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قال شـــاعر عنيزة عبدالعزيز بن محمد القاضي، مؤرًخا النتصـــارات الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل ســـعود 1904م في منطقة القصيم: 

دخل اإلمام ابن الســــعود عنيزة               والبشريات تعم في األنحاء   

وإليه أقبل أهلها وجميعــــــــــها                يبدي الســـرور معقبا بثناء   

وإليه أقبل من بريدة وفدهــــــم                  يدعونه لتعقب األعــــــــداء  

تلـــك هي الحال التي تركهـــا األعداء في نفوس األهالي، ووجدوا الخـــالص -بعد الله- في 
الملـــك عبدالعزيز، وكانت معركتا البكيرية والشـــنانة من المعارك الحاســـمة، فبعد أن اصطدمت 
قوات ابن سعود – حســـبما دأب المؤرخون على نعته بابن ســـعود- باألتراك، كانت المعارك عنيفة 
ا؛ ألنها لم تكـــن كغيرها وأخـــذت األحداث بين كـــر وفر، وطالت مـــدة المناوشـــات، وانتهت  جـــدًّ

باستســـالم تلك المواقع وبقية بلدان القصيم. 

وكانت تلـــك األحداث محط مراقبة شـــديدة من األتـــراك بعيٍن ملؤها الخـــوف والحذر، 
ولذلك عمدوا إلى سياســـة التقّرب والتفاهم مع ابن ســـعود، فطلب والي البصرة فخري باشا من 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل – الوالد- االجتماع به وبشـــيخ الكويت فـــي الزبير، وكانت االقتراحات 
مخزيـــة، وهي أن تجعـــل الدولة العثمانيـــة منطقة القصيم أرض حياد ويكـــون وكيل الدولة فيها 
عبدالعزيز بن ســـعود ترافقـــه قوة من جنود األتراك، وببســـاطة السياســـي المُحنك رفض اإلمام 
عبدالرحمـــن ذلك العرض الذي ســـيجعل المنطقة في صراع مســـتمر، واألدهى من ذلك أن يكون 

سليل األسرة الســـعودية وكيالً على أرضه ويصبح تابًعا لهم. 

ومـــع ذلك، عندما عاد اإلمام إلى القصيم لم يســـتبد برأيه، وعـــرض االقتراح التركي على 
ذوي الشـــأن من أهل القصيم فلم يوافق عليه أحد إال آل مهنا. 

وبالرغـــم من أن اإلمام لم يوافق، أراد األتراك تنفيذ خطتهم فأرســـلوا قائًدا من قادتهم، 
وهو فيضي باشـــا مع فرق عســـكرية وعدًدا من المدافع من العراق وأمروا والـــي المدينة صدقي 

باشـــا بالتوجه كذلك واجتمع األثنان بالقصيم. 

وفشـــلت محادثـــات كثيرة للباشـــوات، منها ما نحن بصدد دراســـته، تكـــرار االقتراح أو 
العرض الســـابق على اإلمام عبدالرحمن من فيضي باشـــا هذه المـــرة، بعدها تحركت قوات فيضي 
تجـــاه اليمن تاركة نجد وأحوالها لصدقي باشـــا، وكانت التحركات العســـكرية داخل بلدان القصيم 

التي نتج عنها اســـتنجاد األهالي بابن ســـعود وقد بادر بنجدتهم وأنجدهم بقواته. 

غّيرت الدولة العثمانية صدقي باشـــا بقائد آخر؛ ألنها شـــعرت عدم مقدرته على إنجاز ما 
يطمحون إليه بالباشـــا سامي الفاروقي، وما كان من الفاروقي إال تجديد طلب االقتراح السابق ألنه 

يمهد لهـــم البقاء في القصيم وحكمها.  

واجتمع ابن سعود بســـامي الفاروقي في البكيرية، وال يزال العرض مستمًرا في أن تتبع 
منطقـــة القصيم الدولة العثمانية، فلـــم يوافق على ذلك، وطلب منهـــم أن يغادر األتراك جميًعا 

استثناء.  دون  بأكملها  نجًدا 

ولم يكن في أيديهم ســـوى اإلذعان إلـــى طلب المغادرة، وغادر منهم عـــدد إلى المدينة 
المنورة ومنهم من غادر إلى العراق، وقد كانت المعاملة اإلنســـانية هي األســـلوب المتبع من ابن 

ســـعود للقوات التي غادرت وأمنهم على أنفسهم . 

ومـــن خطبه -طّيب الله ثراه- عندما اقترب من أســـوار بريدة، إذ قال: "إننا هاجمون على 
البلد فأحذروا أن تؤذوا من ال يعترضكم أو تســـيئوا إليهم بشـــىء، حاربوا من حاربكم وسالموا من 
ســـالمكم، أما البيوت فال تدخلوها والحريم ال يعتدي أحـــد عليهن ومن يعتدي عليهن فيدي عليه"، 

فرحم الله المؤســـس، اندثرت كثير من األخالقيات إال ما رحم الله، فعاد إلحيائها. 

األتراك يحاولون االقتراب
من ابن سعود  


