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من  على والسالم إالهو،والصالة الإله الذي احلمد هللا      
كتابات في مطير  قبيلة ) هذا كتابي أضع  أمابعد: بعده.  النبي

ماكنت  حصيلة وهو األعزاء،  القراء أيدي بني السعوديني) املؤرخني
متناثرة أجدها التي املالحظات لبعض اخلاصة سجالتي  في أدوّنه
قبيلة بتاريخ  يتعلق فيما قراءتي  أثناء السعودية  التواريخ كتب  في
األخطاء من كثيراً وجدتُ إذ جند  في  اإلخوان حركة قيام مطير،قبل 
الوطن تاريخ تناول عند خاصة  مؤرخونا يكتبه  فيما والتناقضات،
أي في أبناء قبيلة مطير منهم تهميش دور حيث يحاول كثير احلبيب،

التهميش  سبب تعمد أن ورمبا قوياً، ًً ولوكان تأثيرهم تأثيرا حتى حدث
وألن األهم، الدور ذات الواجهة  هي بلدته  تكون أن  يريد املؤرخ أن هو 
تهميشهم، من فالبد الوطن هذا تاريخ محور النجديةكانت القبائل
فقط. املتفرج دور دور اآلخرين هو حسابهم ولوكان اآلخرين على وإبراز

توحيد  في لدور القبائل النجدية جند التقليل والتهميش أن الظلم من
لكنهم احلقيقة يعرفون الذين أبنائه من مؤرخني من قِبل الوطن هذا
لعذرهم النفس في حزّ ملا جلدتنا أبناء غير من ذلك ولوجاء يتجاهلونها،
مؤرخون. نسميهم ذلك ممن يكون األمل أن وخيبة لكنه األلم باجلهل،
في الواردة األخطاء تصحيح أحاول املتواضع العمل هذا خالل من إنني
على حرصت إذ مطير قبيلة أبناء أحد  كوني املؤرخني. بعض  كتابات

احملايدة. واملراجع املصادر من خالل توثيق كتابي
أو  تعقيبات أي استدراكات أو ومن كان له املقل ، جهد ً هذا  وأخيرا
لإلستفادة منها ً مشكورا ، فلبراسلنا بها تنبيهات أو معلومات زيادة

مستقبالً.

السناح سعد بن عبدالعزيز
 Mutair@ Mutair.ws
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خالد  للشاعر  جند) تاريخ في والعيان (اخلبر كتاب في ورد
دائماً فيه مطير ِدُ جنَ جند، تاريخ راجعنا مانصه:(وإذا  الفرج محمد بن
واملقاومني واملنتفك العريعر حروب في خصوصاً سعود آل أعداء صفوف في
إلى حملته ، ونقل احلجاز في باشا طوسون تلقى من أول وهم جند. من أهل
في وقاتلوا الدرعية،  على باشا إبراهيم حملة إلى انضموا وقد  القصيم،
البيت على القضاء واألتراك في املصريني قواد من آغا عبوش يد وكانوا صفوفه
به، ورحبوا باشا خورشيد وهم الذين هللوا ملقدم جند، أهل ومحاربة السعودي

ومقاومني) (١) محاربني إلى اخلرج وجاءوا معه

التعليق:
في  ماجاء على الشقير عبدالرحمن الفاضل احملقق علّق
مطير ) فيما ذكرـ: محق وهو ـ الفرج كالم من األولى األسطر
في ً ومكانة أثرا لها الكرمية التي أحدثت العربية من القبائل
يذكره لم إيجابي ولها جانب احلديث، العربية اجلزيرة تاريخ
الدولة صفوف  ضمن القبيلة هذه  تْ شارَكَ فقد املؤلف، 
اد، عنوان بشر، ابن مثالً انظر  والثانية،  األولى  السعودية
و١٢٤٤هـ،كما و١٢٢٨هـ، و١٢١١هـ، ١٢٠٨هـ، السنوات حوادث
امللك نظمها التي اإلخوان حركة إلى إلنضمامهم كان 

األوضاع) (٢) تطور قبل امللموس أثره عبدالعزيز
فنقول قبيلة مطير الفرج عن بقية ماذكره تعليقنا على أما
النفوس أصحاب يرفضه وجتنٍ خطأ التعميم وباهللا التوفيق:
اإلمام أن تاريخه في بشر ابن ذكر حيث األهواء، املتجردة عن
بن وحباب سعود بن جعل أخاه فيصل قد سعود بن عبداهللا

7



اخليف عام ١٢٢٦هـ وقعة في اخليل على قحيصان املطيري (٣)
بن الشيخ تومي في تاريخه بسام وذكر ابن ضد قوات الباشا،
اجلانب شهداء ضمن من مطير من الصعران شيخ بصيّص

وثيقة  أشارت وقد املذكورة، اخليف(٤) وقعة في السعودي
يقيم  بن سعود عبداهللا اإلمام إن (٥) ١٢٢٩هـ تاريخها مصرية
بني قبيلة جبرين شيخ ابن إليه وانضم (صفينة ) قلعة في
والء منهم يأنس لم اإلمام، ولو آووا الذين مطير من عبداهللا
يناقض وهذا (صفينة)، بلدتهم قلعة في ن حتصّ ملا ومحبة
خلفيات دون الرجوع إلى برأيه م كَ حَ ألنه الفرج، ماذكره خالد

األمور.
فقد  مطير من معه  ومن وطبان  بن  فيصل الدويش  أما  
بعض حبس بعدما  سعود بن عبداهللا اإلمام استعداهم
إليه وفادتهم خالل به ماقاموا ر يقدّ ولم القبيلة  شيوخ 
بقتلهم، قام حيث أسالفه، مع اجلليلة اسهاماتهم  نظير
فانحازوا احملارب موقف منه يقفوا أن التصرف فأجبرهم بهذا
والبلدان القبائل من إليه انحاز من مع الباشا قوات إلى

كتابه  في وهبة حافظ ماذكره ذلك على (٦) ودليلنا النجدية.
امللك جاللة عن رواية  العشرين) القرن في العرب  جزيرة )
جاللة من مراراً (سمعت سعود: آل عبدالرحمن بن عبدالعزيز
مطير، شيوخ بعض مرةً  حبس اإلمام إن عبدالعزيز امللك 
روح منهم  وآنس لهم لالستشفاع كبارهم بعض  فجاء
على رؤوسهم وأحضر املسجونني، رؤوس بقطع االعتزاز، فأمر
فيهم، جاؤوا لإلستشفاع الذين لبني عمهم مائدة قدمت
جاللة احلكاية هذه قص وقد باألكل من املائدة!! ثم أمرهم
لالستشفاع الذين جاؤوا مطير شيوخ عبدالعزيز على امللك
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تُعرف لم عبدالعزيز امللك جاللة ولكن الدويش، فيصل  في
النوع). (٧) من هذا قسوة عنه

آل  وأصيبت كفة ) الرس: حصار عن عبدالرحيم وقال الدكتور  
فيصل النضمام نتيجة بتصدع شديد الوقت ذلك سعود في

ح  وضّ وقد  (٨) باشا). إبراهيم قوات جانب إلى بعربانه الدويش
مطير قبيلة  شيخ الدويش، فيصل أن بيد ماجنان:( السبب
سعود، بن عبداهللا قتله الذي أخيه ملقتل الثأر يود كان الذي
إليه إذا سينضم بأنه يخبره باشا إبراهيم إلى أرسل رسالة
معه قوة حتالفاً تنهار معه ويعقد ، ماوية إلى قواته وصلت
، ودفعه عظيماً سروراً النبأ لهذا باشا إبراهيم رّ ، فسٌ عدوه

املوعد) (٩) مكان التوجه إلى اإلصرار على إلى ذلك
اللتحاق احلقيقي السبب فقال:كان أيضاً سادلير وضحه وقد
عشر اثني بقتل (عبداهللا) قيام هو مبعسكرالباشا مطير شيخ

منشيوخمطيرومنأقرباءشيخمطيرفيفترةسابقة(١٠).
أخبار عن األولى) السعودية الدولة (تاريخ كتاب في ورد كما
قوله:(إن منها احلقبة تلك  في الدويش  وطبان  بن فيصل
اجليش إلى االنضمام في يرغب  كان  الذي الدويش فيصل 
يستطيع يكن لم ، بذلك باشا إبراهيم  لَمَ أعْ كما التركي
يطارده أن نفسه خلطر يعرض أن دون مع قبيلته مغادرة أرضه
قبيلة منازل في جوار كان يعسكر ، الذي سعود بن عبداهللا
إن ما أنه باشا إبراهيم يخبر أخيه ابن ،فأرسل الدويش فيصل

(١١) 

.( ملفاوضته فيصل يأتي حتى الرس أمام يصل
باشا  إلبراهيم  بوعده الدويش  فيصل برّ  ) أيضاً: وقال  
طويالً اجتماعاً وعقدا قبيلته  أبناء رأس  على ملالقاته وجاء 
لقد ، الدرعية على حاكماً  بتعيينه باشا  إبراهيم ووعده
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حلليفه وقدم ، العامة للقيادة تابعاً الدويش فيصل أصبح
ً جزءا قبيلته الوقت أصبحت ذلك واملؤن، ومنذ وسائل النقل

.(١٢) اجليش التركي) من
عبداهللا بن  سقوط كان فيصل الدويش يرغب في وقال:(  
لعبداهللا جلعل البدو املوالني وسعه في ما كل فبذل سعود ،
بن غامن ومعه فيصل هذا لتدخل كان ، لقد حوله من ينفضون
التركي اجليش وراء املواصالت طرق إبقاء في الفضل مضيان

. (١٣) آمنة)
غارة  من عاد الذي الدويش  فيصل أما ) أيضاً:  فيه وجاء  
األسرى بعض معه حمل فإنه املعادية القبائل بعض على
باشا إبراهيم يدي بني األسرى هؤالء إن مثل وما ، السعوديني

.(١٤) باملوت) حكماً عليهم أصدر حتى
من قبيلتيهما  مضيان وغامن بن الدويش فيصل ( وجاء وقال:
علم وملا عنيزة إلى اجلميع للنقل،واجته الالزمة باجلمال
الرس،انسحب أمام عقدت بن سعود باالتفاقية التي عبداهللا
، عنيزة في نواحي خيامه التركي اجليش ونصب ، بريدة بإجتاه

(١٥) ( ساعات ثماني قبل عسكروا قد السعوديون كان حيث
يصبح هو  بأن الدويش يأمل فيصل كان وملا أيضاً:( وقال  
فإنه منهم، ليثأر متلهفاً وكان ، سعود آل بعد هزمية احلاكم
والتوجه ، عنيزة من االنطالق  في باشا إبراهيم  استعجل 
وكان ضعيفة القوات كانت ولكن إلى شقراء ثم بريدة نحو
ذلك وصول وبانتظار واملؤن،  بالرجال الدعم انتظار ينبغي
حققه مبا فيها يخبره والده إلى رسالة باشا أرسل إبراهيم

.(١٦) انتصارات) من
أتباعه  مع يقيم  كان الذي  الدويش فيصل  أما وقال:(   
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القبائل الحتواء املعسكر من فراسخ بضعة  مسافة على
التركي للجيش العامة  القيادة مقر إلى جاء فإنه  املعادية
بالدرعية، على اتصال يومي القرى ً من أن عددا الباشا ليخبر
إن وما إليها، املؤن حمل من السكان منع اليستطيع  وأنه
إلخضاع اخلروج على أمره حزم حتى التقرير هذا الباشا سمع
خرج من من أغسطس، عشر اخلامس ليلة وفي القرى، تلك
والفرسان املدفعية رجال من رجل ألفي رأس على املعسكر
من مقربة على حتت جنح الظالم مير أن واستطاع ومدفعني،
أنهم أو التحرك بهذا أحسوا هؤالء لكن السعودي  املوقع
املدافع وصهيل حترك أحدثها التي إليه بسبب اجللبة تنبهوا
التركية مدفعيتهم على القوات نار إطالق إلى ، فبادروا اخليل

(١٧) ( كبيرة خسائر صفوفها في وأوقعوا
األوامر  لتنفيذ إجراءات قد اتخذ ابراهيم كان أن ومع ) وقال:
السكان حتويل انتباه يحاول كان فإنه والده، من تلقاها التي
والبيوت ، والنخيل األراضي على ضريبة فرض عندما ذلك عن
الدويش ،وفاء لفيصل إبراهيم إمارة البلد يسند أن وبدالً من
أراد إليه ، جاء لينضم عندما وعد له من قطعه كان قد مبا
خمس سنوات منذ يدفعها التي لم الضريبة أن يدفع منه
إبراهيم طلب إلى الفور  على الداهية الدويش  واستجاب .
دياره جللب إلى معه بالذهاب حرسه من اثنني أمر الذي ، باشا
الوقت في الدويش أرسل وقد منه، يطلبها التي األموال
تخرج أن فيه يأمرها قبيلته، إلى ً سرا أتباعه من نفسه اثنني
رحل ثم عنيزة ، من على مسافة يومني الصحراء ، للقائه في
وسط قبيلته إلى وصل وملا . األمير ضابطا يرافقه ذلك بعد
إياها ولن أسلبكم يديّ اآلن بني حياتكم : إن قال للمبعوثني
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باب من ليس معي وقوال له : إن مافعله عودا إلى سيدكم ،
التحالف اتفاقية  يحترم  ولم بوعده،  لم يف وأنه اإلخالص، 
عبداهللا في سقوط إسهامي إن له: قوال عليها. اتفقنا التي
خدماتي، على  لي مكافأة وإنه جيشه، إسهام عن  اليقل
شيخ من شيئاً فإذا أراد اآلن أما اجلحود، أنواع بأسوأ قابلني
زودهما أن وبعد قبيلته، وسط في منه ليأخذه فليأت مطير،
إلبراهيم ونقال  وصال، وملا الدرعية. إلى أرسلهما باملؤونة
هذا مثل ينتظر يكن لم ألنه فانتابه غضب شديد، ماحدث
الدويش فيصل  باستطاعة كان إليه. سعى أنه اجلواب، مع
ل فضّ ولكنه أعدائها، من جند بالد ويخلص األتراك، أن يهزم

.(١٨) بغداد) على طريق في الصحراء االعتزال
   

احلواشي
ـ٤٨٤ حتقيق عبدالرحمن الشقير ص٤٨٣ (١)

٤٨٧ حاشية ص أنظر  (٢)
بن عبدالعزيز سعود اإلمام جليس بريه. (أبورفعة) من واصل البرزان من من حنايا، قحيصان ابن بن حباب (٣)
بن الدويش فيصل مستشاري كبار من غنيمان ابن منديل والشيخ قحيصان بن حباب سعود، يعد آل
مناخ في قتل صائب ورأي واجالل هيبة ذات بشخصية يتحلى شديد، ودهاء ذكاء ذو حباب كان وطبان،

١٢٣٨هـ. سنة الرضيمة
اخلالدي. ص٢٦٦ إبراهيم وحتقيق دراسة البسام، محمد بن لعبداهللا املشتاق حتفة (٤)

.٤٤٤/٢ األولى) : السعودية الدولة كتابه( في عبدالرحيم عبدالرحيم د. نشرها  (٥)
يحسن واملال أجل اجلاه باشا من إبراهيم إلى انضمت التي النجدية البلدان القبائل وأمراء  ملعرفة  (٦)
( تاريخ كتاب من العربية) اجلزيرة على محمد علي وحمالت األولى السعودية الدولة إلى (تاريخ الرجوع
البقاعي. خير محمود محمد أ.د. عليه وعلق ترجمه ماجنان. فيلكس تأليف علي) محمد عهد في مصر
السعودية للدولة املعارضني من أنه الدرر) مع محمد البسام( صاحب  قال وقد بشر. البن جند وتاريخ
من ورضا من العربان، بخيانة أوجنب، بل منهم خوف من مصر صاحب عليهم ماتغلب واهللا األولى:(...

