
اإلمام تركي بن عبدالله 
هو مؤسس الدولة السعودية الثانية، تمكن اإلمام تركي من الهرب من قبضة إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية حيث اختبأ في ظهرَة علَّية جنوب 

ا في إعادة  مدينة الرياض. كان لإلمام تركي نظرة ثاقبة حين لم يبَق بعد سقوط الدرعية ولم يثق في إبراهيم باشا؛ وهذا األمر جعل له أثرًا مهم�

بناء الدولة من جديد. كان اإلمام تركي يخطط إلعادة الدولة من جديد إبّان غيابه، وفي الوقت نفسه كانت صور الدمار والقتل والتهجير 

التي ارتكبتها قوات إبراهيم باشا ماثلة في ذهنه، وكانت الدافع القوي له الستعادة مجد الدولة السعودية. كانت المهمة صعبة على اإلمام 

تركي لكونه الوحيد الباقي من األسرة السعودية بعد نقل كثير منهم إلى القاهرة.

بدأ اإلمام تركي بن عبدالله مسيرة بناء الدولة من الدرعية، ولكن الحامية التركية الغازية في نجد وتسلطها ووحشيتها جعلته يرى أن الوقت 

غير مناسب لالستمرار في القتال فعاد مره أخرى لالختباء وكان ذلك في غاره المشهور في علَّية. بعد مدة، رأى اإلمام أن الوقت مواٍت للعمل 

من جديد فاستطاع جمع أتباعه وطردَ الحاميات التركية في نجد، ودخل الرياض عام ١٢٤٠هـ (١٨٢٤م) معلنًا قيام الدولة السعودية الثانية.

معظم  في  تدريجية  عودة  تعودان  ونظامها  الدولة  وبدأت  واألمان،  واألمن  النظام  وفرض  السعودية  الدولة  أراضي  اإلمام الستعادة كل  عمل 

المناطق التي كانت ضمن أمالك الدولة السعودية األولى. 

تميز اإلمام تركي بعدد من الصفات التي أهلته لتولي الزعامة والقيادة، فقد أعاد الدولة بعد سقوطها بجهود قيادية فذة، وكان يقود الحمالت 



الدولة  توحيد  في  رفيقَه  الذي كان  األجرب  بسيفه  تركي  اإلمام  واشتهر  واللين.  والقوة  والشجاعة  الطموح  عنه  وقد عرف  بنفسه.  والمعارك 

السعودية. 

حكََم اإلمام تركي الدولة عشر سنوات، استطاع فيها أن يفرض قوة الدولة والعدل في ربوعها، ولكن يد الغدر نالته من حيث لم يحتسب حينما 

قام ابن عمه مشاري بن عبدالرحمن بن حسن بتدبير محاولة لقتله متوقعًا أن األمور ستصفو له ولكن أموره لم تستمر سوى أيام حتى عاد اإلمام 

فيصل بن تركي ليتولى حكم الدولة السعودية الثانية بعد والده.  


