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:امللخص
 واحلقوق املشروعة للشعب الكردي يف املساواة واحلرية والعدالة واملشاركة السياسية،تتناول هذه املقالة التعريف ابلقضية الكردية
 والدعوة إىل نشر اخلري والتسامح وجتاوز املنزلقات الفكرية اليت هتدف إىل تعميق اخلالف بني،كحقوق اثبتة يتفق عليها الناس
 وهتدف املقالة إىل تسليط الضوء على معاانة األكراد،املسلمني مجيعا ونبذ العصبيات اليت ترمي إىل خلخلة اجملتمعات اإلسالمية
 وذلك ابستخدام املنهجني الوصفي والتحليلي إضافة إىل،واحلقوق املشروعة هلم ونشر التسامح وتعزيز الوحدة بني كل املسلمني
 وأن، ومما توصلت إليه املقالة أن األكراد جزء ال يتجزأ من األمة اإلسالمية اليت جيمعها رب واحد ونيب واحد.املنهج التارخيي
 ويعرتف للشعوب اإلسالمية مجيعا ومنهم األكراد التمتع بكامل احلقوق، وحيفظ هلا حقها،ديننا احلنيف يعرتف ابلقوميات كلها
. والسماح للشعب الكردي بتشكيل وحدته السياسية، واحرتام خصوصيتهم،املشروعة
 الوحدة اإلسالمية، حقوق اإلنسان، السياسة الشرعية، األكراد:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
This article discusses the definition of the Kurdish issue, the legitimate rights of the Kurdish people in
equality, freedom, justice and political participation as fixed rights agreed upon by people, and the
call to spread goodness and tolerance and transcend intellectual slides that aim to deepen the
dispute between all Muslims and reject bigotry and fanaticism that aims to crack and spilit Islamic
societies, and the article aims to shed light on the suffering of the Kurds and their legitimate rights,
and to spread tolerance and promote unity among all Muslims. Three methods have been adopted
namely the descriptive and analytical methods in addition to the historical method. Among the
findings: is that the Kurds are an integral part of the Islamic nation that is united under one God and
one Prophet, and that our true religion recognizes all nationalities, preserves their right, and
recognizes all Muslim ethnic groups , including the Kurds, to enjoy the full legitimate rights, respect
their privacy, and allow the Kurdish people to form their political unity.
Keywords: The Kurds, Siyasah Shar’iyyah, Human Rights, Islamic Unity
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املقدمة:
جاء اإلسالم هداية للناس كافة وإخراجا للعباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ،ومن ظلم اإلنسان إىل عدل اإلسالم ومن
ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة  ،ومن خالل قراءة الباحث للشعب الكردي بوصفه أحد الشعوب اإلسالمية الكبرية يف الشرق
األوسط ،جيد أهنم مروا أبوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية حالت دون متتعهم ببعض احلقوق املشروعة ،ألسباب
سياسية كان هلا أثر يف البىن االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وجعل القوى اخلارجية واملعادية لالسالم اقتناص احلالة واملزايدة
فيها وفق حساابت ضيقة يف تفريق املسلمني وإضعاف شوكتهم بوسائل عديدة اهلدف الرئسي ليس حبا يف األكراد وسواد عيوهنم
ولكن توسيع فجوة االختالف بني املسلمني والتغرير هبم وغزو املسلمني يف عقر دارهم حتت الفتات براقة حتمل يف طياهتا السم
الزعاف ،حىت أصبحت القضية الكردية إحدى أهم اآلليات اليت ميكن االعتماد عليها يف التفريق بني املسلمني وتغيري اخلارطة
السياسية يف الشرق األو ،1ويهدف البحث إىل تبيان أن التصدي لألخطار اخلارجية ال يكون إال إبصالح البيت اإلسالمي
الداخلي ،والتسامح بني املسلمني وإشراك الشعوب مجيعا يف كل قضاايها وإعطائها كامل احلقوق املشروعة؛ ليتسىن للمسلمني مل
الشمل وبناء احلضارة اإلسالمية املتكاملة يف العقيدة والشريعة وشىت جوانب احلياة.
مشكلة البحث:

بعد انقسام العامل اإلسالمي إىل دويالت وطنية بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية العثمانية ،حياول بعض املفكرين تصووير القضوية
الكردية قضية قوميوة لويس هلوا ارتبواط ابإلسوالم واملسولمني ،ونوتج عون هوذا ردة فعول مطالبوة ابالسوتقالل وفوق أطور قوميوة كرديوة .لوذا
يهدف البحث إىل:
 .1التعريف ابلقضية الكرية وأساسها التارخيي.
 .2بيان واقع األكراد املعاش.
 .3بيان إقرار التشريعات للحقوق.
أمهية البحث:

يستمد البحث أمهيته من كونه يعاجل قضية تعد من أبرز القضوااي يف املرحلوة احلاليوة ذات االرتبواط ابألمون القوومي اإلسوالمي،
تعتموود علووى األصووول الشوورعية الوويت أقرهووا ديننووا اإلسووالمي احلنيووف لكوول املسوولمني ،وي كوود علووى الصووفات الوويت دعووا إليهووا اإلسووالم،
ويساعد يف عالج بعض اإلشكاليات اليت يتصورها بعض الناس حول واقع األكراد.
منهجية البحث:

استخدم الباحث املنهج التارخيي :لبيان التطورات اليت مرت هبا القضية الكردية واستيعاب األساسيات اليت تساعد يف فهمها
يف العصر احلديث.
املونهج الوصوفي التحليلووي :بغورس دراسووة القضوية حسووب طبيعتهوا بيوان الواقووع املعاصور لألخوووة االكوراد وتثبيووت األصوول ( احلقوووق
املشروعة اليت أقرها اإلسالم لكل مسلم.