البلدان). ساكني
قتل الذي إن والصحيح عبداهللا، وليس الكبير سعود هو اإلمام حافظ رواية في واملقصود (٧)   ص٢٢٠.
ورواة وسادلير، ماجنان ماذكره حسب . سعود  بن عبداهللا  اإلمام هو مطير قبيلة شيوخ من بعضاً

مطير.
ابن  فيصل هو بفيصل هنا واملراد . ص٣٤٣ عبدالرحيم عبدالرحيم تأليف األولى )ج١ السعودية (الدولة ( ٨)

١٢٤٨هـ. عام املتوفى الدويش محمد بن وطبان
ماجنان فليكس تأليف (١٥٣) رقم عبدالعزيز امللك  دارة إصدارات ١٣٦من السعودية...ص الدولة تاريخ (٩)

البقاعي. محمود خير محمد .د. أ وتعليق ترجمة
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عدد إن فيقولون: مطير رواة أما أمني ص١٢٨. عيسى الدكتور ترجمة ـ العربية إلى اجلزيرة سادلير رحلة (١٠)
ص٢٩٢ الطبعة  ج١ البادية (قاموس الدوشان. من سبعة هم سعود بن عبداهللا اإلمام قتلهم الذين

األصقه). تأليف شاهر الثانية
سابق:ص١٣٩ مصدر (ماجنان) األولى السعودية الدولة تاريخ (١١)

١٤٠ ص السابق (١٢) املصدر
املصدرالسابق: ص١٤٣ (١٣)

السابق: ص١٤٥ املصدر (١٤)
السابق: ص١٤٧ املصدر (١٥)
السابق: ص١٤٨. املصدر (١٦)
السابق: ص١٧٠ املصدر (١٧)

١٨٨ ص السابق: (١٨) املصدر

13





ÚNQDƒŸG ÉjGƒfh ´Gõg øH óªfi

الرويشد  سليمان بن عبدالرحمن املؤرخ كتاب  في ورد
محمد عن ترجمةٌ الذكر) خالدو .. رجالً (الستون املوسوم بـ
الهجوم على في املشاركني أحد هزاع محمد بن أن هزاع ملخصها:(... بن
الرياض الكويت إلى في الطريق من الذين رافقوا عبدالعزيز املصمك ومن قلعة
بن الشيخ محمد ذلك ذكر (بالشجاع) هزاع بن ويلقب محمد ١٣١٩هـ عام
انتقلت وقد قدمياً الدرعية أهل  من  وهو مذكراته.  في الشيخ آل عبداهللا
بلغنا. وخرج كما سعود بن محمد اإلمام زمن الدرعية منفوحة إلى من أسرته
هزاع امللقب محمد بن مرافقه ومعه الليلة تلك في جلوي عبداهللا بن األمير

انتهى. (١)   (بالشجاع)،

التوفيق: وباهللا ماسبق على معقبا    أقول

يذكر في  لم آل الشيخ عبداهللا بن الشيخ محمد إن أوًال:
من ذكر إنه بل أهل الدرعية! هزاع من بن محمد مذكراته أن
حسب روايته وذلك الرياض، فتح في شاركوا األبطال الذين

. صورها املرفق الرويشد بكتاب املذيلة الشيخ آل وروايات
من  انتقلت هزاع بن  محمد أسرة أن  الرويشد ذكر ثانيًا: 
ولم سعود. بن  محمد اإلمام  زمن الدرعية إلى منفوحة
رواية أنها نفهم هذا ومن بلغنا!! كما : قال بل مصدره يذكر
نقل في عليها اليعتمد الشفهية الرواية بأن علماً شفهية
اإلمام األولى السعودية  الدولة  مؤسس  زمن منذ  قدمي خبر
بن محمد وذرية أسرة أين يقول: أن ولقائلٍ سعود. بن محمد
األسرة تلك أن يعقل وهل الدرعية؟! أهل من أنه املزعوم هزاع

؟! ١٣١٩هـ عام الرياض دخول بعد انقرضت قد
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لألمير  مرافق هزاع  بن محمد أن أيضاً الرويشد  ذكر ثالثًا:
ومنهم ـ جلوي ويؤيده آل صحيح جلوي، وهذا بن عبداهللا
بن محمد واألمير جلوي بن عبداهللا بن عبداحملسن األمير
هزاع املطيري محمد بن إال اليعرفان اللذان ـ بن جلوي عبداهللا
فتح الرياض، في املشاركني وأحد لوالدهم مرافقاً كان الذي
جلوي بن عبداهللا األمير أبناء من اخلطية املشاهد حسب 

املرفق صورها.
في  الكليب عبدالعزيز بن فهد الباحث ذكر لقد رابعاًً: 
هزاع بن حملمد ترجم عندما الزلفي) وأعيان كتابه(علماء وأعالم
املالعبة من املطيري هزاع بن محمد هوالوجيه مانصه :( قال
أصالً. النجدي وموطناً، ًومنشاً مولدا الزلفوي مطير، قبيلة من
الرياض استعادة في شاركوا الذين املغامرين األبطال أحد
ولد ١٣١٩هـ. عام بن عبدالرحمن امللك عبدالعزيز مع جاللة
١٢٧٧هـ الزلفي عام من قرى األثلة قرية في املطيري محمد
التي التاريخية واملراجع املصادر وقد أوردت فيها، ونشأ تقريباً
ذكر اسمه دون إلى إشارة الرياض فتح عن ملحمة تكلمت
في فيذهب خميس بن عبداهللا  األستاذ أما الزلفي. بلدته

الكوكبة  ألسماء سرده عند ص١٨٨ ج٤ اليمامة) (تاريخ كتابه
بن محمد القول بأن إلى الرياض استعادة شاركوا في الذين
وأنا ١٣٢٢هـ. البكيرية عام في وقتل الدرعية أهل هزاع من
إرجاع املترجم له خميس في ابن ماذا استند الأدري إلى هنا

إلى أهلها؟! ونسبته الدرعية إلى املطيري هزاع بن محمد
الزلفي، أهل من املطيري هزاع بن محمد أن فيه الشك ومما
األحساء أمير جلوي بن  عبداهللا لألمير مرافقاً  يعمل  وكان 
للرياض في تنقالته له مالزماً وكان الزمن، من لفترة طويلة
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سليمان حسن حسن األستاذ إليه ماأشار وهذا والكويت،
ومآثره)  حينما حياته مساعد بن كتابه(األميرعبدالعزيز في
بن عبداهللا (واقترح جنده يقول: حيث الرياض، فتح عن حتدث
كثب، عن الوضع ليدرس وحده الرياض إلى يسافر أن جلوي
أرسل إليهم، وإال أخبرهم فيه هم مما مخرجاً لهم وجد فإن
واقترح املواتية.ووافق عبدالعزيز الفرصة جتيء حتى باحلقيقة
املرة قبيلة إلى مسافر أنه على مبارك الشيخ يستأذن أن عليّ
الشيخ ووافق عندهم. اإلبل من له ودائع السترجاع يبرين في
مرافقه مع فسافر الطريق مؤونة مع ذلولني وأعطاه مبارك
محمد بن هزاع ويُعد مطير). قبيلة من وهو (محمد بن هزاع)
على الغيرة صادق وهو لقيادته، الرجال الصني من املطيري
في وقمة الفداء، في وقمة التضحية، في قمة فصار بالده،
إمارة تولى الذي هما: سلطان األبناء من اثنني وأجنب الوفاء،
في املقيم هزاع الثاني: واليزال. واالبن الزمن من فترة الرقعي

الزلفي.
حتى املطيري  هزاع بن محمد بالشجاع العمر امتد ولقد

.(٢) ( ١٣٦٧هـ الزلفي عام توفي في
جريدة في سليمان الرومي بن بن راشد عبدالعزيز خامسًا:كتب
أبطال أحد هو هذه للكتابه دعاني وقد ) ماملخصه: اجلزيرة
الهزاع محمد هزاع بن بن محمد البطل وهو  امللحمة تلك
دون والرواة التاريخية املتأخرة جميع الكتب املطيري امللعبي
عنها ومايصدر امللك عبدالعزيز دارة وعلى رأسهم استثناء
من الهزاع هزاع بن محمد أن ذكرت قصدهم وراء من واهللا
وأعمامي والدي أسأل وقت طويل من وكنت الدرعية! أهل
وأبنائها عمتي إلى باإلضافة ورواتها وأهلها الزلفي ورجال
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أن يُكتب وملاذا هذا.. كتابي ثنايا في ذكرهم سيأتي والذي
األصل في  وهو الدرعية؟ أهل  من  هزاع بن محمد البطل 
أكيال عشرة الزلفي قرى من األثلة بلدة من كابر عن كابر
في الزلفي وعائلته من وجده الزلفي من احملافظة فأبوه عن
الزلفي في وتوفي الزلفي ونشأ في الزلفي في وولد الزلفي
العامر اهللا جار بنت نورة وأمه سنة١٣٦٢هـ، الزلفي في ودفن
األولى زوجتني ـ اهللا رحمه وقد تزوجـ  الزلفي الدواسر من من
وأجنبت مطير امليامنة من من العريف من سعدون بنت نورة
سلطان والثاني األحساء في وتوفي عمل الذي عبداهللا له

توفي  وكالهما عاماً ٤٠ قرابة للرقعي محافظاً مكث الذي
اإلبناء أحدهم من عدد سلطان ابنه خلف وقد اهللا رحمهما
الثانية زوجته أما ومازال، الرقعي إمارة في خلفه عبداهللا
املصاليخ من الرومي العلي السليمان  شريفة العمة فهي
له أجنبت وقد  ـ  اهللا رحمهما ـ  والدي أخت وهي  عنزة، من
دارة في أوالً: املنصفون فياأيها الزلفي. في ويعمل ويقيم هزاع
واملعاصرين السابقون والرواة املؤرخون وثانيا عبدالعزيز امللك
منا سمعتم بعدما الدرعية؟!  أهل من  بطلنا يكون كيف

وجماعتنا).......... (٣). أهلنا ومن
وهو  ـ املطيري  يص بصّ بن  ناصر  بن مطلق سألتُ : سادسا
بن فهد امللك الشريفني احلرمني خلادم املرافقني الرجال من
كتاب على إطالعي بعد هزاع بن محمد عن عبدالعزيزـ
بن محمد لَ بأنه قد زامَ فأجابني ١٤١٩هـ عام وذلك الرويشد
محمد كان حيث جلوي، بن عبداهللا عند األمير املطيري هزاع
الذين من وأنه جلوي ابن عند عالية ومنزلة مبكانة يحظى
،ً وتكرارا ً مرارا ذلك منه ومن ابن جلوي سمعت الرياض، دخلوا
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وبنات أبناء شهادة من لوطلبوا هزاع محمد بن أحفاد وأنّ
لوطلبوا وكذلك عليها،  حلصلوا جلوى بن عبداهللا األمير
أواألمير سلطان بن عبدالعزيز أواألمير فهد امللك ً من مشهدا
املعرفة عند أهل بنكرة ليس هزاع ابن إن إذ حلصلوا عليه، نايف

. سعود آل من
املعاصر  ـ الصهيبي دله بن محمد الراوي لي قال كما
أحد كبار اإلخوان الفغمـ  بداح بن إن الشيخ هايف لإلخوانـ 
عالقة وبينهما يعرف محمد بن هزاع املطيري بأنه قد أفاده ـ
في بلدة مطير قبيلة من املالعبة حاضرة من ويقول:إنه قوية،

الرياض. دخول في املشاركني وأحد الزلفي
ملاذا احلقيقة عن والباحثني املنصفني من كثير يطرح  وهنا

الفذ؟! الفارس لهذا النفي هذا
مع املشرّف لتاريخه توثيقاً به واالحتفاء التكرمي من حقه فإنَّ

