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التقارب الرًسً ـ العراقً رؤٌت عسكرٌت
1 

 

 
أٌار الجاري،  20الحكومة العراقٌة حٌدر العبادي إلى موسكو فً واكبت الزٌارة األولى لرئٌس 

على الرمادي، ما أعطى طبٌعة خاصة لهذه الزٌارة تجلّت فً " داعش"مع استٌبلء تنظٌم 
تصرٌحات وعناوٌن صحؾ روسٌة وؼٌر روسٌة، تدور معظمها حول استنجاد العبادي 

وبالفعل، ركز العبادي خبلل مباحثاته مع  .بالكرملٌن وبالسبلح الروسً للتصدي إلى هذا التنظٌم
الرئٌس الروسً فبلدٌمٌر بوتٌن على أهمٌة المساعدة الروسٌة لبؽداد فً مواجهة اإلرهاب 

لذلك، نجد وزٌر الخارجٌة . ، عبر صفقات جدٌدة من السبلح"الدولة اإلسبلمٌة"وتنظٌم 
ٌُصّرح بؤن  تبٌع السبلح الروسً ألي ببلده ال تضع شروطاً عندما "الروسً سٌرؼً الفروؾ 

ولم ٌتوقؾ . ، ملمحاً بذلك إلى الوالٌات المتحدة ومشكلة تسلٌم األسلحة األمٌركٌة لبؽداد"دولة
روسٌا مستعدة لتلبٌة كافة طلبات العراق الدفاعٌة "الفروؾ عند هذا الحد، وإنما أكد على أن 

ومصر تمثل طلٌعة جبهة  كافة لتتمكن من محاربة اإلرهاب، الفتاً إلى أن العراق وسورٌا
محاربة اإلرهاب فً المنطقة، ومإكداً أن ببلده ستلبً طلبات كل هذه الدول من أجل التخلّص 

تلبٌة "ومن المعروؾ، أن ". وؼٌره من التنظٌمات اإلرهابٌة" الدولة اإلسبلمٌة"من تنظٌم 
ادات مبٌعات السبلح تعنً بٌع السبلح الروسً وزٌادة حصٌلة إٌر" الطلبات الدفاعٌة لهذه الدول

فمثل هذه الصفقات فً مجال التسلح ال تقوم بها موسكو . الداخلة إلى مٌزانٌة الدولة الروسٌة
 .مجاناً، حتى وإن كان الهدؾ هو محاربة اإلرهاب

لقد سبقت زٌارة رئٌس الوزراء العراقً إلى موسكو، زٌارة وزٌري الخارجٌة والدفاع العراقٌٌن 
ولذلك ٌتردد فً موسكو . للتمهٌد لشراء العراق أسلحة جدٌدة من روسٌاإلى العاصمة الروسٌة 

. ملٌارات دوالر 3أن العبادي وضع اللمسات األولى لصفقة أسلحة جدٌدة مع الروس تقدر بنحو 

ٌُعلن عن مكوناتها بعد، فستكون هً الصفقة الثانٌة الكبٌرة  وإذا تّمت هذه الصفقة، التً لم 
فعندما زار رئٌس الوزراء العراقً . اق خبلل السنوات األربع األخٌرةنسبٌاً بٌن روسٌا والعر

ملٌار دوالر،  4,3، وقع صفقة أسلحة روسٌة بنحو 2012السابق نوري المالكً موسكو فً 

" أن أ 28-مً"مروحٌة مقاتلة  30و" 1بانتسٌر ـ إس "منظومة للدفاع الجوي  50شملت نحو 

ل، بدأ المجمع الصناعً العسكري الروسً فً تنفٌذ وبالفع. وؼٌر ذلك من المعدات عسكرٌة

، ومنها مروحٌات عسكرٌة من 2013وتورٌد بعض مكوناتها فً " بوتٌن ــ المالكً"صفقة 

". 28-مً"و " 35-مً"طراز 

، وقعت موسكو وبؽداد عقوداً عسكرٌة إضافٌة على وجه السرعة لمواجهة 2014وفً العام 

ومنظومات دفاعٌة وذخائر " 25-سوخوي"من طراز ، شملت بٌع طائرات هجومٌة "داعش"

                                                           

 السفٌر اللبنانٌة –هانً شادي  1
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 12، و"25-سوخوي"طائرات من طراز  10ففً العام المذكور، باعت موسكو لبؽداد . حربٌة

-مً"مروحٌات من نوع  10، و"28-مً"مروحٌات من نوع  6منظومة قاذفة لهب ثقٌلة، و

وبلؽت قٌمة ". 1ـ إسبانتسٌر ــ"، عبلوة على بداٌة تسلٌم منظومات الدفاع الجوي من "35

وتشٌر المعطٌات الروسٌة إلى أن العراق . ملٌار دوالر أمٌركً 1,7هذه المبٌعات العسكرٌة نحو 

 11احتل المركز الثانً بعد الهند من حٌث شراء األسلحة الروسٌة بحصة بلؽت  2014فً العام 

بعض الدول مثل فً المئة من إجمالً الصادرات العسكرٌة الروسٌة للخارج، ُمزٌحاً بذلك 
وفً الوقت ذاته، باتت روسٌا ثانً أكبر ُمصّدر لؤلسلحة إلى العراق بعد . الصٌن وإٌران

. الوالٌات المتحدة
وٌرى خبراء روس أن تورٌد األسلحة الروسٌة إلى العراق ٌتسم بؤهمٌة خاصة على خلفٌة 

حٌث اسُتخدمت ، "الدولة اإلسبلمٌة"تدهور الوضع األمنً فً العراق بسبب نشاط تنظٌم 

وٌشٌر . الروسٌة كثٌراً فً عملٌات أمنٌة ضد هذا التنظٌم" 28-مً"و " 35-مً"مروحٌات 

الصوارٌخ " الدولة اإلسبلمٌة"هإالء الخبراء إلى أن العراق استخدم أٌضاً فً مواجهة تنظٌم 
خدام وٌإكد الجانب العراقً كذلك على أن است". كورنٌت"الروسٌة المضادة للدبابات من طراز 

الهجومٌة الروسٌة ٌساعدها بدرجة كبٌرة فً محاربة اإلرهاب، خصوصاً " سوخوي"طائرات 
ولكن إخفاق ". داعش"فً ظل تقصٌر واشنطن فً تقدٌم الدعم فً معركة مواجهة مسلّحً 

. العراق مإخراً فً الرمادي ٌضع الكثٌر من عبلمات االستفهام على مثل هذه التصرٌحات
ٌن روسٌا والعراق، كما ٌراها بعض الروس، هً تؤكٌد على انتهاج بؽداد إن صفقات األسلحة ب

كان قائماً بٌن بؽداد " حلؾ استراتٌجً"مإخراً سٌاسة مستقلة عن واشنطن، ومحاولة إلحٌاء 

ولذلك، نلحظ الكثٌر من . 2003وموسكو منذ عقود، قّوضه الؽزو األمٌركً للعراق فً العام 

ضرورة التزام موسكو بتعّهداتها تجاه بؽداد فً ما ٌتعلق بمبٌعات التقارٌر الروسٌة التً ترى 
األسلحة، ُمعللة ذلك بؤن األحداث األخٌرة فً المنطقة وما جرى من متؽٌرات جراء ثورات 

تدفع القٌادة الروسٌة أكثر الى االهتمام بالعراق وإعادة إحٌاء المعاهدات " الربٌع العربً"
وتعتقد هذه التقارٌر بؤن حلفاً جدٌداً مع بؽداد ٌمكن . ومات السابقةواالتفاقات التً أبرمتها الحك

. ان ٌمنح موسكو موطؤ قدم أكبر فً منطقة الشرق األوسط نتٌجة للوضع المتعثر فً سورٌا
وٌحلم أصحاب وجهة النظر هذه فً روسٌا بتزعم موسكو ما ٌشبه الحلؾ أو المحور الذي ٌضّم 

عودة العراق الى التسلٌح الروسً جزءاً من سٌاسة تقوٌة طهران وبؽداد ودمشق، وٌعتبرون 
كما أن هذا الحلؾ أو المحور، بحسب رأٌهم، سٌعطً موسكو . النفوذ الروسً فً المنطقة

ورقة قوٌة إضافٌة فً األزمة السورٌة فً ظل مواقؾ روسٌة وعراقٌة متشابهة فً ما ٌتعلق 
ٌتعلق بضرورة الحل السٌاسً لؤلزمة  برفض التدخل العسكري فً الشإون السورٌة، وفً ما

، بّدده وزٌر "الحلؾ ــ الُحلم"ولكن مثل هذا . عبر الحوار بٌن النظام السوري والمعارضة
الخارجٌة الروسً سٌرؼً الفروؾ، عندما رفض عملٌاً ما اقترحه وزٌر الدفاع اإلٌرانً، 

حلؾ "جهة خطط لموا" تحالؾ"حسٌن دهقان، فً موسكو فً نٌسان الماضً بشؤن إنشاء 
". شمال األطلسً

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

5 

 الفساد على للقضاء ًفاعلت عولٍت ًسٍلت ىناك ىل

العراق فً الٌٍم
2 

 
وتنقلت بٌن الدول العربٌة وصادؾ ان دخلت من  ١٩٧٧عندما ؼادرت العراق فً بداٌة عام 

مجموعة الحدود البرٌة إلحدى الدول العربٌة، وإذا بؤلضابط فً تلك الحدود والذي تزٌن كتفٌه 
من النجوم خاطبنً بشكل واضح طالباً منً ان ادفع له إكرامٌة، والحقٌقة هالنً هذا الموقؾ 
ووقفت كؤلمدهوش امامه، ألنً لم ٌصدؾ طوال عمري فً العراق مع كثرة مراجعاتً لدوائر 

 السفر والمرور والتجنٌد والتربٌة والتعلٌم والجنسٌة واألحوال المدنٌة أن دفعت فلساً واحداً 
لتمشٌة أي معاملة من هذه المعامبلت، وهنا انا واقؾ امام ضابط ٌحمل عدة نجوم ٌقوم بعمل 

الحدود، لم اعرؾ كم ادفع له، فدفعت له مبلؽاً من المال ال أتذكره،  روتٌنً لختم جوازي لدخول
، فلما دخلت ذلك البلد وأخبرت من كان فً إستقبالً، قال إن المبلػ الذي دفعته له كبٌر جداً 

فقلت له ولكنً لم اتخٌل ضابطاً بهذه الرتبة ٌطلب إكرامٌة حٌث ال ٌمكننً أن أتصور أن مثل 
هذا األمر ٌمكن أن ٌحدث فً العراق لٌس مع ضابط بل حتى مع أصؽر موظؾ فً أي من دوائر 

وعندما . هكذا كان العراق وهكذا كان المواطن العراقً فً سبعٌنات القرن الماضً. الدولة
وجدت أن هذا العراق الذي كنت أعرفه قد تؽٌر؛ ولعل مقولة  ٢٠٠٣لى العراق بعد عام رجعت إ

أقبلت الدنٌا على أحد أعطته محاسن  إذا)تنطبق فً هذه الحالة إنطباقاً كامبلً ( ع)اإلمام علً 

 .؛ فقد سلبت عنا محاسن انفسنا(ؼٌره، وإن ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه
 فما الذي حدث ؟؟؟؟

األول فترة الحصار؛ حٌث أصبحت الرشوة ضرورة لكً ٌعتاش الناس علٌها، فبل : دثانهناك ح
ٌكفً معاش الموظؾ، كما إن المقبور صدام طلب بشكل علنً أن ٌدفع المواطن هدٌة للموظؾ 

