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 نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

 *میثم اورنگی

 چکیده
های ملتلفی زمین  ورود  خود بـه  کشورهای استعمارگر برای تأمین منافع  خود، با ترفند

ویژه  کنند. کشورهای خاورمیانه بـه اول را فراهم می های دارای منابع  خام و دست شورک
دلیل وجـود منـابع نفتـی  فـراوان در ایـن منـا ق، از ایـن قاعـده  نشین، بـه منا ق عرب
سـعود گویـای  بریتانیا از دولـت وهـابی  آل های مالی و نظامی   اند و حمایت مستثنا نبوده

سـعود در  تـرین عامـل گسـترش آیـین وهابیـت و اقتـدار آل همین مدعاست. آنـان مهم
تـوان  وهابیت را می های آنان برای استقرار حاکمیت   اند. حمایت جزیره بوده منطق  شبه

کمـک بـه »، «فـارس جزیره و سـواحل خلیج حضور فیزیکی  بریتانیا در منطق  شـبه»در 
ثــل قــرارداد ی عثمــانی ممقابلــه و برانــدازی  امگراتــور »، «گرفتن ســعود بــرای قــدرت آل

ها اعم از شرفای مکـه و  نفوا در میان عرب»و  «های مالی و نظامی حمایت»، «قطیر
لـورنس و  فیلبـی، ادوارد ناجـ واسط  جاسوسانی همیـون سـنت سعود، به شرفای آل

 کاوش و بررسی قرار داد. مورد «ویلیام شکسگیر
 ربستان.سعود، ع وهابیت، بریتانیا، عثمانی، آل ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ویژه  عـراق، کویـت و بـه 1تا پیش از جنـگ جهـانی اول، بریتانیـا در منـا قی مثـل ایـران،

 4م،6366 در سـال 3دنبال جنـگ جهـانی اول بار و به اما اولین 2حضور داشت؛ وستانهند
ــه ــایی، ب ــان اروپ ــ  حضــور کشــورهای اســتعمارگر و بازرگان ــ   زمین ــیس، در منطق ویژه انگل

بر جنگ جهانی اول، عوامل مهم دیگری نیـز باعـ  شـد تـا  عالوه 5اهم شد.خاورمیانه فر 
بـه کشـورهای  شـانزمینـ  ورود ،های خـود خواهی کشورهای استعمارگر در راستای زیاده

 عربی را فراهم کنند که برخی از آنها بدین شرح است:
 های مهـم کـه از مسـتعمره ،هنـد بـه فـارس کشـورهای عربـی  خلیج بودن    . نزدیک6

 6عراق؛ و ایران ، و به کشورهایانگلیس بود

های تندرو، برای ارتبا  آسان و سریع بـا  نقلی  جدید مثل کشتی . دستیابی به وسایل8
 7کشورهای دوردست؛

هــای دوربــرد و تشــکیالت ســازمانی بــرای مقابلــه بــا خطرهــای  . دســتیابی بــه توپ7
 8ها؛ سوی سایر قدرت احتمالی از

مند  انگلیس و فرانسه برای نفوا  بیشتر  خود و همینین کاهش . رقابت دو کشور قدرت6

                                                 
 . منا قی مثل بوشهر و بندرعباس.1

 .855، صبا دالیل و ییشه بیدای  اسالمی؛؛ باغجری، کمال، 88و  86، ص6، جالجزیرة العربیة. صفوه، نجده فتحی، 2
همانند فروپاشـی  نظـام  آن منطقه،بود که عالوه بر تحوالت فراوان در  ترین اتفاق در جهان غرب بزرگ «جنگ جهانی اول». 3

جنـگ افغانسـتان و  ای بـرای هکـه بعـدها زمینـ-المللی و نظام تزاری  روسیه، شکست آلمان و پیروزی انقـالب کمونیسـتی  بین
سال از  سه د که پس از گذشت  سوی جهان، یعنی بر شرق  عالم نیز تأثیر گذاشت و باع  ش این ، بر-القاعده شدگروه تشکیل 

ها بـا تأییـد  های مستقل آغاز شود. شکی نیست که این انقالب های عربی برای تشکیل حکومت جنگ جهانی اول، اولین قیام
هـای عثمـانی بـود و  تـرین ضـربه بـه دولـت ترک هـا بزرگ های مالی و نظامی  بریتانیا شکل گرفت و همـین انقالب و مساعدت

، ایـل عنـوان  المعایف بزیگ اس المی دائرةاشی  امگراتوری  عثمانی را ایجاد کرد. )نک: جمعی از نویسندگان، کم عوامل فروپ کم
 (.65و  3، ص6، جالعربیة الجزیرة؛ صفوه، نجده فتحی، «جنگ جهانی اول»

 «.جنگ جهانی اول»، ایل عنوان  المعایف بزیگ اسالمی دائرة. جمعی از نویسندگان، 4
 .85و  66، ص6، جالجزیرة العربیةتحی، . صفوه، نجده ف5
 .855، صبا بیدای  اسالمی؛ دالیل و ییشه؛ باغجری، کمال، 88و  86، ص6. همان، ج6

