
 المستخلص
 

 معاهدات الملك عبد العزيز واتفاقياته 

 "إستراتيجيات ونتائج"

 م(1953 -1901هـ / 1373 -1319)

تبرز أهمية الدراسة في كونها تتناول المعاهدات واالتفاقيات في عهد الملك عبد العزيز 

وتأثيرها خارجيًّا وانعكاساتها على صناعة األمن داخليًّا، كما تتجلى أهمية الدراسة أيًضا في 

المفاوضات والتحكم في دفة ولوجها في عبقرية الملك عبد العزيز وذكائه الحاد في إدارة مسرح 

 الحوار مع القوى الدولية؛ بما يعود نفعًا على تأمين المملكة وترسيخ األمن فيها.

اتبعت الدراسة منهًجا تاريخيًّا تحليليًّا، ارتكز فيه الباحث على المنهج البحثي العلمي؛ 

حيث حرص على التوقف أمام األسباب والمحفزات التي دعت الملك عبد العزيز إلبرام هذه 

 ك، وتوثيقها والوقوف أمام النتائج وانعكاساتها.االتفاقية أو تل

مهد الباحث لبحثه بتناول فكرة التعاقد والتعاهد وتوظيفها في الميدان السياسي، ثم 

تحريك ملف ترسيم الحدود ورؤية الملك عبد العزيز في إدارة هذا الملف والوصول إلى أهدافه 

ترسخ عالقة المملكة مع الدول األخرى  دون نشوب حروب، ثم اتجه إلى العالقات الدولية التي

 األجنبية والعربية.  

وتناولت الدراسة من خالل فصولها الثالثة معاهدات الطرف الدولي، واتفاقات القوى 

المحلية، ثم اتجهت إلى مراحل تشكل الفضاء السياسي السعودي، لتتوقف أخيًرا عند محطة 

 لعزيز: اإلستراتيجيات والحصيلة.تفاهمات الحرب العالمية واتفاقات الملك عبد ا

تفردت الدراسة بذكر محفزات كل معاهدة وأسبابها، والدوافع التي قادت الملك عبد 

العزيز إلبرامها وقد استهدفت توثيق رحلة المعاهدات والتي انتهت بصناعة مجتمع آمن، وكذلك 

خارجيًّا، وليس هذا فقط؛ تدوين الحصاد الذي أفرزته االتفاقيات في صناعة االستقرار داخليًّا و

بل استهدفت الدراسة تحديد أدوات الحاكم الذي بدأ رحلته في منطقة متنازعة، وقودها السلب 

 والنهب وانتهى بمملكة عنوانها األمن.

 اختتمت الدراسة بتحليل علمي واف للنتائج التي أفرزتها االتفاقات والمعاهدات كافةً.

  



Abstract 
Treaties and Agreements of King Abdul-Aziz 

"Strategies and Results" 

(1319- 1373 H / 1901 - 1953 AD) 

The significance of this study is highlighted because it deals with the treaties 

and agreements in the era of King Abdul Aziz with its external impact and its 

impact on the internal security industry. The importance of the study is also 

reflected in the genius and keen intelligence of King Abdul-Aziz in managing 

negotiations and controlling the dialogue with the international powers which 

benefit the security of the Kingdom. 

This study followed a historical and analytical approach where the researcher 

relied on the scientific research method. Thus, the researcher was keen to study 

the reasons and motivations that let King Abdul-Aziz to conclude agreements 

or to document them with concern to their results and implications. 

The researcher paved the way to discuss the idea of concluding agreements and 

treaties and engaging them in the political field. Then King Abdul-Aziz moved 

to discuss the border demarcation matter and the vision of King Abdul-Aziz in 

managing this matter and reaching to its objectives without wars. Then King 

Abdul-Aziz headed to international relations that strengthen the relationship of 

the Kingdom with other countries, 

The three chapters of the study dealt with the treaties of the international party 

and the agreements of the local forces and then it proceeded to the phases of 

forming the Saudi political space. And regional, it examined the understandings 

of the World War and the strategies and results of King Abdul-Aziz’s 

agreements. 

The study was dedicated to mentioning the motivations and causes of each 

treaty, and the motives that led King Abdul-Aziz to conclude it. It aimed at 

documenting the journey of treaties that secured the society as well as codified 

the outcomes produced by the agreements in establishing stability internally 

and externally. Not only had that, the purpose of the study was to identify the 

tools of the ruler who started his journey in the region of conflict and looting 

and ended with a kingdom of security. 

 

 


