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íÚ‚ÏÚ
 أقــدم ألســتاذي أجــد صــعوبه كبــرية وأنــايف احلقيقــة 

ً الذي عرفتـه حمتجـا دائـام عـىل أمحد الريسوين/ د.وأخي أ ً
اخلاطئة التي تعيشها الـشعوب اإلسـالمية , كل األوضاع 

ًوالواقع املرير الذي تعيشه أيـضا احلركـات اإلسـالمية يف 
جتديدية ى انغامسها يف الواقع وعدم قدرهتا عىل تقديم رؤ

  .الدين وعلومهيف 
ً عاما ثـائر٢٠عرفته من أكثر من   عـىل الفرقـة ويـدعو اً

وكانـــت يل معـــه حـــوارات طويلـــة  والتجمـــع للوحـــدة
ــام حركــة  ــه يؤســس لقي ــدما كــان مــع إخوان وواســعة عن

كانت متنـاثرة يف املغـرب ,   حركاتةمن عدإسالمية واسعة 
ركــة ً ; ولكــن محــدا هللا بــأن ظهــرت حوشــاهدت معاناتــه

فرتتني متتاليتني قبل أن التوحيد واإلصالح والذي قادها 
 يف ةوإعــداد موســوعيتفــرغ لقــضية حتديــد أصــول الفقــه 

  .القواعد الفقهية واألصولية
هــو طــرح والــسبب األســايس لنــرشي هــذا الكتــاب 
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جمموعــة مــن املحــاور واألفكــار كبدايــة للتفكــري ووضــع 

تجدات التـي  الدكتور فقـه النـوازل واملـسا ملا سامهأسس
ومــا هــو فقههــا مــا هــي ضــوابطها الــرشعية  ملــت باألمــةأ
 .عالقتها باملقاصد الكلية وحتقيق مصالح العباد و

 :وأمثال هذه القضايا 
 . حكم التظاهر السلمي −
 . حكم اخلروج عىل احلاكم الظامل −
حكم االعتصام وتعطيل مصالح العباد , العـصيان  −

 .املدين 
ى ورأي اجلامعـــات  حكـــم اخلـــروج عـــىل شـــور−

 . العاملة وااللتحاق بالشعب اإلسالمية
 . وتغيري املنكراالحتجاج حكم شهداء −
ــــدان− ــــي مورســــت يف املي ــــادات الت   أحكــــام العب

 .واالعتصامات 
 .ًحكم تظاهر النساء والرجال سويا  −
 . حكم املبيت يف امليدان للرجال والنساء −
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ري مــن رية مــا زالــت حتتــاج إىل جهــد كبــثــتــساؤالت ك

 .العلامء وحتتاج إىل ورش عمل ونقاشات كثرية 
ه بالعمـل ومحـل هـم هتامم الرجل بغريته واتُسكي ملو

وإن  مـن احلـوارات ٌاحلركات اإلسالمية كلها أجرى عدد
 .طي كل التساؤالت ومل تلم بكل اجلوانب غمل تكانت 
هــا حمــاوالت بــسيطة حتتــاج إىل اســتكامل وضــبط نكل

 .العلامء وتأصيل وإىل حراك من 
ضـايف إين ألح عليـه بـأن يكـون لـه أي جهـد ذلك أجدلو
 بدايـة  وهـي ده شـهأنـخاصة .يف هذا األمر أوسع شاركة مو

يــدان التحريــر ميف  الثــورة املــرصية العظيمــة يف أيامهــا األوىل
ه بأنـه ماذحـ, وكنـت أ ينـاير ٢٦ , ٢٥ يوم جاورة املوامليادين

مل يرتكنــا وبعــث لكنــه للحــق ـ اء وأحــرض الثــورة وتركنــا جــ
ـــوردهم يف هـــذا  برســـالتني عظيمتـــني للـــرئيس املخلـــوع ن

 .ب االكت
 ًراجيـاعـىل اسـتجابته الريسوين أمحد / أشكر الدكتور

ب كل ا ونفع اهللا هبذا الكتمنه املزيد فجزاه اهللا خري اجلزاء
 .ونارشه من قرأه ودعا لكاتبه 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ X
الريسوين خالل أمحد قمت بجمع كل ما كتبه الدكتور 

رة التونسية واملرصية واالحتجاجات املغربية والثورة الثو
 .الليبية والسورية واليمنية 

ورتبتـه وفقـا للرتتيــب الزمنـي الــذي صـدرت خاللــه 
حتــت االت وأجريــت احلــوارات ومهــدت لــه بمقــال قــامل

 .عنوان الريسوين فقيه احلرية 
 كتبه
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ة للــدكتور يف جــدة بعــد الثــورة عنــدما كنــت يف زيــار

األحــداث ورؤيــة احلركــة وحــدث نقــاش طويــل حــول 
 فربايــر يف ٢٠اإلســالمية هلــا وتطــرق األمــر إىل أحــداث 

والتنميـة املغرب وخروج بعـض قيـادات حـزب العدالـة 
ــة  ــرار احلرك ــم ق ــا رغ ــد واإلصــالح فيه ــة التوحي وحرك
واحلــزب بعــدم املــشاركة وكــان لظهــور هــؤالء القــادة يف 

دمة التظاهر أثر إجيايب كبـري عـىل املجتمـع وعـىل نتـائج مق
حتجاجية يف املغرب وحدث لغط حـول نـزول االاحلركة 

ب عــىل زهــؤالء القــادة رغــم عــدم موافقــة اجلامعــة واحلــ
جوابــه املــشاركة وســؤال الــدكتور أمحــد الريــسوين وكــان 

ألن مــصلحة البلــد أكــرب مــن أي , باملوافقــة عــىل النــزول 
مصلحة أي حركة إسالمية أو حزب وكان معي الـدكتور 
حممد هشام حامـد وهـو يـشغل منـصب قيـادي يف مجاعـة 

هل الطاعة ? هل الشورى تلزم ! اإلخوان ودار حوار طويل 
 ? من يقدر مصلحة البلد ومصلحة اجلامعة? واجبة 

      هــل يمكــن أن تتعــارض مــصلحة اجلامعــة مــع مــصلحة
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 يف ثـورة مـرص رغـم البلد , هل نزول بعض شباب اإلخـوان

 !أم خطأ أم هذا اجتهاد عدم موافقة قيادهتم هل هذا صحيح 
وهكذا أفكار كثرية بل فقـه جديـد سـامه الـدكتور فقـه 

وهــذا بــاب مــن أبــواب الفقــه حيتــاج إىل تــضافر النــوازل 
جهود العلامء بكل التخصصات إىل دراسة متعمقه حلرص 

تـاوى فاآلن , إصـدار األحـداث واسـتجالء دات املستج
 .هبذه األحداث متعلقة 

وحرصه , أمحد الريسوين وأعجبتني مقاالت الدكتور 
وعرضــت عليــه فكــرة , أفكــار يف هــذا املجــال أن يطــرح 

جتميع هـذه األفكـار واملقـاالت التـي كتبـت فيهـا لتكـون 
لإلضـافة بداية حوار أو ورقة عمل جيتمـع عليهـا العلـامء 

دار ورش عمل فاعلة للوصول إىل املطلـوب تحلذف ووا
 .ًوكان رده إجيابيا 

ويف بداية شهر مايو أعطيت الدكتور نسخة ورقية مبدئيـة 
ــاط  ــه يف الرب ــت ب ــدما التقي ــاب عن ــرة الكت ــضور كفك يف ح

املهندس احلمداوي رئيس حركة اإلصالح وقام بمراجعتهـا 
 .آلن وطورنا فيها إىل هذه الصورة التي بني أيدينا ا

وقــد قــدمت للكتــاب وقمــت بوضــع متهيــد لــه مقــال 
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لكاتب الـصحفي لالدكتور الريسوين طويل يعرض رؤية 

 .فقيه احلرية : مصطفى بوكرت وعنوانه الريسوين 
مقال كتبه الـدكتور الريـسوين عـن  هذا التمهيد تم تال

 . احلكم الراشد واحلكم الفاسد
خبـار اليـوم ثم بعد ذلك احلوار الذي أجراه الدكتور مع أ

 .املغربية حول األحداث يف تونس والثورة التونسية 
موقع إسالم أون الين  ذلك احلوار الذي أجراه ثم تال

ـــوم  ـــوم ٢٥ي ـــا بالقـــاهرة يف أول ي ـــدما زارن ـــاير عن يف  ين
انتهى إىل ثـورة أسـقطت النظـام وهـذا أن إىل  التظاهرات

فقـه االحتجـاج والـذي اقـبس منـه اسـم : احلوار بعنـوان 
 .كتاب ال

نداءه للرئيس املرصي املخلوع أن يتنحى ثم بعد ذلك 
 عـىل قبل فوات األوان ثم تال ذلك رده عىل مـن اعـرتض

ثم رسالته الثانية , وصف من يستشهد يف امليدان بالشهيد 
 .إىل الرئيس املخلوع بوجوب عزله وخمالفته 

 .رسالتني موجهتني إىل ملك املغرب ب ذلك وتال
ؤمنني خاضـــع للدســـتور والقـــانون أمـــري املـــ : األوىل

 .وليس يفر منها 
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دعوة امللك حممد الـسادس للـدخول يف عهـد  : الثانية
 . الثاين امللكية

ثم بعد ذلك رسالة استهجان من األسد عىل ما يفعلـه 
 .يف الشعب السوري 

 .ثم رسالته الثانية لألسد واستنقار ما يفعله بالشعب 
 عـــديالتثـــم تـــال ذلـــك برســـالة جديـــدة حـــول الت

 .الدستورية يف املغرب , ثم رسالته األخرية إىل ليبيا 
ثم ختمت الكتاب بام بدأت به وهو مقاله اجلميـل أنـا 

 .حر فأنا إنسان 
ثم أحلقت بالكتاب بعد اخلتام السابق تعليقات أخرية 
ـــرسيبات  ـــوان ت ـــسوين بعن ـــدكتور الري ـــن ال صـــدرت م

 .التعديالت الدستورية اجلديدة يف املغرب 
 هبـذا العمـل املتواضـع  اهللا العيل القدير أن ينفعناأسأل

وأن نكون نقطة بداية لكل العلامء واملهتمني بفقـه الواقـع 
وجتديد علوم الدين للوقـف عـىل أحـوال األمـة والعمـل 

هنضاهتا بتأصيل أعامهلا وربطها بمقاصد الرشع وهـو عىل 
 .حتقيق مصالح العباد 

äfjÒK…çrÂçe_‚Û¦ 
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ــة أن جيمــع عــامل الــرشيعة بــني   قــد يكــون مــن الغراب
صــفتي الفقـــه واحلريـــة يف الــزمن املعـــارص, باعتبـــار أن 
النخب السياسية و الثقافية يف الوطن العريب واإلسالمي, 

, مؤداهـا; أن الفقيـه يف »الفقيه«ترشبت صورة ذهنية عن 
ع, و يصدر فتـوى التحـريم فضاء مغلق ال يطل عىل الواق

و املنع و احلظر وعدم اجلواز والكراهـة و الرتهيـب, وإن 
حتــرر انتقــل إىل األمــر و اإلرشــاد و الــدعوة و الرتغيــب, 
ُفهو يتكلم بمنطق حدي خيـرج منـه و يـدخل فيـه, و كـل  ُ

 .خلفيته املعرفية, ضوابط و مساطر و حدود
ــصورة كانــت و ال زالــت, لكــن ليــست هــي  هــذه ال

رة بكاملها, سواء أكان ذلك يف املـايض أم احلـارض, الصو
و يف هــذا احلــارض, بــزغ نجــم عــامل مــن علــامء الــرشيعة, 
انطلق من املغرب, و وصل املـرشق بـاملغرب, حيـث هـو 
يف منفاه االختياري بالسعودية, إنه الفقيه املقاصدي أمحد 
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الريسوين, الذي يمتاز بعبقرية فذة, بمقدورها اجلمع بني 

 للناس متناقضا, و منها إشكالية الفقه اإلسالمي ما يظهر
يف عالقته باحلرية اإلنسانية, فكيف استطاع الريـسوين أن 
جيــد للحريــة موطنــا يف الفقــه اإلســالمي دون أن يتبــدى 

 للباحث أدنى تناقض كام يتومهه الكثريون? 
لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال, نعــرض رأيــه الفقهــي يف 

لني بمنهجية سكمثال, متو» مةاالحتجاج يف امليادين العا«
 .املقارنة بني الفكر املقاصدي والفكر النصويص
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فتـوى هيئـة (النـصويص » الـسلفي«من مشاكل الفكر 
, و الـذي لـه تـأثري دينـي )العلامء السعودية يف االحتجـاج

كبـــري هـــو البحـــث عـــن مـــسميات النـــوازل, فمـــسمى 
ــاء » تجــاجاالح« ــسه عن ــف نف ــر ال يكل ــذا الفك ــثال; ه م

البحث والتفكري, فيجيب بكل أرحيية; مل يرد يف نـصوص 
 اسـمه االحتجــاج و االعتــصام, ومل ءالقـرآن و الــسنة يش

ــوام  ــيفحم ع ــابعون, ف ــصحابة و ال الت ــك ال ال ــل ذل يفع
الناس, الـذين يظنـون أن كـل مـا يـستجد يف عـامل النـاس 



ã³‚é QU
, وهــذا الفكـر لــو ! بمـسمياتهمـذكور يف القـرآن و الــسنة 

ـــي ناقـــشت إحـــدى  رجـــع إىل املـــدونات األصـــولية الت
املقوالت اإلشكالية باستفاضة, لفهم وفقه طبيعـة الـنص 

النــصوص : ن أهــل األصــول قــالواإالــرشعي, حيــث 
الــرشعية متناهيــة واملــستجدات و النــوازل غــري متناهيــة, 

 فكيف يضبط ما يتناهى ما ال يتناهى ?
 

<<<<]<êâ^ßiíéÂ†Ö]<”ç’ßÖ<<V< <
< <

ــدد  ــثال; ع ــرآن م ــا, الق ــرشع حمــدودة حق ــصوص ال ن
صـفحاته معــدودة, ولـو كــان كــام ختيلـه أصــحاب الفكــر 
النصويص الذي يبحثون عن املباين و املـسميات, لكانـت 
عدد جملداته باملاليني, ألنه سيضم كل مسميات الـدنيا و 
اآلخرة, غري أن القرآن, هو هدى , يضم املقاصد الكربى 

إلسالم دون أن يغفـل عـن التفـصيل يف بعـض القـضايا ل
ــص  ــه ن ــاء في ــام ج ــثال, ف ــام األرسة م ــة , كأحك اجلوهري
يأخذون به, و ما مل يرد فيه نص رصيح, مـن املـستجدات 
غري املتناهية يتلمس العلامء مقاصـد الـرشيعة , وخالصـة 
اإلجابة عندهم توصل النـاظر إىل أمهيـة اآلخـذ بمقاصـد 

 .ةالرشيعة اإلسالمي
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من هذا األساس املعريف ينطلق العامل, فالناس تتساءل 

, إذن, عــىل الفقيــه يف »االحتجــاج«عــن حكــم الــرشع يف 
ـــه » االحتجـــاج« , أن ينظـــر يف مـــصطلح  أول خطـــوة ل

ومفهومه يف جماله التداويل, ثم ينظر يف نصوص الرشيعة, 
, لـريى » االحتجاج«إن ورد نص رصيح يشري إىل مفردة 

أو التـضمن أو اللـزوم بـني املعنيـني, و إذا مل وجه املطابقة 
 .خيلص إىل حكم رشعي يرتقي إىل مقاصد الرشيعة

 

<<<<<íÖ‡^ßÖ]<ÝçãËÚ<á^ée<V< <
 

فمــصطلح االحتجــاج, يــرد عــىل األســامع يف الغالــب 
, فهــذا »وقفــة احتجاجيــة « , يعنــي » بوقفــة « مقرونــا 

ــاج, إذ  ــصطلح االحتج ــر مل ــى آخ ــضيف معن ــرتان ي االق
ــة املقــصود ــالوقوف, وقــوف مجاعــة مــن النــاس بطريق  ب

ــة شــعبية  ــى وقف ــصبح املعن ــام, في ــضاء الع ــة يف الف منظم
منظمة يف الفضاء العام, بغرض االحتجاج و التعبري عـن 
ــة  الغــضب, مــن ظلــم حلقهــم أو حلــق غــريهم, و املطالب

 .بإزالته, أو إسقاطه
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ردة االحتجـاج أوال, , يبحث الفقيـه عـن مفـ بعد هذا
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ومما الشك فيه , أن القرآن مثال, تتكرر فيـه االشـتقاقات 

احلجـة, حجـة, ( ; » ح ج ج «اآلتية التي تدور عـىل مـادة 
ـــاجوين, حتـــاجون, حـــاججتم,  ـــاجون, حاجـــه, أحت حي

, »احتجـاج« , غري أنه ال ترد يف القرآن مفردة  )يتحاجون
عناهـا عـرض و املعنى اللغوي العام هلذه االشـتقاقات, م

 .الدليل يف سياق حماورة اخلصم
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هذا النظر اللغوي للعـامل ينحـو بـه, إىل تلمـس اخلـيط 
ــة  ــى النازل ــني معن ــرابط ب ــة« ال ــة احتجاجي ــني » وقف , وب

يف القــرآن, أو الــسنة, فيــصل إىل أن » ح ج ج« مــشتقات 
ه هناك تقاربا للمعنى, مـن جهـة أن االحتجـاج يف مـستوا

النظري العام, هو تعبري جتاه خصم بحجة معينة, غـري أن 
الفقيــــه يــــستمر يف النظــــر لتحقيــــق مناطــــه, فالوقفــــة 
االحتجاجيــة غــري املحــاورة االحتجاجيــة أو احلجاجيــة, 
ألهنا تنفرد عن املحاورة, بالغضب و الرضاخ يف الفـضاء 
العــام مجاعــة و بــشكل ســلمي, و الــضغط إىل أن يتحقــق 

ــادل, ــبهم الع ــسلطة ســواء أكانــت مطل  و انتزاعــه مــن ال
, هذا هو الوجه الغالب, فاخلـصم ..سياسية أم اقتصادية 
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هنا هو صـاحب سـلطة قويـة, وقـد يـصدر عـن صـاحب 

 . السلطة, قمع أو منع و ربام جرح أو قتل
إذن الداللة اللغوية للنازلة مساحتها أكرب من مـساحة 

 فلكهـا يف الداللة اللغوية ملفردة االحتجاج و مـا يـدور يف
 .القرآن مثال

وهذا هو احلرج الذي يقع فيه الفكر النـصويص, ألنـه 
, إن مل يـصل » املتطابقات اللغويـة الدالليـة « يبحث عن  

إىل ذلك, أصدر حكام و أهنـى املوضـوع, ألنـه جيـد نفـسه 
سة حتتـاج إىل نظـر, و منهـا عـىل وجـه إزاء تفرعات حـسا

يايس, إال أنـه صوص ما يتعلـق باحلـاكم و النظـام الـساخل
يقــدم تربيــرا أن العــامل لــيس مــن شــأنه الولــوج إىل فــضاء 
الــسياسة, وإن ولــج, اســتدعى أحكامــا فقهيــة قديمــة 
لنوازل معينة بذاهتا, و حكم هبا عـىل نـوازل جديـدة غـري 

 . مسبوقة
وهذا النوع من التفكري , هـو قمـة يف االسـتعباد, ألنـه 

القديمة, التـي يقيد نفسه بأغالل الفهومات و املنهجيات 
تستجيب لسلطة احلاكم املستبد, فهي عالقـة جدليـة بـني 
العقــل الــديني املنغــرس يف اللغويــات و البيــان, ال خيــرج 
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عــن فــضاء الداللــة اللغويــة للــنص, وبــني حــاكم مــستبد 
يصول وجيول يف فضاء واقعي بعيـد عـن سـلطة الـرشيعة 

 .بمقاصدها الكربى
< <
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إذن أين هو العامل العاشق للحرية و التحـرر ? , العـامل 
املتحرر مـن الفـضاء الـضيق للـنص اللغـوي, إىل رحـاب 
مقاصد الرشيعة, ليوقـع عـن اهللا حكـام يف جمـاالت الـدنيا 

إهنا .. بمختلف مستوياهتا, وإن كره الكارهون, ولعمري
 و الوجودية, التي ينبغـي أن يرتبـى قمة الشجاعة الفكرية
 .عليها عامل الرشيعة

يعتــرب الــشيخ أمحــد الريــسوين مــن هــذه الطينــة, طينــة 
لقـد جـاء : ( العامل احلر الشجاع, الذي يقـول عـن احلريـة

اإلسالم رسالة حتريرية عىل كافة األصعدة, ويف مقـدمتها 
وإذا كنـا ال نجـد . صعيد الفكر والفهـم والعلـم والتـدين

, فإننا نجد اإلسـالم مليئـا »احلرية « إلسالم مصطلح يف ا
بمعــاين احلريــة وبالقواعــد املؤســسة للحريــة, وبــالقيم 

 ).والتوجيهات الداعمة للحرية
فالريـــسوين بـــشجاعته الفكريـــة الفقهيـــة املتوســـلة 
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بمقاصد الرشيعة املبنية عىل مرتكـز درء املفاسـد و جلـب 

ــصال ــارحامل ــأمالت و أفك ــصدر ت ــديدة ً, ي ــستجيب ا س ت
 .لفطرة اإلنسان السوي, املحارب للظلم و الظاملني

          يف حوار مع موقع أون إسالم حول حكم الرشع 
, يفاجئ الريسوين  يف االحتجاجات يف امليادين العامة

املتتبعني بقراءة ذكية آلية من القرآن الكريم, قال اهللا 
﴾ LK J    I H G F  E D C B﴿ : تعاىل

ومفهوم اآلية أن من « : يقول الريسوين ]١٤٨ :النساء[
ظلم جاز له أن يفعل ما ال جيوز لغري املظلوم فعله, وجاز 

وأن يعرب التعبري القوي الذي له أن يقول وأن يرفع صوته 
,  فله أن يرفع من سقف احتجاجه. يبلغ ويوصل مظلوميته

 .»ومن سقف مقاومته للظلم 
ج, بـل فإذن ليس هناك حـد هلـذا االحتجـا« ويضيف 

هو االحتجاج عىل الظلـم, واالحتجـاج بـدون شـك هـو 
نوع من إنكار املنكر, ونوع من تغيري املنكر, وتغيري املنكر 
كام يقول العلامء من ضوابطه عند العلـامء أال يـأيت بمنكـر 
أكرب, بمنكر أكرب يعني متوقع, يعني اإلنسان قد يصل إىل 

ذا اإلنـسان, نتائج غري متوقعة, هذا ال يالم عليه أحد, فـإ
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ًكل إنسان فردا أو مجاعة إذا أقدم عىل ما فيه إنكار املنكـر, 
وما فيه تغيري املنكر, وهـو يـرى أن هـذا التغيـري حتـى لـو 
كان فيه بعض األرضار, وبعض اخلـسائر, هـو يـؤدي إىل 
إزالــة هــذا املنكــر, وال يــأيت بمنكــر أكــرب منــه, فــإن هــذا 

 .» االحتجاج جيوز 
عموم بالنسبة للتغيري املنكر, خاصـة وعىل ال« : و يتابع

ـــة  ـــي واملعارضـــة اجلامعي ـــاج اجلامع ـــي واالحتج اجلامع
السياسية حتى نقرتب من موضـوعنا أكثـر, الـذي حرمـه 
الرشع هو استعامل السالح, وما سوى ذلك مـن أشـكال 
االحتجاج والتغيري, إذا اسـتوجبت احلالـة فـذلك جـائز, 

 .» ًبل قد يكون واجبا 
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  : اجلهر بالسوء أمام الظامل −
إن الريــسوين فهــم اآليــة مــن جهــة مقــصدها, فهــو ال 
يتحدث عن معنـى اجلهـر يف اللغـة واالصـطالح, ليـصل 

, ألن املعنى اللغـوي واضـح, وهلـذا ركـز عـىل  إىل احلكم
مقصد اجلهر بالسوء, الذي ال جيوز إال إذا ظلم اإلنسان, 

معنى أن اهللا سبحانه و تعاىل الحيب الظلـم و الظـاملني و ب
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جيــوز اجلهــر بالــسوء أمــام كــل ظــامل, و هــذه هــي حقيقــة 
اإلسالم التي توضـح عاقبـة الظـاملني و شـناعة الظلـم, و 

النصويص ال يشريون إىل هـذه » السلفي«أصحاب الفكر 
احلقيقة, و ال يتحدثون عـن ظلـم احلـاكم املـستبد, و كـل 

هور الناس, الـذين يبنغـي أن يلتزمـوا حـدود مههم هو مج
 احلقيقة يريدوهنم أن يلتزموا حدود احلاكم هم يفاهللا, لكن
 .املستبد
Mاملنكر املتوقع وغري املتوقع : 

جيوز الريسوين اجلهـر بغـضب و بقـوة أمـام الظـامل قـد 
, لكـــن الريـــسوين بمنهجـــه ئتـــصل إىل القـــول الـــسي

ضع أمام املسلم طرف املقاصدي الذي يسلكه يف النظر, ي
املصلحة و املفسدة بني ناظريه, فهذا اجلواز مـرشوط بـأن 
ال يــؤدي ذلــك إىل منكــر أكــرب, لكــن الريــسوين يــضيف 

باملنكر املتوقـع « رشطا بالغ األمهية وهو ما اصطلح عليه 
, و هذه اإلضافة تبني عمـق عبقريـة أهـل » و غري املتوقع 
ة فعالـة, ألنـه قـد كرهم يتميز بحركية ومرونـفاملقاصد, ف

