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المرجعية اإلخوانية 
في كتاب »الحريات 

العامة في الدولة 
اإلسالمية« لراشد 

الغنوشي

محمد الحـّداد

�ست قناة »اجلزيرة« برناجمها  في مار�س )اآذار( 2021، خ�سّ
»خارج الن�س« لعر�س كتاب »احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية« 
يهتم  ما  وعادة  الغنو�سي.  را�سد  التون�سية  النه�سة  حركة  لزعيم 
العربية،  ال�ساحة  يف  جدًل  اأثارت  التي  الكتب  بعر�س  الربنامج  هذا 
ويقّدم قراءات ووجهات نظر خمتلفة حوله، من خالل عدد من النقاد 
والدار�سني الذين يدعون للم�ساركة، لكن ما بدا مثريًا يف هذه احل�سة، 
ال�سكوت عن املرجعية الإخوانية لهذا الكتاب، و�سعي بع�س املتداخلني 
اإىل اإقامة عالقة مبا�سرة ومرجعّية بينه وبني احلركة الد�ستورية 
�سوغ  اإىل  توا�سلت  وقد  بعراقتها،  املعروفة  التون�سية  واحلقوقية 
الد�ستور الذي اأعلن يف تون�س اأوائل �سنة 2014، اأو ما عرف بد�ستور 
اجلمهورية الثانية )على الرغم من اأّن هذه الت�سمية لي�ست ر�سمية(، 
و�سعيهم اإىل عّد هذا الكتاب �سمن م�سادر �سوغ الد�ستور و�سمن امل�سار 

التاريخي لإر�ساء الدولة التون�سية.

( اأكادميي وباحث تون�سي، اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للأديان املقارنة )تون�س(. (
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فهل ميكن الت�سليم حّقا باأّن هذا الكتاب جزء من احلركة الد�ستورية التون�سية 
التي انطلقت منذ القرن التا�سع ع�سر؟ وهل ي�سّح القول: اإّن اجلدل الذي اأثاره هذا 
الكتاب كان جداًل يتنّزل �سمن �سياقات التفكري الد�ستوري التون�سي باملعنى الدقيق 

والعلمي لهذه العبارة؟

الكتاب،  مرجعيات  درا�سة  اإلى  ال�سوؤال  هذا  عن  املو�سوعية  االإجابة  حتتاج 
باعتبار اأّن اأثرًا ما، اأّيا كان، ينخرط دائمًا يف عمليات تنا�ّص معقدة، ميكن درا�ستها 
بتاأنٍّ للك�سف عن م�ستوياتها املختلفة وتفكيكها للتمييز بني الأ�سا�سي منها والثانوي. 
ومع اأّن االأثر ال يعك�س مرجعياته فح�سب، بل يتفاعل معها بطرق �سّتى، فاإّنه يظّل دائمًا 
مدينًا لها كقاعدة موؤ�س�سة وموجهة مل�سامينه املعلنة واخلفية وال�سريحة وامل�سمرة. 

هذه هي القاعدة العامة يف الت�سّكل الن�سي التي ال ي�سّذ عنها اأي اأثر))(. 

أواًل: المرجعية الغائبة

من املعلوم اأّن جتربة تون�سية طويلة –ن�سبيًا- قد تراكمت فيما يخ�ّص التفكري 
الد�ستوري، فهل كتاب »احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية« تفاعل معها وتنّزل يف 

�سياق تطّوراتها التاريخية؟

من عنوان الكتاب، يبدو االأمر م�سكوكًا فيه. فعبارة »الدولة االإ�سلمية« عندما 
اإ�سلمية داخل  بيئة م�سلمة، تعني بال�سرورة وجود دول غري  ترد يف كتاب طرح يف 
العامل االإ�سلمي، مبا يرتّتب على ذلك من تق�سيم للم�سلمني اإلى �سنفني والت�سكيك 
يف اإ�سلم بع�سهم، وهي طريقة طرح اإخوانية وغريبة عن تطورات الفكر الد�ستوري 

التون�سي.

ملمح  ذات  ثالث،  منا�سبات  يف  الد�ستور  ق�سية  طرح  قد  التون�سي  فالفكر 
انتهت  التي  هي  االأولى  واملنا�سبة  الطرح.  من  الطريقة  هذه  عن  خمتلفة  وتوجهات 
باإعلن »عهد االأمان« �سنة 1857 ثم د�ستور �سنة 1861، وهو اأول د�ستور تون�سي 

واأول د�ستور عربي واإ�سلمي اأي�سًا.

))( تراجع املقدمة املنهجية لكتابنا: حفريات تاأويلية، دار الطليعة، بريوت، )200.
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 مل يت�سمن »عهد االأمان« وال ذلك الد�ستور تعريفات دينية للدولة، بل تنّزل يف 
�سياق اإ�سلحي عام يرى اأّن التغيريات املطلوبة هي ذات طبيعة �سيا�سية اأ�سا�سًا، واأن 
وهذه  االإ�سلمية.  واملقا�سد  املبادئ  مع  االإ�سلحات  تتعار�س  اأاّل  القاعدة هي فقط 
الطريقة يف طرح الق�سية جندها عامة يف كل الق�سايا التي طرحت يف ذلك الع�سر. 
وقد بداأت بق�سية اإلغاء العبودية وجتارة الرقيق. فنجد اأّن ويل االأمر –اآنذاك- قد 
اأحدهما من املذهب احلنفي  ال�سيوخ،  اثنني من كبار  به  اأعلم  القرار ثم  اتخذ هذا 
والثاين من املذهب املالكي، وهما املذهبان ال�سائدان يف تون�ص اآنذاك. ومل ترد �سيغة 
بل على �سيغة  العبودية يف دولة م�سلمة،  اإلغاء  اال�ست�سارة على منوال: هل ي�سح 
ودينية.  �سيا�سية  م�سلحة  يحّقق  العبودية  اإلغاء  اأّن  الأمر  ويل  تقدير 
لذلك اأجاب اأحد كبار مراجع الفتوى بالقول: »اخلروج من عهدتهم اأ�سلم 
اإلى ذلك امل�سلحة التي الحظتها ال�سيا�سة،  للمرء يف دينه، خ�سو�سًا وقد ان�سم 
وال ي�سع من ُرِزق حظًا من العقل اإال ت�سليمها«)2(، فاعترب القرارات من هذا ال�سنف 
قرارات �سيا�سية يتخذها ويّل الأمر، واملطلوب منه فقط اأن يتاأكد من عدم معار�ستها 

للمبادئ االإ�سلمية االأ�سا�سية. 

النمط،  هذا  على  االإ�سلحات  توالت  الأوىل،  التجربة  هذه  من  انطلقًا 
ومنها اإعلن الد�ستور، ال على اأ�سا�س اأنها اإعادة تاأ�سي�س دينية للدولة، بل على اأ�سا�س 
امل�سلحة العامة، يف اإطار  اأنها اإ�سلحات �سيا�سية فر�سها تطّور الع�سر وحتقيق 
ح�سب  تت�سّرف  التي  ال�سيا�سية  املرجعية  بني  االإ�سلمي  العامل  يف  املعهود  التق�سيم 
تقدير امل�سلحة، واملرجعية الدينية التي تت�سرف ح�سب تاأويل الن�ّس. وانطلقًا من 
هذا التق�سيم يف املهام، �ساند رجال ال�سرع اإعلن الد�ستور لكنهم امتنعوا عن الدخول 

يف تفا�سيل تطبيقه باعتبار التطبيق عملية �سيا�سية ال دينية. 

مل يت�سمن هذا الد�ستور تعريفًا دينيًا للدولة، واإمنا اعتمد على معاينة ميدانية 
احلقوق  يف  الرعايا  بني  ف�ساوى  دينية،  واأقليات  م�سلمة  اأغلبية  وجود  على  تقوم 

)2( اأحمد بن اأبي ال�سياف، اإحتاف اأهل الزمان باأخبار ملوك تون�ص وعهد الأمان، طبعة وزارة الثقافة التون�سية والدار العربية للكتاب، 
تون�س، )200.
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الأ�سا�سية واملالية، ومنحها حرية الختالف يف الق�سايا ال�سخ�سية التي حت�سم ح�سب 
انتماءاتها الدينية. فاحلقوق االأ�سا�سية مثل االأمان على النف�س واملال والعر�س، حقوق 
م�سرتكة ل تختلف باختالف الأديان، اأو هي حقوق اآدمية بح�سب عبارة ذلك الع�سر. 

وعليه، فاإّن التو�سيف املرجعي للدولة هنا لي�ص اإ�سالميتها، كما يرد يف ال�سيغة 
التي طرح بها الغنو�سي الق�سية يف كتابه، بل د�ستوريتها اأو تقيدها بالقانون. لذلك 
اأبي  بن  اأحمد  املوؤرخ  الد�ستورية،  احلركة  هذه  يف  الفكرية  ال�سخ�سيات  اأبرز  جند 
املقيد،  واحلكم  املطلق،  احلكم  ثالثيًا:  تق�سيمًا  احلكم  اأنظمة  يق�ّسم  ال�سياف، 
واحلكم اجلمهوري. وكان هذا الأخري يوازي -يف نظر كتاب ذلك الع�سر- الفو�سى 
اإ�سلمية  اإلى  الدولة  يق�ّسموا  ومل  املقيد،  احلكم  اإلى  اختيارهم  فذهب  ال�سيا�سية، 
وغري اإ�سلمية، بل ق�ّسموها اإلى د�ستورية وغري د�ستورية، وهو ما ي�سري اإليه خري 
الدين التون�سي اأي�سًا يف كتابه »اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك«، عندما ي�سنف 
دولة الفاتيكان )يف ع�سره( على اأنها دولة دينية ذات حكم مطلق، اأي اإّن املهم يف 
تق�سيم الدول يف الع�سر احلا�سر هو نظامها ال�سيا�سي ال ديانتها الغالبة. فقد تكون 
م�سيحية ومطلقة احلكم اأو م�سيحية ومقيدة، وكذلك تكون اإ�سلمية ومطلقة احلكم 

اأو مقيدة))(. 

