
 

 

 pdfحث عن الملك سعود بن عبد العزيز ال سعود كامل مع المراجع ب
هناك عدة ملوك من ساللة الَملك الموحد للبالد عبدالعزيز آل سعود، الذين تولوا حكم المملكة العربية السعودية، وقدموا لها  

التقدم واالزدهار، والَملك سُعود  الكثير من االنجازات التي طورت من حياة المملكة حتى أصبحت ما هي عليه اآلن من 
أحد رجاالت الدولة الذين قدموا العديد منها، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم بَحث كامل وشامل عن حياته منذ مولده وحتى  

 وفاته. 
 مقدمة بحث عن الملك سعود بن عبد العزيز ال سعود

د الدولة السّعودية األولى، وحتى الدولة السّعودية  برز اسم أسرة آل سّعود منذ نحو ثالثة قرون من الزمن، بدءاً من عه
الثالثة وتوحيد المملكة، وبرز اسم هذه األسرة بشكل فعلي أكثر بعد النصر المؤزر الذي قام به الملك َعبدالعزيز بن عبد 

هذه المملكة  م، وحكم1932الرحمن، بعد أن قام بلم شمل أطراف المملكة تحت اسم المملكة العربية السّعودية في العام 
بمحبة وسالم وعقلية منفتحة ومتطورة على مدى أعوام، إلى أن وافته المنية، وكان الَملك سُعود أول خلفاء أبيه الَملك  

عبدالعزيز، وقدم العديد من اإلنجازات للمملكة في حياة أبيه وبعد وفاته، وفي هذا البَحث سوف نتناول جميع جوانب حياته 
 كافة ما قام به من إنجازات هامة طيلة حياته. من والدته حتى وفاته و

 بحث عن الملك سعود بن عبد العزيز ال سعود 
تميزت حياة الَملك سُعود بن عبدالعزيز بالكثير من المراحل النضالية التي بدأت من عهد الحروب التي خاضها إلى جانب  

تولى الحكم وقاد البالد، وحتى تم عزله ووفاته،  والده الَملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن، وحتى تدرجه بالمناصب إلى أن
 والتي سوف نسرد تفاصيلها وفق اآلتي:

 الوالدة
ولد الَملك سُعود عندما كان ال يزال والده الَملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن مع جده، في ضيافة آل الصباح في الكويت،  

وهو ذات العام الذي استطاع فيه والده عبدالعزيز م، 1902يناير عام  15هجري، الموافق ل   1319شوال للعام   3في 
استعادة عرش والده عبد الرحمن من حكام آل الرشيد وأسس الدولة السعودية الثالثة، وأم الَملك سُعود هي إحدى زوجات  

 الَملك عبد العزيز واسمها وضحى بنت محمد بن برغش بن عريعر، وهي أيضاً أم أخيه األمير تركي بن عبدالعزيز. 
 لحياة المبكرةا

جاء الَملك سُعود من الكويت مع عائلته إلى الرياض في ذات الذي ولد فيه، بعد استقرت أحوال الرياض، وفيها نشأ الَملك  
سُعود حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في سن مبكرة في مدارس تعليم القرآن والتفسير، وتابع دراسته في  

وأصبح يافعاً، آثر والده الَملك عبدالعزيز أن يقدمه للحياة العملية كما بقية أخوته، حيث بدأ مدارسها، وبعد أن اشتد عوده 
بتسليمه نصيب صغير من المهام السياسية والعسكرية واإلدارية، ليتمرس في العمل الذي يختص بأمور الدولة، وليعده كما  

س العلوم السياسية والدبلوماسية على يد الرجاالت الذين  يعد بقية أخوته ليكون خير خلف في قيادة الدولة، وتدريجياً در
وثق بهم والده مثل عبد هللا الدملوجي والشيخ حافظ وهبة، وأصبح يمنحه والده المهام الخارجية، ليكتسب الحنكة السياسية 

 التي كان يتمتع بها والده الَملك الموحد عبدالعزيز .
 المبكرة حياته السياسية والعسكرية

ل مهمة سياسية يقوم بها الَملك سُعود وهو في عمر الثالثة عشر فقط، وكانت سفارته إلى قطر ألنها بعض كانت أو
المشكالت التي حدثت عقب معركة كنزان، وما لبث أن أثبت براعته السياسية، حتى أصبح والده الَملك عبدالعزيز 

جراب، كما شارك في حماية الرياض مع أخيه يصطحبه معه في بعض المعارك التي خاضها، والتي كان أولها معركة 
ضد حكام آل الرشيد الثائرين، وشارك في معارك أخرى كقائد للجيش وهو في سن صغيرة، مثل معركة وادي الشعيبة  

م ضد القبائل الموالية آلل الرشيد، َومعركة تربة التأديبية للمتمردين من قبائل العتيبة، إضافة إلى المعارك التي  1918عام 
اضها أثناء ضم أبيه لمنطقة حائل، كما خلفه أبيه نائباً له على الرياض عندما ذهب ليضم مناطق الحجاز والمدينة ومكة، خ

كما ساند والده في إدارة شؤون العديد من المناطق التي اضطر أحياناً لتركها تحت إمرته، عند خروجه للمعارك الكبرى  
 خوان في مصر حتى خمدت على يد الملك عبدالعزيز وابنه. بنفسه، كما أرسله والده إلخماد فتنة اإل

 أبرز المناصب التي توالها الملك سعود 
بدأت التسمية في المناصب الرسمية التي توالها الَملك سُعود منذ العام الذي تم فيه توحيد المملكة العربية السعودية، 

