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مخاض دولة ومجتمع
الركود تحت عبارة «ال بد أن نفعل شيئًا» التي
طرحها بعض حاضري االجتماع على أنفسهم،
ف�ج��اءت «ال�ع��ري�ض��ة امل��دن�ي��ة» كحمم داف�ئ��ة لهذا
البركان الجياش!
يقول الصحافي الرائد واملحلل السياسي د .عبد
ال�ل��ه م�ن��اع« :ب�ع��د ه��ذا االج�ت�م��اع زرت ف��ي اليوم
التالي الشيخ أحمد صالح جمجوم وقلت له إن
مداخلتك مثلت صفحة ف��ي ملف ولكننا يجب
أن ن�ف�ت��ح ك��ل امل �ل��ف» .ف ��رد ع�ل�ي��ه ال�ج�م�ج��وم بأن
مداخلته لم تأت من ف��راغ ،ولكن سبقها خطاب
وجهه للملك يطالب فيه بمجلس للشورى يمثل
الشعب ...أم��ا ما يخص فتح «امل�ل��ف» ،فيجب أن
تتسع الدائرة للتشاور .بعد ذلك ...دعا الجمجوم
ال �ك��ات��ب وال �ن��اش��ر م �ح �م��د ص �ل�اح ال ��دي ��ن (وهو
م �ع��روف ب�م�ي��ول��ه ل�ل�إخ��وان امل�س�ل�م�ين ف��ي مطلع
شبابه على األق��ل) ،ودع��ا امل�ن��اع صديقه املقرب
املدير العام لشركة (تهامة)
محمد سعيد طيب ّ
وأحد مؤسسيها لتتألف لجنة رباعية تفكر في
كيفية «فتح امللف».
وبعدما اجتمعت اللجنة الرباعية ،ول��دت فكرة
«العريضة املدنية» ُ
وو ِضعت خطوطها الرئيسة
ب�ش��أن مضمونها وأه��داف �ه��ا ،وك�ل��ف أعضاؤها
محمد ص�لاح ال��دي��ن بكتابة مسودتها األولى.
وب �ع��د إن �ج��از امل �س��ودة ع��رض��ت ال�ع��ري�ض��ة على
صديقني للمجموعة من باب التشاور كان منهم
الكاتب الصحافي واملستشار القانوني محمد
عمر العامودي الذي أبدى مالحظاته ووقع على
العريضة.
رواي��ة محمد سعيد طيب تبدو مختلفة بعض
الشيء حني يقول« :بعد لقاء األمير نايف ولدت
ف�ك��رة ال�ع��ري�ض��ة امل��دن�ي��ة ف��ي م�ن��زل أح�م��د صالح
جمجوم بحضوره وح�ض��وري إضافة إل��ى عبد
ال �ل��ه م �ن��اع وإي� ��اد م��دن��ي (وزي� ��ر ال �ح��ج ث��م وزير
الثقافة واإلعالم الحقًا) ومحمد عمر العامودي
ومحمد ص�لاح الدين (ال��ذي كتب نص املسودة
األول� � � � � ��ى) ...وف � ��ي ذل � ��ك االج� �ت� �م ��اع ات �ف �ق �ن��ا على
ال�خ�ط��وط الرئيسية للعريضة ،ول�ك��ن كتابتها
اس �ت��دع��ت اج �ت �م��اع��ات ش�ب��ه ي��وم�ي��ة ف��ي مكتبي
بشركة (ت�ه��ام��ة) حضرها امل�ن��اع وص�لاح الدين
وم��دن��ي وال� �ع ��ام ��ودي ...وك �ن��ا ن �ت �ش��اور م��ع فهد
العريفي (كاتب وإعالمي) في الرياض ومجموعة
م ��ن رج� ��ال األع� �م ��ال ه �ن ��اك ،ال ��ذي ��ن ت�ن�ص�ل��وا من
ال�ت��وق�ي��ع ف��ي اللحظة األخ �ي��رة» .وي��ؤك��د الطيب
أن م��دن��ي ح�ض��ر أغ�ل��ب اج�ت�م��اع��ات (ت�ه��ام��ة) من
أج��ل ف�ح��ص م �س��ودة ص�ل�اح ال��دي��ن وتنقيحها،
وك��ان��ت مشاركته ف��ي العريضة كبيرة وفاعلة،
وس ��اه ��م ك �ث �ي �رًا ف ��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح ��دة بعض
عباراتها ،ولكنه لم يوقع اعتراضًا على توقيع
أحد الوجهاء على العريضة من منطلق أن هذا
الوجيه ال يتمتع بسابقة العمل العام ،وبالتالي
فإنه ،أي (م��دن��ي) ،ال يريد أن يربط اسمه باسم
هذا الوجيه!
