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 يىسف سامي فرحان. د

  الرتبيت للبىاثكليت  –جامعت األوبار 
 ادلستخلص

المممكة تأريخ من مرحمة خطيرة ( 8591-8591)شكمت مرحمة حكم الممك سعود 
فقد شيدت ىذه المرحمة العديد  ،كونيا مرحمة حرجة بالنسبة لمعالم العربي ،العربية السعودية

مما أعطى زخمًا لممعارضة السياسية ألخذ دورىا  ،من الصراعات والتيارات الفكرية واألحداث
معظم ستشرى في اوذلك بسبب الفساد الذي  ،ألحداثافي الضغط عمى الممك سعود لتغيير 

 جيزة الدولة فضاًل عن كبت الحريات ومنع تشكيل األحزاب.أ
عبد جمال خر فقد تمثل بصراع الممك سعود مع الرئيس المصري آلأما الجانب ا

القومي في العالم  فكرالظيور و  ،8599بان حرب السويس عام أزدادت مكانتو االناصر الذي 
رئيس المخابرات السوري ىذه المؤامرة من قبل  كشفغتيالو و إومحاولة الممك سعود  ،العربي

صراعو مع عبد أضف إلى ذلك  ،مما حطت من مكانة الممك سعود عربياً  ،عبد الحميد السراج
سرية وعمنية الناصر في اليمن فضاًل عن ظيور معارضة سياسية تمثمت بأحزاب وحركات 

 قوة.إال أن السمطات السعودية واجيتيا بكل  ،ضد سياسة الممك سعود
Abstract 

The reign of king Sauid for the Kingdom of Saudi Arabia has witnessed a 
critical phase as regards the Arabic world since it experienced many struggles, 
intelleactual trends and events. this gives rise to political opponent which had its 
role in pressing on king Sauid to change the bad situations, in addition to the 
corruption that spreed in most of the kingdom institution, depression of democracy 
for biding freedom of thought and forming potties. 

While the other Sauid represents the struggle of king Sauid with the 
egyptian presdent Abdul – Nasir who had gained more fame due to suis war in 
1956 and the apperance of the national support in Arabic world where he was the 
leader. in addition struggle of king Sauid with Abdul Nasir. 
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 ادلقذمت
والسيما  ،لمممكة العربية السعوديةفي اثرنا في بحثنا دراسة المعارضة السياسية آ

مرحمة  تكونيا من المواضيع الميمة التي عالجم؛  8591-8591مرحمة حكم الممك سعود 
داخمية نوعين: معارضة كانت المعارضة عمى إذ  ودية،العربية السع حرجة من تأريخ المممكة

وخارجية تمثمت بحركات وأحزاب عممت داخل وخارج  ،ضد نظام الحكم وفساد النظام اإلداري
عبد جمال المممكة لزعزعة نظام حكم الممك سعود بسب سياستو الخارجية المتمكئة السيما مع 

 .الناصر
األول: أوضاع المممكة أبان حكم الممك تضمنت ىذه الدراسة ثالثة مباحث تناول 
وعالقة المممكة العربية السعودية بمصر  سعود وظيور المعارضة السياسية ضد حكمو،

أما المبحث الثاني فقد  وانعكاس ىذه اإلحداث عمى التطورات السياسية الداخمية لمسعودية،
لكبير في دعم المصرية وصراعيما ا –تضمن أثر ثورة اليمن عمى العالقات السعودية 

وتناول المبحث الثالث دور الألحزاب  ،السعودية والجميوريين من قبل مصرالممكيين من قبل 
 .عارضة ضد النظام السياسي السعوديوالمنظمات السرية والعمنية في أزديادة حدة الم

 ظهىر ادلعارضت السياسيت وحكم ادللك سعىد:: ادلبحث األول
السياسية في المممكة العربية السعودية ليست بالظاىرة ن نشوء حركة المعارضة إ
برز عدد من األفراد والجماعات سواء من داخل العائمة  فعمى مدى عقود طويمة؛ الجديدة

المالكة أو من فئات المجتمع السعودي المختمفة بالتذمر من األوضاع السائدة وخالل عقدي 
من  اً واسعمجااًل  مثمتت قوى سياسية تشكم ؛القرن العشرينمن الخمسينيات والستينيات 

حركات المعارضة حممت عناوين مختمفة منيا ما ىو قومي أو ليبرالي أو بعثي أو ناصري أو 
 .(8)لتغيير نظام الحكم واحد   وكميا كانت في الحقيقة تصب في مصب   ،إسالمي
 فكرالالسعودية عارضت من البداية المممكة العربية ن دول الخميج العربي السيما إ
التقميدي لنظم  فكروال ،القومي من جية فكربين ال اً وبدأ في أول األمر صراعًا ظاىر  ،القومي

 .(2)وقد ساند الغرب المد التقميدي ضد التيار القومي الحكم السائدة )الممكية( من جية ثانية،
ود بعد وفاة والده الممك عبد العزيز آل سع السمطةمنذ توليو  (1)شيد عيد الممك سعود

فضاًل  ،(1)سوء التنظيم اإلداري وكثرة المشاكل والصراعات بين األمراء والفساد 8591عام 
لمسعودية بسرعة ميما  التحديثدخال إعن ظيور ثالثة تيارات: األول تيار الشباب الراغب ب



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 (1اجمللد )( 1العدد )

 2016( آذار)

 

  (811 (  
 

الشخصيات السياسية  يمثلوالثاني ىو التيار الداعي لمتطور المعتدل  كمف األمر،
أن تبقى  يدعوا إلىكان فقد أما التيار الثالث  ذات مكانة مرموقة،والتي كانت واالجتماعية 

في وضع صعب أمام الممك سعود  جعلاألمر الذي  المممكة عمى وضعيا القديم دون تبدل،
 مداخيل ازدياد من الرغم ،فعمى كما شيدت مدة حكمو تأزمًا كبيراً  ،(9)ىذه التيارات المختمفة

 891) تتجاوز ال أن كانت بعد ،8591 عام (لاير مميون 8199) في مدتو إلى الحكومة
 تنفق ولم االجتماعية، الحياة طبيعة في جذري تحسين إلى يؤد لم ىذا أن إال لاير(، مميون
 صرف فقط مبمغ لممواطنين، الحكومة تقدميا التي الخدمات مستوى تحسين عمى األموال

 من (% 11،1) يعادل ما أخذت التي واالمنية العسكرية الشؤون عمى مميون لاير( 911)
 بناء عمى مميون لاير( 298فيما ذىب مبمغ ) ،8591عام  في الوطني لمبالد الدخل اجمالي
 .(9)البالد خزينة التي انيكت استعراضية، ومشاريع قصور

 آذاركشفت مجمة العالقات الخارجية في واشنطن النقاب في عددىا األخير في فيما 
التقرير  اوكان ليذ ،السعودي بالشأنفيمبي والخبير عبد اهلل  لممستشرقعن مقال  8591عام 

األول تضمن حالة  :وقد تناول التقرير قسمين ،صدى كبيرًا لدى األوساط الرسمية والدبموماسية
واحة الحدود في والثاني تناول الخالف السعودي البريطاني حول  الفساد في المممكة،

قائاًل "قد أصبح أىتمامًا خاصًا من  أشار إليوسم المتعمق بالفساد فقد أما الق ،(8)البريمي
وقد أشار  ،سبابو ودوافعواألوساط المعنية والجيات المسؤولة بالفساد المستشري بالبالد وحمل أ

الكاتب إلى بعض األطراف المعنية بالفساد مثل عبد اهلل السممان وزير المالية والشيخ يوسف 
التقرير  االخارجية المذان يعدان من أكثر الفاسدين في المممكة" وقد أثار ىذياسين وكيل وزير 