اإن ن�ساأة فكر �سيا�سي حديث يرتبط �سرورة بتحقيق هذا النتقال يف الت�سنيف، 
وهذا ما ت�سهده اليوم –مثاًل- كّل كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف العامل، فهي ل 

تدّر�س االأنظمة ال�سيا�سية ح�سب الدين، واإمنا ح�سب اأمناطها الد�ستورية.

من اللفت للنتباه اأّن هذه املرجعية التون�سية العريقة غائبة يف كتاب الغنو�سي، 
على الرغم من كونه مواطنًا تون�سيًا. ففي الطبعة االأولى من الكتاب))( يذكر ا�سم خري 

))( خري الدين التون�سي، اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك، حتقيق: من�سف ال�سنويف، الدار العربية للكتاب، تون�ص، 998). 

))( ي�سعب حتديد وجهات نظر املوؤلف بدقة لأ�سباب اأربعة: اأولها: طبع الكتاب مرات عدة دون الإ�سارة اإىل اختالف 
الطبعات اأو جمرد ترقيمها، ثانيًا: كرثة املنقولت وتداخلها باآراء �ساحب الأثر، ثالثًا: تعّمد الكاتب تعومي مواقفه 
وعر�سها عر�سًا مبهما وقاباًل لأكرث من تاأويل، رابعًا: التناق�سات الكثرية يف املواقف والرتّدد يف ح�سم امل�سائل املطروحة 
الوحدة  درا�سات  مركز  عن   1993 �سنة  ال�سادرة  الأوىل  الطبعة  هنا  نعتمد  و�سوف  املتجان�س.  الفكري  الن�سق  وغياب 

العربية والطبعة التي ن�سرتها يف تون�س دار املجتهد �سنة 2011، وبني الطبعتني فوارق عديدة.
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الدين التون�سي �سمن قائمة طويلة جدًا من الأ�سماء، تطغى فيها ال�سخ�سيات املنتمية 
حلركات االإ�سلم ال�سيا�سي، وذلك يف �سفحة خم�س�سة للإهداء، ثم اإ�سارة عابرة 
وعامة لكتابه امل�سهور »اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك« ترد )�س0)(، 
وملخ�سًا يف اأربعة اأ�سطر مل�سروعه الفكري يرد )�ص252(. اأما اأحمد بن اأبي ال�سياف 
الذي كان له الف�سل يف حترير الد�ستور التون�سي والتعريف به من خالل كتابه »اإحتاف 
اأهل الزمان باأخبار ملوك تون�س وعهد الأمان« فهو غائب عن مراجع الكتاب، 
وكذلك تغيب كل االأ�سماء التي �ساهمت يف هذه التجربة الرائدة ويغيب احلديث عنها 

واالإ�سادة بها.

اأما املنا�سبة الد�ستورية الثانية يف تون�س فقد ح�سلت بعد اال�ستقلل؛ اإذ 
مل يكتب للتجربة الد�ستورية االأولى اال�ستمرار، وبليت البلد التون�سية باال�ستعمار منذ 
�سنة )88) بعد اأن تعّطل العمل فيها بالد�ستور �سنوات قبل ذلك. فلما ن�ساأت احلركة 
املطالبة  مهامها  اأولى  جعلت  الع�سرين،  القرن  من  الع�سرينيات  بداية  يف  الوطنية 
بد�ستور، ومل تطرح –بدورها- طبيعة دينية للدولة، واإمنا طرحت ق�سية التحّرر يف 
الثانية جاء من  الد�ستورية  تعبري عن احلركة  اأّول  اأّن  نرى  لهذا  وطني بحت.  اإطار 
خلل كتاب ن�سر �سنة 9)9) بعنوان »تون�س ال�سهيدة« وباللغة الفرن�سية، وقد كتبه 
عبدالعزيز الثعالبي مب�ساعدة حماٍم تون�سي من الديانة اليهودية. وتوا�سل العمل على 
حتقيق اال�ستقلل من خلل املطالبة بانفراد البلد بد�ستور خا�س، فالبلد امل�ستقلة 

هي البلد التي ت�سع لنف�سها د�ستورها اخلا�س. 

وملا جنحت معركة التحرير، اأن�سئ جمل�س تاأ�سي�سي عهدت اإليه مهمة حترير 
د�ستور جديد هو د�ستور دولة اال�ستقلل. وقد توا�سلت اأعمال هذا املجل�س من 956) 
للدولة،  ديني  تو�سيف  على  تقوم  ل  باأنها  تتميز جمّددًا  ب�سياغة  وانتهى  اإلى 959) 
التنظيم  يكون هذا  اأن  على  دينية،  ال  �سيا�سية  م�ساألة  الدولة  تنظيم  اأّن  اعتبار  على 
غري معار�ص للدين، وهذا ل يعني اأنه م�ستمّد منه، بل هو م�ستمّد من املتاح الإن�ساين 
يف  امل�سلمة  الأغلبية  على  ين�ّص  ال�ستقالل  د�ستور  اأّن  –مثاًل-  جند  لذلك  عامة. 
البالد، وي�سرتط اأن يكون رئي�ص اجلمهورية منتميًا اإلى هذه الأغلبية، لكنه ل يق�ّسم 
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امل�سلمني اإلى اأ�سناف، ول ميّيز بني اإ�سالم بع�سهم واإ�سالم البع�ص الآخر. فالإقرار 
بوجود اأغلبية دينية واأقليات هو من باب املعاينة ال�سو�سيولوجية ملجتمع معني، يف حني 

اأّن الت�سنيف الديني يوؤّدي اإلى التق�سيم والتمييز ح�سب »درجات« التدين. 

مل يت�سمن الد�ستور اإاّل ف�سًل واحدًا، هو الف�سل االأول، ي�سري اإلى هذه املعاينة، 
وذلك بال�سيغة التالية: »تون�س دولة حّرة م�ستقلة ذات �سيادة، االإ�سلم دينها والعربية 
الطريقة لطرح  الفارق بني هذه  بيان  اأف�سل من  ولي�س  نظامها«.  لغتها واجلمهورية 
الق�سية وطريقة نقل ما يكتبه الغنو�سي تعليقًا على هذا الف�سل، فهو يعيب الد�ستور 
حمافظًا  يزال  فل  التون�سي  الد�ستور  »اأّما  قائًل:  اال�ستقلل  بعد  املو�سوع  التون�سي 
لغتها  العربية  �سيادة،  ذات  دولة  تون�س  مطاطة:  مائعة  ولدت  كما  املادة  تلك  على 
واالإ�سلم دينها، ولذلك ال جند لهذه املادة املائعة اأي اأثر توجيهي يف اأي ف�سل من 
الأمر  الت�سريعية،  لل�سلطة  الثاين املخ�س�ص  الباب  التي احتواها  الع�سرين  الف�سول 
الذي تن�سى معه اأنك حقيقة يف بلد ذات هوية معينة العربية لغتها واالإ�سلم دينها، 
مما له داللة وا�سحة على �سفة اللوعي املهيمن على وا�سعي ذلك الد�ستور، وهو ما 
ي�سّفه كل ادعاء باإ�سلمية هذا الد�ستور«)5(. مقابل ذلك جنده يف الطبعة التون�سية 
اأعلى  هيئة  اأقاما  لكونهما  والعراقي  الإيراين  للد�ستورين  املديح  يكيل  الكتاب  من 
الهيئة ذات طبيعة  باأّن هذه  الت�سريعات، غري عابئ  »اإ�سالمية«  ت�سمن  الربملان  من 
للت�سييق من احلريات ومنع  �سيا�سية  اأداة  ت�ستعمل  واأنها  اإيران،  طائفية، خا�سة يف 
املعار�سني من الرت�سح، ف�سل عن كونها هيئة ال مكان لها يف دولة مدنية. فاالأغلبية 
الربملانية يف دولة ذات اأغلبية م�سلمة، �ستكون م�سلمة ول حتتاج اإلى من يراقبها يف 
�سعورها الديني. ومن املفارقات اأّن الد�ستور اجلديد الذي و�سع �سنة ))20 يف جمل�س 
تاأ�سي�سي كانت اأغلبيته من حركة »النه�سة« التي يراأ�سها الغنو�سي قد حافظت على 

هذه العبارة ذاتها، التي و�سفها يف كتابه باملائعة واملطاطة!