 ق الترتيب التالي:وتدرجت بعدها المناصب حتى استلم زمام الحكم، وكانت مناصبه وف
 م. 1933مايو عام  11ولي عهد المملكة في عهد والده الَملك عبدالعزيز، بموجب المرسوم الصادر بتاريخ  •
 نائباً لرئيس مجلس الوزراء بصفته ولي العهد، وذلك في ذات العام الذي تولى فيه والية العهد. •
 م. 1953أغسطس عام  25خ قائداً عاماً للقوات المسلحة في المملكة، اعتباراً من تاري •
 م. 1953أكتوبر  9رئيساً لمجلس الوزراء بأمر ملكي من والده الَملك عبدالعزيز، بتاريخ  •

 تولي الملك سعود للحكم
بعد وفاة الَملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن، تولى الَملك سُعود بن عبدالعزيز الحكم في المملكة، بصفته ولي العهد والوريث 

م وهو التاريخ الذي توفي والده به أثر وعكة صحية أصابته قبل شهر من  1953نوفمبر  9لك بتاريخ الشرعي لوالده، وذ
م، وعين أخيه  1953نوفمبر من العام ذاته  11وفاته، وتبعتها نوبة قلبية أدت إلى الوفاة، وبويع الَملك سُعود رسمياً في 

 ك سُعود في هذا المنصب حتى تم عزله منه ألسباب مختلفة.الَملك فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد في عهده، وبقي الَمل 
 إنجازات الملك سعود 

لقد تعددت إنجازات الَملك سُعود التي أنعشت جوانب عدة من حياة المملكة، سواء على مستوى اإلدارة أو التنظيم أو 
 االقتصاد أو السياسة أو التعليم ومؤسسات الدولة وغيرها، ومنها نذكر: 

 وزارة األوقاف.تأسيس  •
 افتتاح أول جامعة وهي جامعة الَملك سُعود في الرياض.  •



 

 

 تأسيس عدد كبير من المدارس في القرى والمدن.  •
 كان أول من أسس كلية البترول والمعادن في المملكة.  •
 كان المدافعين عن حق البنات في التعلم وكان له ذلك.  •
 أصبح اسمها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الحقاً. تأسيس وزارة العمل والشؤون االجتماعية، التي  •
  تطوير شبكات الطرق البرية التي تربط أجزاء المملكة، كما اهتم بالمطارات والموانئ •
 اهتم بالقوات المسلحة وأسس كلية الَملك عبدالعزيز الحربية، وأرسل البعثات العسكرية للخارج. •
 الزراعة ودعم المزارعين بالمواد والمعدات واستجرار المياه من السدود. أسس البنك الزراعي الهتمامه ب •
 اهتم بالبناء والعمران في المملكة بكافة القطاعات الخاصة والعامة.  •
 قام بتوسعة الحرم المكي الستقبال زوار بيت هللا الحرام، كما اهتم بعمارته وتحسينها وترميمها.  •

 عزل الملك سعود عن الحكم
ده، عانى الَملك سُعود من مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك مشاكل في ضغط الدم وآالم المفاصل، والتي  في أواخر عه

كانت تجبره للسفر إلى خارج البالد ليتلقى العالج الالزم، ومن جهة أخرى، اتسعت دائرة الخالف بينه وبين شقيقه وولي  
ام أخيهم األكبر األمير محمد بن عبدالعزيز، بعقد اجتماع عهده األمير فيصل بن عبدالعزيز، ونتيجة للضغط الكبير، ق

لألمراء والعقالء والعلماء من األسرة الحاكمة وأولي األمر في الحكم، تمخض عنه جعل الحكم بشكل اسمي للَملك سُعود  
هد الَملك فيصل،  م، وجعل اإلدارة الفعلية للبالد وتصريف األمور الخارجية فيها بيد ولي الع1964بدءاً من مطلع العام 

وبعد مفاوضات طويلة مع الَملك سُعود إلقناعه بالتخلي عن الحكم لصالح أخيه وولي عهده الَملك فيصل، واستمراره  
برفض ذلك، تم إصدار قرار من مفتي المملكة آنذاك "محمد بن إبراهيم آل الشيخ"، قضى بخلع الَملك سُعود من الحكم  

م، وأخيراً قبل الَملك سُعود  1964نوفمبر  2َملك فيصل ملكاً بشكل رسمي بتاريخ م، وبويع ال1964نوفمبر  1بتاريخ 
 م. 1965يناير عام  3بخلعه ومبايعة أخيه الَملك فيصل بشكل رسمي وفق كتاب أرسله إليه بتاريخ 

  وفاة الملك سعود
الجه، وبقي فيها هناك حتى وفاته م، سافر الَملك سُعود إلى العاصمة اليونانية أثينا، وذلك الستكمال ع 1965في العام 
عام، وأعيد جثمانه إلى مكة حيث تم الصالة عليه صالة   67م، وكان عمره عند الوفاة 1969فبراير من العام  23بتاريخ 

 الجنازة، ووري الثرى في مقبرة العود التي دفن فيها كافة ملوك المملكة ومقرها في الرياض. 
 عزيز ال سعودخاتمة بحث عن الملك سعود بن عبد ال

لقد كان ومازال وجود عائلة آل سُعود، وجود إيجابي وقوي في حياة المملكة العربية السعودية على كافة األصعدة، وكل  
ملك من ملوكها كان له دوره في ازدهار هذه المملكة وإعالء مكانتها، وفي نهاية هذا البحث، فقد استطعنا تسليط الضوء  

العربية السعودية األقوياء، الذين ساهموا في صنع مجدها وعليائها الذي نشهده اليوم  على رجل من رجاالت المملكة 
جميعاً، متعرفين من خالله على مراحل حياته وعطاءاته من أجل المملكة وشعبها وأمنها واستقرارها وتقدمها ورخائها 

 وازدهارها. 
 