 . (1)ستياء الممك سعود وتحفظ عمى نشرها
والتي من  ،صالح الداخمي في المممكةإللحاول الممك سعود تقديم عدة مقترحات 

سمعتو  تساءذلك الجياز الذي  ،شاعة األمن واالستقرار لمجياز اإلداري في المممكةإشأنيا 
 . (5)ستشرى في السنوات األخيرةاسراف والفساد الذي إلبسبب ا عالميًا،

 ،(81)عن وجود خالف بين الممك سعود واألمير فيصل وقد أكدت وثيقة لمبالط الممكي
جراءات التي كان يتخذىا الممك إلاونظام الحكم و حول شؤون الدولة  وكان ىذا الخالف يتركز
شخاص الذين حاول ألوقد لوحظ أن بعض ا ،األمير فيصلوجية التي كانت تتعارض مع 

 .(88)يقوم الممك بتقريبيم مما زاد شقة الخالف ،بعادىم من مراكز المسؤوليةإاألمير فيصل 
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نقالبيو عمى الممك سعود امحاولة عن كتشفت السمطات السعودية من جانبيا افيما 
وزير المالية السابق الشيخ عبد اهلل تجيت األنظار آنذاك إلى بعض أنصار او  ،8599عام 

والشيخ فيصل البنكوك  ،خمف الحسيني المستشار الحكومي: منيم وىم اً عتقل عدداف ،السممان
وعبد العزيز بن معمر وكيل وزير  ،األمر بالمعروف والنيي عن المنكر لجنةأحد أركان 

وتبين من  قاضي، ومدير مكتب العمل والعمال في اإلحساء وسميمان ،المواصالت السابق
لتقوا في ا ماأن ،خالل التحقيق أن أكثر المعتقمين أبرياء من تنظيم أي حركة أو مؤامرة

ينتقدون بعض مسؤولي  اوأنيم كانو  ،صالحإلبا مطالبيولمممك سعود لسياسة مناوءتيم 
 .(82)الدولة

 قوات تمرد أبرزىا واألحداث، العديد من التطورات 8599كما شيد في نيسان عام 
 محاولة نظم الذي الشمراني، الرحمن عبد النقيب بقيادة مدينة الطائف في المرابطة الجيش
 انقالبية أخرى في أيار من نفس العام محاولة كما حدثت فيصل، األمير العيد ولي الغتيال
 قادتيم ثم اعتقال ومن عزل المنفذين، استطاعت السمطة لكن الممكي، النظام اسقاط استيدف

وفي نفس  الشمراني، النقيب بينيم ومن أيمول من العام ذاتو، في ضباط ستة منيم ماعد الذين
 عمى تمردىا الطائف من الجنوب إلى جيزان غرب شمال القاطنة الريث قبائل اعمنت الوقت

وقد استطاعت  المنطقة، من القريب القير جبل في ومخابئ تحصينات واتخذت ليا السمطة،
 . (81)ىذه التمرد السمطات السعودية أخماد

عثور السمطات السعودية عمى مناشير صادرة " عن وثيقة لمبالط الممكي فما كشفت
من حمب ودمشق في سورية توزعت عمى مختمف الجيات واألشخاص في المممكة تحرض 

وتندد بالممك واألمراء وطبيعة نظام الحكم وسوء  ،عمى مقاومة األوضاع المضطربة في البالد
وىذه المناشير  في كافة دوائرىا ومرافقيا، المنتشروالفساد  ،السياسية في المممكةاألحوال 

وقد أقمقت ىذه المناشير الممك والمسؤولين  الكعبة(، داخلحممت عنوان )صرخة من 
لتنحية الممك  العربية السعودية أشيع عن وجود محاولة انقالبية في المممكة كما ،(81)ينالسعودي

نقالبية فشمت وساقت التيمة إلى كبار إلإال أن المحاولة ا ير فيصل،سعود وتنصيب األم
 .(89)وىما عبد العزيز بن معمر وفيصل المبارك المذان أعتقال في الرياض ،الموظفين

بين عدد من الضباط في الجيش  8599أخر في أواخر عام كما حصل تمرد 
ذ تزعميا بعض الضباط الذين كانوا قد إ ،السعودي وتحديدًا في القطعات المرابطة بالطائف
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بعض الدول األجنبية كالواليات المتحدة  ذىبوا إلىمصر أو في والسيما  ،تدربوا في الخارج
ليم الميام  لم تسندالتمرد ىو شعور الضباط بأن  اوكان الباعث ليذ ،األمريكية وبريطانيا

مكة ىذه التمرد بكل قوة وحزم وقد واجيت المم شغاليا،والمناصب التي يعتقد أنيم أىاًل إل
عمن عدد من ضباط الجيش السعودي أوعمى أثر ىذه الحادثة  ،(89)وقضت عمى المسببين لو
وىو  ،وجاء ذلك عمى لسان أحد كبارىم عن والئيم المطمق لمممك،ليم في زيارة لمممك سعود 

 .(88)القائد محمد الطيب
األصعدة السياسية واإلقتصادية  عمى مختمف كبيراً نصيبًا المشاكل الداخمية أخذت 
فقد  ،صح التعبيرأن  تأثيرًا أكبرسياسة الممك سعود الخارجية  فيما أثرت واالجتماعية،

مما زاد من قوة  ،بشكل مباشر عمى األوضاع الداخمية لممممكة انعكست ىذه السياسة
  (81)عبد الناصروقد وقع جمال  ،ب السعودي مع مصر تقاربًا كبيراً ذ كان التقار إ المعارضة،

جاء أنعقاد كما  ،(85)اقية لمدفاع المشترك مع السعوديةتفإ 8599تشرين األول عام  28ي ف
وكان  ،مصر والباكستان والسعودية خصوقد  ،ي مكة بعد موسم الحجمؤتمر إسالمي ف

تمسك توظيور حكومة ثورية في مصر  ،قطع الطريق عمى اإلخوان المسمميناليدف منو 
لكن التقارب لم يدم طوياًل بفعل  ،مع كممة المسممين وتحسين أحواليمالدين وعمى ج بثوابت

تجاىات إلوا ،بي عمى مضمون الوحدة العربيةالتناقضات التي كانت قائمة في العالم العر 
 .(21)السياسية والعقائدية اإليدلوجية المختمفة في العالم العربي

نشب صراع عنيف عمى  ؛حدة المعارضةزدياد اونتيجة لتمك األجواء المشحونة و 
نييار بسبب قوة إلقتربت المممكة من ااو  ،مطة بين الممك سعود واألمير فيصلالس

 ،يار القومي في المممكة بشكل كبيرة التأاألمر الذي جعل األرض خصبة لنش ،(28)المعارضة
عبد  الرئيس المصري جمالزدياد شعبية او  8599والسيما مع ظيور أزمة السويس عام 

العربي  البعثحزب القومية العربية واالشتراكية الناصرية ثم التيارات ذ ىددت إ الناصر،
 .(22)العراقي والسوري الحكم في السعودية آنذاك

شكري القوتمي السوري الرئيس و  جمال عبد الناصر اجتمع الرئيس المصري كما
 وأشار األقطار العربية، تغمغل الشيوعية فيأثار حول  8599والممك سعود في بداية عام 
 اذإن المممكة العربية السعودية لن تمضي معكما في حال إ" :قائالً  الممك سعود أثناء االجتماع

 .(21)في أحضان الشيوعية" وضعتما أقطاركم
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 شامل تأميم إلجراء العربية الضغوط بسبب بالحرج سعود الممك شعر االجتماع وأثناء
 قاعدة إغالق ووجوب السعودية، في المممكة العربية العاممة األجنبية النفط شركات عمى