1

انظر :إبراهيم إبراهيم ،اشكالية العالقة بني األكراد و العرب (منشورات مراكز عامودة للثقافة الكردية ،االخراج الفين للطبعة االلكرتونية سريوان حجي  ،برقم ، 25 :ص .5
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التعريف ابألكراد

لفظووة األك وراد يف اللغووة قيوول :امل وراد هبووا الووذين سووكنوا يف البووارز :أي الصووحراء ،وحيتموول أن ي وراد بووه انبوول؛ ألنووه ابرز عوون وجووه األرس ،وقي ول :هووم:
الدايملة ،2وقيل املراد هبا :اب ِزُر اان ِحياةٌ قا ِريباةٌ ِم ْن كِ ْرمان ِهباا ِجباال ،3ويف االصطالح :كوردستان تعوين حرفيوا األرس الويت يعويه فيهوا الكوورد وهوي تلوك
املنطقة اليت تقع يف جنوب غريب أسيا ،4وتربط األكوراد روابوط إقليميوة وجغرافيوة بلوورت الوحودة القوميوة ،وتتميوزت خبصوائ تودفع هبوم إىل
الرغبة يف التضوامن والورتابط ،5ويوتكلم األكوراد اللغوة العربيوة إال ان اللغوة الرئيسوة لألكوراد اللغوة الكرديوة ،6الويت تشوتمل علوى كلموات
عربية تتجاوز ثالثة أرابع اللغة ،7والشعب الكردي بوصفه يشوكل إحودى القوميوات الويت تعويه يف الشورق األوسوط ،ميتواز بطبيعتوه
االجتماعية والعشائرية اليت حتمول السومات املشورتكة بوني اجملتمعوات يف الشورق األوسوط ،8ويورى بعوض املو رخني والكتواب أبن أصول
األكراد يعود إىل العرب من خالل ا نتساهبم إىل ربيعة بن بكر بن وائل أو إىل مضر بن نزار ،الوذين عاشووا ابنبوال قودميا سوعيا وراء
املوواء واملرعوى ،9قووال املسووعودي عوون أصوول األكوراد « :تنووازع النوواس يف بوودئهم ،فموونهم موون رأى أهنووم مون ربيعووة بوون نوزار ابوون معوود بوون
عدانن ،انفردوا يف قدمي الزمان ،وانضافوا اىل انبال واألودية ،دعتهم إىل ذلك األنفة ،وجاوروا من هنالك من األمم السواكنة املودن
والعمائر من األعاجم والفرس ،فخالوا عن لساهنم ،وصارت لغتهم أعجميوة ،ولكول نووع مون األكوراد لغوة هلوم ابلكرديوة ،ومون النواس
انفردوا يف قدمي الزمان لوقائع ودماء كانت
من رأى أهنم من ُم ا
ضر بن نزار ،وأهنم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن ،واهنم ُ
بينهم وبني غسان ،ومنهم من رأى اهنم من ربيعة ومضور ،وقود اعتصوموا يف انبوال طلبوا للميواه واملراعوي فحوالوا عون اللغوة العربيوة ملوا
جوواورهم موون األمووم » ،10وأغلووب األكوراد مسوولمون ُسوونِيون ،ومعظمهووم يلتووزم املووذهب الشووافعي السووين ،ومووازال افظووا علووى ارتباطووه
مبسائل الفقه والتشريع إىل يومنا هذا ،11وارتبطت القومية الكردية ابإلسالم ارتباطا وثيقا حىت عصران احلاضر.
ارتباط القومية الكردية ابإلسالم
كان لألكو راد قصوب السوبق يف الودخول يف ديون اإلسوالم ،ويسوجل التواريي اإلسوالمي علوى رأي بعوض الكتواب أن األكوراد اعتنقووا
اإلسالم يف السنة (الثانية للهجرة من اهلجرة ،12يف حني يرى البعض أهنم اعتنقووا اإلسوالم يف السونة (اخلامسوة عشور للهجورة ، 13
ويرى البعض أهنم دخلوا يف اإلسالم السنة (الثامنة عشر للهجرة علوى يود الصوحايب عيواس بون غونم -رضوي عنوه ، 14-ويوذكر

2

انظر :سعيد بن علي بن وهب القحطاين ،فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري (السعودية :الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،رسالة دكتوراه،
من جامعة اإلمام مد بن سعود اإلسالمية ،ط 1421 ،1هو  ،ج  ،1ص .501
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14

مد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (الوفاة ، 711 :لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط 1414 ،3هو  ،ج  ،4ص .57
انظر :إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظرايت (الكويت :منشورات ذات السالسل ،ط 1985 ،4م  ،ص .97
انظر :إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظرايت ،مرجع سابق ،ص .99 -97
شبكة األلوكة  ،ثقافة ومعرفةhttp://www.alukah.net/culture/1007/38776..
انظر :أمحد اتج الدين ،األكراد اتريخ شعب وقضية وطن ( القاهرة :الدار الثقافية للنشر ،ط 1441 ،1هو2001 ،م  ،ص .68
انظر :زيرفان سليمان الربواري ،الوعي السياسي وتطبيقاته ،احلالة الكردستانية منوذجا (دهوك :مطبعة خاين ،ط 2006 ،1م  ،ص .55
انظر :عبد الرزاق مد أسود ،موسوعة العراق السياسية (الدار العربية للموسوعات ،ط 1986 ،1م  ،ج  ،7ص .13
انظر :أبو احلسن على بن احلسني بن على املسعودي (املتوىف346 :هو  ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق :أسعد داغر (دار اهلجرة1409،هو  ،ج  ،2ص .99