كتاب  مرجعيات  بني  يكن  مل   (959 د�ستور  اأّن  اإلى  االإ�سارة  القول  نافلة  ومن 
اأ�سًل  يعرتف  ال  الغنو�سي  الأّن  اال�ستقلل،  د�ستور  اأنه  من  الرغم  على  الغنو�سي، 

)5( را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية، دار املجتهد، تون�س، ))20، �س26).
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باال�ستقلل، وقد كتب يف هام�س )�س)2( من الطبعة االأولى ما يلي: 

»واملوؤلف ل ينظر اإلى املرحلة التي تعي�سها تون�ص والبالد املماثلة 
البدائل  خمتلف  بني  بالتناف�ص  ي�سمح  ا�ستقرار  مرحلة  اأنها 
الدولة  بني  ال�سراع  مرحلة  هي  ول  للحكم،  املر�سحة  والربامج 
من  متقدمة  مرحلة  اأي�سا  فتلك  االإ�سلمية،  والدولة  العلمانية 
ال�سراع. فنحن يف حال اأ�سبه ما يكون مبرحلة الكفاح التحريري 
نكون، بني  اأو ال  نكون  اأن  ال�سراع بني  اإن  اال�ستعمار )...(  �سد 
اأن�سار الدولة الوطنية الدميقراطية وحماة اال�ستبدادية التابعة، 
اإلى  تف�سي  حتى  الوطني  التحرر  حركة  موا�سلة  اأن�سار  بني 

ا�ستقلل ح�ساري تام وبني الناك�سني على اأعقاب الدولة«.

الدولة  لبلوغ  الكاتب  يراها  التي  املراحل  يفهم  الفقرة  هذه  يف  املتاأمل  اإّن 
االإ�سلمية: فاملرحلة الأوىل هي مرحلة اإ�سقاط الأنظمة القائمة باعتبارها اأنظمة 
القوى  التناف�س بني  هي  الثانية  واملرحلة  اال�ستعمار،  اإ�سلمية من خملفات  غري 
املو�سوفة بالوطنية لرتجيح اخليار االإ�سلموي على اخليارات االأخرى، وهو ما كانت 
حركة »النه�سة« تظن اأنها �ستحققه عرب �سيطرتها على املجل�ص التاأ�سي�سي بعد الثورة. 

اعترب  قد   (959 ل�سنة  ثم   (86( ل�سنة  التون�سي  الد�ستور  اأّن  –حينئذ-  راأينا 
امل�سلم كل من ولد يف اأ�سرة م�سلمة، ومل يفرت�س منه الوالء جلماعة اأو مرجعية، اأو 
النب�س يف معتقداته اأو �سلوكه، والدولة ب�سفتها تعبريًا عن ال�سمري اجلمعي تراعي 
دولة  فهي  وت�سنيفهم،  النا�س  عقائد  يف  للحكم  موؤهلة  لي�ست  لكّنها  املعطى،  هذا 
مدنية ولي�ست دولة دينية. ومن هنا فاإّن كتاب را�سد الغنو�سي يتنّزل خارج هذا 
ال�سياق املجمع عليه يف الفكر الد�ستوري التون�سي. ذلك ال�سياق الذي يجد 
�سداه يف طريقة تدري�س احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف الكليات التون�سية اإلى اليوم، 
فهي تقوم على املقارنة بني االأنظمة العاملية، وال تدّر�س فيها اأفكار جماعات االإ�سلم 

ال�سيا�سي اإاّل من جهة كونها حركات معار�سة لفكرة الدولة املدنية.
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فهل تغرّي الو�سع مع املنا�سبة الثالثة للحركة الد�ستورية التون�سية التي ارتبطت 
بالثورة احلا�سلة اأواخر �سنة 0)20؟ وهل ميكن القول: اإّن ح�سور االإ�سلم ال�سيا�سي 
الذي تنامى مع هذا احلدث غرّي من م�سارات هذا الفكر؟ وهل حتققت املرحلة التي 
و�سفها الغنو�سي بـــ »املرحلة املتقدمة من ال�سراع«، ح�سب العبارة التي نقلناها من 

كتابه؟

واأنه  ب�سنوات طويلة،  الثورة  ُن�ِسر قبل هذه  الغنو�سي  اأّن كتاب  اأن ذكرنا  �سبق 
�سنة  بتون�س  ن�سر  عندما  الثورة  هذه  بعد  ح�سل  ما  ومنها  التعديلت  لعديد  خ�سع 
))20. وكانت –اآنذاك- فكرة اإقامة »الهالل الإ�سالموي« قوية، اأي قيام دول ذات 
مرجعية اإخوانية يف تون�ص وليبيا وم�سر و�سوريا وبتحالف مع تركيا واإيران. ويف الآن 
ذاته، كانت الثورة ذات طبيعة دميقراطية تنادي باحلريات وت�سطلع فيها املراأة بدور 
العاطلني عن  ثورة  االأ�سل  اأنها يف  اأي�سا ذات طبيعة اجتماعية مبا  مهم، كما كانت 
العمل واملهم�سني يف املناطق الفقرية. اإذا اأردنا اختزال الو�سع يف �سورة جمازية قلنا: 
اإّن اجلزء االأول من كتاب الغنو�سي »احلريات العامة« اأ�سبح موجهًا للداخل التون�سي 
الثاين  اأما اجلزء  الدينية،  الدولة  مفهوم  على  متعودًا  ولي�س  احلرية  ين�سد  الذي 
اإخوان  املن�سود«،  »الهالل  اإخوان  اإىل  موّجه  فهو  الإ�سالمية«  »الدولة 
م�سر وليبيا و�سوريا الذين كانوا اأ�سد اهتمامًا باأ�سلمة الدولة من توفري 
كان  وقد  تون�س  يف  وتوزيعه  الكتاب  ن�سر  عملية  من  الرغم  وعلى  فيها.  احلريات 
اإّن حركة »النه�سة« نف�سها كانت  ممنوعًا من التداول فيها �سابقًا. فل ميكن القول 
حري�سة على اأن ي�سبح كتابًا معروفًا على نطاق وا�سع، الأنه يقّيد حركتها ومناوراتها 
اأنه مل يطرح يف املجل�ص  اأولى  لها، ومن باب  املواقف املحرجة  العديد من  ويت�سّمن 

التاأ�سي�سي مرجعية من مرجعيات الد�ستور املن�سود.

ال�سرورية  املّدة  بل  الد�ستور  م�سمون  الكربى  املعركة  تكن  مل  احلقيقة،  يف 
الد�ستوري  القانون  يف  املتخ�س�سني  من  جلنة  ت�سكيل  البداية  يف  طرح  ل�سياغته. 
عا�سور،  بن  عيا�س  امل�سهور  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  ويراأ�سها  املهمة  هذه  تتولى 
وقدمت اللجنة م�سودة د�ستور جديد. لكن العديد من القوى ال�سيا�سية الراديكالية، 
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ومنها حركة »النه�سة«، اأ�سّرت على ت�سكيل جمل�س تاأ�سي�سي يتوّلى عملية ال�سياغة، 
مبا يعنيه ذلك من تطويل لالآجال واإ�سرار بالقت�ساد، الذي يظّل معّلقًا طوال فرتة 
و�سط  حّل  على  التفاق  وقع  النهاية،  ويف  جمة.  اأمنّية  ملخاطر  املجال  وفتح  الإعداد 
ال�سخ�سيات  من  جمموعة  عليها  وّقعت  ملزمة،  غري  لكنها  مكتوبة  وثيقة  يف  �سيغ 
ال�سيا�سية، منها را�سد الغنو�سي، وت�سبط فرتة االإعداد ب�سنة على اأق�سى تقدير. لكن 
اإلى تطويل  بعد انتخابات املجل�ص التاأ�سي�سي، مّت خرق هذا التفاق، واجتهت الأمور 
فرتة االإعداد؛ كي تتمكن حركة »النه�سة« من فر�س اأمر واقع جديد، كما فر�ست يف 
املجل�س التاأ�سي�سي الطريقة التي اأطلق عليها –اآنذاك- »ال�سفحة البي�ساء«، اأي عدم 
االقتبا�س  اأ�سناف  لكّل  املجال  وفتح  التون�سية،  الد�ستورية  املرجعية  بثوابت  االلتزام 
واإعلنًا �سريحًا  الوقت،  لربح  البي�ساء« خطة  »ال�سفحة  كانت طريقة  االقرتاح.  اأو 
بعدم اللتزام باملرجعية الد�ستورية التاريخية للبالد، فهي »تكتيك« �سيا�سي من جهة 

وموقف اأيديولوجي من جهة اأخرى.

ثم وقع هدر وقت طويل يف م�ساألة اإدراج اأو عدم اإدراج كلمة ال�سريعة يف الد�ستور، 
»القاعدة«  تنظيم  فرع  وهي  ال�سريعة«،  »اأن�سار  حركة  ح�سور  فيه  تنامى  وقت  يف 
االإرهابي بتون�س، و�سمحت الرتويكا احلاكمة بقيادة »النه�سة« لهذه احلركة بالوجود 
الأمر  وبلغ  الدعوية،  واخليمات  واملحا�سرات  الدرو�ص  وتنظيم  اأريحّية،  بكل  والعمل 
حّد احتالل موؤ�س�سات جامعية وثقافية تابعة للدولة مثل كلية الآداب، ومل ترتاجع 
اقتحام  حادثة  بعد  اإّل  الإرهابي  التنظيم  لهذا  دعمها  عن  »النه�سة« 
ال�سفارة واملدر�سة الأمريكيتني، والتهديدات الأمريكية برّد �سيا�سي قا�س 

على تقاع�س الدولة التون�سية يف حماية موؤ�س�ساتها الدبلوما�سية. 