 .على عمله، وبذلك شرعت الرشوة
افً، ولكن ولكن اآلن تؽٌرت األمور، واصبح راتب الموظؾ ٌكفٌه وال ٌحتاج إلى أي مبلػ إض

لماذا إستمرت الرشوة، بل تجذرت، وأصبحت أمراً طبٌعٌاً، وثقافة متعارفة بٌن الناس، وأصبح 

 .الشخص الذي ٌرفض الرشوة هو اإلنسان الشاذ وهو اإلنسان المحارب
أنت : ٌقال أن ملكاً سؤل أحد الحكماء، كٌؾ ترى الزمان؟ فؤجابه الحكٌم: هنا كان الحدث الثانً

 .نت، حسن الزمان؛ وإن أسؤت ساء الزمانالزمان إن حس
إذاً سبب الفساد هو الفئة الحاكمة فإن صلحت وحاربت الفساد قضً على الفساد، وإن ساءت 

 .وانؽمست بالفساد تفشى الفساد وإستشرى كما هو حالنا اآلن

                                                           

 الوثٌقة نت -محمد توفٌق عبلوي 2
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 ولكن، وهنا نطرح اللكن بخط كبٌر وعرٌض، هل إن الفئة الحاكمة مضطرة للفساد ؟؟؟
 . إنها مضطرة ما دامت متصدٌة للعمل السٌاسً :الجواب 

 ونتساءل؛ لماذا اإلضطرار؟؟؟
إن الفئة الحاكمة متصدٌة للعمل السٌاسً، فلها مراكز ولها أتباع، وتعقد المإتمرات : الجواب

واألجتماعات وٌضطر افرادها للسفر ألؼراض سٌاسٌة وتقام المآدب ألؼراض سٌاسٌة اٌضاً، 
بع البوسترات وتنشر اإلعبلنات، والمال ضرورة لهذه الفعالٌات، كما إن وتتصدى لئلنتخاب، فتط

كما إنها تضطر . لها واجهات إعبلمٌة من قنوات فضائٌة وإذاعٌة وصحؾ ومواقع فً اإلنترنت
كل . لدفع مبالػ للمعوزٌن والفقراء، كما إن لبعضها شهداء فتدفع مبالػ لعوائل هإالء الشهداء

 لى مبالػ وإلى اموال ، فمن أٌن تؤتً باألموال ؟؟؟؟؟تلك الفعالٌات تحتاج إ
 :لقد وجدت الفئة السٌاسٌة ثبلثة طرق للحصول على األموال

إن هذا الطرٌق ٌجلب اموال ولكنها مبالػ محدودة وعادة تكون ضئٌلة مقارنة : طرٌق التبرعات

 .بما تتكبده من مصارٌؾ عالٌة
زال ولكن اصبح بشكل أضٌق من السابق ألسباب إن هذا الطرٌق كان متوفراً وال: طرٌق الدول

لسنا بصدد ذكرها، ولكن هذا الطرٌق ٌعنً أإلنقٌاد لسٌاسة الدول الدافعة، وٌعنً إرتهان الجهة 
السٌاسٌة لمصالح دول قد تتعارض مصالحها مع مصلحة العراق، وبالتالً تضطر الجهة 

وهذا امر سًء وؼٌر . العراقالسٌاسٌة الى تحقٌق مصلحة الدولة الخارجٌة على مصلحة 

 .مقبول
طرٌق اإلستفادة من المإسسات التً تهٌمن علٌها هذه الجهات السٌاسٌة من وزارات ومجالس 

محافظات وهٌئات وؼٌرها وذلك من خبلل العقود والمشارٌع واإلتفاقات وكافة طرق الفساد 
الفساد على اوسع  المتعارفة؛ وهنا الطامة الكبرى؛ وهنا سبب التدهور والتراجع وتفشً

 .المستوٌات وإنتشار اإلرهاب ودمار البلد
 لماذا الطرٌقة الثالثة تإدي إلى هذه النتائج الكارثٌة؟؟؟

 :لتقرٌب الصورة نؤخذ المثل التالً
إذا كان الوزٌر على سبٌل المثال ٌرٌد أن ٌحصل على أموال من عقدما لتموٌل جهته السٌاسٌة 

 :فإنه مضطر للقٌام بما ٌلً
ٌبدأ بالتفتٌش عن العقود التً ٌمكن أن تجلب له مبالػ مالٌة كبٌرة، ولكنه سٌواجه : الً او

معضلة، حٌث إن تعلٌمات إجراء العقود تضع مجموعة من الشروط بحٌث لو طبقت هذه 
الشروط بحذافٌرها فإنه ال ٌمكن أن ٌحصل أي فساد وبؤلتالً ال ٌحصل على أي مبلػ، لذلك ٌجب 

ونٌن من الوزارة لتمشٌة العقد من دون اإللتزام بالضوابط والتعلٌمات، كوكٌل علٌه أن ٌجد متعا
الوزارة او مدٌر عام فضبلً عن المفتش العام ولجان فتح ودراسة العقود، والدوائر القانونٌة 

والمالٌة فً الوزارة وؼٌرهم؛ طبعاً هذه الجهات لٌست مستعدة للتعاون مع الوزٌر إال بعد 
من عملٌة الخروج على الضوابط والتعلٌمات ومخالفتها؛  لمبالػ المترتبةضمان حصتها من ا

كما إنه فً كل مكتب من مكاتب هذه الجهات، كمكتب الوكٌل او مكتب المدٌر العام او مكتب 
المفتش العام او مكاتب الدوائر القانونٌة والمالٌة وؼٌرها هناك مجموعة من األفراد الذٌن 

د تلك، وإلسكاتهم إما أن ٌعطون حصة وإما أن ٌسمح لهم بؤإلفساد ستنكشؾ لهم عملٌات الفسا
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ضمن دائرتهم، فٌبدإا بمطالبة المواطنٌن والمراجعٌن والشركات المختلفة بالرشاوي، ولٌس 
هنالك اي رقٌب او حسٌب علٌهم، بل ال ٌستطٌع أي مواطن تقدٌم أي شكوى علٌهم لدى أي 

بالفساد، والشخص الذي  لكل ألنهم جمٌعاً مشتركونشخص فً هذه الوزارة، فؤلكل ٌسكت على ا

 .ال ٌدفع الرشوة تؽلق علٌه جمٌع األبواب
المشكلة التً سٌواجهها المفسدون هو وجود مجموعة من النزٌهٌن الذٌن ال ٌقبلوا بهذه 

األوضاع وبهذا الفساد، هإالء عادة أقلٌة، فإما أن ٌسكتوا وٌؽضوا الطرؾ، وإذا أراد أحدهم أن 
ه المفسدٌن فٌحارب وٌزاح من موقعه أو ٌطرد من الوزارة أو تفبرك له تهمة فٌدفع ٌواج

وبمرور الوقت تفرغ هذه المإسسات من األشخاص النزٌهٌن وٌسٌطر علٌها . ضرٌبة نزاهته

 .المفسدٌن
إن هذا الوزٌر المفسد عادة ال ٌشتؽل للجهة السٌاسٌة التً ٌعمل لها فحسب، بل إنه ٌعمل : ثانٌاً 
سه أٌضاً، فلنفترض أن الجهة السٌاسٌة التً ٌعمل لها تطلب منه عشرة مبلٌٌن دوالر، فمن لنؾ

الطبٌعً أن ٌحقق ربحاً بخمسة عشر ملٌون فٌؤخذ خمسة له وٌترك عشرة للجهة التً ٌعمل 
لها، هذا إذا كان منصفاً، أما إذا لم ٌكن منصفاً، فلعله ٌعطٌهم عشرة وٌؤخذ لنفسة عشرة او 

حتى مئة، فمن ٌحاسبه، فؤألمر ٌتم بسرٌة، وعلٌه أن ٌرضً أشخاصاً آخرٌن داخل عشرون او 
ولذلك نرى إن الجهات السٌاسٌة دائماً تؽٌر وزرائها ألنها لم تحصل على ما كانت . الوزارة

حصله الوزٌر ٌفوق كثٌراً مما أعطاهم إٌاه، وهكذا تنشؤ إقطاعٌات  تتوخاه، أو أنهم علموا أن ما

 .ل أشخاص معدودٌن ألنهم كانوا ٌشؽلون منصباً وزارٌاً أو ما شابهمالٌة من قب
هناك مشكلة كبٌرة تحصل مع الشركة التً تحصل على العقد؛ وفً هذا المجال أحب أن : ثالثاً 

ٌة نأذكر الحادثة التالٌة وهً حادثة واقعٌة حدثت معً؛ حٌث عندما تولٌت الوزارة للمرة الثا
مت به طلبت من جمٌع الشركات العاملة مع الوزارة عمل تعهد فؤول عمل ق ٢٠١٠نهاٌة عام 

مصدق لدى كاتب العدل تذكر فٌه الشركة إنه إذا تبٌن إنهم دفعوا أي رشوة ألي موظؾ فً 
٪ من قٌمة ٣٠الوزارة من درجة وزٌر فما دون، فٌتم إلؽاء العقد وتدفع الشركة ؼرامة بمقدار 

بعد أن . ع من العمل داخل العراق لفترة ثبلث سنٌنالعقد وتوضع على البلئحة السوداء وتمن

 Alcatel ألكاتل)هذا التعهد، جاءنً ممثلوا شركة  أصدرت هذه التعلٌمات وبدأت الشركات تعمل
نحن اآلن )الفرنسٌة وهً من اكبر شركات اإلتصاالت فً العالم وقالوا لً بالحرؾ الواحد (

كما تعلم نحن )فقالوا( لماذا؟)فتعجبت وقلت لهم ( نشعر أن هناك عدالة فً التعامل مع الشركات

وال نستطٌع أن نخالؾ القوانٌن الفرنسٌة، وإذا دفعنا أي رشوة  [PLC] شركة مساهمة كبرى

للحصول على أي عقد فنعاقب من قبل حكومتنا وندفع ؼرامات باهضة جداً تبلػ ملٌارات 
ن الحكومة الصٌنٌة تسمح لهم بدفع الدوالرات حسب القانون الفرنسً، أما الشركات الصٌنٌة فإ

 الرشاوي وال تحاسبهم علٌها، ونتٌجة لذلك فإنهم كانوا ٌدفعوا الرشاوي فً وزارتكم
قبل مجٌئك على مختلؾ المستوٌات داخل الوزارة، وبذلك خسرنا مجموعة من العقود ألنها 

تٌجة وضعت بطرٌقة ومواصفات ؼٌر عالمٌة بل مواصفات خاصة بشركات صٌنٌة محددة ن
لدفعهم رشاوي إلى مجموعة من الموظفٌن، فتم استبعادنا مع العلم إن مواصفاتنا أفضل من 

، وبعد أن تولٌت الوزارة إستطاعت شركة الكاتل (مواصفاتهم وأسعارنا أقل من أسعارهم

 .الحصول على عقدٌن من الوزارة بسبب توقؾ عملٌات الفساد
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اوٌة ألن مواصفات الشركات الصٌنٌة اصبحت قرٌبة المثل الذي ذكرته أعبله ال ٌمثل حالة مؤس
من مواصفات الشركات األوربٌة، أما المؤسات حٌنما ٌكتشؾ الوزٌر أن الشركات العالمٌة ال 

تستطٌع أن تدفع الرشوة، فٌبدأ بالتعاقد مع الشركات العراقٌة ؼٌر المإهلة، بل إنه ٌختار 
إلى مقدار ما تدفعه له من مبالػ، لذلك تؤتً أسوأ الشركة لٌس إستناداً إلى كفاءتها بل إستناداً 