انظر :سليم مطر ،جدل اهلوايت :عرب ،أكراد ،تركمان ،سراين ،يزيدية ،صراع االنتماءات يف العراق والشرق األوسط  ،مرجع سابق ،ص .54
انظوور :عبوود احلكوويم عموووش ،حتليللأ أبعللاد هللاهرة نزاعللات األقليللات :دراسللة منللوذج القض لية الكرديللة (انزائوور :رسوالة ماجسووتري معهوود العلوووم السياسووية والعالقووات الدوليووة امعووة
انزائر يف العالقات الدولية1994 ،م  ،ص.87
انظور :سوليم مطور ،جلدل اهللوايت :علرب ،أكلراد ،تركملان ،سلراين ،يزيديلة ،صلراع االنتملاءات يف العلراق والشلرق األوسلط (األردن :دار الفوارس للنشور والتوزيوع2003 ،م ،
ص .54
إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm.
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بعوض املو رخني أن أرس األكوراد فتحووت (سوونة عشورين للهجوورة ؛ يف عهوود اخلليفووة عموور بون اخلطوواب -رضووي عنووه ،15 -والووذي
يظهر للباحث أن اختالف امل رخني يف حتديد فرتة دخول اإلسالم يرجع إىل تواصل الفتح للمناطق اليت يسكنها األكراد حىت سونة
عشرين للهجرة ،وإن كان قد دخل بعضها يف وقت سابق ،وبعد دخول األكرد يف اإلسالم متسوكوا بوه أشود التمسوك وانضولوا مون
أجله يف كل امليادين ،وقدم األكراد خدمة جليلة لإلسالم واملسولمني يف الفتوحوات اإلسوالمية ،وضوحوا ابلغوا والورخي يف سوبيل
الدعوة اإلسالمية ،وخدمة العقيدة اإلسالمية وانهاد يف سبيل يف عهد اخلالفوة العباسوية ،وكيوف تصودي األكوراد للقائود املغوو
هوالكووو يف القوورن (الثالووث عشوور بكوول بسووالة واقتوودار ،وكيووف غووريت شخص وية ص والح الوودين األيووويب ،جموورى العووامل اإلسووالمي يف
حينهووا ،كنموووذج للبطوول املسوولم الووذي حووارب الصووليبيني وانتصوور علوويهم يف معووارك عديوودة  ،وحتريووره أرس فلسووطني ،انهيووك عوون
أتسيسه للدولة األيوبية مبصر ،وقود استبسول األكوراد يف الودفاع عون اإلسوالم دفاعوا شوديدا وكانوت كردسوان معقوال هاموا مون معاقول
اإلسالم واملسلمني واستطاع األكراد احلاق اهلزائم تلو اهلزائم أبعداء اإلسالم ،وعندما حل (القورن العشورين انودلعت احلورب العامليوة
16
األوىل فاشرتك األكراد مع اخلالفة العثمانية يف الدفاع عن أرس املسلمني واستبسلوا ابنهاد على انهتني العراقية والقوقازية.
وموون املعووروف أن منطقووة كردسووتان خووالل حكووم العثمووانيني شووهدت نوعووا موون االسووتقرار عمومووا ،17وإال أنووه نتيجووة لألطموواع
االستعمارية حتديدا قبل احلرب العاملية سنة (1332هو1914 ،م استوىل الشيعة والروس على كثري من املناطق الكردية ،18وعلى
إثرها عملت األطراف اخلارجية من جهتها على استمالة األكراد خاصة روسيا ،وفرنسا وبريطانيا من خالل الوعود بتحريور الشوعب
الكردي ،وكان اهلدف من ذلك هو كسب أتييد األكراد للحد من من مناطق اخلالفة العثمانية والقضاء على قوهتا؛ ونتيجة ملعواانة
الشووعب الكووردي يف تقسوويمه كشووعب بعوود احلوورب العامليووة األوىل بوورزت القوميووة كو داة لتوحوود الشووعب الكووردي ، 19وقامووت حركووات
20
وطنية كردية غلب عليها الطابع القومي.
وتلبيووة حلاجوة األكوراد ورغبووتهم يف التمسووك أبصووهلم اإلسووالمية اجتمووع جمموعووة موون اإلسووالميني األكوراد يف موسووم احلووج ،يف
(1400 /12 /11هو يف مكة املكرمة ،وتباحثوا قضية الشعب الكوردي املسولم وتبلوورت أحوزاب إسوالمية جتموع األكوراد يف إطوار
موحوود ،حتووافظ علووى اإلسووالم وموودم قضووااي األكوراد املشووروعة ،21يف إيطووار األمووة اإلسووالمية ومنهووا علووى سووبيل التمثيوول ال احلصوور؛
احلووزب اإلسووالمي الكردسووتاين ،وهووو :حووزب سياسووي إسووالمي ،يهوودف إىل تكووون دولووة إسووالمية يف منطقووة كردس وتان ،22ابلعموول
السياسووي ابمووتالك السوولطات ،التنفيذيووة والتش وريعية والقضووائية ،أبن يكووون مصوودر التش وريع الكتوواب والسوونة ،وأن احلريووة حووق عووام
مصونة يف التفكري والتعبري ،وأتليف التجمعات ما مل تتعارس مع اإلسالم 23وإجياد جمتمع متكافل متعاون تلتقي فيه مصلحة الفرد
24
واجملتمع.
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انظر :قدامة بن جعفر ،اخلراج وصناعة الكتابة (الوفاة ، 337 :حتقيق :مد حسني الزبيدي (العراق :دار الرشيد ،ط  ، 1ج  ،1ص .381
انظ وور :أمحو وود اتج الو وودين ،األك ل لراد اتريل للخ شل للعب وقضل للية وطل للن ،مرج ووع سو ووابق ،ص 6 ،5؛ جملو ووة املعرف ووة السو ووعودية ،األكو وراد أيت ووام العو وواملwww.amude.com, .
24.11.2004
انظر :مد صادق صبور ،موسوعة مناطق الصراع يف العامل (القاهرة :دار األمني للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  2002 ،1م  ،ج  ،1ص .81
انظر :حسن كاكي ،كوردستان واألمة الكورديةwww.gilgamish.org/docs/kurdistan_and_kurdish.doc..
انظر :اندية شريف العموري ،أضواء على الثقافة االسالمية (م سسوة الرسوالة1422 ،9 ،هوو2001 ،م  ،ص 265؛ انظور :ويفوي خورية ،أتثل املسلألة الكرديلة عللى االسلتقرار
االقليمي (رسالة ماجستري من جامعة متنوري قسطنطينة ،كلية احلقوق2004 ،م2005 ،م  ،ص .62 -58
انظر :منهج جامعة املدينة ،أصول الدعوة وطرقها ،مرجع سابق ،ص .416
انظر :املرجع السابق ،ص 416؛ الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm .

انظر :منهج جامعة املدينة ،أصول الدعوة وطرقها ،مرجع سابق ،ص .415
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm
انظر :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،صيد الفوائد.
انظر :جملة انامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،ج  ،12ص http://shamela.ws/browse.php/book-4473/page-5810..314
108

‘Abdul Wahab & ‘Abdul Hamid / Online Journal of Research in Islamic Studies 7(2) (2020): 105-114

احلقوق املشروعة لألكراد
لقد أقر االسالم من اللحظة األوىل بعد ظهوره أن لإلنسان حقوق وعليه تكاليف ،يف وقت مل يكن لإلنسان فيه حق وال حرية ،ومل
يكتفووي احلوود هبووذا بوول دعووا إىل حتقيوق العدالووة االجتماعيووة بووني النوواس ،25وأزال كوول العصووبيات ،فووال فضوول لعووريب علووى أعجمووي إال
ابلتقوووى ،وجوواء اإلسووالم ليقوويم ارتباطووا وثيقووا بووني النوواس صووغريهم وكبووريهم ذكوورهم وأنثوواهم أبيضووهم وأسووودهم ،وأقووام اإلسووالم دولتووه
السياسية وصالهتا ابألفراد وانماعات ،وامذ املسلمون حكاما و كوومني القور ن والسونة دسوتورا هلوم يونظم شوفوهنم الفرديوة والعاموة،
ويهوويمن علوى شووفون احلكووم والسياسووة واالقتصوواد واالجتموواع والتشوريع ، 26قووال تعوواىل :ن اكووا ان النوواس أُمووة و ِ
وني
احو اودة فاوباو اعو ا
وث اَّللُ النبِيِو ا
ُ ا
ِ ِ 27
مب ِش ِرين ومْن ِذ ِرين وأانْوزال معهم الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق لِيح ُكم بووني الن ِ ِ
واس إِان اخلا ْقناوا ُك ْم
يموا ْ
ُا ا ا ُ ا ا ا ا ا ُ ُ ا ا ا ا ْ ا ا ْ ا
واس ف ا
اختاولا ُفووا فيوه  ،وقوال تعواىل :ن ااي أايوُّ اهوا الن ُ
28
ِ
ِ
ِمن ذا اك ٍر وأُنْوثاى وج اع ْلناا ُكم ُش ُعواب وقاوبائِل لِتاو اعارفُوا إِن أا ْكرم ُكم ِعْن اد اَّلل أاتْو اقوا ُكم إِن اَّلل اعل ِ
وري  ،ويف احلوديث عون النعموان بون
ْ
ويم اخب ٌ
ا ٌ
ْ
اا ْ
اا ا ا
ا اا ْ
بشري -رضي عنه ،-قال :قال رسول صلى عليه وسلم " :مثل امل منني يف توادهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم مثول انسود إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر انسد ابلسهر واحلمى" ،29ومن األمور اهلامة اليت متيزت هبا أمة اإلسالم عن بقية األموم التو لف
30
واالجتماع والتسامح.
ويعد هذا إقرارا للحقوق السياسوية الكرديوة الويت يتوصول هبوا إىل منوع االسوتبداد ومنوع االضوطراابت ،والثوورات املسولحة ،وكوف
الضرر عن اآلخرين من أجل حتقيق حرية متساوية لكل الناس ،حبدود املصولحة العاموة القائموة علوى العودل واملسواواة مبوا تشويعه مون
االستقرار النسيب يف األوضاع السياسية إبعمال الوسائل املشوروعة وسود الوذرائع املمنوعوة أبخوذ املقاصود والغواايت ،31أمور ضوروري
يف إحقاق احلقوق املشروعة يف القضية الكرديوة والويت أقامهوا النظوام اإلسوالمي علوى أسواس األهوداف واألفكوار اإلسوالمية املوحودة،
ونبذ اخلالفات الفردية أو انماعية املناهضة لألهداف اإلسالمية ،لقوله تعاىل :نوتاو اعاونُواْ اعلاى الْ ِورب والتو ْقووى والا تاو اعواونُواْ اعلاوى ا ِإل ِْ
ا
ا ا ا
ا ا
ِ 32
اوالْ ُع ْد اوان .
فال حق لألفراد أو اجملاميع سلب احلقوق من الناس أو تغليب حلقوق أشخاص دون خرين ،أو لففة دون غريها وأنه ال فورق
يف ذلك بني حاكم و كووم أو رئويس ومور وس أو شوريف وضوعيف ،فوانميع أموام الشورع والقوانون سوواء ويف تقلود الوظوائف العاموة
سواء ويف العطاء سواء ،فاملسلمني سواسية ال فضل ألحد على أحد جيتمعون علوى احلوق ويفرتقوون علوى الباطول ،قوال رسوول -
33
صلى عليه وسلم " :-املسلمون تتكاف دما هم يسعى بذمتهم أدانهم وجيري عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم".
فاحلقوق املشروعة يف القضية الكردية احلوار اناد يف حل اإلشكاالت اليت طرأت يف التعامل مع احلكومات املعاصرة ،وحتديد
كيف ميكن التعامل معها واملوقوف الصوحيح منهوا ،حوىت يكوون ابلضورورة مون أهوم القضوااي األساسوية يف وحودتنا العربيوة واإلسوالمية
مبقوماهتا ومبادئها األصيلة ،وابلرغم من تعاظم األوضاع وتفواقم االخوتالف فوان املطلووب اليووم إيثوار التصوايف يف اجملتمعوات ،وهضوم
25
26
27
28
29
30
31