اإرهابيًا  »النه�سة« ف�سياًل  ا�ستخدام حركة  اأّن  اإلى مو�سوعنا  بالن�سبة  واملهم 
لي�سبح طرفًا يف مناق�سة ق�سية الد�ستور، هو اأف�سل دليل على ال�ستخفاف باملرجعية 
الد�ستورية التون�سية، وبكبار اخلرباء يف القانون الد�ستوري ومنهم الأ�ستاذ عيا�ص بن 
عا�سور، الذي كان على راأ�س اللجنة اال�ست�سارية ل�سوغ الد�ستور. وعندما نبحث يف 
كتاب »احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية« جند ابن عا�سور مذكورا مّرة واحدة يف 
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�سياق �سلبي، اإذ يتهم بامل�ساندة للم�ست�سرقني و»ال�سرب معهم من نف�س الكاأ�س«)6(. 

وبعد تغرّي موقف »النه�سة« من هذا التنظيم الإرهابي للمحافظة على عالقاتها 
را�سد  بني  هاتفية  مكاملة  بت�سريب  الفعل  ال�سريعة«  »اأن�سار  رّد  بوا�سنطن،  اجليدة 
الغنو�سي واأحد �سيوخها يقول فيها الغنو�سي: »اإّن املهم لي�ست �سياغة الد�ستور 
بل �سمان موازين القوى التي �ست�سمح للطرف الأقوى بفر�س تاأوليه لهذا 
الد�ستور«. وميكن القول: اإّن هذا املبداأ هو الذي يحكم �سيا�سة احلركة اإلى اليوم، 
ويف�ّسر احلرب التاأويلية الدائرة امل�ستمرة اإلى اليوم، واآخرها بني الغنو�سي والرئي�ص 
احلايل قي�س �سعّيد، وهو اأ�ستاذ قانون د�ستوري. فهناك فارق بني من يرى الد�ستور 
جمرد خطة لبلوغ و�سع التمكني، وبني من يرى الد�ستور نتيجة ل�سياقات 
تاريخية معينة، ويخ�سع يف تاأويله اإىل قواعد علمية م�سبوطة، لذلك 
مل يفتاأ الرئي�س �سعّيد ينّدد منذ اأ�سهر بالتاأويالت امل�سللة التي تن�سرها 

حركة »النه�سة« لف�سول الد�ستور ومبادئه))(.

عودة اإلى فرتة �سوغ الد�ستور، لنوؤّكد اأّن خطة ال�سفحة البي�ساء هي تخّل عن 
االلتزام مبرجعية حمّددة، وفتح جمال النقا�س اأمام اجلميع، مبن فيهم االإرهابيون 
منح  بغية  للنقا�ص  مرّبر  غري  وتطويل  الد�ستوري،  باملبداأ  اأ�ساًل  يوؤمنون  ل  الذين 
يف  اخلرباء  لكبار  املعرفية  ال�سلطة  من  والتخّل�ص  القوى،  موازين  لتغيري  الفر�سة 
القانون الد�ستوري واملوؤرخني واملثقفني. لكن ال�سحر انقلب على ال�ساحر؛ اإذ اإّن تنامي 
احلاكمة  الرتويكا  �سّد  بثورة  انتهى  معار�سة  �سيا�سية  �سخ�سيات  واغتيال  الإرهاب 
عملية  بتحديد  والقبول  ال�سلطة،  من  الن�سحاب  على  اأجربتها  »النه�سة«  بقيادة 
�سياغة  متت  ال�سغط  هذا  واأمام  اأ�سهر.  �ستة  يتجاوز  ال  اأجل  يف  الد�ستور  �سياغة 
الد�ستور بطريقة توافقية، يرى البع�س اليوم اأنها ال�سبب يف االأزمة ال�سيا�سية احلادة 
التي توا�سل اإ�سرارها بتون�س اإلى اليوم، والتي تتج�سد حاليا يف �سعي الرئي�س احلايل 

)6( را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة االأولى، )99)، هام�س �س96.

))( مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ليوم ال�سهداء 9 اأبريل )ني�سان( )202 اأعلن الرئي�ص قي�ص �سعّيد -يف حديث موجه للغنو�سي- اأّن الد�ستور 
لي�س اأداة للحكم، بل اأداة لتحقيق احلرية والتوازن االإيجابي بني ال�سلطة واحلرية، وقد �سبق له يف مرات عديدة التنديد بالتاأويلت التي 

و�سفها بامل�سللة.
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العديد  على  الت�سديق  عن  امتناعه  عن  ف�سال  الد�ستور،  وتغيري  الربملان،  حّل  اإلى 
من القوانني والن�سو�ص املهمة، ومنها ما يتعلق برتكيبة احلكومة احلالية، وانتخاب 

املحكمة الد�ستورية. 

لقد انتهى البناء التوافقي لد�ستور 2014 اإىل نظام قد يكون مغريا 
يع�سف  اأن  ويو�سك  الواقع،  اأر�س  على  التطبيق  ع�سري  لكنه  الورق،  على 
بالدولة وين�سف وجودها، فقد وقع تق�سيم ال�سلطة التنفيذية بني رئي�ص الدولة ورئي�ص 
احلكومة، وترّتب على ذلك منازعات ل تنتهي لتحديد ال�سالحيات بني هذا وذاك. 
ال�سراع  ظل   20(5 �سنة  انتخابات  مع  التطبيق  حّيز  اجلديد  الد�ستور  دخول  ومنذ 
م�ستمّرا وهيكليا بني راأ�سي ال�سلطة التنفيذية، وتعاقبت احلكومات دون نتيجة )ثماين 
حكومات وخم�سة روؤ�ساء حكومة( وا�ستقّر انطباع عام على وجود دول عديدة داخل 
رئي�س  الدولة،  )رئي�س  الثلثة«  »الروؤ�ساء  عبارة  ا�ستعمال  وانت�سر  الواحدة،  الدولة 
احلكومة ورئي�ص الربملان( امل�ستمّدة من الواقع اللبناين مع اأّن تون�ص ل حتتوي على 
طوائف لتق�سيم احلكم بينها بهذه الطريقة، فهذه العبارة موؤ�سر على تراجع وحدة 
الدولة. وقد زاد الطني بلة التوجيه يف الد�ستور الإقامة ُنظم المركزية حملية يف بلد 
حمدود امل�ساحة اجلغرافية، مبا ي�سجع ال�سلطات املحّلية على حتّدي ال�سلطة املركزية 
النعرات  وي�سّجع  للدولة  العامة  للتوجهات  خمالفة  نظر  وجهات  ويفر�ص  –اأحيانًا- 
اجلهوية)8(. اأما الربملان، فاأ�سبح م�سرحا للمناكفات واملنازعات امل�سّرة ب�سمعة البلد 
االأ�سوات.  �سراء  وعمليات  للتحالفات  امل�ستمرة  التغيريات  ب�سبب  ال�سعب،  وم�سالح 
من  قطاعات  على  ال�سيطرة  من  متكنهم  الأنها  االإ�سلميني؛  ت�ستهوي  الفو�سى  هذه 
الدولة، ومترير بع�س ما يريدونه من القوانني، لكنها ال تفيد املجتمعات وال�سعوب؛ 
الأن تفتيت احلكم بهذه الطريقة يحول دون اإر�ساء �سيا�سات ناجعة وطويلة االأمد يف 
اإن  التعليم وال�سحة والتنمية والتهيئة العمرانية، فتغدو القرارات ظرفية ومت�سرعة 

مل تكن مرتّددة ومتناق�سة.

)8( على �سبيل املثال، اأن�ساأت اإحدى البلديات )دائرة حكم حملية( املح�سوبة على حركة »النه�سة« ما يدعى ببيت الزكاة، على 
الرغم من ت�سويت الربملان �سّد هذه ال�سيغة يف جتميع الأموال، ومعار�سة الوايل )املحافظ( لهذا الإجراء.
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ال ميكن القول –حينئذ-: اإننا اأمام مرجعيتني د�ستوريتني متناف�ستني، بل اإّن 
اإلى  للو�سول  �سيا�سية  »تكتيكات«  اإاّل  لي�ست  »النه�سة«  الد�ستورية حلركة  االختيارات 
ال�سلطة واالحتفاظ بها، باعتبار الد�ستور اأداة للحكم لي�س اإاّل. وف�سل عن كونها ال 
تلتزم مبرجعية تون�سية يف هذا املجال، فهي ال تلتزم اأي�سا مبا ورد يف كتاب »احلريات 
العامة يف الدولة الإ�سالمية« لأّن تغرّي الأو�ساع يفر�ص تغري »التكتيكات«، وهذا -يف 
راأينا- اأحد اأ�سباب التهمي�ص الذاتي الذي تعاملت به حركة »النه�سة« مع هذا الكتاب، 

كي حتتفظ بهام�ص مناورة مطلق، ول تتقّيد مببداأ ول وعد ول موقف ثابت. 

