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 املطوععبد اهلل عبد العزيز بنت  قبالإأ.د.          

 أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية باهليئة      

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ الكويت ـ       

 

بــدلوا اازــا  لــت ســلطة العدأــا ي  بــدأت   

حلة جديـد    حيـا  ايدي ـة اي ـور ي ورـي مرحلـة       مر

أثــرت   حياا ــا ااجتأاويــة والســكا ية والدقا يــة  

اابعــة إلمــار  مكــةي   قــد كا ــت أكدــر  ــا أثــرت   حياا ــا السياســيةي  

 ورذا ما أثر ولي ا وحّد من  شاط ا معظم الع د العدأا ي.

ول ـ  وـن م طقـة    وو دما أولـن أبـو َ أ ـي بـن بركـات الـوام للعدأـا ي  أ       

ــا ي مربتاحــا  اوتــ  مربتــا  ااــرم          اازــا  كلــ اي وســلم الســلطان العدأ

الشـــريرب ي ولقـــب الســـلطان ن ئـــذالاحان الـــ  والب ـــر ولـــا   ااـــرم         

   (1االشريرب (.

                                              
كلأــة خ لاحــان خ اركيــة اتطــ ي واطلــك ولــا ايلــوك اتاــراك   القــر   الســا و والســاب  مــن ايــيال ي وأطــ     (1ا

اللقب خ حان حان خي أي خ حان القان خي أو خ حان القا ـات خي وحـد  لـ  رـذا اللقـب   اإلسـال ي  ـىطلك ولـا ر سـام          

ت  ولا ال قـو  اإلسـالميةي أمـا   ومـر ملـوك ايقـوا  قـد طـار         الرتك من ايسلأ ي ومن أحد  استعأااا  كتاب

لقب خ لاحان خي أو خ حان خ يطلك ولا رئيس اتسر  ايقولية طاحب السيا   العليا ولا كا ـة وا  ايقـوا   أءـام    

لك العاملي بي أـا القـب الـوا  الربرويـون بلقـب خ لـان خي ومـن ثـم  لـ  رـذا اللقـب ممـر   ومـر ايأاليـ ي  ـىط               

رــي   وكالـة بـال ال مـري وكـذل        885كلقب  خري ولا السـلطان اترـرق حايتبـاي    قـا بتـاري  سـ ة       

رــي   رـريا اتمـع يعقـول رـات خ سـت  مـرت خي و طـال           901كلأـة خ اااحـا ي خ    ـت بتـاري  سـ ة       تأطلق

=
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وحد أطدر السلطان سليم مرسوما  بتدبيت الشريف بركـات أمـعا  ولـا    

 ىطـب ت وايتـ  ولـا     مكة وما ابع اي أي ما كان لت سـلطا   الربعلـيي  

ا ايدي ة اي ور  جزما  من  مارا  حبكم مرسو  السلطاني وظـ  أمرا رـا ولـ   

كــا وا وليــ  مــن اللــعف والعزــز وــن التمــرقي بــ  ورــ ت ايــوار          مــا 

ــا       ااحتمــا يةي و ــا يزيــد اللــعف رــذا أن أمــع مكــة كــان يرســ  أحيا 

ــون هلــم الســل       ــةي واك ــ    ايدي  ــوا  واب ــ  ليكو  ــة   بعــأ أحارب طة الربعلي

امريف اتمور رغم وجو  اتمع ااسيين العاجز ون  ع  ريمي ب   ن رذا 

ــ      ــي ية  لـ ــن اتســـر  ااسـ ــي  رـــخت نلـــر مـ اتمـــع معـــرل للعـــزا واعـ

 وبس ولة.

 ن سلطة امريف اتمـور   ايدي ـة اي ـور  لولـت مـن اتمـع ااسـيين        

رية والقلا ي ومن وأطب ت مو وة ب  ري  اار  ورئيس ااامية العسك

 يوغابـت أاـا رم وـن كتـب التـاري       ير ا غال ذكـر اتمـرام ااسـي ي    

وابتعدوا ون اتحداثي ولولت  مارا م  ىل م مب رر  ألذ يربقـد حيأتـ    

 ربوذ أمع مكـةي ورـو    ياااية ريئا   شيئا ي مقاب  ا  يا   ربوذين خمتلرب 

   (1اأمع اازا  كل ي وال ربوذ الرتكي اجلديد.

لكــن رــذت العزلــة السياســية أااحــت  رطــة كــبع  لال  رــار العلأــيي   

 كان ايسزد ال بوي مليئا  حبلقات العلم وايتعلأ ي وبلقـت ايـدارو  رجـة    

 وظ ر ود  كبع من العلأام والشعرام. يوالية من ال شاط

=
                                               

إلســالمي وربـ  ووزأـ ي وكـان     رذا اللقب ولا سالط  ايأالي  يتمـ  با وـائ م أحقيـة السـيا   ولـا العـامل ا      

 طربات أرأ ا خ اتوظم خي وخ العا ا خي وخ ايعظم خيلقب خ اااحان خ  يال  

 ي  1989رــي   1409حسن الباراي اتلقال اإلسالمية   التـاري  والوثـائك وااثاريالقـارر ي الـدار الرب يـةي      ا ظر: 

 .  273ي 271ص 

 (.340ي 2/332 ي ا1993رـي 1414ي 2ة اي ور ي ايدي ة اي ور ي ط وبد الباسط بدري التاري  الشام  للأدي  ( 1ا
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ولعبت التوظيربات الراية  ورا  م أا     وا   اشكي  اجملتأ  ايد يي 