 .3، صتقاییر نجد؛ موجانی، سیدعلی، 88و  86، ص6، جالجزیرة العربیة. صفوه، نجده فتحی، 7
 .853ها، ص . باغجری، کمال، بیداری اسالمی؛ دالیل و ریشه8
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 1قدرت یکدیگر در منطق  خاورمیانه؛

 3و وجود مواد خام در این کشور؛ 2م در عربستان6356. کشر نفت از سال 5

 4بودن  منا ق  شمالی  جهان عرب به کشورهای اروپایی. . نزدیک7 
کشـر »یس در منطقـه را فـراهم کـرد، ترین عاملی که زمینـ  حضـور انگلـ البته عمده

 5بود.« نفت

 امپراتوری عثمانی
بدیهی است که ایجاد پایگاهی مناسب برای حفظ منافع در کشوری دیگر، نیازمنـد  روابـط  

جهت بریتانیا برای حضور و حفظ منافع خود و  سیاسی  مناسب با حاکمیت  آن است؛ بدین
 دنبال ایـن در منطقـه بـه 6بـرداری از نفـت، ویژه بهره همینین اهداف استعماری  خـود، بـه

که در آن زمان امگراتـوری  عثمـانی بـود، روابـط  ،بود که اواًل: با حکومت آن منطقه مسئله
فـارس  راحتی از سـواحل خلیج بـرای اینکـه بتوانـد بـه ثانیـًا:سیاسی  مناسـبی برقـرار کنـد. 

کند که ایجاد این دفـاتر،  بایست دفاتری تجاری برای سهولت کار مستقر می ،استفاده کند
هـا بـود و  سیطره و قدرت عثمانی نشین تحت تمامی  منا ق عرب 7 لبید. امنیت الزم را می

دار نشود، بریتانیـا را  ها نیز که درصدد بودند تا تمامیت ارضی  آنها در منطقه خدشه عثمانی
نســتند؛ دا تــرین عامــل بازدارنــده در نیــل بــه اهــداف  خــود می ترین و بزرگ خطرنــاک

شد؛ زیرا هرگونـه  دلیل بریتانیا برای ورود به منطقه با مشکالتی جدی مواجه می همین به
شـد.  عنوان دخالـت در حاکمیـت عثمـانی تلقـی می سوی مسئوالن  بریتانیـا بـه اقدامی از

عنوان رقیبـی سرسـلت بـرای ورود بـه منطقـه  هـا را بـه بر اینکه انگلـیس، عثمانی عالوه
اسـتراتژیک مهمـی  کـه موقعیـت   ،ها بـه کانـال سـوئز از زمانی که عثمانیویژه  دید؛ به می

                                                 
 .625، ص6، جتایی  المملکة العربیة السعودیةین، عبدالله صالح، . عثیم1
 .88، ص6، جالجزیرة العربیة؛ صفوه، نجده فتحی، 885، صالعرب. روجان، یوجین، 2

 .853ها، ص . باغجری، کمال، بیداری اسالمی؛ دالیل و ریشه3

 همان.. 4

 .777، صالعالقا  السعودیة البریطانیة ،. جابری، محسن حسان5

 همان. .6

 .2، ص6، جةمحمد بن عبد الوهاب السلفی ةدعو نجد و تاریخ هری سنت جان بریجر،. فیلبی، 7
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 1داشت، حمله کرده و موقعیت خود را در منطقه تثبیت کرده بودند.
آوردن  قلمـرو   دسـت دنبال به دلیل  ایل بـه شده، بریتانیا به دو دنبال مشکالت مطرح به

 امگراتوری  عثمانی بود:
ع و قـدیمی بـود و حاکمیـت عثمـانی در بسـیاری از . امگراتوری عثمـانی بسـیار وسـی6

مقابل  میل  شدید  بریتانیا به  های اسالمی در اروپا و آسیا و آفریقا، سدی محکم در سرزمین
آمـد و وجـود ایـن امگراتـوری بسـیاری از منـافع بریتانیـا را  شـمار می توسع  قلمرو  خود بـه

 2انداخت. خطر می به

 های آلمان در جنگ جهانی اول علیـه بریتانیـا باعـ    ها از سیاست . حمایت عثمانی8
انگیزۀ بریتانیا برای ورود به  ،جهت همین خصومت میان این دو کشور شده بود؛ به ایجاد  

 3کرد. قلمرو  امگراتوری  عثمانی و دشمنی با آنان را دوچندان می

 و حمایت از آنان ها ملالفان  عثمانی پرورش  بریتانیا در راستای رسیدن به اهداف  خود، 
و  ،ویگری و َبـَد  دلیل  اینکه منطق  نجد و حجـاز دارای روحیـ  قبیلـه پیش گرفت. به را در

کـه  ،همینین از مرکزیت خالفت عثمانی دور بودند، بریتانیا برای رسیدن به اهداف  خـود
 های خود و رسیدن سریع ها و حفظ امنیت مستعمره در رأس  آنها تضعیر و نابودی  عثمانی