 تيديده الرياض في العسكرية بالوفود اجتماعو أثناء سعود الممك لمس كما األمريكية، الظيران
 عبد وجمال القوتمي شكري زيارة وأثناء مصر، عمى عدوان وقوع حالة في النفط أنابيب بنسف

 وتطالب الناصر، عبد لجمال تيتف والرياض جده في مظاىرات خرجت الدمام الناصر لمدينة
 .(21)القومي الخطر بأزدياد سعود الممك وشعر السعودي، النفط بتأميم

نجم الرئيس المصري  قد لمع 8599عام  (29)حرب السويساندالع والحقيقة أن بعد 
ونظام وقد وجد الممك سعود ذلك عمى حساب سمعتو  ،لمقومية ةعبد الناصر كداعيجمال 
 .(29)حينيا رفع الممك سعود شعار اإلسالمية ،حكمو

جتاح العالم العربي السيما االقومي العربي الذي الفكر  وقد أشار تقرير حول تأثير
ستمرت عمى ىذه الطريقة احكميا في حال إذا  أن يزولوالتي يمكن  ،السعوديةالمممكة العربية 

 ،القومي فكرال جراءخطيرة في السعودية من  وقوع أحداث مىوأكد التقرير ع ،(28)في الحكم
والبد من تغيير شكل  العربية السعودية،داخل المممكة  وشدد عمى خطورة ىذه المعمومات

 .(21)لتالفي ىذه األحداث الخطيرة عمى مستقبل العائمة الحاكمة ،النظام السياسي في المممكة
مر آالممك سعود في التنفس العام بفضح دور سورية في كما قام حزب البعث في 

ردني بالمال ألمشيرًا إلى دعم الممك سعود الجيش ا ،في عدة أقطار حركة التحرر العربيعمى 
رتباطو بمؤامرة مرتضى المراغي ومحمد صالح اوأشار إلى  نقالب عمى الممك حسين،إلل

ناني الرئيس المبوضغطو عمى معارضي سياسة  ،عمى الثورة مرين في مصرآالدين وبقية المت
 .(25)شمعون الخارجية والعربية في لبنانكميل 

تحاد مصر إمت نالتي تض 8591عالن الجميورية العربية المتحدة في شباط عام إوب
غتيال عبد الناصر وذكر ذلك تيم الممك سعود عمنًا بالتآمر الوا   وسورية  بزعامة عبد الناصر،

وأضاف أنو عرض عميو مبمغ مميون  ،السورية خابراتعبد الحميد السراج المدير السابق لمم
رسال طائرة مقاتمة سورية إلسقاط الطائرة التي كان عمى متنيا عبد إسترليني مقابل اجنيو 
متدت في اوألن شعبية الرئيس عبد الناصر كانت قوية و  ونشرت الصكوك المالية، ،الناصر

ر ىذا النبأ القالقل الداخمية أثا ؛السعوديةالمممكة العربية كل أنحاء الجزيرة العربية وال سيما 
 .(11)زدادت حدة المعارضةاو  ،في المممكة
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 ،دية في الوطن العربيالسعو المممكة العربية أدى كشف المخطط إلى تراجع مكانة 
وبذلك فشمت جميع  السيما عندما عقد السراج مؤتمرًا صحفيًا تناول فيو تفاصيل المؤامرة،

مما دعا  ،ألمريكية لعزل عبد الناصر عربياً دارة اإلتبعيا الممك سعود وااالمخططات التي 
ستبدال الممك سعود بأخيو األمير فيصل ا فيإلى التفكير جديًا األمريكية الواليات المتحدة 

محسوبة النظرًا لما أصاب مدة حكم الممك سعود السعودية من مشاكل من جراء تصرفاتو غير 
رباك العممية ا  و  ية عمى الصعيد الخارجي،السعودالمممكة العربية التي أدت إلى تراجع 

 .(18)زدياد قوة المعارضةامسعودية الداخمية و لالسياسية 
و لعبد الناصر وشكري يموج تغتيال كانفيما نشرت رواية أخرى تذكر أن حادثة اإل

فإن العالم  ؛كانت ىذه االتيامات صحيحة أم ال اإذعما القوتمي الرئيس السوري  بغض النظر 
ذاعة القاىرة تناشد إوكانت  غتنم عبد الناصر فرصتو لشن ىجوم دعائي،او  صدقيا،العربي 

األمر الذي أشر إلى تردي  الشعب السعودي كل يوم أن ييب ضد سمطة آل سعود وطغيانيم،
من  ضطراب الحالة السياسية الداخمية لممممكةاو  ،العالقات بين البمدين بشكل كبير من جانب

 . (12)جانب أخر
الصراع بين األخوين سعود وفيصل كان البد أن يستند كاًل منيما إلى قوى ولحسم 

 8591آذار عام  21في  وجيتذ إ من داخل العائمة المالكة تدعمو في صراعة مع االخر،
مجموعة من األمراء عمى رأسيا األمير فيد بن عبد العزيز آل سعود بإنذار إلى الممك سعود 

كما وطالبو بحماية بيت المال من النيب وتنحية  ير فيصل،يطالبو بتسميم السمطة إلى األم
غتيال عبد الناصر ومنح أشقاء الممك حقوقًا إمستشاري الممك الذين كانوا ضالعين في محاولة 

 .(11)مماثمة ألبنائو
 مع الخالف المالكة في السعودية لتخفيف األسرة شرعت 8591 آذار عام 21 وفي

 ولي فيصل لألمير عنيا لمتخمي إرغامو طريق عن سعودسمطات الممك  وتقميل من مصر،
 اشاع ذلك ارتياح كبير الخارجية، ووزير الوزراء رئيس منصب أيًضا يتولى كان الذي العيد،

 باحترام يحظى وكان أفضل، بشكل معروًفا كان األمير فيصل فقد لمتغير، المتحدة لمواليات
 .(11)أيزنياور إدارة من أكبر

يتعمق بالسياسة الخارجية فقد وجدت السعودية نفسيا في صراع حاد مع  ماأما في
القوى الثورية في العالم العربي المؤيدة لمرئيس عبد الناصر وترافق ذلك مع مرحمة من الزعامة 
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مما أدى بأفراد  ،باإلدارة السيئة لمشؤون الداخمية والخارجية المتمثمةالغير مستقرة لمممك سعود 
 .(19)كة لمحد من سمطاتو وأصبحت السعودية عرضة لمزعزعة وعدم االستقرارالعائمة المال
ثر الثورة النفطية وا  حتكاك مع العالم الخارجي أدى االنفتاح والتفاعل واالقد 

والصراعات الفكرية والسياسية في المنطقة العربية إلى صنع وعي سياسي في السعودية  يدعو 
وقد أشارت التقارير إلى حدوث أضطرابات داخمية خطيرة بتأثير من عبد الناصر  إلى التغيير،

 .(19)الذي شجع بعض العناصر داخل السعودية وىو ما أشرنا إليو بحركة األمراء األحرار
 ،لتي كادت أن تنيي حكم الممك سعودويتضح مما تقدما مدى المشاكل الداخمية ا

أثرت بشكل كبير عمى األوضاع الداخمية في المممكة فضاًل عن المشاكل الخارجية التي 
ر شكل النظام مما ميد لظيور معارضة سياسية من العائمة المالكة لتغي العربية السعودية،

 .السياسي في المممكة
 ــ دور حركة األمراء االحرار يف املعارضة الداخلوة للمملكة العربوة السعودية:

نعدام المشاركة السياسية ارلمانية في السعودية و في ظل غياب الحياة الدستورية والب
أخذت النخب االجتماعية من بعض األمراء والعمماء وأساتذة الجامعات ؛ في صنع القرار

وكان من تمك  ،متعبير عن تطمعاتيا وأفكارىالوضباط الجيش في البحث عن السبل الكفيمة 
االمراء االحرار بشخصية األمير  ( ارتبط حركةالقوى التي ظيرت ىي )حركة األمراء األحرار

 والذي يختمف عن شخصية أقرانو من األمراء السعوديين، بن عبد العزيز آل سعود، (18)طالل
العربية  فقد كان أكثر تحررًا ودعا إلى التمثيل البرلماني وأشاعة الديمقراطية في المممكة

 .(11)السعودية
مراحل الميمة لصياغة وجيات من الكانت مدة السيتينيات لذلك يمكن القول أن 

التي أخذت عمى عاتقيا المشاركة السياسية لتغيير  ،النظر لمجيل الحالي لمقيادات السعودية
 األوضاع.

