
ال ب�أ�����س به ،ولكن����ه ال يخلو من �أغالط يف �أ�سماء البلدان ،فقلت ،وقد
مت�سكت بتالبيب الفر�صة� :إذن ،يا طويل العمر ،عليكم ب�إ�صالحها.
و�أخرجت القلم والدفرت من جيبي قائ ً
ال:
�أت�أمرون ب�أن تكونوا الآن الأ�ستاذ و�أن �أكون التلميذ؟
�أت�أمرون �أن �أبد�أ ب�أ�سئلتي؟
ف�أج����اب عظمت����ه :ما ه����ي؟ فذك����رت بع�ضها ،فق����ال :الأم����ر يطول،
�أت�أذنون ب�أن �أمد رجلي.
فقل����ت مبت�سم����ا :وهل يف ذلك �إ�ش����ارة �إىل ق�صة الإمام �أبي حنيفة؟.
فرف����ع يدي����ه �ضاح����كاً وق����ال :ال واهلل ،ال واهلل ،الق�ص����ة ال تنطب����ق
علي����ك ،وكانت �ساعة نادرة ذكر تن����ي بليايل الريا�ض ،ومكنتني من
كتابه النبذة الأوىل.
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 .6الكاريزما ال�شخ�صية (الهيبة)
الكاريزما �أي ال�شخ�صية امللهمة وامل�ؤثرة واجلاذبة و�إذا كان هناك
�شيئاً بارزاً فيه كال�شم�س يف رابعة النهار فهي «الهيبة».
الهيب����ة القائمة من اجل�سم ذي الطول الفارع والعري�ض املنكبني
والعي����ون حادة النظر و�إدام����ة ال�صمت مع طرح الأ�سئلة ك�أمنا هو
الهدوء الذي ي�سبق العا�صفة.
�إنها هيبة الإميان باهلل ثم بق�ضيته العادلة التي يرى فيها خريه
وخري اجلزيرة.
�إنه����ا هيب����ة العل����م مب����ا يح����دث يف العامل فه����و متف����وق على غريه
باملعلومات وفريق عمل وم�ست�شارين عايل اجلودة والإخال�ص.
�إنه����ا هيبة الرمزية حيث املوك����ب املهيب والبريق واخلويا والثقة
املفرط����ة ب����اهلل ثم بالنف�س والأتب����اع� ...إنه����ا �إرادة احلياة بطريقة
خا�ص����ة ي�ستدع����ي فيه����ا املا�ضي ال�سحي����ق وك�أن ه����ذه الأر�ض لي�س
عليه����ا مثل����ه ولك����ن يف توا�ضع مدرو�����س م�ستجيباً لل�سن����ة وعادات
و�سلوم البيئة النجدية التي تكره الكِرب والأنفة.
يف الع����دد ( )448بتاري����خ  1934/06/06م مبجل����ة كل �شيء والدنيا
حت����ت عنوان «ما جتهله عن امللك ابن �سعود� ،سيد جزيرة العرب»
حي����ث ق����ال املح����رر« :امللك الب���دوي  -امللك ابن �سع���ود بدوي ن�ش�أ
وترعرع يف ال�صحراء وعلى متون اجلياد ،ور�ضع لنب البداوة منذ
�أن ر�أت عين���اه النور ،وال ي���زال �إىل الآن حمتفظ ًا بجميع مظاهر
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تلك البداوة ،يفاخر بها �أمام النا�س وال ير�ضى عنها بدي ًال ،ف�إذا
وق���ع نظرك علي���ه وهو بني �أبنائه وقواده وزعم���اء قبائله وكنت ال
تعرف���ه ،ف�إنك لن ت�ستطيع �أن تتبني امللك بني �أولئك الرجال ،لأنه
يف جميع ظواهره يبدو مثل الآخرين ال فرق بينه وبينهم يف �شيء.
�صفات���ه  -وخ ّي���ل �إلي���ك �أول وهلة ،عندما تقاب���ل امللك ابن �سعود
فريح���ب بك ً
قائ�ل�ا« :هال ب���الأخ؟» �إنك �أمام رجل �س���اذج رفعته
امل�صادف���ات �إىل ذلك املن�صب الرفي���ع الذي ي�شغله وذلك املركز
املمت���از الذي يجعله �سيد اجلزيرة العربي���ة ،ولكنك ال تلبث� ،إذا
دخل���ت معه يف حديث� ،أن ت���درك �أنك يف ح�ضرة داهية من دهاة
ه���ذا الع�صر ،وملك ميتاز ب�صفات لو توف���رت �صفة واحدة منها
يف رجل جلعلته عظيم ًا بني النا�س ،فامللك ابن �سعود ذكي متوقد
الذكاء� ،صري���ح ال�صراحة كلها� ،صارم �شدي���د ال�صرامة وطيب
القل���ب يف �آن واحد �إىل �أبعد ح���دود الطيبة� ،أما �شجاعته فحدث
عنها وال حرج ،وقد دلت احلوادث التي �أثارها و�سخرها لأغرا�ض
ال�سيا�سية يف جزي���رة العرب على �أنه جندي ال يهاب املوت وقائد
حمن���ك وبطل م���ن �أبطال احل���روب ال يجارى ،وه���و كرمي �سخي
ولكن���ه ال ميلك ثروة الإمام يحيى الطائل���ة ،ومع ذلك ف�إن �ضيفه
ال يخرج من عنده خايل الوفا�ض من الهدايا والعطايا والهبات.
ولعل من �أبرز �صفاته حمافظته على التقاليد العربية املوروثة من
ق���دمي الزمان ،ودفاعه عنها و�إنزاله العقاب مبن يخرج عليها يف
الوقت الذي ال يرتدد فيه حلظة عن الأخذ بكل ما هو جديد مفيد
م���ن م�ستحدثات الع�صر احلا�ض���ر ،دون �أن مي�س ذلك بالتقاليد
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العربي���ة التي يحاف���ظ عليها ،وه���ذه مقدرة يج���ب �أن ي�شهد بها
الع���رب للمل���ك اب���ن �سعود لأن���ه لي����س يف العامل قط���ر �آخر غري
الياب���ان ،عرف كي���ف ي�ستفيد من املدنية احلديث���ة دون �أن يكون
ذلك ما�س ًا بتاريخه وعاداته وتقاليده.
جمل�س���ه و�ضيافت���ه  -وجمل����س ابن �سعود ي�شب���ه من وجوه كثرية
جمال����س اخللف���اء امل�سلمني يف الع�ص���ور الزاهرة ،ف����إن ق�صوره
العدي���دة فخمة تتوف���ر فيها جميع �أ�سب���اب الراحة والرتف ،وهي
مفتوح���ة الأبواب لكل ط���ارق ،ال تقفل يف وجه �أحد وال يو�ضع دون
دخول زائ���ر �إليها �شيء من العراقيل ،فاملل���ك البدوي ال يرد عن
بابه زائر ًا ،وال يدخل الزائر الق�صر �إال وي�صبح �ضيف ًا على امللك،
يجل����س �إىل موائ���د الطعام وينام يف قاع���ات ال�ضيافة وي�أخذ من
الق�صر ك�ساء ويحمل معه عند �سفره زاد ًا يكفيه م�ؤونة الطريق.
والزائر يقابل امللك بال عناء وال «�أتكيت» ،ويح�ضر جمال�سه حيث
يرتب���ع يف �أبرز مكان بالقرب من �صاحب الق�صر الذي يعد نف�سه
يف ق�ص���ره «رب ال���دار» فق���ط يقطع النظر ع���ن مقت�ضيات امللك
و�أبهة العر�ش».
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�إن ق�ص��ي�ر ي النظ����ر يح�سب����ون الهيب����ة والكاريزم����ا يف املظه����ر
اخلارج����ي وما عرف����وا �أن الكاريزما وي�صفه����ا احلريري( ((1بقوله
" �إننا بعد هذه املعاجلة الفكرية ملفهوم القيادة الكاريزمية ن�صل
�إىل جمله من احلقائق التالية:
(�أ)  �إن مفه���وم القي���ادة الكاريزمي���ة يوح���ي بوج���ود ق���درات
و�إمكاني���ات نوعية لدى ال�شخ�صي���ة الكاريزمية ت�سمح لها بحرية
االنت�ش���ار والتفوق على القدرات القيادي���ة للآخرين بفعل الإلهام
واجلاذبية التي يتمتع بها.
(ب) تتمت���ع ال�شخ�صي���ة الكاريزمية بقدرة عل���ى ك�سب �أ�صوات
امل�ؤيدين لها �سعي ًا للفوز مبوقع القيادة.
(ج) تربز القدرات ال�شخ�صية للقيادة الكاريزمية عندما تنجح
بالت�أثري يف �أغلب �شرائح املجتمع لأنها تنظر �إليها بو�صفها املنقذة
لها من �أو�ضاعها املتخلفة لتنطلق بها لتحقيق �آمالها وطموحاتها
نحو التحرر والرفاهية واال�ستقرار.
(د) تتمتع ال�شخ�صية الكاريزمية بالقدرة على اتخاذ القرارات
اال�ستثنائي���ة حل�س���م وحل امل�شكالت امل�ستع�صي���ة التي ال ت�ستطيع
القوانني الو�ضعية والد�ستورية معاجلتها.

