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أربع محطات رئيسة في
التاريخ السعودي
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تقا���س ال��دول بق��وة رمزية تواري��خ ت�أ�سي�س��ها �أو تواري��خ تحوالتها ،ويوج��د تواريخ
تكت�س��ب �أهميتها من �أهمية الأحداث الت��ي وقعت فيها ،ولكن تتكثف المعاني حول
تاريخ محدد لي�أخذ حجم ًا �ضخم ًا ،وتهمل تواريخ �أخرى حتى تكاد تمر بال رمزية،
ثم يعاد مراجعة المعاني المرفقة بالتواريخ بح�سب تغير القيم بين الأجيال وتغير
ر�ؤية الإيديولوجيات ال�سيا�س��ية للتاريخ .والذي ينبغي �أن يقود �صناعة التاريخ هم
الفال�س��فة وعلماء االجتماع ،وذلك لأنهم يفت�ش��ون في القواني��ن االجتماعية التي
تتحكم في تحرك المجتمع ،في حين نجد �أن الم�ؤرخ يكتفي ب�سرد الأحداث وربط
الحقيقة بر�ؤيته وتف�س��يره لها ،حتى �صار من ال�صعب على القارئ العادي فرز ما
هو حدث تاريخي وما هو ر�ؤية الم�ؤرخ على الحدث وت�شخي�صه له.
وق��د تعر���ض التاري��خ ال�س��عودي لع��دد م��ن التواري��خ ذات الأهمية الكب��رى� ،إال �أن
المعان��ي الرمزي��ة الت��ي منح��ت له��ا كان��ت �ش��ديدة التفاوت ب�ش��كل يدع��و لإعادة
الت�أم��ل؛ لأن التواري��خ تكت�س��ب قوته��ا م��ن �أبعادها وق��درة مراكز الدرا�س��ات على
من��ح معان��ي جدي��دة وقوية لها ،وه��ذا ما لم يتحقق -للأ�س��ف -حت��ى جاء الملك
�س��لمان حفظه اهلل ،وهو ال�سيا�س��ي والم�ؤرخ ،و�أعاد لتاريخ ت�أ�سي���س الدولة معانيه
التي �سلبت منه لأكثر من ثالثة قرون .و�سوف �أ�شير �إلى �أربع محطات تاريخية لم
تنل حظها من الت�أمل.
المحطة الأولى :رمزية عام 850هـ1446 /م

اعت��اد كثي��ر م��ن الباحثي��ن عل��ى درا�س��ة حقبة م��ا قب��ل ت�أ�سي���س الدولة م��ن هذا
التاري��خ ،وذلك لو�ض��وح المالمح العامة للمجتمع فيه ،و�أب��رز �أحداثه كانت قدوم
مانع بن ربيعة المريدي ،جد الأ�س��رة ال�س��عودية الحاكمة� ،إلى المليبيد وغ�صيبة،
وهما نواة الدرعية ،والحدث الثاني كان �شراء بلدة العيينة ،حيث ا�شتراها ح�سن
ب��ن ط��وق ،ج��د �آل معمر من �آل يزي��د الحنفيي��ن ،وكانت العيينة مق��ر �إحدى �أهم
القوى ال�سيا�سية في المنطقة.
وتكم��ن رمزي��ة ه��ذا التاري��خ في العم��ق التاريخي المبكر الذي �ش��كل ن��واة �صعود
الأ�س��رة ال�س��عودية على م�سرح �أحداث العالم الإ�س�لامي ،وهي الحقبة ذاتها التي
�ش��هدت �صع��ود الدول��ة العثماني��ة وبداية تح��والت االقت�صاد العالم��ي نحو الخليج
العرب��ي والبح��ر الأحمر بعد قدوم البرتغاليين ثم العثمانيين ثم البريطانيين� .إال
�أن الطرح والخطاب التاريخي المحلي كان يمنح هذا التاريخ بعد ًا محلي ًا �ضيق ًا.