يقول قائل; هذا االحتجاج سيؤدي إىل منكر أكـرب, لكـن 
قد يـسأله سـائل هـل هـذا املنكـر متوقـع? , فـال يـستطيع 
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ــر  ــني, ويق ــن اليق ــرتب م ــه يق ــان توقع ــة إال إذا ك اإلجاب
الريسوين أن املفسدة قد تكون, غري أهنا ال ينبغي أن تصل 

 .إىل مفسدة كربى, فهي جائزة وإن وقعت
ذا يعني أن الريسوين هدفه ليس هو تقييد حركة كل ه

الناس بل حتريرها وفق مقاصد معينة, وهذا مغيـب متامـا 
 .عند أصحاب الفكر النصويص

  :االحتجاج السلمي −
الفتاوى التي صدرت عن علامء سلفيني خصوصا من 
الــسعودية, تتحــدث عــن يشء غــري واقــع يف الثــورات 

ــس ــة و خــصوصا املــرصية و التون ــة التــي العربي ية واليمني
ــم يتحــدث ــب, فه ــشكل الغال ــة ونت  عــن أحــداث تارخيي

بـاخلروج املـسلح « بعينها, مـا سـمي يف الفقـه اإلسـالمي 
, و هذا عنـد أهـل الـسنة و اجلامعـة ال أحـد » عىل احلاكم 

جيوزه, وليس فيه خالف, املشكلة هـي أن هـؤالء العلـامء 
مـوا, و يعيشون يف التاريخ املـايض, علمـوا ذلـك أم مل يعل

ما هو كائن يف املنطقة العربية حسب الكثـري مـن املتتبعـني 
غري مسبوق, إبداع جديد يف تغيري نظام احلكم الـسيايس, 
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وهو اخلروج إىل امليادين العامة ألجـل التظـاهر و االعتـصام 
سلميا إىل أن يسقط االستبداد أو الفساد, حسب ظروف كل 

لنازلــة, مــادام دولــة عربيــة, وهلــذا الريــسوين يعــي موضــوع ا
هناك سلم و عدم رفع للسالح, فهـو أجـاز ذلـك بـل يكـون 

ــنام ســألته صــحيفة  ــذا حي ــا, وهل ــا أحيان ــوم «واجب ــار الي أخب
 فربايـر يف املغـرب, ٢٠عن موقفه من اخلـروج يـوم » املغربية

 .. أجاب لو كنت يف املغرب خلرجت 
 ; إن الــشيخ أمحــد الريــسوين, هــو ثــروة علميــة يف اخلتــام

لألمـة اإلسـالمية, وفخـر هلـذا البلـد املغـريب العظـيم, كبرية, 
الذي أنجب مثل هؤالء العلـامء, فاألمـة و الـوطن يف حاجـة 
ــة  ــذي ال خيــاف يف اهللا لوم ــشجاع احلــر األيب, ال ــامل ال إىل الع
الئم, العامل الذي حرر فكره من آسار املنـاهج العتيقـة, ومـن 

حاب اإلسـالم أغالل اإليديولوجية املضللة, و املنفتح عىل ر
املقاصــدية, إن هــذه اللحظــة التارخييــة مــن عمــر األمــة التــي 
تشدو سمفونية احلرية و التحرر, تتطلب فقها إسـالميا جيـدد 

 ..نفسه, و بوصلته احلرية التي هي صفة فطرية يف اإلنسان
äfjÒ 

á†ÒçeîËŞ’Ú 
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أمجع املسلمون عىل وصف كل من أيب بكـر الـصديق, 
وعمر بن اخلطاب, وعثامن بن عفان, وعيل بن أيب طالب 

اخللفاء الراشدين« بـ« . 
َ خــامس {ومــن العلــامء مــن يعــدون احلــسن بــن عــيل 

ــرتة  ــرون أن ف ــن ي ــنهم م ــاء الراشــدين, وم ــؤالء اخللف ه
احلــسن ال تعتــرب عمليــا لــشدة قــرصها, وبــذلك جيعلــون 

 .َ خامس اخللفاء الراشدينعمر بن عبد العزيز 
^ َ, فألهنم خلفوا رسول اهللا » خلفاء«فأما تسميتهم 

امــة عــىل املــسلمني, ثــم يف منــصب اإلمامــة والواليــة الع
وهي اخلالفـة املـشار إليهـا . ُخلف بعضهم بعضا يف ذلك

: قـال^ يف حديث الصحيحني عن أيب هريرة عن النبـي 
كانت بنـو إرسائيـل تـسوسهم األنبيـاء, كلـام هلـك نبـي «

ـــدي ـــي بع ـــه ال نب ـــي, وإن ـــه نب ـــاء . خلف وســـيكون خلف
 . احلديث» ...فيكثرون
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اء مــثلهم وعــىل وأمــا وصــف اخللفــاء األربعــة ومــن جــ

, فاملعنى فيه واضح أتـم وضـوح; »الراشدين«هنجهم بصفة 
. فخالفتهم وحكمهم قائامن عىل الرشد واالستقامة واهلـدى

 . َفهم قد خلفوا رسول اهللا يف منصبه ومنهجه
يف قولـه » اخللفـاء الراشـدين«وقد ورد هـذا الوصـف 

فعليكم بسنتي وسنة اخللفـاء ... «: عليه الصالة والسالم
 .»...لراشدين املهديني, عضوا عليها بالنواجذا

اخللفــاء «فهــذا احلــديث هــو األصــل يف إطــالق صــفة 
, مثلام أنه أصل يف تقسيم اخللفـاء واحلكـام إىل »الراشدين

 .راشدين وغري راشدين, أو إىل راشدين وفاسدين
ـــة عـــىل أن اخللفـــاء  وقـــد تكـــررت التنبيهـــات النبوي

سلمني, منهم الـصاحلون واألمراء الذين سيتولون عىل امل
ومنهم الطاحلون, ومنهم الراشـدون ومـنهم الفاسـدون, 

 .  ومنهم من يستحقون الطاعة ومنهم من ال يستحقوهنا
 : فمن ذلك 

 يف صحيح مسلم وغريه عن أم سلمة أن رسـول اهللا −
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون, فمـن عـرف «: قال^ 
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قـالوا أفـال . برئ, ومن أنكر سلم, ولكن من ريض وتابع

ْال ما صلوا: نقاتلهم قال َّ« . 
فمــن أنكــر بلــسانه فقــد بــرئ, «ويف روايــة أليب داود  

 .» ومن كره بقلبه فقد سلم, ولكن من ريض وتابع
: قيـل«:  قـالويف شعب البيهقي عن سعد بن متـيم 
ُمثـل الـذي يل, «: يا رسول اهللا ما للخليفة من بعدك? قال ْ ِ

 البـسط, ورحـم ذا الـرحم, َإذا عدل يف احلكم, وقـسط يف
 .» فمن فعل غري ذلك فليس مني ولست منه

 ) ١٢٤١ حديث رقم –صححه األلباين يف اإلرواء (
فيؤخــذ مــن هــذا احلــديث أن اخلليفــة يكــون لــه مــن 
ُالطاعة والعون ومن الصالحيات مثـل الـذي كـان للنبـي 

ال نبي بعـده ولـيس ألحـد ^ فرسول اهللا . بصفته حاكام
ولكنه بـصفته إمامـا يكـون لـه حـتام . لنبوةيشء من مقام ا

خلفاء يقومون مقامه, ويكون هلم ما كان له هبذه الـصفة, 
 :عىل أن يتأسوا بصفاته وهنجه يف احلكم, ومن ذلك

العدل يف احلكم بني الناس يف حقـوقهم ومنازعـاهتم, 
 .وإعطاء كل ذي حق حقه
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القسط يف البسط; أي يف بـذل األمـوال العامـة للنـاس 

 .ا يف مصاحلهم, دون حتيز أو حماباةورصفه
االتــصاف بالــشفقة والرمحــة وحــسن املعاملــة لــذوي 
األرحام, فال يكون ممـن يتنكـر ويـستعيل عـىل ذوي رمحـه 

فمن ال يرحم ذوي رمحه لـن . إذا عال شأنه وعظم منصبه
 .يرحم غريهم من باب أوىل

فهذا هو صنف الوالة الراشدين السائرين عىل منهـاج 
 .النبوة
 قال عليه السالم حمذرا من الصنف اآلخر ومتربئا منـه ثم

 .»فمن فعل غري ذلك فليس مني ولست منه«: ومن أفعاله
 

<<<<<<<<<àè‚{]†Ö]<Ý^{Ó£]<°{e<í{Î…^ËÖ]<l^ÛŠÖ]<
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باســتقراء نــصوص الــرشع وأحكامــه واســتنباطات 
ــسامت  ــا اســتخالص أهــم ال ــامء وشــهاداهتم, يمكنن ُالعل

م الراشدين وحكم الفاسدين, وذلك فيام الفارقة بني حك
 :ييل
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احلكـــام الـــذين يطلبـــون احلكـــم وحيرصـــون عليـــه, 
ُوحيــصلونه وحيــصنونه بكــل الــسبل املمكنــة, ويعتربونــه 
مغنام ومكسبا وفـوزا هـم حكـام فاسـدون, بخـالف مـن 
ــم  ــضوهنم ويرشــحوهنم حلكمه ــاس ويستنه ــبهم الن يطل

يال, فهـم والوالية عليهم, ويعتـربون احلكـم أمانـة وتـوك
 .حكام راشدون

مـن يتولــون احلكــم عــن شــورى واختيــار ورضــا مــن 
الناس حكام راشدون, ومن يتولونه عىل كره من الناس, 

 .بغصب أو قوة أو وراثة حكام فاسدون
مــن جيعلــون أمــور احلكــم واملــصالح العامــة شــورى 
بينهم  وبـني شـعوهبم, وشـورى بيـنهم وبـني أهـل العلـم 

 راشدون, ومن يستبدون بتلك والرأي واخلربة هم حكام
األمور وحيرصون تدبريها يف أفرادهم وخواص أعـواهنم 

 .ورشكائهم حكام فاسدون
ُمن حيـصنون أنفـسهم وحكمهـم بـالقوة واملنعـة واألهبـة 
والرتغيـــب والرتهيـــب حكـــام فاســـدون, ومـــن حيـــصنون 
 .أنفسهم بالعدل واإلحسان واحلب والوفاء حكام راشدون
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عرتاض علـيهم والنـصح هلـم, من يقبلون نقدهم واال

.  بل يطلبون ذلك ويرحبون به, حكام راشدون صـاحلون
ومــن يرفــضون ذلــك ويمنعونــه ويعــاقبون عليــه حكــام 

 .فاسدون طاحلون
من يتـرصفون يف األمـوال العامـة وفـق احلـق والعـدل 
واألمانــة والوضــوح, ووفــق مــا خيــدم املــصالح العامــة, 

حكـام راشـدون, ويقبلون املراجعة واملحاسـبة يف ذلـك, 
ومــن يتــرصفون فيهــا عــىل مقتــىض أمــزجتهم وعالقــاهتم 

 .ومصاحلهم اخلاصة هم حكام فاسدون
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من أهم املعايري التي اعتمدها الرشع وعلامء الـرشع يف 
ــني احلكــام الراشــدين املهــديني وغــريهم مــن  ــق ب التفري

معيار التدبري والترصف يف األموال : ديناملستبدين الفاس
وهــو املعيــار األخــري ضــمن مــا تقــدم ذكــره مــن . العامــة
 .وهو بيت القصيد يف هذه املقالة. معايري

َوقد كان معيار النزاهـة املاليـة واضـحا ومعتمـدا عنـد 
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الصحابة يف تفريقهم بني نمـوذج اخلالفـة الراشـدة الـذي 

لوكي الكــرسوي ُجــاء بــه اإلســالم ونمــوذج احلكــم الـــم
فعـن . َوالقيرصي, الذي كـان سـائدا معظـم أنحـاء العـامل

ٌأملـك أنـا أم خليفـة? : سلامن أن عمر بن اخلطاب قال لـه ِ َ
َإن أنت جبيت من أرض املسلمني درمهـا : فقال له سلامن

أو أقل أو أكثر, ثم وضعته يف غري حقه, فأنـت ملـك غـري 
 ).أي بكى(فاستعرب عمر . خليفة

 أخذ ماال بغري وجـه حـق, أو أخـذه بحـق أن من: بمعنى
ــوك  ــه يف غــري وجــه حــق, فهــو واحــد مــن املل ــه رصف ولكن
املعهودين الفاسدين, وإن أخذه بحق ورصفـه يف حـق, فهـو 

فاخلالفــة الراشــدة ليــست . مــن اخللفــاء املهــديني الراشــدين
َّشعارا يقتنى وال لقبا يدعى, وإنام هي منهج وسلوك وعمل ُ. 

ــن أيب ا ــالوعــن ســفيان ب ــن : لعوجــاء ق ــر ب ــال عم ق
ُواهللا مـا أدري أخليفـة أنـا أم ملـك? فـإن كنـت : اخلطاب ِ

قـال ). أي بـالغ الـسوء واخلطـورة(ملكا فهذا أمر عظـيم 
: مـا هـو? قـال: َّيا أمري املؤمنني إن بينهام فرقـا, قـال: قائل

اخلليفــة ال يأخــذ إال حقــا, وال يــضعه إال يف حــق, فأنــت 
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سف الناس فيأخـذ مـن هـذا بحمد اهللا كذلك, وامللك يع

 .فسكت عمر. ويعطي هذا
 كنـز − ٣٠٦ / ٣الطبقات الكربى البن سـعد : انظر(

 ) .١٢/٥٦٧ −العامل يف سنن األقوال واألفعال 
وهــذا املعيــار مــن معــايري احلكــم الراشــد قــد أرســت 

 .َقواعده نصوص رشعية عديدة
ــة األنــصارية −  منهــا مــا أخرجــه البخــاري عــن خول
إن رجـاال يتخوضـون «: يقـول^ نبـي سمعت ال: قالت

قـال ابـن . »يف مال اهللا بغري حـق, فلهـم النـار يـوم القيامـة
وفيه ردع للوالة واألمـراء أن «: بطال يف رشحه للحديث

ًيأخــذوا مــن مــال اهللا شــيئا بغــري حقــه, وال يمنعــوه مــن 
 .» أهله
قـام :  ومنها حديث الصحيحني عن أبى هريرة قـال−

يوم فذكر الغلول فعظمـه وعظـم ذات ^ فينا رسول اهللا 
ال ألفني أحدكم جيىء يوم القيامة عىل رقبته «أمره ثم قال 

ال : يــا رســول اهللا أغثنــى, فــأقول : بعــري لــه رغــاء يقــول 
ال ألفـني أحـدكم جيـىء يـوم . أملك لك شيئا قد أبلغتـك
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يـا رسـول اهللا : القيامة عىل رقبته فرس لـه مححمـة فيقـول 

ال ألفـني . لـك شـيئا قـد أبلغتـكال أملك : أغثنى, فأقول 
يا : أحدكم جيىء يوم القيامة عىل رقبته شاة هلا ثغاء يقول 

. ال أملك لك شيئا قد أبلغتـك: رسول اهللا أغثنى, فأقول 
ال ألفني أحـدكم جيـىء يـوم القيامـة عـىل رقبتـه نفـس هلـا 

يا رسول اهللا أغثنـى, فـأقول ال أملـك لـك : صياح فيقول 
لفني أحدكم جيىء يـوم القيامـة عـىل ال أ. شيئا قد أبلغتك

ال : رقبته رقاع ختفق فيقول يـا رسـول اهللا أغثنـى, فـأقول 
ال ألفـني أحـدكم جيـىء يـوم . أملك لك شيئا قد أبلغتـك

يـا رسـول اهللا أغثنـى : القيامة عـىل رقبتـه صـامت فيقـول 
 . »ال أملك لك شيئا قد أبلغتك: فأقول 

طبيق الصارم َ النموذج األقوى يف التوقد كان عمر 
 يف كتـاب −من ذلك ما أخرجه ابـن زنجويـه . هلذا املعيار

 عن األعمش, عن زيد بن وهـب −) ٣٣١ / ٢(األموال 
أرســل عمــر إىل عبــد الــرمحن بــن عــوف يستــسلفه : قــال

أتستـسلفني وعنـدك : أربعامئة درهـم, فقـال عبـد الـرمحن
: بيت املال? أال تأخذ منه ثم ترده? فقال عمر البن عوف

, فتقــــول أنــــت )يقــــصد الوفــــاة(صيبني قــــدري أن يــــ
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اتركوا هذا ألمري املؤمنني, حتـى يؤخـذ مـن : وأصحابك

ولكني أستـسلفها منـك ملـا أعلـم مـن ! ميزاين يوم القيامة
 .شحك, فإذا مت جئت فاستوفيتها من مرياثي

 عـن زيـد بـن أسـلم ــ وغريه ــويف موطأ اإلمام مالك 
د اهللا ابنـا عمـر بـن خـرج عبـد اهللا وعبيـ:عن أبيه أنه قـال 

ــرا عــىل أيب  ــال م ــام قف ــراق, فل اخلطــاب يف جــيش إىل الع
ـــموســى األشــعري  ـــ وهــو أمــري البــرصة ـ  فرحــب هبــام ـ

ُوسهل, ثم قال لو أقدر لكام عىل أمر أنفعكام بـه لفعلـت ِ ْ َ .
بىل ها هنا مال من مـال اهللا أريـد أن أبعـث بـه إىل : ثم قال

 بــه متاعــا مــن متــاع أمــري املــؤمنني, فأســلفكامه فتبتاعــان
العراق ثـم تبيعانـه باملدينـة, فتؤديـان رأس املـال إىل أمـري 

وددنا ذلـك , ففعـل : املؤمنني ويكون الربح لكام ? فقاال 
وكتب إىل عمر بن اخلطاب أن يأخذ منهام املال فلـام قـدما 

أكـل اجلـيش : باعا فأربحا , فلام دفعا ذلـك إىل عمـر قـال 
ــا ــلفكام ? ق ــا أس ــل م ــلفه مث ــن : ال أس ــر ب ــال عم ال , فق

ابنا أمري املؤمنني فأسلفكام , أديا املال وربحـه , : اخلطاب 
ما ينبغـي لـك : فأما عبد اهللا فسكت , وأما عبيد اهللا فقال 

يا أمري املؤمنني هذا لو نقص هـذا املـال أو هلـك لـضمناه 
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فــسكت عبــد اهللا وراجعــه عبيــد اهللا, . أديــاه: فقــال عمــر

يـا أمـري املـؤمنني لـو جعلتـه : رفقال رجل من جلساء عمـ
فأخـذ عمـر رأس . قد جعلتـه قراضـا: قراضا, فقال عمر 

املال ونصف ربحه وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمـر بـن 
 .اخلطاب نصف ربح املال

 يف −يف ضوء ما سبق ننظر فيام أحدثه امللوك واحلكـام 
 مـن وجـوه التـرصف يف −هذا الزمـان ويف قـديم الزمـان 

 .العامةاألموال 
فهناك االغتناء الشخـيص والعـائيل للحكـام وذوهيـم, 
من خالل األخذ من املـال العـام, ومـن خـالل امتيـازات 
ـــة  ـــم التجاري ـــدة أعامهل ـــرشوعة لفائ ـــري م ـــاءات غ وإعف

ــة ــصناعية والزراعي ــاح . وال ــه يت ومثــل هــذا أو قريــب من
 .لألعوان واملقربني والنافذين لدى احلكام وأقارهبم

َّال العــام لعلــامء وأدبــاء وكـــتاب وهنــاك إعطــاء املــ ُ
وصحفيني وكذابني, ونحوهم من املؤيدين واملنـارصين, 
ال ليشء إال خلدمتهم وتأييدهم ومدحهم للحاكم وحزبه 

 .وسياسته
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وأعنـي بـه كــل . وهنـاك الـرصف الـرسي للـامل العـام

ــأل, وال  ــام امل ــيله أم ــن تفاص ــه وع ُرصف ال يكــشف عن
ف املـال ال يكـون رسيـا ورص. خيضع للمراقبة واملحاسبة

ــه ــا في ــه م ــذلك فكــل رصف رسي فهــو غــري . إال وفي ول
ويف صحيح مسلم . رشعي وال جيوز, حتى يثبت العكس

واإلثـم مـا حـاك يف صـدرك «: قال عليه الصالة والـسالم
فمـن يـرصف مـن أمـوال . »يطلـع عليـه النـاسوكرهت أن 

 األمة ما يكره أن يطلع عليه الناس, فهو آثم متخوض يف مال
 . اهللا بغري حق

 

<<<íÚ^ÃÖ]<Ù]çÚúÖ<ë†ŠÖ]<Í†’Ö]<åçqæ<àÚæ<V< <
< <

 الرصف الرسي عىل أعامل وأجهزة رسية, ال يدري −
 .الناس ماذا تعمل وكيف تعمل

 دفع مكافآت ورواتب رسية غري مقيدة يف سجالت −
 .املوظفني املعروفني

 بذل نفقات رسية للضيافات واحلفالت واملكافـآت −
 ...)مات, هداياتذاكر سفر, إقا(
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 متـــويالت رسيـــة ألحـــزاب ومـــنظامت وأنـــشطة −

 .مشبوهة
 اختاذ صناديق سوداء تكون حتت ترصف احلاكم بال −

 .حسيب وال رقيب, ويكفيها قبحا وصفها بالسوداء
ــام أصــدقاء − ــدول وحك ــايل رسي ل ــم م ــديم دع  تق

 . وحلفاء, وليس لألمة رضورة إىل ذلك
مـور تكـون مباحـة هذا عن اإلنفاق غري املرشوع عىل أ

وأمـا حـني . مرشوعة يف أصلها أو يف وجـه مـن وجوههـا
يكون اإلنفاق يف غري حمله ومن غري وجهـه, ولكنـه أيـضا 
يف أعامل هي من أصلها حمرمات ومفاسد, فتلـك ظلـامت 

 . بعضها فوق بعض
ُاإلنفـاق عـىل أجهـزة ظالميـة تقتـل : ومن أمثلـة ذلـك

. بـأي وجـه كـانالناس أو تعذهبم أو تظلمهم أو ختوفهم 
وكــذلك اإلنفــاق عــىل مــا فيــه نــرش للفــساد واالنحــالل 
والرذيلـــة والـــال دينيـــة, كـــبعض املهرجانـــات وبعـــض 
ــة  ــشطة الثقافي ــسينامئية واألن ــة وال ــات التلفزيوني اإلنتاج

 ... املضادة لألمة ولدينها وأخالقها ومصاحلها
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فإن رصف أموال الشعوب عىل مثل هذه األمور هلـو مـن 

 .َّالفساد يف احلكم, بل هو إجرام سيايس مركبأظهر مظاهر 
JJJJJ 
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 التي شهدهتا تونس?  الثورةما تعليقك عىل 
 مـا وقـع يف تــونس يمثـل قمـة املفارقــة, فقـد وصـلت

املأســاة واملحنــة أقــىص درجاهتــا وأشــد ظلامهتــا, ويف هــذا 
  .ملحمته الكربى الوقت صنع الشعب التونيس
, اجتمعت يف تونس ٢٠١١ففي األيام األوىل من سنة 

. املحنــة يف أقــىص درجاهتــا وامللحمــة يف أهبــى جتلياهتــا
وهـذه  واحلقيقة أن الذين أسسوا رشوط هـذه االنتفاضـة

الثورة املباركة وهيؤوا أسباهبا هم االستئـصاليون الطغـاة 
ــذين  املــستبدون أشخاصــا ــا وأجهــزة, ولكــن ال وأحزاب

صــنعوا امللحمــة وصــنعوا انتفاضــة احلريــة هــم فئــات 
التونيس, ويف مقدمتهم الشباب, فأحدثوا بـذلك  الشعب

 .بعده ن له ماحتوال تارخييا سيكو
                                        

IQH‰aì§aaˆçôŠuc|Ü’Ûa…ìÜîßïÐz–Ûa‰bjcòÐîz•¿
ƒí‰bniŠ’ãëòîiŠÌ½aâìîÛaRPOQORPQQâN 
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ــاقي  ــورة إىل ب ــذه الث ــدوى ه ــل ع ــع أن تنتق ــل تتوق ه

 العربية? البلدان
ال أستبعد ذلـك إذا بقيـت نفـس الـرشوط والظـروف 

لكـن إذا وجـد يف حكـام . قائمة اآلن بالفعل قائمة, وهي
الـدروس  العرب بعض األذكيـاء ممـن يعتـرب ويـستخلص

نا أن ونحن مجيعا نرجـو لـشعوب. فيمكنهم تاليف هذا املآل
حكامها وشعوهبا, وال نرجـو أن  تتطور وترتقي ويتعاون

 يــأيت التطــور مــن خــالل الثــورة واالضــطرابات وإراقــة
 .الدماء

هذه الثورة التي حدثت يف تونس هي درس أمام مجيع 
والعـربة . يستخلـصوا منهـا العـربة احلكـام ينبغـي هلـم أن

 الكربى للسادة احلـاكمني, كـام جلميـع املـسؤولني أيـضا,
ي أنــه كلــام اشــتد اخلنــق واإلقــصاء للــشعوب ولقواهــا هــ

لكـن . وأعنف وأشـمل وشباهبا فإن االنفجار يكون أشد
إن اعرتفوا بإرادة الشعوب وكرامتها فـإن هـذا الـسيناريو 

 .حتام بل يبقى بعيدا ال يكون
ــشيخ ــادات إىل إشــادة ال ــري مــن االنتق  ُوجهــت الكث
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اك مـن يوسف القرضاوي بانتفاضة التونسيني, حيث هنـ

للتوانسة ضد الـرئيس  اعترب ذلك حتريضا من القرضاوي
 السابق, ما قولك يف هذا األمر?