الشركات، وبما أن هذه الشركات تدفع مبالػ كبٌرة جداً للحصول على العقد بحٌث فً النهاٌة 
تجد إنها لن تربح شٌئاً أو إنها ستخسر فتضطر للتوقؾ وعدم إكمال المشروع، فٌكون مشروعاً 

هذه النسبة العالٌة من المشارٌع المتلكئة ؼٌر العراق؛ تجد دولة فً العالم فٌها  متلكئاً؛ وإنك ال
٪ من المشارٌع المتلكئة هً مشارٌع فاسدة لم ٩٩وإنً أستطٌع أن أقول بكل ثقة أن أكثر من 

ٌتم فٌها أختٌار الشركة المنفذة التً تتمتع بكفائة وبخبرة سابقة أو أنها قامت بإنشاء مشارٌع 
ركة قد دفعت ألدفعات األولٌة التً إستلمتها كعموالت مشابهة فً السابق؛ أو قد تكون الش

 .للوزٌر ولم ٌتبق لهم من المال ما ٌكفً للقٌام بالمشروع كما حصل مع بعض المشارٌع
نستنتج مما ذكر أعبله أن ما نعانٌه الٌوم من فساد مستشري على كافة المستوٌات وتوقؾ 

مة ألختٌار الطرٌق الثالث للحصول على عملٌة اإلعمار هو بسبب نزوع الطبقة السٌاسٌة الحاك
األموال، لؤلسؾ ؼدا هذا األسلوب ثقافة متبناة من قبل أكثر ألجهات السٌاسٌة، بل بدأت هذه 

الجهات السٌاسٌة بتشكٌل لجان إقتصادٌة تتعامل بشكل علنً مع موظفً الوزارات ومع 
ت إلى أإلٌؽال فً الفساد الشركات للحصول على األموال بطرٌقة ؼٌر شرعٌة، هذه الثقافة أد

وإلى تعمٌق الفجوة بٌن الطبقة الفقٌرة والطبقة الؽنٌة، وإلى زٌادة معاناة الطبقة الفقٌرة بشكل 
إستفحال األعمال اإلجرامٌة من سرقات وخطؾ وؼٌرها، كما كان  ٌفوق التصور، كما أدى إلى

تنظٌمات اإلرهابٌة، من أحد أألسباب التً أدت إلى إلتفاؾ الكثٌر من المعوزٌن حول ال
فؤإلرهابٌون مع عقٌدتهم الباطلة ولكنهم مقتنعون بها فلدٌهم دافع كبٌر للقتال والتضحٌة 

بارواحهم، أما الجهات العسكرٌة واألمنٌة فؽدوا مترددٌن فً التضحٌة بؤرواحهم من أجل وطن 
راته هم طبقة ال ٌتنعمون هم والمستضعفون من ابناء شعبنا بخٌراته، بل أكثر من ٌتنعم بخً

سٌاسٌة موؼلة فً الفساد، وأدى ذلك إلى فشل هذه الجهات فً مقارعة اإلرهابٌٌن فً الكثٌر 
لشعور بروح المواطنة، فؤصبح ا من المعارك بٌن الطرفٌن، كما إن هذا الواقع أدى إلى فقدان

المواطن هم المواطن العادي مؽادرة البلد والهجرة إلى أرض هللا الواسعة، وأصبح لسان حال 
ال خٌر فً وطن تحكمه فئة سٌاسٌة موؼلة فً الفساد كؤلفئة السٌاسٌة )بحق الوطن أنه 

، وأصبح الكثٌر من المواطنٌن ومن أبناء شعبنا محبطٌن من إمكانٌة (الحاكمة فً عراق الٌوم

 .إصبلح البلد
ة التموٌل من ولكن هل هناك إمكانٌة إلٌجاد حلول بدٌلة لتموٌل الجهات السٌاسٌة إلٌقاؾ عملً

 خبلل مإسسات الدولة؟؟؟
العراق لٌس بدعاً من الدول، والعملٌة اإلنتخابٌة لٌست منحصرة بالعراق، واألحزاب السٌاسٌة 
وإحتٌاجاتها للتموٌل لٌس أمراً خاصاً بالعراق؛ فماذا فعلت الدول الدٌمقراطٌة األخرى أمام هذا 

 الواقع المشابه للعراق؟؟؟
حٌث اصبحت عضواً فً مجلس النواب،  ٢٠٠٥ة فً العراق عام دخلت العملٌة السٌاسً

ومن  ٢٠٠٧ثم رجعت إلى مجلس النواب فً نهاٌة عام  ٢٠٠٦وتولٌت وزارة اإلتصاالت عام 
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خبلل إتخاذي لهذه المواقع وعبلقاتً الوثٌقة مع كافة األحزاب السٌاسٌة ومعرفتً بالكثٌر من 
حة من أٌقاؾ تموٌل الجهات السٌاسٌة بطرق ؼٌر التفاصٌل وخباٌا األمور، وجدت أنه ال منا

مشروعة سواء كانت من دول او إعتماداً على العقود الفاسدة، كما أنه ٌمكن بكل سهولة 
اإلستفادة من تجارب الدول األخرى لوضع منهج لتموٌل األحزاب والجهات السٌاسٌة العراقٌة 

قراطً وعرٌقة فً تشرٌع القوانٌن؛ الدٌم إعتماداً على نموذج مشابه فً دول عرٌقة بنظامها
واحدة من أهم الدول فً العالم العرٌقة بالقانون ولدٌها واقع سٌاسً شبٌه نوعاً ما بالعراق من 
أحزاب سٌاسٌة متعددة تتنازع المقاعد البرلمانٌة هً فرنسا، كما إن القانون الفرنسً ال ٌسمح 

وازنة الدولة لؤلحزاب السٌاسٌة بتبرعات كبٌرة لؤلحزاب السٌاسٌة، وٌخصص مبالػ من م
حسب عدد من ٌمثلهم بمجلس النواب، وال تدفع هذه المبالػ للحزب وإنما تدفع لمصارٌؾ 

الحزب بعد التؤكد من صحتها، كمراكز الحزب ومعاشات للحزبٌٌن المتفرؼٌن ووسائل اإلعبلم 

 .وؼٌرها من المصارٌؾ
دكتور فً العلوم السٌاسٌة )مد سعٌد الشكرجً إستناداً للواقع أعبله قمت باإلتصال بالدكتور مح

وهو اآلن سفٌر العراق فً كٌنٌا، لٌبعث لً دراسة ( من فرنسا ومتخصص بالقانون الدستوري
بشؤن تموٌل األحزاب السٌاسٌة فً فرنسا، وقد بعث لً هذه الدراسة مشكوراً، فؤرسلتها بدوري 

ي ذلك الوقت فً مجلس النواب العراقً للشٌخ همام حمودي رئٌس لجنة التعدٌبلت الدستورٌة ؾ
، لتضمٌنها فً التعدٌبلت الدستورٌة ، ولكن التعدٌبلت الدستورٌة ٢٠٠٨فً الشهر الثالث عام 

لم ترى النور حتى ٌومنا هذا، ولذلك قمت بطرح تلك المقترحات فً مجلس الوزراء عام 
لقانون من تلك المقترحات األحزاب السٌاسٌة ، فلم ٌثبت فً ا عند قراءة مسودة قانون ٢٠١١

ؼٌر مسؤلة تموٌل األحزاب السٌاسٌة من موازنة الدولة ، وتحقٌق هذه الجزئٌة فً قانون 
األحزاب السٌاسٌة أمر مهم، ولكنه ٌحتاج إلى ضوابط وتعدٌبلت من قبل مجلس النواب، ولكن 

 . حتى ٌومنا هذا ٢٠١١لؤلسؾ الشدٌد لم ٌقر قانون األحزاب السٌاسٌة منذ عام 
إن قانون األحزاب السٌاسٌة ٌجب أن ال ٌتضمن تموٌل األحزاب من خزٌنة الدولة فحسب، بل 

ٌجب تشرٌع قوانٌن صارمة لمنع األحزاب السٌاسٌة من تموٌل نفسها من خبلل الوزارات 
التابعة لها، وهذا األمر ال ٌمكن أن ٌتحقق بشكل كامل إال بترشٌح وزراء تكنوقراط كفوئٌن 

أو حزبٌٌن ولكنهم تكنوقراط كفوئٌن ونزٌهٌن، حٌن ذاك فقط نستطٌع أن نقول أن وؼٌر حزبٌٌن 
الحكومة بدأت تسٌر على الطرٌق الصحٌح، وأن هناك إمكانٌة لتحسن الوضع والقضاء على 

 .الفساد وقٌادة البلد إلى شاطًء األمان والتقدم واإلزدهار
من ذلك مع إعبلن حالة الطواريء، ولكن ذلك ال ٌكفً وحده إلصبلح الوضع، بل ٌجب أن ٌتزا

ولكن لٌست حالة طواريء امنٌة وعسكرٌة، بل حالة طواريء ضد الفساد، تحدد ساعة الصفر 
وبعدها كل من ٌفسد من موظفً الدولة ٌعاقب بؤشد العقوبات، وتفتح خطوط ساخنة بٌن 

شوة فً الدولة، المواطن وهٌئة حكومٌة خاصة تنشؤ لهذا الشؤن للتبلٌػ عن أي حالة فساد أو ر
وبعد التؤكد من قٌام أي موظؾ فً الدولة بؤخذ رشوة ٌفضح فً وسائل اإلعبلم، وٌفصل من 
دائرته وٌسجن لفترة ال تقل عن ثبلث سنوات، وتطبق نفس اآللٌات بحق الشركات التً تدفع 

 للقانون؛ قد ٌستمر بعض الموظفٌن فً الرشوة للحصول على العقود الفاسدة بطرٌقة مخالفة
٪ ٢الدولة بالفساد حتى مع هذه اإلجراءات الشدٌدة، ولكن هإالء ال ٌمكن أن تتجاوز نسبتهم ال 
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 .٪، ٌجب التضحٌة بهإالء ، فهإالء لٌس مكانهم دوائر الدولة، بل مكانهم السجن٥إلى 
ذكرنا فً بداٌة المقال أن الجهات السٌاسٌة مضطرة لئلفساد  :اإلضطرار بالمٌزان الشرعً

الٌاتها السٌاسٌة وللتصدي للعمل السٌاسً، ولكن ما هو تقٌٌم اإلضطرار فً مثل هذه لتموٌل فع
الحاالت بالمٌزان الشرعً؟؟؟ هنالك مصطلح فقهً ٌتمثل بالتنازع بٌن ملكة الوجوب وملكة 
الحرمة، فإذا كانت ملكة الوجوب اكبر من ملكة الحرمة فٌمكن حٌنها إرتكاب الحرام من أجل 

فبل ٌجوز فً الشرع إستخدام ممتلكات أي شخص إال بإذنه، ولكن إذا وقع  ؼاٌة أهم وأسمى،
شخص امامك بسبب جلطة قلبٌة وكان قربك هاتؾ وصاحبه ؼٌر موجود فبإمكانك إستخدام هذا 

صاحبه، ألن ملكة الوجوب فً إنقاذ حٌاة إنسان أكبر  الهاتؾ لئلتصال باإلسعاؾ من دون إذن
ولكن هل ٌنطبق هذا األمر على . تلكات الؽٌر من دون إذنهممن ملكة الحرمة فً إستخدام مم

األحزاب اإلسبلمٌة الملتزمة بالشرع حٌن تجٌز لنفسها الفساد من أجل الوصول إلى الحكم؛ 
ألجواب كبل وبسبب بسٌط؛ ألنه ال تنازع فً هذه الحالة بٌن ملكة الوجوب وملكة الحرمة، بل 