32
33

انظر :مد سليم مد غزوي ،احلرايت العامة يف اإلسالم مع ملقارنة ابملبادئ الدستورية الغربية واملاركسية (اإلسكندرية :م سسة شهاب انامعية  ،ص.22
انظر :عبد القادر عودة ،اإلسالم وأوضاعنا السياسية (بريوت :م سسة الرسالة1401 ،هو1981 ،م  ،ص.109
سورة البقرة ،ية.213 :
سورة احلجرات ،ية.13 :
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هو  ،صحيح مسلم ،حتقيق :مد ف اد عبد الباقي ،مصدر سابق ،ج  ،4ص  ،1999برقم.2585 :
انظر :أمحد اتج الدين ،األكراد اتريخ شعب وقضية وطن ،مرجع سابق ،ص .77
انظر  :عبد الوهاب عامر ،احلرية السياسية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة ابلقانون الدويل ( ماليزاي :انامعوة اإلسوالمية العامليوة  ،رسوالة دكتووراه يف كليوة القوانون2012 ،م
 ،ص .295
سورة املائدة ،ية.2 :

أخرجه أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمورو األزدي (املتووىف275 :ه و  ،سلنن أ داود ،حتقيوق :مود يوي الودين عبود احلميود (بوريوت :املكتبوة

العصرية  ،ج  ،2ص  ،89بورقم ،2751 :وصوححه األلبواين يف ( مود بون عبود اخلطيوب العموري ،أبوو عبود  ،و الودين ،التربيوزي (املتووىف741 :ه و  ،مشلكاة املصلابيح،
حتقيق :مد انصر الدين األلباين (بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط 1985 ،3م  ،ج  ،2ص  ،1033برقم.3475 :
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االخووتالف بووني املسوولمني وتعزي وز صووفة التسووامح واالتصووال مووع اآلخوور ،حبيووث ميثوول التسووامح أساسووا متينووا للعالقووات ،وبووه يتُجنووب
العنووف واإلجبووار واإلك وراه34؛ ألن طبيعووة العالقووة ب وني املسوولمني حتموول يف طياهت وا األخوووة والتعوواون والتصوودي لكوول وواوالت إاثرة
النعرات القومية اليت من شاهنا تعميق االغرتاب ،35والتصودي إلبوراز دور العوامول الترمريوة الدوليوة ،وعودم السوكوت عون االحنرافوات
الويت سوولكتها احلكومووات التسوولطية ،36وامواذ موونهج التحقيووق ابلربهووان علوم ، 37وخلدمووة القضووية الكرديووة البود موون الوووعي السياسووي
العلمووي الووذي يعموول علووى حتليوول األحووداث بصووورة موضوووعية وعلميووة بعيوودة عوون العواطووف وأتثوريات البيفووة واملبالغووة يف رصوود عواموول
االختالف ،ورصد االجيابيات وتكثريها ،وحتليول األموور السياسوية مون زاواي متعوددة حبيوث يعطوي الواقوع مشوهدا علميوا ودقيقوا خيودم
القضية الكردية.
وميكوون بيووان أهووم احلقوووق السياسووية واالنوودماج االجتموواعي واألخالقووي والسياسووي يف اجملتمعوات اإلسووالمية إلقامووة العالقوة املتينوة بووني
املسلمني والوحدة والتعاون والتضامن وفق األخوة اإلميانية على اآليت:
أوال :حق التعب املشاورة وإبداء الرأي

لقوود كفوول اإلسووالم التعبووري واملشوواورة يف ال ورأي مبفهومووه اإلسووالمي املنضووبط الووذي مينووع التع ودي وحيفووظ احلقوووق ،ال ورأي الووذي يتخووذ احلووق
منهجا وأسلواب ،والرأي الذي يو دى لغورس املصولحة العاموة يف اجملتمعوات ،فورأي انماعوة أقورب إىل إدراك الصوواب وموا اسوتغىن مسوتبد برأيوه
إال هلك ،واملستبد بعيد من الصواب قريب من الزلل.38
وابلنظوور يف الواق ووع الووذي يعيش ووه االك وراد ف والتعبري عوون ال ورأي ضووعيف وال ي و دي أدواره يف بنوواء اجملتمع ووات ،والووذي ب ودوره س وواهم يف
التعصووب ننسووهم  ،وصوود كثووري موون النخووب الفاعلووة ابلقيووام أبدوارهووم البنائيوة يف الشو ن العووام االسووالمي ،وأبوورز الشوواهد اسووتخدام مسوواحة
حرية التعبري يف النيل من الفاعلني يف العمل االسالمىي بني االكراد.
اثنيا :حق االشرتاك يف إدارة الدولة
حق االكراد يف االشرتاك يف إدارة الدولة يعد جزءا من املشاركة الشوعبية يف احليواة السياسوية وحوق الت ييود والورفض يف القضوااي وهوي
نتيجة حتمية يف نظام الشريعة فمن كان خماطبا ابلشريعة أبحكامها صار شخصا قانونيا فيها ،39واحملافظة علوى كيوان األمتوه ،بكول
40
مكوانهتا وجيند انميع يف صف منتظم ،يعرف هدفه وحيقق طريقه ،وماال يتم الواجب إال به فهو واجب.
وابلنظر إىل واقع االكوراد فهوم موزعوون بوني دول إسوالمية عديودة اجملتمعوات ،والبود مون اشوراكهم يف إدارة الودول الويت هوم فيهوا موثلهم
مثل غريهم من الشعوب األخرى والرتكيز على االندماج االجتماعي واألخالقي والسياسي لألكراد يف اجملتمعات اإلسالمية.
القضية الكردية التسامح املأمول
34