لمديوان الممكي ليصادق  8591وحينما قدم األمير فيصل ميزانية المممكة لمعام المالي 
يا مما جعل األمير فيصل رفض التصديق عمي ،الممك سعود ويصدر المراسيم بإعتمادىا اعميي

وشكل الممك وزارة برئاستو سميت بالوزارة الوطنية أو  قبوليا،بوسارع الممك سعود  ،يستقيل
 .(15)وزارة الشباب
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شكمت الحكومة الجديدة برئاسة الممك سعود من  8591كانون األول عام  28في 
والداعين إلى تحقيق  ،فكار الميبراليةمجموعة من األمراء السعوديين المتأثرين ببعض األ

كما عين في الوزارة الخبير  والذي عين وزيرًا لممالية، ،صالحات سياسية بزعامة األمير طاللا
ذ إستقال بعد عدة أشير الكن األمير طالل  ،(11)الميول القومية عبد اهلل الطريفي يالنفطي ذ

وبعد مرور عام  ستوري،أدرك األمير طالل أن الممك سعود لم يكن ميتمًا كثيرًا يالتغير الد
وبضغط من كبار العائمة المالكة وافق سعود عمى إعادة األمير فيصل إلى السمطة أثناء غيابو 

 .(18)في الخارج لمعالج الطبي
 جميع المسممين الحجاج إمام كممة الممك سعود في دعا 8598 آيار عام 28 وفي

 اعمن الفترة تمك وفي العالم في والسالم اإلسالم مصالح عن لمدفاع" اسالمي اتحاد" في لتكتل
 أعمنت فقد ذلك عمى ورًدا الظيران، في األمريكية الجوية القاعدة اغالق عزمو عن الممك

 الدمام ميناء لتوسيع دوالر( مميون 21) بتقديم وعدىا ستسحب أنيا المتحدة حكومة الواليات
 معارضتيا وأعمنت الحمف ليذا القاىرة تصدت وقد ليذا الضغط، الممك سعود يخضع ولم
 ،(11)"إسالمية بعمامة أمريكي حمف إنو" بـ قائمةً  الحمف ىذا القاىرة وصفت وقد ،(12)عميو

 1 في أعمن( الدفاع وزير منصب شغل الذي) محمد األمير الممك سعود ذلك أن من واألكثر
 تجاىل تم ما إذا سياسي كسالح النفط في استخدام تتردد لن بالده إن 8598 حزيران عام

في نفس  السياسة الداخمية في تغييرات كما جرت المستقبل، في فمسطين في العربية الحقوق
 اعضاء من ليسوا أشخاص المناصب اغمبية شغل الجديدة الممك سعود وزارة وفي العام،
  .(11)وىو مؤشر خطير عمى تردي العالقة بين الممك والعائمة المالكة المالكة، العائمة

ىذه المرحمة المشحونة بالصراعات الداخمية والخارجية تكونت داخل العائمة وأثناء 
فقد كان الممك سعود يستند إلى مجموعة من  ،المالكة ثالثة مراكز متصارعة عمى السمطة

بينما كان الممك فيصل يحضى بمساندة مجموعة أخرى من  ،األمراء وبعض شيوخ القبائل
أما المركز الثالث فقد تزعمو األمير  تجار الحجاز المتنفذين،األمراء والكثير من عمماء الدين و 

طالل المتمتع بتأييد فئة المثقفين الناشئة من خريجي الجامعات األجنبية وعدد من 
 .(19)الموظفين

األمراء األحرار إلى جانبو في رئيس واعضاء حركة حاول األمير فيصل كسب موقف 
 8598و 8591ت بينيما بصورة جيدة بين عامي واستمرت العالقا ،صراعو مع الممك سعود
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حينما رفض األمير فيصل تبني االصالحات الديمقراطية  8592ولكنيا توترت عام 
 ة  ستقبميم عبد الناصر بحفاو او  ،فغادر األمير طالل وأشقائو المممكة إلى القاىرة ،والدستورية

متوترة بين عبد الناصر والممك السيما وأن العالقات كانت  وأبدى تأييده ودعمو ليما، ،كبيرة
 .(19)سعود في تمك المرحمة نتيجة لمخالف السياسي واأليدلوجي بينيما

أعمن فيو "أن السمطات السعودية أخذت  خبروقد بث راديو صوت العرب من القاىرة 
في  قتصاديةوأضاف أن الحالة اإل ،بالتخوف من وجود خطة لمقضاء عمى الحكم الرجعي فييا

 .(18)نييارالمممكة حرجة وعمى وشك اإل
تينئة إلى عبد الناصر التقدم األمير طالل ب ،مصر أول صاروخ وعندما اطمقت
نتقادات األمير طالل إثم نشرت نفس الصحيفو  الكبير، العسكرينجاز لنجاح مصر بيذا اإل

األمر الذي  ،غير المباشرة لألمير فيصل عما كان يجري في بالده من عداء لعبد الناصر
 ،نشقاقجعل الممك سعود واألمير فيصل وغالبية األسرة المالكة تصاب بصدمة نتيجة ىذا اإل

مصادرة قصوره  :جراءات ضد األمير طالل منياوجعمت الممك سعود يتخذ سمسمة من اإل
عندئذ عقد األمير طالل مؤتمرًا صحفيًا في  ،(11)8592وممتمكاتو في الرياض أواسط عام 

ثم بدأ بمياجمة نظام أخيو الممك  ،لسعوديةإلى اسان جورج ببيروت أعمن فيو أنو لن يعود 
فًا ن خالفو مع الممك ليس خالإ وأضاف ،سعود وطريقة حكمو والفساد المستشري في قصوره

 .(15)م الحكمنما ىو خالف عمى أسس موضوعية ومبدئية لشكل ونظاا  و  ،شخصياً 
سم )رسالة إلى الوطن( تم ااألمر الذي دعا األمير طالل وأخوتو إلى كتابة كراسًا ب

الوقوف لمشعب السعودي إلى  ةنتقادات ومطالبات ودعو اتضمن  ،8592في بيروت عام  نشره
)ماذا يريد  نمن بيروت بعنوا 8591وبعد أشير صدر كتاب في عام  ،في وجو الحكومة

وتحرك طالل أيضًا لتأسيس جبية تضم كل المعارضين لمحكم السعودي في  ،(؟ األمير طالل
نضم إلييا عبد اهلل الطريفي وحسن نصيف إالخارج سميت بــ )جبية التحرير الوطني العربية( 
فقد  ،غير أن الجبية لم تؤد شيء حقيقي ،والشيخ عبد الكريم الحمود وعبد العزيز أبو سنين

