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تقا�ــس الــدول بقــوة رمزية تواريــخ تاأ�سي�ســها اأو تواريــخ تحوالتها، ويوجــد تواريخ 
تكت�ســب اأهميتها من اأهمية االأحداث التــي وقعت فيها، ولكن تتكثف المعاني حول 
تاريخ محدد لياأخذ حجمًا �سخمًا، وتهمل تواريخ اأخرى حتى تكاد تمر بال رمزية، 
ثم يعاد مراجعة المعاني المرفقة بالتواريخ بح�سب تغير القيم بين االأجيال وتغير 
روؤية االإيديولوجيات ال�سيا�ســية للتاريخ. والذي ينبغي اأن يقود �سناعة التاريخ هم 
الفال�ســفة وعلماء االجتماع، وذلك الأنهم يفت�ســون في القوانيــن االجتماعية التي 
تتحكم في تحرك المجتمع، في حين نجد اأن الموؤرخ يكتفي ب�سرد االأحداث وربط 
الحقيقة بروؤيته وتف�ســيره لها، حتى �سار من ال�سعب على القارئ العادي فرز ما 

هو حدث تاريخي وما هو روؤية الموؤرخ على الحدث وت�سخي�سه له.
وقــد تعر�ــس التاريــخ ال�ســعودي لعــدد مــن التواريــخ ذات االأهمية الكبــرى، اإال اأن 
المعانــي الرمزيــة التــي منحــت لهــا كانــت �ســديدة التفاوت ب�ســكل يدعــو الإعادة 
التاأمــل؛ الأن التواريــخ تكت�ســب قوتهــا مــن اأبعادها وقــدرة مراكز الدرا�ســات على 
منــح معانــي جديــدة وقوية لها، وهــذا ما لم يتحقق -لالأ�ســف -حتــى جاء الملك 
�ســلمان حفظه اهلل، وهو ال�سيا�ســي والموؤرخ، واأعاد لتاريخ تاأ�سي�ــس الدولة معانيه 
التي �سلبت منه الأكثر من ثالثة قرون. و�سوف اأ�سير اإلى اأربع محطات تاريخية لم 

تنل حظها من التاأمل.

المحطة الأولى: رمزية عام 850هـ/ 1446م
اعتــاد كثيــر مــن الباحثيــن علــى درا�ســة حقبة مــا قبــل تاأ�سي�ــس الدولة مــن هذا 
التاريــخ، وذلك لو�ســوح المالمح العامة للمجتمع فيه، واأبــرز اأحداثه كانت قدوم 
مانع بن ربيعة المريدي، جد االأ�ســرة ال�ســعودية الحاكمة، اإلى المليبيد وغ�سيبة، 
وهما نواة الدرعية، والحدث الثاني كان �سراء بلدة العيينة، حيث ا�ستراها ح�سن 
بــن طــوق، جــد اآل معمر من اآل يزيــد الحنفييــن، وكانت العيينة مقــر اإحدى اأهم 

القوى ال�سيا�سية في المنطقة.
وتكمــن رمزيــة هــذا التاريــخ في العمــق التاريخي المبكر الذي �ســكل نــواة �سعود 
االأ�ســرة ال�ســعودية على م�سرح اأحداث العالم االإ�ســالمي، وهي الحقبة ذاتها التي 
�ســهدت �سعــود الدولــة العثمانيــة وبداية تحــوالت االقت�ساد العالمــي نحو الخليج 
العربــي والبحــر االأحمر بعد قدوم البرتغاليين ثم العثمانيين ثم البريطانيين. اإال 
اأن الطرح والخطاب التاريخي المحلي كان يمنح هذا التاريخ بعدًا محليًا �سيقًا.

عام 850هـ/ 1446م 

تكمن رمزية هذا التاريخ في 
العمق التاريخي المبكر الذي 

شكل نواة صعود األسرة 
السعودية على مسرح أحداث 

العالم اإلسالمي
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المحطة الثالثة: رمزية عام 1157هـ/ 1744م
تعــد لحظــة لقــاء االإمــام محمد بن �ســعود مع ال�ســيخ محمــد بــن عبدالوهاب في 
الدرعية عام 		11هـ حدثًا تاريخيًا على م�ستوى العالم االإ�سالمي والعالم عامة، 
فقد قدمت الدعوة ال�سلفية نموذجًا جديدًا للحياة مختلفًا عما كان عليه الحال ما 

قبلها، وراف�سًا الأ�سلوب حياتهم الدينية واالجتماعية واالقت�سادية.
وحظــي هــذا التاريــخ بتكثيــف المعانــي الدينيــة واالجتماعيــة حولــه، وذلــك الأن 
المــوؤرخ الرئي�ــس لهــذه الحقبة كان ابن غنــام، الذي يعد تلميذًا لل�ســيخ محمد بن 

عبدالوهاب، وا�ستمرت هذه الروؤية مهيمنة على ذهنية الباحثين ثالثة قرون.