اي اطب الكبع  حيتلون مكا ة ر يعة   ايدي ـة   ون من أوليا موكان الق

ولاطة ري  اار  الذي يع  من ااستا ة مبارر ي وكا ت الدولة  ياي ور 

يكا ت ــا  ؛العدأا يــة ا ظــر  ىل رــذت الوظيربــة ولــا أ  ــا مــن الوظــائف اي أــة  

الدي يةي وكـان ي تقـا هلـذا اي مـب رخمـية ذات مكا ـة مرموحـة اتمـف         

بالعلم والتقوىي وحب  م تمف القرن ااا ي وشر اهلزـري اراربعـت مكا ـة    

رــ  1145ري  اار  ليمبا مركـزا  مـن مراكـز القـو  وال ربـوذي  ربـي وـا         

  مشــيخة ااــر  ال بــويي و ورــت  ليــ   (1اوــ  الشــي  بشــع نغــا اابشــي

ــين رـــذا         ــة اي ـــور ي وا يعـ ــا  السياســـة بايدي ـ ــة كيـــ  أحكـ ــة العليـ الدولـ

قاللية ايدي ة اي ور  سياسيا ي ب  ظلت اابعة إلمار  مكةي وكان اتمـع  است

رــ(  اـا   1077 -رــ  1041ن ئذ الشريف  يد بـن  سـن الـذي حكـم مـن ا     

  اعــي   –غالبــا   -يعــين  دــا   ربــوذ راــي لشــي  ااــر ي  ي لــذ برأيــ  

                                              
بشـع نغـا اابشــيي أحـد ااـد    حمــر السـلطان العدأـا ي الــذين اراقـوا  ىل اي اطـب العليــاي حيـ  طــار           ( 1ا

سـوى ااـ  اتوا:    –ورـي رـ ي ة    –مستشار الدولة وجليس السلطاني ومل اذكر ايما ر اليت اركت لـ   

ما كلأـة نغـا  لقـب يعـين خ السـيد خ وم مـب   اجل ـة الـيت يلـاق  لي ـاي  هغـا ااـر ي رـو رئـيس               بشعي أ

 ارالسعا   رو رئيس موظربي اي وأط  بشع نغا من اابشةي َجلب  ىل  ستا بوا للعأـ   نغا موظربي اار ي و 

وــزا وغــا ر  ىل   القمــري ولاطــة   القســم ال ســائي خ اارملــ  خي ومــن ثــم ارحــا   ســلم اادمــةي ثــم    

ممري  ىل أن لسـن ورـع  و ـد السـلطاني ووـ  ب ـامط ولـا طلبـ  رـيخا  لل ـر  ال بـويي ويـا اـوىل السـلطان               

رـــي حربــ  م ــ  أيلــا ي وجعلــ  مــن مستشــاري ي وأســ د  ليــ   ظــار     1143 أــو  اتوا العــرع العدأــا ي ســ ة 

ايرلي ثم او  و  ن جبا ب ح  أبي أيـول   رـي وأثقل  1159اارم  الشريرب ي واستأر   م مب   ىل س ة 

مـن  للأـد ي   لربة احملب  واتحبـال   معر ـة مـا     .ات ماريي ل  من اتوحاق وااعات وااس ات الكدع 

ي 63ي 62ات سالي وبد الرمحن ات ماريي لقيك:  أد العروسي ايطويي او سي ايكتبـة العتيقـةي ص   

ي ــة اي ــور ي  رــراق وبــد الباســط بــدري ممــطربا وأــار مــ الي ايألكــة   خمطوطــات مكتبــة بشــع نغــا بايد

 ي ص وي  ي أمحـد بـن    2001رــي   1421ي 1العربية السعو يةي مركز حبوث و راسات ايدي ة اي ـور ي ط  

ــد القــدوو          ــك: وب ــاري  اتغــواتي اركــة: أمحــد بورــ ا ي لقي ــة الكــ ام   ا ــديي  يل ــراريم الكري  ب

 .   21رـي ص  1412بة جملة اي   ي ات ماريي جد ي مكت
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حد ويعزلون  ذا طلب وزهلمي و يحاري ايدي ة و قي  اي واقب  ركوات  ي م

اطور اتمر بعـد ذلـ  حبيـ  أسـ د  ليـ  اعـي  بعـأ القـا   العسـكري             

 الربر  ايقيأة   ايدي ة اي ور .

 ـنن   ؛وبالرغم من ابعية ايدي ة اي ور  إلمار  مكة ابعية سياسية كاملة

رــ  شـب طـرال ولـا     1041اتحداث أحيا ا  خترج ون يد السـلطةي  ربي س ة 

  اااكأـة   مكـة انا ااسـ ي ( وكـان اتمــع     اإلمـار  بـ  أب ـام اتسـر    

وحتئذ  أد بن وبد اهلل بن حسـن بـن أبـي َ أـي يشـارك  الشـريف  يـد بـن         

 سني وحد  ا س أا ولا اإلمار  الشريف  امي بـن وبـد ايطلـب بـن حسـن      

واسـتعان بعـد  مـن اجل ـو  اتاـراك الـذين        –وروابن وأ أـا   -بن أبي َ أي 

ي و زلــوا   الق ربــذ ي لـ  الوحــتي  ربـروا مــن اادمـة   أرسـلوا  ىل الــيأن   ذ 

ــا مكــةي        ــ ع م اســاودا    اهلزــو  ول ــاميي وأح ــم الشــريف    اامــ  ب 