عام 850هـ1446 /م
تكمن رمزية هذا التاريخ في
العمق التاريخي المبكر الذي
شكل نواة صعود األسرة
السعودية على مسرح أحداث
العالم اإلسالمي

ملف الرسالة

المحطة الثانية :رمزية عام 1139هـ1727 /م

عام 1139هـ1727 /م
تكمن رمزية هذا العام في
أنه عام استقرار سياسي بعد
سنوات من االضطراب ،وذهنية
المؤرخ اعتادت على توثيق
األحداث ،وليس االستقرار،
كما اعتادت على رصد األحداث
وليس السياسات.

عام 1157هـ1744 /م
وحظي هذا التاريخ بتكثيف
المعاني الدينية واالجتماعية
حوله ,مما أنتج رؤية جديدة
للحياة من منظور ديني،
واستمرت هذه الرؤية مهيمنة
على ذهنية الباحثين ثالثة
قرون.

12

�ش��وال 14٤٣ه��ـ
ماي��و 20٢2م

تول��ى الأمير محمد بن �س��عود بن محمد بن مق��رن ،و�صار �أمير ًا على الدرعية بعد
�أن �أخ�ضع غ�صيبة ،و�صارت جميع الدرعية تحت حكمه ،وا�ستقرت �أ�سرة �آل �سعود
ف��ي ح��ي الطري��ف بالدرعية ،وبعد م�ضي ثمانية ع�ش��ر عام ًا من اال�س��تقرار ،ظهر
ال�ش��يخ محمد بن عبدالوهاب ،وعر�ض على الأمير محمد بن �س��عود دعم الدعوة
ال�سلفية عام 1157هـ ،وبد�أ ع�صر جديد.
تكم��ن رمزي��ة ع��ام 1139ه��ـ ف��ي �أن��ه ع��ام ا�س��تقرار �سيا�س��ي بع��د �س��نوات م��ن
اال�ضط��راب ،واال�س��تقرارين ال�سيا�س��ي والأمني يع��دان من �أهم �إنج��ازات الإمام
محم��د ب��ن �س��عود ،ولك��ن ذهني��ة الم���ؤرخ اعت��ادت عل��ى توثي��ق الأحداث ،ولي���س
اال�س��تقرار ،كم��ا اعت��ادت على ر�ص��د الأح��داث ولي���س ال�سيا�س��ات؛ لأن الأحداث
تقا���س بال�س��نة ،بينما ال�سيا�سات تالحظ وال تقا���س ،وي�ؤكد ذلك �أن ال�شيخ محمد
ب��ن عبدالوه��اب اتجه للدرعية لعر���ض تبني الدعوة بعد رف�ضه��ا من �أهم قوة في
العار���ض ،ال��ذي يعد �أهم �أقاليم نجد؛ وذلك ال�س��تقالل الدرعية �سيا�س��ي ًا بعك���س
العيين��ة التي كانت تابع��ة لنفوذ �إمارة �آل عريعر في الأح�س��اء ،ولوجود الإمكانات
الع�س��كرية والق��وة ال�سيا�س��ية في الدرعية ،والت��ي يمكن فهمها من جذبها لل�ش��يخ
محمد بن عبدالوهاب كبديل �أ�سا�سي للعيينة.

المحطة الثالثة :رمزية عام 1157هـ1744 /م

تع��د لحظ��ة لق��اء ا إلم��ام محمد بن �س��عود مع ال�ش��يخ محم��د ب��ن عبدالوهاب في
الدرعية عام 1157هـ حدث ًا تاريخي ًا على م�ستوى العالم الإ�سالمي والعالم عامة،
فقد قدمت الدعوة ال�سلفية نموذج ًا جديد ًا للحياة مختلف ًا عما كان عليه الحال ما
قبلها ،وراف�ض ًا لأ�سلوب حياتهم الدينية واالجتماعية واالقت�صادية.
وحظ��ي ه��ذا التاري��خ بتكثي��ف المعان��ي الديني��ة واالجتماعي��ة حول��ه ،وذل��ك لأن
الم���ؤرخ الرئي���س له��ذه الحقبة كان ابن غن��ام ،الذي يعد تلميذ ًا لل�ش��يخ محمد بن
عبدالوهاب ،وا�ستمرت هذه الر�ؤية مهيمنة على ذهنية الباحثين ثالثة قرون.