يوسف القرضاوي هبـذه االنتفاضـة  فعال أشاد الشيخ
 وقال ذلك رصاحة عىل اهلواء وال لوم عليه يف ذلك, بـل

ّفقــد أيــد االنتفاضــة وأضــفى . بــالعكس, هــذا رشف لــه
شيئا ينـتقص مـن  سعليها املرشوعية, وهذا رشف له ولي

 .قيمته
 هناك من اعترب تدخل القرضـاوي هـذا بمثابـة إشـارة

لدعم اإلسالميني يف تونس وحثهم عىل الثورة ضد النظام 
 ذلك? املنهار لبن عيل, ما مدى صحة

 فــوق كــل هــذه االعتبــارات, فهــو الــشيخ القرضــاوي
 . هذا عامل دين أكرب من

جبـه كواحـد كل ما يف األمر أنه عرب عن رأيه وقـام بوا
يكن كالمه حتريضا أو شـيئا مـن  من كبار علامء األمة, ومل

هذا القبيل, بل فقط قال كلمـة حـق وعـرب عـن موقفـه يف 
املوضـــوع كـــام فعـــل مجيـــع الـــذين عـــربوا عـــن آرائهـــم 
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 .تونسيني ومواقفهم سواء كانوا تونسيني أم غري

ُبرأيك ملاذا يشكل اإلسالميون يف تونس فزاعـة خيـشى  ّ
ىل احلكم, إىل درجـة أهنـم اهتمـوا بإثـارة رشارة إ أن تصعد

 هلم بذلك? هذه الثورة بالرغم من أن ال عالقة
الذي يتخذ من اإلسالميني فزاعـة هـو بـن عـيل  : أوال
ــتهم مــن ســامهم  .ونظامــه ــاه ي ــه األخــري رأين  ويف خطاب

التونـيس, لكـن  باملتطرفني بالوقوف وراء انتفاضة الشعب
أنــت «خــذوا يــرددون عبــارة التونــسيني مل يــصدقوه بــل أ

  .»كذاب
جهــة ثانيــة فالــشعب التونــيس كلــه شــارك يف  ثــم مــن

 .منه الثورة, وليس اإلسالميون سوى جزء
ــة  ــه ال تكــاد توجــد أرسة أو عائل ــسى بأن وال جيــب أن نن
تونسية واحدة إال وفيهـا شـهيد أو معتقـل حـايل أو سـابق أو 

املرتزقـة أن  مرشد عرب العامل, بسبب خنق بن عيل للجميع إال
 . الذين كانوا يصفقون لظلمه ويتكسبون من نظامههم 

الــشعب التونــيس  وال ننــسى كــذلك أن اآلالف مــن
ذاقوا التعذيب إبان حكم بن عيل, واإلسالميون أكثر من 
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لــذلك فحيــنام حتــرك هــؤالء . والتعــذيب تعــرض للقمــع

 الشباب بمباركة أهلهم وزغاريد أمهاهتم, استحـرض كـل
 للقهر كـل الظلـم الـذي مـر علـيهم وعـىل الذين تعرضوا

ــررواقأ ــائهم وأصــدقائهم وق عــة ياالنتفاضــة, ويف طل رب
 .هؤالء اإلسالميون

يف تـونس,  إن احلركـة اإلسـالمية: وال بد مـن القـول 
خاصة حركة النهضة, من أكثـر احلركـات تفتحـا وتـشبثا 

واحلرية, أما اعتبارهم مثل فزاعـة  بالديمقراطية واملساواة
 .له ذوبة بن عيل واالستئصاليني املوالنيفتلك أك

ــرئيس ــسعودية لل ــة ال ــتقبال اململك ــك يف اس ــا رأي  م
 اهلارب?

أعتقــد أن إيــواءه مؤقتــا ال بــأس بــه , خاصــة وأن هبــا 
.. الــذي يأتيــه النــاس مــن كــل بقــاع العــامل احلــرم املكــي

فالسعودية ال يمكنها أن متنع أحدا من دخول الـبالد عـىل 
و طالـب بـه التونـسيون, وخاصـة لكـن, لـ. هذا األساس

املفروض أن يتحـرك للتحقيـق  القضاء التونيس الذي من
يف ما ارتكبه الرئيس السابق ونظامه, فإنه سـيكون واجبـا 
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 .السعودية تسليمه ألن حرم اهللا ال يؤوي جمرما عىل

 العابدين بن عيل? هل تساند حماكمة زين
 تقـمهذا من أوجب الواجبات, فـإذا مل حيـاكم فإنـه مل 

ُجيب أن يساق إىل املحاكمـة, وليثبـت براءتـه . للعدل راية
ــنهم ــذين عي ــضاة ال ــام الق ــي  أم ــوانني الت ــطة الق وبواس

ـــسه ـــن ســـطوته . أصـــدرها بنف ـــضاة اآلن حتـــرروا م الق
 .أقدر عىل إصدار حكم عادل وإرهابه, وهم

لــست مــن دعــاة الفــوىض والعــشوائية, ولــذلك بعــد 
مـن حممـد الغنـويش تونس ال بد أن خيضع أيضا كل  حترر

وفؤاد املبزع للمحاكمة والتحقيق, ألنه ال يعقل أن يبقـوا 
يف منأى عن املساءلة بالرغم من أهنم كانوا مـن منـارصي 

وال شـك . املخلـوع ومـن كبـار أعوانـه وأزالمـه الـرئيس
حق الـشعب  أهنم شاركوه يف ما ارتكبه من ظلم وهنب يف

لــرؤوس لــذلك فعــىل هــذين املــسؤولني وكــل ا. التونــيس
أن يـضعوا أنفـسهم حتـت  التي كانـت إىل جانـب بـن عـيل

تــرصف القــضاء, وإذا أثبتــوا بــراءهتم فحينئــذ نقــول هلــم 
 .لكم هنيئا
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ما تعليقكم عىل مـا أقـدم عليـه بـن عـيل وزوجتـه لـيىل 

هتريب ملاليني الدوالرات وطن ونصف من  الطاويس من
 الذهب?

 بـن األخبـار, ولكـن يف احلقيقـة فـإن هذا مـا يـروج يف
تـونس  عيل وزوجته واملقربني منهام كانوا ينهبون ثـروات

ــر مــن  ــذ أكث ــسا ٢٠من ــدليل عــىل ذلــك أن فرن  ســنة, وال
سـقوط نظـام بـن عـيل,  سارعت إىل جتميد أرصدهتم بعد

لــذلك فــاألموال التــي يقــال إنــه محلهــا معــه أثنــاء فــراره 
بسيط مما متكـن مـن هنبـه إبـان حكمـه,  ليست سوى جزء
 .معه دواعي ملحاكمته ومنوهذا من بني ال

يف نظرك, مـا هـي الوصـفة التـي تراهـا األفـضل لقيـام 
 جديدة? تونس

تـونس : هي نفس الوصفة التي ينادي هبا أبنـاء تـونس
التونـسيني, هـي إجـراء انتخابـات حـرة ونزهيـة ال  جلميع

التونـسيني  تستثني أحدا من الشعب, حيث سيمكن ذلك
أمــا .. وقناعــةمــن اختيــار حــاكمهم وممثلــيهم عــن رضــا 
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والتـوترات واالضـطرابات  بدون ذلـك فـستبقى األورام

.مستمرة 
JJJJJJ 
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ال جيوز لرشطي وال متظاهر استخدام الـسالح يف : س

 ? وجه أخيه
ــا ــسوين توجهن ــدكتور الري ــساؤالت لل ــه حــول  بت فق
 ; سعيا لـتفهم ضـوابط الـرشع حلالـة الغـضباالحتجاج

الريسوين . التي عمت بعض مناطق عاملنا العريب, وأفاد د
حيــتج بكــل وســيلة إال  يف هــذا اإلطــار بــأن للمظلــوم أن

ًالظلم واإلفساد يف األرض, وأن املظلوم وجد اسـتثناء يف 
يبيح له التجـاوز إلبـالغ مظلوميتـه, رشيطـة عـدم  الرشع

ــما ــرتاف إث ــد صــاغ د. ق ــتناد . وق ــه باالس ــسوين رأي الري
للقاعدة الفقهية التي مفادها أن االحتجاج نوع من إنكار 

وقـد نبـه . املرشوط بعدم إتيان منكـر أكـرب املنكر الواجب
ــرشع ــه ال ــذي حرم ــاج ال ــسوين إىل أن االحتج ــو  الري ه

وأكد أن هذا االحتجاج . عرب استعامل السالح االحتجاج
                                        

IQH‰aìyÉÓìßDgæëcâý oãCÉß‰ìn×†ÛaOïãìíŠÛa†»c
ta†yþaòjbä¶ƒí‰bniñŠçbÔÛbiÙÛ‡ëRUŠíbäíRPQQâN 
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ــو ــسلح مرف ــسنة,امل ــد أهــل ال ــا إىل أن محــل  ض عن منبه

السالح إنام هو جلهاد األعداء فقـط, وأن احلالـة الوحيـدة 
فيها اسـتعامل الـسالح بـني أطـراف األمـة; إنـام  التي أبيح

الريـسوين هـذا  وقـد علـل. كان لوقـف اسـتعامل الـسالح
احلكم بأن محل السالح يـؤدي لقتـل األبريـاء, بيـنام يظـل 

وأكـد أنـه ال . ال يطاهلم الـسوء تبئنياملفسدون خمالظاملون 
 جيــوز لألجهــزة األمنيــة والعــسكرية رشعــا أن تــستعمل

ــه إال إلمخــاد متــرد مــسلح ــل ب  عــىل ســلطة الــسالح وتقت
 وأكـد أن الـذين يـأمرون بقتـل املـدنيني والـذين. رشعية 

ينفذون هذا األمر هم جمرمون وقتلة رشعا; يقعـون حتـت 
 .العمد طائلة ترشيع القاتل

بـــالنظر إىل .. ضيلة الـــدكتور أمحـــد الريـــسوينفـــ: س
نا من تقدير بعض ئعلامئنا وفقها أحداث تونس, وموقف

 ًاملالبــسات اخلاصــة هبــا, منهــا مــثال انتحــار البــوعزيزي,
وتكييف املسألة بصورة جاوزت السائد يف رؤية الفقه من 

امللة, ولكنهم دعوا النـاس  ًاحلكم بكفره كفرا ال خيرج من
فهل هـذا يعنـي أن . لتامس الرمحة له وهكذاللدعاء له وال
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 أحكاما ختـصه هلخصوصية ما لفقه االحتجاج جتعل  ثمة

وحده دون غريه, بالنظر للظـرف الـذي تعـاين منـه معظـم 
 بالدنا العربية واإلسالمية?

ًأوال ال أعلـم أن هنـاك مـن . الـرحيم بسم اهللا الـرمحن
ًمـسلام,  يكفر املنتحر, املنتحر مسلم, إذا عاش فقد عـاش

االنتحـار لـيس . فهـو مـسلم. ًوإن مات فقد مـات مـسلام
ُلكــن االنتحــار حمــرم أشــد  .ٍبكفــر بحــال مــن األحــوال
 . التحريم, وهذا ال شك فيه

شك, حالـة هلـا  لكن احلالة التي نحن بصددها, بدون
اإلنـسان إىل حـد بالظلـم واإلهانـة خصوصية, فأن يصل 

فمـن هـذا البـاب وتعقلـه;  يفقد فيها كامل وعيـه واتزانـه
فكــل إنــسان يقــدم عــىل . تــأيت خــصوصية النظــر للقــضية

ارتفـع عقلـه وانعـدمت إرادتـه, أو انخرمـت  عمل, وقـد
أحكـام  إرادته, فبدون شك هذا له حكم خـاص, فهنـاك

ــا  ــور هل ــذه أم ــل ه ــأ, ك ــضطر وامللج ــاملكره وامل ــق ب تتعل
 .اإلسالمي هقاعتبارها يف الف

 حتــى صففــي الفقــه اإلســالمي نجــد أحكامــا ختــ
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من الفقهاء يـرون أن ال  لذلك كثري. اإلغالق يف الغضب
فـإذن .  وهـو شـدة الغـضب واالنفعـال طالق يف إغـالق

يقـدم عـىل  فاإلنـسان الـذي. هذه أحكام هلا خصوصياهتا
االنتحــار وهــو يف متــام وعيــه وإرادتــه, هــذا حكمــه هــو 

ًإثام مبينًا, واقرتف كبرية من  احلكم املعروف, فقد ارتكب
ائر, لكــن حيــنام يــصل إنــسان حتــيط بــه ظــروف الكبــ

 .ومالبسات خيتل فيها عقله وإرادته فهذا يشء آخر
عـىل  فلذلك نحن نرجو هلذا الشاب, ولكل من يقـدم

مثل هذا الفعل, أن يـشمله عفـو اهللا, وأن يكـون يف حالـة 
واملـالم, ويـشمله فيهـا العفـو, هـذا  يرتفع فيها عنه اإلثـم

 . وعفو اهللا يرجى لكل مؤمن باروارد يف ديننا هبذا االعت
االحتجاج, ودائرة ما جيوز فيها وما ال  أما قضية دائرة

ا أو غري سياسي جيوز, فالرشع أجاز االحتجاج; سواء كان
فكل إنسان حيتج حتى عىل أفراد من أصدقائه, . سيايس

آخره, وبخاصة إذا كان احتجاج مظلوم;  أو رشكائه إىل
ًأيضا بظلم  ل, ما عدا أن حيتجفله أن حيتج بجميع الوسائ

ًغريه, أي ما مل يظلم غريه, وما مل يكن عمله إفسادا يف 
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يلجأ إىل القتل وما إىل ذلك من أشكال  األرض, وما مل

واهللا. باإلثم العدوان والبغي, فله أن حيتج بكل يشء إال
 ﴿ B C D E  F G H:تبارك وتعاىل يقول

I    J KL ﴾ ]١٤٨:النساء[.  
, يف األصـل ال جتـوز اًل يبـني أن هنـاك أمـورفهذا أصـ

فـاجلهر بالـسوء مـن  .ًلكنها جتوز إذا كان اإلنسان مظلوما
 ¹  ¸ ﴿: ال جيـوز, واهللا تعـاىل يقـول الـذي القول 
º ﴾ }ñŠÔjÛaZXS{N 

ــاجلهر ــه  ف ــول ســوء أي في ــسوء مــن القــول هــو ق بال
أمـام  , ثم هو جيهر به ويقولـهوجتاوزخشونة, وفيه جتريح 

 .وبصوت مرتفع, هذا ال جيوز إال من تعرض للظلماملأل 
اآليـة أن مـن ظلـم جـاز لـه أن  ومعنـى اآليـة ومفهـوم

يفعل ما ال جيـوز لغـري املظلـوم فعلـه, وجـاز لـه أن يقـول 
يرفــع صــوته وأن يعــرب التعبــري القــوي الــذي يبلــغ  وأن
احتجاجه, ومن  فله أن يرفع من سقف. ل مظلوميتهنقوي

 .سقف مقاومته للظلم
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بدون شـك هـو نـوع ضد الظلم والفساد الحتجاج وا

املنكر, وتغيري املنكر مـن  من إنكار املنكر, ونوع من تغيري
أكـرب, بمنكـر أكـرب  ضـوابطه عنـد العلـامء أال يـأيت بمنكـر

اإلنــسان قــد يــصل إىل نتــائج غــري أن عنــي بممتوقــع, 
 .يالم عليه أحد متوقعة, هذا ال

ه, هـذا مل يكـن اإلنسان قد يسافر للتجارة فيلقـى حتفـ
ًيالم عليه, لكن إن كان متوقعا يالم عليه, ال  الوًمتوقعا, 
املغـــامرة  ت اإلنـــسان للتجـــارة بروحـــه إذا كانـــيغـــامر

 .اًاخلطر واضحكان واضحة, و
عـىل  إذا أقـدم, ًا اإلنسان, كل إنسان فردا أو مجاعة ًفإذ

ما فيه إنكار املنكر, وما فيه تغيري املنكر, وهو يرى أن هذا 
فيه بعض األرضار, وبعض اخلسائر,  لتغيري حتى لو كانا

منـه,  هو يؤدي إىل إزالة هذا املنكر, وال يـأيت بمنكـر أكـرب
 .ً ; بل هو مطلوب رشعا فإن هذا االحتجاج جيوز

 وعىل العموم بالنسبة لتغيـري املنكـر, خاصـة اجلامعـي
حتى , واالحتجاج اجلامعي واملعارضة اجلامعية السياسية 

حرمــه الــرشع هــو   موضــوعنا أكثــر, الــذينقــرتب مــن
استعامل السالح, وما سوى ذلك من أشكال االحتجـاج 
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 احلالة فذلك جائز, بـل قـد يكـون هاستوجبت والتغيري, إذا

 .ًواجبا
االحتجاج وأدبياته يشري  تاريخ.. فضيلة الدكتور: س

ــرزت يف  ــذه ب ــالث, مدرســة اخلــروج, وه ــدارس ث إىل م
وارج, مدرسة التمكن وهـي والفكري للخ النتاج الفقهي

 ومـن أهـل الـسنة مـن, برزت عند املعتزلة بشكل خاص 
 هذا النحـو وبخاصـة األحنـاف, وتـم تـصنيف بقيـة لنح

 مـا تطرحـه يعتـرب  .أهل السنة واجلامعة يف مدرسـة الـصرب
 عـىل هـذه املـساحة التـي اتـسمت تارخييـا بمالزمـة اًجديد

فام القائم وراء بعالقة احلاكم باملحكوم,  الصرب فيام يتعلق
 هذا التطور?

ولـيس ثالثـة, حتـى نـسمى هنـاك اجتاهـان يف احلقيقة 
ــور بأســامئها ــرون خــروج. األم ــن ي ــاك م  أي محــل  :هن

السالح, ألن اخلـروج يف الفقـه ويف املـصطلح اإلسـالمي 
وهنــاك مــن ال يــرون هــذا يف أي  يعنـي اخلــروج املــسلح,

 .حال من األحوال إال يف حالة كفر احلاكم
فجمهـور علـامء الـسنة, . مستنده األحاديث  كلهوهذا

عـىل منـع   ما يشبه اإلمجاع; وبخاصة عند املتأخرينملدهي
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والدعوة إىل الـصرب معنـاه منـع اخلـروج .  املسلح اخلروج
 الــذي يعنــي الــصمت وال أحــد يقــول بالــصرب. املــسلح

وال أحــد يقــول بالــصرب الــذي . وتــرك املنكــر عــىل حالــه 
لـيس مـن قـول  هـذا. م أو فساد قائميعني إقرار منكر قائ

 .أهل السنة, وليس من السنة يف يشء
السنة, وهو النهي عن  فأهل السنة يقولون بام قالت به

ــسلح, ويرفــضون اســتعامل  ــل الــسالح واخلــروج امل مح
. اإلســالمي ويف الــداخل اإلســالمي الــسالح يف اجلــسم

 والـدفاع هذا ال جيوز ألن السالح إنام هو جلهاد األعـداء,
 .عن األوطان وعن الذات يف مواجهة املخاطر اخلارجية

ًأبيح فيها استعامل السالح داخليا  احلالة الوحيدة التي
  ..بمعنـى. هي استعامل السالح لوقف اسـتعامل الـسالح

باغية ومل تستجب لداعي إلقـاء مسلمة إذا وجدت طائفة 
ــذ ــسلح, حينئ ــا امل ــسالح, ومل توقــف بغيه جيــب عــىل  ال

 إىل أمـر اهللا فقـط, فـإن يء يقاتلوهـا حتـى تفـاملسلمني أن
معارضـة احلكـام والـدول القائمـة  أمـا. فاءت فأصـلحوا

بالسالح هذا ال جيوز, كام الرشعية واألمراء واحلكومات 
ــر يف ــروا كف ــة إال أن ت هــذه . ً بواحــااًاألحاديــث املعروف
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  . , وهذا هديه^األحاديث هي سنة النبي 

حتـى : ن هبذا ويقولونفإذن مجهور أهل السنة متلزمو
عـسف واسـتبداد ال نجيـز محـل الـسالح, تظلم و إن وقع

 وال نجيـــز اســـتعامل الـــسالح يف الـــصف اإلســـالمي,
ووضحوا حكمة ذلك وسببه; وهو أن اسـتعامل الـسالح 

يـؤدي حـتام إىل إزهـاق  ًثانيـايـؤدي إىل فتنـة عارمـة,  ًأوال
ول مـا األرواح الربيئة, ألنه حينام يبدأ اسـتعامل الـسالح أ

 . ومن عامة الناسهم األبرياء من الطرفني يقتل
ــي ــع احتجــاج : يعن ــسلح إذا وق ــل م ــد; يقتت يف أي بل

الـرشطة كـام حـدث بتـونس, أو يقتتـل  املواطنون ورجال
اجلزائريـة,  ًاملواطنون واجلنـود كـام حـدث مـثال يف احلالـة

ضت ســنون مــن االقتتــال بــني هــؤالء الــشباب حيــث مــ
إخواهنم وأقربائهم مـن رجـال  نيالذين محلوا السالح وب

 الرشطة ورجال اجليش والـدرك, بيـنام املـستهدفون هبـذا
يف بيوهتم وأمـاكنهم, ) الظاملون املقرتفون للمنكر(القتال 

فــام . الــسالح ومل يمــسهم آمنــون مــستقرون, مل يــصلهم
ـــل  ـــة وقت ـــة وغوغائي ـــسلح فتن حيـــدث يف االحتجـــاج امل

 ,  فمنـع ^ا النبـي املفاسد كلها أغلق باهب هذه. عشوائي
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املقاومة بالسالح  بالسالح, وحظرواملعارضة االحتجاج 

مـا : لكـن قلـت وأؤكـد. للحاكم الظـامل وللدولـة الظاملـة
 , مامل يكـن مباح عند أهل السنة واجلامعة سوى ذلك كله

 .ًأو فسادا يف ذاته ًظلام
 هذا يشمل كافة أشكال االحتجاج السلمي غـري: س

 العنيف?
.  نعم, ألنه ال حرام إال ما حرمه اهللا:سوينأمحد الري. د

عرب الناس عن مظاملهم, ويعتصمون يففي االحتجاج 
ألن اهللا  باملساجد, ويفعلون ما بدا هلم, هذه أمور مفتوحة;

﴾  ©¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢  ﴿:تعاىل قال
ًوما مل يسمه حراما,  فام مل يتلوه ربنا علينا,] ١٥١:األنعام[

 .فهو مباح
 ىل; ســواء يف االحتجاجــات أو غريهــا,إذن, اهللا تعــا

سياسية أو غريها, اهللا حيرم العدوان, وحيرم القتل, وحيرم 
ومـا إىل ذلـك, هـذا حـرام  الفـساد, أي اإلحـراق واهلـدم

لكـن جمـرد االحتجـاج . بدون شك, أيـا كانـت األسـباب
الظامل ليكـف ظلمـه, وعـىل املفـسد ليكـف  والضغط عىل

التـسلط,  هذا الظلـم وهـذافساده, ولريتفع هذا الفساد و
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هذا بدون شك جائز, بـل هـو يشء رشعي  والتحكم الال

بـاب  رشعي ومطلوب, وهو من باب تغيري املنكـر, ومـن
 .إنكار املنكر

بالرجوع إىل التجربة التونسية; فـضيلة الـدكتور, : س
ــرال رشــيد عــامر يف مقابــل نمــوذج  وجــدنا نمــوذج اجلن

فهــذا  ن عــيل,بــن اجلنــرال احلــاكم املخلــوع زيــن العابــدي
األخـــري دفـــع جنـــوده الســـتخدام الـــسالح, بيـــنام األول 

السالح يف وجـه املـواطنني  أمسك; وأمر جنوده بعدم رفع
التونسيني, ففي هذه احلالـة كيـف نكيـف سـلوك احلـاكم 

 بحمل السالح, بالنظر النتامئه جلهاز الدولة? الذي أمر
املحتجــون أو املتظــاهرون أو  كــام قلــت مــن قبــل,

  .هكرون للمنكر ال جيـوز هلـم محـل الـسالح واسـتعاملاملن
وكــذلك احلــاكم, ال جيــوز لــه اســتعامل الــسالح ضــد 

أيـضا محلـة  إال أن يكونـوا هـموضد املواطنني ,  املسلمني
ســالح كــام قلــت, فيكــون اســتعامل الــسالح إليقــاف 

ــسالح فقــط; ألن ــدنا يف  اســتعامل ال ــة عن ــة الباغي الطائف
ح, هذا هو البغـي الـوارد يف السالالرشع هي التي محلت

w v u t    s r q  ﴿احلجــرات  ســورة
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} |   { z y   x~﴾ ,هذه اآلية هي الشاهد املقصود

 .االقتتال كام يف سياق اآلية والبغي هنا هو
 فكــام ال جيــوز للفئــة الباغيــة أن حتمــل الــسالح ضــد

الدولــة أو ضــد طائفــة أخــرى مــن املجتمــع, فكــذلك ال 
وللرشطي, ال  ة وللجيش, للجنديجيوز للدولة وللرشط

جيــوز ألولئــك أن يــستعملوا الــسالح; فيقتلــوا بــه إال إذا 
ــانوا خيمــدون ــسلحا ك ــردا م ًمت ــرشعية ً . ً خارجــا عــن ال
ـــسالح«: فالقاعـــدة أن ـــسالح لل ـــستعمل »ال ـــة ت , الدول

 . السالح ضد السالح
استعامل سالح ضد املدنيني واملتظاهرين واهلاتفني  أما

, وإن  اإلقدام عليـه وال األمـر بـه  ال جيوزواملطالبني, هذا
ًفيه قتل فهو قتل عمد; جيـب فيـه مـا جيـب رشعـا,  حدث