( 	((1احلريري ،جا�سم يون�س ،دور القيادة الكاريزمية يف �صنع القرار الإ�سرائيلي:
منوذج بن جور يون ،مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية ،الطبعة
الأوىل� ،أبو ظبي� ،2003 ،ص.21
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(هـ) ي�ب�رز الوجه امل�ش���رق للقي���ادة الكاريزمية ع�ب�ر ن�سف كل
احلواج���ز امل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية لالت�ص���ال املبا�شر باجلماهري
التي تع�شقها وتبدي الوالء املطلق لها.
(و) الكاريزم���ا ه���ي ت���زاوج ب�ي�ن مواه���ب �شخ�صي���ة وعناي���ة
رباني���ة لن�شوء القي���ادة التاريخية ،وبالتايل فه���ي ال ت�صلح �صفة
قيا�سي���ة لتطبيقها عل���ى الوحدات ال�سيا�سي���ة الدولية ،وعليه فال
ميك���ن �إطالق ت�سمية كاريزم���ا للدولة ،لأن الكاريزم���ا تتمتع بها
ال�شخ�صي���ة القيادية الإن�سانية ،وهي لي�ست �شعار ًا للدولة لفر�ض
نفوذه���ا على بقية الدول وتق���دمي الت�أييد لها يف املحافل الدولية،
لأن ه���ذه احلال���ة تدخل يف ب���اب الهيمنة وفر�ض الق���وة بالإكراه
وا�ستخدام الرتهيب ال�سيا�سي ،لك�سب الت�أييد بالن�سبة �إىل الدول
الأخ���رى ،كما هي احلال بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
وهيمنتها الدولية يف الت�سعينات وحتى الآن على ال�ساحة الدولية.
(ز) تتمي���ز املجتمعات احلديثة ب�سيطرة النماذج البريوقراطية
وال�شركات عابرة القارات ،وهذا املتغري �سيكون عام ًال حقيقي ًا يف
احلد من ظهور النماذج الكاريزمية يف امل�ستقبل املنظور.
(ح) هناك عالقة بني الكاريزما والأخ�ل�اق والقانون؛ لأن القائد
الكاريزمي يحاول �أن يت�صرف مبوجب الأعراف والنوامي�س اخللقية
والقوان�ي�ن ،وي�سهر على حقوق الآخرين ،ويلتزم مبا �أقره الد�ستور،
لك���ن ذلك ال مينعه من �أن ي�صدر ق���رارات مبا�شرة باعتباره وحدة
قراريه م�ستقلة ،لكنها يف �صالح اجلماهري ولي�س عك�س ذلك.
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(ط) ميك���ن �أن يتح���ول ال���والء للزعي���م الكاريزم���ي �إىل عدم
اكرتاث عندما يبتعد عن العدالة ومتطلبات اجلماهري.
�إن الكاريزم���ا هي �أن تعرف كي���ف تتحدث بعمق معرباً عن �ضمري
اجلماعة وف�صاحة العقل العربي و�إليك تلك الق�صة التي ي�سردها
د .عبدالعزي���ز الثني���ان ،يف كتاب���ه �إن�ساني���ة مل���ك ����ص  81بقول���ه:
«و كانت احل�سا�سية يف الريا�ض �أكرب ،والت�شدد يف العا�صمة �أقوى
(اجت���اه التدخني) .وكان املل���ك عبدالعزيز يتعامل مع هذا الأمر
بعق���ل وذكاء ،وفطن���ة ودهاء ،حتى �إن���ه �إذا هم بزي���ارة �شخ�ص
يدخن ير�سل �إليه من يخربه بقدومه ومعه البخور لتطهري الغرفة
واخليمة ،لكي تزول الرائحة الفا�ضحة.
وكان يحرتم العلماء ويقدر ر�أيهم ،ويحزم يف هذا الأمر ،ويقابل
زواراً يدخن���ون ،ويعل���م �أولئ���ك ال�ضيوف �أن املل���ك ال يدخن ،و�أن
التدخ�ي�ن يف اململكة ممن���وع ،فيجاملون املل���ك ويحرتمونه ،وال
يدخن���ون بح�ضرت���ه ،فت�شر�شل ذلك القائ���د الإجنليزي امل�شهور
كان ال�سيج���ار ال يفارق فمه ،وحني قابل امللك عبدالعزيز امتنع
طوال اجتماعه به عن التدخني ،ويف ذلك �إ�شارة �إىل منزلة امللك
البطل ،ومكانة الراحل عند العظماء والزعماء.
وج���اء طلع���ت ح���رب �إىل اململكة يف عام  1354ه���ـ  1935 /م ،و�س�أل
امللك عبدالعزيز عما يقال من حترمي �شرب الدخان يف اململكة،
وكان ج���واب املل���ك ينب���ئ ع���ن براعت���ه يف احل���وار ،ويك�ش���ف ع���ن
�إن�سانيت���ه وحر�صه على �شعب���ه ،واهتمامه باقت�صاد وطنه ،ويدل
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على دهائه و�سيطرته على املوقف ،فقد جعل امللك من املناق�شة
واحلوار ،وال�س�ؤال واجلواب حجة ملوقفه.
بل �أح�سبه قد قر�أ ق�صة يحيى بن �أكثم حني توىل ق�ضاء الب�صرة
و�سنه ع�شرون �سن ًة ون�صف ،فقد ا�ست�صغره �أهل الب�صرة ف�س�ألوه
وقالوا له :كم �سن القا�ضي؟
فعل���م �أنهم قد ا�ست�صغ���روه ،فقال� :أنا �أكرب من عت���اب بن �أ�سيد
ال���ذي وجه به النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم قا�ضي��� ًا على مكة يوم
الفت���ح ،و�أنا �أكرب من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي �صلى اهلل
علي���ه و�سلم قا�ضي ًا على �أهل اليم���ن ،و�أنا �أكرب من كعب بن �سوار
ال���ذي وجه به عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه قا�ضي ًا على �أهل
الب�صرة ،فجعل من جوابه ورده حجه ودلي ًال.
وذل���ك املل���ك عبدالعزيز قد جعل م���ن ال�س�ؤال واجل���واب حجة،
ويعل���م �أن لكل مقام مقا ًال ،ولهذا ق���ال لطلعت حرب :بكم يدخن
�أفقر �إن�سان عندكم يومي ًا؟
قال طلعت :بقر�شني.
قال عبدالعزيز :ما عدد الذين يدخنون على �أقل تقدير؟
قال طلعت :خم�سة يف املائة.
قال عبدالعزيز :كم تقدر عدد �سكان بالدنا؟
قال طلعت :حوايل خم�سة ماليني.
ق���ال عبدالعزيز� :إذا مل ننظ���ر جلانب التحلي���ل والتحرمي و�أبيح
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الدخان يف بالدنا فكم �سيكون عدد املدخنني عندنا على هذا القيا�س؟
قال طلعت� :سيكون العدد ربع مليون.
قال عبدالعزيز :وكم �سينفقون من جراء ذلك؟
قال طلعت خم�سة �آالف جنيه يف اليوم؟
قال عبدالعزيز :لي�س لدينا دخان يزرع ،وال يوجد لدينا �شيء من
�آالته ،فكله ي�أتي من اخلارج.
قال طلعت :هو كذلك.
ق���ال عبدالعزيز� :أي �أنن���ا �سرن�سل مع فقرنا خم�س���ة �آالف جنيه
هدي ًة �إىل اخلارج كل يوم مقابل نفخة هواء.
ق���ال طلعت :يقول النا�س �إن يل �شيئ ًا من العلم باالقت�صاد ! واهلل
�إنك يا عبدالعزيز �أعلم به مني ،وقد �أجلمت ل�ساين ،و�أقمت علي
احلجة !.
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 .7اال�ستقامة
يقول النبي الأمي حممد بن عبداهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حينما
ج���اءه رجل يطل���ب الن�صيحة قال« :ق���ل �آمنت باهلل ث���م ا�ستقم»
�صحيح ابن حبان.
�إن ا�ستقامة امللك يعني ح�سن ال�سرية بعد الإميان بالتوحيد التي
ه����ي دع����واه �أ� ً
ص��ل�ا واال�ستقام����ة تعب��ي�راً (�سلوك) ل�صح����ة الدعوة
فالبعرة تدل على البعري و�آثار الأقدام تدل على امل�سري.
�إن املل����ك عبدالعزيز يعلم �أن����ه يف جمتمع ي�شكل لهم زعامة دينية
ولي�س����ت زعام����ة �سيا�سي����ة فح�س����ب ولذلك ه����م يرقب����ون تفا�صيل
حيات����ه لأن حياته����م ه����ي حي����اة املل����ك عبدالعزي����ز وه����و الظاه����رة
وامل�ستقبل يف �آن معاً بل �شعورهم حتول �إىل �أ�سطورة.
قدمياً كان املجتمع النجدي ال يفرق �أحياناً بني الفروع والأ�صول
فط����ول الث����وب �أو ق�ص����ره يعن����ي ال�شيء الكث��ي�ر ،لذل����ك كان امللك
عبدالعزي����ز �صارم����اً يف حيات����ه ال�شخ�صي����ة م����ن ال�ص��ل�اة وال�صوم
وقراءة القر�آن وطلب العلم.
يق���ول القائ���د الربيط���اين مونتجم���ري :Montgomery
«ه����ل احلي����اة اخلا�ص����ة للقائ����د �إح����دى �أ�سب����اب نف����وذه وجناحه »؟
وي����رد عل����ى ت�سا�ؤل����ه« :يف ر�أي����ي اخلا�ص يف ه����ذه الق�ضي����ة بعينها،
ب����ل جمي����ع الق�ضايا الأخرى� ،أن العام����ل الأكرب هو �إخال�ص املرء
ونف����وذه وكون����ه ق����دوه ،وخا�صة فيم����ا يتعل����ق بالف�ضائ����ل الدينية
وال يه����م �أن يك����ون م����ن الطبقة العلي����ا �أو ال�سفل����ى يف جمتمعنا...
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�إنن����ي ال �أدري كي����ف ي�ستطي����ع ام����ر�ؤ �أن يك����ون قائ����داً� ،إن مل تك����ن
حيات����ه اخلا�ص����ة ف����وق ال�شبه����ات؛ ف�����إن مل تك����ن حيات����ه اخلا�ص����ة
ف����وق ال�شبه����ات ،ف��ل�ا يحرتم����ه الذي����ن يقوده����م ،وي�سحب����ون
ثقته����م من����ه ،و�إذا ما ح����دث ذلك ،ف�ستفق����د قيادت����ه ت�أثريها»(.((1
ق����ال الإم����ام اجلوين����ي عن����د ذك����ر �صف����ات م����ن ي�ست����وزره الإم����ام
«ث����م الإم����ام ال ي�ستوزر �إال �شهم����اً ،كافياً ،ذا جن����دة وكفاية ،ودراية
ونف����اذ ر�أي ،وانقاد قريحة ،وذكاء وفطن����ة ،والبد �أن يكون متلفعاً
م����ن جالبيب الديان����ة ب�أ�سبغها و�أ�ضفاها راقياً م����ن �أطواد املعايل
�إىل ذره����ا ف�إن����ه مت�ص����د لأمر عظي����م وخطب ج�سي����م ،واال�ستعداد
للمراتب على قدر �أخطار ملنا�صب».
 ...و�أن���ا �أق���ول (اجلويني)� :أما النجدة والكفاي���ة فال بد منهما،
وكذل���ك ال���ورع ،ف�إن���ه ر�أ�س اخل�ي�رات و�أ�سا�س املناق���ب ،ومن مل
يتّ�ص���ف به فجميع ما في���ه من امل�آثر ي�صري و�سائ���ل وو�صائل �إىل
الب�ش���ر ،وطرائق �إىل اجتالب ال�ض���ر ،وال يخفى على ذي ب�صرية
�أن الفط���ن املاجن غري املر�ضي �أ�ضر على خليفة اهلل من الأحمق
الغب���ي وال �شك �أن العقل �أ�صل الف�ضائ���ل ،ف�إن مل يقرتن به الورع
والتق���وى انقل���ب ذريع���ة �إىل الف�س���اد ومطي���ة حائرة ع���ن منهج
الر�ش���اد ،فوجب ا�ش�ت�راط ا�ستجماع الوزير �شرائ���ط املجتهدين
ومراتب الأئمة يف علوم الدين»(.((1
( 	((1خطاب ،اللواء حممود �شيت ،بني العقيدة والقيادة ،دار القلم ،الطبعة الأوىل،
دم�شق1998 ،م� ،ص .64
غياث الأمم يف التياث ُّ
( 	((1اجلويني� ،أبي املعايل عبدامللك بن عبداهللُ ،
الظلم،
املكتبة الع�صرية ،الطبعة الأوىل� ،صيدا 2006 ،م� ،ص .82
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 .8االحتواء واال�ستيعاب
االحت����واء واال�ستيع����اب تتمث����ل يف قدرتك عل����ى ا�ستقط����اب وت�أليف
قلوب �أعدائك �أو خمالفيك� ،أما بتحييدهم وكف �شرهم� ،أو نقلهم
�إىل �صفك ،والأخرية �صعبة جداً وال ي�ستطيعها �إال �شخ�صيات ذات
هم����ة عالية ،ومرونة كبرية وحلم �شديد ط����اردة احلقد والكراهية
�أن تتمك����ن م����ن قلبه����ا م����ع �سماحة وح����ب اخلري لل�صدي����ق والعدو،
ومبعن����ى خمت�صر ومبا�شر� ،أن تكون نف�ساً كبرية و�إليك �شخ�صيات
ب����ارزة ا�ستط����اع ا�ستيعابه����ا ونقله����ا �إىل �صف����ه حي����ث مل يكتف����ي �أن
يح ّيده����ا فق����ط ،ب����ل املن����دوب ال�سام����ي الربيطاين لدى اب����ن �سعود
«فلبي» ي�صبح م�سلماً مدافعاً عن ابن �سعود ومن �أقرب م�ست�شاريه.
وانظ���ر �إىل ا�ستيعاب���ه للإ�ش���راف وعلى ر�أ�سه���م الأمري خالد بن
ل����ؤي حيث قات���ل يف �صفه وتوىل قي���ادة جيو�ش���ه يف فتح الطائف
ث���م عين���ه �أمري ًا على مكة يقي���م العدل فيها كنائب��� ًا للإمام يقول
الأ�ست���اذ ال�شيخ حافظ وهب���ه يف كتابه جزيرة الع���رب يف القرن
الع�شري���ن�« :أن���ه (�أي وهب���ه) كان يف �سنة  1343ه���ـ  1925 -م،
زائ���ر ًا لل�شري���ف خالد بن ل����ؤي يف بيت الإمارة مبك���ة وكان �أمري ًا
له���ا ،ف���ر�أى �أمامه ال�شيخ ب���ن داود قا�ضي ا ُ
خلرم���ة وقا�ضي مكة
يف �أول عهد اال�ستي�ل�اء النجدي رجلني يتخا�صمان� :أحدهما من
الأ�ش���راف من �سكان الطائف ،والآخر من �ص ّناع ال�ساعات ،وكان
ه���ذا ال�شريف �أعط���ى ال�ساعاتي ناظور ًا لإ�صالح���ه ،وملا �أ�صلحه
ادع���ى �أن���ه مل ي�أت طب���ق ال�شرط ،وا ّدع���ى ال�ساعات���ي �أنه طبقه،
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وطلب حتكيم رجل خبري بينهما ،ف�أراد ال�شريف �أن يجل�س بجوار
ال�شريف خالد ب���ن ل�ؤي ،فنهره ال�شيخ ابن داود ،و�أمره �أن يجل�س
�أمامه مع خ�صمه ،لأنهما �سواء يف نظر ال�شرع ،وملا �سمع الدعوى
حك���م على ال�شريف مبا يق ّدره �صانع خب�ي�ر ،فقال ال�ساعاتي� :إن
مل يقب���ل ال�شريف ذلك ف�أنا م�ستعد �أن �أرد �إليه الناظور كما كان،
وال �أطلبه ب�شيء مطلق ًا ،فقال ال�شيخ لل�شريف :وما تقول يف هذا؟
فارتبك ال�شري���ف ،فالتفت �إليه ال�ساعاتي وق���ال :احلمد هلل� ،إن
وقويف معك جنب ًا جلنب ي�ساوي عندي الدنيا وما فيها ،لقد م�ضى
وق���ت الظلم ،فقد كانوا يكلفوننا بعمل الأ�شياء وال يعطوننا �أجره،
ب���ل كان���وا ي�ضربونن���ا يف بع�ض الأحي���ان ،احلم���د هلل ،وهنا �أخذ
ال�شري���ف خالد الناظ���ور من ال�شريف ،وق���ال :ال ن�س ّلمه لك حتى
ت�سلم الأجرة التي يقدرها اخلبري.
ا�ستوع����ب املل����ك عبدالعزي����ز خ�صومه بال����زواج وامل�صاه����رة و�أبقى
العدي����د منه����م على لق����ب الأمري يق����ول ال�سيد ج����ان جاك بريبي
 Jean-Jacques Berebyيف كتاب����ه جزي����رة الع����رب �����ص:60
«�إن م���وت زعيم �آل ر�شيد يف ع���ام  1920م� ،شجع ابن �سعود على
التخل����ص نهائي ًا من خ�صومه يف قلب اجلزيرة العربية و�شمالها،
وكان ال�ضعف قد دب منذ زمن يف �آل ر�شيد ،وتوىل الزعامة فيهم
�أمري مرتدد ،خلف املحارب القدمي الذي رحل.
وا�ستط���اع ال�سعوديون بع���د معركة ق�صرية اال�ستي�ل�اء على بالد
�شمر ،وو�سعوا رقعة اململكة ،وقد كان امللك عبدالعزيز يتبع حيال
خ�صوم���ه املهزومني من الأمراء �سيا�سة ظل وفي ًا لها طوي ًال ،لقد
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كان رحيم��� ًا به���م ،يتزوج منه���م ،وي�شجع �أبناءه عل���ى الزواج من
�أخوات �أعدائه القدامى وبناتهم».
ا�ستوع���ب املل���ك عبدالعزي���ز �أي�ض���اً العلماء وم���ن �أبرزهم علماء
مك���ة حيث يق���ول د .علي الوردي يف كتابه ق�ص���ة الأ�شراف وابن
�سع���ود���� ،ص « :241و�صل ابن �سعود مع جي�شه �إىل مكة يف  4كانون
الأول  ،1924ويف اليوم التايل ا�ستعر�ض اجلي�ش ،ثم جاء الإخوان
لتحيته فقبلوا �أنفه وجبينه على عادتهم ،وجاء من بعدهم �أعيان
مك���ة وجتارها و�أرادوا تقبيل يده عل���ى عادتهم فمنعهم من ذلك
وق���ال« :امل�صافح���ة من ع���ادات الع���رب� ،أما ع���ادة التقبيل فقد
جاءتنا من الأجانب ونحن ال نقبلها».
وبع���د �أن انتهى ابن �سعود م���ن النظر يف م�شاكله الآتية ،ا�ستدعى
�إلي���ه ال�شي���خ عبدالق���ادر ال�شيب���ي وطلب من���ه دعوة علم���اء مكة
لالجتم���اع ب���ه ،فاجتمع العلم���اء به يف الي���وم الت���ايل و�ألقى ابن
�سع���ود عليهم كلمة ق���ال يف ختامها م���ا يل���ي« :والآن �أنا بذمتكم
و�أنت���م بذ ّمتي� ،إن الدي���ن ن�صيحة ،و�أنا منك���م و�أنتم مني ،وهذه
عقيدتن���ا يف الكتب ب�ي�ن �أيديكم ،ف�إن كان فيها م���ا يخالف كتاب
اهلل فردونا عن���ه ،و�سلونا ع ّما ي�ش ّكل عليك���م فيها ،واحلكم بيننا
وبينك���م كتاب اهلل وما ج���اء يف كتب احلديث وال�سن���ة� ...إننا مل
نط���ع ابن عبدالوهاب وغ�ي�ره �إال يف ما �أ ّيده بق���ول من كتاب اهلل
و�سن���ة ر�سوله� ،أما �أحكامن���ا فهي طبق اجته���اد الإمام �أحمد بن
حنبل� ،إذا كان هذا مقبو ًال عندكم تعالوا نتبايع على العمل بكتاب
اهلل و�سنة ر�سوله و�سنة اخللفاء الرا�شدين من بعده».
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ح�ي�ن انته���ى اب���ن �سعود م���ن كالم���ه �ص���اح بع����ض احلا�ضرين:
«كلن���ا نباي���ع» ،فرد عليهم اب���ن �سعود« :قولوا لن���ا ب�صريح القول
م���ا عندكم» ،فقال���وا« :م���ا عندنا غري ه���ذا» ،فقال اب���ن �سعود:
«�أعيذك���م ب���اهلل من التقية ،ف�ل�ا تكتموا علينا �شيئ��� ًا» ،فقال �أحد
احلا�ضري���ن« :اجمعن���ا بعلماء جن���د يا ح�ضرة الإم���ام فنتباحث
و�إياه���م يف الأ�صول والف���روع ونقرر ما نتفق علي���ه �إن �شاء اهلل»،
فوافق ابن �سعود على هذا الر�أي وقال« :زين» ،قريب ًا جتتمعون».
ويف  8كان����ون الأول اجتمع خم�سة ع�شر من علماء مكة ،و�سبعة من
�صحة
علماء جند ،وبعد املناق�شة واملباحثة فيما بينهم اتفقوا على ّ
ن�صه:
املذهب الوهّ ابي ،ثم �أ�صدر علماء مكة بيان ًا ورد فيه ما ّ
«ق����د ح�صل االتف����اق بيننا وبني علم����اء جند يف م�سائ����ل �أ�صولية،
منها :من جعل بينه وبني اهلل و�سائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم
يف جل����ب نفع �أو دفع �ض ّر ،فهذا كافر ي�ستت����اب ثالث ًا ف�إن تاب و�إال
قت����ل ،ومنها :من �س�أل اهلل بجاه �أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب
حرام ًا ،يف ه����ذه امل�سائل تباحثنا واتفقن����ا فاتفقت بذلك العقيدة
بيننا معا�شر علماء احلرم ال�شريف وبني �إخواننا علماء جند».
�إن النفو�����س ال�صغ��ي�رة �إذا متكن����ت اف��ت�رت وث�����أرت وندب����ت
وا�ضطه����دت� ،أم����ا النفو�����س الكبرية يح ّول االنت�ص����ار �إىل احتفال
للجمي����ع ،للمنت�ص����ر واملنك�س����ر وال يفعله����ا �إال ذو نف�����س طويلة ال
تخ�ضع لإغراءات القوة والن�صائح التي ظاهرها الإخال�ص وهي
مندفعة تخلوها احلكمة و�سيا�سة امللك.
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 .9تنوع �أ�ساليب الإدارة بني احلزم وال ّلني
امللك عبدالعزيز م���ن رواد املدر�سة املوقفية بالإدارة بالرغم من
ثوابت مبادئه يف الإدارة �إال �أنه يتعاطى مع املوقف بح�سب النتائج
فه���و لي�س قائد ًا جام���د ًا ذو �شخ�صية ميك���ن قراءتها بب�ساطه بل
�شخ�صي���ة متعددة تظهر كل �شخ�صي���ة مبا ينا�سب املوقف فتجده
�أحيان��� ًا متوا�ضع ًا لطيف ًا مبت�سم ًا و�أحيان ًا �أخرى يعزر بالقتل وهذا
ما ذكره ال�سيد هـ� .س� .أرم�سرتوجن  H. S. Armstrongيف كتابه:
�سيد اجلزيرة العربية (ق�صة ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية)
�ص « :139بلغ ابن �سعود يف عام  1917م �سن ال�سابعة والثالثني،
وكان عمالق��� ًا يتمي���ز بوجه جميل يعلو مناكب���ه العري�ضة ،وكانت
�أخالق���ه عالية ،وق���د تعود �أن ي�أم���ر ويطاع ،وميك���ن �أن يقال �أنه
الرج���ل الذي كان���ت له الكلمة الأخرية يف م�صائ���ر النا�س ،كانت
عين���اه زرقاوين ،وت�شعان بال�ضياء ،وعل���ى الرغم من �أنهما كانتا
تخفيان �أفكاره ،فقد كانتا تدالن على حاالته النف�سانية ومزاجه،
كان ذكي��� ًا وملاح��� ًا حني يلخ����ص املواقف �أو حني ينظ���ر يف م�س�ألة
م���ن امل�سائ���ل ،وكان ودود ًا ومبت�سم ًا يف حلظات �س���روره ،وحازم ًا
وعنيف ًا يف حلظات غ�ضبه ،كانت جبهته عالية وعري�ضة وتقاطيعه
وا�ضح���ة ،و�أنف���ه حاد ،ويعط���ي من يواجه���ه �إح�سا�س��� ًا بالراحة،
وكان���ت نظرته اجلانبية �أ�شبه بنظ���رة ال�صقر ،وتوحي �أن الرجل
ملئ بالعنف���وان ،ويتحفز لالنق�ضا�ض ،وكان يهذب �شاربه ،بينما
يحتفظ بلحيته ق�صرية ومربعة.
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تتمي���ز حركة العربي العادي ب�أنها �سريع���ة ومت�أرجحة ،وكان ابن
�سع���ود ،حتى حني يك���ون جال�س ًا ال يه���د�أ يف موق���ف واحد ،ولكن
حركاته كله���ا كانت مر�سومة وتعط���ي �إح�سا�س ًا بالق���وة واملكانة،
وكان حني يتحدث يحرك �أ�صابعه بامل�سبحة التي يف يده وي�ستخدم
يف ذلك �سبابة يده الي�سرى ،وكانت خطواته وا�سعة و�سريعة وعلى
الرغم من �أنه كان �ضخم ًا ،فقد كان يح�سن اجللو�س فوق �صهوات
اجلياد ،وكان ماهر ًا يف ا�ستخدام ال�سيف.
و�س���واء كان يف املن���زل �أو يف ق�ص���ره يف الريا����ض �أو م�سافر ًا بني
القبائل ،فقد كان يعي����ش حياة احلذر حتى لك�أنه ي�سري يف �إحدى
حمالته ،ومل يكن مييل �إىل حياة الدعة والراحة.
وكان �سريره يف الق�صر حديدي ًا ومن نوع رخي�ص ،وكانت مالب�سه
ب�سيط���ة ،وال يلب����س احلري���ر ،وكان ال�شيء الطي���ب الوحيد الذي
يحر����ص علي���ه هو قليل م���ن الو�شى والتطريز عن���د ياقة جلبابه،
وكان مث���ل الكثريي���ن الذين ال يدخن���ون التباك���و ويحبون احلياة
النظيف���ة ،وي�شعر بح�سا�سي���ة جتاه الروائح غ�ي�ر الطيبة ،وكانت
رائح���ة الع���رق والقذارة اجل�سدي���ة ت�ستفزه كث�ي�ر ًا ،وحتى يتغلب
على ه���ذا الأمر ،فقد كان يكرث من ا�ستخ���دام البخور ،وال �سيما
امل�ستخرج من الزهور ،وقد حدث �أن جاء لزيارته �أحد البا�شوات
للتباح���ث يف �أمر مهم ،وكان اليوم ح���ار ًا ،ورائحة الثوم والب�صل
تنبع���ث منه ،وق���د حتمله ابن �سعود بع�ض ًا م���ن الوقت ،ولكنه بعد
قلي���ل ب���د�أ يتململ وي�شع���ر باالنقبا����ض ،ثم طلب م���ن اخلدم �أن
يح�ضروا البخور ليعطروا الغرفة.
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وعندما خرج الرجل انفجر ابن �سعود غا�ضب ًا وهو يقول( :با�شا..
مل يكن هذا با�شا ،و�إمنا كان �صقر ًا من ال�صقور) ثم غطى نف�سه
بالبخ���ور ،وكان طعام���ه يف ال�صب���اح قطع ًا من الكي���ك مع بع�ض
اللنب الرائب ،ويتناول يف امل�ساء طبق ًا من الأرز وقلي ًال من اللحم
وب�ضع مترات ،وبا�ستثن���اء ال�شاي والقهوة اللذين ي�شربهما طوال
اليوم ،فلم يكن ي�شرب �شيئ ًا �آخر غري املاء.
وحتى يف ليايل ال�شتاء القار�صة الربودة ،فلم يكن ي�ستدفئ بالنار
يف غرفته �أو خيمته ،وكان ابن �سعود طوال الوقت حذر ًا وم�ستعد ًا
ومل يكن ينام �أكرث من ثالث �أو �أربع �ساعات يف اليوم ،ولي�س ذلك
لأنه مل يكن يقدر على النوم �أكرث بل لأنه قد عود نف�سه على نظام
دقيق حتى يعطي نف�سه مزيد ًا من الوقت للعمل� ،إذ كان يعترب �أن