ترین راه را  هزینـه ترین و کم آسـان 4به هند و جلوگیری از نفوا رقیب  خود یعنی فرانسه بود،
 رفـی امگراتـوری   از 5هـای محلـی دانسـت. ها و حکومت حمایت مالی و نظـامی از قبیلـه

در امـر حکومـت،  تـدبیری بیکفـایتی  سـال ین  خـود و  دلیل بی ها بـه عثمانی در آن سـال
رعایـت »و  «حفـظ وحـدت»، «اتکا به قدرت داخلی  خود»، «نفوا بریتانیا مقابله با»جای  به

، به دامن خود  استعمار پناه بـرد و بـرای اصـالح مشـکالت «های خود عدالت در سرزمین
حکومت  خود، از انگلیس و سوئد کمک درخواست کـرد و بـا دسـت خـود  های تحت والیت

                                                 
 .83، ص6، جالجزیرة العربیة؛ صفوه، نجده فتحی، 755، صتایی  العربیة السعودیة. فاسیلییر، الیسکی، 1
 .366، ص68، جةالموسوعة العربی . جمعی از نویسندگان،2
 «.جنگ جهانی اول»، ایل عنوان  المعایف بزیگ اسالمی دائرة. جمعی از نویسندگان، 3
 از عبدالحمیـد سـلطان خلـع در المللـی بین های قـدرت و یهـود نقـش ،حالق، حسن؛ 2. موجانی، سیدعلی، تقاریر نجد، ص4

 .76، صسلطنت

 .86، صتقاییر نجد. موجانی، سیدعلی، 5
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نهایـت نـابودی  امگراتـوری عثمـانی را  های نفوا استعمار در دستگاه حاکمیـت و در زمینه
 1ایجاد کرد.

 های سیاسی حمایت
سعود شـامل  های سیاسی  بریتانیا از آل ترین حمایت شده، به مهم با توجه به مطالب مطرح

ــاد برخــی پیمان ــان اعــراب، انعق ــا و  هــای آل فرســتادن نماینــدگانی در می ســعود و بریتانی
 کنیم. ه میهای تسلیحاتی و مالی اشار  همینین کمک

 نفوذ انگلیس در میان اعراب
ــان ملت ــیس در می ــی انکارنشــدنی و اصــلی نفــوا انگل ــ  آنهاســت. از  هــا واقعیت ترین حرب

هــا، نفــوا مــوردی و فــردی  اســتعمار در لبــاس دوســت اســت کــه منطقــ   ترین نفوا ســاده
ریتانیـا اسـاس ب همـین از این قاعده مستثنا نبـود. بـر نیز نشین و امگراتوری  عثمانی عرب

دنبال مهرۀ مناسبی بود که بتوانـد منـافع بریتانیـا را تـأمین  برای رسیدن به اهداف  خود، به
 2،پسر  حاکم  مکه، «عبدالله شریر»دلیل، اولین ارتبا   اعراب و بریتانیا را  همین کند؛ به

م، 6367و  6365های  یعنی سال ،در همین دوران 3م در قاهره صورت داد.6366در سال 
نری »های زیادی بین  نگاری مهنا ر ه  بـه شـرایط  راجع« حسین  شریر»و  4«ماهون َمکس 

                                                 
 .86، ص6، جالجزیرة العربیةصفوه، نجده فتحی، . 1

سالی، کاهش حجاج ) بق معاهدۀ قطیر، سود کالنـی از  خا ر خشک است اکر کنیم که در ده  چهارم  قرن بیستم، به الزم
های  خاورمیانـه بـه شـرکت های نفتـی   آوردن  شـرکت هزار لیره، روی863مقدار  رسید(، باال رفتن  بدهی به حجاح به انگلیس می

ورود آمریکـا بـه جنـگ، انگلـیس از منطقـ  همینـین متفقـین بـه نفـت، و  آمریکایی، وقوع جنگ جهـانی دوم و احتیـاج نفتی  
جمعــی از نویســندگان، ؛ 66، صالَمِل  س س  عودخاورمیانــه خــارج شــد و جــای خــود را بــه آمریکــا داد. )نــک: واکــیم، ســلیم، 

 «(.سعود آل»، ایل عنوان  المعایف بزیگ اسالمی دائرة

 حسین.  . حاکم مکه: شریر2
 .65، ص6، جالجزیرة العربیة، . صفوه، نجده فتحی3
نــری َمک. 4 ــر ه  مــاهون و  عنوان نماینــدۀ بریتانیــا در مصــر بــود؛ لــذا بــین مک بــه (Sir Henry McMahonمــاهون ) س 

های بسـیاری در راسـتای اهـداف بریتانیـا و فروپاشـی  حکومـت عثمـانی انجـام گرفـت. وی در سـال  نگاری حسین نامه  شریر
التحصیل شد. وی در راسـتای اهـداف بریتانیـا در  عنوان افسری نظامی فارغ رس خوانده بود و بهم در دانشگاه افسری د6227