 ىوــا وتي و حــف ب ــم  ىل مكــةي وحــدثت معركــة بيــ  م وبــ  الشــريف         

 أـد بـن وبـد اهللي و يـد بـن  سـن أمـعي مكـةي وحتـ   أـد بـن وبـد            

ــن  ســن  ىل      ــد ب ــرل الشــريف  ي ــدل  الشــريف  ــامي    اهللي ور ــةي   ايدي 

واجل ــو  اتاــراك مكــة واــوىل  مارا ــاي ووجــد الشــريف  يــد بــن  ســن    

ايدي ــة اي ــور  اتمــن وايســاود  مــن أب ــام وأومتــ ي  ــىمن مطــار   رجــاا         

الشريف  اميي وما أن استقر بـ  ايقـا  حتـا ألـذ الطـط اسـتعا   اإلمـار         

ن أب ــام وأومتــ  مل يكو ــوا مــن الشــريف  ــامي والقلــام ولــا حواــ ي ولكــ 

ومل يكو ـوا   يراغب    لول حرل رـد الشـريف  ـامي واجل ـو  اتاـراك     

مت يئ ي هلذت اتسـبال حـاوا الشـريف  يـد مراسـلة والـي ممـر الـذي  دـ           

الدولــة العدأا يــة وــن طريــك رجــ  مــن أب ــام وأومتــ  ايــد ي  ورــو ولــي بــن     
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ليي   م  مـا أرا ي وكتـب   ليشر  ل  اتورال ويستدر وطف الوا ( 1اريزل

الوالي  ىل مقر ااال ة يستىذ  ا   مساودا  رد الشريف  اميي وكا ـت  

رسالة الشريف  يد حد سبقت  ىل ااستا ةي  مـدرت موا قـة ااسـتا ة ولـا     

 رساا حو  وسكرية يساود  الشريف  يـد وادبيتـ    اإلمـار ي وجـامت مـ       

ااال ــة إلماراــ ي  ز ــز والــي ايوا قــة للعــة ســلطا ية ا كــد مباركــة  ار 

ممر محلة حوام ا ثالثة ناق ج ديي وأرسل ا  ىل ي بـ  وأرسـ  مـ  ولـي بـن      

رــزال و ــدا  برئاســة  أــد أرل رومــي ووــد  مــن لواطــ  حيألــون االعــة    

السلطا ية وااطابات اي يد ي  زاما   ىل ايدي ةي واحتربا ب ا الشريف  يد 

ي ولـبس االعـة السـلطا ية   الرورـة     م  أحاربـ ي وذرـب  ىل ايسـزد ال بـو    

ذرـب  ىل م طقـة اجلأـو  سـائرا   ىل      مَّالشريربة ايأ ا  واربا ا  بال مري ومن ث ـ 

مكةي  لأـا ولـم الشـريف  ـامي بـاا  ا سـ ب برجالـ  رـرحا ي  ىطـب ت          

مكة  ون أمع وا حامية  ي اي  ىسرل الشـريف  يـد لتسـلم مقاليـد اإلمـار       

رـي ومل 1041طبا  السا و من ذي اازة وا   اكة ايكرمةي وذل   

ي س الشـريف  يـد ترـ  ايدي ـة  لـل م ووحـو  م  ىل جا بـ ي  ىرسـ  بعـأ          

ــر  مــن ممــر       ــي مي و ا  مــن حمــت ا  ــا ي ــال  ل  ىل  اتمــواا والقأــا والدي

 .  (2ااارم  الشريرب 

وظلت العالحـات بـ  الشـريف  يـد وأرـ  ايدي ـة حسـ ة مـد  طويلـةي ثـم           

                                              
 .237(ي ااري  أمرام البلد اارا ي ص 4/445اط ال زو  العوالي اا ظر:  ( 1ا

ومــا بعــدرا(ي الســ زاريي   4/443(ي اــط ال زــو  العــوالي ا350ي 2/346التــاري  الشــام  للأدي ــة اي ــور  ا  ( 2ا

ــائا الكــر  ا  ــاري  مكــ   140ي 4/123م  ــدي ا ــد   (ي مســعو   أــد نا  ي ــد اترــراق نا  ي ة ايكرمــة   و 

ي جعالد  ي غوريي حكا  مكةي اركة  أد رـ الي  85ي 75 ي ص 1881 – 1631رـ/1299رـي 1041

ي ابن ظ ع ي اجلام  اللطيف   ألبار مكـة  371ي 367ي أمحد السباويي اىري  مكةي ص 156ي 154ص 

 (.365ي 364ايشر ة والبيت الشريفي مل ك رربام القرا  ا
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ت وكا ت ات وا  ىل مما مة وحرلي لوا رمحة اهلل وحسن اـدبع  ارطرب

الشريف  يدي حي  لرج من ال  ااا ثـةي وحـد ا  ا  اتمـن والطأى ي ـة       

ايدي ة اي ور ي وظ  اسم الشريف  يد يربزو م طوا مـد   ماراـ   ىل أن اـو     

رـــي وو ــدما اــوىل  مــر  مكــة ايكرمــة اب ــ  الشــريف ســعدي رــ دت  1077

رـيك ولـا أرلـ اي وألـذ  ائبـ   ي ـا ال ـاو          قـد ي ة أحـداثا  غـع طبيعيـة    ايد

ــائف      ــ ي واـــدل    الوظـ ــن حبـ ــ  مـ ــن أبيـ ــد  مل يع ـــدورا مـ ــن الشـ بشـــيم مـ