�أي���ة �ساعة يق�ضيها يف النوم هو نوع من الهدر يف عامل الال وعي؟
ذل���ك �أنه كان ميتلك الكثري م���ن الأ�شياء التي يريد فعلها والقليل
من الوقت لإمتام ذلك وكان يتفق مع �شك�سبري يف قوله «النوم هو
�شقيق املوت».
وكان ابن �سعود يعمل ب�سرعة فائقة ،وبرتكيز �شديد ،وكانت لديه ذاكرة
عجيبة� ،إذ كان ب�إمكانه �أن ميلي على �سكرتريين يف مو�ضوعني خمتلفني
يف نف�س الوقت ،وكان يف بع�ض الأحيان يرتك جملة ناق�صة عند �أحدهما
ثم يعود للتحدث مع الآخر ،وبعد قليل يعود فيكمل اجلملة الناق�صة دون
عن���اء ،وقد يوا�صل احلدي���ث بعد �أن يعالج �إحدى امل�سائ���ل الق�ضائية �أو
يتحدث يف مو�ضوع عملي مع �أحد امل�سئولني ،ومل تكن املقاطعة ت�ؤثر فيه
كثري ًا� ،إذ كثري ًا ما كان يعود �إىل مو�ضوعاته من جديد وبنف�س القوة.
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ومل يك���ن عقله يركن �إىل الهدوء ،وال �ش���ك �أن حياته يف الريا�ض
كان���ت تتمي���ز ب�شيء م���ن االختالف فقد عم���ل على �إع���ادة بناء
الق�ص���ر ومتديده حتى ملأ ثلث املدينة تقريب��� ًا ،وقد بنى حواليه
�سور ًا �أق���ام عليه بع�ض الأب���راج يف الأركان وفوق البوابات ،وكان
دي���وان الق�ص���ر حيث ي�ستقبل ال���زوار �صالة �ضخم���ة تت�سع لأكرث
م���ن ثالث���ة �آالف �شخ�ص ،وق���د فر�ش���ت بامل�ساند الت���ي �أ�سندت
عل���ى اجلدران ،بينما غطيت الأر�ض بال�سج���اد ،و�أم�سك ال�سقف
ب�صف���وف من العواميد البي�ضاء ،وقد �سكن يف الق�صر عدد كبري
من اخلدم واحلرا�س ال�شخ�صيني ،وكان بع�ض ه�ؤالء من الزنوج،
بينما كان البع�ض الآخر من رجال جند املختارين ،وكانوا جميع ًا
يلب�س���ون اجلالبي���ب البي�ضاء املح�ل�اة بالق�ص���ب ،بالإ�ضافة �إىل
ياقاتها املط���رزة وكانوا يحملون ال�سالح وال�سيوف ،ويعج الق�صر
بحركتهم ذهاب ًا و�إياب ًا بح�سب ما يتطلبه ابن �سعود.
وكان الفن���اء على الدوام مليئ ًا باجلمه���ور ،الذين كانوا يجل�سون
على املقاع���د بالقرب من ال�سور� ،إذ كان���ت حتت الق�صر مطابخ
عظيمة يطعم ابن �سعود منها �آالف النا�س باملجان كل يوم ،حيث
يقدم لهم �أطباق ًا عظيمة من الأرز واللحم واخلبز واللنب الرائب،
وكانت حتت الق�صر �أي�ض ًا خم���ازن عظيمة للمالب�س يعطى منها
الفق���راء و�ضيوف���ه ،وعلى الرغم م���ن �أن احتياجات���ه ال�شخ�صية
كان���ت قليلة ج���د ًا ،فق���د كان يو�سع عل���ى الآخري���ن ،وكان كرمه
ي�صل �إىل درجة التبذي���ر ،وحني كان يحتج �أحد وزرائه على هذا
الإ�سراف ،كان يق���ول له «ال �أنا وال �أ�ساليف قد احتفظوا لأنف�سهم
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ب�ش���يء من امل���ال� :إن حفظ املال ال يغني ع���ن الإن�سان �شيئ ًا ،فهل
فعلت ماليني ال�سلطان عبداحلميد �شيئ ًا من �أجله؟».
ويق���ول لآخ���ر «نحن جنن���ي م���ا نح�صد ،ف����إذا زرع���ت جيد ًا يف
وقت الرخ���اء واالنتعا�ش ف�إنني �أح�صد جي���د ًا يف �أوقات احلروب
وال�شدائ���د� ،إنن���ي �أعطي كل م���ا �أملك يف وق���ت ال�سلم ،حتى هذا
اجللباب الذي �ألب�سه� ،إذا �أراده �شخ�ص مني ف�إين �أعطيه �إياه».
وكان املل���ك عبدالعزي���ز معت���ز ًا ب�أ�سرته ،وعل���ى درجة كبرية من
الإح�سا����س مب�سئولية هذه العائلة ،ولقد ت���زوج �أرملة �أخيه �سعد،
وتبن���ى �أطفاله ،واعترب ذلك واجب ًا من واجباته العائلية ،وكان يف
كل ي���وم يزور جميع �أفراد عائلته و�أطفاله و�أخته نوره ،وكانت �أمه
قد ماتت قبل �سنوات قالئل.
ومل ينقط���ع اب���ن �سع���ود ع���ن اجللو����س �إىل وال���ده عبدالرحمن
وال�سماع �إىل ن�صحه و�إر�شاده ،وكان يف بع�ض الأحيان ينهي عمله
مبكر ًا ويرك���ب ح�صانه يف الليل البارد ،م�صطحب ًا بع�ض حرا�سه
و�أطفال���ه يف رحل���ة �إىل امل���زارع و�أ�شج���ار النخي���ل الواقعة خارج
ال�س���ور ،و�إذا خ���رج من املدين���ة وجوها املحاف���ظ ،ف�إنه يت�صرف
م���ع �أبنائ���ه يف منتهى احلري���ة وك�أنه زمي���ل درا�سة له���م ،ويطلق
عليه���م الن���كات ،و�إذا جنح �أحده���م يف �إطالقه نكت���ة عليه ف�إنه
يز�أر بال�ضحك ومل يكن يعرت�ض على مرحهم ،وقد يبد�أ يف بع�ض
الأحي���ان بالإن�شاد �أو ينظم حرب ًا وهمي���ة ،يجري فيها باحل�صان
وهو ي�صيح ويتح���دى احلرا�س و�أخوته ب�أن ي�سابقوه ويفعلوا مثله،
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�أو �أن يطلق���وا النار على الأهداف مبثل دقته ،وكان ي�شعر بالك�آبة
�إذا هزم يف تل���ك الألعاب ،بال�سعادة �إذا فاز على مناف�سيه ،حتى
لك�أنه ما زال ذلك ال�صبي اليافع.
ونظراً لأن عبدالعزيز كان يعي�ش دائماً حتت ال�ضغوط ،فقد كان
�شدي����د احل�سا�سي����ة وتقلب امل����زاج� ،إذ كان يف بع�����ض الأحيان �شديد
امل����زاح كث��ي�ر ال�ضحك ويتبع ذلك برواية كث��ي�ر من الق�ص�ص ،وال
ميان����ع يف اال�ستم����اع �إىل الق�ص�����ص املاكرة ،وخا�ص����ة حني ال يكون
يف اجلل�س����ة غ��ي�ر الرج����ال ،ولكن����ه يف �أحي����ان �أخ����رى ي�صبح �صعب
املرا�����س ،وي�ضف����ي ه����ذا اجلو عل����ى من حول����ه دون �سب����ب معقول،
وي�صب����ح يف مث����ل تلك الأحوال �صعباً ،وقد يك����ون خطراً ،وكان �إذا
غ�ض����ب تبدل تبد ًال عظيماً ،وبدرجة يختبئ عنه كثري من النا�س
الذين حوله ،ولكن غ�ضبه ال يدوم طوي ً
ال.
و�إذا ارتكب خط�أ ف�إنه يعرتف بخطئه ،و�إذا اتخذ قراراً غري عادل
ف�إن����ه �سرع����ان م����ا يعو�ض املظل����وم ،وكان مبارك دائم����اً يقول :ابن
�سعود �سريع الغ�ضب ولكنه �سريع الت�صالح.
ويف ذات ي���وم ارتكب مرافقه �شعل���وب  Shalupخط�أ فانفجر ابن
�سع���ود غا�ضب ًا وطلب �إلي���ه �أن مي�شي حافي ًا حت���ت �أ�شعة ال�شم�س
احلارق���ة وع�ب�ر �صح���راء الدهن���اء �إىل الهفوف ،و�ص���اح فيه �أن
يختف���ي من وجهه ..وترك �شعلوب ح���ذاءه �أمام غرفة امللك وبد�أ
رحلت���ه ،ولكنه قبل حل���ول امل�ساء �أر�سل ابن �سع���ود جم ًال يف �أثره
لإح�ض���اره مرة �أخرى ،وعندما ح�ض���ر �أجل�سه �إىل جانبه وحتدث
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�إلي���ه قلي ًال ثم تركه يذه���ب �إىل منزله ،وحني و�ص���ل �شعلوب �إىل
منزله وج���د جائزة ابن �سعود له حيث خرج من حياة العزلة �إىل
حياة الأ�سرة ال�سعيدة.
وال �ش���ك �إن ث���ورات ابن �سع���ود الغا�ضبة كانت كث�ي�ر ًا ما حت�سب
لت����ؤدي �أغرا�ضها بدقة ،وق���د حدث �أن فهد بن جل���وي كان �شاب ًا
م�شاك�س��� ًا وكث�ي�ر امل�شكالت ،وقد قام يف �أح���د الأيام ب�ضرب �أحد
احلرا����س ،وملا علم اب���ن �سعود بذلك �أر�سل م���ن �أجل فهد ،وكان
يجل�س يف خيمت���ه يحيط به ال�سكرتريون وبع�ض احلرا�س وال�سيد
فيلب���ي املندوب الإجنلي���زي ،وعندما دخل فه���د �إىل اخليمة قام
علي���ه ابن �سع���ود و�ضربه باخلرزة على ر�أ�س���ه و�أخذ يتابعه داخل
اخليم���ة بال�ضرب ثم �ألقى ب���ه خارج اخليمة ،وبع���د دقائق قليلة
جل�س �إىل جانب فيلبي وهو يتميز بالهدوء وبرود الأع�صاب ،وقد
�أ�ش���ار �إىل فيلب���ي بكتفي���ه م�ستعجب ًا مما ح���دث ،وكان ابن �سعود
يه���دف من ذل���ك �أن يو�ضح له �أنه لن ي�ت�رك �أي فرد من ال�شباب
يعتدي على �أفراد احلر�س اخلا�ص به.
وذات ي���وم �أر�سل ابن �سعود �إىل �أحد العلماء الذي كان يثري �شغب ًا
ب�ي�ن الإخوان ،وح�ضر الرجل و�أخذ يتحدث �إىل ابن �سعود يف غري
�أدب ،فم���ا كان من ابن �سعود �إال �أن طرده وطلب من احلرا�س �أن
يدخلوه ال�سجن حيث تركه يف احلب�س االنفرادي ملدة �أ�سبوع وكان
ذلك در�س ًا حا�سم ًا من درو�سه.
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ومل يك���ن ابن �سعود ي�شع���ر بالك�آبة لأ�شياء خارج���ه عن نف�سه وال
�ش���ك �أن الأخب���ار احل�سنة كان���ت ترفع من روح���ه ،ولكن الأخبار
ال�سيئة مل تكن تقلل من روحه املعنوية ،بل كانت تدفعه �إىل مزيد
م���ن العمل وتغرز فيه غريزة القت���ال ،كان �إح�سا�سه بالك�آبة ي�أتي
م���ن داخله ،فق���د كان ابن �سعود قوي��� ًا ومتحف���ز ًا ومل مير�ض يف
ً
طف�ل�ا يف �أعقاب القتال من �أجل
حيات���ه �إال مرة واحدة حني كان
الريا����ض� ،إذ �أ�صابته حمى روماتزمية ولكنه كان ب�صورة طبيعية
عر�ضة خلمول الكبد ،ذلك �أنه مل يكن ي�أكل طعامه بانتظام.
و�إذا �أكل ف�إمنا يكون ذلك ب�سرعة فائقة ويتبع �أكله ب�شراب �سريع،
ث����م يتجه �إىل عمل����ه وممار�ساته احلازمة ،كان اب����ن �سعود ي�سوق
نف�س����ه بعنف �شديد وكان ال ينام �إال قلي ًال بينما يعمل كثري ًا ويرتك
نف�س����ه حتت �ضغوط م�ستمرة ،ومل يكن يعطي نف�سه راحة اللتقاط
�أنفا�س����ه ،كم����ا مل يكن حري�ص���� ًا عل����ى م�أكله وم�شرب����ه وحني كان
يتوق����ف خالل املعارك كان ي�شرب من �أقرب بئر ،وكان ي�أكل كثري ًا
من الفاكهة يف �شهر رم�ضان ،وحني يكون يف غري �أحواله الطبيعية
ف�إن����ه ي�ضاعف من تناول الدواء ولك����ن ج�سمه كان يثور �ضد �سائر
�أنواع العالج وكان العالج ي�ؤثر دائم ًا على مزاجه وروحه.
و�سواء كان ابن �سعود يف روح عالية� ،أم يف حالة من حاالت الك�آبة،
�ضاح���ك ًا �أم غا�ضب��� ًا ،ف�إن �شيئ��� ًا منه كان دائم��� ًا يعي�ش يف غرف
تفكريه اخللفية وهو �شيء هادئ ويقوم على ح�سابات دقيقة ،كان
دائم��� ًا هنالك �صوت يوجه تفكريه �إىل الق���رارات املهمة ،ويجعله
يكبح نف�سه حتى ي�صل �إىل املوقف احلكيم واحلكم ال�صائب.
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 .10املخاطرة املح�سوبة
املل���ك عبدالعزي���ز مل يك���ن مغام���راً البت���ة فال�سيا�س���ة تخ�ض���ع
للح�ساب���ات املدرو�سة واملت�أنية م�ستجمع���اً لظرف الزمان واملكان
والأ�شخا����ص والتاري���خ ولذل���ك قلم���ا ه���زم و�إذا هاج���م �أوج���ع
وانت�صر فهو يحرتم قدرات العدو واملخالف وي�ؤمن باال�ستنزاف
والتكتي���ك واملبادرة الفردية واملناو�ش���ة دون الدخول يف مواجهة
�إال �أن تك���ون خماط���رة حم�سوب���ة ميك���ن التنب�ؤ بنتائجه���ا �سلفاً،
ومن خماطرة امللك عبدالعزيز املح�سوبة كانت يف حلاقه لفلول
جي����ش ابن ر�شيد حينما ان�سحب م���ن معركة الدمل بالرغم من
نفاذ ذخرية اجلي�ش ال�سعودي الذي لو تنبه لها بن ر�شيد ورجع
علي���ه لتح���ول تاري���خ املنطق���ة حينما يق���ول ال�سيد ه���اري �سانت
ج���ون فيلب���ي  Harry Saint John Philpyيف كتاب���ه ،العربي���ة
ال�سعودي���ة «م���ن �سن���وات القحط �إىل ب���وادر الرخ���اء» �ص :429
«حي���ث كان (اب���ن ر�شي���د) ينوي مهاجم���ة (ال���دمل) فو�صل �إىل
واحات نخي���ل (نعجان) القريبة منها واحتله���ا ،لكن الوقت كان
مت�أخ���ر ًا بع�ض ال�شيء ليق���وم ب�إجراء �آخر فع���ال ،ومل يكن (ابن
ر�شيد) على علم ب�أن (ابن �سعود) و�صل بنف�سه يف الليلة ال�سابقة
�إىل (ال���دمل) على ر�أ�س قوة كبرية ،وعندما دفع بقواته يف �صباح
اليوم التايل �إىل �أر�ض املعركة تعر�ضت تلك القوات لنريان مهلكة
�صوبته���ا عليه���م القوات املدافع���ة التي كانت خمتبئ���ة يف واحات
(ال���دمل) و�أجربتهم على الرتاجع ب�ش���كل فو�ضوي ،وقد طاردهم
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فر�س���ان (�آل �سعود) يف ال�سهل الواقع ب�ي�ن البلدتني� ،إال �أن (ابن
ر�شيد) متكن من �إعادة تنظيم قواته ودارت معركة �شر�سة دامت
من وقت الظهر حتى غروب ال�شم�س ،وكانت النك�سة مبثابة عامل
حا�سم للغاية للقيام بهجوم م�ضاد يف وجه قوة كانت �أكرب من القوة
التي كان يعتمد عليها ،وعليه ا�ضطر (ابن ر�شيد) �إىل االن�سحاب
خ�ل�ال �ساعات الليل باجتاه (ال�سلمي���ة) يف الطرف ال�شرقي من
الإقلي���م ،ومن هناك ،وبع���د م�شاهدة خ ّيال���ة (�آل �سعود) تطارد
قواته ،حت���رك بقواته �سريع ًا باجت���اه وادي(ال�سلمية)وو�صل �إىل
�آبار (حفر العت�ش) البعيدة والآمنة ن�سبي ًا.
وبع���د ب�ضع �سنوات و�أثناء و�صفه للمعركة احلا�سمة اعرتف (ابن
�سع���ود) ب�أنه كان م���ن املمكن �أن ت�سري الأم���ور على نحو �سيئ وال
تخ���دم ق�ضيت���ه ل���و �أن (ابن ر�شي���د) كان على عل���م بعامل واحد
حي���وي ومه���م ،ذلك يعني �أن���ه كان لدى (ابن �سع���ود) عدد كبري
م���ن املقاتل�ي�ن� ،إال �أن خمزون���ه م���ن الذخ�ي�رة كان ينف���د خالل
اال�شتباكات ،وكانت املط���اردة التي قام بها فر�سانه لقوات العدو
لي�س���ت �أك�ث�ر من جم���رد �إ�ش���ارة حت��� ّد� ،إال �أنها حقق���ت الغر�ض
املطلوب».
�أم����ا خماط����رة املل����ك عبدالعزي����ز املح�سوب����ة الثانية كان����ت اقرتاحه
للإمرباطوري����ة العثماني����ة ت�شكيل نظ����ام الكونفيدراليه والتي كان
يعلم �أنها لن تتحقق ب�سبب ظرف الزمان واملكان وال�سياق التاريخي
ولكنه����ا خم����رج جي����د �أم����ام التح����دي العثم����اين يجنب����ه الإح����راج
ول����و قبلوه����ا كان غ��ي�ر ذل����ك ،حي����ث يق����ول ال�سي����د فيلبي �����ص :456
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«�أغار (ابن �سع���ود) على جماعة (املنتفق) يف منطقة (كايدة)،
وفج����أة وج���د نف�س���ه يف منطق���ة (�صف���وان) املج���اورة للب�صرة
والزب�ي�ر ،ومهم���ا يكن الداف���ع وراء ا�ستعرا�ضه للق���وة تلك والتي
ج���اءت يف وق���ت كان في���ه الأت���راك متوترين وم�شدودي���ن ب�سبب
انت�ش���ار حرك���ة القومي�ي�ن الع���رب يف �سوريا والع���راق ويف �أماكن
�أخ���رى بعد ثورة عام 1908م ،فنج���د �أن (ابن �سعود) وافق على
االن�سح���اب من تل���ك املناطق بع���د �أن و�صل �إليه وف���د ودي ميثل
وايل الب�صرة وميثل �أهايل (الزب�ي�ر) ،وفع ًال �سار بقواته باجتاه
(اجلهراء) القريبة من الكوي���ت ،وبعد لقاء ودي بال�شيخ مبارك
ال�صباح قام (ابن �سعود) بغارة ثانية على جماعة (العجمان)يف
مناطق (الإح�ساء).
ومم���ا ال�شك في���ه �أن الأت���راك تفاج���اوا مبكان���ة و�إمكانية (ابن
�سع���ود) املتنامية وبت�أثريه يف �ش�ؤون اجلزي���رة العربية ،لذا �سعوا
جللبه �إىل جمال�سهم لي�ش���كل ثق ًال مقابل حركة القوميني العرب
الت���ي كانت تن�شط يف املناطق امل�أهولة القريبة من حدود املناطق
الت���ي ي�سيطر عليها ،وعلي���ه مت تفوي����ض وايل (الب�صرة) املدعو
(�سليم���ان �شفي���ق با�ش���ا) بالتحق���ق م���ن ت�صرف ذل���ك الزعيم
ال�سع���ودي و�أخ���ذ الن�صيحة من���ه بخ�صو�ص �أف�ض���ل الطرق التي
ميكن نهجها للتعامل مع حركة القوميني العرب.
احلقيق���ة �أن جواب (اب���ن �سعود) للأتراك كان موثق��� ًا تاريخي ًا،
كم���ا كان جواب ًا م�شوق ًا باعتباره �أول ر�سالة ت�صدر عن فن احلكم
يف �إدارة الأمور وبعد متهيد �أو مقدمة لتلك الوثيقة القانونية التي
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حمل (ابن �سعود) فيها الأت���راك امل�س�ؤولية التامة عن امل�شكالت
التي حتيق بهم يف كل مكان من �إمرباطوريتهم يف العامل العربي،
يقول (ابن �سعود) :بعد ال�سالم�« :إنكم مل حت�سنوا �إىل العرب وال
عاملتموه���م يف الأقل بالعدل ،و�أن���ا �أعلم �أن ا�ست�شارتكم �إمنا هي
و�سيلة ا�ستطالع لتعلموا ما انطوت عليه مقا�صدي ،وهاكم ر�أيي،
ولكم �أن ت�أولوه كما ت�شا�ؤون.
�إنك���م امل�س�ؤول���ون عما يف الع���رب من �شق���اق ،فق���د اكتفيتم ب�أن
حتكموا وما متكنتم حق ًا من ذلك ،فقد فاتكم �أن الراعي م�س�ؤول
ع���ن رعيته ،وقد فاتك���م �أن �صاحب ال�سي���ادة ال ي�ستقيم �أمره �إال
بالعدل والإح�سان ،وق���د فاتكم �أن العرب ال ينامون على ال�ضيم،
وال يبالون �إذا خ�سروا كل ما لديهم و�سلمت كرامتهم.
�أردمت �أن حتكم���وا الع���رب وتق�ضوا �إربكم منه���م ،فلم توفقوا �إىل
�شيء من هذا وذاك ،مل تنفعوهم وال نفعتم �أنف�سكم ،ويف كل حال
�أنتم اليوم يف حاجة �إىل راحة البال ،لتتمكنوا من النظر ال�صائب
يف �أموركم اجلوهرية.
�أم���ا ما يخت�ص منها بالعرب ف�إليكم ر�أيي فيه� :إين �أرى �أن تدعوا
ر�ؤ�ساء العرب كلهم كبريهم و�صغريهم �إىل م�ؤمتر يعقد يف بلد ال
�سيادة وال نفوذ فيه للحكومة العثمانية ،لتكون لهم حرية املذاكرة،
الغر�ض من هذا امل�ؤمتر التعارف والت�آلف ،ثم تقرير �أحد �أمرين:
�إم���ا �أن تكون الب�ل�اد العربية كتلة �سيا�سي���ة ير�أ�سها حاكم واحد،
و�إم���ا �أن تق�سموها �إىل واليات ،فتحددون حدودها ،وتقيمون على
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ر�أ�س كل والية رج ًال كف�ؤ ًا من كل الوجوه ،وتربطونها بع�ضها ببع�ض
مبا ه���و عام م�شرتك من امل�صال���ح وامل�ؤ�س�س���ات ،وينبغي �أن تكون
ه���ذه الوالي���ة م�ستقلة ا�ستق ً
�ل�اال �إداري ًا وتكونوا �أنت���م (امل�شرفون)
عليه���ا ،و�إذا مت ذلك فعلى كل �أمري عربي� ،أو رئي�س والية �أن يتعهد
ب�أن يع�ضد زمالءه ،ويكون هو و�إياهم يد ًا واحدة على كل من جتاوز
حدوده� ،أو �أخ ّل مبا هو متفق عليه بيننا وبينكم».
ويخت���م ابن �سعود ر�سالته قائ ًال« :هذه هي الطريقة التي ت�ستقيم
فيها م�صاحلك���م وم�صالح العرب ،ويكون فيها ال�ضربة القا�ضية
على �أعدائكم».
ت�ش�ي�ر الن�صو����ص التاريخي���ة �إىل �أن وايل الب�ص���رة �أع���رب عن
�إعجاب���ه بالوثيق���ة �أعاله ونقله���ا �إىل ال�صدر الأعظ���م لدرا�ستها
والنظ���ر فيه���ا ،ويب���دو �أن���ه مت النظر �إىل تل���ك الوثيق���ة  -ورمبا
ب�ش���كل ال خي���ار ل���ه فيه  -عل���ى �أنها جهد ق���ام به (اب���ن �سعود)
ليعزز من �سيادته على كاف���ة مناطق اجلزيرة العربية بدعم من
الإمرباطورية العثمانية وعل���ى ح�سابها �أي�ض ًا ،وبالرغم من ذلك
ميك���ن �أن يك���ون من الأف�ضل لل�ص���در الأعظم لو �أن���ه اختار هذه
الف�ت�رة التي متيزت بهدوء ن�سبي ليعد �أ�شرعته على نحو يتنا�سب
مع العا�صفة القادمة.
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 .11الوفاء للتاريخ
�أن تك����ون قائداً �سيا�سياً ،يعني �أن����ك قارئاً جيداً للتاريخ ،حمرتماً
�سننه ،جمال�ساً خلربائه ،تقي�س احلا�ضر على املا�ضي لأن التاريخ
غالباً ما يعيد نف�سه.
ل����ذا ف�����إن املل����ك عبدالعزي����ز م�ستوعباً ما ج����رى يف املا�ض����ي ولهذا
جت����ده وفي����اً م����ع �أ�شخا�ص����ه ال �سيم����ا عن����د ن�ش�����أة الدول����ة الأوىل
حمرتفاً يف التعاطي مع اجلغرافية ال�سيا�سية.
�إن����ك ح��ي�ن تعل����م �أن القائ����د وفي����اً و�أن����ت �أح����د الأتب����اع ،ف�إن����ك �سوف
تعم����ل ب�إخال�����ص لأن االنقالب والغدر هي �سم����ة ال�سا�سة الطارئني
�أم����ا الأوفي����اء وجتده����ا عادة يف املل����وك ،لأنهم يتطلع����ون للم�ستقبل
وتوريث ال�سلطة فهم حري�صون على التمهيد الدائم للقادم التايل.
�إن املل���ك عبدالعزيز قد يغ�ضب ويف���ارق ،ولكنه و ّيف فهو ال يرتك
خوي���ه و�إلي���ك تل���ك الق�صة :ح�ي�ن زار امللك عبدالعزي���ز الكويت
ع���ام  1354ه���ـ� ،سمع �أن معلم ًا له كان يق���ر�أ عليه القر�آن يف �أيام
الطفولة ما زال موج���ود ًا ،ف�أر�سل �إليه وا�ستدعاه والطفه و�أكرمه
ومنحه مكاف�أة مالية جمزية.
يذك���ر ال�سي���د حاف���ظ وهبه يف كتاب���ه «خم�سون عام��� ًا يف جزيرة
الع���رب» �ص « :40كان رحمه اهلل وفي��� ًا لل�صادقني املخل�صني من
رجال���ه ،ال ت�ؤثر في���ه الو�شايات ،وكثري ًا ما ينه���ر ال�شاكي ،وي�ؤنبه
�أ�ش���د الت�أنيب ،فكثري ًا ما �سمعت �أن بع�ض املبغ�ضني يل كتبوا �إليه
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عن �أ�شياء ن�سبوها �إ ّ
يل� ،أو �أر�سلوا �إليه بع�ض ق�صا�صات ال�صحف
التي حتتوي على �أ�شياء يعتقدون �أنها قد توغر �صدره ،فرد عليهم
رد ًا زاجر ًا ،لعلهم يقلعون عن هذه الو�شايات ال�سخيفة.
وكث�ي�ر ًا ما �شاهدت بنف�سي كثري ًا من ذل���ك ،وقد طلبت منه مرة
�أن يحقق �أم���ر هذه الو�شايات ،ف�إن كان���ت كاذبة عاقب املفرتي،
و�إن كان���ت �صادقة عاق���ب امل�س���يء العقوبة الرادعة .فق���ال� :إذا
حققنا هذه امل�سائل ،كف النا�س عن الكتابة �إلينا ،ولكن لنا عقول
منيز بها ال�صدق من الكذب ،واحلق من الباطل ،ونحن كثري ًا ما
نعرف الدافع لهذه الو�شايات.
�أذك���ر �أننا كن���ا يف ليلة من ليايل ال�شت���اء يف �سنة 1944م �شديدة
الربد ،فلم �أ�شعر �إال وبخادمه اخلا�ص " �أمني " يدخل �إىل خيمتي،
وبيده بطانيات من الك�شمري الفاخر ،وبدرة من املال ،فقال :هذه
البطانيات من جاللة امللك� ،أر�سلها �إليك خ�شية عليك من الربد،
و�إن���ه يعلم �أين مل �أمن حتى تل���ك ال�ساعة من �شدة الربد ،ف�شكرته
طبع ًا على ح�سن �صنيعه.
وكان عبدالعزي���ز يكره ا َمل َلق ،ويحب البح���ث وال ّنقا�ش ،يف كل ما
يعر����ض عليه من ال�شئون الهامة ،ويكره كل الكره ما تعارف عليه
النا�س م���ن قولهم (ال�شي���وخ �أبخ�ص)� :أي احل���كام �أعلم ،فكان
يق���ول دائم ًا :نحن ب�شر ،نخطئ ون�صي���ب ،ف�إذا كنا �أعلم ،فلماذا
�أ�س����أل و�أ�ستفه���م .و�إذا كان عبدالعزيز �أخط����أ �أحيان ًا يف تقديره
الظروف املحيطة به ،فذلك ال يقلل من عظمته.