الجزی رة هـای بسـیاری انجـام داد. )نـک: صـفوه، نجـده فتحـی،  مثل هند و بلوچستان فعالیت منا قیهای ملتلر در  سال
 (.663، ص6، جالعربیة
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حکومت  سوی بریتانیا برای نابودی   سیاسی  عثمانی صورت پذیرفت و تحریکات بسیاری از
های نظـامی  حسین وعدۀ کمک میان، بریتانیا به شریر این گرفت. در عثمانی انجام می

ــورت  ــه در ص ــود ک ــالی داده ب ــد. و م ــی کنن ــک  عرب ــاکم  ممال ــانی او را ح ــت  عثم شکس
لـذا  1آنهـا را صـادقانه تلقـی کـرد؛  های بریتانیا اعتمـاد کـرد و نیـت حسین به حرف شریر

آورد و  هـم ارتش عثمـانی بـود، گـرد   نشین و فراریان   لشگری را که متشکل از اعراب بادیه
حسـین،  مایـت از شـریر رفـی، بریتانیـا بـرای ح علیه دستگاه عثمانی شـورش کـرد. از

و شماری از مأموران نظامی و سیاسی  ،«عربی لورنس»معروف به  2،لورنس ادوارد توماس
کردنـد،  هـایی کـه از لـورنس دریافـت می جزیره فرستاد و آنان توانستند با گزارش را به شبه

لـورنس و  3سـرهم بـه منطقـه اعـزام کننـد. سـرعت و پشت   های دولت انگلیس را به کمک
جملـه  های حضورشان در منطقه، اقـدامات فراوانـی از انش توانستند در  ول سالهمراه

 4شورش اعراب برای فروپاشی  دستگاه عثمانی و حضور انگلیس در منطقه را انجام دهند.
شـدت از  و به 5سـعودی را داشـت تفاهم و اتحاد وهابی بردن   بریتانیا در ابتدا قصد  ازبین

رو،  ایـن از 6حاد او با سـایر  شـیو   عـرب  منطقـه واهمـه داشـت.گرفتن  عبدالعزیز و ات قدرت
ر  ــرای « ســعود عبــدالرحمن الفیصــل آل بــن عبــدالعزیز»حضــور مکــر  در وزارت بریتانیــا ب

بـردن بـه  اما با گذشـت زمـان و پی 7پی نداشت؛ گرفتن از آنها، اعتماد انگلیس را در کمک
و  8حکومت بر تمـام  ممالـک عربـی اسـت گرفتن   دست دنبال قدرت و به اینکه عبدالعزیز به

                                                 
 .66. همان، ص1
عنوان نماینـدۀ بریتانیـا در  دلیل آشـنایی بـا زبـان عربـی، بـه به (Thomas Edward Lawrenceتوماس ادوارد لورنس ). 2

نشـدن، نـام   م، برای شـناخته6383قاهره بود و سگس به ارتبا  با فیصل برای تضعیر امگراتوری  عثمانی مأمور شد و در سال 
، الجزی رة العربی ة: صفوه، نجده فتحـی، معروف بود. )نک« لورنس عربی»تغییر داد و در غرب به « شو»به « لورنس»خود را از 

 (.23، صالوثائق البریطانیة یلوینس لاز الجزیرة العربیة ف؛ توماس، لویل، 23، ص8ج

 .76ص لورنس، توماس ادوارد، ثورة ف، الصحراء،؛ 357. سباعی، احمد، تاریخ مکه از آغاز تا پایان دولت شرفای مکه، ص3

 ،63، جة؛ جمعـی از نویسـندگان، الموسـوعة العربیـ33لعربیة ف، الوثائق البریطانیـة، ص. توماس، لویل، لورنس لغز الجزیرة ا4
 .653ص

 .868، صالوبابیة فکراً و ممایسة. خطیب، محمدعوض، 5

 .777، صالعالقا  السعودیة البریطانیة ،. جابری، محسن حسان6

 .86ص و 85، ص6، جالجزیرة العربیة. صفوه، نجده فتحی، 7
 .8العالقات السعودیة البریطانیة، ص ،حسان. جابری، محسن 8
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سعودی بـا منـافع بریتانیـا، نظـر کشـورهای غربـی  بودن  تفاهم وهابی راستا همینین هم
هـای فراوانـی بـرای برگردانـدن   بریتانیـا تالش 1سـعود جلـب شـد. ویژه انگلـیس، بـه آل به

ام داد؛ رشید به کویت تبعید شده بـود، انجـ که پس شکست از ابن ،فیصل بن عبدالرحمن
ــه ــدالرحمن ب ــا عب ــرانجام  ام ــار واهمــه داشــت. س ــن ک ــود، از ای دلیل شکســت ســلت  خ

که تمـام مـذاکرات پـدر بـا انگلـیس را دیـده بـود، تصـمیم بـه  2،عبدالرحمن بن عبدالعزیز
ساله را گزین  خوبی  ویک بازگشت و تصرف ریاض گرفت. مقامات انگلیس عبدالعزیز  بیست