والتعيي ات اليت كا ـت مرتوكـة لشـي  ااـر  وحـا   العسـكري ومل يرسـ         

مــا كــان أبــوت يرســل  مــن المــدحات وايعو ــات ترــ  ايدي ــةي  تلــايك أرــ   

وأرسلوا العـرائأ  ىل ممـر وااسـتا ة يشـكون مـن سـوم ايعاملـةي         يايدي ة

ومت  رساا رسوا من حبل م حتا  ن الشريف سـعد اراجـ  وـن رـدا  مع ـمي      

وحدثت طراوات بـ  الشـريف سـعد وحسـن      يلكن ال  ات مة مل ا ت  بعد

ــ        ي(1ابارــاي  ىل أن مت وــزا اتلــع وا تمــر الشــريف ســعد ووــا   ىل  مارا

حداث حد أثرت اىثعا  كبعا  ولا مكا ة اتمعي وما لبدت أن لكن رذت ات

 قد بـذا لمـوم  ج ـو ا  كـبع  إلح ـال ايسـ ول     ار        يومربت بنمارا 

ــي وــا       ــ  أن ي ت  ــ ي وحب ــة بلــرور  وزل ــزا    1083ااال  ــر بع رـــ طــدر اتم

الشــريف ســعد واوليــة الشــريف بركــات بــن  أــدي حيــ  حــاوا الشــريف    

ر  ايدي ة واإلحسان  لي م لتعزيز مكا ت  بي  م و   ار بركات اسرترام أ

ااال ةي وحد و   ائبا  ل  إل ار  ر و  ا وأطلك ولي  لقب و يـري ورـذت أوا   

 مر  يذكر  ي ا اي رلون وجو  و ير تمع مكة   ايدي ة يدير ر و  ا.

لقد ر د القرن ااا ي وشر اهلزـري طـراوا  كـبعا  بـ  رـر ام مكـة       

                                              
ومـــا بعـــدرا(ي وبـــد اهلل  أـــد  4/479(ي اـــط ال زـــو  العـــوالي ا360ي 2/351التـــاري  الشـــام  للأدي ـــة اي ـــور  ا  (1ا

ي  أـد بـاولويي وقـد اجلـوارر والـدرر        127ي 114البسا ي لربة ايشتا    ألبار جنـد واازـا  والعـرا ي ص    

 (.187ي 4/167ي الس زاريي م ائا الكر  ا340ألبار القرن ااا ي وشري ص 
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 مارا ــا ا عكــس ولــا العالحــة السياســية بــ  مكــة وايدي ــةي  قــرر         ولــا 

ــ   ــد الرابـ ــا ي  أـ ــة العدأـ ــارو     (1اااليربـ ــا  ايتمـ ــرال بنبعـ ــذا المـ ــام رـ    ـ

الـذي ارـتم بتوطيـد اتمـن      (2اكيع م ون اإلمار  واولية الشريف أمحد بن  يد

مطلـ   و   وكسر روكة القبائ  العاطية اليت ا د  القوا   وايدي ة اي ور ي

ــو  أمعرــا         ــدما ا ــا اإلمــار  و  ــا ي وشــر رجعــت المــراوات ول القــرن الد

غـع أ ـ     ي(3اا ت وا  ىل اولية الشـريف أمحـد بـن غالـب     ثم يرـ1099أوالر وا  

مــا لبــ  أن حــدثت  زاوــات حتــا  ن ايدي ــة اي ــور  اــىثرت بتلــ  اارــطرابات  

  الـ  المـراوات حتـا ا     احتما يا ي أما سياسيا   لم يشارك أحد من أرلـ ا 

 مـار    (4االشـريف سـعد   لعزا رريف واوىل نلري وو دما اـولي حيدث ر    ع  

 ائبــا  لــ    ايدي ــة اي ــور ي   (2امكــة للأــر  الدالدــة وــ  ألــات  ســن بــن  يــد  

رـ واوىل   ار  اتمور ون ألي ي وأطلـك وليـ  لقـب    1107 وطل ا   مطل  وا  

                                              
 ي اـوىل ااال ـة    1642رـي أوا ي اير  1051رملان س ة  29 أد الراب ي ابن السـلطان  براريمي ايولو     ( 1ا

ر سـام العمـابة    بات ولا اوليتـ  ااكـمي  خشـي   بعد وزا أبي ي ومل يتم السابعة من وأرتي وحد اورتل الس

ا حتل ي  ساروا  ىل السرايي وحتلـوت ل قـا ي ولمـقر    اليت وزلت السلطان  براريم من  رجاو  اار  ألرى  قررو

سن  أد الراب  حملت  وراي وطارت اجل و  ا ارحم طقعا  وا اوحر كبعا ي وسعوا   اترل  سا ا ي 

واستأر   ااكم أربع  س ة و سة أر ري  ىل أن جام يـو  وزلـ  مـن حبـ  الـو ير الدـا ي القـائم مقـا  حـر           

 ي بالقـا  مـن    1692رــ/  1104ذين وا قوت ولـا ذلـ ي وبقـي   العزلـة  ىل أن اـو  سـ ة       ممطربا م  العلأام ال

 .304 أد  ريد ب ي ااري  الدولة العلية العدأا يةي بعوتي  ار ال ربائسي ص  .س ة 53العأر 

ــواليي ا   ( 2ا ــا  ا 573ي 4/561اــط ال زــو  الع ــا   ات  ــين  حــالني لالطــة    455ي 3/449(ي    ــن  ي (ي أمحــد ب