87

 15مبد�أ للقيادة عند امللك عبدالعزيز

«كفى املرء نب ًال �أن تعد معايبه»
وكان م���ن �آيات عظمته ،اعرتافه باخلط����أ �إذا �أخط�أ ،وكان دائم ًا
يق���ول� :إين مل �أتعلم يف مدر�س���ة ،بل علمتني التج���ارب ،وعلمني
اختالطي بالرجال ،و�سماع���ي الكثري من �أخبار عظماء التاريخ.
لق���د منحه اهلل عق ًال كبري ًا ،وب�صرية نافذة ،وزاده خربة بالأمور
ما كان يقدمه له م�ست�شاروه من الآراء.
دخل �أحد الأ�شراف املعروفني ،على املرحوم (امللك عبدالعزيز)،
لتهنئت���ه باغتيال (امللك عب���داهلل) ،فنهره وط���رده من جمل�سه،
حي،
وقال ال ي�شمت باملوت �إال خ�سي�س جبان؛ �إن املوت م�صري كل ّ
و�إن ح���ادث اليوم ليك���درين ويكدر كل عربي ،ف����إن روح االغتيال
ي�أباه���ا الإ�سالم ،وي�أباها العق���ل ال�سليم ،و�إن هذه الروح اخلبيثة
ال تنتج �إال الفو�ضى».
�إن الوفاء للتاريخ ال يعني الوفاء لأ�شخا�صه فح�سب كما �أ�سلفت،
ب���ل وف���ا ًء مل�ضامينه يق���ول ال�سيد وليام في�سي ����ص  176يف كتابه
الدرعي���ة والدول���ة ال�سعودي���ة الأوىل " :وق���د اتب���ع الإمام تركي
وابن���ه الإم���ام في�صل الذي خلف���ه يف عام  1249ه���ـ (1833م)،
تقالي���د احل���كام ال�سعودي�ي�ن العظ���ام ،حي���ث �أعي���د �إقامة حكم
ال�شريع���ة ،و�أ�صبح���ت ال�صحراء �آمنه مرة �أخ���رى .وتربز طبيعة
حكمهم���ا �أق���وى الربوز يف كلم���ة �ألقاها الإمام ترك���ي عند غدير
وثيالن بالهفوف على ع���دد كبري من احلكام والأمراء ،وذلك يف
عام  1248هـ ( 1832م) .ويدون ابن ب�شر هذه اخلطبة كما يلي:
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�أخ�ب�رين م���ن ح�ضر ذل���ك اجلمع �أن���ه ق���ال« :ا�سمعوا ي���ا �أمراء
البلدان ،ا�سمعوا يا �أمراء امل�سلمني� ،إياكم وظلم الرعايا ،والأخذ
منهم غري احلق ،ف�إذا ورد عليكم �أمري باملغزى حملتموهم زيادة
لكم �إياكم وذلك ،ف�إنه ما منعني �أن �أجعل على �أهل البلدان زيادة
ركاب لغزوهم �إال من �أجل الرفق بهم ،و�إين ما حملتهم �إال بع�ض
ما حملهم الذي قبل واهلل تعاىل وتبارك يقول« :كم من فئة قليلة
غلب���ت فئة كثرية ب�إذن اهلل واهلل مع ال�صابرين» .و�إذا ورد عليكم
�أم���ري فرحتم بذل���ك لت�أكل���وا يف �ضمنه و�ص���رمت كرا�صد النخل
يفرح ب�شدة الريح ليكرث ال�ساقط عليه ،فاعلموا �إين ال �أبيحكم �أن
ت�أخ���ذوا من الرعايا كثري ًا وال ً
قلي�ل�ا ،فمن حدث منه ظلم �أو تعد
على رعيته بغري حق فلي�س �أدبه عزله :بل �أجليه عن وطنه ب�أهله.
ث���م تكلم للرعايا فقال لهم�« :أميا �أمري ظلمكم ف�أخربوين» .فقام
�أم�ي�ر بريده عبدالعزي���ز بن حممد بن عبداهلل ب���ن ح�سن فقال:
«ي���ا �إمام امل�سلمني :خ�ص بقولك وال تعم به :ف�إن كنت نقمت على
�أحد من���ا ف�أخربه بفعله» ،فق���ال الإمام تركي�« :إمن���ا القول فيك
و�أمثال���ك حت�سبون �أنكم ملكت���م البلدان ب�سيوفك���م و�إمنا �أخذها
لكم وذللها �سيف الإ�سالم واالجتماع على �إمام».
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ميك���ن �أن تع��� ّد ه���ذه الكلم���ات خامتة منا�سب���ة لق�ص���ة الدرعية
فاملدين���ة ميكن تدمريه���ا ،والأ�شجار ميكن قطعه���ا ،واملحا�صيل
والكت���ب ميكن حرقه���ا ،ولكن املبد�أ الذي ي�أ�س���ر القلوب والعقول
يبق���ى �أب���د الدهر .ولقد بقي���ت الدعوة الإ�صالحي���ة يف جوهرها
ً
عام�ل�ا من عوام���ل التح�ضر والرق���ي ،و�سع���ت �إىل الق�ضاء على
النزاع���ات و�إىل ن�ش���ر الأمن وال�سالم الداخلي ع���ن طريق �إقامة
جمتمع �إ�سالمي مثايل».
وهك���ذا ديدن ح���كام �آل �سعود حتى وقتن���ا احلا�ضر فاجلوهر هو
اجلوه���ر ...ول���ذا �إذا �أردت �أن تتعرف على حكام �آل �سعود فعليك
قراءة التاريخ فهم �أوفياء له وغالباً يعيد نف�سه.
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 .12العناد
العن���اد هو الوجه الآخ���ر لل�صرب واجللد وح�سن الظن باهلل ،ثم
بامل�ستقبل القريب ،والعناد �سم ٌة القادة فلي�س هناك غالباً فرق
ب�ي�ن معظ���م النا����س يف اال�ستع���دادات والق���درات القيادي���ة� ،إمنا
يفرقون عن بع�ضهم بالعناد.
رب يف ذلك ،يقول د .بد ر الفقري يف كتابه
وامللك عبدالعزيز خمت ٌ
(عنا�ص���ر القوة يف توحي���د اململكة العربي���ة ال�سعودية) �ص :84
«فق���د فوجئ بر�شيد عايل الكيالين رئي����س وزراء العراق ال�سابق
�آن���ذاك يظهر �ضمن وف���د �سوري زار الريا�ض طالب��� ًا حق اللجوء
ال�سيا�س���ي �إىل بالطه بعد �أن �أقفلت كافة الأبواب يف وجهه ،وهنا
�أدرك املل���ك عبدالعزيز حجم املتاعب التي �ستتمخ�ض عن ذلك،
فالرجل مطلوب من احلكومات الربيطانية والفرن�سية والعراقية،
فاحللف���اء كانوا �ضد حركته اال�ستقاللية يف عام  1941م ،والذي
طال���ب فيه���ا بتقرير م�ص�ي�ر الع���راق و�سوريا ولبن���ان وفل�سطني
والأردن م���ن خ�ل�ال التعاون العرب���ي بعد انتهاء احل���رب العاملية
الثاني���ة وفق ًا لالت�صاالت العربية الأملاني���ة ،ثم �إن الوجهة الأوىل
للكي�ل�اين عندما خرج من الع���راق كانت �إىل �أملاني���ا� ،أما الأمري
عبدالإله الو�صي على عر�ش العراق فكان يطالب بر�أ�سه؛ لأنه كان
يعتقد �أن حركته كانت تهدف �إىل زوال العر�ش الها�شمي.
وهن���ا �أدرك امللك عبدالعزيز �أن امتحان ًا للقوة جاء �إليه ومل يطلبه،
فاتخذ القرار احلا�سم :قبول جلوء الكيالين ،بكل تبعاته ،وحدث ما
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توقعه بالفعل؛ حيث تبودلت ر�سائل �شديدة اللهجة بينه وبني احللفاء
والأمري عبدالإله ،وتلقى تهديدات مبا�شرة لت�سليم الكيالين.
وتعامل امللك عبدالعزي���ز مع املوقف املتفجر ب�أ�سلوبني كان الأول
دبلوما�سي��� ًا؛ حيث �أو�ضح للجمي���ع �أن م�س�ألة قبول جلوء الكيالين
مت�س �صميم التقاليد والأع���راف يف �شبه اجلزيرة العربية ّ
بغ�ض
النظر عن طبيعة ق�ضية الالجئ ال�سيا�سي �أو �شرعية املطالبة به.
ويف حرك���ة ملّاحة لتهدئة املوقف وامت�صا����ص الغ�ضب تع ّهد بعدم
ال�سم���اح للكي�ل�اين مبغ���ادرة الأرا�ض���ي ال�سعودي���ة �أو القيام ب�أي
ن�شاط���ات �سيا�سي���ة انطالق ًا منه���ا� ،أم����ا الأ�سل����وب الث����اين فكان
ت�صادمي����اً �إذ قاب����ل التهدي����دات مبثله����ا فخاط����ب احللف����اء قائ ً
ال:
«ل����ن �أ�سل����م م����ن ا�ستجار ب����ي فهذا ه����و امل�ستحيل تنفيذه م����ادام ّيف
ع����رق ينب�ض باحلي����اة» ،و�أم����ام ذلك الإ�ص����رار والتح����دي ر�ضخت
الأطراف املعنية بالق�ضية مكتفية بالتعهد الذي قدمه.
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وهكذا مبزيج من احلنكة واملواجهة� ،أ ّمن امللك عبدالعزيز �ضيفه
الالج���ئ وعا�ش عن���ده ع�شر �سن���وات ،ومل يخ�ض���ع للتهديدات �أو
يجام���ل على ح�ساب القيم العربية التي ميثلها وك�سب بها احرتام
الأ�صدق���اء والأعداء ،ويف الوقت نف�سه ثب���ت يف الت�صدي ،معزز ًا
�صالبة موقفه وثقته يف نف�سه ور�صيده ال�سيا�سي الدويل.
�إن العن���اد �أحيان��� ًا يك���ون خالف ال�ش���ورى في�ستبد القائ���د بر�أيه
ويكون فيه اخلري؛ يق���ول ال�سيد (كارل تويت�شل ،)Carl Toitchel
يف كتاب���ه (اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة  -تط���ورات م�صادره���ا
الطبيعية)� ،ص « :132وخالل �أيام �سنة  1940م احلالكة الظالم
حينم���ا انهارت فرن�س���ا ودخل���ت �إيطاليا احلرب بجان���ب �أملانيا،
احتفظ ابن �سع���ود ر�سميا بحياد دقيق �ص���ارم ،و�أعلن ب�صراحة
�أن���ه �صديق لربيطانيا ،وب�أنه متيقن ب�أنها �سوف ال تقهر ،وبالطبع
مل يكن جمل�سه (امل�ست�شارون) ب�أجمعه موافق ًا على ذلك بل كانوا
مقتنع�ي�ن �أن �أملانيا �ستنت�ص���ر� ،إال �أن بعد نظر امللك رجح وحتقق
يف النهاي���ة ،وبذل���ك ازداد نف���وذه العظيم و�شهرت���ه الوا�سعة يف
حكمته وبعد نظره و�سداد ر�أيه».
ال�ش���ك يف �أن ت�أثري ابن �سع���ود يف العامل الإ�سالمي فريد وال مثيل
له ق���ط ،و�سلطانه لي�س م�ستمد ًا فقط م���ن حكمه احلجاز  -قلب
الإ�س�ل�ام الناب����ض  -مبا في���ه من م���دن مقدمة :مك���ة واملدينة،
ولكن من �سج���ل تاريخه احلافل بالبطولة وامل���روءات والنجدات
لوجه م�سلمي
وم���ا ميلك من �شخ�صية فذة �آ�س���رة قوية ،فلو رغب ّ
م�ص���ر وفل�سطني و�سوريا لقط���ع خطوط الإم���دادات الربيطانية
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واملوا�ص�ل�ات التي كان���ت القوات الربيطانية بحاج���ة ما�سة �إليها
يف معرك���ة (العلمني) فتتحول ه���ذه القوات املحارب���ة واملرابطة
�إىل ق���وات حتمي هذه اخلطوط ،وعلى ذل���ك يكون ن�صر اجلي�ش
الثام���ن  -الذي ربح املعركة بعن���اء كبري ،وقد كاد �أن يكون �أقرب
�إىل الإندح���ار بينما يكون الن�صر يف تلك احلالة غري حمقق قط،
ب���ل يك���ون حتم ًا يف خطر �أكي���د وم�أزق ال خال�ص من���ه ،ولكن ابن
�سع���ود بدل �أن يفعل ذلك �أر�سل ولده الأمري من�صور ًا وزير الدفاع
�إىل م�ص���ر قبل معرك���ة العلمني ليتحدث �إىل ق���وات جي�ش الهند
امل�سلم�ي�ن ،فكان مثول الأمري من�صور بينه���م داللة قوية ورا�سخة
عل���ى �صداقة ابن �سعود و�صدقه يف هذه الأزمة احلربية ال�شديدة
اخلط���ورة واللحظة التاريخية احلا�سمة ب�ي�ن املوت واحلياة ،بني
الن�صر واالنك�سار.
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 .13الإ�صغاء
الإ�صغ���اء مهارة متقدم���ة يف ّ
فن اال�ستم���اع ،وامل�ستمعني وامل�صغني
جي���داً؛ ه���م �أولئ���ك القادري���ن على الفع���ل والراغب�ي�ن يف حتقيقه
وكثريو الهرج والكالم غالباً هم �أقل النا�س �إنتاجية.
امللك عبدالعزيز ي�صغي لأن لي�س همه �إظهار للنا�س من هو وماذا
يفع���ل ،ب���ل فعله ينب����أ النا����س عنه ،و�إ�صغ���اء املل���ك عبدالعزيز جاء
نتيج���ة لط���رح �أ�سئلته الذكي���ة فكم من م�صغني وه���م يف احلقيقة
نف�ض اخلِرج فلي�س يف جعبتهم �أ�ص ً
ال �شيئاً يتحدثون عنه.
�إن �إ�صغاء امللك عبدالعزيز دافعه معرفة من �أمامه ،فالعرب تقول
«تكلم حتى نعرف من �أن���ت» كما هو ت�شجيع واهتمام يبديه القائد
لأتباعه ويعبرّ عن احرتامه لأ�شخا�صهم قبل كالمهم ،ثم هو م�ؤمن
�أن القائ���د ب�شر لن ي�صل البت���ة �إىل �أن يحيط بكل �شيء ،ولو عرف
بكل �شيء فالأ�شياء تتبدل وتتحول مع تغري الزمان واملكان.
يق����ول الأ�ست����اذ " فيليب ليبن����ز � " Philip Lbenzص  235يف كتابه
(رحل����ة ا�ستك�شافي����ة يف و�سط اجلزي����رة العربي����ة) ...« :ويف زاوية
الدي���وان كان هناك رجل م�سن طويل القام���ة يجل�س على كر�سي
متحرك وعل���ى ر�أ�سه غرتة حمراء ،كان يح���دق فينا بعينية كلما
اقرتبن���ا منه� ،إنه �صاحب اجلاللة امللك اب���ن �سعود ،هذا الرجل
املح�ت�رم جد ًا يجد نف�سه اليوم حتت وط����أة اجلروح التي �أ�صابته
خالل املعارك العدي���دة التي قادها يف حياته ،قد يتجاوز عددها
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ع���دد �سنوات عم���ره ،هذه اجل���روح �أوقفت ن�شاطه ال���ذي قاد به
حياته ال�صعبة ،ومع هذا ف�إنه ما زال يتوىل يف هذا الديوان البت
يف جمي���ع ق�ضايا البل���د ،كان يقعد على ميني املل���ك بع�ض �أوالده
والعدي���د من ال���وزراء ،لكنه كان وح���ده الذي يوج���ه املحادثات،
كان ا�ستقبال���ه ح���ار ًا ،وفيم����ا كان اخل����دم يقدم����ون لن����ا القه����وة
كان املل����ك ي�ستم����ع �إىل �سرد ع����ن الرحلة الت����ي كان يرويها فيلبي
عل����ى م�سمع����ه ،فللملك جتربة الب����دو الرحل؛ ولذل����ك كان ينتبه
برتكي����ز متوا�ص����ل ،كان����ت �أ�سئلته تتعل����ق بو�ضع ال�س����كان املعي�شي،
وامل�س�ؤولني ،وحالة املراعي ،واحليوانات ،وحالة ال�صيد ،وت�سا�ؤله
ع����ن حال����ة الطرق تدل على اهتمامه وتفهمه لو�ضع ال�ساكنني يف
ه����ذه الأ�صق����اع البعيدة ،لكن هدف ونتائ���ج البعثة مل تكن م�ألوفة
لدي���ه وم���ع ذلك؛ ف�إنه بذل جمه���ود ًا من �أجل ا�ستيع���اب �أهميتها
معرب ًا عن خال�ص تهنئته (لريكمان .)Rickman
انتهت املقابلة بعد �أن تقدمنا للملك بخال�ص عرفاننا له باجلميل
الذي �أ�سداه لنا وعلى دعمه غري امل�شروط لبعثتنا».
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 .14الزهد
الزه����د ،زه����دان ،فالأول زه����د ا�ضطرار والثاين زه����د اختيار وكل
واحد منهما هو خري.
�أن تكون زاهداً و�أنك للتو �أحدثت توحيداً جلزيرة العرب يف ظرف
�أمم����ي غ��ي�ر موات����ي حيث الق����وى العظم����ى (بريطاني����ا  -فرن�سا)
ت�سع����ى �إىل التفتيت ثم تنتمي �إليك قبائ����ل وح�ضر العرب و�أعني
باالنتماء هو( :احلب) ولي�س القبول بالأمر الواقع ونفوذ القهر
والت�سليم بالزعامة.
كل ذلك يدفعك دفعاً مهو ًال باجتاه ر�ؤية الذات ،وافتقاد التوازن،
ولكن امللك عبدالعزيز يحتفل بالإجناز بطريقته اخلا�صة ،حيث
مزي����داً م����ن الثق����ة ،ومزيداً م����ن التعزي����ز مبحبة النا�����س له ،فهو
�أدرك ال�سع����ادة وفل�سفته����ا ب�أنك ك����ي تكون �سعي����داً ف�أف�ضل و�سيلة
هي �أن تدخل ال�سعادة للنا�س.
ل����ذا كان امللك عبدالعزيز زاهداً باحلقيقة واالختيار ،حيث الكنز
احلقيقي واال�ستثمار هو يف الب�شر.
يقول الأ�ستاذ حممد �أم�ي�ن التميمي (من فل�سطني و�أحد رجاالت
ال�شري���ف ثم رجاالت املل���ك عبدالعزيز) يف كتابه (مل���اذا �أحببت
ابن �سعود) �ص « :93يف م�ساء يوم من �أيام �شهر ربيع الآخر �سنة
 1346ه���ـ� ،سبتم�ب�ر �سن���ة  1927م ،كنت يف طريق���ي ب�سيارة �إىل
الق�ص���ر امللك���ي الواقع يف �أق�ص���ى البلد احل���رام يف طريق منى،
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ال�سلفي الفا�ض���ل ال�شيخ حممد بهج���ت البيطار،
�صحب���ة الع���امل ّ
مدير املعهد ال�سعودي يف ذلك الوقت ،وكان الغر�ض من الذهاب
�إىل الق�صر ال�سالم على جاللة امللك ،ومل �أكن يف طريقي ملتفت ًا
حلديث الأ�ستاذ ،فقد كنت يف ُ�شغل �شاغل؛ لأن هذه �أول مرة �أقابل
فيها ملك ًا ،وكنت �أتخيل امللك مرتبع ًا فوق عر�شه يف قاعة ال يدخل
علي���ه فيه���ا �إال املخت�ص���ون واملقربون اخلا�ضع���ون الراكعون عند
الأعت���اب ،ال�ساجدون الالثمون للأذي���ال املغطية لركبتي جاللته
بتاج من
واملمتدة �إىل منت�صف القاعة ،وكنت �أت�صور امللك متّوج ًا ٍ
الوهاج ،ومرتدي ًا حلة من احلرير الأطل�س والديباج ،وما
الذه���ب ّ
ط���رد تخيلي وت�ص���وري غري تنبيه الأ�ست���اذ يل بو�صولنا الق�صر،
���اح من �أجنحته قد ُفر�شت جوانبه
فدخلن���اه ورقينا �إىل �سطح جن ٍ
مبقاعد عربية اقتعدها عدد كبري من الرجال ،واجتهنا نحو ركنه
ال�شرق���ي حيث يجل�س رجل ب���ادر �إىل القيام ف�سلم عليه الأ�ستاذ،
ووقفت على �أطراف �أ�صابع قدمي ،كما �أوم�أ هو �أي�ض ًا لأمتكن من
تقبيل جبهت���ه ،و�أجل�س الأ�ستاذ عن ي�س���اره و�أجل�سني عن ميينه،
وملا قدمني الأ�ستاذ �إليه �أخذ يلتفت �إ ّ
يل بني حلظة و�أخرى �سائ ًال
ع���ن ال�صحة واحلال ،ومل يكن ه���ذا الرجل الطويل القامة املليء
اجل�س���م البا�سم الوج���ه ذو الهيبة والوق���ار ،مل يكن يختلف ع ّمن
املق�صب �أما
حوله من الرجال يف الزّي �إال بغرتته احلمراء وعقاله ّ
العباءة والثوب فلم يكونا ممتازين عما يلب�سه الرجل العادي؛ بل
�إن الرج���ل العادي ليلب�س �أح�سن نوع ًا و�أغلى ثمن ًا مما يلب�سه هو،
و�أما احلذاء فلي�س �إال نعلني جنديتني يحتذيهما �أفقر الرجال.
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كان هذا املتوا�ضع يف �سجيته الدميقراطي يف خلقته هو عبدالعزيز
ب���ن �سع���ود �سيد اجلزي���رة العربية ال���ذي ع�شقت���ه �أذين قبل عيني
وحببته يل �أعماله قبل �أقواله ،وكان �سبب ًا يف تغيري جمرى حياتي.
وها�أنا ذا بني يديه �أرى �شخ�صه و�أ�سمع كالمه لأول مرة؛ وها هو
ذا ي�ض���رب بري�شة بيانه و�إف�صاح���ه على وترى احل�سا�س فتطرب
النف����س ويرق�ص القلب ويلهج الل�س���ان بالدعاء :ط ّول اهلل عمرك
ي���ا عبدالعزيز ،وه���ا هي ذي �شخ�صيت���ه البارزة ت�ؤث���ر يف ت�أثري ًا
�سحري��� ًا ،وجتتذبن���ي �إليها اجتذاب��� ًا قلبي ًا ،فتتوثق ُع���رى املحبة،
وتتقوى �صلة الود والإخال�ص ،وتتمنى النف�س لو فنيت يف خدمته،
وا�ضمحلت يف طاعته».
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 .15املوازنة بني امل�صالح واملبادئ
ردح����اً م����ن الزم����ن طالعن����ا جميع����اً م����ن قليل����ي الفه����م بال�سيا�سة
الدولي����ة و�ضعيف����ي القراءة بال�سيا�س����ة ال�شرعية حيث مل يفلحوا
يف �إن�ش����اء دول����ة وحينم����ا �أن�ش�����ؤا ف�شل����وا يف �إدارته����ا ،ويطل����ب من����ا
الإقت����داء ب����ه والت�ضحي����ة مبنج����ز ناج����ح نلم�س����ه ونتعاي�����ش مع����ه،
ون�ساه����م ون�شارك فيه� ،أم����ا املنغلقني على ذواتهم يف �أبراج عاجية
(روحاني����ة) طالب��ي�ن ب�صف����اء العقي����دة مقحم��ي�ن ال����والء والرباء