البلد املؤسس امللك حضارة هذا باني
هزاع بن محمد تكرمي عدم إن  - له اهللا غفر – عبدالعزيز
تقوم فيما مصداقيتها  سيفقدها الدارة قبل من  املطيري
واهللا ، الباحثني الشفهي عند وتوثيق لتاريخنا من ترجمة به

القصد. وراء من

احلواشي
،ط١ ،عام ١٤١٩هـ. ص١٧٩   (١)

،ط١ ،عام ١٤١٥هـ فهد الكليب ص٤٨٨ تأليف الزلفي وأعيان وأعالم علماء (٢)

الرأي صفحة األحد يوم ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ تاريخ اجلزيرة جريدة (٣)
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السماري عبداهللا بن فهد الدكتور معالي ماكتبه طالعت
١٢٩٣٠ وتاريخ  اجلزيرة عدد جريدة في عبدالعزيز امللك دارة أمني
بن  عبدالعزيز  الفاضل األخ ماكتبه  على  رداً هـ ١٤٢٩/٢/١٥
في وذلك املطيري، هزاع بن محمد بطلنا عن الرومي راشد
(٤٥) أي بتأخر قدره هـ ١٤٢٨/١٢/٢٨ يوم األحد اجلزيرة جريدة
نتوقع كنا الرد عبدالعزيز في امللك دارة تأخرت يوماً وعندما
في الصريح الواضح باملفيد  وتأتينا وتدقق ص ستمحّ أنها
املطيري الهزاع امللعبي محمد بن هزاع محمد بن البطل أمر
قدميها على ولكنها عادت الرياض، ملحمة دخول أبطال أحد
ألسباب نظر محل هي موثقة، غير وكتب شفهية، روايات من
واضح على مكتوب  تستند ولم متأخرة، أنها منها:  كثيرة 
بعكس أبنائهم أحد من أو عن أحد أبطال امللحمة ،ولم تنقل
عبداهللا بن عبداحملسن األمير شرح منها: أدلةٍ  من مالدينا
الرقعي أمير  خطاب  على الشرقية املنطقة أمير جلوي بن
بن سلطان املكرم ) : نصه وهذا الهزاع بن محمد سلطان
اهللا رحمه والدكم طيبه حتيه الرقعي أمير الهزاع محمد
حتت الرياض دخل من ضمن مشاركته املسؤلني عند معلوم
كتاب في  الوثيقة أنظر اهللا)  رحمه عبدالعزيز امللك قيادة 

الكليب،وكذلك  فهد لألستاذ (٢) الزلفي) وأعيان وأعالم (علماء
جلوي بن عبداهللا بن محمد األمير: السمو صاحب هه ماوجّ

عبداهللا  بن محمد أشهد أنا نصه:( هذا هـ ١٤١٨/٨/٢٥ بتاريخ
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امللعبي املطيري بن هزاع محمد املدعو بأن سعود آل جلوي بن
األمير السمو له، صاحب لوالدي غفر اهللا خاصاً مرافقاً كان
تنقالته، جميع في له ومالزماً آل سعود، جلوي  عبداهللا بن
امللك تولي قبل امتدت الزمن من طويلة لفترة ورحالته
والدي تولى أن إلى احلكم اهللا رحمه سعود آل عبدالعزيز
أحد وكان له، ًومالزماً مرافقا املذكور أيضاً ظل األحساء، إمارة
هذه أعطيت وقد اهللا. رحمه ( سموه ) املقربني حتى توفي
املطيري امللعبي  الهزاع محمد بن سلطان البنه الشهادة
شهد فقد شهودنا هم فهؤالء املوفق). طلبه واهللا على بناءً
آل جلوي بن .... عبداهللا البطل فهم أبناء أهلها من شاهد
واضح فالفرق امللحمة ثبتٍ مشارك في عن ثبوت سعود رواة

للمتجرد. وجلي
مطير  وقبيلة الزلفي رواة من املعرفة عند أهل تواتر  كما
ملحمة أبطال ضمن من املطيري امللعبي بن هزاع محمد أن
من أهل هزاع بن أن محمد من يقولون( أما . الرياض دخول 
علمهم قدر فهذا ،( البكيرية وقعة في وتوفي الدرعية
صاحبهم ذرية فأين اسمه، نقلوا بطل مكان وضعوه ن عمّ
آل من أو الدرعيه أهل  من  يعرفه ومن  ولد؟  ومتى وأسرته؟
من هزاع بن محمد أن معلوماتهم فقط الكرام؟!، سعود
علماً مالديهم. البكيرية،هذا وقعة في وتوفي الدرعية، أهل
من صاحبنا  ذكر  قد سعود آل هذلول بن سعود األمير  بأن
شهداء ضمن صاحبهم يذكر ولم  امللحمة، أبطال  ضمن
ملوك تاريخ ) كتابه وقعة البكيرية في في السعودي اجلانب
ادعاءوهم أن على قاطع دليل وهذا عون يدّ ) (٣) كما سعود آل

وهمية. وصاحبهم شخصية باطل
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قبيلة  وله أسرة وله ذرية وله معروف فصاحبنا نحن أما  
بامللحمة أباؤهم  شارك وممن جلوي  آل  كبار من شهود وله
وأسرته ذريته وعن عنه  كتباً نؤلف أن نستطيع  أننا كما ،
الدرعية أهل أنه من ليس فقط وأفعاله وأعماله ( وقبيلته
ها كذلك  .( صاحبكم عن واحد بسطر أسلفتم كما 
جلوي آل وكبار وذريته وقبيلته الزلفي في بطلنا أهل هم
املشرف العريق وتاريخه احلق الذي له ويبينون عنه يدافعون
لشيء أو املباهاة، ال املغالطة ذلك من نقصد لم ونحن و...و..
هزاع محمد بن إن قولهم: إن ....، كما نقول واثقون مما أننا أال
توفي األول أن فقط والدليل صاحبنا عن يختلف صاحبهم

 ١٣٦٢ عام الزلفي في توفي والثاني ١٣٢٢هـ عام البكيرية في
عام الطائف في توفي امللحمة بطل الغرابة؟و  فأين هـ

عام  في الرياض توفي مساعد بن هـ واألمير عبدالعزيز ١٣٧٣
كل وفي سنة في كل .... تكرمي منها ١٣٩٧هـ .الدولة عهد
املطيري هزاع بن محمد بطلنا مع مافعلوه وهذا .... مناسبة
سلطان ابنه جعلوا اذ بعده من أوالده وكرموا  كرموه فقد
وهاهو االبن توفي أن إلى مايقارب أربعني عاماً للرقعي ََ أميرا
فهل واليزال ، والده من بعد ملركز الرقعي رئيساً صار احلفيد
ال أعتقد، ال ، جماعته؟! أو أهله أو ذريته أو صاحبهم رّم كُ

. اليوجد أنه إال لشيء
وابن  عبداهللا بن محمد الشيخ آل عن أن ماأوردمتوه كما  
الصحه عبداهللا وحسن بن عبداللطيف عبدالرحمن بن أخيه
قالوا بل الدرعية أهل من هزاع بن محمد إن يقولوا إذلم له،
الرياض في دخول املشاركني ضمن من هزاع بن محمد إن :
لالستاذ ( الرواد ) كتاب إلى الرجوع لبلده.(يحسن إشارة بدون
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(٤) عبدالرحمن الرويشد)
فقد

الودود)(٥)  على ( املتوكل كتاب ماذكره البديوي مؤلف أما
نقالً األقواس  داخل املوجودة الكلمات بإضافة قمت  ) : قال 
قام التي ( بالرياض عبدالعزيز امللك بدارة عن لوحة اخلالدين
بن حسن الشيخ يكون وبهذا رويشد، بن سعد بتصميمها

. إليه تنسبونه مما براء الشيخ آل عبداهللا
بن مساعد بن األمير عبدالعزيز عن رويشد بن سعد رواية أما
في كتاب األمير (عبدالعزيز وردت رواية أوثق منها، فعندنا جلوي
عبداهللا األمير ابنه راجعه الذي  ومآثره)  حياته مساعد بن
هذا الشمالية احلدود منطقة أمير مساعد عبدالعزيز بن بن

بن  عبداهللا (واقترح الرياض(٦)  دخول عن حينما حتدث نصها
كثب،فإن عن ليدرس الوضع وحده إلى الرياض يسافر أن جلوي
أخبرهم وإال  إليهم، أرسل  فيه هم مما  مخرجاً لهم وجد
واقترح املواتية.ووافق عبدالعزيز الفرصة جتيء حتى باحلقيقة
قبيلة إلى مسافر أنه على  الشيخ مبارك يستأذن أن عليه
ووافق عندهم. اإلبل من له ودائع السترجاع يبرين في املرة
مع فسافر الطريق مؤونة ذلولني مع وأعطاه مبارك الشيخ
نص مطير).فهذا قبيلة من وهو هزاع) بن (محمد مرافقه

الدرعية. من إنه زعموا ال كما مطير، من أنه يدل صريح
احلواشي

الدارة. حسب توجيهات التعقيب والرياض نشر اجلزيرة جريدتي رفضتا (١)
األولى، ص٤٩٣ الطبعة (٢)

٦٤، ٦٣ الثانية ص الطبعة  (٣)
األولى، ص٢٤٨ الطبعة (٤)

٨٥ ص (٥)
٤٠ ـ ٤١ ص (٦)
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هزاع بن محمد بن خطاب سلطان على جلوي بن بن عبد اهللا احملسن عبد األمير شرح
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سعود آل جلوى بن اهللا عبد بن محمد قبل األمير من خطية وثيقة

الرويشد الرحمن الرواد لألستاذ عبد من كتاب ضوئية صورة

هزاع بن محمد لبلدة ة إشار بدون هذلول بن سعود واألمير الشيخ روايات آل
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للبديوي الودود) على (املتوكل كتاب في جاءت كما الشيخ آل اهللا عبد بن حسن الشيخ معالي رواية

لم آل الشيخ اهللا عبد حسن بن الشيخ معالي إن الودود، على املتوكل كتاب مؤلف اعتراف من البديوي
لبلده إشاره بدون دخلو الرياض الدرعية بل من اللذين من أهل هزاع بن محمد أن يذكر
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سعود) آل ملوك (تاريخ كتاب من ضوئية صورة

آل سعود، مل،ك تاريخ كتابه في هذلول بن سعود األمير رواية
البكيرية معركة في السعودي اجلانب شهداء ضمن من هزاع بن يورد محمد لم

ومآثره) حياته ـ بن مساعد العزيز (األمير عبد كتابه في سليمان حسن حسن لرواية ضوئية صورة
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الكليب فهد لألستاذ وأعيان الزلفي) وأعالم كتاب (علماء
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خالد  للشاعر جند) في تاريخ في كتاب (اخلبر والعيان  ورد
أن خروج عبدالعزيز إلى وقت -ً مطيرا يقصد ابن رشيد- (وكانوا أنصار الفرج:

الضربة القاسية) (١). جولنب وقعة في الصباح مبارك جيوش مع ضربهم

التعليق:
بوادي  على الرشيد املتعب عبدالعزيز األمير أغار
من الكويت حاكم الصباح مبارك الشيخ وارتاب الكويت،
أطراف من ورحيله سلطان(٢)، بن فيصل الدويش  أحديتي
فاعتقد ، الصمان غربي جنوب الواقع إلى(جولنب) الكويت 
بامللك فاستنجد ذلك، في يداً حائل حاكم رشيد البن بأن

ابن  تقهقر طلبه(٣) وبعد تلبية في يتوانَ لم الذي عبدالعزيز
السعودية القوات تغير اجتاه حائل بالعودة إلى ً متظاهرا رشيد

جولنب . في مطير لقبيلة والكويتية
األعنة من من الهبيداء مداد الشاعر قال اليوم ذلك وفي

هذه األبيات: مطير قبيلة من علوا اجلبالن من
الشاني تقضي ياللي  ياهللا   ياهللا

باالكواني ماجاء  لنب في جرى  كونٍ

لنجراني العارض ماطرّت  قومان

جبالني الكون نهار بربعي  نعم

دوشاني بالكون النمش  وردوا خلضر

مضهودة احلكام من لبدوٍ  تفرج

برعوده اخلد يقل  وسطه   امللح 

وجنوده سعدون وابن صباحٍ  وابن

ملدودة هنوف قبل من طلّقوا   كم

مرجودة البوش خالف  اجلنايز  وخلى 
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شرب  الذي (عبطان) الفارس في ابن المي بنت وقالت النيرة
: الدويش سلطان بن فيصل فنجال

املــوت ــواة س ــذي ه  عبطان

الصوت جتــر عــلــوى  خــلــوك 

يالطاغوت الوضح عن جنب

مــــايــــاوي  ضـــــرب اـــابـــيـــط

ــــاوي اخلـــــال ع عـــلـــيـــك ذيـــــب

ـــراوي ـــص ب ــــش ــــراري ـــي ق ـــاه م

احلواشي:
٤٨٤ ص (١)

الدويش األصقه سعود بن فيصل الشيخ رواية (٢)
األولى: اآلحدية

ـــوم ـــل ال ــا ــن ــي ــل قــطــعــانــنــا تـــشـــكـــي ع

ــــوم ــــل ــــث امل ـــــــــد مـــــــن وطــــــيــــــة الب

ــوم ــل ــس ب ـــن ـــش م ــــــا مـــــع احلـــــاكـــــم ام

ـــــاح) ـــــي ـــــل ـــــــــــــــــرع) (وال ــــــني (األدي ب

صــــبــــاح وابـــــــــــن حـــــســـــن وابـــــــــــن

ـــــاح ـــــرم ـــــال ب دزٍ  ـــــــــبـــــــــدو  وال

فهي: الثانية أما األحدية

ـــالع) ـــط امل ــــــــرق (واب ــــا) حــــمّ  ) ــــني  ب مــــا 

ــــاع ــــرت امل ـــا ـــه ــــرح ب ــــف ــــة ي ــــرب هـــــل س

ـــــزاع ه قــــعــــد  ودي ـــــا  م عــــنــــك  ـــــا  ي

يـــبـــاع ـــش فـــــي كـــــل الـــــديـــــار ـــي ـــع ال

ــــــاح ــــــرم ــــــــة ال ي ــــــــروّ ــــــي م ــــــع رب

ــــــاح وص ـــــــي ـــــــراع ــــــــــق ال ــــا واي ــــي ل

ـــــــــــــو فـــــالح ــــــــدرٍ واب ــــــــن ــــــــع ب م

راح تــــنــــكــــر ــــه ــــن م ال  واحلــــــــــر   
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األحديتني: في الواردة األماكن توضيح

(أديرع  له: ويقال اجلهراء، غرب شمال في الكويت، من الغربية الشمالية القطعة في واقع ضليع (األديرع):

اخللة)

الشمالية  القطعة الشرقي في الشمال اجلنوب الغربي إلى من منقادة مرتفعات سلسلة (اللياح):

غرب اجلهراء. شمال في الكويت، الغربية من

أرض ممايلي الشمالية الشرقية زاويتها في السعودية أرض أقصى في واقعة عريضة فاردة، قارة ا): (حمّ



الشق. وادي قبلة الوفراء شرق في الكويت

اإلسم الشمال، سمي بهذا جهة من ويحف بها اجلهراء على يُشرف الزور جال سلسلة من جزء (املطالع):

شرقي قسمني السلسلة ويقسم يفريه الدولتني بني فالطريق العراق إلى اخلروج) الطلوع( موضع ألنه

وغربي.