حزب اإلسبلمً إلى الحكم وطرحه أشخاصاً مفسدٌن هو تنازع بٌن ملكتٌن للحرمة، فوصول ال
لتولً السلطة هو أمر مخالؾ للشرع وحرام، كم إن إستخدامه أسالٌب للتموٌل تترتب علٌها كل 

 .ما ذكرناه من سلبٌات على المجتمع وعلى البلد هو حرام أٌضاً 
 

إن جمٌع  لؤلسؾ أقول هناك جهل كامل بؤلشرع حتى لمن ٌدعً أنه ٌمثل حزباً إسبلمٌاً؛
المشتركٌن فً فً عملٌات الفساد تلك ٌتحملوا مسإولٌة كبٌرة امام هللا فً هذه السٌاسة التً 

دمرت البلد ودمرت المجتمع، وإنً أدعو جمٌع الجهات السٌاسٌة التً تدعً إنها تلتزم بالشرع 
تشكٌل لمراجعة مواقفها وإتخاذ سٌاسة جدٌدة تلتزم بمنهج جدٌد ال ٌخالؾ الشرع، والسعً ل

حكومة على المعاٌٌر المذكورة أعبله، وإسناد منهج ٌستطٌع إنتشال البلد من حالته السٌئة 

 .بسبب هذه السٌاسات الفاسدة إلى حالة صحٌة وسلٌمة خدمة ألبناء شعبنا ووطننا
إنً مطمئن أن وعً الشعب سٌقودنا فً النهاٌة إلى تشكٌل مثل تلك الحكومة، وتبنً المناهج 

السلٌمة، كما إنً مطمئن أٌضاً إننا سنشهد مثل هذا الٌوم لكً ٌحٌى المواطنون اإلصبلحٌة و

 ………العراقٌون مثل باقً أؼلب سكان األرض فً راحة وسبلم وإطمئنان وتقدم وإزدهار
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إلى أٌن تتجو؟... أسعار النفط
3
 

 

 
 

جٌدا، فنفط لقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها خبلل شهر أٌار الجاري حتى بلؽت مستوى 

دوالرا للبرمٌل، وذلك بفعل عوامل عدٌدة معظمها لم تكن ؼائبة  65اإلشارة بربنت عند مستوى 

عن ذهن المراقبٌن لهذه األسواق، لكن األسباب األخرى التً قد تإدي لهبوط األسعار أو 
نها ما ارتفاعها باقٌة وهً حقٌقٌة وذات أثر مختلؾ فً األسواق، منها ما سٌظهر أثره قرٌبا وم

كما وقد تبٌن من مجمل معطٌات هذا الحراك . سٌظهر أثره على المستقبل المتوسط والبعٌد
االقتصادي أن هناك حدودا لزٌادة اسعار النفط على المدى البعٌد ال تتجاوزها مطلقا متمثلة 

ة بتهدٌد النفط والؽاز السجٌلً والصخري، إضافة إلى بعض بدائل النفط الصناعٌة وبدائل الطاق

 .المتجددة
 أسباب تإدي إلى زٌادة الطلب وبالتالً زٌادة بؤسعار النفط؛

بظل أسعار رخٌصة، هذا األمر : الطلب العالمً وارتفاع معدالت النمو االقتصادي العالمً •

صحٌح وٌساهم بإرتفاع الطلب ومن ثم األسعار، لكن ال ٌمكن مبلحظة هذا األمر قبل مرور سنة 
سعار، لذا من ؼٌر المتوقع أن ٌكون له تؤثٌر واضح خبلل هذه السنة، على األقل من هبوط األ

وذلك ألن النمو ٌعنً اقامة مشارٌع جدٌدة أو التوسع بالمشارٌع القدٌمة وهذا األمر بحاجة إلى 

 .وقت ؼٌر قلٌل
من المعروؾ أن الهدؾ االقتصادي المعلن هو طرد المنتجٌن : المنتجون للنفط ؼٌر التقلٌدي •

ٌر التقلٌدي من األسواق، كالنفط الصخري أو السجٌلً أو النفط الثقٌل المنتج من المٌاه للنفط غ

دوالر  100و 40العمٌقة وؼٌرها، كون كلؾ إنتاج هذه األنواع من النفوط مرتفع جدا، ما بٌن 

دوالرا للبرمٌل، وهذا ما دفع  70منها ٌقع ضمن نطاق أكثر من % 70للبرمٌل، معظمها أو 

األسعار كنتٌجة لضخها كمٌات اضافٌة من النفطة  ضالبلعب األول ـ الى عملٌة خؾ السعودٌة ـ
كونها تتمتع بقدرة إنتاجٌة وتصدرٌة فائضة تقدر بثبلثة مبلٌٌن برمٌل ٌومٌا باالضافة إلى 

القدرات الفائضة لدى اإلمارات والكوٌت الداعمٌن للسٌاسة السعودٌة، وبالفعل حققت العملٌة 
شركات كثٌرة من األسواق وبقٌت أخرى تصارع بسبب إلتزامات مالٌة مع  اهدافها وخرجت

البنوك الممولة لها، لكنها ستخرج إن عاجبل أم آجبل، وقد انخفض عدد األبراج العاملة فً النفط 

برج على وفق تقارٌر  600برجا فً الوالٌات المتحدة إلى ما ٌقرب من  1610السجٌلً من 
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 .بٌكر هٌوز األمرٌكٌة
لقد بات من الواضح أن أمن الخلٌج ؼٌر معرض بقوة إلى التهدٌدات، : لسٌاسة وأمن الخلٌجا •

 .ولكن ٌبقى هذا الهاجس حاضرا وٌثٌر المخاوؾ لذا فإن أثره إٌجابً على األسعار
البنوك التً تمول شركات إنتاج النفط ؼٌر التقلٌدي لم تعد تثق بدراسات الجدوى االقتصادٌة،  •

عودة هإالء المنتجٌن للعمل ثانٌة على النفط ؼٌر التقلٌدي أصبحت صعبة للؽاٌة،  لذا فإن مسؤلة
من دون توفٌر الدعم المالً، وهذا ٌعنً أن عودتهم لؤلسواق ستكون بطٌئة، بل مستحٌلة فً 
حال تمت مراقبة األسعار بشكل ال ٌسمح لها بالصعود ثانٌة، فهذا العامل أصبح بمثابة الحاجز 

بارتفاع األسعار للمستوٌات التً كان النفط فٌها، حٌث أن السعر الذي ٌمكن الذي ال ٌسمح 

دوالرا للبرمٌل، فسعر أعلى من ذلك ٌعنً عودة  80اعتباره السعر األمثل للنفط بحدود الـ

 .لهإالء المنتجٌن، وسعر أقل ٌعنً خسارة للمنتجٌن التقلٌدٌٌن
خفض إنتاجها، لكن ٌبدو أن هذه المنظمة ال  أوبك قد تكون عامبل لرفع األسعار فٌما لو قررت •

تنوي خفض اإلنتاج بسبب مواقؾ السعودٌة المعلنة، ولكن قد تكون ضؽوط الدول األعضاء فً 
األوبك على السعودٌة، قد توافق األخٌرة على خفض اإلنتاج، وهذا ما سٌكون ذا أثر كبٌر على 

 .ارتفاع األسعار
 

 أسباب تإدي إلى هبوط األسعار
كان الهدؾ الثانً من عملٌة خفظ األسعار سٌاسً، وهو اإلضرار باقتصادٌات روسٌا، المنتج  •

ٌكٌة، لكن ال س األكبر للوالٌات المتحدة األمراألكبر عالمٌا، وإٌران والعراق وفنزوٌبل، المشاك
الروس خفضوا اإلنتاج وال المستهدفٌن اآلخرٌن، ولو كانوا قد خفضوا إنتاجهم ألرتفعت 

ار ولكن طبٌعة تعاقدات روسٌا مع أوربا المستهلك األكبر للنفط الروسً تختلؾ عن باقً األسع
التعاقدات المعروفة عالمٌا، كما ولٌس باستطاعة المستهدفٌن الباقٌن تخفٌض اإلنتاج لحاجة 

 .هذه البلدان لعائدات النفط الملحة
أمرٌكا ستجد لها  -السعودٌة إٌران؛ هذه الدولة المستهدفة سٌاسٌا إلضعافها من قبل محور  •

فرصة لزٌادة إنتاجها بحدود ملٌون ونصؾ الملٌون ٌومٌا بعد رفع العقوبات االقتصادٌة عنها، 
لكن لحد اآلن لٌس من المإكد أن ترفع هذه العقوبات كما ولٌس مإكدا أن إٌران تستطٌع بالفعل 

 .رفع إنتاجها أو أن لدٌها زبائن جاهزٌن لشراء النفط المنتج
حقبل ال بد أن  17زٌادة إنتاج النفط العراقً كنتٌجة لعملٌات التطوٌر المستمرة فً أكثر من •

إلى  200ٌكون لها أثر سلبً فً األسعار، فالزٌادة السنوٌة المتوقعة من العراق قد تكون بٌن 

ألؾ برمٌل ٌومٌا، وهً كمٌة كبٌرة، والعراق لٌس مستعدا لوقؾ هذه الزٌادات لحاجة  400

اق لمزٌد من عائدات النفط، فضبل عن األسباب التعاقدٌة مع الشركات النفطٌة العالمٌة التً العر

 .تعمل على تطوٌر الحقول العراقٌة
التكنولوجٌا الحدٌثة وسرعة تطورها، وتطوٌر تقنٌات جدٌدة إلنتاج النفط السجٌلً جعل من  •

لبرمٌل، وهذا ٌعنً أن عودة بعض دوالرا ل 35و 25الممكن انتاج النفط السجٌلً بكلفة ما بٌن 

 .النتجٌن للنفط ؼٌر التقلٌدي أصبح ممكنا فً حال اقتناع البنوك العالمٌة بالتموٌل
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لٌبٌا، قد تكون عامبل سلبٌا فٌما لو استقرت بها األوضاع األمنٌة، وكذلك العراق وسورٌا،  •

لٌون ونصؾ الملٌون برمٌل حٌث لهذه الدول الثبلث امكانٌات لزٌادة اإلنتاج والتصدٌر بحدود م
ٌومٌا مجتمعة، وهذا سٌكون له أثر سلبً على األسعار، خصوصا وأن هذه الدول بؤمس الحاجة 

 .ألي دوالر من عائدات النفط
الؽاز الروسً وجموح اإلنتاج والمسارات الجدٌدة لخطوط األنابٌب واالتفاق مع الصٌن، ببل  •

المٌا، كون المستفٌد من الؽاز الروسً هو أوربا أدنى شك لها أثر سلبً على أسعار النفط ع

 .الؽربٌة والصٌن فً المستقبل القرٌب جدا، هإالء ٌعتبرون من أكبر االقتصادات بالعالم
بعد أن استقر سعر النفط عند أوطؤ مستوى له، كانت خزانات النفط لجمٌع مصافً العالم قد  •

منخفضة عن السابق، وهذا ٌعنً أن  نضبت، وقد بدأت عملٌة ملإها من جدٌد ولكن بؤسعار
الطلب العالمً فٌه زٌادة كبٌرة ولكن مإقتة، تنتهً عند ملء الخزانات فً المصافً العالمٌة، 
وهذا ٌعكس حالة ال تمثل سوقا نفطٌا مستقرا وحقٌقٌا، أي طلب حقٌقً ٌمثل القدرة التكرٌرٌة 