ورغم املطالب العشرة التي اعتمدتها العريضة،
إال أن �ن��ا ن�ت�ح��دث ب��ال��درج��ة األول� ��ى ع��ن املطالب
ال� �ت ��ال� �ي ��ة :ال� �ن� �ظ ��ام األس� ��اس� ��ي ل �ل �ح �ك��م ،مجلس
ُ ّ
وحددت
ال�ش��ورى ون�ظ��ام املناطق (امل�ق��اط�ع��ات).
ه��ذه امل�ط��ال��ب ألن ال�ن�ظ��ام وع��د بتحقيقها أكثر
م ��ن م� ��رة (وع � ��د ب��ذل��ك امل �ل��ك ف �ي �ص��ل ح�ي�ن تولى
رئاسة مجلس الوزراء  1962بعد سقوط الوزارة
الشعبية التي رأسها امللك سعود ،وأكد الفيصل
وع ��ده ،م��رة أخ � ّ�رى ،ف��ي خ�ط��اب مبايعته نهاية
ع ��ام  ،1964ث ��م أل� ��ف امل �ل��ك خ��ال��د ل �ج �ن��ة خاصة
ل��دراس��ة ال �ش��ورى وبقية ال��وع��ود ب��رئ��اس��ة وزير
الداخلية األمير نايف وعضوية بعض الوزراء،
م�ن�ه��م م�ح�م��د إب��راه �ي��م م�س�ع��ود وع �ب��د الوهاب
عبد الواسع وإبراهيم العنقري .كما جدد امللك
ف�ه��د أي �ض��ًا ه ��ذه ال��وع��ود ف��ي ح� ��واره مل�ج�ل��ة «در
ش�ب�ي�غ��ل» األمل��ان �ي��ة ف��ي ب��داي��ة ح�ك�م��ه .ولألمانة
ف��إن الشيخ أحمد ص�لاح جمجوم اقترح مطلبًا
آخر لم يوافقه عليه شركاؤه في العريضة ،وهو
تأليف مجلس للعائلة الحاكمة ينظم شؤونها
وأم��وره��ا (وق ��د تحققت ه��ذه ال�ف�ك��رة ع��ام 2000
بقرار من امللك فهد).
ت��م ال �ت��وص��ل ل�ص�ي�غ��ة ال� ّع��ري�ض��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بعد
 14مسودة ،ثم حصر كتابها األسماء املقترحة
للتوقيع وأرسلها محمد سعيد طيب بالفاكس
إل��ى ج�م�ج��وم ل�لاط�لاع وال �ت �ش��اور ت�ح��ت عنوان
خ��ادع «أس �م��اء الشخصيات امل��رش�ح��ة لحضور
ح �ف��ل اخ �ت �ت��ام ج ��زء (ت� �ب ��ارك) ب� �م ��دارس تحفيظ
القرآن» نظرًا لرئاسة الجمجوم جمعية تحفيظ
ال�ق��رآن ،وق��د ضم الفاكس  47اسمًا معظمها من

امللك فهد بن عبد العزيز
املنطقة الغربية وقع منهم  17فقط على العريضة.