 .(91)سمية فقطإبقيت 
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أثر ثىرة اليمه على ادلعارضت الذاخليت يف ادلملكت العربيت  :بحث الااويادل
 السعىديت:

تدخمت كل من القاىرة والرياض مباشرًة في  8592عام  (98)وبعد قيام الثورة في اليمن
مما جعل الساحة اليمنية ساحة لمحرب بالوكالة  ،يناصر طرفاً  معياوكان كل واحد  ،الصراع

 .(92)زدياد قوة المعارضةاو  ،مما أعطى زخمًا جديدًا لمصراع بين البمدين ،بين السعودية ومصر
وبذلك أصبحت الجميورية العربية اليمنية أول نظام حكم غير ممكي في الجزيرة 

نياء الوجود العسكري المصري إوكان ىم السعودية  ،العربية وشكل تيديدًا أمنيًا كبيرًا لمسعودية
ذ تحول النزاع بين الممكيين اليمنيين إ ،8591عام  جندي فيألف  21الذي قدر آنذاك بـ 

وقدمت السعودية  والجميوريين إلى معركة بالوكالة بين المممكة العربية السعودية ومصر،
 .(91)دعميا لمممكيين دون أن تتمكن من مضاىاة ما كان يقدمونو المصريين لمجميوريين

وعمى الفور أمر  ،موزراءل اً ل رئيستوج األمير فيص 8591تشرين األول عام  88في و 
 ،نيا شنت غارات جوية عمى السعوديةتيميا بأابقطع العالقات الدبموماسية مع مصر التي 

 .(91)فدعا إلى اجتماع كل مسممي العالم ،وقدم األمير فيصل منافسًا لعبد الناصر في المنطقة
ا بنقل ذخائر ومعدات وأثناء حرب اليمن ىرب عدد من الطيارين السعوديين الذين كمفو 

 ،القاىرة إال أنيم ىربوا إلى التي كانت تحمل أسمحة، ات السعودية في الجنوب بطائراتيملمقو 
 .(99)نياء الحربإوكان ليذه الحالة أثر كبير عمى السعودية ومطالبة المعارضة ب

ذ إ ،زداد نشاط األمراء األحرارازدادت المعارضة عمى النظام السعودي و اوبالتالي 
سم األمير طالل عبر فييا عن تأييده لثورة اليمن وأنتقاده اصدرت عنيم عدة تصريحات ب

تشرين األول عام  88وجو بيانًا إلى الشعب السعودي في ثم  ،لألوضاع السائدة في بالده
 ،ريخوصف فييا ثورة اليمن بأنيا تحرر من الحكام الظممة الفاسدين وىو منطق التأ ،8591

بدليل تأييدىم لعم  ،رادة الشعبا  رادة اهلل و إة ال يعترفون بيذا المنطق وال بوأن حكام السعودي
 .(99)مام اليمن السابق الحسن الذي عمل مع أسرتو عمى كبت حرية شعب اليمن"إ

أذ صرح بالدعوة إلى قيام  ،وجد األمير طالل في ثورة اليمن متنفسًا لمتعبير عن آرائو
نتقالية تطمق فييا حرية االجميورية السعودية عمى أن يستفتى الشعب في ذلك بعد مرحمة 

رادة غالبية إعالن الجميورية بإعمى أن يكون  ؛ذاعة واالجتماعات السياسيةالصحافة واإل
القمق في زدياد حالة اوقد تنبأ بأنفجار ثورة قريبة في السعودية بعد  الشعب السعودي،
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ىرب مجموعة من السعوديين إلى و  ،(98)لخارجإلى اوبدأ التجار بتيريب أمواليم  السعودية،
ىرب الدكتور حسن نصيف  فقد ،جئين منيم وزراء وسياسيين تمقوا تيديدات عدةألالخارج ك

وىرب ضحيان بن عبد العزيز والشيخ  ،وزير الصحة الذي أصبح الجئًا سياسيًا في القاىرة
وعبد اهلل الطريفي أول وزير لمنفط وأقام في بيروت وأصدر مجمة شيرية تعنى  لدغفق،يوسف ا

 .(91)بشؤون النفط
وقد صرح األمير طالل لوكالة يونيتدبرس الفرنسية بأن الثورة ستنشب قريبًا ضد الممك 

من الرسائل من العائمة المالكة  اً نو تمقى خالل العشرين يومًا الماضية عددإوقال  ،سعود
وأضاف بأن أثر ثورة اليمن عمى الموقف  صالحية،إليعربون فييا عن تأييدىم لو ولحممتو ا

كما وخرج مجموعة من الطمبة  ،(95)الداخمي في السعودية كان أكثر خطورة مما يظنو البعض
ات مناوئة لحكام عن تأييدىم لمثورة في اليمن ورددوا شعار  االيمنيين في بيروت أعربو 

تيمتيا بعرقمة اخر ىجومًا عنيفًا عمى السعودية و آفيما شنت موسكو من جانب  ،(91)السعودية
 داألمر الذي زاد من حدة المشاكل داخل المممكة وىد ،(98)ستعمار الغربيإلالثورة وأنيا تبعية ل

ن الممك سعود وفي الوقت نفسو كان الصراع في أعمى مراحمو بي العرش السعودي عدة مرات،
ستعادة زمام السمطة من احاول الممك سعود  8591وفي تشرين الثاني عام  واألمير فيصل،

وبالتالي عقد أىل الحل والعقد مجمسًا لموصاية عمى العرش  ،(92)األمير فيصل لكنو فشل
وبعد ست سنوات من الخالف أصدر العمماء فتوى أعمنوا فييا عدم  ،برئاسة األمير فيصل

تنحى سعود عن الحكم  8591وفي األول من تشرين الثاني عام  الممك سعود لمحكم،أىمية 
 ،يمة من الديون والمشاكل السياسيةالذي تسمم تركة ثق ،وتوج الممك فيصل ممكًا عمى السعودية

 .(91)السيما المعارضة الداخمية والخارجية لممممكة
اع شامل بين المممكة خطيرة وكادت أن تؤدي إلى صر  اً أخذت أزمة اليمن أبعاد

بين الممك فيصل والرئيس عبد  (تفاق جدة)ان من الوصول إلى االطرف تمكناذ إومصر 
نياء الحرب القائمة بين الجميوريين الذين الذي تضمن إ 8591آب عام  21الناصر في 

ستطاع الممك فيصل أن يكمل ما اوقد  ،(91)تدعميم مصر والممكيين الذين تدعميم السعودية
وعبد الناصر خارجيًا باسم  اً ضد المعارضة السياسية الداخمي المواجيةالممك سعود بتكثيف  أبد

 .(99)شتراكية والشيوعيةمحاربة المبادئ اليدامة مثل اإل
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قد أثرت بشكل كبير عمى االوضاع  8592نستنتج مما تقدم أن ثورة اليمن عام 
اركة السعودية في دعم الممكيين ضد الداخمية في المممكة العربية السعودية السيما بعد مش

 مما زاد من قوة المعارضة ضد الممك سعود ونظامو السياسي. الجميوريين والثورة،
األحزاب واجلبهاث واحلركاث والسريت والعلىيت وأثرها على  :ادلبحث الاالث

 ادلعارضت السياسيت :
فقد تمثل  من المعارضة السياسية في المممكة العربية السعودية خر آلأما الجانب ا

باألحزاب السرية والعمنية والنوادي الثقافية والحركات القومية والشيوعية والناصرية وغيرىا من 
الحركات التي شكمت طريقًا لعمل المعارضة داخل وخارج المممكة العربية السعودية وأول ىذه 