العشرة يقل عن ال بجيش الكويت إلى فزعاً فسار مبارك الشيخ دعوة عبدالعزيز «ولبى الريحاني: قال أمني (٣)

إلى وانضم منها له، وهللت به الكويت فرحبت منذ سنتني، أجرب ذلوالً بأربعني منها خرج الذي وهو آالف،

طالبني غازيني وعبدالعزيز جابر االثنان خرج ثم الصباح، بن جابر بقيادة مبارك جنده كان قد جيشه ما

وبني خالد وبني مرة وآل من العجمان – قبائل احلساء كلها من املؤلف اجلرار اجليش هذا الرشيد.زحف ابن

ووجهتم آالف خيال، منهم أربعة ألفاً، عشر أربعة عدده البالغ والسهول واملناصير وسبيع والعوازم هاجر

الصمان، في مطير على لذلك فهجموا إلى بالده، عاد قد ابن الرشيد في الطريق أن أُخبروا ولكنهم احلفر.

تاريخ (أمتعتهم)».( حاللهم! وأخذنا ذبحناهم كلها- وأرزاقهم أموالهم وغنموا أبيهم. بكرة عن فذبحوهم

.(١٣٢ ١٣١ـ ص احلديث جند

متعب الرشيد  ابن لنب: «قام كون عن السعودية) العربية اململكة (تاريخ في كتابه فاسلييف وقال  

وفي إليه. الضربة يسدد أن فقرر الرئيسي، عدوه مبارك الكويت حاكم يعتبر كالسابق وظل جديدة بغزوات

فبراير) (يناير– شباط الثاني- كانون  في الكويت لنجدة رجاله من آالف عدة مع عبدالعزيز هب املرة هذه

العجمان قبائل بهما من التحق ومن سعود ابن بقيادة والنجديون جابر الكويتيون بقيادة وهجم ١٩٠٣م.

الرشيد. آلل موالني كانوا الذين مطير بدو على والعوازم خالد وبني هاجر وبني والسهول مرة وسبيع وآل

ما يستفاد غامضة وهذا املعركة وكانت نتيجة الدويش وابنه وهو عماش مطير زعماء أحد املعارك في وقتل

مطير». أيدي على والسعوديني الكويتيني احللفاء عن هزمية كتب حيث في البصرة روسيا قنصل من تقرير

ص٢٥٤ 
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الدويش أن ذكرا عندما والذكير  القاضي عنيزة:  أخباريّا م وَهِ
امعة. كون قبل رشيد ابن سلطان األمير كاتب  قد فيصالً 
بن صالح بن إبراهيم القدير املؤرخ الوشم راعي  وأصاب
الكون بعد كانت املكاتبة إن بنيّ إذ ، تاريخه في عيسى 
يتوافق ١٣٢٥هـ عام أحداث عن عيسى ابن وماذكره املذكور.
ومحمد اخلس، خلف بن محمد  أمثال مطير  قبيلة رواة مع
وآخرين. حواس أبو عبيد بن  وناصر  الصهيبي، جازع بن
اإلمام غزا السنة هذه من (وفي احملرم عيسى: ابن نص      وهذا
القصيم إلى وتوجه فيصل بن  عبدالرحمن  بن عبدالعزيز
حمود بن سلطان يكاتبون بريدة أهل وكان بريدة، ونزل
إن وبينه.ثم بينهم الصلح في  ً سرا ويكاتبهم رشيد بن
غزو ومعه دخنة، على  عتيبة مع ونزل بريدة من  ارحتل اإلمام
رشيد. ابن  على املغزى يريد جند  بلدان وجميع  وعنيزة بريدة

علم  (فيد)، فلما على ذاك إذ شمر من معه ومن ابن رشيد  وكان
وأما البوادي. من معه من وتفرق رجع إلى حائل رشيد ابن بذلك
رشيد،فلما ابن على وعدا عتيبة استجرد فإنه عبدالعزيز اإلمام
فأذن حائل، إلى رجع بلغه اخلبر بأن ابن رشيد قصيبا إلى وصل
أمسك اإلمام إن ثم بلدانهم، إلى بالرجوع القصيم لغزو أهل
بريدة أهل بني يتردد كان (املربوب) له: يقال (قصيبا) في  رجالً
من خطوطاً معه فوجدوا ففتشوه باملكاتبة، رشيد  ابن وبني
بريدة أعيان بعض ومن بريدة أمير مهنا بن عبداهللا محمد بن
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أهل بذلك  علم فلما فقتلوه، بقتله اإلمام فأمر رشيد، البن
علينا التقدم يقولون:  لإلمام  وأرسلوا العداوة أظهروا بريدة
ينزلوا أن  اجلنود  من من معه اإلمام فأمر اجلنود.  معك من مبن
ابن وبني بينه وحصل بريدة وخيالة معه، ودخل (الهدية) على 
والطاعة. السمع في نحن  وقالوا: كالم األعيان وبعض مهنا

الدويش  بن سلطان فيصل على وعدا بريدة من إن اإلمام خرج ثم
مطير من وقتل فأخذهم امعة، على مطير من معه ومن 
املعروف الدويش زيد  بن مطلق بن حسني منهم: رجال عدة
شوفان، بن عمر بن ومطلق زريبان، بن وعبداحملسن بابن اجلبعاء،
على اإلمام  ونزل برئ ثم ، الدويش سلطان بن فيصل وصوب
ثم ذلك، فأعطاهم الصلح منه وطلبوا مطير إليه فركبوا ( (جويّ
بالرجوع ألهل النواحي وأذن الرياض، إلى ومنها شقراء، إلى ارحتل
املذكورة. السنة من األول ربيع آخر في وذلك  أوطانهم إلى

سلطان  بريدة أهل استجلبوا  رجب في السنة:  هذه وفي  
ابن حرب في القيام معه ووعدوه رشيد، عبيد بن آل حمود بن
معه مبن رشيد ابن فقدم والدويش، بصيّص ابن وكاتبوا سعود،
بلدان وكاتب أهل بريدة، من بالقرب ونزل والبادية احلاضرة  من
ورؤساء بن بصيص هذال بن ونايف الدويش وفيصل  القصيم
الصعب على بأهلهم فساروا البطينيات في ذاك إذ وكانوا مطير
(١) اإلمام). حرب في واجتهدوا الطرفية على ونزلوا والذلول

احلواشي:
١٢٥٢ - ١٢٥٣ ص البسام أحمد الدكتور حتقيق عيسى، ابن (١) تاريخ
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العثيمني  الصالح عبداهللا الدكتور لكتاب قراءتي من خالل
أبناء من  كغيري الحظت السعودية) العربية اململكة  (تاريخ
أثناء عبدالعزيز امللك مع جند قبائل دور أن النجدية القبائل
مؤرخنا، أومبعنى باهتمام يكن يحظى لم لتوحيد البالد حتركاته
الدكتور عن يتحدث عندما فمثالً: دورها، التقليل من حاول آخر
في امللك عبدالعزيز خصوصاً مع وحاضرة بادية جند أهل مشاركة
روضة ومعركة ١٩٠٤م، ١٣٢٢هـ/ عام والشنانة البكيرية معركتي
١٩١٥م، ١٣٣٣هـ/ عام ومعركة جراب ١٩٠٦م، ١٣٢٤هـ/ مهنا عام
املشاركني ل يفصّ الدكتور السنة، فإن نفس في كنزان ومعركة
يتحدث كذا). أما عندما اإلقليم (أهل باالسم جند أهل حاضرة من
من البادية)! (فئات بعبارة يجملهم فنجده القبائل النجدية عن
األقاليم، أهل وإيجابية البادية دور بهامشية للقارئ إيحاء وهذا

النجدية. القبائل وقدر حق بخس إلى يؤدي تعبير وهذا
اململكة  تاريخ مصادر ألهم مخالفاً الدكتور يكون املنهج وبهذا
احلديث). جند (تاريخ الريحاني أمني كتاب: السعودية، أعني العربية
عبدالعزيز امللك من سجلها التي املعلومات أخذ فالريحاني

. وباديةً حاضرةً جند باإلسم أهل مشاركة ذكر مشافهة، وقد
صادقاً  يكون أن املسلم املؤرخ على حتتّم العلمية األمانة  إن
اآلخرين، شأن وأاليقلل من أدوارهم، الناس يبخس يكتب، وأال فيما

مبدأ الوحدة الوطنية. يكون حريصاً على وأن
النجدية  القبائل ودور جتاهل ثقل يستطيع الأحد احلقيقة وفي
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حركة وبعد قبل البالد لتوحيد حتركاته أثناء مع امللك عبدالعزيز
القبائل  وفرسان ورماة شيوخ عمودها وعمادها التي اإلخوان(١) ـ
وهم ذلك كيف التاريخية ـ املآثر  من الكثير عنهم عرف الذين
فليت واإلقدام؟! الشجاعة في املثل ومضرب والعنان أهل السنان
التي تلك املعارك أن في كتاباته خصوصاً من األهواء جترّد مؤرخنا
أبناء كثير من واليزال عام، مئة أقدمها على لم ميض حتدث عنها
تفاصيلها كل ويعرفون يرزقون أحياء ألحداثها املعاصرين وأحفاد
مشاركة على والبراهني األدلة  سأذكر  املوضع هذا وفي بدقة.
اإلخوان حركة قيام قبل عبدالعزيز امللك مع الة الفعّ مطير قبيلة

جند. في

١٩٠٤م عام ١٣٢٢هـ/ والشنانة البكيرية أوًال: معركتا          
امللك  مع احلاضرة من املشاركني العثيمني  الدكتور ل لقد فصّ
إخوتهم ولم يفصل ، والشنانة البكيرية في معركتي عبدالعزيز
كانوا املشاركني البادية أن الدكتور من كالم ويُفهم البادية، من
مشاركة الريحاني أمني ذكر فقد ذلك. غير واحلقيقة  ، قلة
الوقعة حيث قال:(وفي تلك معركة الشنانة مطير في قبيلة
ووقع اليسرى يده في قنبلة بشظايا سعود بن عبدالعزيز أصيب
تقعده، ولم فآملته  فوقه الفرس  فطاحت  فرسه عن رشيد ابن
عبدالعزيز بقيادة هجموا فقد مطير وعرب القصيم أهل أما
شمر بادية على أغاروا ثم فبعجوه العدو جناح على جلوي بن
النجدية القبائل اكتمال بعد الريحاني: أرزاقها).(٢) وقال فغنموا
جاؤوا اخلبر هذا  ومطير  عتيبة خصوصاً جند أهل بلغ (وعندما
ستة في  سعود ابن  لدى فاجتمع  مجاهدين  متطوعني  كلهم

مقاتل)(٣). ألف عشر اثنا أيام
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عند  ـ القصيم من أهل وهو ـ في مخطوطته العبيد وقال  
نظر في (وكان ١٣٢٢هـ: سنة البكيرية معركة عن حديثه
يجمع رشيد حتى لم يرغب مقابلة ابن سعود أنه عبدالعزيز ابن
حميد رئيس عتيبة بن هندي بن محمد ولكن معه، مما أكثر ً جنودا

البكيرية)(٤). على القدوم على عبدالعزيز جزّم الذي هو
فلما ) البكيرية : معركة عن املستفيد حتفة كتاب صاحب وقال
الدولة تيقنت القصيم على عبدالرحمن بن عبدالعزيز استولى
ً العثمانيةباخلطروأجابتمطالب ابن رشيدوأمدتهبأحدعشرطابورا
وسار بجميع شمر جميع رشيد ابن إلى وانضم مدفعاً وأربعة عشر
بن عبدالرحمن وكان عبدالعزيز إلى القصيم، واملعدات اجلنود هذه
بن عبدالعزيز علم ملهاجمته وملا رشيد ابن بريدة فتوجه في مقيماً
أهل البصر ومعه املسمى اخلب ونزل منها خرج بذلك عبدالرحمن
من طاعته في دخل من وجميع اخلرج وأهل القصيم وأهل الرياض
مطير القصيم وقبيلة أهل ثم هجم مطير، ومعه قبيلة جند حضر
وأغاروا شمر فبعجوه، جناحي أحد على جلوي عبدالعزيز بن بقيادة

(٥) علىمخيم شمرفغنموا مافيه.)
امللك جيش عن فقال العمروي  غرامة بن عمر  املؤلف وذكرهم
عبدالعزيزفيوقعةالبكيرية:(يتكونجيشهمنتسعةآالفمقاتل
وفارس وهممنأهل الرياضوأهل القصيموأهل اخلرجوبعضحواضر