35
36
37
38

39
40

انظر :اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب اجمللد  27العدد  ،5ص .184
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/studiesmagazine/Pages/default.aspx
انظر :إبراهيم إبراهيم ،اشكالية العالقة بني األكراد و العرب ،مرجع سابق ،ص .8 ،7
انظر :مد جابر األنصاري ،العرب والسياسة أين اخللأ ،مرجع سابق ،ص .68
انظر :أبو حامد مد بن مد بن مد الغزا (الوفاة505 :هو  ،املنقذ من الضالل ،حتقيق :مد جابر (بريوت :املكتبة الثقافية  ،ج  ،1ص .51

انظر :الشيزري ،عبد الرمحن بن عبد بن نصر ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،حتقيق علي عبد
.480
حامد سلطان ،مرجع سابق ،ص .183
انظوور :يوسووف القرضوواوي ،مللن فقلله الدولللة يف اإلسللالم مكانتهللا معاملهللا طبيعتهللا موقفهللا مللن الدميقراطي لة والتعدديللة وامل لرأة ول ل املسلللمني (القوواهرة :دار الشووروق ،ط ،1
1417هو1997 ،م  ،ص .159 ،151

املوسى ،الزرقاء :مكتبة املنار1407 ،هو1987/م  ،ج ،1ص-478
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املسوولمون بشووكل عووام يعتووزون ابلتوواريي اإلسووالمي ،ويعتربونووه جووزءا موون كيوواهنم ،واألكوراد جووزء موونهم ،وال يفتخوور العوورب بتوواريي أيب
جهل أو أبيب هلب ،وكذلك الش ن مع املصريني الذين يعتزون ابلتاريي اإلسالمي ال ابلتاريي الفرعوين ..وما قيل يف ه الء يقوال يف
كافة األجناس اليت انتظمهوا اإلسوالم بعقود منضود موحود ال نورى بوني حياتوه متوايزا وال اختالفوا ،وال تباينوا ،فواألخوة اإلميانيوة ووحودة
اننس اإلنساين ووحودة الفكور ووحودة العقيودة ،بوديال عون الوثنيوة والشورك ،واالسوالم الودين الوحيود الوذي حورر اإلنسوان مون فسواد
انماعة ،وانماعة من طغيان الفرد ،وحرر النفس البشرية ذاهتا من عبوادة غوري  ،ومون اخلووف والرهبوة لغوري  ،وحورر العقول مون
وواي إىل الكووون املفتووح ،لينظوور ويت موول ،ويفكوور ويوورى ولوويمح وخيتوورب ويعيوود النتووائج إىل
التحجوور وانمووود واخلمووول ،ودفعووه دفعووا قو ل
أسووباهبا ،وي وربط بووني احلركووة ودوافعهووا ،فجعوول العالقووة بووني اإلنسووان والكووون عالقووة تسووخري واسووتخدام واسووتعمال ،ال عالقووة هيبووة
وخوووف ،41وهووذا ال يعووين أن ينكوور أحوود أن األك وراد عووانوا م ون احلرمووان يف احلووروب والص وراعات موون أجوول البقوواء ،وموون حقهووم أن
يعيشوا حبرية ورفاهية ،مثلهم مثل بقية اجملتمعات يف املنطقة العربية ،ومن حق األكراد أن أيخذوا حقهم احلوال والواقوع ،ومون حقهوم
أن يعفووا عموا سولف ،وإىل هوذا نوودب اإلسوالم إلووى العفوو والصووفح بوني املسولمني بطورق شوىت ومل يفرضووه علويهم فرضوا وجعلوه نووداب،
وشرع مقابل العفو طلب احلقوق؛ ليشعر اإلنسان أن حقوقه مصونة و فوظة ،ومن وسائله وطرقه الرتغيب فووي العفوو وأثبوت احلوق
ِ
ِ
ِ
ِ
واس اويواْبوغُوو ان ِيف األ ْار ِ
احلا ِوق
س بِغا ِْوري ْ
يل اعلاوى الوذ ا
ين ياظْل ُموو ان الن ا
بال إجبار وال إكوراه بول ابتغواء األجور والثوواب ،قوال تعواىل :نإَّناوا السوب ُ
ِ
أُولافِك اهلم ع اذ ِ
ك لا ِم ْن اع ْزِم األ ُُموِر  42وهلذا أمر نبيه -صلى عليه وسلم -أبخذ ما سهل
صباوار او اغ افار إِن اذل ا
ا ُْ ا ٌ
اب أال ٌيم * اولا ام ْن ا
43
ف وأاع ِرس ع ِن ْ ِ
ِ
ِ
اهلِني  .قول تعاىل :نفااتو ُقوا اَّلل وأاصولِحوا ذاات بويونِ ُكم وأ ِ
اط ُيعووا
تناوله ،قا تعاىل :ن ُخذ الْ اع ْف او اوأ ُْم ْر ِابلْ ُع ْر ا ْ ْ ا
انا ا
اا ْ ُ
ا اْ ْ ا
ِِ
ني ،44
اَّللا اوار ُسولاهُ إِ ْن ُكْنوتُ ْم ُم ْ من ا
ومعىن هذا :تعاط العفو مع الناس و خذ ما عفا به الناس من غري كلفة وال طلب جهود ومشوقة علويهم ،45ويف احلوديث عون
46
أيب هريرة -رضي عنه ،-قال :قيل :اي رسول ادع على املشركني قال" :إين مل أبعث لعاان ،وإَّنا بعثت رمحة".
ولقد ظهر التسامح اإلسالمي يف أعلى صوره يف عهود صوالح الودين األيوويب علوى الورغم مون أن السومة الويت اتسوم هبوا العصور
األيويب احلروب الصليبية ،فان األدلوة ت كود أن هوذه احلوروب مل تونعكس إطالقوا علوى تصورفات القائود الفوذ صوالح الودين األيوويب يف
تعامله مع النصارى املصريني ،بل على العكس من ذلك فقد كانت العالقات عزة املتسامح وقدوة املتمكن ،ومن أبرز األمثلة على
ه وذا بعوود انتصووار صووالح الوودين األيووويب علووى الصووليبيني يف حطووني ،كووان كرميووا غايووة الكوورم ،نبوويال غايووة النبوول ،ف و كرم رجووال الوودين
املسو ويحي ،وأعط ووى بطري ووك الق وودس ك وول أموال ووه ،وأمو ووال الكن ووائس ودخائره ووا ،كم ووا مس ووح للنص ووارى ابلبق وواء ض وومن رع ووااي الدول ووة
47
اإلسالمية.
وهبذا ندرك متاما أننا ابلتسامح رقم ال يتجاوز ،وبغوري التسوامح ضوعفاء ال نسواوي شويفا ،وهبوذا تظهور قيموة التسوامح يف أعلوى
صوره بني املسلمني أنفسهم ومع غريهم يف حدود احلق والدين ،واحلديث املهم هنا أننا حنن املسلمني جيب أن نفكر سواي يف كيفية
وص ووول األفك ووار التغريي ووة إىل واقعنو وا ،وكيفي ووة متابع ووة أتثريه ووا عل ووى اجملتمع ووات ومراقبته ووا وتوجيهه ووا أبص ووول م وون ال وودين اثبت ووة وإجي وواد
م سسات متخصصة يف حل كل ما من ش نه يكدر صفو املسلمني ،ويذهب وحدهتم.
41
42
43
44
45