ضابط أو مـن  سواء أكان من رشطي أو من جندي أو من
 . أو رئيس دولة جنرال

. الذين يأمرون بقتل املدنيني هم جمرمـون بـدون شـك
إذن . الذين ينفـذون هـم جمرمـون وقتلـةوكذلك هم قتلة 

 هنـاك خـروج سـلمي وتظـاهر سـلمي فيجـب أنما دام 
يــرتك, ويمكــن أن تكــون لــه إجــراءات تنظيميــة, كــام يف 
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يواجـه املتظـاهرون;  لكـن أن. الدول الراقيـة واملتحـرضة

وهم مدنيون عزل; بالـسالح فهـذا قتـل كـأي قتـل آخـر, 
 . اآلخرةففي يف الدنيا قعإن مل ي, أصحابه  وحياسب عليه

ــدكتور: س ــضيلة ال ــ.. ف ــدبعــض حم  اوالت التجدي
الفقهي محلت يف دعوهتا التجديدية ما يشبه االهتام جلانب 

ول عـن حالـة الـسلبية ؤمـس عظيم من الرتاث الفقهي بأنه
 وعدم املبـادرة, وعـن ثقافـة اخلنـوع التـي تلبـست األمـة;

باملخالفة للرشعة التي ورثهـا القـرآن ألتباعـه; املبنيـة عـىل 
ة يف أنكـر, تلـك اجلـرالنهي عن امل رضورة األمر باملعروف

:  احلق التي بلغت بأحد الصحابة أن قال لسيدنا عمـر 
مـن حمـاوالت . ًلو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بـسيوفنا

ًالتجديــد هــذه أذكــر مــثال الــدكتور حــاتم املطــريي يف 
 وأ احلريــة«الكويــت, وهــو مــن احلركــة الــسلفية وكتابــه 

ه بأهنـا فالكتاب يتهم مساحة عظيمـة مـن الفقـ. »الطوفان
عـرب عـدة سـبل; منهـا  سـبب يف شـيوع ثقافـة االستـسالم

إجازة إمـارة االسـتغالب, وإجـازة البيعـة بـاإلكراه حتـت 
ما رأيكم يف هذا الـرتاث الفقهـي? ويف . الفتنة دواعي درء

 حماولة التجديد لتجاوزه?
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ًال شـــك يف أن ثمـــة تـــضخام يف أدبيـــات التـــسكني 

واقـــع, هـــذا مـــع ال والتهدئـــة واالستـــسالم والتعـــايش
 ومن أسباب تضخمه; بطبيعة احلال; أن الدولة. صحيح

عـادة مـا تقــرب إليهـا زمــرة مـن الفقهــاء, فيكـون هــؤالء 
ًتسكينًا للنـاس, وأكثـر مـيال  الفقهاء أكثر استكانة, وأكثر

 لآلراء التي حتث عىل التهدئة واالستسالم ومماألة احلاكم
ــسكوت عــن ظلمــه ــستطيع أن . هــذا صــحيح. وال وال ن

مقابل .. لكن. املديدة  كافة علامئنا عرب هذه العصورئربن
ــرأي اآلخــر  ــان ال ــام ك ــؤالء دائ ــضا ًه ــو اًموجــودًأي , وه

ًولكنه ربام لكونه رأيا معارضا أو غـري  موجود يف الكتب, ً
 مرغــوب فيــه, عــادة مــا يكــون أقــل شــهرة, وقــد يكــون

صاحبه أيضا حمط اضطهاد وتضييق, وقد ال يضمن رأيـه 
..  أو ال يضمنه بالدرجة لكافية من الوضـوحيف كل كتبه,
 .وغري ذلك

 هذه عوامل هلا تـأثري عـىل كـل حـال, ولكـن يف مجيـع
منـع األحوال; إذا تتبعنا الرأي املجمع عليه نجده يتعلق ب

هنـاك مـن  ومع ذلك, ال أنكـر أن.  فقط السالحاستعامل 
توسعوا يف مفهوم الطاعة واالنضباط واخلـضوع, ودعـوا 
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يفهـم مـن كالمهـم أنـه ال جيـوز  وقـد.  عامـةإليهـا بـصفة

. بشكل من األشـكال معارضـة أو مناهـضة حـاكم معـني
هــي آراء . عنــد التحقيــق يغــدو غــري صــحيح وهــذا كلــه

 .واقع تارخيي معنيوروجها صنعها 
بـالنظر إىل املحـاوالت الفقهيـة .. فضيلة الدكتور: س

 املعارصة لضبط فقه االحتجاج, مل يكن هناك إقـدام بـارز
عــىل جتــاوز العقليــة التــي ورثــت هــذا االجتــاه االســتكاين 

ثمـة حـث وبعـث وتزكيـة  االستسالمي يف الفقه, ومل يكن
ــة  ــة االجتامعي ــة االســتعداد لتحمــل التكلف ــاء لثقاف وإزك

َيعنــي مل يــراع يف املحــاوالت التجديديــة حماولــة  للتغيــري,
من خـاض يف هـذه  هال أنرمتونا إن كان. إيقاظ مهة الناس

أنا ال أحتدث بالرضورة عن . حة من علامئنا املجدديناملسا
لالحتجاج, ولكن أحتدث عن استمرار يقظة  تعبئة الناس

إىل حال فـساد  املحكوم ومراقبته ملسرية السلطة لئال تؤول
ومل أر . فهذه الثقافة تنقص العقل املـسلم اليـوم. واستبداد
 من أوالها القدر الالئق من االهتامم? من فقهائنا

ــ ــرأي صــحيح,. ك حــقمع ــذا ال ــه ســياقه  ه لكــن ل
ًفكام نعرف مجيعا, نحن اليوم نعيش يف ظـل مـا . التارخيي
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. حلديثة, وقبلها كنـا يف مرحلـة االحـتاللايسمى بالدولة 

إىل  مضت عىل األمـة اإلسـالمية عقـود عديـدة قـد تـصل
ًقــرن; تزيــد أو تقــل, مــثال اجلزائــر رزحــت حتــت نــري 

االحتالل, ودول أخـرى  من سنةاالستعامر مائة وثالثني 
 . عانت أقل من ذلك

 فإذا أردنا أن نتحدث عـن العـرص احلـديث, نجـد أن
علامءنا اشتغلوا فرتة مـن الـزمن بفقـه املقاومـة, وراكمـوا 

وأسعفتهم النصوص الـرشعية  فيه, وكانوا فيه واضحني,
ـــا  ـــة وأوجبوه ـــة, ونظـــروا للمقاوم ـــصوص الفقهي والن

 .وشاركوا فيها وخاضوها
هـذه . لك دخلنا يف هذه احلقبة التي نعيشها اآلنبعد ذ

ــه  ــاب بقول ــرسها الكت ــة يف ــ«:  ^ُاحلقب ــم تكــون ملك  اًث
. حقبة امللك اجلـربي هياليوم يرون أن ما نحياه . »اًجربي

فالفقه إىل اآلن; من . يف هذه احلقبة يمكن أن أقر ما ذكرته
التعامل مع هذه احلقبة وطبيعتها; مل يستقر بعـد ومل  حيث

 .نضجي
ــم ــزت بظل ــة متي ــذه احلقب ــد,  ه ــتبداد زائ ــد, واس زائ

ففــي احلقــب . وتعــسف زائــد مل تــشهده احلقــب الــسابقة
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ًسبيل املثال, مل يصل حاكم مثال إىل أن يلغـي  السابقة عىل

كثـري مـن الـدول  هـذا حـدث اليـوم يف. الرشيعة بكاملهـا
 يعتــرب  تطبيقهــاذكــرفــاآلن; ذكــر الــرشيعة, و. اإلســالمية
.. جهات وأقالم وحكام وأجهـزة أمنيـة  ألجلهًشيئا تثور
 .إىل آخره
. معظــم الــدول اإلســالمية ال تطبــق الزكــاةَمــثال اآلن 

ــراءو ــوق للفق ــري عــن حق ــاة تعب ــات  الزك ــوق للفئ وحق
 .الضعيفة
والظلـم واالسـتبداد يف جوانـب  برغم التـسلط ًفقديام

أخرى; كانت هذه احلقوق مضمونة, وكان ثمة نـوع مـن 
امعي يقع, وكانت هناك األوقـاف العظيمـة االجت التوازن

الدرجـة األوىل إنـام  واألوقاف يف. املتعاظمة عرب العصور
ــشتى أشــكاهلم وأســامئهم ــام وأرامــل : هــي للفقــراء ب أيت

ــاتووذو ــسبيل واملــرشدووعــابر  إعاق األوقــاف . نو ال
 كانت تؤوي هؤالء وتطعمهم وتشغلهم وتعلمهم وتنفق

ــــق عــــىل أســــاتذهت ــــيهم وتنف ومدارســــهم م عــــىل تعل
 الوقـف مل. هـذه األمـور كلهـا اختلـت اآلن. وجامعاهتم

ًيعد موجودا إال بشكل فردي, الزكاة مل تعـد موجـودة إال 
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ومؤســسة  , فمؤســسة الزكــاة وحمــدود بــشكل فــردي

الوقف, وعدد مـن األمـور التـي مل يكـن أحـد جيـرؤ عـىل 
يتسابقون إىل خـدمتها بـام يف ذلـك  وقفها, بل كان اجلميع

 ربــام كــان أولئــك يغتــصبون األمــوال يف بعــض. مُاحلكــا
ًاألحيان; ولكنهم أيضا كانوا يقفـون أمـواال عظيمـة عـىل 

 .خمتلف أوجه اخلري
. صار عندنا اختالالت أكرب من أي وقت مـىض اآلن,

بمـوازاة مـا  وهو مـا حيـتم عـىل الفقهـاء أيـضا أن يوسـعوا
 عـىل الفقهـاء أن يوسـعوا مـن ,توسع من الظلم واحليـف

مـا  لكننا نجد أكثر الفقهـاء ربـام. الظلم ة مقاومة هذادائر
دولة تسيطر عـىل  زالوا عىل احلالة القديمة, برغم أننا أمام

ًكل يشء, ومتنع كـل يشء تقريبـا, وتـتحكم يف كـل يشء, 
 . عىل فراجهااحلياة وتعيد صياغة

ًوهذا طبعـا عمـق مـن دائـرة الظلـم واالسـتبداد; ألن 
األدوات التــرشيعية األمنيــة  أدوات االســتبداد والظلــم,

العــسكرية االقتــصادية, هــذه األدوات مجيعهــا أصــبحت 
ًاحلــاكم بــصورة رهيبــة جــدا, ممــا حيــتم فعــال توســيع  بيــد
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ــة مفاســد ــات مقاوم ــد آلي ــل وتعدي ــع  وتفعي ــذا الواق ه

ولذلك فعال نحن بحاجة إىل فقه جديد من قبيل . اجلديد
ن فقهاء هذه م املطريي وغريه مكالدكتور حا ما ينحو إليه

 .ة التارخيية التي نعيشهاقباحل
لقد حتـدثت أو أظـن أننـا قمنـا ..  فضيلة الدكتور :س

فـذكرنا أن  الـشورى,:  يف كتـابكممبتأويل بعض حـديثك
الديمقراطية من وجهة نظر الدكتور أمحد الريسوين حتقـق 

نظرنا للقضية من زاوية املقابلـة بـني  فلو. مقاصد الرشيعة
الريـسوين  مقراطية; كيف يراهـا الـدكتوراالستبداد والدي

 من وجهة نظر نظرية املقاصد?
عاشـور والـشيخ  أنا مع الشيخ ابـن: أمحد الريسوين. د

عالل الفايس, وهـم مـن علـامء العـرص املقاصـديني, فـيام 
هـذا مل يغـب عـن . احلرية مقـصد رشعـي ذهبا إليه من أن
 ل إىل التــرصيح بــه هبــذا الــشكوا مل يــصلهمالفقهــاء, لكــن

 .الواضح اجليل, وتسمية األمور بأسامئها
وكل . عليها فاحلرية حالة فطرية خلق اهللا تعاىل الناس

 هو بدون شك يسعى لتحقيـق حيميهاما خيدمها, وكل ما 
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 عند تعاملهم مع قضية –فقهائنا  كثري من. مقاصد الرشع

ــة  ــدها إىل اآلن,−احلري ــة وتقيي   يتجهــون إىل ضــبط احلري
ــرشع مل ــرون أن ال ــضبط وي ــاء ب ــام ج ــة ; وإن ــأت باحلري  ي

بـضبط احلريـة,  فالـرشع جـاء. هذا صحيح نـسبيا. احلرية
ألنـه بـدون . ولكن قبل أن يضبط احلرية هو يعطي احلرية

 فاحلريــة أصــل , وضــبطها يــضبط? وجــود حريــة; مــاذا
 .عارض 

. احلرية الفرديـة واحلريـة اجلامعيـة. احلرية هي األصل
ضــمري وتفكــري وتعبــري حريــة : أشــكاهلا احلريــة بجميــع

ومنها  .ومبادرة وتظاهر واحتجاج وإبداع وبناء وإصالح
حرية اإلنسان يف حياتـه الشخـصية; أن يتنقـل ويفعـل مـا 

ًأوال, وبعد ذلك ومحايتها إقرارها  هذه احلرية جيب. يشاء
 ًيــأيت التقييــد; ألن التقييــدات دائــام تكــون يف يشء مبــاح

قييـد يـأيت ملقاومـة نـوع الت. وقائم, وربام أفرط النـاس فيـه
 .واالنفالت من اإلفراط

 −فإذن من هذا البـاب أيـضا; تـأيت الديمقراطيـة كـصيغة 
جيــدة, مــن أجــود مــا وصــلت إليــه   صــيغة−بــدون شــك 

 .أيضا التجارب البرشية يف إعطاء احلرية ويف تنظيم احلرية
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 الديمقراطية تتـضمن احلريـة, وتتـضمن تقييـد احلريـة

اإلخـوة   ولذلك مـرة سـألني أحـد.بكيفية منظمة رشيدة 
ــاس أن  ــىل أس ــة; ع ــدود الديمقراطي ــن ح ــصحفيني ع ال

ــة   عــادة حتــى مــن يقبلــون–اإلســالميني   –الديمقراطي
ــه ــسألون أوال عــن حــدودها, فقلــت ل ــسبة يل; ال : ي بالن

بمعنـى أن . إال الديمقراطيـة نفـسها حـدود للديمقراطيـة
 .نفسها تقييد الديمقراطية وارد يف الديمقراطية

فأنا ال أحتاج حيـنام أطالـب بالديمقراطيـة, ال أحتـاج 
. ًبـرشط أال تنـاقض شـيئا يف الـرشع الديمراطية: أن أقول

بـام ورد يف  ًال الديقمراطيـة تلقائيـا تعطيـك آليـة لتقييـدها
ًالرشع, وبام مل يرد يف الرشع أيضا, يمكنك أن تضع قيودا 

بالتفرد الرشع, لكن بالديمقراطية نفسها, وليس  مل ترد يف
 .واالستبداد والتسلط

ال داعـي : ًدائـام وأقـول, وقلـت هـذا مـرارا هلذا أنادي
ــة, مــن قبيــل ــشبهة حــول الديمقراطي ــارة هــذه ال أن  إلث

..  رشعيـة, وحتلـل احلـراماً قد تلغـي أحكامـةديمقراطيال
وإلغاء الرشيعة يف هذا العرص  ًال, أبدا, هذا لن يقع;. إلخ
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 فلـيس هنـاك. بالديمقراطيـةً مل يتم أبـدا − حلسن احلظ −

أي ترصف ديمقراطي أو قـرار ديمقراطـي أدى إىل إلغـاء 
اإلســالمي, وإنــام ألغيــت  حكــم رشعــي واحــد يف العــامل

ــسلط,  ــوش والت ــالب واجلي ــتبداد واالنق ــرشيعة باالس ال
أتــــاتورك, فأتــــاتورك مل يلــــغ الــــرشيعة  ًابتــــداء مــــن

 .عسكري بالديمقراطية, وإنام ألغاها بانقالب
يس هنــاك أي إشــكال حقيقــي للــرشيعة مــع لــذلك لــ
ـــة ـــساد  واإلشـــكال احلقيقـــي. الديمقراطي هـــو مـــع إف

الديمقراطيـة وحتريفهـا; مـثلام هنــاك إشـكال حقيقـي مــع 
 .وحتريف أحكامه لصالح االستبداد إفساد الرشع نفسه
ــ ــصفة عام ــاك ةوب ــام, هن ــةًدائ   حتريــف األمــور النبيل

ع يف وهــذا يقــ. والــصحيحة عــن مــسارها وعــن حقيقتهــا
 كلـام كـان للـيشء هألن الدين أكثر مما يقع يف الديمقراطية;

 .لصاحلهموتوطينه هيبة ومكانة, حيتال املحتالون لتأويله 
ـــضيلة: س ـــدكتور ف ـــن .. ال ـــك ع ـــدثت يف كتاب حت

الشورى, فـذهبت إىل القـول بأنـه ال مـشكلة يف أن نطلـق 
الشورى لفظة الديمقراطية; طاملا أن األلسنة تعارفت  عىل



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ WU
أن الديمقراطيـة هـي  صطلح, فهل هذا يعني أنك تـرىامل

 مــن اإللــزام − أي الديمقراطيــة –الــشورى, فيــصبح هلــا 
ا بيناملعنوية ما ملفهوم الشورى مما أوىص به ن الثقايف والقوة

ومـا أوىص لـه نبينـا  سبحانه وتعاىل يف اآليتني الكـريمتني,
  يف األحاديث املختلفة?^

يمقراطية هي الـشورى, وال أنا مل أقل وال أقول إن الد
وقد بينت الفوارق . الشورى أطلق لفظ الديمقراطية عىل

ويف غـريه مـن هـذا بني الـشورى والديمقراطيـة يف كتـايب 
ًلكن, طبعا, هنـاك مـساحة يف القـضايا العامـة,  .املقاالت

الشأن العام, تلتقي فيها  أي يف القضايا السياسية, وقضايا
ته هو أين ال مانع عندي من ما قل. الشورى والديمقراطية

ـــــد  ـــــة, وأن نعتم ـــــصطلح الديمقراطي ـــــستعمل م أن ن
ـــار ـــة, باعتب ـــادي بالديمقراطي ـــة, وأن نن أن  الديمقراطي

 .الديمقراطية بالنسبة يل هي جزء من الشورى
. الشورى أعـم .الديمقراطية عندي جزء من الشورى

ن يف احليـاة الفرديـة واحليـاة الدينيـة واحليـاة والشورى تك
الـزواج املحضة , وتكـون يف الشورى تكون يف   .ئليةالعا

, ويف كـــل مـــع األوالدويف الطـــالق, وتكـــون يف البيـــت 
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ُوالشورى خلـق حتـى لـو مل . أوسع بكثري الشورى. يشء

فتكـون  ًيكن اإلنسان مضطرا إليها ومل تكـن واجبـة عليـه
مندوبة يف حقه, ويكون له فيهـا فـضل وأجـر, بمعنـى أن 

وهــذا ال .  يستــشري  إذا كــانيكــون صــاحب خلــق كــريم
 .دخل له يف الديمقراطية, وال دخل للديمقراطية فيه

ــإذن ــه  املجــال..  ف ــة وتدخل ــذي حتكمــه الديمقراطي ال
ــه  ٌالديمقراطيــة هــو جــزء ممــا حتكمــه الــشورى وتــدخل في
الشورى, وما دامت الديمقراطية حتديدا يف جوهرهـا لـيس 

ـــة الـــرشعية,  يف فـــال مـــشاحة فيهـــا إشـــكال مـــن الناحي
           , االصـطالح كـام يقـول علامؤنــا, أنـا ال أتـشاح يف األلفــاظ

ـــشاح يف ـــا أت ـــشورى ومقاصـــد . املقاصـــد أن فمقاصـــد ال
الديمقراطيـة  الديمقراطية تلتقي, أو بعبارة أخـرى مقاصـد

 .موجودة بالكامل ضمن مقاصد الشورى
حـــساسية مـــن اســـتعامل لفـــظ   لـــيس عنـــديفلهـــذا

 حـساسية مـن أن أوصـف الديمقراطية, بل لـيس عنـدي
ًأنا ليست معنيا هبذا الوصف; ألن . ًمثال بأنني ديمقراطي

لكـن  عندي ما يكفي من األوصـاف ألصـف هبـا نفـيس,
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من أراد أن يصفني بأين ديمقراطـي التفكـري أو النزعـة أو 

حــساسية عنــدي مــع لفــظ  مــا إىل ذلــك; فــال مــانع وال
ــة; ألين أنظــر إىل   وهــو املــضمون,املقــصود والديمقراطي

 .ًمتاما مقبول
بـالنظر لـوقتكم; .. فضيلة الدكتور سؤايل األخري: س

ــة تتــضمن ــيام تتــضمن  − الديمقراطي  قيمــة مــساءلة −ف
ــه ــشورى هــاتني . احلــاكم وقيمــة مراقبت ــضمن ال فهــل تت

يف بنيتها, أن يكون من حـق املحكـوم أن يـساءل  القيمتني
هــذا التــساؤل  أنــا أطــرح. احلــاكم, وأن يراقــب تــرصفاته

النظر إىل أنك وصفت الشورى بأهنا األعـم, وأنـا أشـعر ب
 .مزيد تفصيل منكم بالنسبة هلا أن األمر حيتاج إىل

الـشورى  الشورى; أهـم آيـة وأعـم آيـة يفموضوع يف 
فهي تتحدث عـن . ﴾ ﴿ n o p:قوله تعاىل هي

, وإن )يف األمـر وشـاورهم(املسلمني قاطبة, بخالف آية 
وهذا هو الواجب ـ ـوالنصوص كان إذا مجعنا بني اآليات 

 .إشكال ليس هناك أيـ ـ
تعنـي أن ] ٣٨:الشورى[n o p ﴾﴿هذه اآلية 
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ومـا هـو مـشرتك بيننـا  كل ما هو بيننا وما هـو مـن أمرنـا,
ٍ أنـا وأنـت يف سـفر أو احتى لو كان شخصني, حتى لو كن

 .فأمرنا شورى بيننا, يف كل ما هو مشرتك بيننا ٍيف عمل
 هـــو يشء آخـــر, املحاســـبة لكـــن الـــذي تـــسأل عنـــه
عنــاوين أخــرى ويف أبــواب  واملراقبــة موجــودة عنــدنا يف

فرتاثنا غني باحلديث عن األمر باملعروف والنهي . أخرى
عن املنكر , وعن احلسبة , وعن النصيحة ألئمة املسلمني 

 ., وعن قول كلمة احلقدون خوف لومة الئم وعامتهم 
 مـن ءكـل يشلكن اليوم يف النظام الديمقراطي صار ل

 .هذا النظام ومؤسسة 
وهذا كله تطور جيد ومقبول وجيد أصـله يف اإلسـالم 

 .يف دائرة الشورى وغريها من دوائر الترشيع اإلسالمي 
JJJJJ 

 
 
 

 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ WY
 
 
 
 

 

 
 

Ćxÿßÿiá^Ú`eHØfÎl]çÊá]æù] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @XP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ XQ
 

ĆxÿßÿiHá^Ú`eØfÎl]çÊá]æù]IQH
 

ف ال يريــد الــرئيس أن يفهــم إال بعــد فــوات لألســ
 ...األوان

هل سننتظر منه خطابا ثانيا, ثم خطابا ثالثـا, كـام فعـل 
زميلــه, الــذي كــان عــىل يمينــه فأصــبح عــىل شــامله, زيــن 

 ?...بن عيل االعابدين 
 

<<<<^è<íÚ^~Ê<H‹éñ†Ö]<^èæ<‹éñ…<íÚ^~ËÖ]<V< <
< <

شعبك الكريم كانت لـه مطالـب كثـرية مرتاكمـة منـذ 
الثني سنة, واستمر يف مطالبه بدون جدوى إىل غاية يوم ث

 ...يناير اجلاري٢٥
ملــا يــئس الــشعب مــن تلبيتــك ألي مــن مطالبــه التــي 
َوصفتها أنت باملرشوعة, اخترص مطالبـه كلهـا يف مطلـب 

 .واحد ال غري
مطلب شـعبك اليـوم مل يعـد حيتـاج إىل اجتامعـات وال 

                                        
IQHõbÔÛgëòíŠ–½añ‰ìrÛaÊü†ãa†ÈipŠ’ãëòÛbŠÛaêˆçojn×

âìíÞëþaéibİðŠ–½aîöŠÛaRUOQORPQQâN 
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, وال حيتـاج مداوالت, وال حيتـاج إىل جهـود وال حـشود

إىل ميزانيات وال خمططـات, وال حيتـاج إىل إقالـة حكومـة 
 .وال تأليف حكومة جديدة

شعبك يرى بوضوح أنك متعب منهك, وأنك عـاجز 
 .عن تلبية يشء من مطالبه الثقيلة عىل نفسك وعقليتك

لذلك ألغى الشعب مطالبه كلها, ومل يعد يطلب منك 
أن تــسرتيح منــه اليــوم ســوى اخللــود إىل الراحــة; يريــدك 
 .ويسرتيح منك, يريدك أن تتنحى ال غري

منذ سنوات وأنت تـسمع النـاس هيتفـون قـائلني لـك 
 ....) .كفاية, كفاية : (وحلزبك ولسياساتك

ــك  ــول ل ــه ليق ــرة أبي ــن بك ــشعب ع ــرج ال ــوم خ والي
كفايـة منـك أنـت, ارحـل عنـا, تـنح عنـا وعـن : شخصيا
 .مستقبلنا

