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أحمد عدنان

ه حالة خاصة في املشهد السعودي. 
ّ
إن

حقوقيًا؟  أم  كاتبًا  أم  مفكرًا  أتصنفه 
ال��ح��وارات املتلفزة، ي��ع��ّرف��ون عنه  ف��ي 
»الناشط السياسي«، وهذا مصطلح  ب�
فريد في اململكة، في ظل غياب الحياة 

دية. 
ّ

السياسية الديموقراطية والتعد
ف���ي أع���ق���اب ال���ح���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ن��ش��أ محمد 
آالم  تعتصره  يتيمًا،  املكرمة،  مكة  في  سعيد طيب 
ال���ج���وع وال����ح����رم����ان. اس���ت���ول���ى م��س��ت��أج��ر، بإيجار 
بخس، على ثالثة أرب��اع منزل األس��رة، ليعيش مع 
والدته، وشقيقه، وشقيقته، في »ربع منزل«. »كان 
م��ن��زل��ن��ا أق����رب إل���ى م��س��ت��وط��ن��ات ال��ض��ف��ة الغربية«، 
ى تعليمه األّول��ي في 

ّ
يقول. من حسن حظه أنه تلق

»مدرسة الرحمانية«، بإشراف أحد رّواد التربية في 
السعودية، محمد عبد الصمد ِفدا. في تلك املرحلة، 
زام���ل األدي����ب ال��راح��ل ع��ب��د ال��ل��ه ال��ج��ف��ري، والشاعر 
الرقيق محمد صالح باخطمة. تعلموا جميعًا على 
م حسن أشعري الذي شّجعهم على النقاش 

ِّ
يد املعل

ال��ح��ر. ح��ّرض��ه��م أش��ع��ري أي��ض��ًا ع��ل��ى ق����راءة »عودة 
الروح« لتوفيق الحكيم. يعترف محمد سعيد طّيب 
بأن التأثير األكبر على شخصيته يعود إلى محمد 
له إجراء  أتاحت  التي  ال��رائ��دة  ِف��دا، تلك الشخصية 
��ش��ر في 

ُ
ل��ق��اء ص��ح��اف��ي م��ع ط��ه ح��س��ن ع���ام 1955، ن

صحيفة »الحائط« املدرسية. كما أجرى طيب لقاًء 
»ال��ح��ائ��ط« م��ع عضو مجلس ق��ي��ادة الثورة  ل��� آخ���ر، 

املصرية أنور السادات! 
على غرار شباب جيله، تأثر طّيب بالثقافة املصرية 
رائد  موسى،  بسالمة  وتحديدًا  الخمسينيات،  في 
االش��ت��راك��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي ب���الد ال��ن��ي��ل. وح���ن عمل 
��ب الطلبة 

ّ
ف��ي م��درس��ة »ال��ث��غ��ر« ف��ي ج����دة، ك���ان ي��ؤن

ال��ذي��ن ي��ت��ق��اع��س��ون ع��ن أداء ص���الة ال��ظ��ه��ر، ويهدي 
 هذا 

ّ
إل���ى امل��ق��رب��ن م��ن��ه ك��ت��ب س��الم��ة م���وس���ى... ل��ع��ل

ق����ادرًا ع��ل��ى اخ��ت��ص��ار شخصّية  ال��ت��ن��اق��ض الجميل 
طّيب الجدلّية.

لم يقتصر تأثير مصر في محمد سعيد طّيب على 
اها إلى فضاء السياسة. ثورة 

َّ
حدود الثقافة، بل تعد

ب جمال عبد الناصر، 
َ

ط
ُ

حزيران )يوليو( 1952، وخ
صارت له حطبًا يحّرض النار على التوهج. انهيار 
الوحدة بن مصر وسوريا عام 1961، دفع طّيب إلى 
السعودية.  داخ��ل  السياسي  النشاط  في  االن��خ��راط 
لتحرير  العربية  )الجبهة  ث��وري  إل��ى تنظيم  انضّم 
ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة(، والح��ق��ًا إل���ى »ح��رك��ة القومين 
��ف��ه دخول 