عنو ًة يف فقه امل�صالح واملفا�سد وعلم �أ�صول الفقه.
ك�أمن���ا مل ّ
يطلعوا على �إرث حممد �صل���ى اهلل عليه و�سلم يف �صلح
احلديبية...
وك�أمن���ا مل ّ
يطلع���وا عل���ى �سرية الدول���ة الأموية حينم���ا ا�ستدعى
الولي���د بن عبدامللك القائد الفاحت مو�سى بن ن�صري من الأندل�س
خ�شية �أن يكرب جي�شه فيفقد ال�سيطرة عليه...
وك�أمن���ا مل ّ
يطلع���وا على �سرية الدول���ة العبا�سية حينم���ا قتل �أبي
جعف���ر املن�ص���ور �أبن���اء عمومته م���ن العلوي�ي�ن بت�سميمهم خ�شية
ا�ستيالئهم على اخلالفة بالرغم من االتفاق امل�سبق معهم...
وك�أمن���ا مل ّ
يطلع���وا عل���ى �سرية الدول���ة العثمانية حينم���ا �أق�صى
الف���احت حمم���د خ�صوم���ة ال�سيا�سي�ي�ن م���ن �أ�سرت���ه ،...وما فعل
ال�سلط���ان عبداحلميد يف �إقال���ة �أخل�ص رجال���ه (مدحت با�شا)
خوف ًا من ال�شورى.
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�إن �سيا�س����ة و�إدارة ال����دول مل تكن قط م�ؤ�س�سة خريية� ،إنها �صراع
التداف����ع واملكائ����د والدهاء والتدب��ي�ر ،فهي م�سئولي����ة الأمن �أمام
الفتن����ه واخل����وف ،وم�سئولية االقت�ص����اد �أمام الك�س����اد ،وم�سئولية
البن����اء �أم����ام ق����وى اله����دم الداخلي����ة والإقليمي����ة والدولي����ة ،على
ال�صاحل��ي�ن تدري�����س وغر�س املبادئ والقي����م يف املدر�سة واجلامعة
وامل�سج����د و�إذا توىل من�صباً قيادياً ،فعلي����ه �أن يتفهم �أ�صول الفقه
وفق����ه امل�صال����ح واملفا�س����د والن�سبي����ة واملوازنة بني حتقي����ق �أق�صى
منفع����ة واحلفاظ على �أ�س�س املبادئ ،و�إن خرج فهو خروج تكتيكي
�سرعان ما يعود وال�ضرورات تبيح املحظورات.
�إن املل���ك عبدالعزيز يعلم �أين امل�صلحة فيحافظ على العمران،
ويعل���م �أين املب���د�أ فيحافظ على الآخرة ،و�أك�ب�ر دليل على ذلك
عالقتنا بالقوى العظمى وامل�ؤثرة يف العامل اجلديد.
يق���ول د .بدر الفقيرّ يف كتابه ال�سابق ����ص « :79ومنذ عام 1346
ه���ـ ( 1927م) �شرع املل���ك عبدالعزيز ب�إع���ادة ت�صميم عالقاته
مع الع���امل بحكم الواقع اجلديد للأهمي���ة الإ�سرتاتيجية لبالده،
وذل���ك ب�ضمه للأرا�ضي املقد�سة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة،
والتي متثل قلب العامل الإ�سالم���ي ،ويف فعاليات املوقع اجلغرايف
يف و�سط العامل القدمي ،ويف الرثوة النفطية الواعدة.
فبد�أ بك�سب اعرتاف كل من االحتاد ال�سوفيتي و�أملانيا (املمتنة له
حلياده �إبان احلرب) ،بيد �أن نقلته الكبرية يف هذا االجتاه كانت
يف �إقامة العالقات الدبلوما�سية مع القوة البارزة يف العامل �آنذاك،
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وه����ي الوالي����ات املتح����دة الأمريكية ،وم ّه����د لذل����ك باالقت�صاد الذي
ينته����ي بال�سيا�سة� ،إذ �أ�سند حق امتياز التنقيب عن النفط ال�سعودي
و�إنتاجه �إىل �شركتي تك�سا�س و�ستاندرد �أويل �أوف كاليفورنيا Texas،
 ،Standard Oil of California companyاللت��ي�ن �أن�ش�أت����ا مع���� ًا
�شركة كاليفورنيا �آربي����ان �ستاندرد California shrimp Standard
 ،Companyوالتي �سميت فيما بعد ب�شركة (�أرامكو).
وكان اختي���ار امللك عبدالعزيز لل�شركة الأمريكية  -بعد ان�سحاب
�شرك���ة الزيوت الإجنليزي���ة الإيرانية التي ف�شل���ت يف العثور على
النف���ط ،وع���دم �إعطائها فر�ص���ة ثانية  -ل���ه �أ�سباب���ه ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،والتي من �أهمها �أن ال�شركات الربيطانية تدار من
قب���ل حكومتها ،وبالتايل فهي متثل �إح���دى الأدوات اال�ستعمارية،
يف ح�ي�ن �أن ال�ش���ركات الأمريكي���ة م�ستقل���ة عن احلكوم���ة وتتبع
للقط���اع اخلا�ص ،ث���م �إن الوالي���ات املتحدة بعي���دة جغرافي ًا عن
الأقط���ار العربي���ة ،ولي�س لها ن�ش���اط ا�ستعماري �ساب���ق �أو حايل،
كما ه���و احلال مع الأوربيني الذين تقاطع���وا الوطن العربي فيما
بينه���م ،كما �أنه ق ّوم قوة كل من الدولت�ي�ن يف امل�ستقبل ،وتو ّقع �أن
مكان���ة بريطاني���ا يف �سبيلها �إىل االنحدار ،فه���ا هي تقرت�ض من
الوالي���ات املتحدة لتغطية نفقات احل���رب العاملية الثانية ،كما �أن
م�ستعمراته���ا املتناثرة يف القارات والتي متدها ب�أ�سباب القوة يف
�أوق���ات ال�سلم ال ب���د �أن ت�ستقل يوم ًا ما ،يف ح�ي�ن �أن قوة الواليات
املتحدة ذاتية تنبع من �إمكانياتها القارية الهائلة.
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وهك���ذا ب�ضربة واح���دة تخ ّل�ص م���ن النفوذ الربيط���اين ،وا�ضع ًا
ي���ده م���ع الأق���وى ملوا�صلة دع���م ا�ستقالل���ه ،ولك���ن دون التفريط
بحقوق ال�سيادة واحلرية ،وق���د ت�أكد هذا املبد�أ الثابت له عندما
اندلعت احل���رب العاملية الثانية ،ووقف عل���ى احلياد فيها حارم ًا
�أي ًا م���ن الطرفني املتقاتلني من ا�ستخ���دام �أرا�ضيه ميدان �صراع
�أو م�سان���دة ،بالرغم م���ن الوعود التي انهالت علي���ه منهما ،وقد
كلف���ه ذلك ظهور عجز �شدي���د يف امليزانية؛ نظ���ر ًا لتوقف �شحن
النفط ال�سعودي وتدين ر�سوم احلج ب�سبب تق ّل�ص عدد احلجاج،
زي���اد ًة على فرتة جفاف طويلة كانت ت�ض���رب البالد ،فكان ال بد
من البحث عن موارد بديلة.
وه���داه تفكريه العمي���ق �إىل خماطبة ال�شرك���ة الأمريكية العاملة
يف اململك���ة بطل���ب قر�ض مايل ُيدف���ع �سنوي ًا ط���ول فرتة احلرب،
ب�ضم���ان احتياطي النفط ال�سعودي ،وق���د برهن يف هذه اخلطوة
عن موق���ف وقائي بالغ احليطة ،فقد توج���ه �إىل ال�شركة �صاحبة
امل�صلح���ة املبا�شرة ولي����س �إىل احلكومة الأمريكي���ة حتى يتفادى
متام��� ًا دفع �أي ثم���ن �سيا�سي للقر�ض ،ثم �إنه ل��� ّوح بتهديد مبطن
لتل���ك ال�ش���ركات ب�أنه م���ا يزال يحتف���ظ بالعرو����ض املناف�سة من
ال�شركات الأملانية واليابانية والربيطانية.
وبه���ذا �أوح���ى لل�ش���ركات الأمريكي���ة �أن تفعل ما يري���د بال�ضبط
ف�سارعت بال�ضغط على حكوماتها ب�سرعة تلبية الطلب ال�سعودي.
وبدخول الوالي���ات املتحدة كقوة عظمى� ،شع���ر امللك عبدالعزيز
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باالرتياح مبعادلة قوة بريطانيا ،و�أ�صبح يف و�ضع �أف�ضل ويفعل ما
تقت�ضيه م�صاحله دون الدخول يف ح�سابات ردود الفعل من طرف
وحيد ،ال �سيما و�أنه �صار للأمريكيني م�صالح اقت�صادية مهمة يف
اململكة العربية ال�سعودية �سيدافعون عنها عند ال�ضرورة.
وحينما تطلب املوقف احلفاظ على الآخرة (املبادئ) كتب لل�سيد
ه����اري تروم����ان  Harry Trumanرداً عل����ى ر�سالت����ه امل�ؤرخ����ة يف 10
فرباي����ر 1948م يو�ضح في����ه �سيا�سته اجتاه ق�ضي����ة فل�سطني التي
متني����ت �أن يطلع عليها بع�ضاً م����ن املثقفني واملفكرين العرب ،كي
يتعلم����وا �سيا�س����ة املوازنة بني املب����ادئ والقيم ،وبن����اء الآخرة وبني
امل�صال����ح وبن����اء وتنمي����ة املجتمعات ،بعي����داً عن العمال����ة واالبتزاز
والتوظيف وال�صراخ والعويل اخلايل من العقيدة والإميان.
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من الرئي�س ترومان �إىل امللك عبدالعزيز
الق�صر الأبي�ض  -وا�شنطن  10فرباير �سنة 1948
�إىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
عزيزي امللك:
«لع���ل م���ن نافلة الق���ول �أن �أذك���ر جاللتكم مبا يرب���ط بلدينا من
�ص�ل�ات املودة القدمية العهد ،القائمة على مبادئ العدل وحربية
والرغب���ة الأكيدة يف التعاون التام ل�ص���ون ال�سالم العاملي وخلري
بن���ي الب�شر قاطب���ة ،تل���ك ال�صالت الأدبي���ة التي وثق���ت عراها
من�شاتها العظيمة ال�ستغ�ل�ال �آبار البرتول الغنية يف بالدكم على
�أ�سا�س التعاون املثمر خلري البلدين.
ف�ل�ا غرو ي���ا �صاحب اجلاللة  -نتيجة له���ذا االرتباط الوثيق بني
بلدين���ا � -أن �ص���ار لكل م���ا ينتاب احدهما من الأح���داث الدولية
�ساره���ا و�ضارها �ص���داه البعيد يف �صاحبة ،وحي���ث �أنه يهم هذه
الب�ل�اد �أن ي�ستق���ر ال�س�ل�ام يف ربوع ال�شرق العرب���ي الذي تربطه
ببالدكم روابط الدين والتاريخ واللغة ،وينتظم جميعها يف جامعة
الدول العربي���ة ،وحيث �أن ل�شخ�صية دولتك���م مكانها املرموق يف
ه���ذه اجلامعة ويف قلوب العرب جميع ًا ،فق���د عن يل �أن ا�ستنجد
بك���م با�سم ال�سالم العاملي وبا�سم الإن�ساني���ة املعذبة لت�ستخدموا
نفوذك���م العظيم يف و�ضع ح���د للحرب الأهلي���ة النا�شبة بالأر�ض
املقد�س���ة ب�ي�ن �أهلها الع���رب واليه���ود ،وذلك ب�أن تندب���وا العرب
�إىل م�سامل���ة مواطنيهم اليهود فكفى م���ا �أ�صابهم من اال�ضطهاد
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الن���ازي و�سيا�سة الإبادة التي اتبعه���ا معهم طوال حكمه امل�شئوم،
مم���ا اعتقد اعتقاد ًا جازم ًا ب�أن ذل���ك الير�ضيكم ،ف�ض ًال على �أن
م���ا يقوم به العرب اليوم يعترب حتدي��� ًا �صارخ ًا لقرار هيئة الأمم
املتح���دة القا�ضي بتق�سيم الب�ل�اد بني الفريق�ي�ن ،ومن ثم يعترب
ً
عم�ل�ا عدائي��� ًا موجه ًا �إىل جمي���ع الدول امل�شرتك���ة يف الهيئة ويف
مقدمتها بالدكم املجيدة.
و�أخ���وف ما �أخاف���ه �أن ت�ضطر ال���دول املتح���دة �إىل �إر�سال قوات
م�سلح���ة لت�أدي���ب ه����ؤالء اخلارج�ي�ن على ق���رار هيئته���ا وتنفيذه
بالق���وة ،مب���ا يف ذلك ما فيه م���ن تعري����ض �أرواح الألوف من بني
جن�سك���م للموت ،مما ال �شك عندي �أن���ه �سي�ؤملكم و�سي�ؤملني �أي�ض ًا
لأملك���م ،و�إين ال �أكتمك���م �أنن���ي �أخ�شى �إذا متادى ه���ذا احلال �أن
يتكدر �صفو العالقات الطيبة بيننا ،وت�صاب م�صاحلنا امل�شرتكة
ب�أ�ض���رار بالغ���ة لأن �شعب الوالي���ات املتحدة �شدي���د العطف على
اليهود املنكوبني الذي قد خ�ضعوا لقرار التق�سيم على الرغم من
عدم وفائه بكل مطلبهم ،فجدير بالعرب �أال يكونوا �أقل من اليهود
رغبة يف �إقرار ال�سالم واحرتام ًا لقرار الهيئة الدولية املوقرة.
�إن التاري���خ ي���ا �صاحب اجلاللة ل�سيرتتقب منك���م �أن تقوموا بعمل
حا�س���م يف ه���ذا ال�سبي���ل ،لي�سجل يف �صفحات���ه �أن املل���ك العربي
عبدالعزيز ابن ال�سعود قد ا�ستطاع بحكمته ونفوذه �أن يقر ال�سالم
يف الأر����ض املقد�س���ة ،ف�أنقذ بن���ي جن�سه العرب من وب���ال العقوبة
العاملية ،و�ساهم يف الرتفيه عن �شعب �إ�سرائيل املعذب امل�ضطهد.
وتف�ضل���وا جاللتك���م بقب���ول حتيات���ي ومتنياتي الطيب���ة وخال�ص
�شكري �سلف ًا».
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من امللك عبدالعزيز �إىل الرئي�س ترومان
الق�صر امللكي  -الريا�ض  10ربيع الآخر �سنة  1367هـ
�إىل ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س هاري ترومان
رئي�س جمهورية الواليات املتحدة
عزيزي الرئي�س:
«تلقي���ت ر�سالتكم امل�ؤرخة  10فرباير اجلاري و�أحطت مب�ضمونها
علم��� ًا ،و�إين مع �شك���ري لفخامتكم على ما وجهت���م �إيل فيها من
عبارات املودة واملجاملة ،ال ي�سعني �إىل �أن �أ�صارحكم ،وال�صراحة
علي الر�سالة حتى عجبت
من �آدابنا املرعية  -ب�أنه ما كادت تتلى ّ
�أ�ش���د العجب من �أن يبلغ بكم احلر�ص عل���ى �إحقاق باطل اليهود
�إىل ح���د �أن ت�سيئ���وا الظن مبلك عربي مثل���ي ال جتهلون �إخال�صه
للعروب���ة والإ�سالم ،فتطلب���وا منه �أن ينا�صر باط���ل ال�صهيونيني
عل���ى حق قوم���ه ،ولك���ي تق���دروا موقع ه���ذا الطلب م���ن نفو�سنا
ف�س�أ�ضرب لك���م مث ًال :لو اعتدت دولة قوي���ة على �إحدى والياتكم
املتح���دة ففتحت �أبوابها ملهاجرين من �شذاذ الآفاق ليقيموا فيها
دول���ة لهم ،فلما ه���ب الأمريكيون ل���رد ذلك الع���دوان واحليلولة
دون قي���ام تلك الدولة الغريبة يف �أر�ضه���م جئنا نحن فننا�شدكم
بح���ق ال�صداقة الت���ي ترب���ط بلدينا وبا�س���م ال�س�ل�ام العاملي �أن
ت�ستعمل���وا نفوذكم ومكانتكم ل���دى الأمريكيني ليكفوا عن الدفاع
ع���ن بالدهم ،وميكنوا لذلك ال�شع���ب الغريب �أن يقيم فيها دولته
حت���ى ي�سجل التاريخ يف �صفحاته البي�ضاء �أن الرئي�س ترومان قد
ا�ستط���اع بحكمته ونف���وذه �أن يقر ال�سالم يف الق���ارة الأمريكية !
فليت �شعري ماذا كان يكون وقع هذا الطلب يف نفو�سكم؟
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يا فخامة الرئي����س� ،إنني ما بلغت املكانة املرموقة التي تذكرونها
يل عند العرب �إال ملا يعرفون من مت�سكي ال�شديد بحقوق العروبة
والإ�س�ل�ام ،فكي���ف تطلب���ون مني ما ال ميك���ن �أن ي�ص���در من �أي
عربي م�سئ���ول؟ ،ولي�ست احلرب القائمة يف فل�سطني حرب ًا �أهلية
كما ذك���رمت ،ولكنها حرب بني الع���رب �أ�صحابها ال�شرعيني وبني
غ���زاة ال�صهيونيني الطارئني عليها من الآفاق على كره من �أهلها
ومب�ساع���دة الدول التي تدعي حب ال�س�ل�ام العاملي وهي تتالعب
ب���ه وما قرار التق�سيم الذي كان حلكومتك���م الوزر الأكرب يف دفع
ال���دول �إىل ت�أييده �إال قرار جائر رف�ضه دول العرب و�شعوبهم من
البداي���ة ،ورف�ضه معهم ال���دول التي �آث���رت �أن ت�ؤيد احلق ،فلي�س
الع���رب م�سئولني عن النتائج الوخيمة الت���ي قد انذروا بها الهيئة
من قبل.
و�أين لأ�شف���ق عل���ى بني جن�س���ي الذي���ن ي�ست�شه���دون يف املعارك
الدامي���ة بفل�سطني دفاع ًا ع���ن وطنهم �ضد الغ���زاة ال�صهيونيني
وغريهم ممن قد ي�أتون ملنا�صرتهم ف�إننا مع�شر العرب نعد ذلك
�شرف��� ًا يغبطون عليه ،ول���ن يرتاجعوا ،ولن نرتاج���ع عن ت�أييدهم
بكل ما �أوتينا من ق���وة حتى نبدد �أحالم ال�صهيونيني و�أطماعهم
يف بالدنا �إىل الأبد.
�أم���ا م���ا ذك���رمت م���ن امل�صال���ح االقت�صادية الت���ي ترب���ط بلدينا
فاعلم���وا �أنه���ا �أهون يف نظرنا م���ن �أن نبيع بها �ش�ب�ر ًا واحد ًا من
�أر����ض فل�سطني العربي���ة ملجرمي اليهود ،وي�شه���د اهلل �أنني قادر
عل���ى �أن اعترب �آبار الب�ت�رول ك�أن مل تكن ،فهي نعمة �أدخرها اهلل
للع���رب حتى �أظهرها لهم يف الزمن الأخري ،فال واهلل تكون نقمة
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عليه���م �أبد ًا ،ولقد �صرحت للعامل مرار ًا �أنني م�ستعد �أن �أ�سري �أنا
و�أوالدي جميع��� ًا لنقات���ل يف �سبيل فل�سطني حتى منن���ع قيام دولة
اليهود فيها �أو منوت ،فكيف يعقل بعد هذا �أن يكون الك�سب املادي
من البرتول �أعز من نف�سي ونفو�س �أوالدي.
�إن الق���ر�آن ال���ذي ب���ه ن�ؤمن ،وعلي���ه نحيا ،وعليه من���وت ،قد لعن
اليهود كم���ا لعنتهم التوراة والإجنيل ،وه���و يوجب علينا �أن مننع
اعتداءهم على هذه الأر�ض املقد�س���ة ب�أرواحنا و�أموالنا ،ال يقبل
من���ا يف ذلك �صرف��� ًا وال ع���د ًال ،و�إذا كانت العقي���دة الدينية عند
امل�سيحي�ي�ن الأمريكي�ي�ن وغريهم ق���د بلغت من الرق���ة وال�ضعف
بحيث ت�سوغ لهم متك�ي�ن اليهود من تدني�س الأر�ض املقد�سة ،ف�إن
قلوبنا ما تزال عامرة بالإميان الذي يحول بيننا وبني ذاك.
لق���د كان يف ممالأتك���م ال�سافرة لأعدائن���ا ال�صهيونيني ،وموقف
حكومتك���م العدائ���ي نح���و الع���رب ،ما يكف���ي ليحملن���ا على قطع
ال�ص�ل�ات الودية ب�ي�ن بلدينا ،وف�سخ عقود ال�ش���ركات الأمريكية،
و�إلغ���اء االمتيازات الت���ي خولناها لها ،ل���وال �أننا �آثرن���ا �أال نعجل
باتخ���اذ مثل ه���ذا الإجراء ،لعل حكومة الوالي���ات املتحدة تراجع
نف�سه���ا وت�صح���ح موقفها من ق�ضي���ة فل�سطني فتع���دل عن ت�أييد
الباطل الوا�ضح �إىل ت�أييد احلق الوا�ضح ،دون �ضغط منا �أو تهديد
بقط���ع م�صاحلها االقت�صادية يف بالدنا ،لأننا مع�شر العرب ن�ؤثر
�أن ينت�صر احلق باحلق ،ال كما يفعل �أعدا�ؤنا ال�صهيونيون الذين
يحملون احلكومات والهيئات العاملية على ت�أييد باطلهم بالر�شوة،
وبال�ضغ���ط االقت�صادي وباحلرمان م���ن �أ�صواتهم يف االنتخابات
وهلم جرا.
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بيد �أننا متى �أيقنا �أن كرامة احلق �ستهدر فلن نرتدد يف �صيانتها
بالو�سيل���ة الت���ي ال ن�ؤث���ر غريها عليه���ا وال �سيم���ا �إذا قررت ذلك
جامعة الدول العربية التي نتقيد بقراراتها يف كل ما يحفظ كيان
الع���رب وي�ص���ون حقوقهم ،وي�س���رين �أن �أطمئنكم ب����أن ال�ضيوف
الأمريكي�ي�ن النازل�ي�ن يف بالدن���ا لن مي�سه���م �أي �سوء م���ا داموا
يف �أر�ضن���ا ،وق�صارى م���ا ي�صيبهم �إذا جد اجل���د �أن نق�صر �أمد
غربته���م عن بالدهم فرنحله���م �إليها �ساملني موف���وري الكرامة،
م�صوين احلقوق.
ويف اخلتام نذكركم يا �صاحب الفخامة ب�أن الب�ضاعة التي قامت
عليه���ا �صالتن���ا االقت�صادية هي من الب�ضائ���ع التي يكرث طالبها
ويقل عار�ضوها يف �أ�سواق العامل.
وتف�ضلوا فخامتكم بقبول حتياتي ومتنياتي الطيبة».
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رابع ًا:النمط القيادي للملك
عبدالعزيز يف الرتاث الإ�سالمي