مثلة بالحاجة الحقٌقٌة للمصافً للمصافً العالمٌة وال التجهٌز ٌمثل حالة االستقرار المت
العالمٌة، حٌث ال أحد ٌعرؾ كمٌات النفط االضافٌة التً تضخها السعودٌة وشركائها فً الوقت 

   .الحاضر
المضاربون، لهم دور كبٌر بتذبذب األسعار، ألنهم دخلوا بقوة على العملٌة واستاجروا ناقبلت  •

ن فترة األسعار الرخٌصة ستستمر لفترة عمبلقة قدٌمة لخزن النفط الرخٌص، وهذا ٌعنً أ
طوٌلة، حٌث كلما ارتفعت األسعار قلٌبل تم بٌع كمٌات من النفط المخزن لدى المضاربٌن، وهً 

مبلٌون برمٌل، عائمة فً المحٌطات تنتظر الوقت المناسب لبٌعها  250إلى  200كمٌات تقدر بـ

 .بؤسعار جٌدة
ت أبعاد متعددة، وال أحد ٌستطٌع التكهن السعودٌة وحربها ضد الخصوم وعنادها ذا •

بمساراتها لكون السعودٌة تشهد تؽٌرات سٌاسٌة على مستوى القٌادات، فالقٌادات الجدٌدة 
معظمها شابة ومؽامرة أولها حرب الٌمن ولٌس آخرها، لذا من ؼٌر المعلوم بؤي اتجاه ستتطور 

أن جمٌع العوامل التً ناقشناها قد  األمور، مما سٌإثر سلبا أو إٌجابا على أسعار النفط، حٌث

 .تتحول من عوامل ذات بعد إٌجابً إلى السلبً والعكس صحٌح
 :استنتاجات عامة

التقدٌر الذي قمنا به وقام به آخرون هو تقدٌر كٌفً ولٌس كمٌا، بسبب عدم توفر المعطٌات -1

 .الصحٌحة، لذا ٌصعب وضع تقدٌر دقٌق ألثر أي من تلك العوامل
ففً حال ارتفعت األسعار أكثر من : دوالرا للبرمٌل 85إلى  80الصلب أمام سعر الحاجز  -2

ذلك، ستعود الشركات المنتجة للنفط الؽٌر تقلٌدي للعمل مما سٌزٌد من اإلنتاج، وهو بدوره 
سٌخفض األسعار مرة اخرى، لذا من الصعب جدا أن نرى نفطا مستقببل، على مستوى السنوات 

 .من هذا النطاق السعريالعشر القادمة، أعلى 
قد ٌتحول أحد العوامل من إٌجابً على أسعار النفط إلى سلبً والعكس صحٌح وذلك بتؽٌر  -3

 .السٌاسات المتعلقة بالنفط عالمٌا وسٌاسات الدول المنتجه للنفط
دوالرا  60لهذه األسباب مجتمعة ال أعتقد أن أسعار النفط سترتفع هذه السنة عن نطاق الـ -4
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نفط اإلشارة برٌنت، ولكن بحال استقرت األسواق، أي أن المعروض ٌمثل المنتج كسعر ل
والمستهلك ٌمثل فقط طاقة المصافً العالمٌة، سٌكون هناك تطورات نحو إرتفاع نسبً ولكن 

 .ٌقؾ بوجهه ذلك الحاجز السعري الذي نعتقد أنه واقعً جدا
ر النفط الرخٌص نسبٌا لها خصوصٌتها مما ال شك فٌه أننا على أعتاب حقبة جدٌدة من أسعا -5

 .وال أحد ٌستطٌع التكهن إلى متى ستستمر هذه الحقبة، قد تكون عقدا من الزمان أو أقل قلٌبل
هناك عوامل أخرى لٌست ذات أثر كبٌر هذه األٌام، لكن قد تكون ذات شؤن كبٌر فً القادم  -6

 .ة، لذا سٌبقى سوق النفط تحت المجهر لفترة طوٌلممن األٌا
*  
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اللٍبرالٍت بالوفيٌم االسالهً
4 

 
الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على اشرؾ االنبٌاء والمرسلٌن ابً القاسم محمد واله 

 الطاهرٌن
ان االسبلم ٌعطً كل حق حقه وٌصنؾ التٌارات على حسب مفهمومها رؼم اختبلؾ 

والتً ٌسعى كل تٌار للحصول علٌها  مصطلحاتها كما اعطى الحرٌة الصحٌة والمدروسة 
ونبلحظ الؽرب اعطوا للدٌمقراطٌة هذا المعنى والذي دعى له االسبلم وهو اختٌار المجتمع 

حرٌة ٌتساوى فٌها الناس كافة بدون النظر الى اللون والعرق والقومٌة واللؽة والدم 
وهى كلمة ؼربٌة  الٌة والجؽرافٌة او الطائفة او المذهب او الدٌن اما مفهوم االسبلم للٌبر

 وٌكون هنا تعرٌؾ اللٌبرالٌة والمراد منها نصرة الطبقة العاملة والكادحة 
مذهب رأسمالً ٌنادي بالحرٌة المطلقة بدون قٌود فً السٌاسة واالقتصاد ، وٌنادي بالقبول 

 بؤفكار الؽٌر وأفعاله ، حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله ، شرط المعاملة
واللٌبرالٌة السٌاسٌة تقوم على التعددٌة اإلٌدلوجٌة . بالمثل اي تقبل الطرؾ المقابل افكاره 

واللٌبرالٌة الفكرٌة تقوم على حرٌة االعتقاد ؛ أي حرٌة اإللحاد ، وحرٌة . والتنظٌمٌة الحزبٌة 
دٌمقراطٌة السلوك ؛ أي حرٌة الدعارة والفجور ، وعلى الرؼم من مناداة الؽرب باللٌبرالٌة وال

ولكن  ٌتصرفون ضد الحرٌة الفردٌة والشعوب فً عبلقاتهم الدولٌة والفكرٌة   إال أنهم نراهم 
النه هناك ؼموض  فٌبقى معناها بقلب مإسسها وما علٌنا  للٌبرالٌة  لٌس هناك تعرٌؾ خاص 

داٌة فً نفس المصطلح و نشؤت اللٌبرالٌة فً التؽٌرات االجتماعٌة التً عصفت بؤوربا منذ ب
 القرن السادس عشر المٌبلدي، وطبٌعة التؽٌر االجتماعً والفكري ٌؤتً بشكل متدرج بطًء

والمفهوم األساسً فً هذه المرحلة هو مفهوم ذات اإلنسان باعتباره الفاعل , مرحلة التكوٌن 

  . صاحب االختٌار والمبادرة
الك لحٌاته وبدنه وذهنه وعمله ومفهومها األساسً هو مفهوم الفرد العاقل الم, مرحلة االكتمال 

, وعلى أساس هذا المفهوم شٌد علم االقتصاد العقلً المخالؾ لبلقتصاد اإلقطاعً المتفكك , 
والمخالؾ لسٌاسة االستبداد المترهل , وشٌد علم السٌاسة العقلٌة المبنً على نظرٌة العقد 

  . المنخور
ادرة الخبلّقة من المحافظة على الحقوق ومفهومها األساسً هو مفهوم المب, مرحلة االستقبلل 

  . وهو تطور من العقل الخٌالً إلى الملك الواقعً, واالعتماد على التطور البطًء , الموروثة 
ومفهومها األساسً هو مفهوم المؽاٌرة واالعتراض وترك مساٌرة اآلراء , مرحلة التقوقع 

أن هذه الكلمة ( رانزولً)ٌبلحظ  د اإلبداعألن الخبلؾ واالعتراض ٌبعد عن التقلٌد وٌول, الؽالبة 
بٌنما تكاد تستعمل دائماً فً إٌطالٌا بالمعنى , تستعمل فً إنكلترا خصوصاً بالمعنى االقتصادي 
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  . السٌاسً الدٌنً
أن ٌحدد معنى الحرٌة فٌقول  –أحد أقطاب اللٌبرالٌة فً القرن التاسع عشر  –وٌحاول طوكفٌل 

هو أن كل إنسان نفترض فٌه أنه خلق عاقبلً ٌستطٌع حسن إن معنى الحرٌة الصحٌح :"
ٌملك حقاً الٌقبل التفوٌت فً أن ٌعٌش مستقبلً عن اآلخرٌن فً كل ما ٌتعلق بذاته , التصرؾ 

ونظراً لكون الحرٌة مفهوماً عاماً ٌوصل إلى التعارض  وأن ٌنظم كما ٌشاء حٌاته الشخصٌة
ون ٌتمنى أن توضع اللٌبرالٌة فً مقابل النظرٌة والتنازع بٌن الحرٌات المتناقضة فإن هٌم

وعندئذ ٌمكن أن تكون األولى ("االنفبلت)وهذا تؽٌٌر لمفهوم الحرٌة , االنفبلتٌة 
, معتبرة بوصفها النظرٌة األخبلقٌة والسٌاسٌة التً تتوق إلى حرٌة الفرد أٌما توق (اللٌبرالٌة)

هذه الحرٌات عندما تؽدو إباحٌات مضرة  وتحّد فً الوقت نفسه من المطالبة أو الحصول على
فً المقابل ٌمكن للنظرٌة االنفبلتٌة أن تكون صورة للفردٌة التً ( بمعنى إعبلن الحقوق)باآلخر 

التعترؾ بؤي حد مؤلوؾ وقانونً للحرٌة الفردٌة فهً وحدها الحكم على حقوق الفرد وفقاً 
 لقوته

قضة لمفهوم الحرٌة بالمعنى اللٌبرالً مثل وٌقابل اللٌبرالٌة مجموعة من المصطلحات المنا

, والحكومة األوتوقراطٌة هً الحكومة الفردٌة المطلقة المستبدة  autocrtisme االستبدادٌة

أخذت اللٌبرالٌة أطواراً متعددة بحسب الزمان والمكان وتؽٌرت مفاهٌمها فً أطوارها المختلفة 

  .ٌة وإعطاء الفرد حرٌته وعدم التدخل فٌها، وهً تتفق فً كل أطوارها على التؤكٌد على الحر
  :وٌمكن أن نشٌر إلى طورٌن مهمٌن فٌها

  : اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة: أوالً 
أبرز فبلسفة اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة، ونظرٌته تتعلق باللٌبرالٌة ( م 1704) ٌعتبر جوك لوك 

ود الدولة، وهذا فً حد السٌاسٌة، وتنطلق نظرٌته من فكرة العقد االجتماعً فً تصوره لوج

  .ذاته هدم لنظرٌة الحق اإللهً التً تتزعمها الكنٌسة
وقد تمٌز لوك عن ؼٌره من فبلسفة العقد االجتماعً بؤن السلطة أو الحكومة مقٌدة بقبول 

 األفراد لها ولذلك ٌمكن بسحب السلطة الثقة فٌها
ة أثناء عملٌة النقل األعمى لما عند وهذه اللٌبرالٌة اإلنكلٌزٌة هً التً شاعت فً الببلد العربً

  .األوربٌٌن باسم الحضارة ومساٌرة الركب فً جٌل النهضة كما ٌحلو لهم تسمٌته
وهً التً " لٌبرالٌة ألوكز" وهً التً ٌمكن أن ٌحددها بعضهم بـ: " ٌقول القرضاوي 

مفهوم أوضحها جوك لوك وطورها االقتصادٌون الكبلسٌكٌون ، وهً لٌبرالٌة ترتكز على 
أم فً  التحرر من تدخل الدولة فً تصرفات األفراد،سواء كان هذا فً السلوك الشخصً للفرد