جذب عبدالعزیز داشـت؛  برمیان، دولت عثمانی نیز سعی  این در 3برای اهدافشان یافتند.
و از او خواست  تماس گرفت 4نام شکسگیر سرعت با نمایندۀ خود در کویت به اما انگلیس به

و اعالم کند که انگلـیس آمـادگی دارد تـا  5ها جذب کند که عبدالعزیز را برای جنگ با ترک
ت بشناسد. عبـدالعزیز ایـن پیشـنهاد را قبـول رسمی عنوان حاکم  نجد و احساء به وی را به

هـای بسـیار در  و برای رسیدن به قدرت و نابودی  امگراتوری  عثمانی، اقدام بـه جنگ 6کرد
سعود با رقیب سرسلت  خـود،  های آل سرانجام شکسگیر در یکی از جنگ 7این راستا کرد.

 9جان بریجـر فیلبـیسنت  ریو پس از وی، َه  8م کشته شد6365رشید، در سال  یعنی ابن

                                                 
 .26. کورشون، زکریا، العثمانیون و آل سعود ف، األرشیر العثمان،، ص1

مرتبـه شکسـت، بـه ریـاض  سعود را پس از سه . عبدالعزیز بن عبدالرحمن اولین حاکم سعودی است که توانست حکومت آل2
فرزند دارد کـه تـاکنون یکـی پـس از  77ریزی کند. وی  سعودی پایه ستانسعود را با عنوان عرب آل برگرداند و حکومت سطلنتی  

 سعود مشهور است. ند. وی در غرب به ابنا هعهده گرفت عربستان را به دیگری حکومت پادشاهی  
 .26، صاألیشیف العثماني یالعثمانیون و آل سعود ف، زکریا، ؛ کورشون37تا  63، صتایی  السعود. سعید، ناصر، 3

عنوان  م بـه6232پنجـاب هنـد متولـد شـد و در سـال ``در ( William Shakespeare)لیام هنـری شکسـگیر یتان و. کاپی4
م نماینـدۀ 6356بریتانیا و اعراب در اوایل جنگ جهانی اول بـود. او در سـال  عنوان رابط   التحصیل شد و به افسری نظامی فارغ
م وکیـل  انگلـیس در کویـت بـود. وی 6352و در سـال  ،فـارس در خلیج م نمایندۀ انگلیس6352در سال  ،بریتانیا در بندرعباس

هـای بسـیاری انجـام داد و در جنـگ  سعود و بریتانیا در مقابله با امگراتوری  عثمانی بـود و فعالیت رابطه بین آل مسئول برقراری  
 (.657، ص6، جالعربیة الجزیرةد کشته شد. )نک: صفوه، نجده فتحی، یرش سعود و ابن بین آل

 .753، صتایی  العربیة السعودیة. فاسیلیر، الیکسی، 5

 .572، ص6، ججدید قرون دی عرب تایی  والدیمیر،. لوتسکی، 6
 خوبی بیان کرده است. این وقایع را به تقاییر نجد. کتاب 7
جنـگ »نـوان  ، ایـل عالمع ایف ب زیگ اس المی دائرة؛ جمعی از نویسـندگان، 725، ص6، جالعرب جزیرة قلب. فؤاد، حمزه، 8

 «.جهانی اول
9. Harry St. John Bridger Phillby. 
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ظاهر اسـالم آورد و خـود را  وی به 1سعود قرار گرفت. عنوان نمایندۀ انگلیس در میان آل به
که  جایی تا 2نامید و اقدامات فراوانی برای نابودی  امگراتوری  عثمانی انجام داد؛« عبدالله»

عتـراف کـرده های فراوان فیلبی در رسیدن  او به حکومت ا خود  عبدالعزیز به نقش و کمک
 3است.
سـعود را گزینـ  بهتـری از  در نهایت، بریتانیا برای نیل به اهداف اسـتعماری  خـود، آل 

آنهـا  تـرین   دانست؛ لذا قراردادهای بسـیاری بـین آنهـا برقـرار شـد کـه مهم حسین شریر
م میـــان عبـــدالعزیز و 6365 اســـت کـــه در دســـامبر« قطیـــر»یـــا « داریـــن»قـــرارداد  

جذب عبدالعزیز به دولت بریتانیـا و مقابلـه بـا امگراتـوری  عثمـانی در برای  4کوکس، پرسی
سـرانجام انگلـیس توانسـت بـا  5مقابـل  قطیـر بـود، صـورت گرفـت. جزیرۀ دارین، که در

های مالی و نفـوا در میـان اعـراب، بـه فروپاشـی  امگراتـوری عثمـانی و همینـین  حمایت
 د.گرفتن و احیای مجدد وهابیت کمک شایانی کن قدرت

 مفاد معاهدۀ قطیف
سـعود بـر منـا ق نجـد، احسـاء، قطیـر، جبیـل و   بق این معاهده، بریتانیا حکومت آل