وقبيلة مطير). جندممن دخلوافيطاعته،
وميثل  اجلنوبي واجلانب ) املعركة قال: في موقعهم عن حديثه وفي  
رجال شمر ضد مطير وقبيلة وماجاوره العارض أهل سعود: قوات ابن
(٦)هذهبعض النصوصالعادلةبينماإذاقرأنا عنتلك وعربالشمال...)
من لتقليل البادية فئات من كلمة فإنه يستعمل للعثيمني املعارك

شأنهم.
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ـ،١٩٠٦م. عام ١٣٢٤ه  ثانيًا: معركةروضةمهنا
مهنا! روضة معركة في قبيلة مطير مشاركة الدكتور أغفل
القصيم! أهل إال منهم  يذكر فلم احلاضرة ذكر أيضاً وأغفل
(تذكرة أولي كتابه في عبداحملسن آل إبراهيم بن عبيد إن علماً
عبدالعزيز اإلمام إلى مطير قبيلة انضمام ذكر والعرفان) النهى
رواية هذه عبداحملسن آل رواية وتؤكد برئاسة فيصل الدويش(٧)،
مطير قبيلة مشاركة  ذكر إذ هذلول، بن سعود لألمير  أخرى 
معركة في العارض وكذلك أهل فيصل الدويش برئاسة الة الفعّ

ابن  وسار بريدة إلى صالح (عاد الريحاني: أمني وقال روضة مهنا (٨)
ً غديرا فنزل منها رحل ثم جليشه يجمع الرجال الزلفي إلى سعود
ت إليه قبائلمطيرالتييرأسهافيصل بالقربمناألرطاويةفانضمَّ

الدويش).(٩)
بن عبداهللا  قال مهنا روضة في مطير قبيلة مشاركة وعن
من عبدالعزيز طلع اخلطية مانصه:( روايته في احلمر عبدالهادي
في نواحي الرشيد متعب بن عبدالعزيز على الهجوم الرياض يريد
ابنمهنا في األسياح، أراد القصيموذلكعنموعدمنصالحاملهنا
صالحاالنسحابعن ابنسعود حتى اليستطيعابن سعوداملدافعة
صالح مرد في عبدالعزيز وعلم رشيد ابن عليه هجم اذا نفسه عن
رشيد ابن من خشية األسياح من فرحل كافية معه قوة يكن ولم
ونزلالزلفيوعاضهاهللا فيخيرمنصالح، أتاه فيصلالدويشزعيم
قبيلة مطيرومعهقوةباهرةفعرضتخيلالدويشعلىابن سعود
في رشيد ابن على وطلب الدويش الهجوم مئة تسع عددها وكان
مسرعاً وهجم على ابن فنهض عبدالعزيز أسرع وقت فأسر ذلك
رشيدفي روضةمهنامنتصف الليلفقتل ابنرشيدفيتلك الليلة
وهزمواقومهأشرهزميةهذامقتالابنرشيدعبدالعزيزوكانسبب
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قتلهواملساعدعليهالدويشوقبيلتهمطير).
آل عبدالعزيز امللك في زريبان بن فيحان للفارس قصيدة وهذه
حيث القصيم  في خاضها التي ومعاركه حتركاته أثناء  سعود
كانتقبيلةمطيرمنضمنالقبائلاملشاركة مع امللك عبدالعزيز

ومنها:
جالس االكــــوار ــوق  ف ليلة  تسعني

االرمـــاس يخفي الغـــزى شيخ درب  مــع 

عرماس كل ساقته في انقطع  ياما

ناس على  ــه ــدال ع ــاس ن ــذر  ــت ان  ليا 

عــبــاس(١٠) عم بني االجفر هل ــزا  غ

الباس قاسي طوعه  راس  راس  كم

االجناس مختلف وعقب احلالل  عقب

االطعاس غــر حتــت  عمهوج  لعيون

األكياس براطيل حتصلها  عجزت

ــراس ف ـــوان ـــاالك ب ـــع  رب  حامينها 

الراس مقدم وانقضت  وطربت   شاشت

سراها مــن ومنشطه النهار  منشي

شكاها عــــدوه ـــرا من شــبــا ــدى  ــق  ي

حفاها بــالــســمــاري تــثــالــع  ظــلــت 

فجاها ــاري ــس امل ــب غ هجمة ــم   ك

بالها مدفق مليح(١١) ــار  وص  هجوا

رماها الشكالة واال اتلفه  أمــا

وطاها نعالها باسفل   شكالته

بــغــاهــا ــــل وك ــا ــه ــل ــاي ــخ ـــل ي ك

حماها في ذبح متعب(١٢) أبو وعيّنت  

ذراهــا ــم ه سترها ــم  ه  سكانها

حماها ي  مــعــذّ لبوتركي  وشــامــت
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عام معركة كنزان في اهللا رحمه هذا الفارس استشهد وقد
١٣٣٣هـحتت بيرق امللكعبدالعزيزوكانتقبيلةمطيرمشاركة

 (١٣) ( فيها
/١٩١٥م هـ عام ١٣٣٣ جراب ثالثًا: معركة

املشاركني مع امللك  الدكتور ذكر فقد جراب معركة في أما
ف عبدالعزيزمنالباديةواحلاضرةعلىالسواءباالسم،لكنهضعّ
إال املعركة ميدان إلى تصل لم ) قال: عندما مطير قبيلة من دور
رشيد ابن إبل على باإلغارة الفرصة بانت نتائجها فانتهزت وقد

واالستيالءعلىأعدادكبيرةمنها).
في جمعة إبراهيم الدكتور ذكر حيث للحقيقة مخالف وهذا
سير مطير في قبيلة دور السعودية) للدولة (األطلس التاريخي
عبدالعزيز على ميسرة ريون الشمّ فشدد قال: ( حيث املعركة
ضغطوا الذين مطير من بوادي لوال ماكان حتدث الهزمية وكادت
الذعرفيصفوف علىجيشابنرشيدوهاجموامخيمهوأوقعوا

(١٤) رجاله).
شوية بن فهيد بن وليد الشيخ رواية تؤكدها الرواية وهذه
السبيعيـوهومنأكثرالرجال املالزمني للملكعبدالعزيزوشهد
وتواجهنا جراب جينا وعندما جراب:  ( معركة منها املعارك معه
مطير علينا، وكانت الهزمية وصارت وكسرنا انهزعنا ودار القتال
بها وأحلقوا وأخذوا اإلبل ابن رشيد جيش لنا فغارت على موازنة

وبذلكوقعت علينا هزمية وعليه هزمية). (١٥) هزمية،

ــراس االف دن حمى البوتركي  شامت

بااللباس ــت ــاه وب جوانبها ا ـــذّ  ع
خطاها ــت ــدان ت الــلــي  الــثــبــار  زبــن 

ــا ــاواله م بــعــد عجايبها  ــــت  وزان   
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عن  اخلطية روايته احلمر في عبدالهادي بن عبداهللا حتدث وقد
مواقفقبيلتهمطيرمع امللكعبدالعزيزقبل قيام حركةاإلخوان
حيثقالعن معركةجرابمانصه:(زحفسعودبن رشيدومعه
أهل ابن سعود ومعه وزحف من متيم، كثير وجند شمر قبائل
قبيلتة مطير، ومعه الدويش وفيصل والعجمان العارض وسدير
عبدالعزيز يكون على خطة مرسومة سعود ابن جند فمشوا
شمر، قبائل على ومطير والدويش رشيد، ابن جمع على وجنوده
مطير وعرب ابن سعود، الهزمية على جند صارت فبعد القتال
في سعود ابن هزمية خبر وبلغهم هزمية، شر هزموا شمر ومتيم
أثر في وهزموا حمله وأخذوا رشيد ابن على فمالوا القتال، نهاية
شمروغنموا أمواالًكثيرةوعدةعبيدمنعبيدابنرشيدمنهم:
مباركـسبارهـورفاقهمنالعبيد،وبعثوهممعجوابلعبدالعزيز
جاء فعندما رشيد، البن وهزميتهم يبشرونه بالعز بامعة وهو
البشيروهوبامعةقال:ياعجبتبشروننيبالعزوأنامهزوم!ولم
قحتىرأىذلولابنرشيدوعليهامالبسهاخلاصة،وحقيبته يصدّ

فيهامكاتيببينهوبنيالدولة العثمانية).

ـ: معركةكنزانعام١٣٣٣ه رابعًا:
فيها، بل الدكتور باملشاركني يعرّفنا كنزان فلم معركة عن أما
عدم ذلك سبب أن د وأَعتَقِ والبادية)! (احلاضرة بكلمة  اكتفى

.(١٦) ! مشاركةأهلالقصيمفيها
على  اعتمد الذي العثيمني الدكتور على أعتب فإني ً وأخيرا
ناقصة يكرر أنها محققة، كما محدودة وغير مراجع إخبارية
عن فضالً إقليم، اليُعوّل عليها في كتابة تاريخ بعضاً، بعضها
العالم. زعماء أبرز من يعد مؤسسها عمالقة دولة تاريخ كتابة
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العلمي البحث مصادر يعرف أكادميي رجل العثيمني والدكتور
نوّعها وليته التاريخية، كتاباته في لها يفعّ لم لكنه املتنوعة،
تاريخاململكة العربيةالسعودية) عندماشرع فيتأليفكتابه(
فاستعانبالرسائلاملتبادلةبنيامللكعبدالعزيزوشيوخالقبائل
والرسائل العلمية، وكتابات األجنبية، وبالوثائق البلدان، وأمراء ،
الرحالةاألجانب،واإلستداللبالشعرالعاميومنهحداء الشيوخ
والفرسانالذييبنيالكثيرمنمالبساتاألمور،والتوسعمبراجعة
واإلتصالبثقات الرواة املصادراملساعدة،وحتليلاألخباروتعليلها،
ذلك! أهمل كل مؤرخنا إن النجدية. القبائل أبناء والباحثني من
البساموالقاضي، فأصرَّعلىاإلعتمادعلىماجاءفيمخطوطتيّ
وخير األخبار، تدوين في حيادية وعدم نقصاً فيهما أن يعلم وهو
،  فقد ١٢٩٥هـ (دخنة) عام وقعة ماذكراه عن ذلك دليل على
يتطرقا ولم قحطان، وقبيلة عنيزة بلدتهم أهل بني أنها ذكرا
لذكرقبيلةمطير!فأينمصداقيتهماوأمانتهمافيتدوينوقعة

التييعرفانتفاصيلهاحقاملعرفة؟!. (دخنة)
عكس  تثبت وقحطان قبيلتي مطير بني املتبادلة األشعار إن
(تشارلز األوروبي  الرحالة ماكتبه األشعار ويؤيد ماذكراه،
زامل بدأ .. ) حيث قال: ملعركة دخنة عيان شاهد داوتي)(١٧)وهو
النجوم كانت الذي الوقت في الصباح. في يتحركون بلده ومعه
ماتزالطالعةفيه،فيحنيكان مطيرسبقوهمقبل وقتقصير...
ًللبدوأنيهجمواعلىعدوهمالرئيس فيتلك املعركةكانمقررا
وأنيكونزاملقريباًمنهم لتقدمييدالعون لهمإذاماتطلباألمر
اجلنوبية. الناحية من قحطان حول عنيزة احلصار وضربت ذلك.
القحطانيون وهرب النهار، طلوع مع عدوهم على مطير هجم
منالبيوت ومعهمأسلحتهم وقفز الشيوخمنفوق أفراسهم،
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وراحالناسيشجعبعضهمبعضاً بالصياح،وعندماوجدواأنهم
محاصرون بواسطة مطيرراحوايقاتلونهموهم يصيحون قائلني:
قحطان وكانت مبائتي فرس.. يحاربون مطير كان اهللا.... جابهم
خياالً ثالثون إليهم انضم خياالً، ثم بستني حتارب بداية األمر في
آخرينوكانزاملوأهلعنيزةعلىمسافةكبيرةفتعجبعندما
فأجابه أليس هؤالءأنصارنا؟، رأىخيالةالبدو يسوقوناإلبلفقال:
شيخمنشيوخمطيرقائالً:ال،وكان ذلكالشيخقد ركبراحلته
عدد قحطان كان انهم وتبنيّ الطريق. على يدل لكي عنيزة مع
على معه الهجوم يتمكنوا نحو لم على عنيزة صغيراً خيالة
قحطان.راحخيالةمطيريطاردون قحطانالفارينالذيناستداروا
وهناحاولخيالةعنيزة خيالةمطير، ثانيةإلىاخللفوصدوا مرة
خيام قحطان تسلب مطير راحت حني أصدقائهم في مساعدة
معركة سابقة(١٨).. في مافعلوا بهم سابقاً مثل وفعلت بهم
أغلبية قُتل وقد قحطان رجالً من ثالثون املعركة تلك في سقط
وأرسلت مطير.. من عشرة قُتل كما فرارهم، أثناء الرجال أولئك
وقدسعدتبريدة مطيرفرسنيمنالغنائم هديةإلىابن رشيد،
وماتعددكبير من قحطانأثناءهروبهمفياخلالء بتلك الهزمية،
جهة اجلنوب،وفيطريقهم قابلهمقوم منعتيبةواستولواعلى
ً ألحدشيوخمطيرسابقاًوسبب موته ثارا ماتحزام مائتيناقة.
وكانت له البنية قوي بدوياً حزام كان مميت، نافذ أصيب بجرح أنه
حتت درعاً يلبس ألن كان يتحاشاها العدو وطعنة رمحٍ يد قوية
األجواد اخليالة من واحداً حزام قتل الذي املطيري كان قميصه،
وقُتل في تلك الشيوخ.. خمسة من حزام بعد وكان قد قتل

(دخنة)(١٩)  وقعة وتلك تركي..).قلت: اسمه حزام شقيق املعركة
وفيهايقولمطلقاجلبعاء: ـ. عام١٢٩٥ه
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اخليل ياهل سابقي واحسايف  ال

الذيل مركوزة لذرعان  مسلوبة

شناشيل برمح ساطي له  ضربت

الرياجيل خيار فيها القضا خذنا

املطية تبرى ــات الج  يازينها

الردية راع فــك  عليها  باغي

عليه به مهديٍ ناصر كف  من

(٢٠) حاميعقاباخليلذيبالسرية

وبعد وقعة(دخنة) لم يغزُ الشيخ ناصر بن عمربنقرملة على
أغار بل عندهم ثأر له وليس خصومه ليسوا ألنهم عنيزة، أهل
معركة بينهما وحدثت الثأر ألخذ الدويش سلطان الشيخ على
(وراط)التي هزم فيهاالشيخناصر،وفيتسجيل هذه الوقعةقال
الشاعرعجيربنطلمسالعازمي قصيدةطويلةيذكرفيهاغزوة

ناصرعلىالدويشوأن سببهامطالبة ناصربالثأرالسابق:
باملظاهير صايل لفانا ناصر

هزيعة علينا علوى من يقول
والهزيعة يقصدبهاهزميتهفييومدخنة.