ر�س ـ ـ ــالة
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المحطة الرابعة :رمزية عام 1218هـ1803 /م

بعد تبني �إمارة الدرعية للدعوة الدينية ب�ستين �سنة ،ا�ستطاعت الإمارة
ال�صغيرة �أن تذيب جميع الإمارات المحلية المحيطة بها ،وت�صهرها في هوية
الدولة الجديدة ،وبالتالي امتلكت ر�ؤية �سيا�سية جديدة تقا�س بالعالم الإ�سالمي
ولي�س المحلي ،ونتج عن ذلك و�صول الدولة ال�سعودية �إلى م�شارف ال�سيادة
على الحرمين ال�شريفين عام 1218هـ ،مما جعل الدولة العثمانية تتخذ كافة
االجراءات لإ�سقاط الدولة في الدرعية ،ولي�س �إخراجهم من الحرمين فح�سب.
وهذا الحدث ي�ؤيد �أن ق�ضية العثمانيين الأ�سا�س��ية تكمن في التم�س��ك بالإ�ش��راف
على الحرمين ال�ش��ريفين .حي��ث ي�ؤكد التاريخ على محورية الحرمين ال�ش��ريفين
في ال�س��يادة على العالم الإ�س�لامي في الع�صر الو�س��يط ،و�أ�س��باب �صعود الدولة
ال�س��عودية ،بو�صفه��ا ق��وة مناف�س��ة للدول��ة العثماني��ة ،ولي���س كما ي��روج لها بع�ض
الم�ؤرخين �أنها خارجة على الخالفة العثمانية ،والذي تبين من ت�ش��خي�ص الواقع
التاريخ��ي �أن تل��ك �أوهام اكت�س��بت حجيتها من تراكم تكراره��ا .ويت�ضح من هذه
الق��راءة الجدي��دة للتواري��خ حجم ج�س��امة اتهام الدول��ة ال�س��عودية ب�أنها خارجة
عن الدولة العثمانية ،وقد تلب���س هذه التهمة كثير من الباحثين للأ�س��ف وت�صدى
بع�ضه��م لل��رد عليها بحجة �أن منطقة نجد ال تق��ع �ضمن حدود الدولة ،وهي فكرة
خاطئ��ة تنطوي على اعتراف �ضمني بال�س��يادة العثماني��ة على العالم العربي ،كما
�أن حج��ة النف��ي �ضعيف��ة ،ب�س��بب �أن نج��د كانت تتبع الأح�س��اء ف��ي هيكلية تنظيم
جزي��رة الع��رب ،و�أنها كان��ت مهملة ،في حين �أن التهمة كانت �سيا�س��ية ولم تظهر
�إال بعد �أكثر من �ستين عام ًا من قيام الدولة .وبالتالي ف�إن ا�ستيعاب ال�سياق يو�ضح
حجم تراكم الأخطاء التاريخية.
�أخير ًا

ت�ؤك��د التح��والت ال�س��عودية الجدي��دة في ر�ؤية  2030ب�أن ا�س��تمرار ق��راءة التاريخ
بالذهني��ة التقليدي��ة وال�س��ردية� ،س��واء م��ن الباحثي��ن �أو الم�ؤ�س�س��ات البحثي��ة،
م�س���ألة مكلف��ة في �إنتاج المعاني الرمزي��ة المرفقة بالتواري��خ ،وعجز التاريخ عن
�أداء �أدواره ،ف��ي حي��ن �أن دور التاري��خ يت�صاع��د في مراكز الفك��ر العالمي ،ولكن
الف��رق الجوه��ري يكمن في الخط أ� المنت�ش��ر وال�ص��واب المهمل ،حي��ث �إن الفهم
التقلي��دي ما يزال مهيمن ًا على الواقع ،مقابل �إهمال فل�س��فة التاريخ بو�صفها �أداة
منهجية لفهم الواقع والقدرة على التقاط المعاني الجديدة وتنقيتها من المعاني
التقليدية.

عام 1218هـ1803 /م
استطاعت اإلمارة الصغيرة أن
تذيب جميع اإلمارات المحلية
المحيطة بها ,ونتج عن ذلك
وصول الدولة السعودية إلى
مشارف السيادة على الحرمين
الشريفين عام 1218هـ.

