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الداعية المغربي أحمد الريسوني يستقيل من “علماء المسلمين” بعد
تصريحات عن الجزائر وموريتانيا

الدوحة ـ “القدس العر�”:

أكدت مصادر من االتحاد العالمي لعلماء المسلمين لـ”القدس العر�”، استقالة الداعية المغر�

الدكتور أحمد الريسو� من رئاسة االتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له�

وكشفت المصادر ال� تواصلت معها “القدس العر�”، أن الريسو� قدم يوم السبت استقالته

ألمانة االتحاد، � مقرها الرئي� الواقع � منطقة الدفنة�

وقالت مصادر من االتحاد إن هياكل االتحاد تجتمع � غضون أسبوع إ� أسبوعين للبت �

االستقالة، أو اختيار رئيس جديد لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين�

وبحسب مصادر رسمية، يستعد أعضاء مجلس األمناء للتوافد إ� العاصمة القطرية الدوحة،

واالجتماع قريباً لبحث المستجدات الجديدة بخصوص قضية رئاسة االتحاد�

وجاءت استقالة الريسو� بعد الضجة ال� أثارتها تصريحاته حول الجزائر وموريتانيا، وموقفه من

موضوع الصحراء الغربية�



وكشفت مصادر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الداعية المغر� الريسو� سيستمر �

أداء مهامه رئيساًَ لالتحاد، ح� اعتماد االستقالة رسمياً، ويتم الحقاً تسمية خليفته � المنصب�
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غضب � الجزائر وموريتانيا 

وأثارت التصريحات األخيرة لرئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسو�، ردود فعل

مستنكرة � الجزائر، خاصة من األحزاب ذات التوجه اإلسالمي وال� تربطها عالقات مع أعضاء

االتحاد�
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وقالت حركة مجتمع السلم، ال� تمثل أكبر حزب معارض � البرلمان، “إنها تابعت بكل استغراب

ودهشة الخرجة اإلعالمية للدكتور أحمد الريسو�، وال� تحدث فيها عن استعداد الشعب

والعلماء والدعاة � المغرب “للجهاد بالمال والنفس” و”الزحف بالماليين” إ� تندوف الجزائرية،

كما تطرق فيها أيضا لموريتانيا”�

وانتقدت الحكومة الموريتانية تصريحات الريسو� ال� أكد فيها مغربية موريتانيا، وأن استقاللها

عن المغرب خطأ�

وخرجت الحكومة الموريتانية عن صمتها خالل المؤتمر الصحا� األسبو� الخاص باجتماع

مجلس الوزراء، ليؤكد الناطق باسمها الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، “أن التصريحات الصادرة

عن أحمد الريسو� بخصوص موريتانيا تصريحات منكَرة ومستنكرة، ومدانة ومشجوبة،

ومردودة لصاحبها، ولكل من تالمس لديه هذه التصريحات أي هوى”�

االتحاد ينأى عن التصريحات 

 شدد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ع� أن التصريحات المتداولة للشيخ أحمد الريسو�

(رئيسه) حول الصحراء الغربية واألزمة بين الجزائر والمغرب ال تمثل الهيئة، وأنها رأي خاص للداعية

المغر��

ً وقعه األمين العام الدكتور ع� محي الدين القره دا� لتوضيح تبعات وأصدر االتحاد بيانا

المقابلة التلفزيونية للشيخ أحمد الريسو�.

وشدد االتحاد، � تصريح صحا� حصلت “القدس العر�” ع� نسخة منه، أنه بعد مشاورة

الشيخ أحمد الريسو� وأعضاء األمانة العامة تم االتفاق ع� إصدار توضيح يشرح مالبسات

القضية�

وأكد القره دا� أن دستور االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص ع� أن الرأي الذي يسند إ�

االتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس واألمين العام بعد المشورة، ثم

يصدر باسم االتحاد�

وأضاف األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه بناء ع� المبدأ فإن المقابالت أو

المقاالت للرئيس، أو األمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، وال تعبر بالضرورة عن رأي االتحاد�
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وشدد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، � بيانه، ع� أن “ما قاله الريسو� � المقابلة، أو �

غيرها، حول الصحراء، هو رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق أن يعبر عن رأيه الشخ� مع كامل

االحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي االتحاد”�

االتحاد يدعو لمنع الفتنة والحرب بين الجزائر والمغرب

وسبق أن عبر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن موقفه الدا� لنبذ الفرقة بين الجارين

الشقيقين� ودعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، � وقت سابق قادَة الجزائر والمغرب لمنع

الفتنة والحرب بين “األشقاء“، وشدد ع� ضرورة إحالل السالم بين البلدين�

وكشف االتحاد عن متابعته بقلق شديد ما تشهده العالقات المغربية الجزائرية، من توتر متصاعد

يتجسد � الحمالت اإلعالمية، و� إغالق الحدود، وقطع العالقات الدبلوماسية، وتعطيل

المبادالت والمصالح االقتصادية، وصوالً إ� سباق التسلح والتأهب العسكري�

ر السادة المسؤولين � البلدين ِ
وأشار � بيان أرسل لـ“القدس العر�” إ� أنه � هذا السياق “يذكّ

بأّنَ كثيراً من الحروب المدمرة، ال تأ� عن قرار مقصود ومبَيَّت، وإنما تأ� فلتة وتندلع بغتة، بعد