 .الحركات
 وحدة للطلبة:ــ اجلبهة امل1

تبعتيا االسياسة المحافظة التي طبيعة كان من أسباب ظيور ىذه الجبية ىي 
تشكيل جبية موحدة عام  األمر الذي أدى إلى ،عتمادىا عمى العناصر الرجعيةاالسعودية و 

ىي: حل ىيئة األمر  لطمبة مدن عنيزة وبريدة وشقراء والرياض وكانت مطاليبيا 8599
وتوحيد مناىج التدريس في السعودية مع مناىج وطرق التدريس  ،بالمعروف والنيي عن المنكر

إال أن الييئة المذكورة قمعت بقسوة  فتتاح المعاىد الدراسية في البالد،او  ،في سورية ومصر
الذي يعد أىم واقتحم رجال ىيئة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر أحد المقاىي في بريدة 

 .(99)ىذه الحركة بالقوة اممتقى لرواد الحركة وأنيو 
 ــ حركة القوموني العرب :2

نشأت ىذه الحركة عن طريق األساتذة وبعض الطالب من أبناء سورية واألردن 
 ،متداد لحزب وطني مركزياوىي  ،وىي حركة ذات منطمقات وطنية وقومية تقدمية ،وفمسطين

السعوديين في نشأتيا ممن كانوا يدرسون في الكميات والمعاىد قد ساىم بعض الطالب و 
 ،فأنشأوا بعض التنظيمات السياسية والذين تأثروا بالمد الناصري ،المنتشرة في بيروت ودمشق

إال أنيا عجزت عن أن تكون أداة  دورًا ميمًا في النضال بين صفوف المثقفين، التي أدت
 .(98)ثورية فعالة في الساحة السياسية

عمى مرسوم ممكي يؤكد  صدوربسبب كما ظيرت أحزاب سياسية كان تأثيرىا ضعيفًا 
يجرم  8599حزيران عام  28عدم تشكل أحزاب داخل السعودية، فقد صدرت إرادة ممكية في 
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نتماء إلى الحزب أو الدعوة إليو ىي جريمة ضد إلوعد ا ،تشكيل األحزاب والجمعيات السياسية
وذلك بموجب قانون  ،ترفيا بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر سنةأمن المممكة ويعاقب مق

ثم  ،(91)ضراب الذي يخل بأمن الدولةإلكما حرم نفس القانون التظاىر أو ا ،األمن الوطني
ويحكم  ،نخراط فيياإليمنع تشكيل األحزاب وا 8598تبعيا مرسوم ممكي صادر في آذار عام 

 .(95)أعمال عنف ضد الدولة أو العائمة المالكةعدام كل من قام بنشاط سياسي أو باإل
 حركة اإلخوان املسلمون :ــ 3

 ،والتي أسسيا اإلمام حسن البنا مصر،وىي من الحركات اإلسالمية التي ظيرت 
السعودية والتي تعد الحاضن األكبر المممكة العربية في وأنشرت في الدول العربية والسيما 

بن سعود وحسن البنا في موسم الحج اويرجعيا البعض إلى المقاء الذي جمع بين  ،لمجماعة
في  ينتأسيس فرع لحركة اإلخوان المسمم بن سعوداوالذي عرض فيو البنا عمى  ،8519عام 

 . (81)بن سعود الجواب الدبموماسي آنذاك "بأننا كمنا مسممون وكمنا إخوان"اوقد أجابو  ،المممكة
فروع اإلخوان المسممين في العالم اإلسالمي بمكة  اء إلى اجتماعوقد ميد ىذا المق

وشارك أعضاء الجماعة  ،بنابرئاسة حسن ال 8519أثناء مواسم الحج في تشرين األول عام 
وتناولوا حال األمة اإلسالمية وسبل  ،وفمسطين وسورية واألردن والسودانفي مصر والعراق 

بن سعود لإلسالم والمسممين اإلسالم وأشادوا بدعم نشر الدعوة ومصير المسممين ومستقبل ا
ويعود السبب في ذلك إلى عدم رغبة  ؛فتح فروع ليا في السعوديةلكنو لم يسمح لإلخوأن ت

 .(88)السياسة السعودية بنقل نشاط الحركات اإلسالمية داخل أراضييا
منطقة والسيما بعد حادثة  ،الناصري القومي فكرال أبان قوتياظيرت الحركة أوقد 

تجيوا إلى إ خوان فييا مع قوات األمن المصري،وصدامات اإل 8591المنشية في مصر عام 
السعودية التي كانت تمثل الحاضن األمثل ليم في ذروة التضامن اإلسالمي التي أطمقيا 

كة وفي ىذه المدة وصمت قيادات دينية وسياسية إلى الممم ،الممك فيصل ضد عبد الناصر
وكان الشيخ مناع القطان يمثل األب  الجنسية السعودية، عمىواستقرت فييا وحصل بعضيا 
كما تمدد اإلخوان حتى في الجامعات السعودية وأسسوا  الروحي لمجماعة في المممكة،

 .(82)صدارات صحفية استوعبت عدد كبير من كوادرىموا  مجموعة مدارس ودور نشر 
خالد بن مساعد األمير فيما عادت الجماعة بالظيور في مرحمة الستينيات بزعامة 

وىددت سمطة الممك فيصل بن عبد العزيز بعد أن أعمنت معارضتيا لسياسة التحديث  ،ورفاقو
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ويمكن القول أن السبب الرئيسي في  وخرجوا بعدة مظاىرات ضد العائمة المالكة ،واإلصالح
والسيما السعودية  ،في زيادة نفوذ التيار اإلسالمي في الخميج العربي خشية الزعامة السعودية

لكونيا دولة راعية لإلسالم والمسممين وتشرف  ييدد نفوذىا ومكانتيا في المنطقة، إذ يمكن أن
إلى جانب تأثير ذلك في أمن النظم الحاكمة  ،عمى الحرمين الشريفين وعمى مواسم الحج سنوياً 

 .(81)ستقرارىا خوفًا من إثارة مواجية بين السمطة والجماعات اإلسالميةافي الخميج العربي و 
العديد من األحزاب والحركات اإلسالمية والقومية  أن ظيورويتضح مما تقدم 

 السيما العرية السعودية، والشيوعية والناصرية أقمقت العائمة الحاكمة والمسؤولين في المممكة
 ،األخرىالعربية السعودية ثر مما في باقي مناطق المممكة أك الغنية بالنفط المنطقة الشرقية
إال أننا أثرنا دراستيا بدراسة  ،حكم السياسي السعوديالنظام  عمىكبير   وكان ليا تأثير

 .وتأثيرىا عمى الحكم في المممكة العربية السعودية مستقمة لبيان أىميتيا
 اخلامتت

فقد  ؛من تأريخ المممكة العربية السعودية خطيرةشكمت مدة حكم الممك سعود مرحمة 
إذ  ،مع الممك سعودع األمير فيصل اصر السيما بعد سياسية كبيرة داخمية شيدت مشاكل 

نشقاق البيت السعودي افضاًل عن  ،ممممكةلتشكمت المعارضة الداخمية بسبب سوء إدارتو 
وكانت ىذه  الممك سعود، بزعامة األمير طالل أخونفسو بحركة عرفت بحركة األمراء األحراء 

أما  وعممت عمى زعزعة النظام السياسية في السعودية، ،الحركة ضد سياسية الممك سعود
الرئيس المصري جمال مع  الممك سعود صراع ىي األخرى فقد تمثمت في الخارجيةالمشاكل 

بذلك أدخل و  ،كية والشيوعيةوالسيما مع ظيور التيارات الفكرية القومية واالشترا ،عبد الناصر
الممك سعود نفسو بصراعات دموية مزقت العالم العربي إلى أقطاب وشنت السعودية حروب 

التي أثرت بشكل كبير عمى  8592عام ثر أندالع ثورة اليمن إبالوكالة بينيا وبين مصر 
فضاًل عن ظيور معارضة أخرى عمى  تطور االوضاع الداخمية في المممكة العربية السعودية،

ساىمت نوعًا  ،ب وحركات سرية وعمنية ضد سياسة الممك سعود الداخمية والخارجيةشكل أحزا
 .ما في زيادة حدة المعارضة ضد النظام السياسي السعودي

 
 
 



 يودف دامي ػرحاند. 