 احلواشي
في جند) حركة اإلخوان العلمية( رسالته في الزيد عبداهللا قال الدكتور في جند اإلخوان حركة نشأة عن (١)
١٣٢٦هـ عام في واستقروا يهجروا احلياة البدوية أن البدو صغيرة من مجموعة قررت وقد مانصه: (
بدأوا حرمة في واألخوان اإلسالم. في األساسية القواعد تعلمهم بسبب وذلك (حرمة) بلدة في ١٩٠٨م

وحرب). :مطير، جنديتني قبيلتني من خليط عن عبارة كانوا والذين رجال فقط بعشرة
الزمن)  من ذاكرة في كتابه( املاضي عبداحملسن بن عبداهللا اجلليل الشيخ سعادة البار األرطاوية وذكر ابن   
الرابع القرن من الثالث العقد منتصف في ) مانصه: التأسيس ودوافع األرطاوية نشأة قصة  عن
عددهم يقدر حرمة بلدة في وبادية امللتزمني حاضرة اإلخوان من مجموعة نشاط ظهر عشر الهجري
حاضرة من اإلخوان من املذكورة ، اموعة بن عبدالكرمي عبداهللا عبداحملسن بن يتزعمهم بثالثني رجالً
في آخرون وشاركهم األرطاوية إلى من حرمة ارحتلوا الذين وشمر وعنزة وحرب مطير قبائل ومن حرمة
من اإلنتقال أن وذكر رجالً وعشرون ستة احلصر ال املثال سبيل على منهم الهجرة وذكر هذه تأسيس
حرمة املقام لهم في يطب لم ، الديني حول تشددهم أهلها بينهم وبني نزاع دب بسبب جاء حرمة
اآلبار حيث األرطاوية واختاروا موقع بهجرة انفرادهم فرأوا أهلها، وبني آنذاك بينهم مشادات حلصول
مامتليه حسب مع متجاورين نزاعات اشكاليات أو قيام احتمال وبعده عن املوقع وحيادية وجودة املرعى
شيخ الدويش فيصل إلى وخطاباً عبدالعزيز اإلمام إلى خطاباً فكتبوا الوقت، ذلك املكانية في الظروف
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والدعوة العبادة الهدف وذكروا أن ومواردهم، مطير مراتع من املوقع ألن باإلستيطان رغبتهم عن مطير
وتعالى. تبارك اهللا إلى

الذين  امللتزمني اإلخوان من وجماعة عبدالكرمي عبداهللا بن بن عبداحملسن األرطاوية أميرها بتأسيس قام
ناشئة كهجرة وعرفت ١٣٢٩هـ. عام بها اإلعمار ١٣٢٨هـ. وبدأو عام لها ورحلوا حرمة من إليها انتقلوا

١٩١٢م. ١٣٣٠هـ عام
١٤١ ـ ١٤٢ ص للريحاني جند احلديث (٢) تاريخ

١٤٣ ص (٣)
١٤٣ ورقة الالمع النجم (٤)

الطبعة األنصاري األحسائي عبداهللا بن محمد تأليف واجلديد القدمي األحساء في بتاريخ املستفيد حتفة (٥)
. بتصرف ـ٣٣٩ ص٣٣٨ اجلاسر حمد وتعليق إشراف ١٤٠٢هـ عام الثانية

واختصار بتصرف ـ١٠٦ احلربية ص١٠٥ عبدالعزيز امللك ملواقع والتاريخية اجلغرافية املعالم كتاب (٦)
ص٥٣. (٧) ج٢

سعود ص٦٩. آل ملوك (٨) تاريخ
.١٥٦ ص (٩)

شمر. قبيلة من قوم (١٠)
مطير. قبيلة من بريه شيوخ من احلميداني املسعد بن جاسي بن حمود مليح الشيخ هو (١١)

(اجلنازة) رشيد ابن عبدالعزيز األمير (١٢)
من  مطير قبيلة كبار  زريبان من بن قاعد  بن وفيحان  مانصه( النادية ج٤ص٧  األزهار  كتاب في جاء (١٣)
على العجمان من  سرحان ناصر بن الطراد وقاتله في ١٣٣٣هـ عام حرب األحساء قتل في الرخمان

مايقال).
احلصار ملَّ  بعدما طال أنه بن زريبان بدر بن مشاري والشيخ زريبان بن بن حزام تركي الشيخ وروى لي  
بساتني داخل متحصنون والعجمان والهجن، للخيل والكأل قلة املاء بسبب سعود ابن مع الذين البادية
وييدى رغبة سعود ابن مع الس في أحدهم أن يتكلم واتفقوا البادية شيوخ فتشاور كنزان، وعيون
اكتمل الس فعندما سرهيد، قذائف املدفع من العجمان بدالً صفوف على بأن يقوموا بهجوم القوم

فقال: القوم رغبة وأوصل عبدالعزيز امللك أمام زريبان بن فيحان فحدا أحد يتكلم لم

خرج فيحان بن  الصباح في أن يتحركوا وقبل ، ونرى فعلك يابن زريبان الهجوم ً عبدالعزيز غدا امللك فقال   
حماسهم وشجاعتهم من وزاد القوم همة بشحن وقام امللك بيرق حتت وانضم بيرق الدويش من زريبان
املدفع فيشير بسرهيد: واملراد * الوقعة. هذه في اهللا قتل رحمه لكنه النصر، لهم حتقق حتى للقتال
البنادق واملدافع، فيها استخدام يكثر التي املعركة في املتعة وجود عدم إلى األحدية هذه الشاعر في

الشلف. ومزارق السيوف وضرب الرماح وطعن في الطراد واملبارزة فتكون عنده املتعة أما
ـ١٤٧. ١٤٦ ص (١٤)

عبدالعزيز ج٢ ص ٣٥٢). وذكريات مع امللك رجال ) (١٥)
عن نقالً كنزان معركة عن تاريخية) دراسة هاجر بنو كتابه( في الهاجري محمد بن سعود األستاذ (١٦) ذكر
خيال مئة ثمان منهم آالف بضعة جيشه الرياض ويبلغ خرج من عبدالعزيز إن قالوا: رواة بني هاجر (

ص٣٤٤ وعتيبة) وقحطان والسهول ومطير الرياض وسبيع أهل من واملتكون
واختصار.  بتصرف ــ ١٧٧  العربية ج٢ مجلد ٢ ص ١٧٢  الصحراء كتابه ترحال في في دوتي (١٧) شارلز

الصياغة. بسيط في وتنسيق
٢ـ٥٩/٢ الد في دون تسميتها (داوتي) ذكرها سلبة الدحملية معركة: هي (١٨)

يوم  في قرملة بن  عمر  بن  ناصر  وقال كم  ٦٢ بحوالي الرس من اجلنوب وإلى عنيزة غرب  تقع دخنة  (١٩)
دخنة:

لهذا الدويش بدر بن رواية هزاع اجلاسر حمد سجل وقد القحطاني. ضرمان بن خلالد األخبار منتقى انظر

زيـــن طــــــــراد ــــن ــــام  يـــاســـابـــقـــي م
ــني ــس ح ــــــاد ــــاهــــبــــاس ن ــــيــــاقــــال ي  ل

بـــعـــيـــد رمــــــيــــــة شـــــــــــرود مـــــــن
ــد ــي ــره س ــــم اطـــلـــقـــوا ـــــاورو ث ـــــش ت
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تــهــيــا ــا ــن ــي ــل ـــنـــة ع ـــى دخ ـــــوم عـــل  ي
وهـــيـــا ــــدا ــــج ـــون ب ـــي ـــع ـــــــــا ل  ارده

واملستحيني ــان ــع ــج ــش ال ــى ــص ق ـــوم  ي
ــي ــن ــي ــن احل جتــــر ـــي ـــل ال ـــــــوار  احل وام 



.(١٠١٦/ ص١٠١٥ ـ ١٨ س ـ العرب مجلة أنطر( فيه. قيلت التي واألشعار اليوم
أعاله. له املشار القحطاني حشر بن حزام هو الشيخ (٢٠)
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ابن العربية تتوحد ) (أن ( اجلزيرة في كتابه املانع محمد زعم  
ثم وأسره امعة معركة في ١٣٢٥هـ املوافق ١٩٠٧م مايو هزم الدويش في سعود
مرة عنه ويعفو عبد العزيز ويأسره قرب بريدة ، معركة فيحاربه في ليعود عنه عفا

ثانية)(١)

: التعليق
األسر! بخبر هذا العزيز عبد امللك مترجم املانع محمد انفرد

اإلطالق. له على صحة وال
بن سلطان  كون فيصل فهو: بعد امعة(٢)  يوم سبب عن أما
رضيمة في  عتيبة قبيلة شيوخ من الرباعني على الدويش
من سعود  آل العزيز عبد اإلمام ١٣٢٤هـ(٣)  طلب عام املستوي
أن يتعهد اإلمام أهل جند، مقابل أحد من على يغرو ال أن الدويش
فاستحسنها  ، أخرى قبيلة غزتهم إذا مطير يؤخذ من ما برد
برئاسة عتيبة ركب من غزا ذلك بعد بهذا الوضع. وقبل الدويش
وطبان بن بدر وقتلوا عتيبة قبيلة شيوخ من احلمدة من عقيد
أخوه اإلبل(٤)  . فوفد باحلمادة،وأخذوا والده بإبل جانب وهو الدويش
فأركب وأبلغه، الرياض العزيز في اإلمام عبد وطبان على بن بندر
بأن هندي وأبلغوه بن لألمير محمد فوصلوا رجاله من رجلني معه
وميسم مطير حامي يوم كل لهم: فقال األداء، منه يطلب امللك
له فقال ! األداء طالباً لنا يرسل وطبان حراسيس ويوم أخذنا فينا
ملطير».فوافق مثل ما سعود:»ولك ابن لك امللك: يقول رجال أحد

حميد: بيت ابن داخل من النساء إحدى حميد، فقالت ابن
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الحاجة األبيات وقال: بنوطبانبعدأنسمعهذه فنهضبندر
مطير من ركب فغزا مباحصل. الدويش وأبلغ باإلبل وعاد ألهله لنا
وصبّحوا الدويش وطبان بن وبندر الدويش محمد بن بدر برئاسة
الشهير الفارس وحلقهم من إبلهم وأخذوا عرجا، احلمدة على
هوصانبنعمربن علوش ابنحميدفقتلوه(٥).وفيذلكاليومقال

الشاعر زيدبنغيام اجلبلي:

مفاليها فـــي ــحٍ ــق ــاش  ي

مــانــديــهــا ــــوال اإلمــــــام  ل
فيها اذبـــح  ــان ــب وط  وابـــن 

فيها امـــر ـــــام االم ــن  ــك ل

يومعلىعرجاسعوابهمناعير

سعىبهاللييحتملللمخاسير
القراحي لذيذ كبدي على بّرد

ابومحمدشوقموضالصباحي
وقالمحمدأبوعبيدالشقير:

ــاير ــد خيال العش حمي ــن ــا اب حلقن

الزباير ــد ح ــع ــل م اخلي ــا ــوم جتن ي

ــر العثاي ــن طاح ــج الهي ــار ث ــوم  ي

ــر احلراي ــش اجلي ــطر مس ــك ــا يف م

ــة قليل ــة والزهب ــان ورع ــه ــل ل قي

حيلة ــاب خش نصف ام ــر غي مالنا

النثيلة ــد ــان في ح هوص ــدح وانس

ــة وكل اصيل ــني الطيب ــح ــود ذب ك

بن محمد واألمير كان الدويش فيصل الهجوم ذلك أثناء
األمير ملتابعة حتركاته إحدى في عبدالعزيز اإلمام مع هندي
بن حميد هندي بن محمد رشيد، فعلم األمير ابن سلطان
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علم بدون اإلمام  فأبلغ أهله،  على  الدوشان ركب بهجوم
فرجع حائل. دخل ابن رشيد ياقوم، اإلمام: أنكفنا فقال الدويش،

عبدالعزيز  اإلمام فصبّحه الدويش إلى أهله على امعة، (٦)
والسهول(٧)،ولم وسبيع وقحطان وعتيبة العارض أهل ومعه
املاجد ومحمد  احملمد بدر إال الدوشان  من  الدويش مع يكن 
منهم املوهة  من وثلة شوفان  ابن ومطلق  اجلبعاء وحسني