 كيـف جـاء −ريك  مثل غريك وأكثر من غ−أنت تعلم 
 .وصولك إىل الرئاسة, وكيف تستمر فيها

فـال أحــد يمكــن أن يـصدق أن حــسني مبــارك رئــيس 
منتخـــب مـــن الـــشعب, ال يف املـــرة األوىل, وال يف املـــرة 
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األخــرية, وال فــيام بيــنهام, وإنــام هــو التــسلط واختطــاف 

 .احلكم
ومع ذلك تـرص عـىل الرئاسـة والتـسلط مـدى احليـاة, 

 .لك ولولدكليس لك وحدك, بل 
 ...!!ياللهول يف مجهورية أيب اهلول

 :يا فخامة الرئيس, ويا رئيس الفخامة
﴿s r q p o n m lt ﴾N 

 ] ٦٦:األنفال[
شخص واحد يتنحى : املطلب اآلن أصبح خفيفا جدا

 .ويرتك الشعب املرصي يقرر مصريه بنفسه
 .َّتنح بأمان, قبل فوات األوان: النداء األخري

JJJJJ 
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املعـارصين, وسـمعت مـن  قـرأت لعـدد مـن املـشايخ
بعـضهم عــىل الفــضائيات, اعرتاضــهم عــىل إطــالق لفــظ 

ن يف ُعـىل أشـخاص معينـني ممـن يقتلـو الشهيد والشهداء
 لـو رأينـا«: وقال بعـضهم. معارك جهادية وقضايا عادلة

نحن نقاتل لإلسالم دفاعا عـن : رجاال يقاتلون ويقولون
نـشهد لـه بأنـه شـهيد?  اإلسالم, ثم قتل أحد منهم, فهـل

ــاجلواب ــهيد: ف ــه ش ــشهد بأن ــال. »...ال, ال ن ــذا «: وق ه
َأن يشهد لكـل شـخص بعينـه بالـشهادة حرام, فال جيوز ُ «

ـــالم( ـــهالك ـــن موقع ـــه اهللا, م ـــني رمح ـــشيخ العثيم   لل
 .)اإللكرتوين

وأهم دليل يستدلون به عىل هذا االعرتاض واملنع من 
الشهادة عىل أشـخاص معينـني, هـو قـول  إطالق وصف

                                        
IQHŠíaÏŠè‘¿Š’ãRPQQbßëòíŠ–½añ‰ìrÛaáš¿Lâ

åßénß†Óõa†è‘N 
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. شـهيد باب ال يقال فـالن«: اإلمام البخاري يف صحيحه
اهللا أعلـم بمـن جياهـد يف  : ^قال أبـو هريـرة عـن النبـي 

َ بمن يكلم يف سبيلهواهللا أعلم سبيله, ْ ُ.« 
 ويف الباب حـديث طويـل, نتيجتـه وحكمـه العـام يف

إن الرجـل «: قوله عليه الصالة والسالم يف آخـر احلـديث
ليعمل بعمل أهل اجلنـة فـيام يبـدو للنـاس وهـو مـن أهـل 
النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيام يبدو للناس 

 −إلمام مسلم  كام يستدلون بحديث ا»اجلنة وهو من أهل
َيوم خيرب أقبل  ملا كان:  عن عمر بن اخلطاب قال−وغريه  َ ْ ْ َْ َ َ َ َُ

ِّنفــر مــن صــحابة النَّبــى  ٌِ ِ َِ َ َ ْ َ ُفقــالوا  ^َ َ ٌفــالن شــهيد, فــالن : َ ُ ٌ َُ َ ٌَ ِ
ٍشهيد, حتى مروا عىل رجل ُ ََ ُّ ََ َ َّ ٌ ِ ُفقـالوا  َ َ ٌفـالن شـهيد: َ ِ َ ٌَ َفقـال . ُ َ َ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َّكال,«: ^َ ِّإنى َ ْ رأيتـه ىف النـار ىف بـردة غلهـا أوِ َ ُ َُ ََ َّ َ ٍ ْ ْ َِ ِِ َّ ُ 
ٍعباءة َ َ َ«. 

 ...يف هذا املعنى  ويستدلون أيضا بقول لعمر
الرد عىل هذا الرأي ومـا بنـي عليـه مـن فهـم, ال  وقبل

يبقـى يف حمـل النـزاع  بد من تقرير أمر متفق عليه, حتى ال
 َأن مقـام كـل واحـد وحقيقتـه عنـد اهللا,: والنقاش, وهـو
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فهـو . الدار اآلخرة, ال يعلمه يقينـا إال اهللا تعـاىل َومآله يف
املـؤمن حقـا, والـشهيد   الـذي يعلـم− وحـده −سـبحانه 

ويعلم وحده من هو مـن أهـل اجلنـة . حقا, والسعيد حقا
أهل النار, ومن هو املغفور له وغـري املغفـور  ومن هو من

 هلم والسالم, فال علم وحتى أنبياء اهللا عليهم الصالة. له
 .بيشء من ذلك, إال ما أعلمهم إياه وأوحى إليهم به

 .نزاع فيه فهذا ال
ولكن هذا ال يمنـع مـن إطـالق وصـف الـشهيد عـىل 

بــل إن هــذا . النــاس شــخص معــني أو مجاعــة معينــة مــن
. اإلطالق موافق للرشع عموما وللسنة النبوية خـصوصا

 .وأدلته ما ييل وبيان ذلك
ُحديث عمر املتقدم ذكـره, −١ ٌأقبـل نفـر ... « :   وفيـهُ َ َْ َ َ َ
ْمن ِّصحابة النَّبى  ِ ِ ِ َ َ ُ فقالوا ^َ َ ٌفالن شـهيد, فـالن: َ ُ ٌ َُ َ ٌَ ٌشـهيد,  ِ ِ َ

ُحتى مروا عىل رجل فقالوا  َ َ ٍ ُ ََ ُّ ََ َ ٌفـالن شـهيد: َّ ِ َ ٌَ ُفقـال رسـول. ُ َُ َ َ َ 
ٍكال, إنى رأيته ىف النار ىف بردة«: ^ اهللا َ ُ ُْ ْ َِ ِِ َّ ُ َ ِّ ِ َّ َغلها أو عب َ َ ْ َ َ َّ ٍاءةَ َ« . 

 وهـم يـستعرضون − فاحلديث رصيح يف أن الصحابة
 سموا شهداءهم يف معركـة خيـرب, وأهنـم −املعركة  نتائج
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 إال عىل ^اهللا  ومل يعرتض رسول... فالن وفالن وفالن

ــه ــا علمــه مــن حال  ِواحــد فقــط ممــن ســموهم, وذلــك مل
بمعنى أن الرسول مل يعرتض عـىل وصـف . وحقيقة فعله

فهـي بـذلك سـنة  شهداء, بل أقر ذلك,صحابة معينني بال
لكنه اعرتض عـىل حالـة معينـة هلـا سـببها الـذي . تقريرية

َعلمه بوحي من  .اهللا تعاىل َ
عن جـابر « ما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه −٢

 ما أن أباه استـشهد يـوم أحـد, صاري بن عبد اهللا األنا
ُجداد النخل َوترك ست بنات وترك عليه دينا, فلام حرض ُ 

َأتيت رسول اهللا   َيا رسـول اهللا قـد علمـت أن:  فقلت^ُ
 . احلديث» ...والدي استشهد يوم أحد

ــده  ــصحايب لوال ــضا وصــف ال ــذا احلــديث أي        ُففــي ه
 ^اهللا األنصاري بكونـه شـهيدا, وفيـه إقـرار النبـي  عبد

 .تقريرية كذلك فهي سنة. لذلك
َفمن بعدهم من تـسمية مـنما شاع عند الصحابة  −٣ َ َ 

ديــنهم بالــشهداء, ومــنهم ســمية أم عــامر  قتلــوا يف ســبيل
ــام بأهنــا أول ــي توصــف دائ شــهداء  ريض اهللا عــنهام, الت
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أول : عن جماهد قال«ففي مصنف ابن أيب شيبة . اإلسالم

أم عــامر , طعنهــا أبــو جهــل  شــهيد استــشهد يف اإلســالم
ُبحربة يف قبلها ُ«.  

د سـعد بـن عبيـ عـن«ويف مصنف ابن أيب شـيبة أيـضا 
ِّإنـا القـوا العـدو غـدا إن شـاء اهللا, : َالقارئ يوم القادسية

َمستشهدون, فـال تغـسلوا عنـا دمـا وال نكفـن إال يف  وإنا
  .»ثوب كان علينا
أطبـق الـسلف عـىل «احلـافظ ابـن حجـر  ومن هنا قال

ومعلـوم . »تسمية املقتولني يف بدر وأحد وغريمها شـهداء
ومـــذكورون أن هـــؤالء الـــشهداء معروفـــون بأعيـــاهنم, 

 .بأسامئهم
يف للـشهداء القـتىل أحكامـا خاصـة  من املعلوم أن −٤

تغــسيلهم وتكفيــنهم والــصالة علــيهم, وتفاصــيل ذلــك 
ـــة ـــه مبين ـــديث والفق ـــب احل ـــذه ... يف كت ـــاة ه ومراع

هلذا  اخلصوصيات تتوقف رضورة عىل إعطاء صفة شهيد
 .امليت أو ذاك

 فكل هذه األدلة تفيدنا أن إطـالق وصـف الـشهيد عـىل
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أشخاص معينني جائز يف مواضعه, وقد يكون متعينا, وأنـه 

 وصحابته الكرام ^قد جرى العمل به من أيام رسول اهللا 
.  

فاملقـصود هبـا  وأما اآلثار التي يتعلق هبـا املعرتضـون,
التنبيه عىل أن هنـاك حـاالت يكـون بـاطن أصـحاهبا عـىل 

ينبغي اجلزم عىل مـا هـو غيـب عنـد  خالف ظاهرهم, فال
  .وإنام نحن نحكم بالظواهر واهللا يتوىل الرسائر. اهللا

فاحلكم بأن فالنا شهيد, أو بأن هؤالء شهداء, إنام هو 
ظاهر األمور, فهو جـائز  ِمن باب حسن الظن والبناء عىل

ُوأما االسرتسـال فيـه بـال ضـابط, واجلـزم . ال إشكال فيه
ويف هذا جاء . فهذا ال يصح وال ينبغيرمجا بالغيب,  بذلك

. وعليه حيمل كالم اإلمام البخاري ,  عمر ما جاء عن 
ــتح  ــر يف الف ــن حج ــافظ اب ــال احل ــذلك ق ــه «ول  أي(قول

ــاب ال يقــال فــالن شــهيد; أي عــىل ســبيل ): البخــاري ب
وإن كـان مـع ذلـك  ... القطع بذلك إال إن كـان بـالوحي

َيعطى حكم الشهداء يف األحكام الظاهرة َ«.  
: قولـه«: لبخـاريصـحيح ا ويف حاشية الـسندى عـىل
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 , بالنظر إىل أحوال اآلخرة: أي) باب ال يقول فالن شهيد(

 .» بالنظر إىل أحكام الدنيا فال بأس وأما
 َومعلوم أن حتسني الظن بظواهر الناس وترك

ويف . رسائرهم لرهبم, أصل مكني ومسلك أمني
قال :  قال  مستدرك احلاكم عن أيب سعيد اخلدري

فال  يتم الرجل يلزم املسجدإذا رأ « : ^رسول اهللا 
َّحترجوا أن تشهدوا أنه مؤمن َ  i ﴿ :; فإن اهللا يقول َ

j k l m n o ﴾ ]١٨:التوبة [. 
والواقع أن من يعمر املسجد قد يكـون مؤمنـا وقـد ال 

املؤمنون وهـو الغالـب والظـاهر,  فاملسجد يعتاده. يكون
 وقد يعتاده منافقون, وقـد يعتـاده جواسـيس مـن اليهـود

وحتى املسجد احلرام قد يدخله ... رى وامللحدينوالنصا
ولكــن هــذا كلــه ال  .بعــض هــؤالء ألغراضــهم املختلفــة

ِيمنعنا من وصف كافة رواد املساجد بـاملؤمنني والـشهادة 
ــاإليامن هلــم ــذلك. ب ــا ال نقطــع هلــم ب ــر . لكنن فهكــذا أم

 ...والشهداء الشهادة
JJJJJ 
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 يلقد أصـبح مـن الثابـت الواضـح أن الـرئيس املـرص
َحسنى مبارك قد أصبح غارقا يف عدد من اجلرائم واملظامل 

 ال شـك له عزله وإبعاده عن احلكم واجبا فوريـاالتي جتع
 : ومن ذلك . فيه 
ًنه حيكم بلده وشعبه منذ ثالثـني عامـا , بواسـطة  أ−١

ــه  انتخابــات مــزورة باطلــة , كــام يعــرف ذلــك ويــشهد ب
 . اخلاص والعام والقريب والبعيد 

ــون −٢ ــة ملي ــتحكم يف رقــاب مــا يقــرب مــن مائ ــه ي  أن
 , ويقهــرهم ويــذهلم , بواســطة أجهــزة عــسكرية مــرصي

بوليــسية وعــصابات إجراميــة باتــت معروفــة يف الــداخل 
 .اخلارج و

ً أنــه يتــزعم حزبــا يتــشكل يف غالبــه ورؤوســه مــن −٣
املرتفني ومن الفاسدين املفـسدين , الـذين هنبـوا خـريات 
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ــك  ــام يف ذل ــتحكم , ب ــسلط وال ــشتى وســائل الت ــبالد ب ال

 .استعامل أجهزهتم ومؤسساهتم املزورة 
 أنــه منــع خــرية أبنــاء مــرص وبناهتــا مــن حقهــم يف −٤

 شــؤون بلــدهم وتطــويره املــشاركة الــسياسية يف تــدبري
والنهوض به , بل أقصاهم وسـجنهم وعـذهبم وأرهـبهم 

 .ًعىل مدى ثالثني عاما 
 أن رشه امتد إىل خارج مرص ; فهـو أقـوى حليـف −٥

ويكفينا من . ونصري للعدو الصهيوين يف العامل اإلسالمي 
رشه حمارصته وجتويعه ملليون ونصف مليون فلسطيني يف 

 , مني والسيايس مع الكيان الـصهيوينقطاع غزة , وتعاونه األ
 .وإمداده له بالغاز املرصي , بسعر تفضييل رمزي 

 إصداره األوامر والتوجيهات ــ يف األيـام األخـرية ـ −٦
ألجهزته البوليسية وعصاباته اإلجرامية للتنكيـل بالـشعب 
املـرصي الـذي خـرج ـــ يف سـلم وهـدوء وانتظـام ـــ لينكــر 

سات الفاسدة واملؤسسات املزورة , املنكر وحيتج عىل السيا
وهكـذا . وعىل حالة الطوارئ املفروضة عليه لثالثـة عقـود 
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قامت أجهزة حسني مبـارك وأعوانـه املـأجورون بمواجهـة 
املحتجني املساملني بالقتل والرتهيب واالختطـاف واحلـرق 

ــسلب والنهــب  ــذا وغــريه. وال ــه وكــل ه  ســجلته وتناقلت
ـــامل ,  ـــرب الع ـــالم ع ـــائل اإلع ـــصورة وس ـــصوت وال بال

 . والشهادات امليدانية املتواترة 
 

<<<<åÆæ<]„â<ØqùV< <
< <

ني , بـل مـن واجـبهم , العمـل فإن من حـق املـرصي* 
عىل عزل هذا الطاغيـة الفرعـوين وإزاحـة الـبالد والعبـاد 

ومــن . مــن حكمــه ومــن رشوره ومظاملــه هــو ومــن معــه 
الواجب مساندة كل املبادرات الرامية إىل ذلـك , بجميـع 

 .الوسائل املرشوعة  املمكنة 
ــذا *  ــن واجــبهم حماســبة ه ــن حــق املــرصيني وم وم

كائه , وحماكمتهم ومعاقبتهم بـاحلق الرئيس وأعوانه ورش
والعــدل , واســرتداد مــا ســلبومهن حقــوق األمــة املاديــة 

 .واملعنوية 
وإن الـــشعب املـــرصي الـــذي حتمـــل وعـــانى مـــن * 

ــن  ــا , ل ــه وعــصاباته ثالثــني عام ــة وحزب ًويــالت الطاغي
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ًيعجـزه أن يــصري ويــرابط وجياهــد ســلميا لبــضعة أيــام أو 

 واســتقالله وكرامتــه أســابيع , ليــستعيد بعــدها حريتــه
 .ومكانته 
﴿A B C D E F G HI 

JK L   M N O P ﴾}ÞbÐãþa{N 
JêÞçŠè†Ö]‚·_ 
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كان الفقيه املقاصدي البـارز الـدكتور أمحـد الريـسوين 
ــع  ــا م ــاعال إجيابي ــاعلوا تف ــذين تف ــاء ال ــل الفقه ــن أوائ م

 . انتفاضات الشعوب العربية
ــا  ــذ حلظته ــونس من ــه مــن أحــداث ت وكــان ذاك موقف

 . األوىل
ــاير أعلــن ٢٥يف نــت ع أون إســالم ويف لقــاء لــه مــ  ين

الفقيه الريـسوين أن األصـل يف االحتجـاج اإلباحـة, وأن 
القيد الوحيد الذي يرد عىل االحتجاج واملعارضة هو قيد 

 . استخدام السالح
الريسوين من أوائل الفقهاء الـذين أعلنـوا أن . وكان د

اســتخدام اجلنـــود عـــسكر أو رشطـــة للـــسالح يف وجـــه 
م حتــت طائلــة احلكــم الــرشعي املتعلــق املحتجــني يــضعه

 .بالقتل العمد
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اليــوم, ومــع اتــساع دائــرة االنتفاضــات والثــورات 

الريـسوين حيـال . العربية, نقوم بعرض مالمح خطـاب د
ــسميتها  ــي رفــض ت ــك الت ــة; تل ــة االحتجــاج العربي حال
باالحتجاج, حمتفظا هلا بصفة اإلصـالح التـي حبـذها اهللا 

 .ني رايتهاوحبذ القائمني هبا الرافع
< <

<<<êÞçŠè†Ö]<l]…çnÖ]æ<ÜÓ£]æ<êÂ†Ö]V<< <
< <

يف إطــار فقــه الواقــع, وعالقتــه باألصــالة يف النظــر 
ــشهده املغــرب لــيس  ــسوين أن مــا ت ــاهرة يــرى الري للظ
احتجاجــا ديمقراطيــا, أو معارضــة, بــل يــرى فيــه حركــة 

, حيــث يــرى مــا حيــدث »التغيــري واإلصــالح الــسيايس«
اج, وأعمق من جمرد املطلب باملغرب أبعد من جمرد احتج

 . الديمقراطي
ـــشهد  ـــت ت ـــسلطة كان ـــة ال ـــة ممارس ـــرى أن عملي وي
اعوجاجــا عــىل املــستويات كافــة, وأن احلركــات الــشعبية 
ـــام يتجـــاوز املطلـــب  ـــوم هـــذا االعوجـــاج ب ـــة تق العربي

 .الديمقراطي وإن كان يستوعبه
ــربا أن  ــة, معت ــريب بعام ــسوين للوضــع الع وينظــر الري
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ــشع ــات وال ــام املجتمع ــا بحك ــة ضــاقت ذرع وب العربي

اختطفوا السلطة بأسلحتهم ومارسوها مماريـة اسـتبدادية 
متوحشة دام بعضها لنصف قرن وأكثـر, كـام يـراهم وقـد 
ضاقوا برموز االستبداد من أصحاب الثالثني واألربعـني 
ســنة يف احلكــم, بقــدر مــا ضــاقوا ذرعــا باالنتخابــات 

ت وقهــر الفاســدة واملؤســسات الزائفــة وخنــق احلريــا
املعارضــــني والتعامــــل املتعجــــرف املهــــني للــــشعوب 
ـــة  ـــامالهتم اليومي ـــى يف حاجـــاهتم ومع ـــواطنني, حت وامل

كام يرى الشعوب العربية وقد فقـرت وأحـست . البسيطة
بمغبة سـلبيتها فاجتهـت ملحاسـبة أولئـك الـذي يامرسـون 
الــسلب والنهــب والتبــذير وهتريــب األمــوال العامــة ممــن 

نائهم وبناهتم التي وصلت هبـم إىل حـد تسببوا يف بطالة أب
 .االنتحار يف الساحات العامة

الريــسوين أن اجلامهــري . وفــيام يتعلــق بفقــه الــنص يــرى د
حتركت لتبارش الواجب الرشعي الذي تأخر أداء النـاس لـه; 
ــا  ــتهم, وم ــل هب ــه قب ــانوا يعانون ــا ك ــم الوضــع إىل م ــآل هب ف

 . وموا بحد الكفايةسيستمرون يف املعاناة منه إذا مل هيبوا ويق
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وإمارات الواجب كام يراها الريسوين متمثلـة يف قـول 

 ﴿ K J    I H G F  E D C BLاهللا تعــــاىل

Q P O N M ﴾]وهذا هو الركن الركني . ]النساء
ويف . الذي بنى عليه الريسوين رؤيته لوجوب رفع الظلـم

 ولـو مـرة −هذا اإلطار يؤكد الريسوين أنه حيـق ملـن ظلـم 
ِ أن جيـأر وجيهـر بـالتظلم وطلـب حقـه والـدفاع −واحدة 

عن حقه وكرامته, فكيف إذا أصبح الظلم عامـا ال ينجـو 
ــد ليــل  ــدماؤه? وكيــف إذا امت ــه ون ــه إال الظــامل وعائلت من
الظلم لعقود متطاولة? وكيف إذا أصـبح الظلـم منظومـة 
حيــاة ونظــام حكــم يتــسم جــورا باملــرشوعيتني القانونيــة 

 .والدستورية
 

<<<†Ö]êÞçŠè<íéÛ×‰æ<íéÖa<|ø‘ý]<ÜèçÏjÖ]æ< <
< <

من خالل رصد كتاباته حول املد اإلصالحي الشعبي 
العريب, نجد الريسوين يعـرب عـن أسـفه العميـق ملـا يـراه 
من انزالقـات متفاوتـة الدرجـة نحـو العنـف واسـتخدام 

ــأخرى ــسالح بدرجــة أو ب ــه . ال ــن حــوار مع ــر م ويف أكث
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ين أن حركــات بالــصحف املغربيــة والعربيــة أكــد الريــسو

سلميتها هـي مـصدر : التغيري واإلصالح اآلن ويف كل آن
 .رشعيتها وهي رس قوهتا

وقد نبه العالمة الريسوين إىل أن دليله الـرشعي جيعـل 
ــد أن االحتجــاج  ــة, ويؤك األصــل يف االحتجــاج اإلباح
الوحيد الذي حرمه الرشع هـو االحتجـاج عـرب اسـتعامل 

 . السالح
ملـسلح مرفـوض عنـد أهـل وأكد أن هـذا االحتجـاج ا

السنة, منبهـا إىل أن الـرشيعة ال جتيـز محـل الـسالح إال يف 
ـــة  ـــة اجلهـــاد يف مواجهـــة األعـــداء فقـــط, وأن احلال حال
الرشعية الوحيـدة التـي أبـيح فيهـا اسـتعامل الـسالح بـني 

وقـد .  إنـام كـان لوقـف اسـتعامل الـسالح»أطراف األمة«
يـؤدي لقتـل علل الريسوين هذا احلكم بأن محـل الـسالح 

 .األبرياء, بينام يظل املفسدون خمتبئني ال يطاهلم السوء
وتأسيسا عـىل هـذه القواعـد الـرشعية املـذكورة نـصا, 

ــن د ــر مــن مناســبة أن مــن جلــأ إىل . أعل ــسوين يف أكث الري
 . العنف أو السالح فقد رشعيته وفقد قوته



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @QPX
الريــسوين عــىل أنــه ال جيــوز . ويف هــذا الــسياق أكــد د

منية والعسكرية رشعـا أن تـستعمل الـسالح لألجهزة األ
 . »إال إلمخاد مترد مسلح«وتقتل به 

وأكد أن الذين يأمرون بقتل املـدنيني والـذين ينفـذون 
هذا األمر هم جمرمون وقتلـة رشعـا; يقعـون حتـت طائلـة 

 . ترشيع القاتل العمد
الريسوين أن احلالة الليبيـة حالـة مؤملـة أشـد . وأعلن د

أن موقف الشعب الليبي يـدخل يف سـعة األمل, لكنه أعن 
¨ © ª » ¬  ﴿: اهللا وعفوه بمقتىض قوله تعـاىل

³ ² ± ° ¯ ® ﴾}âbÈãþa{N 
وألنه مـن أنـصار اإلصـالح, وهـو مـا جيعلـه يـرى أن 
الثورة ليست غاية يف ذاهتا, فقدر رأى الريسوين أن حركة 
اإلصالح والتغيري التي يشهدها العـامل العـريب امتـدت إىل 

 بطبيعـة احلـال, وكـان التفاعـل معهـا واالنخـراط املغرب
ويلفـــت إىل أن .  إجيابيـــا ومتزنـــا− عـــىل العمـــوم −فيهـــا 

التفاعــل مــع هــذه الــروح اإلصــالحية متيــزت فيــه احلالــة 
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املغربيــة بالــرسعة واجلديــة يف التجــاوب, وبخاصــة عــىل 

وبـرغم . صعيد املوقف الرسمي وحتديدا املوقـف امللكـي
لتزلف للحكام املغاربة إال أنه أملـح معرفة اجلميع برفضه ا

ملا اعتربه جدية من الديوان امللكي املغريب يف التعاطي مـع 
قضية اإلصالح; من دون أن يلفت ألسباب هذه اجلدية, 
وإن كان قد طالب يف إطارها بـضامنات لتطبيـق القـوانني 
ــانوين ال  ــه ال خــري يف نــص ق ــرى أن ــث ي والدســتور, حي