 

يف اململكة العربوة املعارضة السوادوة 

 .1564 – 1553السعودية 

 

) 811 ) 
 

 هىامش البحث
السياسي والمجتمع والشؤون الخارجية  مجموعة مؤلفين ، المممكة العربية السعودية في الميزان ، اإلقتصاد (أ)

 . 215-211،ص 2182،بيروت ، 
 . 11، ص2111( أسامة عبد الرحمن ، النفط والقبيمة والعولمة ، الرياض ،2)
واعتمى العرش وىو  في الثانية والخمسون من  8512( سعود بن عبد العزيز آل سعود : ولد في عام 1)

،تعمم فنون  8512لعزيز عمى الرياض في شير كانون الثاني عام عمره ،إذ ولد يوم استيالء الممك عبد ا
نصب وليًا لمعيد  8511الحرب والقتال وشارك مع والده في عدة حمالت عسكرية لتوحيد المممكة ،وفي عام 

بعد توحيد المممكة  ،كما وناب أبوه عدة مرات لرعاية الحج واإلشراف عمى الحجاج . دار الكتب والوثائق 
،العنوان   28،وثيقة رقم   188/2911ممفات البالط الممكي ، المفوضية العراقية في جدة ،ممفة الوطنية، 

 سأشير إلى دار الكتب والوثائق الوطنية  فيما بعد بــ  د . ك . و . . 2الممك سعود ، ص
(4) Rachel Bronson, Thicker Than Oil America’s Uneasy Partnership with Saudi 
Arabia , United States, 2006,p69. 

،أطروحة دكتوراه  8591-8591جمعة خميفة كنج ، التطورات الداخمية في المممكة العربية السعودية  (9)
 881،ص2111غير منشورة مقدمة إلى مجمس كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ،

 .885،ص8511بيروت،، 8( توفيق الشيخ ،البترول والسياسة في المممكة العربية السعودية ،ط9)
( لمتفاصيل أكثر عن مشكمة البريمي ينظر : أمين الساعاتي ، الحدود الدولية لممممكة العربية السعودية 8)

 . 88-99،ص 8558التسويات العادلة ، القاىرة ، المركز السعودي لمدراسات الالستراتيجية ،
،الرقم  188/2919عراقية في جدة ، ممفة ( د . ك . و ، ممفات البالط  الممكي ، المفوضية الممكية ال1)
 . 8،الموضوع مقال عن المممكة العربية السعودية ،سري ،ص 9/8/8591، التاريخ 2/8/829
،الرقم  188/2919( د . ك . و ، ممفات البالط  الممكي ، المفوضية الممكية العراقية في جدة ، ممفة 5)
 . 9لممممكة  ،سري ،ص،الموضوع األوضاع الداخمية  9/8/8599،  2/8/215
،،تمقى سمسمة تعميم في أصول الدين والمغة ،وتعمم  8519( فيصل بن عبد العزيز: ولد في نيسان عام 81)

فن الفروسية ،تدرب منذ صغره عمى شؤون اإلدارة والسياسة وشارك في سن مبكر في المعارك واألحداث التي 
آذار  25والوزارات حتى أصبح رئيسًا لمجمس الوزراء في واكبت نشوء المممكة ،وتقمد العديد من المناصب 

 21. أحمد حسين ، والد وما ولد ، بيروت ، دار العممية لمنشر ،ص 8589،أغتيل عام  8591عام 
،الرقم  188/2919(  د . ك . و ،ممفات البالط  الممكي ، المفوضية الممكية العراقية في جدة ، ممفة 88)
المعنون إلى وزارة الخارجية بغداد حول خالف بين الممك وولي العيد  82/8591/ 29،التاريخ   2/8/291

 . 8سري لمغاية ،ص
 .821( جمعة خميفة كنج ،المصدر السابق ،ص82)
 . 818( توفيق الشيخ ، المصدر السابق ،ص81)
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 11،وثيقة  188/2918( د . ك . و ، ممفات البالط الممكي ،المفوضية العراقية في جدة ، ممفة 81) 
 . 8،العنوان توزيع مناشير وحدوث أزمة وزارية  سري ،ص 89/9/8599،بتاريخ 

 11،وثيقة  188/2918( د . ك .و ، ممفات البالط الممكي ، المفوضية العراقية في جدة ، ممفة 89)
 . 8،العنوان إشاعة وجود حركة انقالب في المممكة العربية السعودية  سري ،ص 1/9/8599،بتاريخ 

،العنوان  81/9/8599،بتاريخ  15،وثيقة  188/2918. ك .و ، ممفات البالط الممكي ، ممفة ( د 89)
 . 8إشاعة وجود حركة انقالب في المممكة العربية السعودية  سري ،ص

،بتاريخ  188/2918( د. ك. و ، ممفات البالط الممكي ،المفوضية العراقية في جدة ،ممفة 88)
 . 8ء ضباط الجيش السعودي لممك سعود ،ص،الموضوع إعالن وال 81/9/8591
،ىو ثاني رؤساء   8581كانون الثاني عام  89( جمال عبد الناصر : ولد في مدينة االسكندرية  في 81)

التحق بحي الظاىر  8511والده إلى القاىرة عام  مصر ،أنيى تعميمو األولي في الخطاطبو  وبعد أنتقال
 21،ىو أحد قادة ثورة  8518بالقاىرة  ،وأكمل دراستو الثانوية ،انظم عبد الناصر إلى الكمية الحربية عام 

. شارل الخوري ،ىكذا عاش ومات  جمال  عبد الناصر ،دار اآلدب الجديد ، بيروت  8592تموز عام 
 8-9،ص

مك فيصل بن عبد العزيز ، مراجعة أحمد حطيط ، بيروت ، دار الفكر المبناني ( محمد حرب ، الم85)
 . 11،ص 8558،
،  8599،التأريخ  188/2918( د . ك . و ، ممفات البالط الممكي ،المفوضية العراقية في جدة ،ممفة 21)

 . 8،ص 11رقم 
رجمة عبد اإللو النعيمي ، لندن ، دار (  مضاوي الرشيد ، تأريخ العربية السعودية بين القديم والحديث ، ت28)

 . 821الساقي ،ص
(22) Rachel Bronson , op cit , p . 70 .  