 حقوقه الطبٌعٌة أم فً نشاطه االقتصادي آخذاً بمبدأ دعه ٌعمل
اللٌبرالٌة االقتصادٌة وهً الحرٌة المطلقة فً المال دون تقٌٌد ( م1790)وقد أبرز آدم سمٌث 

  .أو تدخل من الدولة
ٌّة من خبلل هذه اللٌبرالٌة، فهً روح المذهبٌن وأساس وقد ت كونت الدٌمقراطٌة والرأسمال

وهذه فً الحرٌة االقتصادٌة " دعه ٌعمل " تكوٌنها، وهً مستوحاة من شعار الثورة الفرنسٌة 

  .وسٌؤتً التفصٌل فً مجاالت اللٌبرالٌة. فً الحرٌة السٌاسٌة" دعه ٌمر " 
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  : اصرةاللٌبرالٌة المع: ثانٌاً 
ٌّر ذي داللة فً توكٌداتها فمنذ أواخر القرن التاسع . تعرضت اللٌبرالٌة فً القرن العشرٌن لتؽ

عشر، بدأ العدٌد من اللٌبرالٌٌن ٌفكرون فً شروط حرٌة انتهاز الفرص أكثر من التفكٌر فً 
وفٌر وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري على األقل من أجل ت. شروط من هذا القٌد أو ذاك

  .الشروط التً ٌمكن فٌها لؤلفراد أن ٌحققوا قدراتهم بوصفهم بشراً 
. وٌحبذ اللٌبرالٌون الٌوم التنظٌم النشط من قبل الحكومة لبلقتصاد من أجل صالح المنفعة العامة

وفً الواقع، فإنهم ٌإٌدون برامج الحكومة لتوفٌر ضمان اقتصادي، وللتخفؾ من معاناة 

  .اإلنسان
التؤمٌن ضد البطالة ، قوانٌن الحد األدنى من األجور ، ومعاشات كبار : مج تتضمن وهذه البرا

  .السن ، والتؤمٌن الصحً
وٌإمن اللٌبرالٌون المعاصرون بإعطاء األهمٌة األولى لحرٌة الفرد ، ؼٌر أنهم ٌتمسكون بؤن 

أي autocratic . على الحكومة أن تزٌل بشكل فعال العقبات التً تواجه التمتع بتلك الحرٌة

 . .حاكم استبدادي
والنقاش المستمر والجدل بٌن التٌار اإلسبلمً والتٌار اللٌبرالً حول فهم وتؤطٌر المفاهٌم 

والمصطلحات الؽربٌة التً ٌروج لها التٌار اللٌبرالً الذي ٌنتصر الى طبقة العمال دون الؽٌر ، 
ما ٌنادون له، فبعض من المسلمٌن لم وهذا الجدل واالختبلؾ منبثق من عدم فهم كبل التٌارٌن ب

تتبلور عنده كل األفكار والمفاهٌم اإلسبلمٌة التً نادى بها الشرع الحكٌم والتً جاءت فً 
المتمثله بمحمد صل هللا علٌه واله والطاهرٌن  مصدرٌه األساسٌٌن كتاب هللا وسنته الشرٌفة 

مصطلحات الؽربٌة هم اآلخرون لم هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى الذٌن ٌروجون للمفاهٌم وال
ٌفهموا كنن هذه المصطلحات عند الؽرب فلم ٌعرفوا منها إال القشور ناهٌكم أن بعضهم لم 

وطالما أن الحالة هذه فمن المإكد والطبٌعً أن ٌنشؤ اختبلؾ بٌن !! ٌفهموا شٌئا عنها البتة
اإلسبلمً ٌبعد النجعة أحٌانا  إن السبب الذي جعل التٌار.. هذٌن التٌارٌن اإلسبلمً واللٌبرالً

عن مضامٌن الشرٌعة الصحٌحة ولكون هذا التٌار ٌستقً تعالٌمه من مصادر ٌجانبها الصواب 
فً آحاٌٌن كثٌرة، ولكون هذا التٌار لم ٌتماس مع المصادر الشرعٌة األصلٌة الصحٌحة وهً 

اوصٌكم او انً تارك ) والهوالعترة الطاهره كما اوصى بذلك النبً صل هللا علٌه  القرآن الكرٌم 
، فإنه أحٌانا ٌنداح (فٌكم الثقلٌن كتاب هللا وعترتً اهل بٌتً الٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض

بعٌدا عن الصواب حٌنما ٌرٌد إفهامنا للتعالٌم اإلسبلمٌة، إذا فإن الركون واالرتماء فً أحضان 
ر تنؤى عن الصواب ومن ثم ال أشٌاء ؼٌر صحٌحة فإنه من المإكد أن بعض أطروحات هذا التٌا

ٌستطٌع هذا التٌار اإلسبلمً تمٌٌز الؽث من السمٌن مما ٌحاطون به من مصطلحات ومفاهٌم 
إن هذا الفهم العاجز متؤت من عدم التوؼل فً صمٌم المفاهٌم ! ؼربٌة ُتجلب إلٌنا من الؽرب

السنة، إنه من المإكد أن واألفكار التً توجد فً مصادر اإلسبلم األصٌلة القرآن الكرٌم وصحٌح 
الدٌن اإلسبلمً متمثل فً مصادره األصٌلة لٌس عاجزا عن فرز الؽث من السمٌن، والصواب 

من الخطؤ مطلقا، وإنما نحن الذٌن نعجز عن هذا التمٌٌزمن عدم فهمنا لمضامٌن وأفكار اإلسبلم 
ٌوم بحاجة ماسة إلى أن التً منشإها كما قلت آنفا كتاب هللا وسنة رسوله، إننا الٌوم وفً كل 

 .تكون استنباطاتنا ومخرجاتنا من هذه المصادر
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أما ما أتوجه به إلى التٌار اللٌبرالً الذٌن ٌسوقون لبعض مضامٌن هذا التٌار فهم اآلخرون لم 
إن هذا المصطلح الذي ساد ذكره عندنا الٌوم فً اآلونة ! ٌفهموا مضامٌن ومصطلح اللٌبرالٌة 

اته معان ؼٌر المعانً التً وجدت إبان وجود هذا المصطلح والؽرض الذي األخٌرة ٌحمل فً طً
ُوجد من أجله عند الؽرب، فاللٌبرالٌة تحمل عند انبثاقها معان سامٌة وهو نصرة العمال على 
. أرباب العمل، أو بمعنى أصح إن اللٌبرالٌة هً أخذ الحق للعمال الذٌن ُظلموا من قبل أربابهم

إذا من هذا المنطلق فاللٌبرالٌة لها معان سامٌة .. الٌة إبان نشوئها األولهذا هو معنى اللٌبر
ولكننا جلبناها من الؽرب مشوهة الوجه والمضامٌن ولوٌنا عنقها إلى أشٌاء ال تمت لمعناها 
األصٌل بصلة تذكر،فحسبنا أن اللٌبرالٌة هً الحرٌة بدون حدود وال قٌود وهً التملص عن 

 إن اللٌبرالٌة ُتظلم عندما نفهمها هذا الفهم السقٌم وعلى ذلكم قٌسوا على كبل!! تعالٌم األدٌان 
فمثبل إن نشوء العلمانٌة عند ..مصطلحات ؼربٌة أخرى كالعلمانٌة والدٌمقراطٌة إلى آخره

الؽرب كان هدفه التخلص من ربقة علماء الدٌن فً الؽرب ورجال الكنٌسة الذٌن أساإوا للدٌن 
دما جدؾ وهرطق رجال الكنٌسة وأتوا بتعالٌم تخدم مصالحهم المسٌحً الصحٌح، فعن

وأهوائهم،ثار علٌهم المجتمع الؽربً، فالمجتمع الؽربً آنذاك حاول أن ٌتخلص من هذه التعالٌم 
التً ال تمثل الدٌن المسٌحً الصحٌح، فمن المإكد أن المجتمع الؽربً آنذاك إذا وجد تعالٌما 

كنٌسة فمن المإكد أنهم سٌثورون علٌها، وكذلك مصطلح مشوهة وخرافات أتى بها رجال ال
فهً مقبولة ولها مبررها، أما  -الدٌمقراطٌة إذا كانت تحارب استبداد شخص ما فً قضٌة ما 

إذا كانت الدٌمقراطٌة هً أن تذهب مع األكثرٌة ولو جانبهم الصواب فهً دٌمقراطٌة جانبها 
األصٌل هً أخذ الحق للمظلوم من الظالم، وإذا كانت  الصواب، أما إذا كانت اللٌبرالٌة فً معناها

العلمانٌة هً محاربة الذٌن ٌهرطقون فً الدٌن، وإذا كانت الدٌمقراطٌة هً منع االستبداد فً 
فبل نشك لحظة واحدة أن هذه األفكار هً من معانً األدٌان السماوٌة السامٌة ال  -قضٌة ما 

مصطلحات لها مفهوم ٌنضوي تحت عباءة الدٌن سٌما الدٌن اإلسبلمً، فطالما أن هذه ال
أما إذا كان لهذه المصطلحات معان مشوهة فُتفهم اللٌبرالٌة على أنها . الصحٌح فهً مقبولة

العٌش بدون قٌود وُتفهم أن العلمانٌة هً مصادرة األدٌان، وُتفهم الدٌمقراطٌة على أنها الذهاب 
هذه المصطلحات هذهو الؽرض منها فهً فمتى كانت  -مع األكثرٌة ولو كانوا على خطؤ 

ممقوتة عند جمٌع األدٌان السماوٌة، ومن ثم ٌجب محاربتها، ما أرٌد أن أخلص إلٌه فً هذا 
المقال المتواضع شكبل ومضمونا هو أن وجود االختبلؾ بٌن هذٌن التٌارٌن اإلسبلمً 

مشتركة، وهذا االختبلؾ  واللٌبرالً هو ألنهما لم ٌقفا على أرض صلبة، ولم ٌكن بٌنهما قواسم
لن ٌرتفع إال إذا فهم التٌار اإلسبلمً اإلسبلم على حقٌقته، وفهم التٌار اللٌبرالً تلك 

المصطلحات التً ٌروجون لها فهما عمٌقا، ومن ثم ٌرتفع االختبلؾ بٌنهما، وبالمناسبة فإنه 
ن إٌجاد الحلول ومن قفز إلى ذهنً فً ثناٌا هذا المقال شًء هام أال وهو هل اإلسبلم عاجز ع

إن الدٌن اإلسبلمً بل دعونً أبعد من ذلك إن جمٌع  -كبل!! ثم ٌكمل بما عند الؽرب من مفاهٌم؟
األدٌان السماوٌة تحمل فً مضامٌنها حلوال مناسبة لجمٌع مشاكل الزمان والمكان، فدٌننا 

ر الحكٌم بهذا قال اإلسبلمً ما ترك شاردة وال واردة إال وأعطانا علمها وقد نطقت آٌات الذك
ءٍء }: تعالى ًْط ن شَف ابِف مِف تَف ا فِفً الكِف نَف طْط ا فَفرَّم ءٍء }: ، وقال تعالى{مَّم ًْط اًنا لُِّكلِّ شَف ٌَف ابَف تِفبْط تَف كَف الْطكِف ٌْط لَف ا عَف لْطنَف زَّم نَف وَف