زريبان. بن الشيخ عبداحملسن
الدويش: قال امعة يوم وفي

شوف له شايف اجلــذوعــي  جانا

ــــوف أل  جــــانــــا بـــقـــومـــان

ـــرب االبـــالـــســـيـــوف ـــض ـــان م

ــوف اخل يــرتــعــن  لــعــيــون شــقــح

االمــــــــام(٨) ــــه ولــــد ــــروّع  م

ــام(٩) ــم ــت ــال ب ـــعـــني  وحــنــا ارب

ــام ــظ ــع ال ـــن ـــي يـــقـــصّ ـــل ال

ـــالم(١٠) ـــظ ال  وســــودٍ يـــشـــادنّ
وقالالدويشمخاطباًامللكعبدالعزيزبعدكونامعة:

يويق عــلــيّ مامثلك  شيخ ــا   ي

الضيق جــاك ــوم  ي خابر انــت وش 

الـــرفـــيـــق ــــز ــــي البــــــة ع  ل

ــاح الصب درب ــع م ــت جي ــا   م

راح(١١) ــك  عن ــي العتيب ــوم  ي

ــاح ذح ــم س ــدو الع ــى   وعل

وبعد كونامعةقال الشاعر فراجبنبويتلاجلبلي:
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الفقارا ــاب ن ــوق  ف مــن ــاراكــب  ي

الــقــرارا بعشب يرعى  متيهن

كاره الناس وراء من شيخ  ملفاك

الزبارة كــون يــوم خابر  أنــت  وش 

ناره ضوح قبس اللي الهجاد  يوم

بــارة منك  اجلـــزاء واثــر  جزيتنا

الــكــرارة حاضرين علوا  ياليت

اخليارا الــدويــش يتلون  دوشـــان

بالفقارا سيوفهم ضرب دوشــان

ــارا وج عميل مــابــاقــوا ـــان   دوش

النجودي ــار ــدي ال مــواج  ســواج 

ــدودي ــب بــفــج ال ــا زمـــى نــيــه  مل

للسعودي ومــقــدمٍ  عبدالعزيز

يقودي(١٢) علوى جلمع  الدويش  يوم

بالنفودي(١٣) نزل  متعب ابن   يومٍ

واحلسودي املبغضة هرج  وطاوعت 

سعودي(١٤) قداهم  اللي واال جبالن

ــودي االس الــرجــال وتتليه  أســد 

والفهودي هو  السرحان بها  يشبع

سنودي يرقى بالصلح  عميلهم
: الدويش وطبان بن بندر وقال

هياف ــوق ف عندنا مــن  يــاراكــب

خاف من كل ذرى  تركي ابو   ملفاك

أرداف لها جونا يوم خابر انت  وش

الوالمي اخلفيف ــن من الدش ــه  علي

االمامي ــد ول ــيخ العزيز الش ــد  عب

ــي التهام ــراد اجل ــادون  يش ــمر   ش
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مزغاف كل  على يبارونك  وعلوى 

االســالف ـــات وزمّ املغتر تبرالك

االوهاف عجل مصقل بحد  ونضرب

النظامي ــل مث اوامرك ــي ف  ومطير

ــي النظام ــل مث ــيخ ياش ــا وبيوتن

ــي الكالم ــرد ي ــاوهللا م ــاش ن ــن   م
لفيصل  وبعد ذلكأرسلالشيخنايفبنهذالبنبصيصرسالً
بن ومحمد حمود الرشيد بن سلطان األمير بأن يخبره الدويش
اإلمام ضد معهم الدويش بتحالف يَرْغبان أبااخليل عبداهللا

سنة  الطرفية(١٥)  وقعة وحصلت ، الدويش فوافق ، عبدالعزيز
عبدالعزيز(١٦)  مع امللك عالقته الدويش قطع وبعدها ـ، ١٣٢٥ه
،وفي عام١٣٣٠هـرحلالدويشإلىالعراقملناصرةالشيخعجمي

السعدون ضدقبيلة الظفير.
احلواشي

حاشية ٥٩٥ ص اإلسالمي واحلل السعوديون (١)
رجل وهو التوحيد مطير خالل مرحلة وفرسان شيوخ من اإلخوان لكبار الصهيبي املعاصر بن دله جازع محمد بن الراوي (٢) رواية

قبيلته. بأخبار واسعة دراية على
أخذوا والذين الروقة على سلطان الدويش بن فيصل كون هو حنيف ذكره الذي الكون ( هذا الوقعة هذه عن بلهيد ابن قال (٣)

١٢٧ ج ٤ .  األخبار ص ) صحيح اال بذكرهم يسمح وال أعز أصدقائي من
الذي ً بدرا ابنه قتلوا بعدما وطبان إبل أخذوا عتيبة من ركباً والصحيح:أن فيها! وبالغ املشتاق) ( حتفة تاريخه البسام في ذكرها (٤)

.( بدر مقتل بعد العزيز على امللك عبد الذي وفد هو فبندر البسام! قال كما املقتول بندراً وليس ). والده لوحده عند إبل كان
قال: بندر مقتل وعن فيها). اذبح وطبان وابن ماجرى: (ياشقحٍ في مفاليها .. حقيقة تبنيّ التي العتيبية قصيدة والشاهد
وعندما اشتد بندر، ابنه ومعه العرب من قوم على وطبان أنه أغار :٣٩٩ ٣٩٨ـ /١ اجلزيرة) من (أعالم كتابه في البرجس (أحمد
في وهو بندر يحتضن الرجل فصار وجهي، في بندر:أنت فقال يابندر، امنعني : وقال طعنه الذي الرجل فصاح بندر أصيب القتال
على باهللا يحلف وأخذ منعني طعنته وهو يقول: أنا محتضنه وهو ووجد الرجل إصابة ابنه أن رأى بعد وطبان فحضر الرمق، آخر

أصيلة.!! عربية من شيمة يالها قومه. ديار وصل نه حتى ذلوالً وأمّ وأعطاه منع بندر، فأعتقه على وطبان:أنت فقال ذلك،
 وقالمنديلالفهيد فيكتابه( منآدابناالشعبية )ج٨،ص٢٠٢مانصه:(غزاقوممنحربعلى مطيرودارت معركةبينهمكسرتفيهارجل
رف وأمسكوهلكنبندرماتمنليلته، فقامالدوشان بندربنوطبان الدويش،لكنمطيرأحاطوابالقوم ومنعوهم،والرجلالذيأصاببندرعُ
يريدون قتلالقاتل،فأقسمعليهموالده وطبانوقال: هذه عوايدالعربواملعركةعلىوضحالنقاء فقاموردعلىاحلربيذلولهوبندقيتهوزهابه،

ومشىمعهإلىقومهوقطعمعهالطريقخوفاًعليهمنمطير).
أشهر  ) كتابه حاشية في أورده أقله، لم لني كالماً قوّ الذي احلربي البدراني موسى بن األستاذ فايز على األخوي عتبي أسجل  وهنا
وأهل  ، عتيبة مع وقعة قتل في قد الدويش وطبان بن بدر بأن ( أفدته أني ذكر ٣٧ عندما ص ( الهجرية للسنوات احمللية التسميات
أهل أن حكاياته الذي زعم في املشوح احلربي مشوح تأييد ألجل وذلك الدوادمي ) وأهل ) كلمة كالمي أضاف على إذ ( الدوادمي

بنيدر الدويش)! بـ( يُسمى من الدوشان في اليوجد بأنه ماذكرناه أعاله. علماً والصحيح الدويش. بنيدر قتلوا قد الدوادمي
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حميد مانصه الشيخ نايف بن هندي ابن ١٧٧.رواية عن ص ( جند البادية في حياة ) كتابه في العتيبي اهللا ضيف بن (٥) قال عواض
القبيلتني ) . بني وقعة مطير عند رمحني في قتلته فقد هوصان أما ) :

قال إبراهيمالقاضيفي تاريخهماملخصه:...وإذافيصلالدويشعندمعدىابنسعودوقالهذاباينشينه،وهمّ فيهابنسعودوإذا قومه (٦)
دخلالعلممع محمدابنحميدوكبارعتيبةقالوا:مالكأال الذينمعهمنالباديةمنمطيروعتيبة.حضر كبارالغزووقال:وشترون؟وهومُ
تنكفابن رشيددخلديرتهوشمرهجواوانتالحق عليهم.قال:أنكفناثمأنكفالقومواملقصد نكوفةمطيرالينتذرون،..............إلىأن قال:ثم

ركبابنسعود وسارمجنب...ثمعارضوهعتيبةوعدىعلى فيصلالدويشوأغلبعلوىمعه.....وكسرهم ابنسعود....)
من وهم مطير من يده عبدالعزيز امللك نفض مانصه: عبدالعزيز) امللك سيرة في ( الوجيز كتابه في الزركلي الدين (٧) ذكرخير
الدويش يضرب وبدأ فنصروه وعتيبة جند واستنصر بقحطان عليه، سلطان الدويش بن كبيرهم فيصل خروج العرب بعد جمرات

ص٥٠  الدويش) وجرح منهم عدداً فقتل امعة أطراف في ثم سدير من جهة عليهم في فأغار ومطير
الدويش. مع كان قحطان من رجل اجلذوعي (٨)

حوالي الثمانني. اجليش أهل أربعني وعدد املوهة خيالة عدد أن بن خلف اخلس محمد أفادني (٩)
سلطان املسماه بن الدويش فيصل إبل هي والسود بالودائع). ) ماجد الدويش املسماه بن محمد الفارس إبل هي الشقح (١٠)

(الشرف).
هندي. بن محمد األمير حضور وعدم مهنا روضة معركة في عبدالعزيز للملك مطير مساندة إلى يشير (١١)

مهنا. روضة معركة الزبارة: كون (١٢)
الرشيد. عبدالعزيز املتعب األمير هو ابن متعب (١٣)

علوى. من عون ذوي من الصهبة الفغم وجماعته بداح بن سعود الشيخ به يعني (١٤)
رجب في السنة: هذه وفي ) البسام مانصه: أحمد الدكتور حتقيق تاريخه في عيسى ابن الطرفية قال وقعة وعن سبب (١٥)
والدويش، بصيّص ابن سعود، وكاتبوا ابن حرب في معه القيام ووعدوه رشيد، بن عبيد آل بن حمود سلطان بريدة أهل استجلبوا
هذال ونايف بن الدويش، وفيصل القصيم أهل بلدان وكاتب بريدة، من بالقرب والبادية ونزل احلاضرة معه من مبن رشيد ابن فقدم
في واجتهدوا الطرفية على ونزلوا والذلول الصعب على بأهلهم فساروا البطينيات في ذاك إذ وكانوا مطير ورؤساء بصيص بن

اإلمام.......) ص ١٢٥٣ حرب
امللك  مانصه:(وجمع ومآثره) مساعد حياته بن عبدالعزيز (األمير كتابه في سليمان حسن حسن قال الطرفية وقعة وعن
مع وقحطان الرشيد،وعتيبة ابن مع ومطير وحرب شمر احلضر،فكانت إليه من نفر ومن وقحطان عتيبة من عبدالعزيز أنصاره

٦١ ص عبدالعزيز) امللك
وآخرين.  بصيص بن غالب بن ونواف الصهيبي دله بن جازع بن محمد رواية (١٦)
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بعض عن احلديث) (تاريخ جند كتابه الريحاني في أمني ذكر
مطير بخيانة السنة هذه تمت خُ :(وقد مانصه ١٣٣٠هـ عام أحداث
وعربانه واستنهضه السعدون عجمي استغواه الذي الدويش فيصل ورئيسها
وأما األتراك، يد فهي اخليانة هذه في اخلفية اليد  أما الظفير محاربة على

العرب) (١). املستتركني من صوت فهو الصوت

التعليق:
مبناصرة  تتشرف الدويش فيصل وزعيمها مطير قبيلة
زعيم قبلي أنه إذ عجمي السعدون، وزعيمها املنتفق قبيلة
التي العربية األخالق من مكارم مستمدة أصيلة مبادىء له
وسيرته تشهد عجمي احلنيف،فتاريخ اإلسالمي الدين أقرها
نبل توضح التي احملايدة النصوص بعض وهذه ذلك، على

فيه: مانقوله وتؤكد السعدون
العبقرية الواقع يكن في لم إن عجمي أعظم فيلبي:(كان قال
وكانت احلرب خالل العرب أجنبها  التي الوحيدة العسكرية
الرغم حظاً. وعلى أكبر وجناحاً أفضل اعترافاً صفاته تستحق
والشكل للطريقة تقديرنا إنكار الميكننا عدونا كان أنه من
والمستقبل خاسرة قضية خدمة في فيهما استمر اللذين
اآلخر على اجلانب الصحراء، في احلرب سنوات مدى لها على
أن علينا وعامالً توجب حلمنا، في دوماً سهماً كان الفرات، من

له حساباً) (٢). نحسب
كان األولى،  العاملية احلرب نار اندلعت عندما ) املارك: وقال

55



بدافع وذلك األتراك، بجانب يحارب سعدون بن باشا عجمي
استمدت التي العربية بالثورة ينخدع ولم اإلسالمية، عقيدته
بل العرب، ساسة من غيره انخدع كما اإلنكليز من قوتها

الناحية). (٣) لهذه منتبهاً عجمي كان
راشد بن منصور بن سعدون (باشا) ابن عجمي ) الزركلي: وقال
ومشيخة املنتفق ألسرته إقطاع كان زعيم عراقي، السعدون:
مع وحروب أخبار وله شجاعة وفيه عوناً ألبيه ونشأ عشائره،
مكان يسمى يقيم في وكان ومطير. ، عشائر الظفير، وعنزة
العثمانية احلكومة  على البصرة،وامتنع بقرب (الغبيشية)
فاسترضاه النقيب، طالب السيد وبني بينه  خلصومة مدة،
فلما األولى. العاملية احلرب قُبيل باشا) (جاويد بغداد  والي
وثبت وقاتل اإلنكليز، احلكومة، مع غمارها خاض احلرب نشبت
بعض فرحل إلى بغداد، سقطت أن إلى مواقف عصيبة في
في وأوغل عليها، فتغلب أنكليزية قوة وهاجمته عنزة، قبائل
فظل معهم إلى بالعثمانيني واتصل شمر بأراضي فنزل البر
(كرموس) بلدة مزارع في فمنحوه ( ١٩١٨م ) سنة أواخر احلرب