ّ
ال���ع���رب« ف��ي ب���ي���روت. ن��ش��اط س��ي��اس��ي ك��ل

في  لينادم  عليه،  القبض  أل��ق��ي   .1964 ع��ام  السجن 
ال��زن��زان��ة ص��ف��وة املثقفن ال��س��ع��ودي��ن، أم��ث��ال عبد 
ال���ك���ري���م ال��ج��ه��ي��م��ان، وع���اب���د خ����زن����دار، وع���ب���د الله 
السجن،  بعد خروجه من  العريفي.  الجفري، وفهد 
م��دي��رًا ملكتب وزيرها  ال��ح��ج  ف��ي وزارة  ع��م��ل ط��ّي��ب 
األدي��ب الرائد محمد عمر توفيق. لكن نكسة 1967 
جعلته يعاف الوظيفة، ويركب طائرته إلى الواليات 
امل��ت��ح��دة. ك���ان وق���ع ال��ن��ك��س��ة ف���ادح���ًا، إل���ى درج���ة دّب 
الشيب في جسد الشاب العشريني حينها. في بالد 
العم سام، انخرط في »اتحاد الطلبة العرب«، وأسهم 
في دعم منظمة »فتح«، وجمع التبرعات لها إعجابًا 
بياسر عرفات. صيف 1969، عاد إلى السعودّية، في 
وال��دت��ه ومكتبته.  م��ع  أراد قضاءها  إج���ازة سنوية 
لكن جهاز املباحث اعتقله وألقاه في سجن انفرادي 
ة خمس سنوات ونصف، من دون محاكمة. خرج 

ّ
ملد

ليجد والدته مشلولة. لقد كان حينها كالخارج من 
الكهف. كان يحتاج إلى فترة طويلة ليلحق بركب 
ما فاته من أح��داث وت��ط��ورات. هكذا ع��اش التاريخ 
بمفعول رجعي. من حسن حظه أن شقيقته احتفظت 
ت وف��اة الرئيس عبد 

ّ
بالصحف واملجالت التي غط

الناصر ثم نصر أكتوبر 1973. 
ع��ام 1975، أسهم في تأسيس »تهامة«، أول شركة 

محمد سعيد طّيب
الناصري السعودي يحلم بالديموقراطّية

أشخاص

ق لها مكسبًا وطنيًا ومعنويًا 
ّ
»تهامة« حق الثقافي ل�

بالخسائر  أثقلها  املقابل،  في  لكنه،  بثمن،  ر 
ّ

يقد ال 
املالية. 

ق حلمًا 
ّ
وذات ي��وم، ق��ّرر محمد سعيد طيب أن يحق

قديمًا: االلتحاق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة. 
ك���ان ذل���ك ف���ي ع���ام 1991، وق���د ق���رر ال���رج���ل الحائز 
والعلوم  االق���ت���ص���اد  ف����ي  ال���ب���ك���ال���وري���وس  ش����ه����ادة 
م��ن ج��دي��د وهو  ي��ب��دأ  أن  السياسية مطلع ش��ب��اب��ه، 
ه تأخر عن 

ّ
في أوائ��ل الخمسن. تخّرج بنجاح، لكن

، بعد فترة اعتقال انفرادّية قصيرة 
ً
ذلك عامًا كامال

ساخرة،  سياسية  ل��رس��ال��ة  ثمنًا  ك��ان��ت  ل��ي��ل��ة(،   77(
 حديثًا عضوًا في مجلس 

ّ
بعثها إلى صديقه املعن

الشورى الجديد عام 1993. 
وفي القاهرة ذلك العام، أص��در محمد سعيد طيب 
كتّيبًا بعنوان »مثقفون وأمير«، تحت اسم مستعار 
الكتاب حقوق  ف��ي  ناقش  ياسر محمد سعيد.  ه��و 
امل����رأة ف��ي ب����الده، وال��ع��الق��ة ب��ن ال��ح��اك��م واملحكوم، 
للطفرة  السلبي  والتأثير  والتنوع،  ال��ح��وار  وقيمة 
كتابه  نشر  ال��س��ع��ودي.  املجتمع  على  االق��ت��ص��ادي��ة 
الرائد في وقت كان فيه سقف الصحافة السعودية 
ف عند حدود »النظافة من اإليمان«، و»خطورة 

ّ
يتوق

التدخن«. بعد عقدين على طبعته األول��ى، ها هو 
يعيد إصدار »مثقفون وأمير« باسمه الصريح، عن 
عه اليوم في »معرض 