 (.135ي 2/129ي الط يي  لاق  لالم الزمن ا107ي و94لكال ي ص ا

(ي 157ي 2/144ي  لـــاق  لـــالم الـــزمن ا94(ي لالطـــة الكـــال ي ص 459و  442ي 3/441 ـــا   ات ـــا  ا ( 3ا

(ي جـداوا اـاري  أمـرام البلـد     447ي 1/446لالطة اتثر   أويان القـرن ااـا ي وشـري بـعوتي  ار طـا ر ا     

 .166اارا  ص 

ي اإلرــراق ولــا اــاري    399ي 398ي و374ي اــىري  مكــةي ص   244ي 243اــاري  أمــرام البلــد ااــرا ي ص    (  4ا

ي اجلــام  اللطيــف   ألبــار مكــة ايشــر ة والبيــت الشــريفي مل ــك رــربام القــرا   412ي 395اترــراقي ص 

 (. 267ي 2/266ا
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غال ون ايدي ة اي ور ي وح   لـ  لقـب الـو ير     اتمعي وكان رذا اللقب حد

   (1ام ذ أن و  الشريف بركات أحد و رائ      ارا ا.

ويا اوىل  مار  اازـا  الشـريف وبـد الكـريم بـن  أـد بـن يعلـا وـا           

بعد سلسلة من المراواتي وثبـت ارسـو  مـن االيربـة العدأـا ي       (2ارـ1116

اــب رــ ون  ماراــ  وألقــا م مــب  رـــي ألــذ ير1117  الســا و مــن رــعبان 

ووـ  و يـرا  للأدي ـة اي ـور  السـيد       يوأوـا  مسـأا الـو ير    ياتمع   ايدي ـة 

لك ــ  ظلــم واعــدى ااــدو   عــزاي و  ام رــذت   ي(3اأمحــد بــن  أــد بــن   ت

اتحــداث ايلــطربة  أعــت حــوى مــن أويــان أرــالي ايدي ــة اي ــور  وكو ــوا  

خ  دـ  رـذا اجلأـ  ر   الربعـ  الطبيعيــة     كاوـة يطلـك ولي ـا خ كاوـة الع ـد      

لرت ي اتورال والربسا  اإل اريي كأا أ    دـ   رجـة واليـة مـن الـووي        

أرــ  ايدي ــةي ومــن اإلحســاو بلــرور  ادللــ م   اتحــواا الــيت يمــ ع ا        

االروني لكـن الـ  اجلأاوـة أج لـت مـ  أوا مواج ـة هلـا مـ  اتحـداثي          

ن   ايت ا حت  اي تسب  هلاي وكان مـ  م  كاوي (4اولاطة و د  ت ة اتغوات

                                              
(ي لالطـة الكـال ي   547ي 4/546واليي ا(ي اط ال زـو  العـ  376ي 2/373التاري  الشام  للأدي ة اي ور  ا(  1ا

 (.76ي 5/57ي م ائا الكر  ا385ي 381ي وااك البال يي اإلرراق ولا ااري  اترراقي ص 81ي 80ص 

ــائا الكــر  ا 166ي 137(ي لالطــة الكــال ي ص 566ي 3/561( وا522ي 3/517  ــا   ات ــا  ا(  2ا  5/323ي م 

 .406ي 403وما بعدرا(ي أمحد السباويي اىري  مكة ص 

اوىل و ار  ايدي ة اي ور ي وحكم وظلم واعدى ااـدو ي  أـن كلـة ذلـ  أ ـ  حتـ  رجلـ  طـاا : أحـدرأا           ( 3ا

س ديي واالر طاحل العأو ي اليأا ي تج  الد يا ظلأا  وودوا ا ي  ىطدر ااـاكم الشـروي حكأـا  بقتلـ      

حملب  واتحبال   معر ـة مـا للأـد ي     وبد الرمحن ات ماريي لربة ا .رـ 1120حماطا  بالسري وذل  س ة 

 .226ي 225من ات سالي ص 

حــدثت  ت ــة اتغــوات   و ــد الشــريف مبــارك بــن أمحــد بــن  يــدي وذلــ  أن رجــال  مــن اوابــ  اتغــوات أرا         ( 4ا

 دـارت الربت ـة ولمـن اتغـوات بايسـزد ااـرا ي  ـىرا          يااخنراط   سل  اجل دية  ر أ رجـاا اااميـة  

 ــاوت رم القارــي ومــا  وحاالــ مي ثــم أرســل م  ىل    يدي ــة المــلا لكــ  م أبــوا االــور للأزلــس  حارــي اي

رــريف مكــة مبــارك بــن أمحــد بــن  يــدي  دبتــت   ا ــت مي  بعــ  للخليربــةي  زــامت ايوا قــة بعقــوبت م و ربــي     

 .50ي 47ااري  أرراق اازا ي ص  .االرين



 101 هـ1220-922المدينة المنورة في العهد العثماني األول إمارة 

حيــ  ســيك  ىل جــد  ورــ ك ر ــاكي حــرل ســو      (1اوبــد الكــريم ال  جنــي 

جــد ي وطرحــت جدتــ  نلــر ال  ــاري وايــت ااــار  الــيت رــ ك  ي ــا حبــار      

  سبة  لي ي وما  اا رذا ااسم حائأا  حتا اليو . (2اايظلو 

ــ ة  ــ  الع  1148و  سـ ــب وا  ات بـ ــرت الربـ ـــ كدـ ــاكررـ ــت  يسـ واركـ

 يرـ ثا يـة م  وسـاكر القلعـة  1154رقائن   ال ربووي واططدموا   وـا  

 ىحــدثوا  ت ــة كــبع  اســببت   حتــ  بعــأ العســـاكر وااوتــدام ولــا  ار   

ي ولكن مل يتـدل   ائـب   (3اايربيت   ايدي ة اي ور  وبد اهلل بن أسعد أ  دي

ا ااـدث الكـبعي ورـذا    اتمع وا اتمع الشريف مسـعو  بـن سـعيد   رـذ    

ــة         ــا رــبط اتمــن ومعاحب ــة القــا ر  ول ــال الســلطة الربعلي ــا غي ــدا ول  اــا ي

 (4اايسيم.