شـود کـه سـلطنت  شناسـد و همینـین متعهـد می رسـمیت می فـارس را بـه سواحل خلیج
تعهدات آنـان بـدین مقابل،  سعود باشد. در ها در بین خاندان آل نسل در تمامی   ،عربستان

 6:شرح است

                                                 
 .75، ص8ج، «سعود آل»ایل عنوان  ، المعایف بزیگ اسالمی دائرة. جمعی از نویسندگان، 1
ا وقـت بـ سال آخر  عمر  عبدالعزیز تمام 87گفت  خود  فیلبی، در  عمرش را با عبدالعزیز گذراند و بهاز سال  77. فیلبی نزدیک به 2

، گر  و وبابی  تبایشناسی سلفیگاه رو به سردی نرفت. )نک: علیزاده موسوی، سیدمهدی،  وی بوده است و ارتبا شان هید
 (.767ص، 6ج

 .. همان3
خا ر  فـارس بـود و بـه در ابتدا نمایندۀ سیاسی  بریتانیـا در زمـان جنـگ جهـانی اول در خلیج (Percy Cox) . پرسی کوکس4

الجزی رة جزیره بـود. )نـک: صـفوه، نجـده فتحـی،  دارای شأن و منزلـت خاصـی در شـبه ،لعزیز بن سعودارتبا  نزدیک با عبدا
 (.667، ص6، جالعربیة

، اخالق الملس عب د العزی ز آل س عود؛ جریسی، خالد بن عبدالرحمن، 753، صتایی  العربیة السعودیة. فاسیلییر، الیسکی، 5
 .67ص

 .677، ص6، جتایی  خاویمیانه ؛ لنیافسکی، جورج،855، صی نجدبعثة إل، هری سنت جان بریجر. فیلبی، 6
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 کار آورد که با بریتانیا مشکل دارد؛ سعود حق ندارد حاکمی را بر سر   ل. آ6

سـعود  های عربسـتان حملـه کـرد، بریتانیـا بـدون اجـازۀ آل . اگر کسی بـه سـرزمین8
 مداخله دارد؛ حق

ای را با هید کشـوری نـدارد.  سعود بدون اجازۀ بریتانیا حق امضای هید معاهده . آل7
رهن یا  بفروشدتصرف  خود را بدون اجازۀ بریتانیا  های تحت یناین، حق ندارد زم بر عالوه

 یا اجاره بدهد؛

حمایت بریتانیا مثل کویت، بحرین، قطـر  شد که با کشورهای تحت سعود متعهد  . آل6
 و عمان درگیر نشود؛

سعود را ملزم کرد که راه تمامی   این است که بریتانیا آل ،این موارد  تر از هم . عجیب5
 1فراهم کند.را حجاج  روی حجاج باز باشد و امینت مالی و جانی   مقدس براماکن 

چـالش  هـا را بـه سـعود تمامیـت ارضـی  عثمانی البته اکر این نکتـه الزم اسـت کـه آل
سعود جنب  سیاسی به خود گرفته بود و بهترین عامـل  لذا این قیام و مقابل  آل ؛کشیده بود

 2ریان بود.برای سوءاستفادۀ بریتانیا از این ج

 استقرار حاکمیت وهابیت
حسین خود را حـاکم  کشـورهای  م، شریر6386در نهایت پس از سقو  عثمانی در سال 

ــان آل ــذا می ــرد؛ ل ــوگیری ک ــه جل ــه مک ــدی ب ــاج نج ــد و از ورود حج ــی خوان ــعود و  عرب س
خا ر  ، بـهحسـین نکردن  بریتانیـا از شـریر دلیل حمایـت حسین جنگی ر  داد. به شریر
رسـیدن َعَلـم  قدرت ترسـیدند پـس از به  لب اسـت و می دانستند وی انسانی جاه میاینکه 

 3گیر آنهـا شــود؛ هــا گریبـان های بریتانیــا را بـردارد و هماننـد عثمانی ملالفـت بـا سیاسـت
خالفـت امـت  یعنـیگـاه بـه آرزوی خـود  حسـین هید سعود پیروز  میدان شـد و شـریر آل

                                                 
سعود را به این کـار ملـزم  رد که آلبُ  . یکی از نکات مبهم  این معاهده این است که بریتانیا چه سودی از تأمین مسیر حجاج می1

 !کرد؟

با  دین ی  تایی  نهض  صغر، ا ؛ حلبی، علی777، ص6، جتبایشناسی سلفی گر  و وبابی . علیزاده موسوی، سیدمهدی، 2
 .32، صسیاسی معاصر

 .355تا  733. سباعی، احمد، تاریخ مکه از آغاز تا پایان دولت شرفای مکه، ص3
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آورد و پس  سعود روی به حمایت از آل قرارداد چند ی ا مقابل، بریتانی در 1اسالمی نرسید.
سـعود، بـرای تقسـیم مرزبنـدی  حجـاز و نجـد بـا  منا ق توسط آل از پیروزی و فتح تمامی  