ّ
»املركز الثقافي العربي«، ويوق

بيروت العربي الدولي للكتاب«. 
والضغوط   ،2001 )س��ب��ت��م��ب��ر(  أي���ل���ول  أح�����داث  ب��ع��د 
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة داخ��ل��ي��ًا ودول���ي���ًا، أسهم 
اع القرار في 

ّ
طّيب في رفع مطالب اإلصالح إلى صن

 أبرز العناوين التي رفعها مع رفاقه، 
ّ

اململكة. ولعل
ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ال��ح��ك��م إل���ى م��ل��ك��ي دس���ت���وري، يتيح 
اإلنسان  حقوق  ويكفل  سليمة،  ديموقراطية  حياة 

السجن  ليدخل  ع��اد  ه 
ّ
لكن وامل��واط��ن��ة. 

عام 2005، ملدة أسبوعن، ثم يمنع من 
ة خمس سنوات متواصلة. 

ّ
مل��د السفر 

س��أل��ن��اه ذات م����ّرة: »ك���م م���رة سجنت، 
وك��م م��رة منعت م��ن ال��س��ف��ر«، فأجاب: 

»كثير. ما أدري!«

م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة واإلع��������الن في 
ى إدارتها. خالل عقدين ونّيف من 

ّ
السعودية، وتول

ال��زم��ن، نجح ف��ي تحويل »ت��ه��ام��ة« إل��ى أك��ب��ر شركة 
 نشاط الدعاية 

ّ
إع��الن في الشرق األوس��ط. يبدو أن

واإلعالن لم يناسب طّيب كثيرًا، فسعى إلى إدخال 
»ت��ه��ام��ة« إل��ى س��وق ال��ن��ش��ر. ه��ك��ذا، أن��ج��ز أح��د أكبر 
السعودّية،  العربّية  اململكة  ف��ي  الثقافية  املشاريع 
من خالل مواظبته على توثيق أدب الرواد ونشره، 
ال���ش���ب���اب. املشروع  وت��ش��ج��ي��ع األدب�������اء وامل���ف���ك���ري���ن 

1939
ة املكّرمة 

ّ
الوالدة في مك

)اململكة العربّية السعودّية(

1975
أسهم في تأسيس »تهامة« أّول شركة 

متخّصصة في العالقات العاّمة واإلعالن في 
السعودّية، ليتركها مطلع التسعينّيات

1991
فون وأمير«، 

ّ
الطبعة األولى من كتابه »مثق

أصدرها في القاهرة تحت اسم مستعار 
هو ياسر محّمد سعيد

 2005
اعتقل ومنع من السفر 
لخمس سنوات متواصلة

2010
ع عند الخامسة من مساء اليوم، الطبعة 

ّ
يوق

فون وأمير« التي صدرت باسمه 
ّ
الثانية من »مثق

الصريح، في جناح »النادي الثقافي العربي«، 
»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« )بيال( 

5
تواريخ

وِقف 
ُ
أ م���ا إن  امل���ض���اد.  ال��ه��ج��وم  ب���دأ 

»ويكيليكس«  م�����وق�����ع  ������س  م������ؤسِّ
ى انطلقت الحرب 

ّ
جوليان أسانج، حت

اإلل����ك����ت����رون����ّي����ة. ه���ج���وم ع���ل���ى موقع 
على  اّدع��ت��ا  اللتني  الفتاتني  محامي 
أسانج بتهمة »االغتصاب واالعتداء 
الجنسي«... املوقع اإللكتروني للنيابة 
الهجوم...  م���ن  ي��س��ل��م  ل���م  ال��س��وي��دي��ة 
السويسرّية  املالّية  الخدمات  شركة 
دفعت ثمن إغالقها حساب أسانج... 
ل 

ّ
تعط »ماستركارد«  الدفع  بطاقات 

 
ّ

موقعها بعدما كانت قد جّمدت كل
التعامالت مع بطل »ويكيليكس«... 