المحطة الثانية: رمزية عام 1139هـ/ 1727م
تولــى االأمير محمد بن �ســعود بن محمد بن مقــرن، و�سار اأميرًا على الدرعية بعد 
اأن اأخ�سع غ�سيبة، و�سارت جميع الدرعية تحت حكمه، وا�ستقرت اأ�سرة اآل �سعود 
فــي حــي الطريــف بالدرعية، وبعد م�سي ثمانية ع�ســر عامًا من اال�ســتقرار، ظهر 
ال�ســيخ محمد بن عبدالوهاب، وعر�س على االأمير محمد بن �ســعود دعم الدعوة 

ال�سلفية عام 		11هـ، وبداأ ع�سر جديد.
تكمــن رمزيــة عــام 113٩هـــ فــي اأنــه عــام ا�ســتقرار �سيا�ســي بعــد �ســنوات مــن 
اال�سطــراب، واال�ســتقرارين ال�سيا�ســي واالأمني يعــدان من اأهم اإنجــازات االإمام 
محمــد بــن �ســعود، ولكــن ذهنيــة المــوؤرخ اعتــادت علــى توثيــق االأحداث، ولي�ــس 
اال�ســتقرار، كمــا اعتــادت على ر�ســد االأحــداث ولي�ــس ال�سيا�ســات؛ الأن االأحداث 
تقا�ــس بال�ســنة، بينما ال�سيا�سات تالحظ وال تقا�ــس، ويوؤكد ذلك اأن ال�سيخ محمد 
بــن عبدالوهــاب اتجه للدرعية لعر�ــس تبني الدعوة بعد رف�سهــا من اأهم قوة في 
العار�ــس، الــذي يعد اأهم اأقاليم نجد؛ وذلك ال�ســتقالل الدرعية �سيا�ســيًا بعك�ــس 
العيينــة التي كانت تابعــة لنفوذ اإمارة اآل عريعر في االأح�ســاء، ولوجود االإمكانات 
الع�ســكرية والقــوة ال�سيا�ســية في الدرعية، والتــي يمكن فهمها من جذبها لل�ســيخ 

محمد بن عبدالوهاب كبديل اأ�سا�سي للعيينة.

عام 1139هـ/ 1727م 

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 1157هـ/ 1744م 

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. 

ملف الرسالة
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اأخيرًا
توؤكــد التحــوالت ال�ســعودية الجديــدة في روؤية ٢٠3٠ باأن ا�ســتمرار قــراءة التاريخ 
بالذهنيــة التقليديــة وال�ســردية، �ســواء مــن الباحثيــن اأو الموؤ�س�ســات البحثيــة، 
م�ســاألة مكلفــة في اإنتاج المعاني الرمزيــة المرفقة بالتواريــخ، وعجز التاريخ عن 
اأداء اأدواره، فــي حيــن اأن دور التاريــخ يت�ساعــد في مراكز الفكــر العالمي، ولكن 
الفــرق الجوهــري يكمن في الخطاأ المنت�ســر وال�ســواب المهمل، حيــث اإن الفهم 
التقليــدي ما يزال مهيمنًا على الواقع، مقابل اإهمال فل�ســفة التاريخ بو�سفها اأداة 
منهجية لفهم الواقع والقدرة على التقاط المعاني الجديدة وتنقيتها من المعاني 

التقليدية.

المحطة الرابعة: رمزية عام 1218هـ/ 1803م
بعد تبني اإمارة الدرعية للدعوة الدينية ب�ستين �سنة، ا�ستطاعت االإمارة 

ال�سغيرة اأن تذيب جميع االإمارات المحلية المحيطة بها، وت�سهرها في هوية 
الدولة الجديدة، وبالتالي امتلكت روؤية �سيا�سية جديدة تقا�س بالعالم االإ�سالمي 

ولي�س المحلي، ونتج عن ذلك و�سول الدولة ال�سعودية اإلى م�سارف ال�سيادة 
على الحرمين ال�سريفين عام 1٢1٨هـ، مما جعل الدولة العثمانية تتخذ كافة 

االجراءات الإ�سقاط الدولة في الدرعية، ولي�س اإخراجهم من الحرمين فح�سب.
وهذا الحدث يوؤيد اأن ق�سية العثمانيين االأ�سا�ســية تكمن في التم�ســك باالإ�ســراف 
على الحرمين ال�ســريفين. حيــث يوؤكد التاريخ على محورية الحرمين ال�ســريفين 
في ال�ســيادة على العالم االإ�ســالمي في الع�سر الو�ســيط، واأ�ســباب �سعود الدولة 
ال�ســعودية، بو�سفهــا قــوة مناف�ســة للدولــة العثمانيــة، ولي�ــس كما يــروج لها بع�س 
الموؤرخين اأنها خارجة على الخالفة العثمانية، والذي تبين من ت�ســخي�س الواقع 
التاريخــي اأن تلــك اأوهام اكت�ســبت حجيتها من تراكم تكرارهــا. ويت�سح من هذه 
القــراءة الجديــدة للتواريــخ حجم ج�ســامة اتهام الدولــة ال�ســعودية باأنها خارجة 
عن الدولة العثمانية، وقد تلب�ــس هذه التهمة كثير من الباحثين لالأ�ســف وت�سدى 
بع�سهــم للــرد عليها بحجة اأن منطقة نجد ال تقــع �سمن حدود الدولة، وهي فكرة 
خاطئــة تنطوي على اعتراف �سمني بال�ســيادة العثمانيــة على العالم العربي، كما 
اأن حجــة النفــي �سعيفــة، ب�ســبب اأن نجــد كانت تتبع االأح�ســاء فــي هيكلية تنظيم 
جزيــرة العــرب، واأنها كانــت مهملة، في حين اأن التهمة كانت �سيا�ســية ولم تظهر 
اإال بعد اأكثر من �ستين عامًا من قيام الدولة. وبالتالي فاإن ا�ستيعاب ال�سياق يو�سح 

حجم تراكم االأخطاء التاريخية.

عام 1218هـ/ 1803م 

استطاعت اإلمارة الصغيرة أن 
تذيب جميع اإلمارات المحلية 

المحيطة بها, ونتج عن ذلك 
وصول الدولة السعودية إلى 

مشارف السيادة على الحرمين 
الشريفين عام 1218هـ. 
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