ای برگزار کنند تا مرزها معلوم  رو شدند و قرار بر این شد که جلسه های فراوانی روبه اختالف
تر شود، بیشـتر  جای اینکه اختالفات کم هروز منعقد شد؛ اما ب مدت شش شود. اجالسی به

را وارد  ،کـوکس شد؛ لذا در این مرحله نیز بریتانیا بیکار ننشسـت و جاسـوس  خـود، پرسـی
های حجــاز و نجــد را  خواســت ســرزمین خا ر اینکــه می میــدان کــرد. او عبــدالعزیز را بــه

دلیل  کـوکس، بـه پرسیای تقسیم کند، توبیخ کرد و عبدالعزیز از این توبیخ   صورت قبیله به
وحشت افتاد و تمامی  دسـتورات او را در  اینکه وی عبدالعزیز را به این مقام رسانده بود، به

کوکس دستور دهد کـه نصـر عربسـتان را بـه او  این رابطه پذیرفت و بیان کرد اگر پرسی
از گونـه روابـط نشـان  بـدیهی اسـت این 2بدهم، من تمام عربستان را به او خواهم بلشید.

هــایی کــه  بســیاری از پیمان 3.داردســعود از انگلــیس  بــودن  آل فرمــان تأثیرپــذیری و تحت
 4، در همـین راسـتا بـوده اسـت.منعقـد کردنـدها با سایر کشورهای عربی  منطقه  انگلیسی

نفع  انگلیس است  سعود به کردند که دفاع از وهابیت و آل  رفی هم هرکجا احساس می از
 ،م6383کردنــد. در ســال  کــار اســت، از او حمایــت می شــان کمکو در رســیدن بــه اهداف
سـعود در حملـه بـه عسـیر، بـا آنهـا  خواهی  آل خا ر زیـاده م به6386انگلیسی که در سال 

شـاهد دیگـری کـه مؤیـد ایـن  5رسـمیت شـناخت. سعود را به درگیر شده بود، حکومت آل
سعود و بریتانیاست که در  م بین آل6365در سال منعقدشده  «کاکس  » مدعاست، قرارداد  

حمایت بریتانیا حمله نکنـد،  های تحت سعود متعهد شده بود که به سرزمین این معاهده آل
گیرنـد بـدون  به دشمنان بریتانیا امتیاز ندهـد، هـر تصـمیمی کـه در سیاسـت خـارجی می

                                                 
 .66، ص6، جالجزیرة العربیة. صفوه، نجده فتحی، 1
 .826، ص6، جالکوی  و جایاتها. دیکسون، 2
کننـدۀ اهـداف بریتانیـا باشـد؛ لـذا در هـر  بود کـه ایـن حمایـت تأمینسعودی، تنها در مواردی  . حمایت  بریتانیا از اتحاد وهابی9

کردنـد. )نـک:  شـدت بـا آنـان مقابلـه می د، بهنـسعود برای آنها نفـع ندار  کردند که آل مقطعی که مقامات بریتانیایی احساس می
 (.76، صبا  دینی سیاسی معاصر تایی  نهض اصغر،  حلبی، علی

 .777، صالسعودیة البریطانیة العالقا  ،. جابری، محسن حسان4

 .75، ص8ج ،«سعود آل»ایل عنوان   ،المعایف بزیگ اسالمی دائرة؛ جمعی از نویسندگان، 883ص ،العرب . روجان، یوجین،5
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تلـاب هماهنگی با مقامات بریتانیایی نباشد و جانشین خود را از میان دشمنان بریتانیـا ان
سـعود پرداخـت  هزار لیره بـه آل مقابل نیز بریتانیا متعهد شد که هر سال، شصت نکند. در

سـعود در دسـتان  بـودن  آل قبضـه دهندۀ در اینکـه نشـان بر تمام این موارد، عالوه 1کند.
 2ارتبا  و نفوا بریتانیا در وهابیت است. بریتانیاست، بیانگر  

 های اقتصادی حمایت
اش تــالش در حــوزۀ  ســلط  خــود بــر مســتعمره افــزایشاســتعمار بــرای هــای  یکــی از راه

عنوان اهرمـی بـرای رسـیدن بـه مقاصـدش بهـره  اقتصادی است تا بتواند از این  ریق به
اساس، بریتانیا در راستای تأمین منافع خود، در حمایت مـالی و نظـامی از  همین ببرد. بر

هـای مـالی و نظـامی  برخـی از ایـن کمکسعود از هید تالشی دریغ نکرد. در ادامه بـه  آل
 3شود: اشاره می

 م؛6365سالح جنگی سبک در سال  755 اعطای -

 م؛6367سالح جنگی در سال  7555اعطای  -

 م؛6362سالح جنگی در سال  8555اعطای  -

 م؛6367خانه در سال  توپ 6اندازی  راه -

ـــال - ـــی در س ـــات جنگ ـــای مهم ـــدار  م به6362و  6367های  اعط و  655555مق
 عدد؛ 855555

 م؛6363دالر در سال  75555پرداخت  -

ای دیگـر در سـال  دالر در مرتبـه 867555مرتبـه و   دالر در یـک 656555پرداخت  -
 م؛6362