 . 88، الرياض ، ص 8511 – 8512فيد القحطاني ، دراسة في العالقات السوفيتية السعودية ( 21)
دكتوراه غير ،أطروحة  8591-8519السورية  –( فيد عباس سميمان السبعاوي ، العالقات السعودية 21)

 . 859،ص2188منشورة مقدمة إلى كمية التربية ،جامعة الموصل ،
( لمتفاصيل أكثر عن حرب السويس ينظر : لطيفة محمد سالم ، أزمة السويس  جذور . أحداث . نتائج 29)

 . 289-229،القاىرة ، مكتبة المدبولي ،ص
 8598،بتأريخ عام  188/2919جدة ،ممفة د. ك. و ،ممفات البالط الممكي ،المفوضية العراقية في ( 29) 

 . 1،الموضوع تأثير المد القومي سري لمغاية ،ص
،  29/5/8599،التاريخ  2/8/191،الرقم  188/2919( د . ك . و ،ممفات البالط الممكي ،ممفة 28)

غاية  الموضوع اجتماع مع الممك سعود والرئيس المصري عبد الناصر والرئيس السوري شكري القوتمي سري لم
 8،ص
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،بتأريخ عام  188/2919د . ك . و ، ممفات البالط الممكي ،المفوضية العراقية في جدة ،ممفة  ( 21)
 .2،تقرير حول المممكة العربية السعودية ،ص 8598

، بغداد ،  2،ج 8591-8515( شبمي العيسمي ،حزب البعث العربي االشتراكي مرحمة النمو والتوسع 25)
 215العامة ،ص دار الشؤون الثقافية

موسوعة قصة وتأريخ الحضارات العربية ، موسوعة تأريخيو جغرافية وحضارية وأدبية ،الرياض ( 11)
 . 898،ص 8555،
،رسالة ماجستير غير  8598-8592المصرية  –( محمد عمي محمد التميم ، العالقات السعودية 18)

 . 811،ص8555منشورة مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب ،جامعة الموصل ،
 . 221،ص 8518روبرت ليسي ، المممكة ،ترجمة دىام العطاونة ، لندن ،  ( 12)
 –الجزائر  –( أحمد يوسف أحمد وآخرون ،كيف يصنع القرار في األنظمة العربية دراسة حالة األردن 11)

ركز اليمن ، بيروت ، م –المغرب  –مصر  –لبنان  –الكويت  –العراق  –سورية  –السودان  –السعودية 
 . 891،ص 2181دراسات الوحدة العربية ،

( بنسون لي جريسون ،العالقات السعودية األمريكية في البدء كان النفط القنفذ والثعمب ، ترجمة  سعد 11)
 . 98ىجرس ،بيروت ،ص

وليم .ب. كوانت ، السعودية في الثمانينيات السياسية الخارجية . األمن . النفط ، ترجمة حسين موسى ( 19)
 . 88، ص 8515، بيروت ، الحقيقة برس ،  8ط، 
 . 812جمعة خميفة كنج ، المصدر السابق،ص ( 19)
السادس عشر لعبد العزيز آل سعود  ،وىو اإلبن 8518طالل بن عبد العزيز آل سعود : ولد في عام (  18)

،شغل العديد من المناصب الحكومية في السعودية منيا وزير لممواصالت ووزير لممالية ،تزعم حركة األمراء 
،وغادر الى القاىرة وبيروت ومن ثم تخمى عن طروحاتو بعد  8591األحرار المعارضة لمنظام السعودي عام 

سعودية مع أشقائو ،وابتعد عن العمل السياسي . إلكسي فاسيميف ، تأريخ عفو األسرة المالكة عنو عاد الى ال
 . 112،ص 8519العربية السعودية ،ترجمة خيرية الضامن ،موسكو ، دار التقدم ،

،بيروت ، مركز دراسات الوحدة  8588 – 8511( مفيد الزيدي ، التيارات الفكرية في الخميج العربي 11)
 . 885العربية ،ص

 2188،الرياض ، 2،ج 8581-8581مي السيد باقر العوامي ، الحركة الوطنية شرق السعودية سيد ع( 15)
 . 28،ص

 . 898(  أحمد يوسف أحمد وآخرون ، المصدر السابق ،ص11)
س . ىندرسون ، ماذا بعد الممك فيد الخالفة  في المممكة العربية السعودية ، ترجمة أياد أحمد ، دار  ( 18)

 . 88،ص2111الحرية  ،
 .11،ص 8585( أ . ب باكوفميف ،السعودية والغرب ، ترجمة الحقيقة برس ،بيروت ،12)
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 8598،بتأريخ عام  188/2919( د . ك . و، ممفات البالط الممكي ،المفوضية العراقية في جدة ،ممفة 11)
 . 2،تقرير حول المممكة العربية السعودية ،ص

 . 11( أ . ب باكوفميف ، المصدر السابق ،ص11)
 .19. س . ىندرسون ، المصدر السابق ،ص 819جمعة خميفة كنج ، المصدر السابق ،ص( 19)
  828مفيد الزيدي ، المصدر السابق ،ص( 19)
 . 8،ص 8592تشرين اإلول عام  5،بتاريخ  8911( جريدة  الزمان ، العراقية ،العدد 18)
 . 819جمعة خميفة كنج ، المصدر السابق ،ص(  11)
 .892سف أحمد وآخرون  ،المصدر السابق ،صأحمد يو ( 15)
 . 19فيد القحطاني ، المصدر السابق ،ص  (91)
( لتفاصيل أكثر حول ثورة اليمن ودعم السعودية لمممكيين ودعم مصر لمجميوريين ينظر : عبـد الحميد 98)

 – 8592الدوليـة الصـراع الجميـوري الممكي فــي اليمـن وأبعـاده العربيــة و  عبد اهلل حسين البكـري ،
 .12،ص 2111،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ،8581

)52) Rachel Bronson, op cit ,p 79.  
 . 819مضاوي الرشيد ، المصدر السابق ،ص( 91)
( ىنري لورانس ، المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ،ترجمة عبد الحكيم األربد ،مراجعة 91)

 81،  9191؛ جريدة الحياة ، المبنانية ، العدد  289رجب بودبوس ،ليبيا ،الدار الجماىيرية لمنشر ،،ص
 . 1،ص 8592تشرين األول عام 

؛ سيد عمي العوامي  8،ص 8592تشرين األول عام  5،بتأريخ  8911جريدة الزمان ، العراقية ،العدد ( 99)
 . 11،ص 2، المصدر السابق ،ج

 . 811جمعة خميفة كنج ، المصدر السابق ،ص( 99)
 . 8،ص 8592تشرين األول عام  1، التاريخ  8911جريدة الزمان ، العراقية ، العدد  (98)
 . 11سيد عمي العوامي ، المصدر السابق ،ص( 91)
 . 8،ص 8592تشرين األول عام  88، بتاريخ  8991جريدة الزمان ، العراقية ، العدد ( 95)
 ( المصدر نفسو .91)
 . 2،ص 8592تشرين اإلول عام  82، بتاريخ  9195( جريدة الحياة ، المبنانية ، العدد 98)
 289( ىنري لورنس ، المصدر السابق ، ص92)
 . 81ار من الداخل ، بيروت ، مكتبة النافذة ، ص( عادل عبد الصبور ، مموك وأمراء األسر 91)
 . 11(  محمد حرب ، المصدر السابق ،ص91) 
 . 81فيد القحطاني ، المصدر السابق ،ص ( 99)
 . 811 – 815جمعة خميفة كنج ، المصدر السابق ،ص( 99)
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 ، 818،ص( المصدر نفسو 98)
 . 85،ص 8559والديمقراطية ، مؤسسة الرافدين لمنشر ،  ( محمد عبد المجيد ، السعودية بين اإلستبداد91)
،  بغداد ،  2عبد الجبار محمود العمر ، العين والمخرز الموجز في التاريخ الدموي لحكام السعودية ،ط( 95)

 . 98،ص 2111وزارة الثقافة واإلعالم ،
القاعدة وما بينيما من تيارات خالد المشوح ، التيارات الدينية في السعودية من السمفية إلى جيادية ( 81)

 .881 -888،ص 2182،  2،ط
 . 888مفيد الزيدي ، المصدر السابق ،ص( 88)
 . 885-881( خالد المشوح ، المصدر السابق ، ص82)
 . 289وص 291مفيد الزيدي ، المصدر السابق ،ص( 81)
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