ٌنَف  لِفمِف ى لِفلْطُمسْط رَف ُبشْط ًة وَف مَف حْط رَف ُهًدى وَف وْط }: ، وقال تعالى{وَف ءٍء مَّم ًْط ن ُكلِّ شَف احِف مِف ا لَفُه فِفً األَفلْطوَف نَف بْط تَف كَف ًة وَف ظَف عِف
نَف  قٌِف ارَف الْطفَفاسِف ٌُكمْط دَف ؤُرِف ا سَف نِفهَف سَف ؤْطُخُذواْط بِفؤَفحْط ٌَف كَف  مَف أْطُمرْط قَفوْط ةٍء وَف ا بِفقُوَّم هَف ءٍء فَفُخذْط ًْط ٌبلً لُِّكلِّ شَف فْطصِف تَف إذا إن . {وَف
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وإن السنة .. الدٌن اإلسبلمً لٌس عاجزا عن تلمس الحلول لجمٌع مشاكل الحٌاة والحالة هذه
إن المسلمٌن أحٌانا . وأفكارا لجمٌع مشاكل الحٌاةالصحٌحة هً األخرى تحمل مضامٌنا 

ٌُمنون بؤمور خانقة وٌرون أن اإلسبلم عاجز عن وضع الحلول لمشاكل الزمان  ٌُصابون و
! والمكان ومن ثم ٌذهبون إلى تنظٌر آخر سواء كان من عندنا نحن المسلمٌن أو عند الؽرب 

مصادره األصٌلة لم نعٌش فً أي ضائقة من إن اإلسبلم لو أننا ذهبنا نتوكؤعلى  -كبل وألؾ كبل 
األمر، ولكننا ٌوم ارتمٌنا على مصادر أخرى ٌجانبها أحٌانا الصواب فإننا سوؾ نقؾ حٌارى 

وسؤقول لكم شٌئا هاما بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن التٌار . تجاه معضبلت الزمان والمكان
الحضارٌة متناسٌا تعالٌم الدٌن  الذي ٌعشق ما عند الؽرب على عبلته وٌعشق مخرجاتهم

اإلسبلمً هو بسبب أن مخرجات الذٌن ٌشتؽلون بالدٌن اإلسبلمً أحٌانا مخرجات هزٌلة، ومن 
ثم ال تروق لمن ٌتطلع إلى ما عند الؽرب من مخرجات، وإنً هنا ال أبرر للذٌن ٌعشقون ما عند 

العكوؾ على دراسة ما  الؽرب من نتاج حضاري جانباصواب ألنه من الواجب علٌهم هو قبل
باختصار شدٌد إنً . عند الؽرب أن ٌعكفوا على دراسة ما عندنا من تعالٌم حتى ٌتبٌن لهم الحق

ال ألوم التٌار اإلسبلمً إذا لم ترق لهم أطروحات التٌار اللٌبرالً السٌما إذا كان التٌار اللٌبرالً 
لٌبرالً إذا ذهب إلى ما عند الؽرب بسبب ٌؤتً بتعالٌم جانبها الصواب، كما أنً ال ألوم التٌار ال

أنه لم ٌجد بؽٌته فً أطروحات التٌار اإلسبلمً ولكن بما ان اللٌبرالٌة تنادي بحق 
الفردٌة والشعوب اال انها شعارات لٌس لها حقٌقٌة واقعٌه بل حبر على ورق اٌن هً  الحرٌة 

هذه  لتمٌز العنصري والقومً من قضاٌانا االسبلمٌة وقضٌة فلسطٌن واٌن هً من االستبداد وا
نحن افضل الشعوب وؼٌرنا خدم لنا بل ٌجب ان الٌسموا باالنسانٌة  اسرائٌل دائما تنادي وتقول 

المعنى  والٌعطً للكلمة  مع االسؾ نبلحظ من ٌدعً هذه التسمٌات ٌمتلك االزدواجٌة بالتعبٌر 
سبلمً بحٌث اعطى كل حق حقه الحقٌقً لها كما ٌدعون لكن ما اروع الحرٌة عند المفهوم اال

 .ضمن حدود واطر مرسومه تعطً للفرد حقه وعدم التجاوز على حرٌات االخرٌن
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أدب الخالف ًأثره فً ًحذة األهت
5
 

 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

إن الناظر فً حٌاة األمم والشعوب والمجتمعات ٌدرك ان االختبلؾ حقٌقة قائمة فً لؽاتها 
وتقالٌدها وفً اشكالها وألوانها وهذا االختبلؾ هنا بمعنى المؽاٌر الشامل لبلفراد اٌضاً وعاداتها 

حٌث ان لكل فرد وجوداً خاصاً به ٌمتاز به عن ؼٌره وهذه الوجودات المتعددة هً التً ٌعبر 
وؼٌر ذلك من االلفاظ التً وضعت فً اللؽة ( انا وانت وهو وهً وهم وهن)عنها فً اللؽة بـ

ة على هذه الوجودات المتعددة والتً ٌختلؾ بعضها عن البعض اآلخر وكل واحد منها للدالل
المعنى الجزئً الذي ٌمتنع )ٌشكل معنى جزئٌاً حقٌقٌاً كما ٌقول علماء المنطق فً تعرٌفه بؤنه 

(. انطباقه على اكثر من فرد
ن آٌات هللا سبحانه وقد عّبر القرآن الكرٌم عن هذا االختبلؾ بمعنى التعدد والتؽاٌر بؤنه م

ومن آٌاته خلق السماوات واالرض واختبلؾ ألسنتكم وألوانكم ان فً ذلك آلٌات )وتعالى 

. 32: الروم( للعالمٌن

ومن خبلل ما تقدم ٌتبٌن لنا ان هذا االختبلؾ بالمعنى المتقدم هو سّنة من سنن الخلق والتكوٌن 
الخبلؾ واالختبلؾ مع اآلخر فقد تجتمع  فهو بمعنى االختبلؾ عن اآلخر وهو ال ٌعنً بالضرورة

االفراد والجماعات على قواسم مشتركة وعلى قواعد عامة فً قضاٌا الفكر والسلوك والنظام 
العام رؼم وجود االختبلفات الكثٌرة بٌنهم فً عالم اآلراء واألفكار واالرادات والمعتقدات حٌث 

. ج عن إعماله فً حقول العلم والمعرفةال وجود لبلستنساخ فً عالم العقل االنسانً وما ٌنت
وفً القرآن الكرٌم اٌضاً اشارة جلٌة الى حقٌقة االختبلؾ الفكري بٌن بنً البشر كما جاء فً 

ولو شاء ربك آلمن من فً االرض كلهم جمٌعاً أفؤنت تكره الناس حتى ٌكونوا : )قوله تعالى

. 99: ٌونس( مإمنٌن

ن رحِفم ربك ولو شاء ربك لجعل ال: )وقوله تعالى  ناس أمة واحدة وال ٌزالون مختلفٌن اال مَف

. 118: هود..( ولذلك خلقهم

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء هللا لجعلكم امة واحدة ولكن لٌبلوكم فً : )وقوله تعالى

. 48: المائدة( ما أتاكم فاستبقوا الخٌرات الى هللا مرجعكم جمٌعاً فننبئكم بما كنتم فٌه تختلفون

والمستفاد من هذه النماذج من اآلٌات المباركات ان االختبلؾ فً اآلراء والمعتقدات هو حقٌقة 
قائمة اٌضاً وباقٌة الى ٌوم القٌامة ولكن الحٌاة الدنٌا هً المجال الستباق الخٌرات والتنافس 

. علٌها رؼم تعدد آرائنا واختبلؾ افكارنا ومعتقداتنا

                                                           

  مجلة الشراع  -العبلّمة المجتهد السٌد علً األمٌن 5
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الٌها اآلٌات وهً الواقع الذي نشاهده ونعٌشه فً حٌاتنا ان وقد تحّصل ان الفكرة التً ترمً 
االختبلؾ بٌن االفراد والجماعات واألمم والشعوب ال ٌقتصر على االختبلؾ التكوٌنً بٌنهم الذي 
ٌستلزم التعدد والتكاثر بل هو ٌشمل عالم الفكر اٌضاً وما ٌتفرع عنه وهذه الحقٌقة ٌجب القبول 

الم العبلقات التً نبنٌها مع اآلخر سواء كانت بٌن فرد وآخر وجماعة بها واالنطبلق منها فً ع
ٌا اٌها الناس : )مع جماعة اخرى فً االمة الواحدة او بٌن امة وأخرى على قاعدة قوله تعالى

انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا 

. 13: اتالحجر( علٌم خبٌر

  
: االختبلؾ ال ٌعنً التصادم

ومن خبلل ما تقدم من معنى االختبلؾ ٌظهر ان االختبلؾ ال ٌعنً التصادم بٌن المختلفٌن فً 
آرائهم وافكارهم كما نرى ذلك فً الثروة الفقهٌة التً تكاثرت من خبلل اختبلؾ اآلراء 

ٌشٌر الى هذا المعنى الذي واالجتهادات وهو ما نراه فً مختلؾ مجاالت الفكر االنسانً و
: ذكرناه قول الشاعر العربً حٌث استعمل االختبلؾ فً الموارد التً ال ٌوجد فٌها تصادم

هوى ناقتً خلفً وقّدامً الهوى 
وإنً واٌاها لمختلفان 

: وقول آخر
نحن بما عندنا وأنت بما 

عندك راضٍء والرأي مختلؾ 
الرضى كان قائماً مع االختبلؾ كما هو الحال فاالختبلؾ كان موجوداً ولكن خطة السٌر واحدة و

فً المودة التً ال ٌفسدها اختبلؾ الرأي وقد حكً هذا المعنى على لسان قٌس بن الملوح 
: ولٌلى العامرٌة

فاختبلؾ الرأي ال ٌفـسد للود قضٌة ......فؤلنً انا شٌعـً ولٌلى أموٌة
  

: الخبلؾ واالختبلؾ
فكار الى حصول الخبلؾ والنـزاع بٌن ذوي اآلراء المختلفة وقد ٌإدي االختبلؾ فً اآلراء واال

واالفكار المتعددة عندما ٌحاول كل ذي رأي ان ٌثبت صحة رأٌه ومعتقده وان ٌبطل الرأي اآلخر 
وهنا تظهر الحاجة الى القوانٌن التً تحكم هذا الخبلؾ وقد ادرك علماء المنطق المسلمون 

ح المجتمع واألمة انه ال بد من بقاء الخبلؾ فً االطار وؼٌرهم من العلماء الناظرٌن فً اصبل
الفكري بٌن المختلفٌن وبذلك تتراكم المعارؾ وتزداد مسائل العلوم وتتقدم المجتمعات فً 

مختلؾ الحقول والمٌادٌن وقد وضعوا اآلداب والوصاٌا التً تحكم المناظرات واالحتجاجات 
ا حل هذه الوصاٌا من المنطق الذي رسمه القرآن وتبقٌها مطبوعة بالطابع الفكري وقد استفادو

. الكرٌم فً ادارة الخبلفات الفكرٌة التً جرت فً حٌاة االنبٌاء مع أممهم وشعوبهم
واذا كان الخبلؾ حقٌقة وأمراً واقعاً فً حٌاة المجتمعات فبل بد من التعاطً معه كذلك بالشكل 

ٌم الخبلؾ وابقائه فً الدائرة الفكرٌة دون الذي ٌحافظ فٌه على التنوع واالختبلؾ من خبلل تنظ
. التؤثٌر على نظم امور الجماعة فً حٌاتها وعبلقاتها العامة
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: وقد جعلوا من آداب المناظرة والخبلؾ اموراً عدٌدة نذكر اهمها
مرجعٌة القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة فإذا كان الخبلؾ فً المسائل الدٌنٌة : منها

والفقهٌة فبل بد من الرجوع الٌهما باعتبار ان القرآن الكرٌم والسّنة النبوٌة من العقائدٌة 
المصادر االساسٌة لآلراء فً العقائد الدٌنٌة واالحكام الشرعٌة كان ال بد من العودة الٌهما عند 