بالنظام  بقوة  متم�سكة-  زالت  -وما  »النه�سة«  مت�ّسكت  املثال،  �سبيل  على 
عن  نابع  الختيار  هذا  اأّن  للبع�ص  ويبدو  الرئا�سي،  النظام  ح�ساب  على  الربملاين 
اعتبارات مبدئية، لكّن احلقيقة غري ذلك. فالرتجيح بني النظام الرئا�سي اأو الربملاين 
يتطلب اأّواًل الت�سليم بنظرية ف�سل ال�سلطات، التي هي النظرية االأّم يف فل�سفة الدولة 
احلديثة. ومن الطريف اأن ن�سري هنا اإلى اأّن الد�ستور التون�سي ل�سنة )86) كان اأّول 
د�ستور عربي يقحم هذه النظرية ويعتمدها، وذلك بتقييد ال�سلطة التنفيذية واإقامة 
جمل�س ا�سرتاعي م�ستقل –ن�سبيا- عنها، ثم خا�سة بالف�سل بني ال�سلطة التنفيذية 
وال�سلطة الق�سائية، على عك�ص ال�سائد -اآنذاك- من احتكام النا�ص يف جانب كبري 

من الق�سايا املدنية للولة اأو للحاكم الأكرب. 

ال�سلطات  ف�سل  نظرية  لعر�س  كتابه  يف  طويًل  ف�سًل  الغنو�سي  را�سد  اأفرد 
ال  غربي  مادي  نقا�س  برمته  النقا�س  هذا  اأّن  اإلى  انتهى  لكنه  فيها،  واالختلفات 
معنى له من وجهة نظر اإ�سلمية، يقول: »اإّن النماذج الغربية بكّل اأ�سكالها لي�ست اإاّل 
انعكا�سا ملا يف املجتمع الغربي من �سراعات، وللفل�سفة املادية، فل�سفة االإن�سان املتمرد 
خاويا،  الإن�ساين  امل�سمون  وظّل  كذلك،  الو�سعية  وطاملا ظلت  امل�ستغني عن خالقه. 
فلن  وال�سيا�سي،  االجتماعي  للنظام  اخلارجية  االأ�سكال  على  املعاجلات  وان�سّبت 
يعرف امل�سكل ال�سيا�سي طريقه اإلى احلّل، �سواء اأقّر الف�سل اأم اجلمع بني ال�سلطات، 
اإذ امل�سكل فل�سفي اأكرث منه تنظيميا«)9(. وح�سب راأيه، يقوم النظام االإ�سلمي على 

)9( را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية، مرجع �سابق، �س5)2.
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اأم  كانوا  االأفراد حّكاما  الديني يف  الوازع  ويقوم على  ال�سراع،  ولي�س على  التوحيد 
حمكومني، ولذلك فاإّن ال�سلطتني االأ�سا�سيتني فيه هما: ال�سلطة التنفيذية التي متثلها 
الدولة، وال�سلطة الت�سريعية التي ت�ستمّد من ال�سريعة ومن تاأويلت علماء الدين لها. 

فاإذا حادت ال�سلطة التنفيذية عن ال�سرع، تولت »االأمة« كلها ت�سويبها. 

فكرة  بل  ال�سلطات،  فكرة ف�سل  الأ�سا�ص  يلغي من  الت�سّور  اأّن هذا  يخفى  ل 
الدولة ذاتها التي تفرت�س التمييز بني االأحكام الدينية واالأحكام املدنية. وهو يلغي 
اأي�سًا اأهمية النقا�س يف اأن يكون النظام برملانيًا اأو رئا�سيا. ومن هنا نفهم اأّن اإ�سرار 
التاأ�سي�سي واإعداد الد�ستور من  اأثناء فرتة املجل�ص  »النه�سة« على النظام الربملاين 
اأ�سباب  اإلى  اأثناء ال�سراع احلايل الدائر بينها وبني رئي�س الدولة، ال يعود  اأو  جهة، 
مبدئية اأو ت�سورات د�ستورية، كما يظّن البع�س، بل هي م�ساألة »تكتيكات« لل�سيطرة 

على الدولة. 

ففي الو�سع احلايل، ميثل النظام الربملاين النظام املنا�سب للنه�سة، لأنها غري 
قادرة على تقدمي مر�ّسح رئا�سي قابل للفوز يف النتخابات، بينما ت�ستطيع حتقيق كتلة 
برملانية متثل حوايل )20%( من الناخبني، يف حني تتوزع االأغلبية على عدد مهم من 
االأحزاب االأخرى، وبذلك ت�سع نف�سها يف حمور احلياة ال�سيا�سية دون اأن تكون متمتعة 
اإلى الآن، وتتم�سك به بكّل  بالأغلبية. وهذا »التكتيك« هو الذي اعتمدته منذ الثورة 
قّوة لأنه الوحيد القادر على اأن يحافظ لها على نفوذها، مقابل �سعي الرئي�ص احلايل 
والعديد من القوى ال�سيا�سية اإلى تغيري النظام اإلى نظام رئا�سي. وي�ستطيع النظام 
الربملاين بهذا ال�سكل اأن مينح الكتلة الأولى هام�سا كبريا للمناورة بتحالفات ظرفية 
حماوالت  كّل  باملقابل  يعيق  لكنه  م�ساحلها.  لتحقيق  با�ستمرار  ومتغرية  وانتهازية 
وتعيد  االإفل�س،  من  االقت�ساد  تنقذ  التي  املدى  طويلة  ال�سيا�سات  وكّل  االإ�سلح، 

احليوية اإلى القطاعات االأ�سا�سية يف املجتمع)0)(. 

)0)( يف انتخابات املجل�ص التاأ�سي�سي �سنة ))20، ا�ستعملت »النه�سة« ال�سردية الثورية لتتخل�ص من القوى ال�سيا�سية املدعوة بـ»النظام 
القدمي«، وبعد انتخابات ))20، اأطلق الغنو�سي ا�ستعارة »الطائر بجناحني« تعبريا عن تون�س التي ي�سو�سها حزب »نداء تون�س« )»النظام 
را�سد  ليتوّلى  القدمي«(  )»النظام  تون�ص«  »قلب  مع حزب  »النه�سة«  9)20، حتالفت حركة  انتخابات  ثم يف  »النه�سة«،  وحزب  القدمي«( 

الغنو�سي رئا�سة الربملان، وهي يف الوقت نف�سه متحالفة مع »التيار الدميقراطي« و»حركة ال�سعب« يف اإطار حكومة كان يزعم اأنها ثورية.
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ثانيًا: المرجعية السائدة

لنطرح الآن امل�ساألة بطريقة عك�سية: اإذا كانت املرجعية التون�سية غائبة يف هذا 
الكتاب، فما املرجعية ال�سائدة فيه؟

ال يقبل هذا ال�سوؤال تاأويلت متعّددة، فجوابه وا�سح متام الو�سوح من خلل 
االأثر.

يتبّواأ اأبو االأعلى املودودي، من الناحية النظرية، املكانة االأولى يف االأثر، يتلوه 
اأو املتعاطفة معه. فاإذا قمنا  �سيل من ال�سخ�سيات املنتمية لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي 
بجرد للمرجعيات املذكورة، ف�سن�ستخرج قائمة طويلة ت�سّم: ح�سن البّنا، و�سّيد قطب، 
وحممود  الغزايل،  وحممد  القر�ساوي،  ويو�سف  عودة،  وعبدالقادر  قطب،  وحممد 
الندوي،  احل�سن  واأبا  ال�ساوي،  وتوفيق  الرتابي،  وح�سن  ال�ساوي،  و�سالح  عاكف، 
الأفندي،  اله�سيبي، وعبدالكرمي زيدان، وعبدالوهاب  العّوا، وماأمون  وحممد �سليم 
وم�سطفى  �سفيق،  ومنري  الفاروقي،  واإ�سماعيل  االأن�ساري،  اإ�سماعيل  وعبداحلميد 
وقا�سي  النفي�سي،  وعبداهلل  عمارة،  وحممد  الطحان،  حممد  وم�سطفى  ال�سباعي، 
ح�سني اأحمد، وعبداملجيد النجار، و�سالح كركر، وحم�سن امليلي، وحممد الها�سمي 
الدين  وتقي  بنكريان،  وعبداالإله  يا�سني،  وعبدال�سلم  عتيق،  وال�سحبي  احلامدي، 
النبهاين. وت�سم من ال�سيعة: اخلميني، وحممد باقر ال�سدر، وحممد ح�سني ف�سل 
اهلل، وحممد مهدي �سم�ص الدين، وحممد علي الت�سخريي، و�سدر الدين القابنجي، 
وجعفر ال�سبحاين. بالإ�سافة اإلى جمموعة من املتعاطفني مع تيار الإ�سالم ال�سيا�سي 

مثل: برهان غليون، وفهمي هويدي، وامل�ست�سرق الفرن�سي فرن�سوا بورغا. 

يلّقب  حيث  االأثر؛  هذا  يف  مركزية  مكانة   )(9(9  -(90(( املودودي  يحتل 
بالعلمة و»رائد فقهاء القانون الد�ستوري االإ�سلمي املعا�سر«)))(، وقد حّدد الغنو�سي 
يف  اإليه  ينتمي  الذي  الو�سطية،  لتيار  والفكرية  العقائدية  املرجعية  اآخر  كتاب  يف 

)))( را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية، طبعة تون�س، مرجع �سابق، �س9).
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ال�سل�سلة التالية: ابن تيمية- ح�سن البّنا- اأبو الأعلى املودودي-يو�سف القر�ساوي)2)(. 