للناشطني  م������ت������ق������ّدم������ة  خ�������ط�������وة 
اإلل��ك��ت��رون��ّي��ني ال���ذي���ن اق��ت��ح��م��وا منذ 
قرابة العقد الحلبة السياسّية. رسائل 
ت��ظ��اه��رات... جمل  م 

ّ
تنظ إل��ك��ت��رون��ّي��ة 

تخرق  »تويتر«  موقع  على  قصيرة 
مجموعات  اإلع�����الم�����ي...  ال���ح���ص���ار 
»فايسبوك«،  ع��ل��ى  ���ف 

ّ
ت���ت���أل ض��غ��ط 

اإللكترونّية  امل��ن��اش��ي��ر  ي��ش��ب��ه  وم����ا 
امل��وق��ع نفسه بكبسة زر  ع على 

َّ
ي���وز

واحدة. كرة الثلج تكبر. الزمن لم يعد 
���ه زمن 

ّ
زم���ن »ال��ض��ّب��اط األح�����رار«. إن

»القراصنة األحرار«. مراهقون بدأوا 
أن  قبل  ال��ع��ام،  النظام  على  ل 

ّ
بالتطف

 
ً
وصوال بإزعاجه،  ي��وم  ذات  يحلموا 

إلى شّن الحرب عليه. 
منذ الثمانينيات، وتحديدًا بعد فشل 
تقديم  ف��ي  ميتران  ف��ران��س��وا  تجربة 
ن���م���وذج اش���ت���راك���ّي م��خ��ت��ل��ف بعدما 
انكشفت فظائع »الغوالغ« السوفياتي، 
أدرك العالم أّن الدول، سواء بمفردها 
ما  إقليمّية،  تجّمعات  إقامة  عبر  أو 
رّدًا على  ��ل 

ّ
ت��م��ث أن  ب��م��ق��دوره��ا  ع���اد 

أمبراطورّية.  امل���دع���ّو  ال���وح���ش  ذاك 
املجتمع  أه����زوج����ة  راج������ت  إن  وم�����ا 
الحكومية،  غ��ي��ر  ��م��ات 

ّ
وامل��ن��ظ امل��دن��ي 

أذرعًا  انتهى معظمها سريعًا  ى 
ّ
حت

ق 
ّ
فتعل لها.  تحّديًا  ال  لألمبراطورّية 

اليسارّيون باملجموعات، ال األنظمة، 
الخفّي  ال���وج���ه  ���ل 

ّ
م���ث وإذ  امل���ق���اوم���ة. 

في  م��ارك��وس  »السابكوماندانتي«  ل�
معاصرة  أي��ق��ون��ة  املكسيك  أق��اص��ي 
»الكوماندانتي« تشي غيفارا، بدأت  ل�
حركات املقاومة تظهر في أكثر من 
بقعة جغرافّية. حركات تفاوتت في 
افتقرت  ها 

ّ
لكن فاعلّيتها،  مستوى 

ابة. 
ّ
أساسًا إلى أيديولوجيا جذ

اإللكترونّية  ال��ح��رب  فصل  يمكن  ال 
ع����ن ه�����ذا ال����س����ي����اق. وه�����ي ح�����رب ال 
ت��ح��ت��اج إل���ى ع��ق��ي��دة. ح���رب تستلهم 
م��ق��ول��ة ي���س���ارّي���ة ق��دي��م��ة: اب��ح��ث عن 
لم  لذلك،  واضربها.  السلطة،  مواطن 
تلك  م��ا جعل  الصدفة وح��ده��ا  تكن 
الواليات  سفارات  تطال  التسريبات 
حدة تحديدًا. وهي ليست سفارات 

ّ
املت

ى يسير 
ّ
بقدر ما هي عني ساهرة حت

 ما على هذا الكوكب وفقًا ملشيئة 
ّ

كل
األمبراطورّية. ولم تكن صدفة أيضًا 
بوثائق  أس����ان����ج  ج���ول���ي���ان  ي���ع���د  أن 
الكبرى هذه  جديدة تطال املصارف 
امل�����ّرة. وه���ي ل��ي��س��ت م��ص��ارف بقدر 
م��ا ه��ي ق��ن��وات إلع���ادة ت��وزي��ع الثروة 

باملقلوب. 
على  ي���ق���ف  أن  »امل����ق����ل����وب«  ل���ه���ذا  آن 
تزال  ال  اإللكترونّية  ال��ح��رب  رجليه. 
ليست  »ويكيليكس«  ب��داي��ات��ه��ا.  ف��ي 

ة. 
ّ

إال محط

خالد صاغية

القراصنة 
األحرار

)بالل جاويش(

ّ

ّ


