
 المحاوالت األولي لتكوين دولة نجدية جديدة

بعد أن قضي ابراهيم محمد علي باشا على الدولة السعودية األولي •
هـ ، رجعت الفوضى لمنطقة نجد 1235وانسحب بقواته من نجد عام 

 .واختل االمن بها

 -:المحاوالت األولي لتكوين دولة نجدية جديدة •

قام محمد بن مشاري بن معمر بعد خروج ابراهيم باشا وقواته من -أ•
نجد باالستقرار بالعيينة في محاولة منه إلنشاء دولة جديدة وكان 

ان ابراهيم  -الدافع البن معمر إلنشاء تلك الدولة عدد من األسباب أ
 .باشا كان قد ابعد من وجده من آل سعود الي مصر 

ان محمد ابن معمر كان سليل اقوى أسرة نجدية قبل قيام الدولة  -ب•
 .السعودية األولي 

كان ابن معمر قد دخل بصالت رحم مع آل سعود ويمتلك كثير من  -ج•
 .األموال واألسلحة 
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وقد اتخذ محمد بن مشاري بن معمر من الدرعية قاعدة له منذ •
هـ ،وعاد كثير من سكان الدرعية اليها ممن كان قد 1234عام 

 .ترك الدرعية اثناء وجود قوات ابراهيم باشا 

ودخلت في طاعة ابن معمر أغلب البلدان النجدية ، كما دخل في •
تركي بن عبدهللا بن محمد ) طاعته افراد من آل سعود ومنهم 

ابن عم اإلمام عبدهللا بن سعود اخر أئمة الدولة  -بن سعود
 ( .السعودية األولي 

وبدأت بوادر قيام دولة جديدة ناشئة في نجد بزعامة محمد بن •
 .مشاري بن معمر 

 ماهي أهم مشكلة واجهت محمد بن مشاري بن معمر ؟•
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كانت أهم مشكلة واجهها ابن معمر هي هروب مشاري بن •
من مصر ووصوله (أخو اإلمام عبدهللا بن سعود )سعود 

للدرعية مع بعض االعوان واالتباع ولم يكن امام ابن معمر اال 
 .أن يتنازل عن الحكم لمشاري بن سعود 

 .وقد اعلنت بلدان نجد الدخول في طاعة مشاري بن سعود •

ما هو موقف محمد بن معمر من خروج الحكم من تحت يده في •
 الدرعية ؟

خرج ابن معمر من الدرعية قاصدا مدينة سدوس وجمع حوله 
األتباع والمؤيدين ليعود لحكم الدرعية وتمكن ابن معمر  من 

 االنتصار على مشاري بن سعود واودعه في السجن في سدوس
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 ما موقف والي مصر محمد علي باشا من أحداث نجد؟•

كان محمد باشا على علم بالتطورات الجديدة بمنطقة نجد •

وبالدولة الناشئة التي قامت بينها نزاعات بين محمد بن 

معمر ومشاري بن سعودوقد ارسل محمد باشا فرقة الي 

، وعندما وصل القائد التركي لنجد ( آبوش آغا)نجد بقيادة 

يتبع السلطان العثماني وكل ( ابن معمر)ابلغه ابن معمر انه 

مايقوم به في نجد هو من أجل محمد علي باشا والدولة 

 .العثمانية ،فاقر آبوش آغا واليه ابن معمر بنجد 
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ماهو موقف تركي بن عبدهللا من أزاء ما قام به محمد بن معمر •
 .باالمير مشاري بن سعود وسجنه

لقد وقف تركي بن عبدهللا مع ابن معمر  عندما بدأ ابن معمر •
جهودة بتكوين الدولة النجدية الجديدة ، وعندما تنازل ابن معمر 

لمشاري بن سعود عن الحكم كان تركي بن عبدهللا ينظر 
لمشاري بأنه الحاكم الشرعي لنجد ، ومع غدر ابن معمر 

بمشاري بن سعود وايداعه اياه السجن راي تركى بن عبدهللا ان 
 (.مشاري بن سعود)يقف بجانب ابن عمه 