                                                 
 .667، صحدود الجزیرة العربیة؛ ولینکسون، جون، 883، صالعرب . روجان، یوجین،1
هـا سـعی داشـتند بـا قبایـل  مقـدار کـه بریتانیایی د  مقامـات بریتانیـایی، هماناعتراف خـو باید به این نکته نیز توجه کرد که به. 2

ها نیز به ایـن ارتبـا  بـا بریتانیـا متمایـل بودنـد کـه نشـان از رابطـ   د، خود  سعودینارتبا  برقرار کن ،ها ویژه سعودی به ،منطقه
فرسـتادند. )نـک: موجـانی،  ایی نیز برای یکدیگر میهدای ،راستا همین درآنان استعمار با فرق  ضاله و تکفیری  وهابیت است. 

فاسـیلییر، الیسـکی، ؛ 26، صاألیش یف العثم اني یل سعود ف العثمانیون و آکورشون، زکریا، ؛ 85، صتقاییر نجدسیدعلی، 
 (.753، صتایی  العربیة السعودیة

 .883، صلعربا؛ نک: روجان، یوجین، 853و  852، صبعثة إلی نجد، هری سنت جان بریجر. فیلبی، 3
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1م.6365لیره به عربستان  بق قرارداد سال  75555پرداخت ساالنه  -
 

ورت قرضی بـوده ص صورت هدیه بوده یا به الزم است اکر کنیم که تمام این مبالغ یا به
که بعدها بلشیده شده است. سرانجام انگلیس پای خود را در منطقه محکم کرد و پس از 

کـه بـین فرانسـه و انگلـیس در سـال  2«پیکـو-سکسای»جنگ جهانی اول،  بق معاهدۀ 
، منا ق عربی به دو بلـش تقسـیم شـدند کـه فلسـطین، شـرق  اردن، منعقد شدم 6367

 3گلیس، و سوریه و لبنان مستعمرۀ فرانسه شدند.عراق و عربستان مستعمرۀ ان

  نتیجه
م اسـت.  رهبری  بریتانیا در حجاز، نجد و حاشی  خلیج حضور استعمار به فارس امـری مسـل 

همینین این مطلب به اثبات رسیده است که بریتانیا برای بازگرداندن  عبدالعزیز از کویـت 
زمینه، نمایندگان  این آنان نفوا کند. در به عربستان تالش زیادی کرد و توانست در دربار  

اند.  هـای بسـیاری داشـته فیلبی و لورنس فعالیت ، جاناسوسانی مثل ویلیام شکسگیرو ج
سـعود  های مالی و نظامی و معاهداتی کـه بـا آل سرانجام با کمک این نمایندگان و حمایت

جزیره را فراهم کنند.  شبهرسیدن در  قدرت سعود زمین  به داشتند، توانستند با حمایت از آل
هرچند باگذشت زمان، استعمار بریتانیا جای خود را بـه آمریکـا داده اسـت؛ امـا همینـان 

های بـزرگ اسـت و در راسـتای اهـداف شـوم آنهـا  سعود، بازیی  دست  قـدرت خاندان آل
  کند. حرکت می

                                                 
 «.سعود آل»، ایل عنوان  المعایف بزیگ اسالمی دائرة؛ جمعی از نویسندگان، 883، صالعرب. روجان، یوجین، 1
عنوان  سایکس بـه م بین مارک6367بین فرانسه و بریتانیا برای تقسیم امگراتوری  عثمانی در سال  پیکو-نام  سایکس . توافق2

 عنوان نمایندۀ فرانسه بسته شد. بهپیکو  نمایندۀ دولت بریتانیا و ژرژ

 .865، صبا بیدای  اسالمی؛ دالیل و ییشه؛ باغجری، کمال، 876، صالعرب. نک: روجان، یوجین، 3
منطقـه را  ترین نوع  استعمار در جهان عرب، اشغال فلسطین و الجزایر بـود کـه مـردم بـومی   ترین و زشت رحمانه بین، بی  در این

دار کـرد و  یهودی را جایگزین  آنها کردند. این مسئله یکی از عواملی بود که قلب مسلمانان را جریحـه اخراج و ساکنان غیربومی  
ای بـرای اقـداماتی علیـه  و عاملی برای تنش و آشوب در منطقه شد که زمینه ،باع  ایجاد بحران سیاسی در منطق  خاورمیانه

بدالکریم خطابی در مغـرب، جانشـینان مهـدی در سـودان، سنوسـیه در استعمار شد. افرادی مثل امیر عبدالقادر در الجزایر، ع
تن از علمای األزهـر در مصـر بـا ایـن اسـتعمار بـه مبـارزه پرداختنـد. )نـک: جمعـی از نویسـندگان،  و احمد عرابی و چند ،لیبی
و  865، صبا ل و ییش هبیدای  اسالمی؛ دالی؛ باغجری، کمال، «جنگ جهانی اول»، ایل عنوان  المعایف بزیگ اسالمی دائرة
886). 
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