�وا ،إم��ا م��ن ب��اب االع �ت��ذار أو
أم��ا ال��ذي��ن ل��م ي��وق�ع� ّ
االستبعاد أو لم يتسن االتصال بهم من أصحاب
العريضة ،فمنهم مجموعة من الوزراء السابقني
(أمثال :محمد عمر توفيق ،حسني عرب ،محمد
املرشد الزغيبي ،السيد حسن كتبي ،عبد الرحمن
آل الشيخ) ومجموعة من الخبراء االقتصاديني
ورجال األعمال (أمثال :صالح كامل ،عبد العزيز
العوهلي ،عبد الله دح�لان ،وهيب بن زق��ر ،عبد
الرحمن فقيه ،عبد العزيز الدخيل) ،ومجموعة
من األدباء والصحافيني واملفكرين (أمثال :أحمد
محمود ،عبد الله الجفري ،عصام خوقير ،محمد
رض��ا ن�ص��ر ال �ل��ه ،أس��ام��ة ع�ب��د ال��رح�م��ن ،محمود
سفر ،عبد الله أبو السمح).
والحديث عن رجل األعمال البارز عبد الرحمن
فقيه بحاجة إلى توضيح .فقد اشترط للتوقيع
على العريضة أن تنحصر مطالبها في مجلس
الشورى فقط ،وكانت وجهة نظره تقوم على أنه
إذا تحقق هذا املطلب فيمكن من خالل املجلس
املنتظر تحقيق املطالب األخرى .بالطبع لم يقبل
طلب الفقيه من أصحاب العريضة ،وبالتالي لم
يظهر توقيعه عليها!
وكان الالفت في قائمة األسماء املرشحة خلوها
م ��ن أي اس� ��م م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق �ي��ة باستثناء
محمد رضا نصر الله ،ولكننا نالحظ في قائمة
امل��وق�ع�ين أك�ث��ر م��ن اس ��م ،م�ن�ه��م :ش��اك��ر ع�ب��د الله
الشيخ (رئيس تحرير مجلة «الشرق» األسبق)،
عبد ال ��رؤوف ال�غ��زال (ص�ح��اف��ي) ،علي الدميني
(ش��اع��ر) ،محمد العلي (ش��اع��ر ورئ�ي��س تحرير
ص�ح�ي�ف��ة «ال � �ي ��وم» األس� �ب ��ق) وإس� �ح ��اق الشيخ
يعقوب (كاتب) .ونالحظ أيضًا أن أغلب املوقعني
أت��وا من خ��ارج القائمة املقترحة أمثال :د .سعد
ال �ص��وي��ان ،ع�ب��د ال �ل��ه ال�ص�ي�خ��ان (ش ��اع ��ر) ،عبد
الله بن بخيت (صحافي) ،عقل الباهلي (كاتب)
والباحث املعروف د .مرزوق بن صنيتان وتركي
الحمد أستاذ العلوم السياسية .ويمكن إسداء
فضل ال�ت�ن� ّ�وع املناطقي ال��ذي تحقق ف��ي قائمة
املوقعني إل��ى جهود فهد العريفي ف��ي الرياض
وع�ل��ي الدميني ف��ي املنطقة ال�ش��رق�ي��ة .ونالحظ
أن القائمة املقترحة ،ثم قائمة املوقعني ،احتوت
أسماء قليلة من شريحة الشباب ول��م تضم أي
ام��رأة ،والسبب أن مناخات تلك املرحلة لم تتح
ألص �ح��اب ال�ع��ري�ض��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ه ً��ذا الخيار،
ف �ج��اء رد امل� ��رأة ال �س �ع��ودي��ة م�ج�ل�ج�لا ع�ل��ى هذا
االستبعاد!
حدثًا حصل
ولكن
التوقيعات،
جمع
عملية
بدأت
ّ
في  6تشرين الثاني /نوفمبر  ،1990وتر األجواء
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة إل� ��ى ح ��د ب �ع �ي��د ،وهي
املحتقنة من األص��ل في ذلك الوقت ،حيث قادت
 47ام ��رأة ف��ي ال��ري��اض (م�ن�ه��ن :د .ع��زي��زة املانع،
د .عائشة امل��ان��ع ،د.س�ه��ام الصويغ ،د .ن��ورة أبا
الخيل ،د .فوزية البكر ،د .سعاد املانع ،د .منيرة
الناهض ،د .هند الناهض ،د .بدرية الناهض ،د.