 .بيقيدخل بفاعلية حليز التط
<<<<êÞçŠè†Ö]<íé]†Ïµ‚Ö]æ<ì]`Ò<ÐéfŞjÖ<< <
<<<<sãßÖ]<êuø‘ý]V<< <

< <

ال يتعلـــل الريـــسوين كثـــريا بالفـــارق بـــني الـــشورى 
ــة حمــض  ــرى أن الديمقراطي ــه ي ــرغم أن ــة, ب والديمقراطي
إجراءات تسع الديمقراطية وتتجاوزها, إال أنه ال يعـالج 
قــضية املوقــف مــن الديمقراطيــة يف إطــار عقائــدي, بــل 

 . تناوهلا يف إطار مقاصديي
الريسوين الـسؤال الـذي حيكـم موقفـه مـن . ويطرح د

ــه ــار املقاصــدي بقول ــة يف اإلط ــضية الديمقراطي ــاذا : ق مل
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الدول الغربيـة هـي األكثـر متتعـا باالسـتقرار الـسيايس يف 

ألهنــا : العــامل منــذ قــرنني مــن الــزمن? وجييــب بــال تــردد
, وارتـضت أخذت بالديمقراطية أسلوبا ونظامـا للحكـم

نتائجها أيا كانت, فأخذ كل ذي حق حقه, وتبوأ كـل ذي 
 . مكان مكانه

ــــإجراءات ــــسياسية ب ــــرى أن حكمــــة املامرســــة ال  وي
الديمقراطية تتمثل يف حدوث التـوازن وحتقـق التـداول, 
وهو ما جعل ماكينة اإلصـالح والتغيـري والتـصحيح مـن 
وجهة نظـره تعمـل بـصورة آليـة وتدرجييـة, دون ثـورات 

ــول رصاحــة.  اضــطراباتوال ــذا يق ــد أن «: وهل ــا أعتق أن
الديمقراطية احلقيقيـة, والرضـا والتـسليم بنتائجهـا, هـي 

 .»الطريق الوحيد الذي جينبنا املجهول
ــــرى د ــــق هــــذه . وي ــــسوين أن الوصــــول لتطبي الري

ــة مــع  ــة سياســية قوي ــة متهيدي اإلجــراءات يتطلــب معرك
اجتـاه أولئك الذين يشنون حروبا شـعواء عـىل أي حتـرك ب

تطبيق الديمقراطية يف الوقت الذي يتـشدقون فيـه بحـب 
 . مشكوك فيه للفظة الديمقراطية



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QQQ
ــرى د ــة . وي ــارهي الديمقراطي ــال ك ــسوين أن أمث الري

ُأولئك أدعى ألن خيشى جانبهم, وأكد أنه جيب التصدي 
 .هلم وإبطال كيدهم

الريسوين دعـاوى املعـادين للديمقراطيـة; . ويرفض د
. »اخلوف من املجهول«اب املغريب عبارة وأبرزها يف اخلط

ويف خمتلف لقاءاته أكد الدكتور الريسوين أنه إذا أسـندت 
ـــ ــا, ف ــارت يف طريقه ــا, وس ــور إىل أهله ال خــوف  «األم

 . »عليهم وال هم حيزنون
<<<|ø‘ý]<»<h†Ç¹]<ì†ñ]æ<Å^¶ý]<çÖ]V<< <

< <

أمحـد الريـسوين ملدرسـة تـرى الـوطن يتـسع . ينتمي د
ع, ويرفض الروح الفصائلية يف إدارة الـوطن, كـام للجمي

 . يرفض تقسيم الوطن وفق معيار عقائدي
ويف هــذا اإلطــار, يــرى أن املبــادرة اإلصــالحية التــي 
أطلقتها حركة التوحيد واإلصالح ورشكاؤها يف املغرب 

 تــدخل فــيام يمكــن اعتبــاره اآلن − يف معظــم حمتوياهتــا −
  .دائرة اإلمجاع الوطني املغريب
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ــرى د ــشعب أن حيمــل هــذه . وي ــسوين أن عــىل ال الري

املبادرة, وأنه ال قوة أليـة مبـادرة مـا مل يقتنـع هبـا الـشعب 
 . املغريب

وهلذا كانت رسالته األوىل حلركة التوحيد واإلصـالح 
أن تتوجه هبذه املبادرة للشعب; فترشحها بكـل الوسـائل 
 املمكنة, وذلك بعد مزيد من ملـسات التوضـيح والتـدقيق

 .والتأصيل والتفصيل
وكعامل رشعي حياول قدر طاقته أن جيمـع الكلمـة وال 

الريـسوين عـن ترحيبـه باخلطـاب امللكـي . يفرقها, عـرب د
, )خطـــاب التاســـع مـــن مـــارس(بـــصدد اإلصـــالحات 

وأعرب عن تقديره ملـا تـضمنه مـن بـشائر نقلـة دسـتورية 
 . نوعية

 :لكنه يف نفس الوقت يعرب عن ختوفه من أمرين
جديــة اللجنــة التــي تتــوىل صــياغة التعــديالت : امأوهلــ

  .الدستورية
ختوفه من أن تظل النـصوص املعدلـة مهملـة : وثانيهام

الريـسوين يف أكثـر مـن . أو معطلة أو حمرفة, حيـث أكـد د
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ُمنــرب أنــه ال قيمــة لدســتور أو قــانون ال حيــرتم, أو يطبــق  ُ

. دونتيجـة هلـذه املخـاوف, أشـار . تطبيقا تأويليـا انتقائيـا
ـــة  ـــة بعامـــة; واملغربي ـــسوين حلاجـــة اجلامهـــري العربي الري
بخاصة, إىل آليـات وضـامنات وتـدابري, وأيـضا إىل مزيـد 
ــدافع, لكــي يعطــي اإلصــالح  مــن اليقظــة واجلهــاد والت

 .الدستوري مفعوله وثمرته وال يتم خنقه وإجهاضه
 

<<<<Ú_<°ßÚö¹]<Åç–¤]æ<…çj‰‚×Ö<áçÞ^ÏÖ]æV<< <
< <

الريــسوين مــن احلــاكم باعتبــاره كــان موقــف الــدكتور 
 يف القطـر الـذي حيكمـه أحـد عالمـات »أمريا للمـؤمنني«

 . االستفهام ومواطن الوقوف عند ترصحياته
الريــسوين قطــع بحكــم الــرشع ثــم برؤيتــه . غــري أن د

ْاالجتهادية, حيث أفاد بأنه ال يميز وال يفصل بني الصفة 
ة, ويرامهـا الدينية والصفة السياسية لرئيس الدولة املسلم

األمـري هـو /الرئيس/ صفة واحدة, فامللك− يف مذهبه –
 .أمري املؤمنني, ال أقل وال أكثر

الريسوين أن هذه الثنائية املخرتعة الطارئة يف . ويرى د
ــور إشــكاالت  ــسببت يف ظه ــة ت ــة احلديث املامرســة املغربي
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لكـن تـرصحياته . ونقاشات وتعقيدات نحن يف غنى عنها

 – أيـا كـان لقبـه −ات رئـيس الدولـة فيام يتعلـق بـصالحي
ـــا  ـــث اعتربه ـــرصامة, حي ـــى ال ـــت يف منته ـــسألة «كان م

 ., ليست فوق التقنني وال خارجة عنه »دستورية
JJJJJ 
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إن املغــرب حمتــاج إىل : قــال األســتاذ أمحــد الريــسوين 
ـــدخول يف  ـــة«ال ـــة الثاني ـــد امللكي ـــك «, و »عه ـــورة املل ث

ودعـا يف .  أخرى يقودها امللك حممد الـسادس»والشعب
حوار أجرته معه جريدة أخبار اليوم املغربية, األنظمة إىل 

ــ ــشعوب وطلب ــصات إىل إرادة ال ــشعوب, وإىل اإلن ات ال
 .املخلصني املتجردين من أبناء هذه الشعوب

  :فيام ييل نص احلوار
 كيف عشتم حدث سقوط كل من زيـن العابـدين بـن

 عيل يف تونس, وحسني مبارك يف مرص?
طبعا تابعت ذلك وعشته وتفاعلت معه بكـل اهـتامم, 
وأيضا بكل تفاؤل ملـستقبل البلـدين الـشقيقني وملـستقبل 

ية, وسعدت بتحررمها من الطغيـان والتـسلط األمة العرب
والقهــر, وخاصــة مــرص بــام هلــا مــن وزن ومكانــة وتــأثري 

 .عريب وإسالمي وعاملي
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ما هـو رأيـك يف احلركـات االحتجاجيـة التـي تنـتعش 
اآلن بعدد من الدول العربيـة كـاليمن والبحـرين واألردن 

 وغريها?
هــذه احلركــات كــام جيمــع اجلميــع هــي إفــراز طبيعــي 

وهي تطور إجيـايب وعظـيم . ك شبايب وشعبي عفويوحتر
ـــه مثـــيال منـــذ احلركـــات االســـتقاللية  ـــا ل مل تـــشهد أمتن

 . التحريرية
ولـذلك مل يـستطع أحـد أن يعلـن رصاحـة أنـه ضــدها 
ــه,  ــن عــيل وحكومت ــى اب ــد ظــل حت ــا, وق وضــد مطالبه
ومبارك وحكومته يعلنون التسليم والرتحيب بمرشوعية 

 اإلقـرار بمـرشوعية املطالـب وسمعنا. مطالبها ودوافعها
. الشعبية والشبابية يف البحرين واملغرب واليمن واألردن

ولكــن لألســف يف مجيــع احلــاالت يلجــأ املــسؤولون إىل 
حمــاوالت التفــاف وهتــرب ومماطلــة وإجهــاض, ثــم تــأيت 
ــا  ــضة, مم ــة وغام ــأخرة ومتلكئ ــسطة ومت ــتجاباهتم مق اس

ع الفرصـة يفقدها فاعليتها بل يفقدها مـصداقيتها, فتـضي
 .عىل احلكام ويفوهتم القطار ويتغري املسار
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 فرباير التـي قـادت أزيـد ٢٠ما هو موقفكم من حركة 

  مظاهرة يف املغرب?٥٣من 
مجيع اإلصالحات الدستورية والسياسية واالجتامعية 

 فربايـر, ٢٠ُالتي اطلعت عليها ضمن مطالب وشعارات 
 ون مماطلـة أنا مؤيد هلـا وأدعـو إىل رضورة التعجيـل هبـا د

 . أو التفاف
وقد كانت التظـاهرات يف أصـلها ويف جمملهـا سـلمية 

 .هادئة متحرضة, وهذا أيضا من دواعي تأييدي هلا
ــشارك يف  ــو كنــت وقتهــا يف املغــرب, هــل كنــت ست ل

 مسريات هذه احلركة الشبابية?
ــا اآلن بعيــد عــن امليــدان املغــريب, ولكــن لــو كنــت  أن

جمريــات األمــور, حــارضا واطلعــت بــشكل مبــارش عــىل 
وحــصل يل االطمئنــان إىل ســلمية املــسريات كــام متــت 

 .ُبالفعل, لكنت حتام شاركت فيها
ما هي قراءتك ملوقـف حـزب العدالـة والتنميـة الـذي 

  فرباير?٢٠اختارت قيادته عدم املشاركة يف تظاهرات 
ــدئيا مــع املــشاركة يف مــسريات  ــا مب فربايــر, وال ٢٠أن
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اطعتهـا, ولكنـي ال أعتـرب هـذا أجدين موافقا عىل قرار مق

َاليوم بداية التاريخ وال هنايته وحزب العدالة والتنمية ال . َ
حيتاج إىل إجراء اختبارات لنـضاليته وتـضحياته يف سـبيل 

 . اإلصالح ومقاومة الفساد
ولــذلك فأنــا أحــرتم اجتهــاد عــدم املــشاركة وأحــسن 
الظــن بــه ولــو أين لــست متفقــا معــه, وأظنــه جــاء ملجــرد 

 .ارات ظرفية وتنظيمية, وليست مبدئيةاعتب
ما هو رأيكم يف موقف عـدد مـن القيـاديني يف العدالـة 
ــشأن  ــرار احلــزب هبــذا ال ــذين خرجــوا عــن ق ــة ال والتنمي

 وانضموا إىل املسرية?
أنا دائام أدافع عن احلرية باعتبارها فطرة اهللا التـي فطـر 
الناس عليهـا, وهـي منحـة نفيـسة خـص اهللا هبـا بنـي آدم 

 . زهم هبا عىل سائر املخلوقاتومي
 ٢٠ولذلك فمن حق من رغب يف املـشاركة يف حركـة 

ـــر وغريهـــا أن يفعـــل ذلـــك ـــا ضـــد أن تقـــوم . فرباي وأن
ــسؤولة  ــادرة امل ــة املب ــل حري األحــزاب والتنظــيامت بتكبي
ــا,  ــرار منه ــون إال بق ــم ال يتحرك ــضائها, وأن جتعله ألع
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ا? ثـم فمتى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهـاهتم أحـرار
 قبـل −ال ننس أننا حني ننتمي إىل حزب أو حركة, فنحن 

 .  منتمون إىل وطن وإىل شعب وإىل أمة ودين−ذلك 
فانتامؤنــا احلــزيب ال يــسقط احلقــوق والواجبــات التــي 
ــت أســمى  ــيام إذا كان ــا األخــرى, ال س ــضيها انتامءاتن تقت

 .وأسبق
والذي أعلمه هو أن احلزب قرر عدم املشاركة باسـمه 

ولــو . تـه, ولكنـه مل يقـرر منــع أعـضائه مـن املـشاركةوهيئ
فرضنا أنه قرر ذلـك هـذه املـرة أو يف مـرة أخـرى, فأنـا ال 

 . أقبل هذا احلجر عىل العباد
فلكل أن يبادر ويـامرس حريتـه ويـصوهنا, واملحاسـبة 
تكـــــون عـــــىل اإلســـــاءة واإلرضار وخمالفـــــة املبـــــادئ 

 .وااللتزامات املعتمدة
قـــف حركـــة التوحيـــد كيـــف تقـــرؤون تـــضارب موا

واإلصالح بشأن التضامن مع احلركات االحتجاجية, حيـث 
دعت إىل التظاهر من أجـل مـساندة الثـورة الليبيـة يف الوقـت 

  فرباير باملغرب?٢٠الذي دعت فيه إىل مقاطعة مسريات 
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 هـو أن − وأنا بعيـد ومعلومـايت ناقـصة −الذي أعرفه 

 عـدم حركة التوحيد واإلصالح قـررت شـيئا واحـدا هـو
ُاملــشاركة الرســمية يف التظــاهرات, لكنهــا مل تــدع أبــدا إىل 
مقاطعتها, ثم قرأت بيانا للمكتب التنفيذي للحركـة فيـه 

 فرباير, وتثمـني هلـا ٢٠تأييد رصيح وقوي ملطالب حركة 
 . وإشادة بسلميتها

وهذا موقف إجيايب جيـد, وأمـا مـن الناحيـة الـشكلية 
 أن نـصب النـاس مجيعـا والتنظيمية والتنفيذية فال يمكننـا

يف قالــب واحــد ونحــرشهم يف يــوم واحــد ويف ســاحة 
 .واحدة

كيف استقبلتم قرار اإلفراج عـن عـضو األمانـة العـام 
 حلزب العدالة والتنمية جامع املعتصم?

طبعــا اســتقبلته بــرسور وارتيــاح, وأهنــئ األخ جــامع 
 .املعتصم عىل صموده أوال, وعىل رساحه وحريته ثانيا

ــصم : ف, قالــت بعــض األطــرا ــراج عــن املعت إن اإلف
ــة أو أهنــا صــفقة  ــة والتنمي ــة مــسمومة حلــزب العدال هدي

 ما هو تعليقكم?. معينة
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أما حكاية الصفقة فال ختطر يل عىل بـال وال مكـان هلـا 

 . عندي
وأمــا اهلديــة املــسمومة ومــا شــابه ذلــك فهــذا وارد ال 

وعىل كـل حـال فـاألخ . ُأستبعده, فكيد السياسيني عظيم
عتصم جدير بحريتـه وبراءتـه, وسـيعلم الـذين ظلمـوه امل

 .وظلموا غريه من األبرياء أي منقلب ينقلبون
تنامى احلـديث يف الوقـت الـراهن عـن رضورة تفعيـل 

مـن الناحيـة الدينيـة, هـل امللكيـة . مطلب امللكية الربملانية
 الربملانية متوافقة مع الدين?

لعــدل مــن الناحيــة الــرشعية كــل مــا حيقــق التقــدم وا
 . واملصلحة, فهو مطلوب ومرحب به

وليس يف اإلسـالم نمـط تنفيـذي معـني لنظـام احلكـم 
وامللكية الربملانية جتربة ناجحة إىل حد كبـري, . وإدارة دفته

وقــد ســمحت بتطــوير امللكيــات نفــسها وجعلتهــا قابلــة 
ــا  ــام ســمحت بتطــور دوهل ــر, ك لالســتمرار وطــول العم

ـــا ـــصيغ امل. وجمتمعاهت ـــدى ال ـــي إح ـــدة فه ـــة واجلي مكن
 .لإلصالح والتطور يف املغرب وغريه من األنظمة امللكية
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يف ظــل انتعــاش مطالــب اإلصــالح, هــل تعتقــدون أن 
إمــارة املــؤمنني جيــب أن تبقــى مــن صــالحيات املؤســسة 

 امللكية?
ــة لقــب رئــيس  ــاريخ اإلســالم وأقطــاره املختلف ُيف ت
ري الدولة بألقاب عدة, من بينها لقـب أمـري املـؤمنني, وأمـ

فكـل رئـيس دولـة تتكـون مـن املـؤمنني فهـو ... املسلمني
عمليا أمري املـؤمنني يف تلـك الدولـة وذلـك البلـد, سـواء 

 . محل هذا اللقب بصفة رسمية أو مل حيمله
ــة وأمــا . ويف املغــرب امللــك هــو أمــري املــؤمنني املغارب

الــصالحيات التفــصيلية الدينيــة والدنيويــة للملــك أمــري 
ــسألة  ــؤمنني, فم ــد امل ــشورى والتعاق ــضع لل ــة خت تنظيمي

الــسيايس والتــدبري الزمنــي املتطــور واملالئــم لكــل زمــان 
 .ومكان, وليس هلا نمط ثابت أو نموذج معني يف الدين

 يف نظركم, من حيمي الدين, املجتمع أم الدولة?
ومــن حيمــي األمــن, الدولــة أم املجتمــع? ومــن حيقــق 

 ولكــن دائــام .التنميــة, الدولــة أم املجتمــع? طبعــا اجلميــع
. يبقى املجتمع هو األهـم واألدوم, وهـو األصـل واملنبـع
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 .والدولة فرع من فروع املجتمع وأداة من أدواته

طــرح بعــض املثقفــني الــسعوديني يف اآلونــة األخــرية 
النقـــاش حـــول موضـــوع امللكيـــة الدســـتورية, مـــا هـــو 

 تصوركم هلذا املطلب?
ــ ــا دائــام أركــز عــىل املقاصــد وهــي اختــصايص, أم ا أن

: واملقاصـد هـي. الوسائل واملـسالك فمتعـددة ومتطـورة
اخلـــروج مـــن االســـتبداد بتوزيـــع الـــصالحيات وتعـــدد 
السلطات, وهي توليـة املناصـب عـىل أسـاس الكفـاءات 

وهـي . وهي قيام قضاء نزيه وفعال ومستقل. واملؤهالت
. إقرار وتفعيل مبدأ حماسبة احلكـام عـىل مجيـع املـستويات

يـة دسـتورية لعـزل احلـاكم وتغيـريه وهي إقرار وتفعيل آل
 . إذا لزم األمر

وهــي وضــع حــد للتــرصف الشخــيص والعــائيل غــري 
 ... القانوين يف األموال والثروات

وال شك أن مجـود األنظمـة ومجـود وسـائلها ونظمهـا 
وأنامطهــا خطــر عليهــا هــي نفــسها, ورضر عــىل املجتمــع 

ــه ــصات إىل إرادة . وتقدم ــر واإلن ــتمرار النظ وجيــب باس
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لشعوب وطلبات الـشعوب, وإىل املخلـصني املتجـردين ا

من أبناء هذه الشعوب, وكفانا استامعا واتباعا للمنـافقني 
 .والطفيليني املتملقني

ــة  ــا ســتجلبه امللكي ــضمنه وم ــا تت ــو م ــذا ه ــان ه إذا ك
ًالدســتورية أو امللكيــة الربملانيــة, فهــي إذا مــن أوجــب 

سميات ال وعىل كل حال فالعربة باملـ. الواجبات الرشعية
 .باألسامء

ما هي رسالتكم إىل كل مـن امللـك واملاجيـدي واهلمـة 
 والسلطة?

يف بداية عهـد حممـد الـسادس كتبـت مقـاال صـغريا يف 
ـــوان  ـــدة التجديـــد بعن ـــة للملـــك «جري نحـــو ثـــورة ثاني

 األوىل »ثورة امللك والـشعب«إن : وقلت فيه. »والشعب
 »بثــورة امللــك والــشع«قادهــا امللــك حممــد اخلــامس, و

واليوم أعيـد . الثانية جيب أن يقودها امللك حممد السادس
ذلــك بــصيغة جديــدة أوجههــا إىل ملــك الــبالد وفقــه اهللا 

عهـد «لكل خري, وهي أننا بحاجـة ماسـة إىل الـدخول يف 
, ملكيـة احلـسن »عهد امللكية األوىل«, بعد »امللكية الثانية
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.. .الثاين وأوفقري وبنهيمة والـدليمي واكـديرة والبـرصي

 .  فرباير٢٠ هو بعينه عهد »امللكية الثانية«وعهد 
ــا اهلمــة واملاجــدي وأرضاهبــام فمــن الواضــح أن  وأم

 بـل إىل أسـوأ مـا »امللكية األوىل«عقلياهتم تنتمي إىل عهد 
فيهــا, فهــم لــذلك ال يــستطيعون التكيــف مــع متطلبــات 

 . ُ, بل هم من موانعها ومعاكسيها» امللكية الثانية«
½  ﴿ .اآلن مستمرون عىل عادهتم القديمةولكنهم إىل 

Æ Å  Ä Ã Â Á À  ¿ ¾ ﴾N 
 ] يوسف[
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⁄†Ë‘‚ÖçÊ‚‰ù]˜~³]IQH
خماض الـرئيس بـشار األسـد كـان طـويال ممـال; فمنـذ 

ــشار ــا مست ــرارات أســبوع أخربتن ــة شــعبان أن الق َته لعين ُ
اإلصالحية التارخيية قد اختـذت, ومنهـا قـانون الطـوارئ 

ثــم بــدأ !. ?»بالــرسعة الكليــة«َالــذي أعلنــت أنــه ســريفع 
التبــشري بخطــاب قريــب للــرئيس األســد ســيعلن فيــه 

وأعلن التلفزيون الرسمي . اخلطوات اإلصالحية الفعلية
ــل ــد قلي ــرئيس ســتبث بع ــة ال ــسوري أن كلم  وانتظــر .ال

الناس أمام الشاشات ومل يأت هذا اخلطاب ال بعـد قليـل 
وملــا كثــرت التكهنــات والتــساؤالت عــاد . وال بعــد كثــري

إنه سيكون : احلديث عن خطاب قريب للرئيس, ثم قيل 
ـــه فـــاروق الـــرشع, أن  ـــومني, وأعلـــن نائب يف غـــضون ي
اخلطــاب ســرييض اجلميــع بــام ســيحمله مــن قــرارات 

 ...وإصالحات
طاب أخـريا, جـاء ليـسبق يـوم اجلمعـة, ومـا وجاء اخل

 .أدراك ما يوم اجلمعة
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جاء اخلطاب عبارة عن مرسحية ثقيلة متخلفـة تنتمـي 

 .إىل عرص كدنا ننساه
وعىل مدى ساعة تقريبا كان الرئيس يثرثر ويـضحك, 
ثم يثرثر ويضحك, وهكذا من بداية اخلطـاب إىل هنايتـه, 

ك بدون سـبب مـن الضح: مما ذكرين باملثل العريب القائل
ِولكن كثـرة الـضحك مل ختـف التـوتر املخـيم . قلة األدب

 .عىل مالمح الرئيس وكالمه املضطرب
ولكي ال يبقى األسد وحده يثرثر ويضحك مجعوا لـه 
قطيعا كبريا, يصفقون وهيتفون, وأحيانا يـرددون مقـاطع 

 .غزلية شعرية أو نثرية موجهة ألسد الغابة
التونــيس واملــرصي :  كأســالفه−الــرئيس الــسوري 

ُ مل يفتـــه أن يتحـــدث عـــن املـــؤامرة −والليبـــي واليمنـــي 
 أن − مثلهم متاما −ومل يفته كذلك ... اخلارجية ضد بالده

إال ... يتهم القنوات التلفزيونيـة بـالتحريف والتحـريض
أنه أضـاف شـيئا جديـدا اسـتفاده مـن التجـارب الـسابقة 

:  خطابـهلزمالئه, وهو تنبؤه بأن هناك من سـيقولون عـن
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مـا : ُوهنا ضحكت أنا أيضا قائال يف نفـيس. هذا ال يكفي

الذي قرره أو أعلنـه أو أضـافه هـذا اخلطـاب حتـى يقـال 
إنــه ال يكفــي? فهــو مل يقــدم أي يشء ومل يــأت بــأي : عنــه
 .جديد

فحتى املهزلـة الدسـتورية الـشهرية التـي ينفـرد هبـا مـا 
إليهـا يسمى بالدسـتور الـسوري يف مادتـه الثامنـة مل يـرش 

بشار ال من قريب وال بعيد, مع أن هذه املادة تعطي احلق 
حلــزب البعــث أن يمتلــك ويــستعبد ســوريا وشــعبها إىل 

حزب البعث العريب االشرتاكي هـو «: وهذا نصها. األبد
احلزب القائد يف املجتمـع والدولـة, ويقـود جبهـة وطنيـة 
تقدميـــة تعمـــل عـــىل توحيـــد طاقـــات مجـــاهري الـــشعب 

 .» مة أهداف األمة العربيةووضعها يف خد
لقــد متخــض األســد فولــد : ولــذلك أقــول باختــصار

 .صفرا
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h†Ç¹^eJJJ[‚ÃeæIQH 

 وبـــدأت التعـــديالت الدســـتورية الحـــت مالحمهـــا,
 .تتخلق بنودها وفقراهتا

إهنــا جمــرد وعــود, وجمــرد : أنــا لــست مــع مــن يقولــون
إن املالمـح : بل أقول. انحناء عابر أمام العاصفة وغبارها

ـــة  ـــذا اجلدي ـــديالت الدســـتورية, وك ـــا للتع ـــن عنه املعل
الواضـــحة يف العمـــل عـــىل حتقيقهـــا, سيـــسمحان بنقلـــة 

يالت صياغة دستورية حقيقية, وال سيام إذا صيغت التعد
 .دقيقة واضحة, معربة عن التطلعات الشعبية

عىل كـل حـال, عـام قريـب سـيعلن الدسـتور اجلديـد, 
 .ُوبعد ذلك سيجري االستفتاء إلقراره وسيعتمد

 :وحسب الدستور املنتظر
 .جيد.  سيتم تعزيز صالحيات الربملان−
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 أو حتـى رئـيس وزراء − وسيكون عندنا وزيـر أول −
 .جيد حدا. يف االنتخابات الربملانية من احلزب األول −

 ستكون لنا حكومـة منتخبـة, أي منبثقـة عـن نتـائج −
 .ممتاز... االنتخابات

 ستـــصبح صـــالحيات احلكومـــة ورئيـــسها أقـــوى −
 .رائع... وأوسع

وهبـــذا ســـنذهب لنـــسجل أنفـــسنا يف نـــادي الـــدول 
الديموقراطية احلقة, ولو كره الكارهون وأنكر املنكـرون 

 .عظيم
أفيقــوا مــن أحــالم ... ال ياأحبــاب الدســتورلكــن مهــ

 .الدستور
أين ذهبت الوزارة العتيدة; قلعة االسـتبداد, وصـانعة 

 الفساد, سليلة التعسف, وحارسة التخلف?
 هل تظنون أهنم سينامون أو يستسلمون أو يتوبون?