 (5اواوالت ال  اتحداث  ىل أن وي ت الدولة العدأا ية أمحد رار  بارا

                                              
  بـال  اتكـرا ي وكـان السـيد وبـد الكـريم لطيبـا             سبة  ىل بيـت ال  جنـيي وبر جنـة بلـد  مشـ ور       ( 1ا

رـي او  ر يدا  مقتوا  ط ْبرا  بب در جد ي حتلـ  بـاكع بارـا اوجـب  رمـان ور  مـن        1111ايدي ة اي ور  س ة 

لربة احملـب  واتطـ ال   معر ـة مـا للأـد ي  مـن ات سـالي         .رـ 1138الدولة العلية بسبب  ت ة الع د س ة 

 (.4/577ي اط ال زو  العوالي ا417ي اىري  مكةي ص 88 ي87ص 

ورـي موجـو      –جـد  القد ـة    –ايت حار  ايظلو ي  سبة  ىل وبد الكريم ال  جنيي واق    سـو  جـد     ( 2ا

 . ىل اان

رل   العلـو  حتـا  ـا     والدت السيد أسعد أ  دي مربيت ايدي ة اي ور ي حد  ايدي ة اي ور  للعبـا   وطاوـة اهلل اعـاىلي وبـ     ( 3ا

وجـد واجت ـد    يرــي وحـد  شـى  شـى  طـااة      1090أحرا  ي وكان من أوا ت: السيد وبد اهللي ومولدت   حدو  سـ ة  

  طلب العلو ي وكان يدرو بايسزد ال بويي وامت ن كـدعا  مـن اترـراري واـوىل م مـب اإل تـام أيلـا    ايدي ـة         

لربــة احملــب  واتطــ ال   معر ـة مــا للأــد ي  مــن   .دي ــة اي ــور  َوقيــب ااـ  رــي   اي  1154اي ـور ي واــو  ســ ة  

ي م لف جم واي اراجم أويان ايدي ـة اي ـور    القـرن الدـا ي وشـر اهلزـريي لقيـك:  أـد         37ي 35ات سالي ص 

 (.  2/204ي  لاق  لالم الزمن ا42 ي ص  1984رـي  1404ي 1التوجنيي جد ي  ار الشرو ي ط 

ــن ات ســالي ص         (4ا ــد ي  م ــة مــا للأ ــة اي ــور     37لربــة احملــب  واتطــ ال   معر  ــاري  الشــام  للأدي  ي الت

 .52ي 42ي ااري  أرراق اازا ي ص 288(ي ااري  أمرام البلد اارا ي ص 390ي 2/384ا

د ي  مـن  أمحد رـار  بارـاي ذكـرت وبـد الـرمحن ات مـاريي لربـة احملـب  واتطـ ال   معر ـة مـا للأـ             ( 5ا

 .37ات سالي ص 
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ــ ة   ـــي الـــذي اســـتطال أن يوحـــف المـــرال بـــ   1183واليـــا  ولـــا ايدي ـــة سـ رـ

 ي ا أ   مل اط  مدا  يوربط اتمن يالعساكر ويوحف اعدياا م ايتكرر 

ــز ي     قــد  قــ   ىل مكــان نلــر وللربــ  ودأــان بارــاي      ــد مــد  وجي ــو  بع ت

ــدا(  ــة  ىل اكتخــ ــدت الدولــ ــوالي   (1ا ع ــ ــا  الــ ــو  مقــ ــة أن يقــ ــا   يالقلعــ  عــ

اارطرال من جديدي ومل اقتمر الربب رذت ايـر  ولـا المـدا  بـ  الربـر       

واحد ي اتمر الـذي يظ ـر رـعف    العسكريةي ب  حدثت  ب  ال  الربرحة ال

اا لباط وود  وجو  ولـي أمـر حـا  ي ومـرت السـ وات ولـا رـذت اتورـال         

رــ بعـد القتـاا الـدامي بـ  الشـريف سـرور ووسـاكر         1194ايرت ية  ىل وا  

 .  (2االقلعة   ايدي ة اي ور 

ورل رــار   ا عــةي  بعــد وحــت لــيس بالبعيــد التــى  رــتات أرــ  ايدي ــةي   

ــا        يت موكعــت كلأــ  ــ  الق وكــا ت أن ا ت ــي ااال ــات والمــراوات ب

العسكري  وكبار ايوظرب ي و ن حدثت بعأ الزوبعات المقع ؛  ا أ  ـا  

 للـت ايدي ـة     والشريف سرور مـن  زاوـات  اميـةي     لي  ا متد  ما حا رم 

ي بـالرغم مـن ال ـزال الـذي كـان بـ        وأمـن  ب ـدوم بداية القـرن الدالـ  وشـر    

غالب ونا سعو  حي   ن الشريف غالب اشد  أكدر مـن غـعت مـن    الشريف 

اترراق اسـاود  الدولـة العدأا يـة رـد الدولـة السـعو ية اتوىل لاطـة          

   (3ام ع م من  حامة  رائأ اا .