ألفت فودة ،د .نضال األحمد ،مديحة العجروش،
سلطانة البكر ،مشاعل البكر ،وفاء املنيف ،منيرة
القنيبط ،منيرة املعمر ،منيرة الكنعان ،حصة آل
الشيخ ،نورة الصويان ،نورة العذل ،فوزية العبد
الكريم ،وداد السنان ،جوهرة املعجل)  14سيارة
انطالقًا من موقف السيارات عند أسواق التميمي
في طريق امللك عبد العزيز مرورًا بطريق األمير
ع�ب��د ال �ل��ه ث��م ش ��ارع ال�ع�ل�ي��ا ف �ش��ارع ال �ع��روب��ة ثم

األمير نايف بن عبد العزيز

تسربت تفصيالت
حين ّ
العريضة أعلن الملك فهد
عن قرب صدور األنظمة
الثالثة ومراجعة كل
أنظمة الدولة
مرة أخرى إلى طريق امللك عبد العزيز بهدف أن
يتقبل الناس رؤية نساء يقدن السيارات.
وه �ن��ا أن�ت�ق��ل إل ��ى م��ا روت ��ه د .ع��زي��زة امل��ان��ع في
لقائها املطول ال��ذي أج��راه د .عبد العزيز قاسم
ب �ت ��اري ��خ  5ك ��ان ��ون ال� �ث ��ان ��ي /ي �ن��اي��ر  2004في
صحيفة (امل��دي�ن��ة)« :أذك��ر أن ال��وق��ت ك��ان عصرًا،
والطريق خاليًا نوعًا ما ،فأتممنا الجولة األولى
دون أن يشعر بنا أحد ،فقمنا بجولة ثانية على
الخط املتفق عليه ذاته ،وعند عودتي إلى طريق
امللك عبد العزيز رأيت صف السيارات النسائية
ال�ت��ي سبقتني وق��د أوق �ف��ت إل��ى ج��ان��ب الطريق
وأح��اط بها بعض س�ي��ارات امل��رور وهيئة األمر
ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر ،ف�س��أل��ت زميلتي
في السيارة حصة آل الشيخ :ما رأيك يا حصة،
ه��ل ن��واص��ل ال�س�ي��ر أم ن�ت��وق��ف م��ع املوقوفات؟
فكان رأيها أن نقف معهن ،فتوجهت بالسيارة
الواقفة ...ألني كنت
ووقفت في صف السيارات
ً
وما زلت ال أرى نفسي أمارس خطأ أتنصل منه».
وتضيف امل��ان��ع« :ب�ع��د دق��ائ��ق م��ن إيقافنا طلب
ّ
منا التحرك بالسيارات للوقوف في مكان آخر،
فقدنا سياراتنا تشق لنا الطريق سيارات املرور
إل��ى أن وصلنا مكانًا خاليًا فطلب منا التوقف
عنده .وهناك أمرنا بالتخلي عن مقعد القيادة
والجلوس ف��ي املقعد الخلفي وت��ول��ى ق�ي��ادة كل
سيارة شرطي ركب إلى جانبه رجل من الهيئة،
ثم قيدت السيارات ونحن في داخلها إلى مركز
شرطة العليا .ك��ان رج��ال الشرطة ب�لا استثناء
مهذبني في التعامل معنا ،أما رجال الهيئة فقد
تفاوتوا في سلوكهم ،وكانت تجربة راكبات كل
سيارة تختلف عن األخرى ،فبعضهن ذكرن أنهن
اضطررن طيلة الطريق إلى سماع أقذع الشتائم
والصفات تصب عليهن من الرجل الراكب معهن،
وب�ع�ض�ه��ن ذك� ��رن ع �ك��س ذل� ��ك .وب �ع��دم��ا وصلنا
إل��ى مركز الشرطة جمعنا ف��ي غرفة صغيرة ال
تتجاوز مساحتها 12مترًا ،وكنا سبعا وأربعني
ام��رأة ،ثم ب��دأ استدعاؤنا للتحقيق ،وبقينا في
ذلك املكان إلى فجر اليوم التالي حيث طلب منا
كتابة تعهد بعدم قيادة السيارة أو الركوب في
سيارة تقودها امرأة وتم صرفنا بعد ذلك».