»الدولة  اإقامة  هي  الكتاب  هذا  فيها  يتنّزل  التي  املرجعية  اأّن  نرى  هنا  من 
الإ�سالمية« باملعنى الإخواين للكلمة، وهو م�سروع مل يبداأ مع رموز العهد الإ�سالحي 
مثل خري الدين، اأو مع قادة حركات التحّرر الوطني، واإمنا بداأ مع م�سروع كتابة د�ستور 
املودودي كتابه املعروف  ال�سياق طرح  الهند. ففي هذا  باك�ستان بعد االنف�سال عن 
»تدوين الد�ستور االإ�سلمي« الذي يحيل اإليه الغنو�سي يف موا�سع عدة من »احلريات 

العامة يف الدولة االإ�سلمية«)))(. 

دافع املودودي يف كتابه عن وجهة نظر ملخ�سها اأّن اإ�سالمية باك�ستان ل تعني 
فقط بناء دولة جديدة، يتحّول فيها امل�سلمون من و�سعية االأقلية اإلى و�سعية االأغلبية، 
اأي اأن يحّدد االإ�سلم ح�سب االنتماء الثقايف واالأ�سري، بل تعني اإجبار امل�سلمني على 
الدينية.  للن�سو�س  اأ�سولية وحرفية  قراءة  املرتتبة على  للأحكام  الدقيق  االن�سياع 
اخلم�سينيات  يف  اأ�ّس�س  املودودي  فاإن  الهند،  عن  انف�سلت  قد  باك�ستان  كانت  واإذا 
»اجلماعة الإ�سالمية« ليف�سل امل�سلمني الذين يعتربهم حقيقيني عن جموع امل�سلمني 
الباك�ستانيني الذين ل يحملون من الإ�سالم اإل ال�سم -ح�سب راأيه- ولين�سئ بهوؤلء 
دولة �سمولية يف باك�ستان، على غرار النازية والفا�سية وال�سيوعية، تعيد تربية امل�سلمني 
اال�سميني لي�سبحوا م�سلمني حقيقيني، ثم ت�ستعيد حركة الدعوة واجلهاد الإكمال ما 
اإلى  االنطلق  ثّم  االإ�سلم،  يف  الهندو�س  كل  اإدخال  اأي  قدميا،  امل�سلمون  يكمله  مل 

العامل كّله الإدخال كل الب�سر يف االإ�سلم. 

هذه هي مهمة الدولة الإ�سالمية -ح�سب املودودي، وعليه فاإن د�ستورها ينبغي 
اأن يكون قائمًا على اأ�سا�س تنفيذ هذه الغاية. ومن املفارقات الغريبة يف التاريخ، اأن 
الدعوة االأ�سولية للمودودي مل جتد لها �سدى كبريًا يف الهند وال يف الغرب، عك�س ما 
كان ياأمل، لكّن �سداها الأكرب كان يف العامل العربي، عندما اخرتقت فكر »الإخوان 

)2)( را�سد الغنو�سي، الو�سطية عند يو�سف القر�ساوي، دار املجتهد، تون�ص،))20، �س)). 

)))( كتب حوايل 952) و�سدر برتجمة عربية عن موؤ�س�سة الر�سالة، )0))/)98).
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اأنه  على  قطب  �سّيد  اإلى  ي�سار  ما  وكثريًا  الطاغية.  مرجعيتهم  واأ�سبحت  امل�سلمني« 
امل�سوؤول عن ذلك، ويف هذا بع�س ال�سحة، فهو الذي اأعاد �سياغة اأفكار املودودي يف 
لغة عربية قوية، وحّولها اإلى مفاهيم جذابة لبع�س ال�سباب، مثل اجلاهلية اجلديدة 
واحلاكمية. لكن احلقيقة اأي�سًا اأن الفكر الإخواين الذي و�سعه ح�سن البّنا قبل ذلك، 

كان مهّياأ ال�ستقبال هذا النوع من االأفكار. 

اإّن ق�سية الد�ستور الإ�سالمي بهذا املعنى تن�سف نظام الدولة احلديثة، وحتّول 
احلكم اإلى و�ساية ميار�سها الفقيه/ الداعية على املجتمع، وهو ما عرف عمليًا بعد 

الثورة االإيرانية بوالية الفقيه، وبعد الثورات العربية بحكم املر�سد.

هذا هو الد�ستور االإ�سلمي الذي اأراده املودودي، يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، 
بدياًل عن الد�ساتري احلديثة التي �سدرت يف فرتة التخّل�ص من ال�ستعمار الع�سكري 
جغرافية،  بحدود  تتقّيد  ال  �سمولية  دولة  د�ستور  اال�ستعمارية:  بعد  ما  الدول  ون�ساأة 
الأقليات  ول  الن�ساء  ت�سرك  ول  كّله،  العامل  يف  واجلهاد  الدعوة  ن�سر  مهمتها  واإمنا 
غري امل�سلمة يف اإدارة ال�ساأن العام، ول يتقّدم فيها لالنتخاب اإّل من كان على منهج 
يلقبه  الذي  املودودي  لالإ�سالم. وهذا هو  املخ�سو�ص  وفهمها  الإ�سالمية«  »اجلماعة 

الغنو�سي بـ»رائد فقهاء القانون الد�ستوري«. 

مل  فتون�ص  التون�سية،  للمرجعية  النقي�ص  �سّك-  -بال  املودودي  مرجعية  متثل 
تنف�سل عن دولة اأخرى، بل قامت احلركة الد�ستورية فيها منذ البداية على الرغبة 

يف الندماج التام -كما راأينا- بني مواطنيها امل�سلمني وغري امل�سلمني. 

اأّن  يعترب  فالأول  الغنو�سي.  وت�سور  املودودي  ت�سور  بني  ذلك  بعد  فارق  ثمة 
يكون  اأن  يعدو  ال  �سيا�سي،  نظام  كل  يف  املحورية  ال�سلطة  وهو  الت�سريعي،  املجل�س 
حكم.  فيه  يرد  مل  فيما  واالجتهاد  الدينية  الن�سو�س  تاأويل  وظيفته  فقهّيًا،  جمل�سًا 
وعليه، ي�سرتط يف اأع�سائه اأن يكونوا م�سلمني، ومن امل�سهود لهم بالكفاءة يف العلوم 
ال�سرعية، ومينع اأن يكون ع�سو يف الربملان من اأقليات غري م�سلمة، كما مينع اأن يكون 
امراأة. ويرتّتب عليها اأن تخ�سع ال�سلطات الثالث: الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، 
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�سروط  تتوافر  مل  اإذا  الدولة  رئي�ص  �سلطة  اأو  اخلليفة،  �سلطة  هي  اأعلى  �سلطة  اإلى 
اخللفة. اأما الغنو�سي فريى تو�سيع قاعدة اأهل احلّل والعقد لت�سمل عموم املهتمني 
رقابة  توجد  اأن  هو  �سرطا  و�سع  الغنو�سي  لكن  قدمية،  الفكرة  وهذه  العام.  بال�ساأن 
دينية للت�سريعات، متار�سها هيئة اأعلى من الربملان ذاته، على اأ�سا�ص اأّن »ا�ستحداث 

موؤ�س�سات للرقابة الد�ستورية كفيلة ب�سمان االن�سجام بني القانون والثقافة«)))(. 

بالد�ستور  اإ�سادة  التون�سية  الطبعة  الهام�س )2( �سفحة ))))( من  جند يف 
الإيراين وبالد�ستور العراقي الذي و�سع بعد الحتالل، لأنهما يت�سمنان هذه الهيئة 
الدينية املراقبة للقوانني. ومن املعلوم اأّن هذه الهيئة يف اإيران والعراق كانت اإحدى 
اأهّم الو�سائل لتاأجيج الطائفّية؛ اإذ اإّن الرقابة الدينية متار�س ح�سب املذهب الديني 
االأغلبي، فلماذا يقع اإخ�ساع اأتباع مذاهب اأخرى، اأو مواطنني من غري امل�سلمني، اإلى 
لفئة حمدودة من  اإذا كان ممكنا  لل�سعب  ال�سيادة  تلزمهم؟ وكيف تكون  مرجعية ل 

الأ�سخا�ص لها اجتهادات وم�سالح معينة اأن تفر�سها على اجلميع؟

ومن الناحية العملية، يقّدم الغنو�سي جردًا للتجارب امل�ستجيبة كليًا اأو جزئيًا 
ال�سيا�سي  االإ�سلم  حركات  مبحاوالت  كلها  ترتبط  وهي  املن�سودة،  للدولة  لت�سّوره 
الو�سول اإلى ال�سلطة اأو امل�ساركة فيها، وال تهتم بال�سبل التي اعتمدتها الدول االإ�سلمية 
للتوفيق بني هويتها الوطنية وانتمائها االإ�سلمي، اأو ب�سيا�سات الدول الوطنية يف ن�سر 
التعليم وال�سحة والتنمية، وما تعر�ست له من جناحات وخيبات، فكاأّن لّب الق�سية هو 
موقع هذه احلركات يف الدولة. وقد احتلت »التجربة« امل�سرية ن�سيب االأ�سد؛ باعتبار 
ريادتها للتنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني، ويقدم لها الغنو�سي هذا التو�سيف البعيد 
االإخوان  »عاد  فيكتب:  اليوم،  اإلى  ح�سل  ما  باعتبار  �سيما  ال  الواقع،  عن  البعد  كّل 
فار�سني  ال�ساحة،  اإلى  القا�سية  املحن  من  �سل�سلة  بعد  ال�سادات(  عهد  يف  )يق�سد 
وزنًا ال ُيَبارى، وفقهوا الدر�س وتعلموا من التجربة، وا�ستطاعوا بقيادة اأحد رّوادهم 
الأفذاذ »املرحوم« التلم�ساين اأن يحّلوا عقدة احلزبية )...( م�ساهمني يف دفع عجلة 