اتجه تركي بن عبدهللا الي بلدة الحائر وجمع معه االنصار -1•
والمؤدين ووصل الي ضرما ثم اتجه بمن معه الي الدرعية 

 .وقبض على محمد بن معمر 
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وتوجه تركي بن عبدهللا للرياض وسيطر عليها وقبض  -2•
، ( مشاري بن  محمد بن معمر)على اميرها ابن معمر 

وهدد تركي بن عبدهللا ابن معمر وابنه انه لن يطلق 
سراحهما ،حتي يسلم اليه األميرمشاري بن سعود المسجون 

في بلدة سدوس، اال ان انصار ابن معمر بسدوس رفضوا 
 تسليم مشاري بن سعود مما أدي الي وفاته بالسجن 

فلما علم تركي بن عبدهللا بوفاة ابن عمه بالسجن قام بقتل •
ابن معمر وابنه اللذان كانا وراء سجن األميرمشاري بن 

 .سعود 
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 قيام وتأسيس الدولة السعودية الثانية

بعد ان قتل اإلمام تركي بن عبدهللا ابن معمر وابنه ، سعي •

 .لبناء وتأسيس الدولة السعودية الثانية 

اتخذ اإلمام تركي بن عبدهللا من الرياض عاصمة لملكه •

وكان هناك مجموعة من األسباب جعلت اإلمام يتخذ الرياض 

 .كانت الرياض قوية التحصين  -1عاصمة للدولة منها 

 .كثيرة المزارع2•

بدات االمور تستقر لإلمام تركي بالرياض وبدات مبايعة •

 .الناس له بالحكم 
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ماموقف محمد علي باشا من قيام وتأسيس الدولة السعودية •
 .الثانية على يد اإلمام تركي بن عبدهللا 

أرسل محمد علي باشا قوة عسكرية بقيادة القائد حسين بك  -1•
سار هذا القائد حتي وصل للرياض وحاصر اإلمام في قصره اال 

بلدة )أن اإلمام تركي ترك الرياض واتجه الى مناطق جنوب نجد
، اما حسين بك فقد غدر بكثير من اهل نجد وقتلهم ( الحلوة

ومثل بهم وانسحب القائد حسين من نجد وترك حاميات عسكرية 
عنيزة ،لتقوم بإحباط وإفشال أي  -منفوحة -في مناطق الرياض

محاولة لتوحيد نجد وتؤكد تلك الفرق قوة نفوذ محمد علي باشا 
 .على منطقة نجد 
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أرسل محمد علي باشا قوة آخري بقيادة حسين أبو  -2•

ظاهر، وقام ذلك القائد بأعمال القتل والغدر بالسكان في نجد 

هـ إنزال هزائم  1237، اال ان قبيلة سبيع تمكنت خالل عام 

بقوات حسين ابو ظاهر ، كما قام اهل عنيزة بمحاربة 

الحامية العسكرية الموجودة في بلدتهم حتي خرجت كل 

الحاميات العسكرية الموجودة في بلدهم عنيزة خالل عام 

 .هـ1238
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موقف اإلمام تركي من الحاميات العسكرية الموجودة في •
 .الرياض ومنفوحة 

كان اإلمام تركي بن عبدهللا يجهز نفسه عندما أقام في بلدة •
الحلوة الواقعة جنوب نجد وبعد ان استعد وجمع حوله األتباع 

هـ 1238والمؤيدين اتجه نحو الرياض  بشهر رمضان عام 
،وحارب كل من الحاميتين الموجودتين في الرياض ومنفوحه ، 
واثناء حربه مع الحاميات التركية كان يوحد منطقة نجد ، وفي 

هـ توصل مع القائد علي المغربي الي 1239العام التالي عام 
اتفاق ينص على جالء افراد الحاميات التركية من البالد النجدية 

،وتم جالء الحاميات التركية عن نجد وتم دخول الرياض بعد 
 .هـ1240جالء الحاميات التركية عام 
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