أما ايدي ة  قد كا ـت ا ـىى وـن رـذا المـرالي غـع أ  ـا بـدأت اتـىثر          

                                              
كتخدا: رو الوكي  ون الباراي ويعي   السلطان برابة ط زك ويتقع بتقع البارواتي وحد حر ـ  ااسـتعأاا   ( 1ا

 .  459 ىل خ كخيا خي مو ك بين ايرجةي ط و  الرج  ايريأي أو السلطان وبد ااأيدي ص 

 .447ي 444محد السباويي اىري  مكةي ص (ي أ397ي 2/395التاري  الشام  للأدي ة اي ور  ا( 2ا

(ي وبـد الربتـا  حسـ  روا  ايكـيي جـداوا اـاري  أمـرام        263ي 1/256ابن بشري و وان اجملد   ااري  جنـد ا ( 3ا

 .197ي 193البلد اارا ي ص 
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الدالــ  وشـــري  قــد أطــدر  ب ــذا المــرال   بدايــة العقــد الدــا ي مــن القــرن 

اتمع وبد العزيز بن  أد بن سعو  أوامرت  ىل حائـدت أمـع مدي ـة الدواسـر     

ربي  بن  يد أن يقـو  بـبعأ العأليـات العسـكرية   اازـا  رـد الشـريف        

غالـــب والقبائـــ  الـــيت ا اطـــرتي وكـــان اـــىثع الـــ  اتحـــداث ولـــا ايدي ـــة   

ا حوا ــ  التزــار  القا مــة مــن  احتمــا يا  أكدــر م ــ  حربيــا ي وذلــ  مــن لــال  

 (1ا أ ى ذل   ىل اراربال اتسعار وغالم ايعيشة. ا مكة 

و ثــر رــذت ال زاوــات وبعــد أن اســتوىل الربر ســيون ولــا ممــر   وــا          

ــابرت  1798رـــ/1213 ــابليون بو  ــا     ــا   (2ا  بقي ــة ول ــة العدأا ي ي لا ــت الدول

ــام ســور  ااــرم  الشــريرب ي  ســار الشــريف غالــب وأاباوــ      ربوذرــا    بب 

ــدوو  اإلطــالحية ألــذت باا تشــار          لت مــ  ايدي ــة اي ــور ي غــع أن ال

ولـا مشـار  ا بـىمر     ووالي ايدي ةي وررل رجاهلا   ب ام حمن طيين كبع

مـن اتمـع وبـد العزيــز بـن  أـد  ربسـ ي ويــا مت الب ـام جعلـوت مقـرا  للــدوو           

ــام    ــالي حبـ ــ  أرـ ــ ي ة بـ ــد  المـ ــر العقيـ ــة و شـ ــة  وااركـ ــواحي ايدي ـ ورـ

اتلــرىي لاطــة أن ايدي ــة اي ــور  كا ــت حباجــة يدــ  رــذت الــدوو  بعــد أن   

 .(3اا تشرت مظارر الشرك والبدل الكدع 

                                              
 ( .397ي 2/395التاري  الشام  للأدي ة اي ور  ا( 1ا

 ي كـان   1769أغسـطس سـ ة    15  كورسيكا   ولد  ابليون بو ابرت   مدي ة اجاكسيو جبزير( 2ا

 ي ختـرج مـن ايدرسـة     1787متربوحا    ك  اجملااتي مياا   ىل  راسة العلـو  السياسـيةي و  سـ ة    

ااربية برابة مال   ثاني وا تظم   سل   رحة مد عي أمع حامية غر يوبـ ي و   ر سـا ا لـم  ىل    

م  م جبع   ر سا ك ورية   قراطيـةي لـال معـارك     كاوة اليعاحبة ايتطر ة الذين طالب كدع

   ىل جزيــر  ســـا ت 1814بــالرغم مــن ذلــ  رــز  و ربــي وــا  وديــد  حقــك  ي ــا ا تمــارات كــبع ي و

 ي  تيزة  طـابت  بالسـرطاني و  ـن ب ـا  ا أن جدأا ـ  أ ويـد        1821ريال ة ايوحشةي واو  ب ا س ة 

 ـوو ااويـ ي اـاري   ـابليون اتواي بـعوتي مكتبـة        ليـاو ط  . ىل باريسي و  ن   ك يسة القبـة 

ي ايوسووة العربية العاييةي م سسة أوأاا ايوسووة لل شر والتو ي ي 27ي 19 ي ص  1981اهلالاي 

 (.11ي 9/ 25 ي ا 1999رـي  1419ي 2ايألكة العربية السعو يةي الريالي ط 

 ( .430ي 2/429التاري  الشام  للأدي ة اي ور  ا ( 3ا
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رـــ اغتيــ  اتمــع وبــد العزيــز بــن  أــد بــن ســعو            1218و  وــا  

ي  واطـ  ج ـو  أبيـ     (2ا. واـوىل اإلمـار  اب ـ  سـعو  بـن وبـد العزيـز       (1االدروية

 ي عـا  القتـاا بيـ  م وبـ  الشـريف غالـب       ياو  لتكديـف ج ـو رم  ووج  أاب

ــاي    ــار ولـــا ايدي ـــة اي ـــور ي ولولـــت القوا ـــ  التزاريـــة و  ـ وارـــتد اامـ