)))( را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية، طبعة تون�س، مرجع �سابق، وتعني كلمة ثقافة هنا الدين حتديدًا.
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تبّني  امل�سلمون على  االإ�سلم والدميقراطية )...(. ومل يقت�سر االإخوان  م�سر نحو 
الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية والتغيري ال�سلمي كممار�سة �سيا�سية فح�سب، واإمنا 
تقدموا يف طريق التنظري لهذا اخليار«)5)(. لكنه يف املو�سوع نف�سه ي�سري اإلى رف�س 
الإخوان هناك ا�ستعمال كلمة دميقراطية لأنها كلمة غربية، واإلى رف�سهم التعاي�ص 
مع االأحزاب املو�سومة لديهم بالعلمانية، بل اأكرث من ذلك �سجبهم وتنديدهم ببيان 
فكم هي غريبة  العلمانية.  االأحزاب  بوجود  َقِبل  الأنه  بتون�س  االإ�سلمي«  »االجتاه 
هذه الدميقراطية الإخوانية التي تت�سع لل�سيء ونقي�سه؛ لأنها تتظاهر 
املودودي  مبرجعية  التم�سك  ت�ستبطن  وهي  حديثة  مرجعيات  بقبول 

وعبدالقادر عودة و�سيد قطب. 

اإذا كانت »التجربة امل�سرية« قد حظيت بتحليل مطّول، مبا اأنها متثل املوقف 
الر�سمي للتنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني، فاإّن التناق�س الوا�سح يف كلم الغنو�سي 
مرّده الرغبة يف التوفيق بني الوالء لهذا التنظيم والتلوؤم مع الواقع التون�سي، الذي 
لالأحزاب  التنّكر  فيه  ي�سعب  والذي  علمانية،  اأحزاب  مع  التحالف  اإلى  دفع حركته 
واملنظمات املدعوة بالعلمانية؛ نظرًا لثقلها وتاأثريها يف ال�ساحة ال�سيا�سية واحلقوقية.

مثل هذا التحليل ال�سريايل والبعيد عن الواقع، جنده يف احلديث عن »التجربة 
حترير  وقت  اإلى  عنها  فيتحدث  والب�سري،  الرتابي  بانقلب  بداأت  التي  ال�سودانية« 
كتابه، اأي قبل النزاع بني الرجلني، قائل: »مل ميّر على ا�ستلم احلركة االإ�سلمية 
هذا احلطام غري ثلث �سنوات حتى كادت ال�سورة )ال�سابقة( عن ال�سودان تتوارى، 
فالتمّرد اأُّدب بحزم فتمّزق �سّر ممّزق، ونزل عن كربيائه �ساغرًا يطلب ال�سلح اأّول 
مرة، وتخّلى عن عجرفته املعتادة التي بلغت حّد مطالبة �سعب ال�سودان باأن يتخّلى عن 
االقت�سادية  لعلمانية عن�سرية. واحلياة  اإر�ساء  العربية  واإ�سلمه وعلقات  عروبته 
اإر�ساء  م�ستوى  على  �سواء  جديدة،  حياة  فيها  انبعثت  الت�سّول  على  تقوم  كانت  التي 
البلد  اأو حتريك قوى االإنتاج وتفعيلها، حتى بداأ  اأو ال�سبط االإداري،  التحتية  البنية 

)5)( را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة االإ�سلمية، مرجع �سابق، �س)25. 
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الأول مرة اكتفاء ذاتيا يف �سبع �سلع اأ�سا�سية، وبداأت عملية الت�سدير وبركات االإ�سلم 
تفي�س...«)6)(.

ثم حظيت »جتارب« اأخرى بالتمجيد، وهي التجارب االإخوانية يف االأردن واليمن 
والكويت ولبنان واملغرب الأق�سى. فهذه التجارب تعترب اإيجابية لأنها مّكنت الإخوان 
من امل�ساركة يف احلكم، وكاأن قطب الرحى موقع االإخوان داخل الدولة، اأو كاأّن �سيا�سة 
الدولة تعترب ناجحة مب�ساركتهم وفا�سلة بغيابهم، دون تقييم ما حققته من منافع اأو 
للغنو�سي، وهي  ال�سيا�سي  للفكر  العملية  املراجع  –اإذن-  لل�سعوب. هذه هي  م�ساوئ 
امتداد للمراجع الفكرية للإخوان امل�سلمني كما �سبطها البّنا واملودودي وعودة وقطب. 

الخاتمة

الدولة  يف  العامة  »احلريات  كتاب  مرجعيات  يف  الدرا�سة  هذه  من  ن�ستنتج 
الإ�سالم  حركات  داخل  املجادلت  اإطار  يف  يتنّزل  الكتاب-  -اأي  اأّنه  الإ�سالمية« 
ال�سيا�سي والتنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني، وهي جمادالت حمورها حتديد اأف�سل 
الطرق للو�سول اإلى ال�سلطة وامل�ساركة فيها واالحتفاظ بها. وقد دافع الغنو�سي عن 
االإ�سلم  حركات  على  واأّن  الطرق،  هذه  بني  من  الدميقراطية  اأّن  مفادها  اأطروحة 
ال�سيا�سي اأن تقبل مبراجعات جوهرية اإذا اأرادت اأن ت�سل اإلى ال�سلطة، منها التفاعل 
»االإ�سلمية«  الدائرة  خارج  من  وجتارب  م�سطلحات  مع  وعمليا،  نظريا  االإيجابي، 
ومن اأ�سول غربية وعلمانية، بعد القيام بعمليات التاأ�سيل ال�سرورية الإعادة تنزيلها 
يف املنظومة االإخوانية. وذلك يف اإطار روؤية عامة ال تعرتف باأدنى متييز بني املجالني 
ودعاة  ال�سيا�سي  االإ�سلم  حركات  خدمة  يف  ال�سيا�سة  جتعل  بل  والديني،  ال�سيا�سي 

احتكار التاأويل الديني. 

للحركات  التقليدية  االأطروحة  على  متقّدمة  الغنو�سي  اأطروحة  كانت  ولئن 
الإخوانية وعلى املوقف الر�سمي للتنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني، من جهة اأنه مل 

)6)( املرجع ال�سابق، �س)28. يالحظ اأن التقييمات الواردة يف الطبعة التون�سية اختلفت يف العديد من اجلوانب، لكن يهمنا هنا بيان 
ارتباط جتارب احلكم املرجعية باحلركات الإخوانية.
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يطرح الدميقراطية كمجرد اأداة، بل اأقّر يف طبعة تون�س باأهميتها املرجعية والفل�سفية، 
م�سامينها  من  احلديثة  ال�سيا�سية  املفاهيم  اأفرغت  قد  »التاأ�سيل«  عمليات  فاإن 
العميقة، وجعلت البناء العام مرتّنحا بني الوفاء الأفكار الرّواد، البّنا واملودودي وعودة 
وقطب، واأفكار ذات قيمة عملية اأ�سا�سًا، ناجتة عن ف�سل التجارب ال�سابقة يف الو�سول 
ال�سبل  اأف�سل  عن  البحث  تكن  مل  للأثر  الرئي�سة  الق�سية  فاإن  وعليه،  احلكم.  اإلى 
للحكم الر�سيد والنافع لل�سعوب، بل البحث عن اأف�سل ال�سبل لتمكني حركات االإ�سلم 
اإدارة  تنجح هذه احلركات يف  ال  لذلك  املبحثني.  و�ستان بني  ال�سيا�سي من احلكم، 
للدولة  وا�سحة  روؤية  ت�سدر عن  ال  الأنها  ال�سلطة،  من  الدولة، حتى يف حال متّكنها 

وبرامج يف طرق ت�سيريها.

داخل  القائم  اجلدل  من  اأهميته  ي�ستمّد  الكتاب  فاإن  االأ�سا�س،  هذا  وعلى 
ي�ستمّد  وال  ال�سلطة،  اإلى  الو�سول  خطط  حول  امل�سلمني  للإخوان  الدويل  التنظيم 
اأهميته من العالقة بالفكر الد�ستوري التون�سي املتوا�سل منذ منت�سف القرن التا�سع 
ع�سر، وقد طرح العديد من الق�سايا ومنها علقة الدولة بالدين منذ جتربة »عهد 
االأمان« و»الد�ستور« االأّول، مرورًا بتجربة املجل�س التاأ�سي�سي ود�ستور اال�ستقلل)))(. 
فلم ينطلق الغنو�سي من ذلك الرتاث الد�ستوري املرتاكم اأطروحات وجتارب، ومن 
باب اأولى اأنه مل يتفاعل مع كتابات كبار القانونيني الد�ستوريني يف تون�س، الذين دّر�سوا 
يف كليات احلقوق ون�سروا كتابات متميزة يف املو�سوع، بل قد بيّنا اأّن حركة »النه�سة« 
اجلمهورية  د�ستور  اإعداد  فرتة  يف  االأثر  هذا  على  الرتكيز  عدم  الثورة  بعد  لت  ف�سّ
الثانية كي ل تلزم نف�سها مبوقف حمّدد وترتك جماًل وا�سعًا للمناورة، وتغرّي مواقفها 

ح�سب امل�سالح ال�سيا�سية املبا�سرة التي ميكن لها اأن جتنيها. 