إثر هذه املسيرة ،فصلت املوظفات واألكاديميات
امل �ش ��ارك ��ات م ��ن أع �م��ال �ه��ن (مل� ��دة ق ��ارب ��ت الثالث
س �ن��وات) وش��ن عليهن ت�ي��ار ال�ص�ح��وة هجومًا
ُّهائجًا عبر منابر املساجد وش��رائ��ط الكاسيت
اتهمن عبره بالكفر والعمالة ل��دول أجنبية مع
تشكيك ،غير أخ�لاق��ي ،في أخالقهن وسلوكهن!
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن املصور الفوتوغرافي
الراحل صالح العزاز (الكاتب الصحافي املعروف)

التقط بعض الصور لهذه التظاهرة وفقد حريته
بسبب ذلك قرابة الستة أشهر! ورغم التوتر الذي
أضفته املسيرة وتداعياتها على املناخ السياسي،
إال أن �ه��ا ع ��ززت م�ش��روع�ي��ة ال�ع��ري�ض��ة وضرورة
م �ط��ال �ب �ه��ا وع �ج �ل��ت ب��إن �ه��اء ج �م��ع التوقيعات
عليها ،وبعد استكمال التوقيعات وصلت ،على
ن�ح��و أو آخ ��ر ،تفصيالت ال�ع��ري�ض��ة إل��ى صناع
القرار ،فصرح امللك فهد بتاريخ  27نوفمبر 1990
كما نشرت صحيفتا (الشرق األوسط) و(عكاظ)
عن قرب صدور النظام األساسي للحكم ونظام
مجلس الشورى ونظام املناطق ،وأض��اف امللك:
«كل أنظمتنا الحالية في وقتها كانت من أجمل
ما يكون ...أما اليوم فهي بحاجة إلى إعادة نظر
من أولها إلى آخرها».
كانت هناك العديد م��ن اإلش ��ارات بشأن تسرب
العريضة إل��ى ص�ن��اع ال�ق��رار قبل نشرها .يقول
املناع« :التقينا أنا والطيب بربيع دحالن (وكيل
إمارة مكة) في سيارته قرب مقر شركة (تهامة)
وق��ال لنا :عريضتكم على مكاتب صناع القرار
وع �ل �ي �ه��ا أس �م��اؤك��م ل ��ذا ال ت��رس �ل��وا أي شيء».
وي�ض�ي��ف ع�ل��ي ال��دم�ي�ن��ي« :اس�ت��دع��ان��ي سليمان
ال�ع�ل��وان��ي (امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�م�ب��اح��ث ف��ي املنطقة
الشرقية) في جلسة ودية قبل تسرب العريضة
وتحقق م��ن أس�م��اء املوقعني ،وق��ال ل��ي :ال داعي
ألن ترسلوها ألنها وصلت».
وفي يوم الخميس  29تشرين الثاني /نوفمبر،
دخ ��ل م�ح�م��د س�ع�ي��د ط �ي��ب إل ��ى م�ج�ل��س محمد
عمر العامودي متأبطًا ،كالعادة ،ملف العريضة
من أجل بحث كيفية إرسالها للملك (حيث قرر
أص�ح��اب العريضة ان�ت�ق��اء ث�لاث��ة يكلفون بهذه
املهمة) ،ولكن (العامودي) قال له« :كاشو ...لقد
قضى تصريح امللك فهد على خطابنا» ...رفض
الطيب التراجع عن بث العريضة .وبعد التشاور
مع مجموعة من املوقعني ،سربها إلى صحيفة
(األه��ال��ي) املصرية ،التي كانت من أب��رز صحف
امل�ع��ارض��ة ف��ي م�ص��ر ،لتنشر نصها ف��ي كانون
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س �ع��ودي��ة ت�ط��ال��ب امل �ل��ك ف�ه��د ب ��اإلص�ل�اح :إعادة
النظر في نظام الحكم واإلع�ل�ام ووض��ع املرأة...