 اراربعت اتسعار ارارباوـا  رـديدا ي و ثـر الـ  اتحـداث اجتأـ  أويـان ايدي ـة         

ــا  وبعــد مشــاورات اســتقر رأي  يوالقلــا   وحــا   الربــر  ورــي  ااــر     ــم ول

مكاابــة اتمــع ســعو  بــن وبــد العزيــز مبارــر  و ــاو  احملاطــرين وطلــب     

ــة       ــور   ىل الدروي ــة اي  ــ اي ولــرج و ــد طــقع مــن ايدي  ــة وأرل اتمــان للأدي 

 ــم وأكــرم مي وحبــ  مبــايعت م    باتمــاني وحابلــ م اتمــع ســعو ي ورحــب ب    

ارر الشـرك  واررتط ولي م اط ع ايدي ـة اي ـور  مـن مظـ     يرم اتمانو وطام

                                              
وبد اهلل السعو ي وبد العزيز البسيو ي ونلروني مقدمة   نثـار ايألكـة العربيـة السـعو يةي  رـراق: سـعد        ( 1ا

رــي  أـد بـن وأـر الظـارريي       1420ي وكالة و ار  ايعارق لآلثار وايتاحفي الريـال  37ي 36 د صالرار

ــةي جملــة ال       ــوي واإل ــا   التاراليــة وات بي درويــةي ايألكــة العربيــة الســعو يةي    الدرويــة بــ  اارــتقا  اللق

 1424الريالي الس ة السا سةي العد ان ااا ي والعشرون والدـا ي والعشـروني ربيـ  اتواي كـا ى االـر       

 .39ي 7 ي ص  2003رـي مايوي أغسطس 

رـــ/  1202 ي وبويــ  بوايــة الع ــد   وــا    1748رـــ/ 1161ولــد اإلمــا  ســعو  بــن وبــد العزيــز بالدرويــة وــا     ( 2ا

 ي وحا  بقيا   جيوع الدولة السعو ية لالا العقو  الدالثة اتلع    و ـد أبيـ ي و  و ـدت امتـد  ربـوذ      1803

الدولة السعو ية  ىل  مارات ساح  االي  العربي ووأاني حيـ  ابعـت حبائلـ ا للدولـة السـعو يةي كأـا امتـد        

زيـر  العربيـةي وأ ت محالاـ  ايتكـرر  ولـا       ربوذرا  ىل اازا  وا امة وسـع وأجـزام مـن الـيأن و ـالي اجل     

 ي  ىل  1811 – 1789رـــ/  1226 -رـــ  1203حبائــ  ج ــوبي غــرل العــرا ي وج ــوبي بــال  الشــا  بــ  وــامي   

أوىل اإلمـا  ســعو  ااـرم  الشــريرب  ارتأامـا  لاطــا     وحــد ابعيـة معظــم حبائـ  الــ  اي ـاطك للدولــة السـعو ية     

 ي مـن حيــ  ا ظــيم رــ و  أا   1805رـــي  1220 ىل مكــة وايدي ـة   وــا    و ـدما مــّد  ربــوذ الدولـة الســعو ية  

 1229واىم  طر  اا ي وااسال رحعـة الدولـة السـعو ية اتوىلي ولـذا أ طلـك وليـ  سـعو  الكـبعي اـو  وـا            

 ي اتطلـــس التـــارالي للألكـــة العربيـــة الســـعو يةي  ار  ايلـــ  وبـــد العزيـــزي ايألكـــة العربيـــة    1814رــــي 

ومـا بعـدرا(ي    282ي 1/265ي ابن بشـري و ـوان اجملـد   اـاري  جنـد ا   70 ي ص  2000رـي  1421 يةي السعو

 .15ي 11 ي ص  1982رـي  1402ي 2سعو  بن رذلواي ااري  ملوك نا سعو ي ط 
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والبدل اللالة واسيأا القبال ولا القبوري  قبلوا ب ذا الشـرطي ومت ا ربيـذ   

رـي و ت ت ايدي ة أبواب اي ولرج رـي   1220رذا اااربا    ربي  اتوا س ة 

ااــر  والقلــا  واتويــان اســتقباا مشــاي  نا مربيــات ومــن مع ــم مــن أابــال  

 ة.ااركة اإلطالحيةي وكان لقام السلم وايماا

ومــن ر ــا بــدأ التقــيع   ايدي ــة اي ــور ي  قــد التربــت مظــارر التســلط     

ــو رمي       ــار     حــا   الربــر  العســكرية وبعــأ ج  ــت ب والســيا   الــيت كا 

وأ يلت القبـال مـن حبـور البقيـ ي والتربـت مظـارر الدرورـةي كأـا التربـت          

ــدل الــيت جــامت مــ  بعــأ        ــد وغعرــا مــن الب ــة وايوال حربــالت الــذكر العل ي

  دين  ىل ايدي ة اي ور ي وطارت جزما  من وقائدرم واقاليدرم.الوا

وامتدت نثار رذت التقيعات للعامل ااارجي   موسـم ااـ  لاطـة و ـدما     

وطـ  احملأــ  الشــامي وأرا   لــوا ايدي ــة اي ـور ي  ســأا لــ  بالــدلوا رــريطة   

 .  (1اارك البدل اي ا ية لشعائر اا  وأوهلا ررل الطبوا و رب  ايزامع

 

 

 

                                              
 (.434ي 2/431التاري  الشام  للأدي ة اي ور  ا ( 1ا