ٌا اٌها الذٌن آمنوا اطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً : )وقوع الخبلؾ على قاعدة قوله تعالى
األمر منكم فإن تنازعتم فً شًء فردوه الى هللا والرسول ان كنتم تإمنون باهلل والٌوم اآلخر 

. 59: النساء( ذلك خٌر وأحسن تؤوٌبل

وٌمكن االستفادة اٌضاً من الكتاب والسّنة فً طرٌقة الحوار واالختبلؾ مع اآلخر التً ال تنطلق 
خر هو الباطل المطلق كما جاء فً قوله من الزعم بامتبلك الحقٌقة المطلقة وان الطرؾ اآل

فهو لم ٌقل لهم باطل ما تزعمون ولكنه طالبهم بالبرهان والدلٌل ( قل هاتوا برهانكم: )تعالى

. 34: سبؤ( وإّنا أو إٌاكم لعلى هدى او فً ضبلل مبٌن: )وفً آٌة اخرى

جابة على ولذلك كانت سٌرة السلؾ الصالح من العلماء عند الوصول الى رأي او عند اال
وهذا هو المنقول عن اإلمام ( وهللا اعلم)استفتاء ٌقولون فً نهاٌة االستفتاء وابداء الرأي كلمة 

رأٌنا صواب ٌحتمل الخطؤ ورأي ؼٌرنا خطؤ ٌحتمل : )مالك وؼٌره من األئمة الذٌن كانوا ٌقولون
(. الصواب

هو قد بذل قصارى جهده فً فالحقٌقة التشرٌعٌة قد تتعدد وقد ال نكون فً جانب مدعٌها وانما 
الوصول الٌها ولذلك قد اتفقت كلمة علماء االسبلم على عدم جواز تكفٌر المسلم بذنب فكٌؾ اذا 

وهو معذور فٌه على كل حال بل هو مؤجور مرتٌن ان !. كان رأٌاً اجتهادٌاً ٌحتمل الصواب؟
. اصاب ومرة ان اخطؤ كما ورد فً بعض الرواٌات

والشتم واللعن والسخرٌة بالطرؾ اآلخر ومعتقداته ألن هذا االسلوب  اجتناب السباب: ومنها
ٌإدي الى تؤجٌج نار العداوة واستحكام الخبلؾ وٌوقظ مشاعر الحقد والشحناء وٌفسد مساعً 

التقارب وٌذهب بالفائدة المتوخاة من المجادلة الفكرٌة الهادفة للوصول الى الحقٌقة وقد 
ادع الى سبٌل : )لقرآن والسّنة من القرآن الكرٌم كقوله تعالىاستفادوا هذا االمر من نصوص ا

وال : ))، وقوله تعالى125النحل ( ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً احسن

اذهبا الى فرعون انه : )، وقوله تعالى46: العنكبوت( تجادلوا اهل الكتاب اال بالتً هً احسن

وال تسبوا الذٌن ٌدعون : ))، وقوله تعالى44: طه( تذّكر او ٌخشىطؽى فقوال له قوالً لٌّنا لعله ي

. 108االنعام ( من دون هللا فٌسبوا هللا عدواً بؽٌر علم

وقد استفاد العلماء المسلمون ان هذه الطرٌقة المطلوب التعامل بها مع اهل الكتاب وؼٌرهم هً 
ق اولى واستفادوا ذلك اٌضاً طرٌقة مطلوبة فً تعامل المسلمٌن بعضهم مع البعض اآلخر بطري

(: ص)وقوله ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: )من السنة النبوٌة كقوله علٌه الصبلة والسبلم
(. بشروا وال تنفروا وٌسروا وال تعسروا)

التواضع فً الخطاب وتجنب عبارات الكبرٌاء والتعاظم واالبتعاد عن الكلمات النابٌة : ومنها
ولو كنت فظاً ؼلٌط القلب النفضوا : )ذا المعنى من قوله سبحانه وتعالىوالقبٌحة وقد استفٌد ه

. 159آل عمران ( من حولك

اٌضاً فً آداب الخبلؾ وهً اهمها كما ٌقول علماء المنطق وهً تتلخص فً ان : ومن الوصاٌا
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ٌكون الهدؾ االساسً من الحوار هو الوصول الى الحق وإٌثار االنصاؾ ولٌس التشنٌع برأي 
ر والؽلبة علٌه وان ٌتجنب المحاور العناد باالصرار على الخطؤ ان ظهر له فإنه ٌكون قد اآلخ

ارتكب خطؤٌن حٌنئذٍء ألن االصرار على الخطؤ ٌكون خطؤ آخر وربما ٌكون اشد شناعة من االول 
وال ٌجرمنكم شنآن قوم على ان ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب : )وهذا ما استفادوه من قوله تعالى

. 8: المائدة( وىللتق

وقد كان من اسالٌب البحث العلمً عند بعض العلماء الذٌن ادركناهم ان ٌبتدأوا بعرض وجهة 
. النظر االخرى واستعراض أدلتها والتماس ادلة اخرى لها قبل االستدالل على الرأي المختار

ة فً المدٌنة وقد كانت معظم هذه الوصاٌا التً ذكرناها موجودة فً المدارس الفقهٌة والكبلمً
المنورة وفً الكوفة وبؽداد والبصرة وسائر الحواضر العلمٌة فً العالم االسبلمً وكانت جزءاً 

من المنهج العلمً المعتمد عند االئمة والدارسٌن كما ٌحدثنا التارٌخ االسبلمً عن تلك 
الثوري  المناظرات الفقهٌة التً كانت تدور بٌن االمام الصادق واالمام ابً حنٌفة وسفٌان

والحسن البصري ومما ٌلفت النظر ان بعض الحوارات كانت تجري مع الزنادقة دون حرج كما 
جرى بٌن ابن ابً العوجاء واالمام الصادق ومع الزندٌق الذي جاء من مصر الى المدٌنة ولم 

ٌجده فقٌل ذهب الى مكة فتبعه الزندٌق الى مكة وسؤله مسائل عدٌدة فً العقٌدة دون ان ٌخاؾ 
الزندٌق من االمام ومن الجماعات المتطرفة ان تقطع علٌه الطرٌق ألن السلطة السٌاسٌة تحفظ 

الحرٌات الفكرٌة والدٌنٌة وتحمٌها ولٌس ألحد ان ٌقوم مقامها فً محاكمة العقائد واالفكار 
واالشخاص ألن ذلك اختصاص السلطات القضائٌة المسإولة عن النظر فً هذه المسائل التً 

ٌها ومن البلفت للنظر اٌضاً فً تلك الحوارات التً كانت تجري فً الحواضر العلمٌة بٌن ترفع ال
االئمة والعلماء وبٌن الزنادقة وؼٌرهم من المجادلٌن فً امور الدٌن دون ان ٌتعرضوا لهم 

بسوء وانما كانوا ٌبذلون الجهد فً اقناعهم ورد شبهاتهم فاالمام الصادق مثبلً فً حواره مع 
ق الذي جاءه من مصر ولم ٌحكم علٌه بالكفر وااللحاد ولم ٌقم الحد الشرعً فً االرتداد الزندي

على ابن ابً العوجاء وال على ؼٌره من اهل الجدل والتشكٌك ولم ٌصدر الفتاوى بحقهم بل كان 
متروكاً للسلطة السٌاسٌة والجهات -كما ٌظهر من تلك الوقائع–االمر فً تطبٌق االحكام 

. لمنبثقة عنهاالقضائٌة ا
ًُّ األمر دفعاً للمفسدة األشد  اً قام به ول ٌَّم وهذا ٌشعر بؤن حّد اإلرتداد فً الماضً كان تدبٌراً ظرف

فً بداٌة الّدعوة، وقد كان اإلرتداد فً الؽالب مقترناً مع جرائم أخرى كالخروج المسلّح الذي 
. كما ٌظهر ذلك من حّد المحارب ٌزعزع السبلمة فً النظام العام، ولٌس لمجرد إنكار اإلعتقاد،

فاالئمة والعلماء كان دورهم تعلٌم االمة ألحكام الشرٌعة ونشرها والدفاع الفكري عنها وأما 
تطبٌق االحكام على الموضوعات وتنفٌذها على االشخاص فهو متروك للسلطات التنفٌذٌة من 

قوق ولم ٌكن من حق اي باب لزوم نظم األمر والحفاظ على النظام العام الذي تحفظ به الح
جماعة دٌنٌة ان ترمً ؼٌرها بالكفر و ان تقٌم علٌه حداً شرعٌاً متجاوزة دور السلطة القائمة 
وهذا هو الخطؤ بل الخطٌئة الكبرى التً وقعت فٌها جملة من الحركات الدٌنٌة المعاصرة التً 

ا بدعوى حاكمٌتها تحكم على ؼٌرها بالكفر واالرتداد وتعمل على تطبٌق االحكام وتنفٌذه
وتنفٌذها ألحكام هللا متجاوزة بذلك دور السلطة الناظمة لؤلمر والتً ال بد منها فً قٌام 

وانه ال بد للناس من امٌر بر (: )ع)المجتمعات والدول واالوطان كما جاء فً كبلم االمام علً 
جل وٌجمع به الفًء او فاجر ٌعمل فً امرته المإمن وٌستمنع فٌها الكافر وٌبلّػ هللا فٌها اال
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وٌقاتل به العدو وتؤمن به السبل وٌإخذ به للضعٌؾ من القوي حتى ٌسترٌح بر وٌستراح من 
(. فاجر

ولعل من اهم االسباب لوالدة هذه الظاهرة الخطٌرة والجدٌدة فً مجتمعاتنا االسبلمٌة هو تحول 
لماء فً اعتماد نهج تلك الحركات عن النهج الذي درج علٌه السلؾ الصالح من االئمة والع

الدعوة واالرشاد والتعلٌم ألحكام الشرٌعة الى نهج آخر ٌتم من خبلله استخدام العمل الدٌنً فً 
مشارٌع الوصول الى السلطة والبحث عنها بكل ثمن ولذلك نرى وقوع الصراعات والنـزاعات 

بٌن دعاة ٌفترض ان  الدموٌة بٌن حركات اسبلمٌة فً الكثٌر من بلدان العالم العربً واالسبلمً
ٌدعوا الى سبٌل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وقد تحولوا الى طبلب سلطة بالوسائل ؼٌر 

المشروعة وقد نصبوا انفسهم قضاة للشرٌعة دون تنصٌب لهم من احد وأقاموا محاكم التفتٌش 
ل بنظام عن عقائد الناس وأفكارهم ٌصدرون االحكام فً خصومهم دون محاكمة وفً ذلك االخبل

المجتمع وتعرٌضه ألفدح الخسائر االخطار التً تنذر بالسقوط واالنهٌار وهم بطرٌقتهم هذه لم 
ٌخرجوا عن أدب الخبلؾ فحسب بل خرجوا بسبب تطرفهم عن قواعد النظام العام واحدثوا 
: لىالفرقة والبؽضاء داخل المجتمع الواحد والدٌن الواحد واالمة الواحدة وهم ٌقرأون قوله تعا

وال تكونوا كالذٌن : )وقوله تعالى 103: آل عمران( واعتصموا بحبل هللا جمٌعاً وال تفرقوا)

. 105: آل عمران( تفرقوا من بعد ما جاءهم البٌان

هدانا هللا وإٌاهم سواء السبٌل وأرانا الحق حقاً ووفقنا التباعه والباطل باطبلً ووفقنا الجتنابه 
ن الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون احسنه وأستؽفر هللا لً ولكم ونسؤل هللا تعالى ان ٌجعلنا م

. والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
 
 