وقد اتهم الرئي�ص التون�سي احلايل قي�ص �سعّيد -وهو اأ�ستاذ قانون د�ستوري- 
حركة »النه�سة« باأنها تنظر للد�ستور على اأنه اأداة حكم ال اأداة حتقيق توازن يف املجتمع 
وب�سرف  وا�ستقرارها.  الدولة  على  خطرا  بذلك  متثل  واأنها  واحلرية،  ال�سلطة  بني 
اخللفات  وعن  االتهامات،  هذه  فيه  تنزلت  الذي  ال�سيا�سي  ال�سياق  عن  النظر 

)))( راجع جمموع املقرتحات للد�ستور التي قدمتها االأحزاب واملنظمات يف كتابنا، اأي د�ستور للثورة التون�سية؟ تون�س، 2)20.
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والتجاذبات احلا�سلة حاليا، فاإّن هذا النقد له ما يرّبره، لأّن حمور الفكر ال�سيا�سي 
منذ اأر�سطو اإلى اليوم، يدور حول حتديد اأف�سل ال�سبل للحكم، ولي�س اأف�سل ال�سبل 
للو�سول اإلى احلكم. وملا كانت حركات االإ�سلم ال�سيا�سي ال توؤمن بالتمييز بني الدين 
الدينية،  الن�سو�س  يف  ومتوافرة  معلومة  احلكم  �سبل  اأن  تفرت�س  فاإنها  وال�سيا�سة، 
ولي�ص املطلوب اإّل البحث عن طرق تطبيقها. ومبا اأنها تعترب نف�سها احلاملة واملمثلة 
للحقيقة الدينية، فاإّن الق�سية تختزل لديها يف كيفية ال�ستيالء على ال�سلطة لتطبيق 
مثل  ال�سيا�سي،  الفكر  املطروحة يف  املعّقدة  الق�سايا  اأما  تاأويلتها.  ال�سريعة ح�سب 
الرتجيح بني احلكم املركزي واحلكم اللمركزي، اأو بني النظام الرئا�سي والنظام 
الربملاين، اأو بني اقت�ساد الدولة واقت�ساد ال�سوق، فهي تعترب -من وجهة النظر هذه- 
ق�سايا ثانوية يعهد بها اإلى اخلرباء، اأو يتغري املوقف فيها ح�سب امل�سالح ال�سيا�سية 

الآنية. 

ول ي�سعنا اإّل اأن نختم مبا قلناه يف منا�سبات �سابقة: »اإّن من اأراد اأن يقيم دولة 
وهو ين�سر بني النا�س اأفكار ح�سن البّنا و�سيد قطب واملودودي، فهو كمن يحرث البحر 
اأو يزرع ال�سحراء. فاالإ�سلم ال�سيا�سي لي�س م�سروع دولة بديلة، كما كانت القومية 
بديلة عن الإمرباطوريات الكو�سمبوليتية، اأو ال�سرتاكية بديال عن الدولة الليربالية. 
م�سروع حامل  الأحوال-  اأح�سن  فهو -يف  العالقة.  الدولة  م�سروع  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
ويوتوبيا غري قابلة للتطبيق، ويف اأ�سواأ احلاالت تغرير بال�سذج ليحطموا جمتمعاتهم 

باأيديهم، ويفعلوا بجهلهم ما ال يفعله بها عدّوهم«)8)(. 

)8)( حممد احلّداد، الدولة العالقة، دار التنوير، تون�س/ بريوت، الطبعة الثانية، 8)20، �س)5).


	تقديم
	عبدالباسط سلامة هيكل￼
	الاحتيال الدلالي في خطاب جماعات الإسلام السياسي

	أولاً: مفهوم الجاهلية
	ثانياً: صناعة الحاكمية
	ثالثاً: فكرة الاجتهاد
	رابعاً: مسألة التجديد
	خامساً: قضية الشريعة
	الخاتمة 
	المؤثرات الغربية في عقل الأفغاني: مزاعم الإصلاح الديني والرد على المفكرين
	عكاشة بن المصطفى￼

	أولاً: تأثير المصادر المعاصرة في فكر الأفغاني 
	-1 تأثير حركة الإصلاح البروتستانتي: أرادها ثورة على الأزهر 
	-2 النزعة المادية والمركزية الإثنية الغربية

	ثانياً: جمال الدين الأفغاني وتوظيف المصادر التراثية (العلوم العقلية)
	ثالثاً: مفهوم العصبية لدى الأفغاني
	الخاتمة
	كيف وصلت أفكار الأفغاني إلى حسن البنا؟
	أحمد الشوربجي￼

	أولاً: الشخصيات المؤثرة في حسن البنا وجماعته
	-1 المنهج الحركي للأفغاني
	-2 الأفغاني ورشيد رضا: الأصل والصورة 
	-3 رشيد رضا والعودة للأفغاني

	ثانياً: بداية الخيط بين رشيد رضا وحسن البنا
	الخاتمة
	تأثُّر محمّد عبده بفكرة الإصلاح الدّينيّ المسيحيّ وتوظيفه لها
	بشارة إيليّا￼

	أولاً: تأثير المحيط الثقافي في تفكير محمد عبده
	-1 فهم التّناقض في عقل محمّد عبده
	-2 ثقافة الردود والسجال 
	-3 مصدر عقيدة التثوير
	-4 الهجوم على التقليد

	ثانياً: استدعاء النّصّ الدّينيّ الإسلاميّ- المسيحيّ
	ثالثاً: محمّد عبده والولع بـ«توما الأكوينيّ»
	الخاتمة
	«الحكم بما أنزل الله»: في الشأن القضائي وقطب يخرج بها المسلمين من ربقة الإسلام
	مارك واجنر (Mark Wagner)￼
	ترجمة: مصطفى الفقي￼

	أولاً: آيات التعددية التشريعية
	ثانياً: هل تناقض الآية (42) الآية (48) في سورة المائدة؟
	ثالثاً: القراءة الخارجية 
	رابعاً: التفسير المعتزلي والشيعي
	خامساً: التفاسير السنّية
	سادساً: المفسرون المعاصرون لآيات التعددية التشريعية 
	الخاتمة
	عبدالجواد ياسين￼
	المرجعيات المباشرة لجماعة الإخوان المسلمين

	أولاً: الإسلام السياسي: الحاكمية والخروج على الدولة
	ثانياً: في سياقات التحول الثقافي والاجتماعي 
	ثالثاً: الخلفية النظرية المباشرة
	رابعاً: بين الأفغاني وحسن البنا
	خامساً: رشيد رضا: ثقافة المنار
	الخاتمة
	المصادر المعرفية التراثية والمعاصرة في مؤلفات يوسف القرضاوي
	منتصر حمادة￼

	أولاً: الخطوط العريضة في مؤلفات القرضاوي: المودودي والإخوان
	ثانياً: تأثير المصادر التراثية في مؤلفات القرضاوي
	ثالثاً: خطاب القرضاوي في السياسة والدين: الدليل إلى العقل الإخواني
	رابعاً: في التبعات الفكرية: واعظ لا مفكِر
	خامساً: نماذج تطبيقية
	-1 كتاب «الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه»
	-2 كتاب «أمتنا بين قرنين»
	-3 كتاب «الإسلام.. حضارة الغد»
	-4 كتاب «القضايا المبدئية والمصيرية للإنسان»

	الخاتمة
	المرجعية الإخوانية في كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» لراشد الغنوشي
	محمد الحـدّاد￼

	أولاً: المرجعية الغائبة
	ثانياً: المرجعية السائدة
	الخاتمة
	المصادر الأساسية في فكر مالك بن نبي: ابن باديس والإخوان
	بومدين بوزيد￼

	أولاً: الإصلاح الدّيني: الأصُول الفكريّة والموقف من الآخر 
	ثانياً: مالك بن نبي: واجهة التنظيم النخبوي
	ثالثاً: الإخوان المسلمون: جماعة الاستخلاف
	رابعاً: مالك بن نبي: هل يُعتبر مُنظِّر الحركات الإسلامويّة في الجزائر؟
	الخاتمة
	المصادر المعرفية المؤثرة في تنظيم داعش
	ماهر فرغلي￼

	أولاً: طبقات المنظِّرين
	ثانياً: مراجع شرعيي داعش
	ثالثاً: القضايا الرئيسة 
	رابعاً: قضايا المنشقين
	الخاتمة
	الإسلامويون وتزوير المصادر: قراءة في مراجعات علي العميم
	إبراهيم أمين نمر￼

	أولاً: جلادستون بين نقدي العميم والمزيني
	ثانياً: توظيف المعلومة في نظرية المؤامرة
	ثالثاً: تطبيقات: تمصير قطب لعبارة جلادستون وتواطؤ الحوالي
	رابعاً: كيمون وهانوتو والالتباس المقصود
	خامساً: أنور الجندي وروبير جاكسون المختلق
	سادساً: الكشف عن أُكذوبة عمرها (52) عاماً
	الخاتمة
	المشاركون في الكتاب
	ذاكرة الكتاب
	ببليوغرافيا