أن تبلغ حالة الخصومة والتوتر والتأهب أوجها”�

وشدد “علماء المسلمين” ع� أن “أجواء االحتقان الشديد والتحشيد المتزايد، بدون أي سبب

ِ البلدين العزيزين – المغرب والجزائر – إ� اندالع صدام عسكري، ال يعلم إال معقول، لَتُنذر بجرّ

هللا مداه وعواقبه ع� الشعبين الشقيقين وع� األمة العربية واإلسالمية، وإن أمتنا اإلسالمية

والعربية ال ينقصها �ء من الحروب والصراعات الهدامة”�

وناشد االتحاد الملك المغر� محمد السادس، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن يبذال

عاجالً كل ما � وسعهما إلعادة عالقات البلدين والدولتين إ� وضعها الطبي�، وضِع األخوة

والوئام والوحدة، ووضع التالحم والتعاون والعمل المشترك�

واستطرد أن للجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية وقادتهما سجال حافال � حل النزاعات

وتعزيز السالم والوئام، ع� الصعيدين اإلفري� والعر��� فاألجدر بهما اليوم أن يحققا ذلك �

ما بينهما، ويُسعدا بذلك شعبيهما وأمتهما�

وأضاف: “إن التفاوض والحوار بين العقالء الحكماء، لكفيل بحل كل المشكالت وتفكيك كل

ً بين من يجمعهم الدين الواحد، والتاريخ الموحد، والجوار الدائم، المعضالت، وخصوصا
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البريد اإللكترو� *االسم *

والمصالح المشتركة، وبينهم من الروابط النسبية والسببية واإلخاء الممتد عبر التاريخ ما ال يمكن

تجاهله، وال يمكن أن تزيله الخصومات العارضة واألزمات العابرة”�

وجاء البيان � خضم التوتر الحاصل بين الجزائر والمغرب، وما ترتب عنه من قرارات ومواقف

ساهمت � التصعيد�

سليمان حاج إبراهيماالتحاد العالمي لعلماء المسلمينأحمد الريسو�

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 28, 2022 الساعة 1:00 متونس الخضراء

اتم� من خالص قل� ان تحل مشكلة الصحراء الغربية وان يعود لها أهلها وتعود المغرب ا� صوابها وان تلتئم األمة وان

يعود الزمن الجميل

رد

أغسطس 28, 2022 الساعة 1:32 معابد
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الصحراء المغربية

أغسطس 28, 2022 الساعة 1:03 مغزاوي

أين علماء األمة أين زعمائها لماذا التحل مشكلة الصحراء الغربية بتحقيق االستفتاء

احب فلسطين

و اتعاطف مع شعب الصحراء الغربية

رد

أغسطس 28, 2022 الساعة 1:14 مفاطمة الزهراء فرنسا

بارك هللا فيك يا شيخ وأطال هللا � عمرك وال عزاء لناكرين الحقيقة الساطعة

رد

slimanblech43@gmail.comأغسطس 28, 2022 الساعة 1:15 م

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته�

االخووة � االسالم و االسالم مع كامل االسف اصبحت مجرد كلمات رنانة عابرة بينكم وبال مع� النكم ابتعدتم عن

المبت� �الن مسرحية الجامعة العربية االسالمية الفاشلة لم تجمع بين االخوة�بقدر ما فرقت بينهم .

رد

أغسطس 28, 2022 الساعة 1:51 مغزاوي

مجرد تساؤل�

العاطفة أو العقل���؟؟؟

جاء � المقال ما نصه:

“إن استقالته تأ� تمسكا منه بمواقفه وآرائه الثابتة ال� شدد ع� أنها ال تقبل المساومة�” انتهى االقتباس�

إن تمسك الشيخ الريسو� بأقواله يؤكد أن عاطفته غلبت عقله، فانحاز لموقف الكثير من المغربيين وموقف المغرب

الرسمي غير المعلن، البعيد عن الواقع والمجانب للصواب والمخالف للشرعية والقانون الدوليين، كما يجعله منبوذا ع�

األقل لدى الصحراويين والموريتانيين والجزائريين�

كما تؤكد استقالته هذه أن محاوالته لتبرير ما قال لم تجدي نفعا، ولم يقبلها منه أحدا، وستالحقه تصريحاته هذه عندما

يل� ربه�

رد

أغسطس 28, 2022 الساعة 3:18 م�ا دريس مكناس

الوطنية ليست عاطفة� يا غزاوي� الصحراء مغربية ا� ان يرث هللا االرض و من عليها� دموعك وتوسلك ال يجديان نفعا

أغسطس 28, 2022 الساعة 2:38 مالحق يقال

واضح من الصور ال� أصبحت � واجهة األخبار أن مالمح الصحراويين و من المحتمل أيضا لهجتهم مختلفة عن المغاربة

و هم أقرب إ� مالمح الموريتانيين، من الواضح أنها شعوب مختلفة� ألم نتعلم من تجربة السودان القاسية أن الجغرافيا و
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4 3 2 1 « الصفحة السابقة

إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف
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سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل
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رياضة

وسائط

األسبوعي

م م ح ح م

الخرائط يجب أن ال تُرَسم ع� حساب الديموغرافيا؟

رد

About us / حولنا

وظائف شاغرة

Advertise with us / أعلن معنا
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