فيها).(٤) فأقام أورفه، ملحقات من
عجمي الشيخ موقف لنا اتضح النصوص هذه خالل فمن
البريطانيني ضد املسلمني العثمانيني مع كان السعدون، فقد
تفتخر املواقف هذه فعلى املسلمني، بالد في ومصاحلهم

مبناصرته. مطير قبيلة
بقدوم (ت ١٣٤٥هـ) سويط بن بن نايف الشيخ حمود علم  فلما
السعدون الشيخ عجمي ملناصرة الدويش بن سلطان فيصل
مبطنة برسالة رسوالً سويط ابن أرسل املنتفق قبيلة شيخ

: الرسالة تلك على رداً األحدية هذه فقال الدويش: للدويش،
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الظفير ــا  ــن م ـــل ـــاواص  ي

ـــه خـــيـــل تــغــيــر ـــت ـــزال  ن
وصـــاه ــف ــاي ن ـــن ــي الب ــن  م

ــالة ــص ال ـــت وق ــه مـــع ــي جت

متحدياً: شاعرهم الظفير بذلك قال علمت وعندما
ـــش ـــدوي ال مي  يــــاطــــارش

ـــام الــدعــم ب ــد ــوع ـــرى ال ت
ــع والربي ــاء امل ــه ل ــر   اذك

ــع جمي ــب  نلع ــهيلة بس
الظفير: شاعر وقال فسارالدويش،

مــحــتــدم ـــم ـــاك ـــدان ج ـــب  ع

ملنا ـــي ـــل ال ـــد  ـــم اح وانــــــا 
ــع ــي ــرب ال ذاق  وال ـــر  ـــده م

جميع جـــــوزا واخـــــو ــا  ــن ح
فامتأل آثر البقاء، ثم الدويش، كفة ودارت املعركة، ورجحت

وقال: غيظاً سويط ابن صدر
ـــروس ع ـــــارت ص ـــي ـــرت ـــا دي  ي

ـــش ـــدوي ال ـــــد ـــا ول ـــه ـــداب غ
ــة ــل ــاي ــق ال ــا ــه ــي ــل ـــك ع ـــلّ  م

ــة ــل ــاي ــط ال ـــوم ـــل ـــع ال راع 

كالوة: لسان على الظفير من حادٍ وقال
ـــراح واســـت ـــي  فــيــصــل نــــزل ب

وحــــمــــود يـــاطـــيـــر الـــفـــالح

(٥) ــي  ــل ع ــي ــرب ــب ــخ ي ـــن  م ـــا   ي

هـــلـــي(٦) ولــــــــزّام  يـــاتـــالـــي
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الظفير: من شاعر وقال
ياسيف خليتها ديرتي  يا

ريف صارت يوم شقراء خليت
عود شجرها من املك عاد  ما

القعود حــفــي  ــا ــه ــداب غ
ولم  سنوات، ثالث ملدة العراق في وقبيلته الدويش بقي  وقد
امللك ناصر حيث عام١٣٣٣هـ جراب إال قُبيل معركة إلى جند يعد
، (٧) الرشيد املتعب عبدالعزيز بن سعود ضد األمير عبدالعزيز
وناصرهفيمعركةكنزانأواخرعام١٣٣٣هـضدقبيلةالعجمان،
ـ(٨).النضمامهحلركةاإلخوان(٩) ثماستوطناألرطاويةعام١٣٣٤ه

احلواشي
٢٠٤ ص (١)

حاشية الشمري ص١٨٣ لطالل اجلواهر عقود كتاب عن (٢)
العرب ج١ ، ص ٩٨ شيم (٣) من

ط١٢ ،سنة ١٩٩٧م بيروت، للماليني العلم دار ، ج٤، ص٢١٧ (٤) األعالم
سابق مصدر اجلواهر فرسان العرب.عقود مشاهير من ضويحي ابن بن فارس حمدان بن فالح علي بن هو (٥)

.٢١٧ ص
اجلواهر ص٢١٩. عقود انظر شيخ الظفير. سويط بن نايف بن حمود (٦)

العسكر)  عبداهللا تأليف تنوير املسير من الظفير.(انظر الصمدة شيخ أبا ذراع ظاهر هو ابن ولزّام
امللك فيصل املقربني عند الرجال من وهو الشمري األسلمي رشيد الهمزاني بن محمد الشيخ لي (٧) روى
وإن الظلماء) (ذيب بـ يلقبه وكان عبدالعزيز الذين عملوا مع امللك الرجال من والده رشيد إن عبدالعزيز بن
بالعودة أجل إقناعه من العراق في كان عندما سلطان بن فيصل للدويش مرات أرسله ثالث عبدالعزيز امللك

جند. إلى
عبدالعزيز امللك أراد وقد ) مانصه جند) في األخوان (حركة العلمية في رسالته الزيد عبداهللا ذكر الدكتور (٨)
املزيد تشمل سياسة في امللك وقد بدأ ١٩١٦م ١٣٣٤هـ املترحلني عام القوم باقي إلى األخوان حركة بنشر
قبيلة الدويش شيخ فيصل هما: العربية القبائل شيوخ كبار من شيخني احلركة بدعوة في البدو من واملزيد
الشيخني بدعوة هذين امللك بدأ وقد ذلك ليفعلوا عتيبة. قبيلة شيخ حميد ابن بجاد بن وسلطان مطير.
أول الدويش فيصل وكان أفراد قبيلتيهما على القوي وتأثيرهما بسبب نفوذهما للحركة باإلنضمام القبيليني
للتطور جديد مظهر إعتباره ميكن والذي ١٣٣٤هـ ١٩١٦م عام األرطاوية إلى مجيئه وكان امللك دعو من قبل
لهم هناك العديد أحضر الدويش قد ألن بسرعة كبيرة األرطاوية في العامة ازداد وقد اإلخوان حركة تقدم في

في موطنهم اجلديد). لإلقامة اتبعوه الذين قبيلته أفراد من
(( يعتبر  ص١٢٠ـ  ١٢١ مانصه  شبّر ج٣ ماجد حتقيق أبونهامي، فون فرايهير ماكس تأليف كتاب البدو في ورد (٩)
عالقاته وتعود العصراحلديث، في العربية اجلزيرة عرفتها الشخصيات التي أهم من واحداً الدويش، فيصل
رشيد وابن سعود. ابن بني فيما طويل وألمد يتراوح ظل السياسي موقفه لكن بعيد، زمن إلى سعود ابن مع
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الدينية قد اإلعتبارات بعض تكون رمبا ١٩١٤م . عام سعود حتى ابن لصالح نهائي بشكل يحسم موقفه ولم
أعماله أسهمت وقد احلركة، زعيم لهذه أهم وبسرعة وأصبح اإلخوان إلى فيصل دورها، حيث انظم لعبت
خلالفات سبباً نفسه في الوقت كانت لكنها ملا بعد احلرب، الفترة التالية في توسيع دولة الوهابيني خالل
الدويش الشيخ فيصل معارفي أشهر ومن :) الصحراء) كتابه(عرب في ديكسون وقال ( سياسية وخارجية.
آخر عربي يفعله مالم فعل الرجل الذي البدو وهو بني حقيقاً ملكاً كان مطير والذي قبائل لعموم السابق
بعد يكون ورمبا سعود املدينة البن الذي فتح نفسه وهو السلطة والشهرة إلى للوصول سعود ابن ملساعدة
حيث من القرن.أما هذا في العربية اجلزيرة أجنبتهم الذين البدو اإلستراتيجية أعظم رجال نفسه سعود ابن
سكوتاً رجالً صارماً وكان ملحوظ بشكل والرأس األنف ً عريض املنكبني كبير قصيرا رجالً كان فقد املظهر
بأنني هنا أسجل فإنني بعدي من املؤرخون الينصفه وخوفاً من أن به..... يحيطون من ماكان يتكلم مع ً ونادرا
كان أن فيصل فيه ومماالشك ً قائال: حديثه ديكسون ويواصل كل ماهوجميل... سوى شخصياً لم أرى منه
ملستقبل اجلزيرة ً عظيمة أفكارا يحمل وكان العبادة ـ إلى درجة يحبونه قومه الصحراء وكان قادة كبار من
بدوي عسكري مخطط أعظم فيصل الدويش إن ): وجاراتها الكويت في كتابه ديكسون عنه وقال . العربية
في القتال ً مبرزا ً قائدا الدويش فيصل كان ديكسون وقال القرن). هذا العربية اجلزيرة شهدته سعود ابن بعد
عنه وقال (......ً أبدا اليخاف املوت نادرة، بشجاعة يتميز وكان بارز، عسكري فكر ذا احليلة، واسع الصحراء، في

العربية). اجلزيرة في شبه اليُنسى الذي والقائد املشهور (الرجل أيضاً:
وحصار (حائل) حصار فيصل الدويش:(وتولى فيصل عن اإلسالمي) واحلل (السعوديون كتابه في كشك وقال
عليها فقضى العراق أطراف إلى وجلأت عبدالعزيز على خرجت ، جند من لعشائر غزواته وكذلك (املدينة املنورة)
األول وزعيمها ، األخوان حركة ً في رائدا ( مطير كافة زعيم الدويش( فكان فيصل الرعب ورافق اسمه ، الدويش
شاء اهللا). ما ، اإلسالمي بقضية احلل ، ومرتبطة حية ذكراه وستظل ، سنة ١٥ خالل اجلزيرة وبطل ، بال نزاع

والسياسة  الدهاء األفذاذ في وهو من ..) ص ٤٨٥ جند) تاريخ في والعيان (اخلبر كتاب صاحب الفرج  وقال خالد
احلجازية احلرب وفي بالءً حسناً فيها وأبلى حائل في حصار وقد تولى قيادة اإلخوان والقيادة... التدبير وحسن
لَده كانت بسالته وجَ السعودية):( العربية اململكة (توحيد كتابه املانع في وقال املنورة) املدينة محاصرة تولى
جون وقال له)  التامة الطاعة أتباعه تُلهم للذات رة املُنكِ شجاعته وكانت األموراألسطورية، وصبره من
حاكم الغطغط خثيلة، ماجد بن أيضاً التقيت مانصه: ( كما اإلخوان) (حركة العلمية رسالته في حبيب
زرت كما البارز. اإلخواني الزعيم بجاد، بن سلطان لقريبه األكبر املالزم قبل من كان والذي هجرة عتيبة، احلالي،
كانت التي الهجرة تلك لألرطاوية، السابق احلاكم الدويش، مثل: عبدالرحمن اإلخوانية األخرى الشخصيات

الدويش). فيصل اإلخوان لزعيم وضحا شقيقة أمه وكانت مطير، قبيلة قاعدة
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(١) ÒµØàdG øe kÓ«∏b kÓ¡e

الهداية  نطلب ومنه الرحمن الرحيم، وبه نستعني، بسم اهللا
الكرمي،بعيداً خالصاً لوجهه عملنا أن يجعل ونسأله والتوفيق،
على اطالعي خالل احلق.فمن قول وتنكب والتعصب، الرياء عن
بداياتي منذ الشعبي واألدب والتاريخ األنساب كتب بعض
بعض في أجد كنت عاماُ عشرين قبل البحث في املتواضعة
مطير قبيلة من بطون موثق عن أنساب غير كالماً الكتب تلك
وسبيع حنيفة،وعنزة ، بني مثل: ، أخرى قبائل ينسبونها إلى
مصادر بال ، ومتيم، وغيرها، وناهس شهران والدواسر، وشمر، ،
عدم بسبب اهتمام  إي أعيرها ال وكنت متصلة  مراجع وال 
الذين االنترنت على عشاق الكتابة ظهور بعد ولكن التوثيق
التحقق دون ومرجعاً ً مصدرا أيديهم يقع بني كتاب ون أي يعدّ
املعلومات الغير تلك عن التنبيه عليّ لزم العلمي، والبحث
لألخوين مباركة بجهود اهللا أكرمنا أن موثقة خصوصاً بعد
والباحث احلربي، بن موسى البدراني فايز الباحث الفاضلني:
وحققا الذين جمعا املطيري، الوسمي ابن غنب عوض نايف بن
عن وأوفاها، املصادر أوثق من تعد التي القدمية الوثائق ونشرا
أنساب أن اتضح الوثائق، تلك خالل فمن احلجازية القبائل 
حلفاء مع الكتب بأنهم مؤلفي تلك التي يظن تلك البطون
لهذه السابقة  القدمية الوثائق من خالل تبنيّ مطير  قبيلة
قبيلة مطير في ومنسوبة معروفة البطون تلك أن الكتب 
على واضحة، تدل وحجة بيّنة الوثائق وهذه قرون عديدة منذ
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الكتب تلك مؤلفي ولعل موثقة الغير األقوال بطالن أصحاب
ل يعوّ التصح أن التي العامية الروايات بعض على اعتمدو قد
منقولة رواية من فكم القبائل أنساب وإثبات انكار في عليها
الوثائقية. الدراسات نتائج وقلبتها احلقيقة براهني نقضتها
القبائل أن أبناء جميع من الباحثني إخواني أناشد هنا ومن
التي العربية للقبائل االجتماعية التركيبة  على يحافظوا
االعتماد يتجنبوا وأن املاضية القرون عبر التركيبة تلك ارتضت
السخط تثير إذ األنساب كتابة في العامية الروايات على
االختصاص من ذات الدولة وزارات يشغل مما القبائل أفراد بني
والوطن، األمة تخدم وال املناطق وكذلك إمارات إعالم وداخلية،

حتياتي. وتقبلوا
السناح عبدالعزيز

احلواشي:
مطير قبيلة منتديات في نشر (١)
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حياتهم صفو أعكر لم «إنني
باحلقيقة أخبرهم فقط ..ً أبدا

فيرونها جحيما!»
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