وزارة الداخليــة عــىل أهبــة دائمــة ويقظــة تامــة, وهــي 
 وأدواهتــا وأســاليبها دائمــة االبتكــار والتطــوير لوســائلها
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 .وختصصها يف إفساد االنتخابات والتحكم يف نتائجها

وكالعــادة ســتتم هــذه العمليــة قبــل أيــام االنتخابــات 
ــذلك . وأثناءهــا وبعــدها ــوزارة العظمــى ل وســتجيش ال

 .أجهزهتا وأحزاهبا ودهاقنتها
وزير الداخليـة وكاتـب الدولـة : بداية ذلك أن السادة
باإلضـافة ... العام واملدير اخلاصوالكاتب العام واملدير 

كلهـم سيـرشعون ... الناطق الرسمي وغري الرسـمي  إىل
ــد − ــرار الدســتور اجلدي ــد إق ــشويقنا − بع ــشرينا وت  يف تب

انتخابــات ديموقراطيــة حــرة ونزهيــة «واســتدراجنا إىل 
َ, مع تقديم األيامن املغلظة عىل أهنا سـتكون هـي »وشفافة

 ...فريقيا والعامل العريباألوىل من نوعها يف املغرب وأ
ــه   ليــل هنــار, − كالعــادة −ســريددون ذلــك ويؤكدون
ــاس أو بعــضهم ــول الن ــى يق لعــل ... لعــل وعــسى : حت

ــون  ــسى أن يك ــة, وع ــا القديم ــن عادهت ــع ع ــة تقل حليم
 !الكذاب صادقا هذه املرة

ســتجري االنتخابــات بــني يــدي الداخليــة, وســتفعل 
ُسـاليب, وسـتخرج ِفيها فعاهلا, ولو ببعض التطوير يف األ
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ــا الــوزير األول,  ــه ســيخرج علين ــا احلــزب األول, ومن لن

وعــىل الدســتور ... واحلكومــة املنتخبــة, والبقيــة معروفــة
 .اجلديد السالم

JJJJJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QTQ
 

 

قبل عقـد ونـصف شـاركت ألول مـرة بالتـصويت يف 
هـا ولكن... لعـل وعـسى : مـع نفـيس ُاالنتخابات , قائال 

 .كانت هي املرة األخرية إىل اآلن 
يف املــرة املقبلــة إذا أحيــاين اهللا تعــاىل , أنــوي املــشاركة 
للمرة الثانية يف االنتخابات , مـن بـاب التفـاؤل والتحيـة 
للدستور اجلديـد , لكـن بـرشط أن ترفـع الداخليـة يـدها 

أما مع الداخلية فال أسـتطيع التفـاؤل , . عن االنتخابات 
 .ؤمن من جحر مرتني وال يلدغ امل
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gÃÖ]‚•h†uíÖ^u±c

ها قد مضت ثالثة أسابيع منذ أعلنت مـسؤولة كبـرية 
ــسوري أ ــة يف يف هــرم النظــام ال ــة الطــوارئ القائم ن حال

, !?»الرسعة الكلية«البالد منذ نحو نصف قرن, سرتفع بـ
ـــد صـــدرت بوضـــع حـــد لالعتقـــاالت  وأن األوامـــر ق

ــشوائية ــذه ... الع ــاس أن ه ــن الن ــة«وظ ــرسعة الكلي » ال
ــت حــزب البعــث  ــي جعل ــرسعة الت ــبيهة بال ــتكون ش س

يف بـضع سـاعات بعـد وفـاة » الدستور«السوري يغري هبا 
َّ السابق حافظ األسد, لكي يمكن الولد بشار بـن الرئيس َ ُ

 يف رئاســـة الدولـــة − فـــورا −حـــافظ مـــن خالفـــة أبيـــه 
 ...واحلكومة واحلزب والشعب واجليش

إال أنه, وبدل رفع حالـة الطـوارئ بالـرسعة املوعـودة 
ــنفس والتنهــد  ِومتتيــع الــشعب الــسوري مــن حقــه يف الت

دخلت سوريا والنطق والتجوال والنوم بأمان, بدل ذلك 
                                        

IQH‰ìn×†ÜÛÞbÔßOïãìíŠÛa†»cƒí‰bniQPOTORPQQâN 
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ــدي للحكــام العــرب ــرئيس يلقــي : يف املسلــسل التقلي ال

خطابــــه األول ويــــتهم الــــداخل واخلــــارج والقريــــب 
وكالعــادة دون تــسمية أي جهــة داخليــة أو ... والبعيــد

خارجيــة, والــرئيس يعلــن الكــشف عــن وجــود مــؤامرة 
الرئيس هيدد ويرحب باملعركة ضد املحتجـني . ومتآمرين

ثم يبدأ احلديث عـن وجـود . عبهواملتظاهرين, أي ضد ش
... ِعــصابات مــسلحة وقناصــة مــن عــىل أســطح املنــازل

. والبقيـــة معروفـــة, مـــا أعلـــن عنـــه ومـــا ســـيعلن قريبـــا
يومــا لتقــديم الــشهداء, ويومــا : وأصــبحت أيــام ســوريا

 .لتشييع الشهداء
وبعد ثالثة أسابيع من القتل واالعتقاالت العشوائية, 

ة أمــس الــسبت أهنــا لــن أعلنــت وزارة الداخليــة الــسوري
ــــاهرين  ــــربني واملتظ ــــع املخ ــــوم م ــــد الي ــــساهل بع تت

وهو ما يعني أن كل ما سبق وما مىض مـن ... واملوتورين
بطش وتنكيل كان متساهال وكـان يـتم بواسـطة الـورود, 

 !!واليوم سيدخلون مرحلة الالتساهل
هكذا تكلـم القـذايف مـن قبـل, فبعـد أن قتلـت كتائبـه 

نحن مل نطلق النار أبـدا عـىل : ليقولمئات الليبيني, خرج 
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هكـذا تكلـم !! املتظاهرين, ونحن مل نـستعمل القـوة بعـد

وهكذا قالت الداخلية . القذايف, وهكذا قال ولده وسيفه
 .السورية, والعياذ باهللا

واحلقيقة أن هناك تشاهبات كثرية بني األنظمة التـسلطية 
شبه  مـا يـ− بـصفة خاصـة −يف العامل العـريب, ولكـن هنـاك 

التوأمة بني النظامني الليبي والـسوري, بحيـث نـستطيع أن 
 . سوريا عىل وزن ليبيا, وليبيا عىل وزن سوريا: نقول

فكال النظامني الليبي والسوري اختطف احلكم والدولـة 
بـانقالب عـسكري قوامــه جمموعـة ضــباط, وقـع االنقــالب 

 .١٩٧٠, ثم تبعه االنقالب الثاين سنة ١٩٦٩األول سنة 
ــ ــاء وكالمه ــوري لألبن ــث الث ــج التوري ــىل هن ــار ع ا س

َّواألقارب والعقارب, فحافظ األسد ورث الدولة لولده 
بشار ولعائلته الصغرية والكبرية, والقذايف قـرر التوريـث 
ألبنائــه وعــشريته, ورشع فيــه وســار يف تنفيــذه , قبــل أن 

 .يدركه الغرق, قولوا آمني
ٌوكــال النظــامني منغلــق مظلــم, مــستعبد للنــاس  كــاتم ِ

 .لألنفاس
وكــال النظــامني يعتــرب نفــسه صــاحب تفــويض إهلــي 
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 .وحق أبدي, يف احلكم العائيل والفردي

 كنا نقرأ ونسمع عن احلكم الثيوقراطي, فكنا نظن أنه 
ــاطرة  ــارصة واألكــارسة واألب مــن خــصائص بعــض القي
والفراعنة, الذين مضوا يف الغابرين مـن الـروم والفـرس 

رصيني; فقد كان أولئك يعتقدون واألوروبيني وقدماء امل
أن اآلهلة خلقتهم خصيصا ليحكمـوا ويتحكمـوا, وأهنـم 

كنـا . ال يصلحون إال للحكـم وال يـصلح احلكـم إال هلـم
نظن أن ذلك النمط يف احلكم قد مىض وانقىض, فجاء آل 
القذايف وآل األسد وإخواهنم, فأعـادوا شـعوهبم ودوهلـم 

الثوريـة والتقدميـة, إىل ذلك كله,  لكـن هـذه املـرة باسـم 
 .والقومية واالشرتاكية

وها هو اليوم قد الح الفرج وبزغ الفجر, جاءت الشهور 
املاضية, تتبعها اآلتية, جاءت لتعلن أن الثيـوقراطيني اجلـدد, 
هم أيـضا قـد حـان أجلهـم وحـل موعـدهم, ومل يبـق هلـا إال 

 ... الرحيل, فليختاروا كيف يرحلون
﴿u vw x y z  { | ﴾N 

]ة النحلسور[ 
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ها قد مضت ثالثة أسابيع منذ أعلنت مـسؤولة كبـرية 
ــة يف  ــة الطــوارئ القائم ــسوري أن حال يف هــرم النظــام ال

الـــرسعة «بــــ الـــبالد منـــذ نحـــو نـــصف قـــرن, ســـرتفع 
ـــة ـــد !?»الكلي ـــد صـــدرت بوضـــع ح ـــر ق , وأن األوام

الـرسعة «وظن الناس أن هـذه ... لالعتقاالت العشوائية
ــة ســتكون شــبيهة بالــرسعة التــي جعلــت حــزب » الكلي

يف بضع ساعات بعـد » الدستور«البعث السوري يغري هبا 
َّوفاة الـرئيس الـسابق حـافظ األسـد, لكـي يمكـن الولـد  َ ُ

 يف رئاسة الدولـة − فورا −خالفة أبيه بشار بن حافظ من 
 ...واحلكومة واحلزب والشعب واجليش

إال أنه, وبدل رفع حالـة الطـوارئ بالـرسعة املوعـودة 
ــنفس والتنهــد  ِومتتيــع الــشعب الــسوري مــن حقــه يف الت
والنطق والتجوال والنوم بأمان, بدل ذلك دخلت سوريا 

ــدي للحكــام العــرب ــ: يف املسلــسل التقلي ــرئيس يلق ي ال
                                        

IQH‰ìn×†ÜÛÞbÔßOcïãìíŠÛa†»ƒí‰bniQROTORPQQâN 
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خطابــــه األول ويــــتهم الــــداخل واخلــــارج والقريــــب 

وكالعــادة دون تــسمية أي جهــة داخليــة أو ... والبعيــد
خارجيــة, والــرئيس يعلــن الكــشف عــن وجــود مــؤامرة 

الرئيس هيدد ويرحب باملعركة ضد املحتجـني . ومتآمرين
ثم يبدأ احلديث عـن وجـود . واملتظاهرين, أي ضد شعبه

...  أســطح املنــازلِعــصابات مــسلحة وقناصــة مــن عــىل
. والبقيـــة معروفـــة, مـــا أعلـــن عنـــه ومـــا ســـيعلن قريبـــا

يومــا لتقــديم الــشهداء, ويومــا : وأصــبحت أيــام ســوريا
 .لتشييع الشهداء

وبعد ثالثة أسابيع من القتل واالعتقاالت العشوائية, 
أعلنــت وزارة الداخليــة الــسورية أمــس الــسبت أهنــا لــن 

ــــ ــــربني واملتظ ــــع املخ ــــوم م ــــد الي ــــساهل بع اهرين تت
وهو ما يعني أن كل ما سبق وما مىض مـن ... واملوتورين

بطش وتنكيل كان متساهال وكـان يـتم بواسـطة الـورود, 
 !!واليوم سيدخلون مرحلة الالتساهل

هكذا تكلـم القـذايف مـن قبـل, فبعـد أن قتلـت كتائبـه 
نحن مل نطلق النار أبـدا عـىل : مئات الليبيني, خرج ليقول

هكـذا تكلـم !! ستعمل القـوة بعـداملتظاهرين, ونحن مل نـ
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وهكذا قالت الداخلية . القذايف, وهكذا قال ولده وسيفه

 .السورية, والعياذ باهللا
واحلقيقـــة أن هنـــاك تـــشاهبات كثـــرية بـــني األنظمـــة 

 − بصفة خاصـة −التسلطية يف العامل العريب, ولكن هناك 
ما يشبه التوأمـة بـني النظـامني الليبـي والـسوري, بحيـث 

سوريا عىل وزن ليبيا, وليبيـا عـىل وزن :  نقولنستطيع أن
 .سوريا

فكال النظامني الليبي والسوري اختطف احلكم والدولـة 
بـانقالب عـسكري قوامــه جمموعـة ضــباط, وقـع االنقــالب 

 .٠٧٩١ثم تبعه االنقالب الثاين سنة , ٩٦٩١األول سنة 
ــاء  ــوري لألبن ــث الث ــج التوري ــىل هن ــار ع ــا س وكالمه

َّ فحافظ األسد ورث الدولة لولده واألقارب والعقارب,
بشار ولعائلته الصغرية والكبرية, والقذايف قـرر التوريـث 
ــذه, قبــل أن  ــه وســار يف تنفي ــه وعــشريته, ورشع في ألبنائ

 .يدركه الغرق, قولوا آمني
ٌوكــال النظــامني منغلــق مظلــم, مــستعبد للنــاس كــاتم  ِ

 .لألنفاس
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وكــال النظــامني يعتــرب نفــسه صــاحب تفــويض إهلــي 

 .حق أبدي, يف احلكم العائيل والفرديو
كنا نقرأ ونسمع عن احلكم الثيوقراطي, فكنا نظن أنـه 
ــاطرة  ــارصة واألكــارسة واألب مــن خــصائص بعــض القي
والفراعنة, الذين مضوا يف الغابرين مـن الـروم والفـرس 
واألوروبيني وقدماء املرصيني; فقد كان أولئك يعتقدون 

ا ويتحكمـوا, وأهنـم أن اآلهلة خلقتهم خصيصا ليحكمـو
كنـا . ال يصلحون إال للحكـم وال يـصلح احلكـم إال هلـم

نظن أن ذلك النمط يف احلكم قد مىض وانقىض, فجاء آل 
القذايف وآل األسد وإخواهنم, فأعـادوا شـعوهبم ودوهلـم 
إىل ذلك كلـه, لكـن هـذه املـرة باسـم الثوريـة والتقدميـة, 

 .والقومية واالشرتاكية
ح الفرج وبزغ الفجر, جاءت الشهور وها هو اليوم قد ال

املاضية, تتبعها اآلتية, جاءت لتعلن أن الثيـوقراطيني اجلـدد, 
هم أيـضا قـد حـان أجلهـم وحـل موعـدهم, ومل يبـق هلـا إال 

 ...الرحيل, فليختاروا كيف يرحلون
﴿u vw x y z  { | ﴾]النحل[ N 
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تتواصل منذ شهور ثورة الشعب الليبـي الكـريم ضـد 
 . طاغيته املتسلط املجنون العقيد معمر القذايف

ــة  ــصورة وتتحــدد طبيع ــضح ال ــام تت ومــع مــرور األي
 . املعركة أكثر فأكثر
لخ  تنــس− شــعبا وأرضــا −نجــد ليبيــا : فمــن جهــة

وتتحــرر يومــا بعــد يــوم مــن بــراثن القــذايف, وتنــتفض يف 
وجهــــه, وتعمــــل عــــىل تطهــــري الــــبالد مــــن رجــــسه 

ــه ــادة اجلــيش .وأوثان ــواىل املــدن والقبائــل, وق وهكــذا تت
ـــسفراء  ـــرون, وال ـــامء واملفك ـــوده وضـــباطه, والعل وجن
والدبلوماسيون, بـل حتـى كثـري ممـن كـانوا يعتـربون مـن 

ــ ــه, كله ــربني إلي ــذايف أصــدقائه واملق ــن الق ــربؤون م م يت
ولــيس هنــاك مــن شــك أن . وينخرطــون يف الثــورة ضــده

كثريين جدا مـن أبنـاء ليبيـا إنـام مل يعلنـوا انخـراطهم حلـد 
اآلن يف هذه الثورة ضـد تـسلط القـذايف بـسبب ظـروفهم 
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وأمــاكنهم التــي جتعلهــم حتــت جحــيم احلــاكم املجنــون, 
  .ولكنهم يتهيؤون ليومهم وحلظتهم, ولكل أجل كتاب

يف اجلهــة األخــرى املعاديــة للــشعب الليبــي, املحاربــة 
لثورتــه واملعاكــسة إلرادتــه, نجــد أنــه مل يبــق إال القــذايف 

 . وأبناؤه, عىل اختالف أصنافهم
أمــا القــذايف فغنــي عــن التعريــف; وحــسبه أنــه أقــدم 
ــــا  ــــون من ــــه األول ــــه األرض, يعرف ــــىل وج ــــاكم ع ح

عـىل وهو أيـضا معـروف بكونـه أقـبح حـاكم .ِواآلخرون
وجــه األرض; فجميــع احلكــام األرشار يف هــذه الــدنيا 
ـــن احلـــسنات وبعـــض  ـــم شـــيئا م ـــستطيع أن نجـــد هل ن
ــاؤه  املنجــزات, إال هــذا الرجــل, الــذي مل يكــن هــو وأبن
ٍسوى جائحة أصابت بلـده وشـعبه وامتـدت فـيهم اثنـني 

 . وأبعني عاما
 : وأما أبناؤه الواقفون معه فهم عىل ثالثة أصناف

 النسب; كسيف اإلسالم, والـساعدي,  أبناؤه من−١
ومعتصم, وهنيبعل, وعائشة, ومخيس, وسـيف العـرب, 
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ــة . وهلــم جــرا وهــؤالء هــم الــرشكاء احلقيقيــون والورث

ولـذلك . الوحيدون ململكة القـذايف وثرواهتـا ومكاسـبها
فهم اآلن يقودون كتائب القتل وفيالق املوت يف عدد مـن 

 العاصـمة وحميطهـا, املدن واملناطق الليبية, وخاصة منهـا
 , ولكــنهم يف »العظمــى«دفاعــا عــن حــوزهتم وغنيمــتهم 

ُالوقت نفسه يتخذون ويعدون الرتتيبات املاليـة واألمنيـة 
 . الالزمة للقفز من سفينة القذايف يف اللحظة األخرية

وهـم الـذين مل يرضـعوا لبنـا .  أبناؤه من الرضـاعة−٢
ن يــد ومل يــذوقوا طعامــا وال رشابــا ســوى مــا جــاءهم مــ

وهو يتـصورون أهنـم بـدون رضـاع مـن القـذايف . القذايف
ســيجوعون حــتام وســيموتون فــورا, فهــم يــدافعون عــام 

 . يرونه منبع رضاعهم ومصدر حياهتم
 الــصنف الثالــث مــن أبنــاء القــذايف هــم أبنــاؤه −٣

. بالتبني, وهم الذين يسميهم الليبيون باملرتزقة األجانب
, لكـن  »بلطجيـة النظـام«لقد اكتـشفنا يف الثـورة املـرصية 

بلطجية النظام املرصي كانوا من أبناء البلـد, وفـيهم بقيـة 
أمـا بلطجيـة القـذايف فهـم ظلـامت . ضمري وإيـامن وخلـق
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 . بعضها فوق بعض

هــذه هــي املعركــة الــدائرة اآلن يف بلــد املجاهــد عمــر 
 . املختار, وهؤالء أطرافها

فهي معركـة بـني شـعب يـدافع عـن حقوقـه وأرضـه, 
حريته وكرامتـه يف مواجهـة رجـل متـسلط مغـرور, وعن 

 . مع أوالده وعصاباته
وليس يف التاريخ معركة مـن هـذا النـوع إال ونتيجتهـا 
معروفة ال تتخلف, وهـي النتيجـة التـي صـاغها الـشاعر 

إذا : امللهــم أبــو القاســم الــشايب يف قــصيدته التــي مطلعهــا
 ... الشعب يوما أراد احلياة

ــدر التنــصيص عل ــا جي ــه بكامــل ومم ــه والتــرصيح ب ي
ــة : الوضــوح ــة الباغي ــم الفئ ــوم ه ــاءه الي ــذايف وأبن أن الق

املتمردة اخلارجة عن اجلامعـة, وأن الـشعب هـو صـاحب 
التـي جيـب الـدخول يف أحـضاهنا ) اجلامعة(الرشعية وهو
 .واالعتصام هبا

JJJJJ 
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منذ ما سمي باالستقالل وشعوبنا العربية تعـيش عـىل 
كثري من اآلمال والوعود والـشعارات, التـي تتلقاهـا مـن 
لدن حكامهـا وحكوماهتـا املتعاقبـة, ولكـن تلـك اآلمـال 
والوعــود والــشعارات مل تزدهــا األيــام إال بعــدا وتالشــيا 

 العربيـة تـرزح ويف انتظار ذلك ظلـت الـشعوب. وتبخرا
. وتــئن حتــت وطــأة ثقيلــة للفــساد واالســتبداد والتزييــف

ــات  ــت اخليب ــار والرتجــي والتحــرس, وتوال ــال االنتظ ط
 .راكمت, حتى وصلت حد اليأس واالنفجارتو

ومنذ مخـسة أشـهر تتـواىل حركـة التـذمر واالحتجـاج 
ــاليبها  ــت أس ــه, وإن اختلف ــريب كل ــامل الع ــري يف الع والتغي

امـــتألت الـــشوارع والـــساحات . اومظاهرهـــا ووتريهتـــ
احلريـة, والكرامـة, وإسـقاط الفـساد, : العربية بشعارات

ــن  ــقاط أم ــام, وإس ــقاط النظ ــتبداد, وإس ــقاط االس وإس
الدولة, ومجعة الصمود, ومجعة التحدي, ومجعة الرحيل, 

ولكــن الكلمــة األم واألســاس لكــل ... ومجعــة الزحــف
                                        

IQHcÞbÔßN…O¿ïãìíŠÛa†»cQQOUORPQQâN 
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 ...).الشعب يريد: (هذه الشعارات هي بدون شك

 نعم لقد أصبح الشعب يريد, وأصبح يعرب عام يريـد, 
منــذ عقــود . وأصــبح حيقــق مــا يريــد, ويفــرض مــا يريــد

وعقـــود وأصـــحابنا احلـــاكمون يريـــدون ويفعلـــون مـــا 
يريــدون, ويفرضــون علينــا مــا يريــدون, ويتجــاهلون 

ولكننـا اليـوم . شعوهبم فيام تريد ويفعلـون ضـد مـا تريـد
و بــاألحرى دخلنــا يف أ... الــشعب يريــد: دخلنــا يف عهــد

فالـــشعب : مرحلـــة تـــدافع اإلرادات وتعـــارك اإلرادات
 ...والنظام يريد... يريد

 

<<<<÷æ_<íè†£]V<< <
< <

قبل قليل كنت أسمع األخبار, وخاصة منها ما جيـري 
ــام ــذه األي ــوين أحــد . يف ســوريا ه ــذيع التلفزي َوســأل امل ُ