46
47

انظر :اندية شريف العمري ،أضواء على الثقافة اإلسالمية مرجع سابق ،ص .260
سورة الشورى ،ية.43 ،42 :
سورة األعراف ،ية.199 :
سورة األنفال ،ية.1 :
أمحد بن علي بن حجر أبوو الفضول العسوقالين الشوافعي (الوفواة ، 852 :فلتح البلاري شلرح صلحيح البخلاري ،حتقيوق :وب الودين اخلطيوب (بوريوت :دار املعرفوة  ،ج  ،13ص
.259
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هو  ،صحيح مسلم (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب  ،ج  ،4ص  ،2006برقم.2599 :
انظر :مجال الدين الشيال ،اتريخ مصر اإلسالمية ،العصران األيو واململوكي ،ص .51
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اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات:
قودم اإلسوالم َّنوذجوا إهليوا فريودا يف العوودل واملسواواة حيقوق مصوايف العبواد يف الودنيا واآلخوورة ،بقوانون عودل يسواوي بوني مجيوع البشوور،
وحيقق معىن عا من الشفافية وإحقاق احلقوق يف اجملتمعات ،وأثبت التشريع اإلسالمي أن احلقوق الشرعية لإلنسان حقووق اثبتوة
يتوجب الوفاء هبا لكل الناس ،وينبغي على كل مسلم القيام بواجباته ومسو ولياته جتواه الودين ،واحلفوا علوى اجملتموع ومحايتوه ويووقن
أن احلريووة الشخصووية موون احلقوووق الواجبووة ومصووحوبة دائمووا بقوودر موون الواجووب واملسو ولية حنووو اجملتمووع ،وهووذا تلخووي أبهووم النتووائج
وهي:
 .1اإلطووار العووام لألمووة اإلسووالمية جيمووع القوميووات كلهووا وحيووق للشووعوب اإلسووالمية مجيع وا وموونهم األك وراد التمتووع بكاموول احلقوووق
املشروعة.
 .2من حق الشعب الكردي تشكيل وحدته السياسية يف إطار األمة اإلسالمية والعربية وهذه القضية ال بد أن تتحول إىل حقيقة
واقعية وال مهرب منها ،ويتوجب على العلماء واملفكرين املسلمني تصحيح األفكار السلبية اليت علقت أبذهوان األكوراد نتيجوة
للظلم واإلقصاء يف اترخيا املعاصر.
 .3يدعو الدين اإلسالمي إىل التوفيق بني النزعة الفردية والنزعة انماعية توفيقا يقوم على إقرار احلقوق ورد املظامل إىل أهلها ،ومن
األمور اهلامة اليت تتميز هبا األمة اإلسالمية الترلف واالجتماع والتعاون.
حتموول املس و ولية يف تعميووق القويم اإلسووالمية وتوودعيم العدالووة واحلريووة والكرامووة اإلنسووانية ،وإصووالح البيووت اإلسووالمي
 .4ال بود موون ُّ
الداخلي على أساس العدل واخلري لكل الناس ،من خالل إقرار احلقوق املشروعة.
 .5يدعو الدين اإلسالمي إىل جتذير قيم التسامح اإلسالمية ،وثقافة التصايف القائمة على الرفق واللوني واحورتام اآلخور ،ومعرفوة أن
العفو والتسامح دائما إجيايب سواء كان العفو يف حال الرخاء أو الشدة ،والعفو حق اثبت للعايف ابختياره وارادته بال إكراه وال
إجبار.
اثنيا :التوصيات
.1
.2
.3
.4