�إذا وجدت رج ًال �أقوى من رجل ّ
ف�ضل الأقوى على
الق���وي فق���د ا�ستعمل معاوية بن �أب���ي �سفيان على
ال�ش���ام وعزل �شرحبيل بن ح�سن���ه وقام بعذره يف
النا����س فقال�« :إين مل �أعزل���ه عن �سخطه ،ولكني
�أري���د رج ًال �أق���وى من رج���ل»؛ وكان يق���ول�« :إين
لأحت���رج �أن ا�ستعمل الرجل و�أن���ا �أجد القوي منه»
عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه»

�إن منط امللك عبدالعزيز هو :ذلك النمط الذي ينادي به مدخل
الق����وي الأم��ي�ن� ،أي القائد عايل القوة عايل الأمانة ،ففي نظرية
القي����ادة يف تراثن����ا الإ�سالمي ،حيث �أقول يف كتاب����ي �أركان القيادة
(يف �ض����وء ال��ت�راث الإ�سالم����ي والتجرب����ة الأمريكي����ة) �����ص :167
«� ...سب���ق �أن اطلعنا على مدلوالت القوي الأمني بالكتاب الكرمي
وال�سنة النبوية ،و�أن نظرية القيادة يف الفكر الإ�سالمي تدور على
حم���ور تل���ك الف�ضيلتني �أي الق���وة والأمانة ،ول���ذا ميكننا تق�سيم
القادة �إىل �أربعة �أ�صناف هم:

(ب)

(د)

عايل

القوة

منخف�ض

الأمانة

(�أ)

(ج)

عايل

(�أ) عايل القوة عايل الأمانة.
(ب) عايل القوة منخف�ض الأمانة.
(ج) عايل الأمانة منخف�ض القوة.
(د) منخف�ض القوة منخف�ض الأمانة.
وال�شكل �أدناه يو�ضح لنا تلك الأمناط:

منخف�ض
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وبا�ستقراء ن�صو�ص القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية فقد وجدت
�أن القوة عني بها ما يلي:
 .1القوة البدنية.
 .2قوة الكرثة العددية.
 .3القوة العلمية (العقلية).
 .4قوة الع�صبية (القبيلة) (الأن�صار).
 .5قوة بذل الطاقة.
 .6القوة املالية.
ق�سم الدكتور �سامل القحطاين القوة �إىل عدة �أق�سام هي:
كما ّ
 .1القوة الق�سرية (الإكراه) COERCIVE POWER
 .2قوة املكاف�أة REWARD POWER
 .3قوة املعرفة KNOWLDEGE POWER
 .4قوة املرجعية CHARISMA POWER
 .5قوة الع�صبية BACKUP POWER
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�أما �شيخ الإ�سالم بن تيمية فيق�سم القوة �إىل:
 .1الكفاية.
 .2القدرة بالقهر (اخلوف) والإح�سان (التحفيز) كما ي�سميه
(ال�شدي���د) وتلحظ م���ن هذا التحليل ل�شي���خ الإ�سالم (رحمه اهلل)
ف�إن القوة ذاتيه حينما ي�ش�ت�رط الكفاية� ،أي اال�ستعدادات وامللكات
ال�شخ�صية ،وقوة العقوبة واحلرمان والتخويف والقدرة على الإكراه
والإيذاء وقوة التحفيز والإكرام وكلها منوطة ب�سلوك القائد.
والق���وة قد ت�أتي مبعنى الق���وة العلمية والق���وة العملية ،يقول ابن
القي���م (رحمه اهلل)« :كمال الإن�سان م���دارة على �أ�صلني :معرفة
احل���ق من الباط���ل ،و�إيثار احلق على الباطل وم���ا تفاوتت منازل
اخللق عند اهلل تعاىل يف الدنيا والآخرة �إال بقدر تفاوت منازلهم
يف هذين الأمرين وهما الل���ذان �أثنى اهلل �سبحانه على �أنبياءه -
عليهم ال�صالة وال�سالم  -يف قوله تعاىل }وَ ْاذ ُك ْر ِع َبا َد َنا �إ ْب َر ِاه َيم
الَ ْب�صَ ا ِر (� {)45سورة �ص.
الَ ْي ِدي وَ ْ أ
وب ُ�أ ْوليِ ْ أ
ِوَ�إ ْ�س َحقَ وَ َي ْع ُق َ
فالأيدي :القوة يف تنفيذ احلق (الكفاءة).
والإب�ص���ار :الب�صائ���ر يف الدي���ن فو�صفه���م بكم���ال �إدراك احلق
وكمال تنفيذه (الفعالية) (الر�ؤية).
والقوة قد ت�أتي مبفهوم القوة الذاتية املكونة من القوة الإميانية
(الروحي����ة) والق����وة العقلية (الفه����م والإدراك العمي����ق للأمور،
البالغة وخ�صائ�ص الل�سان والعلم).
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والقوة ال�سلوكية (ال�صدق ،القناعة ،اجلر�أة ،الورع ،علو الهمة،
الطموح ،العدل ،احلزم ،ال�صرب ،التوا�ضع).
وبا�ستقراء ن�صو�ص القر�آن الكرمي وال�سنة ،فقد وجدنا �أن الأمانة
تعني:
 .1ال�صدق.
 .2احلفظ املادي واملعنوي ومنها حفظ الدماء.
 .3الأخالق.
 .4الأمن.
 .5الدين.
 .6العقل.
و�سد الأمر �إىل غري �أهلة (غري ذي وجهني) (مفهوم مغاير).
ّ .7
 .8حفظ الأ�سرار.
 .9الن�صح و�إبداء الر�أي بو�ضوح و�شفافية.
 .10وحدة الر�أي واملوقف واخلطاب (غري ذي وجهني).
 .11القادة (الأمناء).
ويع���رف �شي���خ الإ�سالم بن تيمي���ة ،الأمان���ة ب�أنها :تعي�ي�ن الأحق
الأ�صل���ح يق���ول« :الأمانة لفظ عام يق�صد ب���ه كل �أمانة و�أخ�صها
العدل و�أعدل العدل تولية الأحق الأ�صلح».
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بع����د ا�ستعرا�����ض �أمناط الق����ادة وح�صر تعريفات الق����وي والأمني
وال�سم����ات وال�صف����ات وال�سل����وك الالح����ق بهم����ا ف�إن ذلك ق����اد �إىل
ت�صنيف �آخر هو جامع ومعرب عن روح القيادة وبذا ميكن تق�سيم
القادة بح�سب ما يلي:
�أ .القائ���د امل�صل���ح وه���و م���ن توفرت في���ه القوة والأمان���ة وفعله
و�سلوكه متعدي �إىل غريه.
ب .القائد ال�صالح وهو من توفرت فيه الأمانة مع �ضعف بالقوة
(التقى) وفعلة و�سلوكه غالب ًا قا�صر ًا على ذاته.
ج .القائد املكني (الفاجر) وهو من توفرت فيه القوة مع �ضعف
يف الأمانة.
د .القائد ال�ضعيف وهو من مل تتوافر فيه مبعدل معقول �أو �أكرث
�صفتي القوة والأمانة.
عايل