ن ماذا يريـد املتظـاهرو: الشهود امليدانيني من مدينة محص
َالنــاس بــدها حريــة, النــاس بــدها «: عنــدكم? أجــاب َ

 .»حتكي
ــة  ــن حري ــد م ــة, وال ب ــن احلري ــد م ــدء ال ب نعــم يف الب

 .احلكي, أي حرية الكالم والتعبري عام يف النفس
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ــا ــا  فأي ــوب حتقيقه ــت اإلصــالحات املطل ــا  كان , وأي

,  كانت املفاسد املطلوب إسـقاطها, فاحلريـة هـي البدايـة
 .الضامنةوهي املدخل, وهي 

ًفألجل إنجاز أي إصالح أو تغيـري نحتـاج أوال إىل أن 
نفكــر بطالقــة, وأن نــتكلم بأمــان, وأن نقــرتح بوضــوح, 

وهذا كله يتوقـف عـىل احلريـة ومنـاخ . ونتناقش برصاحة
 . احلرية

هنـاك : وألجل حماربـة الفـساد, نحتـاج أن نقـول أوال
نحتـاج أن . إن هـذا منكـر: فساد وهـذا فـساد, وأن نقـول

نصف الفساد ونكشف خباياه وآثـاره, نحتـاج أن نـسمي 
ــه ــامني ل ــه واحل ــائمني ب ــائع . الق ــشف الوق ــاج إىل ك نحت

 . والفظائع
هـذا فاسـد وذاك ظـامل وفـالن جمـرم : نحتاج أن نقـول

 أنـه ^ويف احلديث الرشيف عن النبي ... واآلخر خائن
َإذا رأيت أمتي هتاب فال تقول للظـامل يـا ظـامل, فقـد «: قال
ُتو  .»ِّدع منهمُ

 .فلذلك كانت احلرية أوال, ويف البدء كانت الكلمة
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واحلرية مـن خـصائص اإلنـسان واإلنـسانية; ولـذلك 
فاإلنسان يفقد من إنسانيته بقدر يفقد مـن حريتـه وبقـدر 

 .ما يفرط فيها ويرتيض العيش بدوهنا
من قبـل كنـت أتـضايق حـني أجـد فقهاءنـا األقـدمني 

ُّيعدون العبيد واإلمـاء مـن  صـنف األمتعـة واملمتلكـات, ُ
ولكنــي اليــوم أصــبحت أوافقهــم وأتـــفهم نظــرهتم, عــىل 
َأساس أن من فقد حريته فقد إنـسانيته وآدميتـه, وأصـبح  ََ َ

وهذا هو الواقع الذي نـراه, وإن كنـا .  من األشياء»شيئا«
 . نكرهه وال نرضاه

وعندما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم أن 
:ن آهلتهم جمرد أصنام عاجزين قال هلميكشف لقومه أ

﴿p q r s t ﴾]وقال ] األنبياء
﴿q r s t u ﴾:َخياطب األصنام نفسها

 . , فظهر أن الذين ال ينطقون إنام هم أصنام]الصاقات[
ــد أن ينطــق وال يملــك أن  ــستطيع أو ال يري فمــن ال ي
يتكلم ويعرب,  وال يستطيع أن يقول ألهل املنكر والفساد 

كفوا, اخسؤوا, ارحلوا, فهو عبد فاقـد حلريتـه, : والظلم
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واملعتقـل احلقيقـي هـو مـن . فهو فاقد إلنـسانيته احلقيقيـة

ُاعتقل لسانه عن قول احلق, ولـو كـان يغـدو ويـروح هنـا 
واحلر احلقيقي هو من يقول كلمة احلق, ولو كان . وهناك

 . حمبوسا بني اجلدران قابعا وراء القضبان
JJJJJ 
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ــىل أي   ــق ع ــسوين أن التعلي ــدكتور أمحــد الري ــرى ال ي
اء عـىل اجلديـد بنـ مقتىض من مقتضيات مرشوع الدستور

تــي جــرى تــداوهلا مــرشوط بــصحة هــذه لاملعطيــات ا
ــسوين ــرب الري ــار, واعت ــر  األخب ــة يف متري ــذه الطريق أن ه

ِالدستور, تدل عىل أن احرتام الـشعب ورأيـه وإرادتـه مـا  ِ
غائبا وبعيدا, وما زال مصري الشعب ومصاحله العليا  زال

وتعليقـا عـىل بعـض  لعبـة بيـد بعـض العنـارص النخبويـة,
ــة املقتــضيا ت التــي تــم تــرسيبها بخــصوص قــضايا اهلوي

اململكـة املغربيـة «الريسوين حذف صيغة  واملرجعية اعترب
 »بلـد مـسلم املغـرب« واسـتبداهلا بـصيغة »دولة إسـالمية

إعالنا من قبـل جلنـة صـياغة الدسـتور عـن إلغـاء الدولـة 
 قرنا وإيذانا بنشوء دولة جديـدة ١٤منذ  القائمة عىل اإلسالم

إســالمية  وأوضــح فقيــه املقاصــد أن حــذف  ,بــدون هويــة
هجوم عىل الدولة نفسها وجتريـدها مـن «الدولة يعترب بمثابة 

 . » استمرتبمقتضاه قامت وبمقتضاه طابعها الذي
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ــال  ــارة يمكــن أن تق ــسوين أن أوضــح عب ــرب الري واعت

عىل هذه الصيغة اجلديدة هو أن الدولة إن أقـدمت  تعليقا
ــارتعــىل التنكــر إلســالميتها تكــون ا ــ خت ــن التج رد م

 واعترب أن جتريد الدستور رشعيتها وبناء رشعية جديدة ,
اللغة العربية وتضمن احرتامهـا يف  من أي ضامنات حتمي

التي  مقابل إحاطة اللغة األمازيغية بجملة من املقتضيات
تلزم الدولة بالعناية هبا, يعنـي أن اللغـة العربيـة ستـصبح 

ة بعـد اللغـة الفرنـسية التـي اللغة الثالث من الناحية الفعلية
األمازيغية, واعترب أن  اعتربها اللغة الفعلية األوىل واللغة

جتريد اللغة العربية من املقتـضيات التـي حتميهـا وتفعلهـا 
اإلدارة واحلياة العامة ينـدرج يف سـياق إضـعاف اللغـة  يف

 األجنبيــة يف املغــرب العربيــة وتعزيــز اهليمنــة اللغويــة
ملعطيـــات التـــي تـــم تـــداوهلا وبخـــصوص موقفـــه مـــن ا

ــصيغة ــتور  بخــصوص ال ــرشوع الدس ــدها م ــي اعتم الت
 اجلديد حول حرية املعتقد, اعترب الريسوين العـدول عـن

الصيغة احلالية يف الدستور إىل صـيغة احـرتام حريـة املعتقـد 
والنظـام العـام, مـن األسـاليب  بام ال يتعارض مـع القـانون

 . األجنبية بة للضغوطاملتدرجة التي تسري يف اجتاه االستجا
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إن صــيغة ال تتعــارض مــع القــانون  «وقــال الريــسوين

عامـة ومائعـة حتتمـل كـل الوجـوه   صـيغة»والنظام العـام
 .سلبيا ويمكن أن تفرس إجيابيا ويمكن أن تفرس

ِكنا نشتكي من هتميش اللغة العربية, ومن جعل اللغة  ِ
رسـمية فعليـة, أحـب مـن أحـب وكـره مـن  ًالفرنسية لغة

هتميـشا   واآلن تـأيت هـذه املـؤامرة اجلديـدة لتزيـدها.كـره
وإقصاء, علام بـأن املـستفيد الفعـيل الوحيـد مـن إضـعاف 

ــصائها, ــة وإق ــا  اللغــة العريب ــسية وأهله هــو اللغــة الفرن
 .املحليون واألصليون

الدولـة املغربيـة هـو  إن سحب الصفة اإلسـالمية عـن
ب بمثابة سحب لرشعيتها, مما يفرض عليها وعىل أصحا

ــدة هــذا التعــديل أن إن حــذف . يؤســسوا لــرشعية جدي
 إسالمية الدولة يعتـرب بمثابـة هجـوم عـىل الدولـة نفـسها

وجتريدها مـن طابعهـا الـذي بمقتـضاه قامـت وبمقتـضاه 
 .استمرت

مع حرية املعتقد يف حد ذاهتـا,  ليس عندي أي إشكال
ــاء عــىل قاعــدة  ــدين(بن ــراه يف ال  , لكــن اســتغالل )ال إك



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @QWT
ــة املعتقــد, وفــتح البــاب الدســتور للــرت ويج لــشعار حري

اإلحلاد والتنصري, سيحتم  للدسرتة غري املبارشة للحق يف
 .»املؤمنني إمارة«إعادة تفسري وإعادة موضعة 

 الطريقة التي تم اعتامدها يف متريـر الدسـتور إذا مل تـتم
ِمراجعتها, تدل عىل أن احرتام الشعب ورأيه وإرادتـه مـا  ِ

مصري الشعب ومصاحله العليا  وما زالزال غائبا وبعيدا, 
لعبة بيـد بعـض العنـارص النخبويـة, التـي تفـصل األمـور 

 .مزاجها ومقاسها عىل
هناك اليوم نقاش حول الطريقة التـي يـتم هبـا عـرض 

األحزاب السياسية, إذ تم عرض مقتضياته  الدستور عىل
كـام تـم  شفويا من غري إعطاء نسخة لألحزاب السياسية,

 املقتضيات الديمقراطية وعـدم احلـديث عـن الرتكيز عىل
أن تم تداوهلا? املقتضيات اهلوياتية إىل 

<<<<á^jérãßÚ<á^j¿uøÚ<ë‚ßÂ<:< <
< <

اآلن إنـام نتعامـل مـع تـرسيبات  هي أننـا حتـى: األوىل
 . , وليس مع النص الرسمي للدستور اجلديداختيارية 

فكل تعليق عـىل هـذه املـواد املـرسبة مـرشوط  ولذلك
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 .القادمة  وهذا أمر ستكشفه األيام القليلة.بصحتها

 هـــو أن هـــذه التـــرسيبات, وهـــذه :املالحظـــة الثانيـــة
الدستور إذا مل تـتم مراجعتهـا, تـدل عـىل  الطريقة يف مترير

ِأن احرتام الـشعب ورأيـه وإرادتـه مـا زال غائبـا وبعيـدا,  ِ
وما زال مصري الشعب ومـصاحله العليـا لعبـة بيـد بعـض 

ــة, التــي تفــصل األمــور عــىل مزاجهــا  العنــارص النخبوي
 . ومقاسها

 ولوال هذا لكان عىل األقل جيب الكشف عن مرشوع
ُالدستور الـمعد, وعرضه عىل الـشعب لقراءتـه ودراسـته  ِّ َ ُ

مدة شـهرين أو ثالثـة, ثـم  ومناقشته عىل نطاق واسع, يف
يؤخذ ذلك كله بعـني االعتبـار, ويـتم إجـراء التعـديالت 

 . الشعب وتوجهاته احلقيقيةظهر من إرادة  بناء ما
واالنتقـاء,  أما تدبري األمور بليل, وترسيبها بالتقـسيط

ثم مباغتة الشعب بدعوته إىل االسـتفتاء, فبهـذه الطريقـة 
, مهـام كانـت  رشعيـا شـعبيا أي ال دستورا ال لن ننتج إال

جـرى  الداخليـة األرقام التي سـيقع عليهـا اختيـار وزارة
اجلديــد عــن حــذف صــيغة احلــديث يف مــسودة الدســتور 

 واسـتبداهلا »اململكة املغربية دولة إسـالمية «حذف صيغة
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 . »املغرب بلد مسلم«بصيغة 
تنظرون إىل هذه الصيغة اجلديدة املقرتحة? ومـا  كيف

التي يمكن أن ترتتـب  الدالالت التي حتملها? وما اآلثار
 عنها?

 , فهـو»دولة إسالمية«التعديل املتضمن حلذف عبارة 
 يلغي الدولة املغربية التي نعرفها ونـؤمن هبـا منـذ ببساطة

الدولـة العلويـة القائمـة منـذ  قـرون وقـرون, بـام يف ذلـك
 . »اإلسالمية«أكثر من أربعة قرون عىل صفة 

يعلــن عــن والدة دولــة جديــدة مــن نــوع  إنــه تعــديل
ــن ــا? ومــن أي ــا هويته ــا لوهنــا? وم ــدري م ــد, ال ن  جدي

ســالمية عــن ستــستمد رشعيتهــا? إن ســحب الــصفة اإل
لـرشعيتها, ممـا يفـرض  الدولة املغربية هـو بمثابـة سـحب

عليها وعىل أصحاب هـذا التعـديل أن يؤسـسوا لـرشعية 
 . جديدة

إسـالمية الدولــة يعتــرب بمثابـة هجــوم عــىل  إن حـذف
بمقتضاه قامـت  الدولة نفسها وجتريدها من طابعها الذي

 . وبمقتضاه استمرت
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ــال تعل ــارة يمكــن أن تق ــذه إن أوضــح عب ــا عــىل ه يق

اجلديــدة هــو أن الدولــة إن أقــدمت عــىل التنكــر  الــصيغة
رشعيتهـا وبنـاء  إلسالميتها تكـون اختـارت التجـرد مـن

 . رشعية جديدة
 , فهو جمـرد»املغرب بلد مسلم«أما التنصيص عىل أن 

تأكيد مقلوب ومقولب لكون الدولة قد تم إخراجها مـن 
 اجلنـازة يف إال صـالة اإلسالم رسميا ودسـتوريا, ومل تبـق

 .مجعة االستفتاء
التنـصيص عليهـا  من بني املقتضيات اجلديدة التي تـم

يف مرشوع الدسـتور اجلديـد حـسب مـا تـرسب أن اللغـة 
باملقتضيات التي تضمن تفعيلها واحرتامها  العربية مل حتط

التنيـصيص عـىل  كلغة لإلدارة واحلياة العامة, يف حني تـم
ــة وعــىل امل ــة األمازيغي ــزم رســمية اللغ ــي تل ــضيات الت قت

واحرتامها, هذا يف الوقت الذي تم فيه  الدولة بالعناية هبا
املغربيــة  التنــصيص عــىل جملــس وطنــي للغــات والثقافــة
كيــف . بقــصد االهــتامم بكــل اللهجــات خاصــة الدارجــة

اللغوي يف املغـرب? ومـا  تقرؤون هذا التحول يف الوضع
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 اخللفيات التي حيملها هذا التحول?

ـــو صـــح  ـــد أنهـــذا ل ـــشعب  يؤك االســـتخفاف بال
ِوالتالعب بثوابته وأركان وحدتـه أصـبح بـال حـدود, أو 

 .بال حيا بال حشمة: املغاربة كام يقول
ِجعـل  ِلقد كنا نشتكي من هتميش اللغة العربية, ومـن

ًاللغة الفرنسية لغة رسمية فعلية, أحـب مـن أحـب وكـره 
 . من كره

ــأيت هــذه ــدها واآلن ت ــدة لتزي ــؤامرة اجلدي ــشا امل  هتمي
 وإقصاء, علام بـأن املـستفيد الفعـيل الوحيـد مـن إضـعاف

ــة العرب ــاللغ ــا ي ــسية وأهله ــة الفرن ــو اللغ ــصائها, ه ة وإق
 .املحليون واألصليون

ــة املتطرفــة إذا نفــذت فعــال  إن هــذه املواقــف العدائي
فـاللهم يـا لطيـف  ُستدخل املغرب يف متاهة غري مسبوقة,
 هـذا دعـاء الـشعب .نسألك اللطف فيام جرت به املقادير

فـام . ثامنني عاما, نستحـرضه اليـوم ونـدعو بـه املغريب قبل
 !أشبه الليلة بالبارحة

الدستور من أي ضامنات حتمي اللغة العربية  إن جتريد



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QWY
ــة  وتــضمن احرتامهــا يف مقابــل إحاطــة اللغــة األمازيغي

بجملة من املقتضيات التي تلزم الدولة بالعناية هبا, يعنـي 
ية ستصبح من الناحية الفعلية اللغـة الثالثـة العرب أن اللغة

عمليـا هـي اللغـة الفعليـة  بعد اللغة الفرنـسية التـي تعتـرب
األوىل ثــم اللغــة األمازيغيــة, وهــذا بــال شــك ينــدرج يف 

ــة  ســياق ــة اللغوي ــز اهليمن ــة وتعزي إضــعاف اللغــة العربي
 .األجنبية يف املغرب
ــارة  نظــر بعــض ــاعلني والناشــطني إىل حــذف عب الف

أسـاس   واستبداهلا بـاملغرب الكبـري عـىل»غرب العريبامل«
أن ذلك يمثل حماولـة لالنتقـاص مـن هـذا العمـق العـريب 

الختزالـه وأن ذلـك يمثـل  اإلسالمي للمغرب أو حماولـة
خدمة جمانية لسياسة التجزئة واإلضعاف يف الوقت الذي 

الدستور احلـايل عـىل أن املغـرب يمثـل جـزءا ال  ينص فيه
 .واإلسالمي? امل العريبيتجزأ من الع

إسـقاط الـصفة : هذا ينسجم ويتكامل مع كل ما سبق
ــن ــسليم  اإلســالمية ع ــة وت ــة العربي ــة, دحــر اللغ الدول

ــك ــسرت عــىل ذل ــسية, مــع الت ــة الفرن ــا للغ  مقعــدها متام
» املغـرب العـريب«باللهجات املحلية, ثم إسـقاط وصـف 
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 . واحدة عن جمموعة من الدول والشعوب دفعة

املغـرب عـضو مؤسـس يف منظمـة إقليميـة ال ننس أن 
  . »احتاد املغرب العريب«اسمها 

 »مـؤمتر أحـزاب املغـرب العـريب«وهو الذي احتـضن 
» املغرب العريب « فوجود١٩٥٨.الذي انعقد بطنجة سنة 
, هــي حقيقــة » املــرشق العــريب«, بمــوازاة وتكامــل مــع 

سياســـية, ال تتوقـــف عـــىل اعـــرتاف  تارخييـــة جغرافيـــة
 . ملغريبالدستور ا

الدســتور  ولــيس مــن حــق الدســتور املغــريب وصــانع
املغريب, أن يغري أو حيجر صفة قائمة متفقا عليها, نـشرتك 

فـأن يكـون . وأربعـة شـعوب أخـرى فيهـا مـع أربـع دول
 املغرب عضوا يف هذه املجموعة أو ال يكون, وأن ينتمـي

إليهــا أو ال ينتمــي, هــذا يشء, وأمــا أن حيــدد هــو وحــده 
التطــاول وجتــاوز  لغــي صــفتها, فهــذا حمــضصــفتها, وي
 . االختصاص

هذا اختصاص الباحثني واملـؤرخني, وقبـل ذلـك هـو 
 ...الشعوب اختيار
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ــد  ــتور اجلدي ــسودة الدس ــون م ــن ك ــاء ع ــرسبت أنب ت

ــارة الفــصل ــا أن  اســتبدلت عب ــي جــاء فيه ــسادس الت ال
        والدولــة تــضمن لكــل واحــد حريــة ممارســة شــؤونه«

لدولـــة تـــضمن حريـــة املعتقـــد بـــام ال بعبـــارة ا , الدينيـــة
تقـرؤون هـذه   كيـف»يتعارض مع القانون والنظام العـام

ــارة, وهــل تــؤرش عــىل اســتجابة املغــرب للــضغوط  العب
تقارير احلرية األمريكيـة كانـت كـل  اخلراجية ال سيام وأن

 سـنة تؤكـد عـىل رضورة تـضمني الدسـتور قـضية حريـة
 املعتقد?

ة املعتقـد يف حـد أنا ليس عنـدي أي إشـكال مـع حريـ
, Ñ Ò  Ó ÔÕ ﴾}ñŠÔjÛaZRUV{ ﴿قاعدة  ذاهتا, بناء عىل

 لكـن اسـتغالل. وإن كنت أحب اهلداية واإليامن للجميع
ــة املعتقــد, وفــتح البــاب  الدســتور للــرتويج لــشعار حري

اإلحلاد والتنصري, سيحتم  للدسرتة غري املبارشة للحق يف
فامللــك . »إمــارة املــؤمنني«إعــادة تفــسري وإعــادة موضــعة 

فامذا لو نودي ذات يوم بأن غـري املـؤمنني . للمؤمنني أمري
يمثلـون األغلبيـة, وهـم  أصبحوا يمثلـون نـسبة كبـرية أو

بالرضورة غـري معنيـني بـصفة أمـري املـؤمنني وال داخلـني 
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ــه صــناع  حتــت ــا يرمــي إلي ــضاها? أم أن هــذا هــو م مقت

 الدستور اجلديد?
 } z ﴿ بـاملغرب وعلـامؤه لألسف كل هذا جيري

|} ~ _ ` a b ﴾]فيــــــا] النحــــــل , 
 . حرسة عىل العلم والعلامء

إىل صـيغة  إن العدول عن الصيغة احلاليـة يف الدسـتور
احرتام حرية املعتقد بام ال يتعـارض مـع القـانون والنظـام 

املتدرجــة التــي تــسري يف اجتــاه  العــام, مــن األســاليب
 . االستجابة للضغوط األجنبية

القــانون والنظــام العــام ,  مــعإن صــيغة ال تتعــارض 
صيغة عامة ومائعة حتتمل كل الوجـوه ويمكـن أن تفـرس 

 .ويمكن أيضا أن تفرس سلبيا إجيابيا
يثـــار يف الـــساحة الـــسياسية ســـؤال عـــريض يتعلـــق 

عدم الكشف عن هـذه املقتـضيات اهلوياتيـة يف  بخلفيات
الوقـت  مسودة الدسـتور اجلديـد لألحـزاب الـسياسية يف

تعراض املقتـضيات ذات العالقـة بالـشق الذي تـم يف اسـ
املسلكية يف التعاطي مع  الديمقراطي, كيف تقرؤون هذه
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 الوثيقة الدستورية? وما هي خلفيات ذلك?

قلته قبل قليل من أن البعض يشتغل بعقلية  هذا يؤكد ما
بـرضورة  املخادعـة والتمريـر, ويؤكـد صـدقية مـن ينـادون

ومنـذ سـتني . دانتخاب هيئة تأسيسية لوضـع دسـتور للـبال
هبـذه الطريقـة الديمقراطيـة حقـا,  ا نادى عالل الفـايسًعام

مــا  ودافـع عنهـا يف عديـد مـن كتاباتـه, ولكـن ديمقراطيتنـا
. زالــت أقــرب إىل اهلــزل واللعــب منهــا إىل اجلــد والــصدق

 .تأكيد خروجها إىل اجلد وهي اليوم هي أمام امتحان
ق وردت يف الدستور اجلديـد مقتـضيات جديـدة تتعلـ

 وتوازهنا وربط السلطة باملحاسـبة وتقويـة ةالسلط بفصل
الرقــايب للربملــان  ســلطات الــوزير األول وتقويــة الــدور

والتقليص من العديد من صالحيات امللك لفائدة رئيس 
مــن املقتــضيات اإلجيابيــة التــي ختــص  احلكومــة وغريهــا

 الشق الديمقراطي, يف نظركم كيف تفرسون الرتاجـع يف
 ايت والتقدم يف املجال الديمقراطي?املجال اهلوي

قلتـه يف البدايـة, وهـو أننـا  أنا أؤكد لـك يف النهايـة مـا
والعـربة سـتكون . اآلن أمام معطيـات أوليـة وغـري هنائيـة
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. قراءتنا لأللفاظ واملفردات واملصطلحات املعـرب هبـا بعد

ــنس أن اجلانــب  ــم ال ن ــديمقراطيث ــة عــىل  ال ــي كلي ًاملبن
ن من حتـسينه وزخرفتـه, فـسيظل يف االنتخابات, مهام يك

وإذا كــان ... خليــةاوزارة الد:  الــسيادة قبــضة صــاحبة
ــت ــاألمور حت ــئتم, ف ــا ش ــتور م ــاكتبوا يف الدس ــذلك ف  ك
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 ٥........................................مقدمة
 ١٣.................) الريسوين فقيه احلرية  (متهيد

 م ـكـد واحلـم الراشـكـة بني احلـالعالمات الفارق
 ٢٥.......................................الفاسد

 ا ـاهتــى درجـة يف أقصــس املحنـناجتمعت يف تو
 ٤١......................وامللحمة يف أهبى جتلياهتا

 ٥١................................فقه االحتجاج
َّتنَح بأمان, قبل فوات األوان َ..................٧٩ 

 ٨٥...إطالق وصف الشهيد عىل أشخاص معينني
٩٥........وجوب عزل الرئيس املرصي وحماكمته 

 ور ـتـــدسـأمـري املؤمنـني خاضـع لل:  الريسـونـي
 ١٠١.......................والقانون وليس فوقهام



t^rju÷]<äÏÊ<æéÇjÖ] QXX
Åç•ç¹]ívË’Ö] 
 هـد ــول يف عـادس للدخـد السـو امللك حممــأدع

 ١١٥.................................امللكية الثاين
 ١٢٩....................ًمتخض األسد فولد صفرا

 ١٣٥....وبعد?... التعديالت الدستورية باملغرب 
 د ـرب ضـة حـالـسوريا من حالة الطوارئ إىل ح

 ١٤٣......................................الشعب
 ١٤٩......سوريا وليبيا ورحيل الثيوقراطني اجلدد
 ١٥٥.......ليبيا وأبناؤها يف مواجهة القذايف وأبنائه

 ١٦١..........................فأنا إنسان.. ٌّأنا حر 
 ترسيبات ىل ـد الريسوين عـأمح/ورــالدكتتعليـق 

 ١٦٩.............................اجلديدالدستور  
 ١٨٥.....................................الفهرس
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