تأسيس مجلس للشورى وامل�س��اواة في حقوق
امل��واط �ن��ة» .امل �ن��اع ل��ه رواي ��ة مكملة ،إذ ي�ق��ول إن
العريضة تسربت قبل صحيفة (األه��ال��ي) إلى
م �ج �ل��ة «ال� �ج ��زي ��رة ال� �ج ��دي ��دة» ف ��ي ل �ن��دن (كانت
ت �ص ��دره ��ا ه� �ن ��اك امل� �ع ��ارض ��ة ال �س �ع��ودي��ة قبيل
املصالحة املشهورة بينهم وبني امللك فهد) التي
ن�ش��رت مسودتها األول ��ى وم�س��ودت�ه��ا النهائية
ب��ال�ك��ام��ل وك��ل أس �م��اء امل��وق �ع�ين ...ب�ع��ده��ا اتصل
م �س��ؤول ف��ي ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي ب��ال��دك �ت��ور محمد
عبده يماني (وزير اإلعالم األسبق) ،وقال له «ال
داع ��ي ألن ت��رس�ل��وا شيئًا ل�ق��د وص�ل��ت رسالتكم
وس�ت�ص��در األن�ظ�م��ة ال�ث ً�لاث��ة ق��ري �ب��ًا» .م��ن جهته
أكمل الطيب روايته قائال« :من جهتي لم أسمع
ع��ن أي أص ��داء ول��م يستدعنا أح��د أو يسائلنا
أح��د ،ول��م ي��رس��ل ال�خ�ط��اب رسميًا ب��امل��رة ،ولكن
ن�ش��ره ف��ي صحيفة (األه ��ال ��ي) ح�ق��ق ردة الفعل
املطلوبة وأكثر ...ويسجل ،لكل املوقعني ،صفحة
مضيئة ومشرفة ...هم جديرون بها».
وم��ن ال �ض��روري أن نشير هنا إل��ى أن��ه بعد بث
العريضة حاول بعض أصحابها أن تكون هذه
التجربة مقدمة لتأسيس تكتل سياسي يجمع
امل��وق �ع�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ،ول �ك��ن ه� ��ذه ال �ف �ك��رة ل ��م تكلل
بالنجاح!
ك �ي��ف ان �ت �ه��ت ق �ص��ة ال �ع��ري �ض��ة امل��دن �ي��ة ومتى؟
نستطيع أن نقول إنه حني أصدر امللك فهد في
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ون �ظ��ام ال �ش��ورى ون �ظ��ام امل�ن��اط��ق ،ك��ان توقيعه
ع�ل��ى ه��ذه األن�ظ�م��ة إع�لان��ًا ع��ن ال �ق ��رارات األهم،
من وجهة نظري ،في مسيرة الدولة السعودية
ال �ث��ال �ث��ة ل �ت �ك��ون درة ع � �ه� ��ده ...وأح � ��د الجسور
ال �ن��اض �ج��ة وامل �ط �ل��وب��ة إل ��ى م �ف �ه��وم (الدولة)...
وب ��ره ��ان ��ًا ع �ل��ى أن اس �ت �ج��اب��ة ال �ح��اك��م ملطالب
وأسبابها،
امل��واط�ن�ين أح��د مظاهر ق��وة النظام
ً
وفي ًالوقت نفسه ،عكست تلك ال�ق��رارات تحوال
ف��اص�لا ف��ي املجتمع ال�س�ع��ودي ووج�ه��ًا مشرقًا
للتيار اإلصالحي.
وفي البدء والختام ،كانت كلمة
أل �ق��اه��ا أح �م ��د ص�ل��اح جمجوم
نبوي مرفوع:
متكئًا على حديث
ّ
«م� � ��ن أع � � ��ان ظ ��امل ��ًا س ��ل� �ط ��ه الله
عليه»!
* صحافي سعودي