تعميق العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية واالعتناء ابلثقافة اإلسالمية وتعزيز االنتماء اإلسالمي والقومي.
تعم يم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية يف مراحل التعليم ،وتشجيع الت ليف العلمي هبا.
توثيق التعاون العلمي والثقايف والفين والتقين يف جمال التعليم العا والبحث العلمي مع الدول وامل سسات العربية والعمل اناد
من أجل التقدم العلمي والرقي ابجملتمعات وإكساب املتعلمني مهارات االستخدام التكنولوجي واملعلومايت.
البد من الوقوف ضد املخططات الترمرية العاملية بوعي وإدراك والتصدي حبزم لألخطار اخلارجية.

املصادر واملراجع:
إبراهيم إبراهيم ،اشكالية العالقة بني األكراد والعرب (منشورات مراكز عامودة للثقافة الكردية ،االخراج الفين للطبعة االلكرتونية
سريوان حجي ،برقم25 :
أبو االعلى املودودي ،نظرية االسالم وهديه (دار الفكر1387 ،هو1967 ،م
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أبو احلسن على بن احلسني بن على املسعودي (املتوىف346 :هو  ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق :أسعد داغر (دار
اهلجرة1409،هو
أبو حامد مد بن مد بن مد الغزا (الوفاة505 :هو  ،املنقذ من الضالل ،حتقيق :مد جابر (بريوت :املكتبة الثقافية
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي (الوفاة ، 852 :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حتقيق :ب الدين
اخلطيب (بريوت :دار املعرفة
أمحد اتج الدين ،األكراد اتريخ شعب وقضية وطن (القاهرة :الدار الثقافية للنشر ،ط 1441 ،1هو2001 ،م
إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظرايت (الكويت :منشورات ذات السالسل ،ط ،4
1985م
زيرفان سليمان الربواري ،الوعي السياسي وتطبيقاته احلالة الكردستانية منوذجا (دهوك :مطبعة خاين ،ط 2006 ،1
سعيد بن علي بن وهب القحطاين ،فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري (السعودية :الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،رسالة دكتوراه ،من جامعة اإلمام مد بن سعود اإلسالمية ،ط 1421 ،1هو
سليم مطر ،جدل اهلوايت :عرب ،أكراد ،تركمان ،سراين ،يزيدية ،صراع االنتماءات يف العراق والشرق األوسط (األردن:
دار الفارس للنشر والتوزيع2003 ،م
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي (املتوىف275 :هو  ،سنن أ داود ،حتقيق :مد يي
الدين عبد احلميد (بريوت املكتبة العصرية
الشيزري ،عبد الرمحن بن عبد بن نصر ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،حتقيق علي عبد
1407هو1987/م.

املوسى ،الزرقاء :مكتبة املنار،

عبد احلكيم عموش ،حتليأ أبعاد هاهرة نزاعات األقليات :دراسة منوذج القضية الكردية (انزائر :رسالة ماجستري معهد العلوم
السياسية والعالقات الدولية امعة انزائر يف العالقات الدولية1994 ،م
عبد الرزاق مد أسود ،موسوعة العراق السياسية (الدار العربية للموسوعات ،ط 1986 ،1م
عبد القادر عودة ،اإلسالم وأوضاعنا السياسية (بريوت :م سسة الرسالة1401 ،هو1981 ،م
عبد الوهاب عامر ،احلرية السياسية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة ابلقانون الدويل (ماليزاي :انامعة االسالمية العاملية،
رسالة دكتوراه يف كلية القانون2012 ،م
قدامة بن جعفر ،اخلراج وصناعة الكتابة (الوفاة ، 337 :حتقيق :مد حسني الزبيدي (العراق :دار الرشيد ،ط 1
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مد بن عبد اخلطيب العمري ،أبو عبد  ،و الدين ،التربيزي (املتوىف741 :هو  ،يف مشكاة املصابيح ،حتقيق :مد انصر
الدين األلباين (بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط 1985 ،3م
مد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (الوفاة ، 711 :لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط 1414 ،3هو
مد جابر األنصاري ،العرب والسياسة أين اخللأ (بريوت دار الساقي ،ط 1988 ،1م
مد سليم مد غزوي ،احلرايت العامة يف اإلسالم مع ملقارنة ابملبادئ الدستورية الغربية واملاركسية (اإلسكندرية :م سسة
شهاب انامعية
مد صادق صبور ،موسوعة مناطق الصراع يف العامل (القاهرة :دار األمني للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  2002 ،1م
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هو  ،صحيح مسلم ،حتقيق :مد ف اد عبد الباقي (بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب
اندية شريف العمري ،أضواء على الثقافة االسالمية (م سسة الرسالة1422 ،9 ،هو2001 ،م
ويفي خرية ،أتث املسألة الكردية على االستقرار االقليمي (رسالة ماجستري من جامعة متنوري قسطنطينة ،كلية احلقوق،
2004م2005 ،م
مواقع االنرتنيت:
حسن كاكي ،كوردستان واألمة الكورديةwww.gilgamish.org/docs/kurdistan_and_kurdish.doc..
شبكة األلوكة ،ثقافة ومعرفةhttp://www.alukah.net/culture/1007/38776. .
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm.

جملة املعرفة السعودية ،األكراد أيتام العاملwww.amude.com, 24.11.2004.
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،صيد الفوائد.

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm

جملة انامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةhttp://shamela.ws/browse.php/book-4473/page-5810.
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