وللتو�ضيح �أنظر ال�شكل التايل:

مكني

�ضعيف

عايل

القوة

منخف�ض

الأمانة

م�صلح

�صالح

منخف�ض
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عن عم���ر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يق���ول« :اللهم �إين ا�ستعيذ
بك من جلد الفاجر وعجز الثقة».
واملق�ص���ود بالفاج���ر هو املكني �أو القوي منخف����ض الأمانة و�أما
الثقة فهو ال�صالح عايل الأمانة منخف�ض القوة.
واملكني هو املاكن �أو املحرتف القادر �أو املتمكن قال عزيز م�صر
ليو�س���ف عليه ال�سالم يف ق���ول اهلل تعاىل}وَ َق َال المَْ ِل ُ
���ك ا ْئ ُتونيِ ِب ِه
�أَ ْ�ستَخْ ِل ْ�ص��� ُه ِل َنف ِْ�س���ي َف َل َّما َك َّل َم ُه ق َ
ني
ني َ�أ ِم ٌ
َ���ال ِ�إ َّن َك ا ْل َي ْو َم َل َد ْينَ���ا ِم ِك ٌ
(� {)54سورة يو�سف.
لقد وجدت �أي�ضاً �أن النمط القيادي للملك عبدالعزيز يرحمه اهلل
وفقاً لرتاثنا الإ�سالمي ،منطاً ملوكياً وقيادياً عاماً وقيادياً خا�صاً
وذاتي����اً فا�ستط����اع �إىل ح����د كب��ي�ر �أن يت����وازن قدر الإم����كان يف دوائر
القي����ادة املتعددة وهذا ما ي�ؤكد �أنه منطاً قيادياً بالفطرة ثم جاءت
اخلربات والتعليم والتدريب بال�صقل والتوظيف ال�صحيح.
ق���ال ابن حزم يف كتابه (طوق احلمامة� ،شرح الب�شامة الكربى)
حاكي��� ًا ع���ن علماء املعق���ول واملنق���ول والراب���ع من العل���وم :علم
ال�سيا�سة (القيادة) وهي خم�سة �أنواع:
 .1ال�سيا�س���ة (القي���ادة) النبوية :فاهلل يخت�ص بها من �شاء فال
معقب حلكمه ال ي�س�أل عما يفعل وهم ي�س�ألون.
 .2ال�سيا�س���ة (القي���ادة) امللوكي���ة ،هي :حفظ ال�شريع���ة (القانون -
الد�ستور) على الأمة و�إحياء ال�سنة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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 .3ال�سيا�سة (القيادة) العامة ،وهي :الرئا�سات على اجلماعات
كرئا�س���ة الأمراء عل���ى البلدان وقادة اجليو����ش وترتيب �أحوالهم
عل���ى ما يجب وينبغي م���ن زم الأمور (�أح���كام تدبريها) و�إتقان
التدبري (�إجراء الأمور على علم العواقب).
 .4ال�سيا�س���ة (القي���ادة) اخلا�صي���ة :معرف���ة كل �إن�س���ان نف�س���ه
وتدب�ي�ر �أمر غلمانه و�أوالده وما يليهم من �أتباعهم وق�ضاء حقوق
الأخوان.
 .5ال�سيا�س���ة (القي���ادة) الذاتي���ة� :أن يتفق���د الإن�س���ان �أفعال���ه
و�أقواله و�أخالقه و�شهواته فيزمها بزمام العقل وع�صبه فريدعها
وما �شاكل ذلك.
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خام�س ًا :النمط القيادي للملك
عبدالعزيز يف الفكر الغربي

خ�ي�ر و�سيلة لتقدي���ر ذكاء احلاكم هو بالنظر �إىل
الرجال الذين يحيطون به
R. H. Grant

ت�أمل���ت يف �شخ�صية و�سرية املل���ك عبدالعزيز ،فوجدت �أن هناك
ثالث مداخل ل�صيقة بنمطه القيادي يف الفكر الغربي ،فالأول
ه���و مدخل ال�سمات والث���اين مدخل القيادة التحويلية والثالث
مدخل القيادة املوقفية.
فمدخل ال�سمات ترى نظريتهم �أن �أ�شخا�ص ًا لديهم �سمات خا�صة
جتع���ل منهم ق���ادة (عظم���اء) وب�سبب هذا االعتق���اد ف�أنه ميكن
التمييز بني القادة وغري القادة من خالل جمموعة عامة و�شائعة
من ال�سمات حيث رفع الباحثني من �أمثال (�ستوجديل )Stogdlil
و(م���ان  )Mannو(كري كبات���وك  )Kirkpatrickو(لوك )locke
�إىل حتديد تلك ال�سمات وهي :ـ
 .1ال���ذكاء :يرتب���ط ال���ذكاء �أو القدرة العقلية ارتب���اط �إيجابي ًا
بالقي���ادة ويب���دوا �أن الق���درة اللفظي���ة والق���درة عل���ى الت�ص���ور
والتحليل ت�صنع قائد ًا �أف�ضل.
 .2الثق���ة بالنف����س :الثقة بالنف�س هي �أن يكون املرء مت�أكد ًا من
قدرات���ه ومهارات���ه وتت�ضمن ال�شعور باحرتام ال���ذات واالن�ضباط
الذاتي واالعتقاد ب�أن املرء ميكن �أن يحدث َا فرق َا.
 .3العزمي���ة :تعن���ي العزمية الرغبة يف القي���ام بالعمل وت�شتمل
على خ�صائ�ص كاملبادرة والإ�صرار والهيمنة والدافع.
 .4اال�ستقام���ة :وتعن���ي الأمانة وال�ص���دق واملوثوقي���ة فالأفراد
الذي���ن يتم�سكون مبجموعة قوية من املب���ادئ ويتحملون م�سئولية
�أفعالهم �إمنا يت�صفون باال�ستقامة.
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 .5االجتماعية :وتعني ميل القائد �إىل تكوين عالقات اجتماعية
�إيجابي���ة فه���م ودودون وكرم���اء ولبق���ون ودبلوما�سي���ون ولديهم
�إح�سا�س بحاجات الآخرين ويظهرون االهتمام ب�أو�ضاعهم.
ي�ؤك����د تل����ك ال�سم����ات ال�شخ�صية الدكت����ور علي ال����وردي يف كتابه:
ق�صة الأ�شراف وابن �سعود� ،ص  218بقوله ناق ً
ال عن حافظ وهبه
و�أرم�س��ت�روجن " :كان ال�صب����ي عبدالعزي����ز ب����ن عبدالرحم����ن ،يف
بداي����ة حيات����ه يف الكويت يلعب مع �أقرانه يف الأزقة ،كما هو ديدن
ال�صبي����ان يف الأحي����اء الفق��ي�رة ،وقد لوحظ علي����ه يف تلك الفرتة
�أن����ه كان يتم ّي����ز ع����ن �أقرانه بق����وة ال�شخ�صية واملي����ل �إىل الزعامة،
ي����روي حاف����ظ وهب����ة عن بع�����ض امل�سنني م����ن �أهل الكوي����ت الذين
رافق����وا عبدالعزي����ز يف �صباه� :أنه كان يف����وق ال�صبيان من �أقرانه
ن�شاط����اً وذكاءً ،وكان يتزعمه����م يف اللعب ،ولوح����ظ عليه �أي�ضاً �أنه
كان يح����ب اال�ستم����اع �إىل م����ا يتحدث ب����ه امل�سنون ع����ن جمد جده
في�صل بن تركي وعن مغامراته يف �سبيل �إعادة جمد �أ�سرته.
وي����روي �أرم�س��ت�روجن� :أن اب����ن �سعود ح��ي�ن بلغ ط����ور ال�شباب كان
يتفاخر �أمام �أقرانه ب�أنه الوارث لدولة الريا�ض وجند ،و�أنه ال بد
يف ي����وم م����ن الأيام �أن يطرد ابن ر�شيد منها ويعيد جمد الأجداد،
ف����كان �أقران����ه ي�ضحك����ون علي����ه وي�سخرون من����ه ،وكان هو يغ�ضب
منهم ،غري �أنه بالرغم من ذلك مل يكن يفقد ثقته بنف�سه.
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�أم���ا مدخ���ل القي���ادة التحويلي���ة فه���ي �أح���دث و�أ�شم���ل املداخ���ل
القيادية حيث تهتم القيادة التحويلية  -ك�إحدى �أحدث و�أ�شمل
املداخ���ل القيادية  -بعملية كيف �أن ق���ادة معينني يكون قادرين
عل���ى �إله���ام الأتباع باجن���از مهام عظيمة وي�ؤك���د هذا املدخل �أن
الق���ادة يحتاجون �إىل �أن يفهموا و�أن يتكيف���وا مع حاجات الأتباع
ودوافعهم ويعرف القادة التحوليون من خالل الدور الذي يلعبونه
باعتبارهم دع���اة للتغيري فهم يعرفون من���اذج رائدة يحتذى بها
وه���م ق���ادرون عل���ى �إيج���اد ر�ؤي���ة م�ستقبلي���ة وا�ضح���ة للمنظمة
ويدعمون الأتباع من �أجل حتقي���ق معايري �أداء عالية ويت�صرفون
بطرق جتعل الآخرين يثقون فيهم ويعطون معنى للحياة التنظيمية
وق���د ظهرت القيادة التحويلي���ة وت�أ�صلت من خالل كتابات علماء
م���ن �أمثال (برينز 1978( )Burnsم) و(با�س 1985()Paseم)
و(بيني����س  )Bennisو(نانو����س 1985()Nanosم) و(تي����ش
 )Thichو(دوفان���ا 1986()Dovanaم) وميك���ن تقومي القيادة
التحويلية من خالل ا�ستخدام «مقيا�س القيادة املتعدد الأبعاد»
الذي يقي�س �سلوك القائد من �سبعة �أبعاد هي:
• عوامل القيادة التحويلية:
 .1الت�أثري املثايل:
ي�سم���ى العام���ل الأول «بالكاريزم���ا �أو الت�أث�ي�ر املث���ايل».
و ه���و ي�ص���ف القادة الذي���ن متث���ل ت�صرفاته���م �أدوار ًا منوذجية
لأتباعه���م؛ ويتمثل الأتباع ه�ؤالء الق���ادة ،ويرغبون يف حماكاتهم
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بدرجة كبرية ،وعادة ما يكون لدى ه�ؤالء القادة معايري عالية جد ًا
لل�سلوك الأخالقي ،وميكن االعتماد عليه للقيام بال�شيء ال�صحيح،
ويكنّ لهم الأتب���اع احرتام ًا عظيم ًا ،وغالب ًا ما يثقون فيهم �إىل حد
بعيد ،ويزود ه�ؤالء القادة الأتباع بر�ؤية و�شعور بالر�سالة.
ويف جوه���ره ،ي�صف عام���ل الكاريزما الأف���راد اخلا�صني الذين
يجعل���ون الآخري���ن يرغبون �أتباع ال���ر�ؤى الت���ي يطرحونها ،ويعد
(نيل�س���ون ماندي�ل�ا �( )Nelson Mandelaأول رئي�س غري �أبي�ض
جلن���وب �أفريقي���ا) م���ن ب�ي�ن الأ�شخا�ص الذي���ن متث���ل قيادتهم
عامل الكاريزما؛ و ُينظ���ر �إىل مانديال على �أنه قائد لديه معايري
�أخالقي���ة عالي���ة ،وذو ر�ؤي���ة �أدت �إىل ح���دوث التغ�ي�ر الهائ���ل يف
الكيفي���ة الت���ي يرغ���ب ال�شع���ب اجلن���وب �إفريقي �أن يحك���م بها،
وب�صفات���ه الكاريزمي���ة وا�ستجاب���ة ال�شعب لها ا�ستط���اع مانديال
حتويل �أمة ب�أكملها.
 .2الدافعية الإلهامية:
يطل���ق عل���ى العامل الث���اين «الدافعي���ة الإلهامية» .وه���ذا العامل
ي�صف القادة الذين يوح���دون الأتباع بتوقعات عالية ،ويلهمونهم
م���ن خالل حتفيزهم لك���ي يلتزموا بالر�ؤي���ة امل�شرتكة يف املنظمة
وي�صبح���وا جزء ًا منها ،وعند تطبيق هذه الر�ؤية ي�ستخدم القادة
الرموز والتودد العاطفي لرتكيز جهود �أع�ضاء املجموعة من �أجل
حتقيق �أك�ث�ر مما يحققون من خ�ل�ال اهتمامه���م الذاتي ،وهذا
الن���وع من القيادة يعزز روح الفريق ،وميكن �أن يكون �أحد الأمثلة
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على هذا العامل ه���و مدير املبيعات الذي يحفز موظفي املبيعات
لدي���ه لك���ي يتفوق���وا يف عملهم م���ن خ�ل�ال الكلم���ات والعبارات
الت�شجيعي���ة التي تعرب بو�ضوح عن ال���دور الأ�سا�سي الذي يلعبونه
يف التطور امل�ستقبلي لل�شركة.
 .3احلفز الذهني:
يتمثل العامل الثالث يف «احلفز الذهني» .وي�شري �إىل القيادة التي
تعمل على حتفيز الأتباع لكي يكونوا مبدعني ومبتكرين ،ومتحدين
ملعتقداته����م ولقيمه����م ،وللمعتق����دات والقيم الت����ي يتبناها القائد
واملنظم����ة ،هذا الن����وع من القي����ادة ي�ساند الأتب����اع يف حماوالتهم
تبن����ي �أ�ساليب وطرق جديدة ،ويط����ور �أ�ساليب مبتكرة للتعامل مع
الق�ضايا التنظيمية ،و ُينم����ي تفكري الأتباع لالعتماد على �أنف�سهم
حل����ل امل�شكالت التي يواجهونها ،وم����ن الأمثلة على هذا النوع من
القيادة مدير ال�شركة الذي ي�شجع جهود العاملني الفردية لتطوير
طرق فريدة حلل امل�شكالت التي ت�سبب تدني ًا يف الإنتاج.
 .4االهتمام الفردي:
ي�سمى العامل الرابع من العوامل التحويلية «االهتمام الفردي».،
وه���ذا العامل ميثل الق���ادة الذين يوف���رون املن���اخ امل�ساند الذي
ين�صتون فيه بعناية حلاجات الأتب���اع الفردية ،ويت�صرف القادة
كاملدربني وامل�ست�شارين يف �أثناء حماولتهم م�ساعدة الأفراد يف �أن
يحققوا ذواتهم ،وه�ؤالء القادة رمبا ي�ستخدمون التفوي�ض و�سيلة
مل�ساع���دة الأتباع عل���ى النمو من خ�ل�ال التحدي���ات ال�شخ�صية،
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ومث���ال هذا النوع من القيادة هو املدي���ر الذي يق�ضي الوقت وهو
يتعام���ل مع كل موظف م���ن املوظفني باهتمام خا����ص ،وبالن�سبة
لبع����ض املوظفني رمبا يعطي القائد م�شاعر قوية ،يف حني يحظى
الآخرون بتوجيهات ذات درجة عالية من التحديد.
• عوامل القيادة التبادلية:

تختل���ف القي���ادة التبادلية عن القي���ادة التحويلي���ة يف �أن القائد
التب���اديل ال يهت���م باحتياج���ات الأتب���اع الفردي���ة ،وال يركز على
تطوره���م ال�شخ�ص���ي .فالق���ادة التبادلي���ون يتبادل���ون الأ�شي���اء
القيم���ة م���ع الأتباع للح�ص���ول عل���ى مكا�سب �شخ�صي���ة ،وكذلك
مكا�سب بالن�سب���ة للأتباع (كوهرنت  1994 )Kohnrtم ،والقادة
التبادلي���ون م�ؤث���رون؛ لأنه يف �صالح الأتب���اع �أن يقوموا مبا يريده
القائد «(كوهرنت  )Kohnrtو(لوي�س  1987 Lewisم)».
 .5املكاف�أة امل�شروطة:
ميث���ل العامل اخلام�س «املكاف�أة امل�شروطة» .العامل الأول من بني
عامل���ي القيادة التبادلي���ة ،وت�شري املكاف����أة امل�شروطة �إىل عملية
املبادل���ة ب�ي�ن الق���ادة والأتب���اع ،والتي يت���م فيها مبادل���ة جمهود
الأتب���اع يف مقاب���ل مكاف�آت معين���ة ،ومع هذا النوع م���ن القيادة،
يحاول القائد احل�صول عل���ى موافقة الأتباع على احلاجات التي
يتعني القي���ام بها ،واملكاف�آت التي يتع�ي�ن تقدميها ملن يقوم بتلك
احلاج���ات ،ومث���ال هذا النوع من التبادل ه���و الوالد � /أو الوالدة
ال���ذي يتفاو�ض م���ع طفله حول امل���دة التي يق�ضيه���ا يف م�شاهدة
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التلف���از بعد العزف عل���ى البيانو ،وثمة مثال �آخر غالب ًا ما يحدث
يف البيئ���ة الأكادميية وه���و �أن العميد يتفاو�ض م���ع �أ�ستاذ �إحدى
الكلي���ات حول عدد وج���ودة الأبحاث التي يحتاجه���ا لكي يح�صل
على الرتقية والتثبيت.
 .6الإدارة باال�ستثناء:
يطلق على العامل ال�ساد�س يف هذا النموذج «الإدارة باال�ستثناء».
ويعني القيادة الت���ي ُتعنى بالنقد الت�صحيحي ،والتغذية الراجعة
ال�سلبي���ة ،والتعزيز ال�سلب���ي .والإدارة باال�ستثن���اء ت�أخذ �شكلني:
ن�ش���ط و�ساكن .فالقائد ال���ذي ي�ستخدم ال�ش���كل الن�شط للإدارة
باال�ستثن���اء يراق���ب الأتب���اع ع���ن ق���رب للبح���ث ع���ن الأخطاء،
�أو املخالف���ات للقواع���د ،وم���ن ث���م يتخ���ذ الإج���راء الت�صحيحي
ال�ل�ازم ،ومث���ال الإدارة باال�ستثناء الن�شطة ميك���ن �إي�ضاحه من
خ�ل�ال �أ�سلوب �إدارة م�شرف املبيعات ال���ذي يراقب ب�صفة يومية
كيفي���ة تعامل املوظفني م���ع العمالء؛ ثم يق���وم ب�سرعة بت�صحيح
الت�أخ�ي�ر احلا�صل يف تقدمي موظفي املبيع���ات اخلدمات للعمالء
كم���ا هو حم���دد �سلف��� ًا ،والقائد ال���ذي ي�ستخدم ال�ش���كل ال�ساكن
يتدخ���ل فقط ح�ي�ن ال يتم حتقيق املعايري املطلوب���ة� ،أو بعد ظهور
امل�شكالت ،ومث���ال الإدارة باال�ستثناء ال�ساكن���ة يت�ضح يف �أ�سلوب
قي���ادة امل�ش���رف الذي مينح �أح���د املوظفني تقدمي نوع���ي الإدارة
الن�ش���ط وال�ساكن ي�ستخدم���ان �أمناط ًا تعزيزيه �أك�ث�ر �سلبية من
من���ط التعزيز الإيجابي الذي مت �شرحه يف العامل اخلام�س حتت
عنوان املكاف�أة امل�شروطة.
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• عامل عدم القيادة:

عامل عدم القيادة يف النموذج يبتعد كثري ًا عن القيادة التبادلية
ومتثل �أمناط �سلوكية غري تبادلية.
 .7مبد�أ عدم التدخل:
ي�ص����ف العامل ال�سابع القيادة التي تقع يف �أق�صى اجلانب الأمين
م����ن ال�سل�سة املت�صلة للقي����ادة التبادلي����ة  -التحويلية ،وميثل هذا
العام����ل غياب القيادة ،وكما تقول العب����ارة الفرن�سية ،ف�إن القائد
ال����ذي يتبن����ى مبد�أ «عدم التدخ����ل» �إمنا يتبنى مدخ����ل «دع الأمور
ت�س��ي�ر» ،وهذا القائ����د يتخلى عن امل�س�ؤولي����ة ،وي�ؤخر القرارات وال
يق����دم تغذية راجعة ،ويب����ذل جمهود ًا قلي ًال مل�ساع����دة الأتباع على
�إ�شب����اع حاجاته����م ،وال يتفاع����ل م����ع الأتب����اع �أو يب����ذل �أي حماولة
مل�ساعدته����م على التطور ،ومثال القائد ال����ذي يتبنى مبد�أ " عدم
التدخ����ل " ميك����ن �أن يكون رئي�س �أحد امل�صان����ع ال�صغرية الذي ال
يعقد اجتماعات مع امل�شرفني بامل�صنع ،وال توجد لديه خطة طويلة
املدى لل�شركة ،ويقوم بات�صال قليل مع املوظفني داخل املنظمة.
و�أخ�ي�راً ف����إن مدخ���ل القي���ادة املوقفية مت تطوي���ر النظرية من
قب���ل (هري�س���ي  )Harisseو(بالن���كارد 1969 )Blankardم ومت
مراجعت���ه ع���ام 1985م ،من(بالن���كارد  )Blankardو(زيجام���ي
 )Zejammeوالقي���ادة املوقفي���ة ترك���ز عل���ى القي���ادة يف املواقف
فاملواقف املختلفة تتطلب �أنواعاً معينة من القيادة ومن خالل
ه���ذه الر�ؤي���ة ف����إن �أي �شخ����ص يريد �أن يك���ون قائداً فع���ا ًال ف�إنه
يلزمه �أن يكيف �أ�سلوبه مع متطلبات املواقف املختلفة.
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وتهت���م النظري���ة بالأ�سلوب القيادي الذي هو من���ط �سلوك الفرد
ال���ذي يح���اول م���ن خالل���ه الت�أث�ي�ر يف الآخري���ن وي�شتم���ل على
ال�سلوكي���ات التوجيهي���ة (املتعلقة بالعمل) ،و�سلوكي���ات امل�ساندة
(املتعلقة بالعاملني) وي�ساعد ال�سلوك التوجيهي �أع�ضاء املجموعة
يف حتقي���ق الأه���داف م���ن خ�ل�ال �إعط���اء التوجيه���ات وحتديد
الأهداف وطرق التقومي وو�ضع اجلداول الزمنية وحتديد الأدوار
وتو�ضيح كيفي���ة حتقيق الأهداف� ،أما ال�سل���وك امل�ساند في�ساعد
�أع�ضاء املجموعة على ال�شع���ور باالرتياح مع �أنف�سهم ومع والئهم
ومع املوقف ذاته.
وت�صنف القيادة املوقفية القيادة �إىل �أربعة �أ�ساليب:
�أ� .س ( )1عايل يف التوجيه ومنخف�ض يف امل�ساندة.
ب� .س ( )2عايل يف التوجيه وعايل يف امل�ساندة.
ج� .س ( )3منخف�ض يف التوجيه وعالٍ يف امل�ساندة.
د� .س ( )4منخف�ض يف التوجيه ومنخف�ض يف امل�ساندة.
�أم���ا الأ�سل���وب الرئي�س���ي الثاين لنم���وذج القي���ادة املوقفية يركز
عل���ى م�ست���وى التابعني وي�شري م�ستوى التط���ور �إىل درجة الكفاءة
وااللتزام ال�ضروريني لدى التابعني الجناز مهمة حمددة �أو ن�شاط
معني وللزيادة يف التو�ضي���ح ف�إن ذلك يعني ما �إذا كان ال�شخ�ص
لديه املهارات الالزمة للقيام مبهمة معينة وما �إذا كان ال�شخ�ص
ق���د طور اجتاه��� ًا �إيجابي ًا فيما يتعلق باملهم���ة ويكون املوظفون يف
عال من التطور �إذا كانوا راغبني وواثقني بعملهم وكانوا
م�ست���وى ٍ
يعرفون كيف ي����ؤدون مهامهم ويكون املوظفون عند م�ستوى تطور
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منخف����ض �إذا كان لديهم مهارة متدني���ة لأداء املهام املكلفني بها
ولكنه���م ي�شعرون �أن لديه���م الدافع �أو الثق���ة لأداء املهام وميكن
ت�صنيف املوظفني �إىل �أرب���ع جمموعات :تطور رقم ( ،)1وتطور
رقم ( ،)2وتطور رقم ( ،)3وتطور رقم (.)4
الأ�ساليب القيادية الأربع

�سلوك مرتفع يف التوجيه
ومرتفع يف امل�ساندة

ومنخف�ض يف التوجيه

مرتفع

�سلوك مرتفع يف امل�ساندة

�إخباري

�سلوك مرتفع يف التوجيه

�سلوك منخف�ض يف التوجيه

ومنخف�ض يف امل�ساندة

ومنخف�ض يف امل�ساندة

مرتفع

�سلوك توجيهي

		
منخف�ض

		
متو�سط

ت1

ت2
ت3
م�ستويات تطور التابع /التابعني
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منخف�ض
مرتفع

ت4

منخف�ض

تفوي�ض

�سلوك م�ساند

تدريبي م�ساند

�ساد�س ًا :التو�صيــــات

ال�سحي����ل ،والر�أي����ان
«ر�أي الف����رد كاخلي����ط ّ
كاخليطيني املربمني ،والثالثة مرار ًا (جمع مرة)
ال يكاد ينتق�ض».
«واهلل م���ا �أ�ستطي���ع �أن �أ�صل���ي وم���ا �أ�ستطي���ع �أن
�أرق���د ،و�إين لأفتح ال�سورة فم���ا �أدري يف �أولها �أنا
�أو يف �آخرها ...من همي بالنا�س منذ جاءين هذا
اخلري» �أي منذ توليت �أمرهم.
عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه»

ال يوج����د م����ن تو�صي����ه �أف�ض����ل م����ن حتوي����ل العاطف����ة والرغب����ة
والتجرب����ة �إىل عم����ل م�ؤ�س�س����ي ،يحق����ق اال�ستق����رار عل����ى امل����دى
الطوي����ل ،ويعب�����أ ق����درات متنوعة ،حمقق����اً التعاون املثم����ر يف بيئة
ذات �أه����داف م�ؤ�س�سي����ة �إ�سرتاتيجية ف� ً
ض��ل�ا عن تراكم االجناز ما
ميكن القيا�س والنمو.
ن�ستح����ق يف اململك����ة �أن تك����ون لدين����ا �أكادميي����ة با�س����م املفغ����ور ل����ه
اب����ن �سع����ود ت�سمى �أكادميية املل����ك عبدالعزيز للعل����وم والدرا�سات
القيادي����ة �أو �أكادميي����ة املل����ك عبدالعزي����ز للقي����ادة ،م�ؤ�س�س����ة تتبع
املل����ك مبا�شرة م����ن خالل الديوان امللكي ،متك����ن امللك القائد من
رعاي����ة القي����ادة التي �ستحقق نظرية (� )%80 - %20أي �أن ا�ستثمار
اململك����ة يف جمه����ود ( )%20نح����و العناي����ة بالقي����ادة يف القطاع��ي�ن
الع����ام واخلا�ص �سيحق����ق نتائج هي ( )%80م����ن الأهداف املرجوة
للوطن و�أنظر كم من الوقت واجلهد والعائد املتوقع.
كما �أن تلك الأكادميي���ة �سرت�سخ ثقافة ممار�سات و�سلوك قيادي
ناب���ع من بيئتن���ا ويعرب عن احتياجاتنا �سيم���ا �أننا ب�صدد م�شروع
كبري وعظيم هو التنمية امل�ستدامة وال�شاملة يف امل�ستقبل القريب.
�إن �أكادميي����ة املل����ك عبدالعزي����ز للقي����ادة �ستك����ون ا�ستم����رار لإرثنا
التاريخ����ي واحل�ض����اري من����ذ ن�ش�����أة الإ�سالم ذو طاب����ع خا�ص نافع
وممي����ز ل�سياقن����ا االجتماع����ي العرب����ي منتج����اً لدرا�س����ات وكت����ب
وجمالت وبرامج حوارية �سوف تلفت االهتمام بعبقرية الأجداد
يف �إطار مت�سق مع التقدم الإن�ساين.
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كم���ا �أن هذا الكتاب و�أ�شباهه م���ن املمكن تدري�س مادتها يف كتب
م���ادة الوطني���ة لل�شب���اب يف املرحل���ة الثانوية ف�ض ًال ع���ن تطوير
الأبح���اث الإدارية يف الأمن���اط القيادية يف تراثن���ا الوطنية عرب
الكرا�س���ي العلمي���ة ك�أن ين�ش�أ كر�س���ي امللك عبدالعزي���ز لأبحاث
القيادة باجلامعات.
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�سابع ًا :املــــراجــــع

 .1خزان���ة الأدب ول���ب لباب ل�س���ان العرب جمل���د ( ،)3مكتبة
اخلاجني ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،عام  1997م.
 .2ال�صح���اح يف اللغة والعلوم ،جمل���د ( ،)2عبداهلل العاليلي،
دار احل�ضارة العربية ،الطبعة الأوىل ،بريوت ،عام  1975م.
 .3املنج���د يف اللغ���ة والإعالم دار امل�ش���رق ،الطبع���ة الأربعون،
بريوت 2003 ،م.
 .4ماه���ر ،د� .أحمد ،ال�سلوك التنظيمي (مدخل بناء املهارات)
الدار اجلامعية ،الطبعة بدون ،الإ�سكندرية ،العام بدون.
 .5القحط���اين ،د� .سامل ،القيادة الإدارية (التحول نحو منوذج
القيادي العاملي) ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض 2001 ،م.
 .6با�شراحي���ل ،في�صل ود .ط���ارق ال�سوي���دان� ،صناعة القائد،
الطبعة الثالثة ،الريا�ض 2004 ،م.
	.7الندز بريغ ،ماك���ي� ،أدوات القيادة ،تعري���ب غادة ال�شهابي،
مكتبة العبيكان ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض2003 ،م.
 .8بي�ت�ر ،ج .ري���د ،القي���ادة املتمي���زة� ،أحمد ،ع�ل�ا (ترجمة)،
جمموعة النيل العربية ،الطبعة الأوىل ،القاهرة 2005 ،م.
 .9نورث هاو�س ،بيرت ،القي���ادة الإدارية (النظرية والتطبيق)،
ترجم���ة د� .ص�ل�اح املعيوف ،معه���د الإدارة العام���ة ،الطبعة
بدون ،الريا�ض 2007 ،م.
 .10ه�ي�ن� ،صامويل ،وولي���م توما�س ،توىل القي���ادة (فن القيادة
الع�سكري���ة وعملها) ،ترجمة �سامي ها�شم ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،الطبعة الثانية ،بريوت 1989 ،م.
 .11ال�شه���ري ،علي ب���ن �شايخ البك���ري ،ت�أثري �شخ�صي���ة القائد
وبناء املعنويات يف جي����ش التوحيد بقيادة امللك عبدالعزيز،
الطبعة الأوىل ،الريا�ض 1423 ،هـ.

 .12ال�صعي���دي ،عبداملتع���ال ،املج���ددون يف الإ�س�ل�ام ،مكتب���ة
الآداب ،القاهرة 1416 ،هـ.
 .13الثني���ان ،د .عبدالعزي���ز� ،إن�ساني���ة ملك ،مكتب���ة العبيكان،
الطبعة الأوىل ،الريا�ض 1421 ،هـ.
 .14فيلب���ي ،هاري �سانت جون ،العربي���ة ال�سعودية " من �سنوات
القح���ط �إىل ب���وادر الرخ���اء " ،العبي���كان ،الطبع���ة الأوىل،
الريا�ض 1422 ،هـ.
 .15يا�س�ي�ن ،يو�سف ،الرح�ل�ات امللكية ،دارة املل���ك عبدالعزيز،
الريا�ض 1419 ،هـ.
 .16مول�ي�ن ،دف���ان در ،املل���ك اب���ن �سع���ود واجلزي���رة العربي���ة
الناه�ضة ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض 1419 ،هـ.
 .17الريح���اين� ،أمني " ،جن���د وملحقاته و�س�ي�رة عبدالعزيز بن
عبدالرحم���ن �آل �سع���ود ،م�ؤ�س�س���ة دار الريح���اين ،الطبع���ة
الرابعة ،بريوت 1370 ،هـ.
 .18احلريري ،جا�س���م يون�س ،دور القي���ادة الكاريزمية يف �صنع
الق���رار الإ�سرائيل���ي :منوذج ب���ن جور يون ،مرك���ز الإمارات
للدرا�س���ات والبح���وث الإ�سرتاتيجي���ة ،الطبع���ة الأوىل� ،أب���و
ظبي 1423 ،هـ.
 .19خطاب ،اللواء ركن حممود �شيت ،بني العقيدة والقيادة ،دار
القلم ،الطبعة الأوىل ،دم�شق1998 ،م.
 .20اجلوين���ي� ،أبي املع���ايل عبدامللك ب���ن عبداهلل ،غي���اث الأمم يف
التياث الظلم ،املكتبة الع�صرية ،الطبعة الأوىل� ،صيدا2006 ،م.
	.21وهب���ة ،حافظ ،خم�سون عام ًا يف جزي���رة العرب ،دار الأفاق
العربية ،الطبعة الأوىل ،القاهرة 1421 ،هـ  2001 -م.

 .22بريبي ،جان ج���اك ،جزيرة العرب �أر����ض الإ�سالم املقد�سة
وموط���ن العروب���ة و�إمرباطوري���ة البرتول ،تعري���ب د .حممد
خري البقاعي ،العبيكان ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض 1423 ،هـ.
 .23ال���وردي ،د .عل���ي ،ق�ص���ة الأ�ش���راف واب���ن �سع���ود ،الوراق،
الطبعة الأوىل ،لندن 2007 ،م.
�	.24أرم�سرتوجن ،هـ� .س� ،سي���د اجلزيرة العربية (ق�صة ت�أ�سي�س
اململك���ة العربية ال�سعودية) ،ترجم���ة الربوفي�سور يو�سف نور
عو�ض ،مطابع الأهرام التجارية ،م�صر 1411 ،هـ.
	.25وليام ،في�س���ي ،الدرعية والدولة ال�سعودي���ة الأوىل ،م�ؤ�س�سة
الرتاث الطبعة بدون ،الريا�ض1420 ،هـ.
 .26الفق�ي�ر ،د .ب���در ،عنا�صر الق���وة يف توحيد اململك���ة العربية
ال�سعودية ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض 1419 ،هـ.
 .27تريت�ش���ل ،كارل (ترجم���ة� :شكيب الأم���وي) ،اململكة العربية
ال�سعودية وتط���ورات م�صادرها الطبيعية ،م�ؤ�س�سة فرانكلني
امل�ساهمة ،الطبعة بدون ،القاهرة ،نيويورك 1955 ،م.
 .28ليبن���ز ،فيليب ،رحلة ا�ستك�شافية يف و�سط اجلزيرة العربية،
دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض 1419 ،هـ.
 .29التميمي ،حمم���د �أمني ،ملاذا �أحببت اب���ن �سعود ،دارة امللك
عبدالعزيز ،الريا�ض 1419 ،هـ.
 .30احل���زمي ،د .يو�س���ف بن عثم���ان� ،أركان القي���ادة ،مكتبة دار
ال�سالم ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض 1429 ،هـ.
 .31اجلهيمي ،د .نا�صر بن حممد ،امللك عبدالعزيز يف ال�صحافة
العربية ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1419 ،هـ.

الـمـ�ؤلـــــــف...
اإداري واقت�صادي من مواليد عام 1964م ،ح�صل على درجة
البكالوري�س يف العلوم ال�صيا�صية عام 1987م ،والدبلوم العايل عام
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 :مدير ًا
لإدارة الت�صويق ثم التدريب ب�صركة الراجحي امل�صرفية لال�صتثمار،
كما عمل كنائب رئي�س مقيم ثم مدير ًا اإقليمي ًا مل�صرف في�صل الإ�صالمي (البحرين) ،واأخري ًا اأمين ًا
عام ًا ملوؤ�ص�صة الأمرية العنود اخلريية ورئي�ص ًا ملوؤ�ص�صة العنود لال�صتثمار ،وع�صو ًا للجنة التنفيذية
ل�صركة الطاقة الثالثية(�صركة م�صاهمة).
قدم املوؤلف العديد من ال�صت�صارات املتخ�ص�صة يف اخلطط ال�صرتاتيجية والت�صويقية والبيعية
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 (�صابق ًا) ،واأ�صتاذ امل�صارف بجامعة الإمام حممد
بن �صعود الإ�صالمية ،ومدرب حمرتف يف القيادة وامل�صارف الإ�صالمية والبيع واخلدمة املتميزة،
ومرخ�س من �صركة ( )DEIالأمريكية.
للموؤلف اأبحاث ودرا�صات وكتب من اأبرزها :اأركان القيادة ،اأفكار يف التنمية ال�صيا�صية ،حتول
امل�صرف املركزي التقليدي اإىل م�صرف مركزي اإ�صالمي ،وخم�صة ع�صر مبداأ للقيادة عند امللك
عبدالعزيز ،امراأة ا�صتثنائية زوجة ملك ،عا�صت بعد اأن ماتت ،بداية ال�صيا�صة ،قوانني ال�صعادة اإياك
اأن تك�صرها.
املوؤلف ع�صو يف اأهم اجلمعيات املحلية والدولية ومن اأبرزها :جمعية القت�صاد ال�صعودية ،الهيئة
العاملية لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي ،وع�صو اللجنة ال�صت�صارية للهيئة العامة لل�صياحة والآثار،
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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