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 :صخمللا
واملشاركة السياسية  والعدالة  واحلرية املساواةيف  ديعب الكر للش ة، واحلقوق املشروعةالكردي لقضيةالتعريف ابهذه املقالة تناول ت
والدعوة إىل نشر اخلري والتسامح وجتاوز املنزلقات الفكرية اليت هتدف إىل تعميق اخلالف بني  ،عليها الناسفق يت حقوق اثبتةك

معاانة األكراد  تسليط الضوء علىاملقالة إىل دف هتات اإلسالمية، و تمعاجمل ةإىل خلخلرمي مجيعا ونبذ العصبيات اليت تاملسلمني 
 الوصفي والتحليلي إضافة إىل املنهجنيم ابستخداذلك و  ،ة بني كل املسلمنيوتعزيز الوحدواحلقوق املشروعة هلم ونشر التسامح 

 يب واحد، وأنواحد وناليت جيمعها رب  سالميةإلا ةمألاء ال يتجزأ من األكراد جز قالة أن ه  امللت إليومما توص .خييار التاملنهج 
لتمتع بكامل احلقوق اومنهم األكراد ا مجيع  اإلسالمية لشعوب ل فرت ع، ويا حقهاهل فظ، وحيلقوميات كلهااب عرتفف يننا احلنييد

  .شكيل وحدته السياسيةتبلشعب الكردي والسماح ل تهم،وصيحرتام خص، وااملشروعة
 

  الميةالوحدة اإلس ،نسانسة الشرعية، حقوق اإل، السيادااألكر  :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  .  
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 مة:املقد
ومن ظلم اإلنسان إىل عدل اإلسالم ومن لعباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، اجا لخر كافة وإهداية للناس  سالم جاء اإل

الكبرية يف الشرق الشعوب اإلسالمية بوصفه أحد  لشعب الكرديلحث ومن خالل قراءة الباضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة ، 
سباب أل املشروعة، احلقوق بعضمتتعهم بحالت دون  واقتصادية وثقافية وضاع سياسية واجتماعيةأب جيد أهنم مروااألوسط، 
الة واملزايدة تناص احلعادية لالسالم اقجعل القوى اخلارجية واملواالقتصادية، و  ةيف البىن االجتماعية والسياسي أثركان هلا   سياسية

شوكتهم بوسائل عديدة اهلدف الرئسي ليس حبا يف األكراد وسواد عيوهنم  فيها وفق حساابت ضيقة يف تفريق املسلمني وإضعاف
ا السم براقة حتمل يف طياهت تاتالفدارهم حتت ر قعوالتغرير هبم وغزو املسلمني يف  االختالف بني املسلمنيفجوة توسيع  ولكن

اخلارطة  تغيريو   التفريق بني املسلمنييف إحدى أهم اآلليات اليت ميكن االعتماد عليهاالكردية القضية أصبحت  حىتالزعاف، 
التصدي لألخطار اخلارجية ال يكون إال إبصالح البيت اإلسالمي تبيان أن  إىلويهدف البحث ، 1السياسية يف الشرق األو

 مل لمني؛ ليتسىن للمساملشروعةكامل احلقوق   اوإعطائه اا يف كل قضاايهع  وب مجيك الشعاشر إسلمني و والتسامح بني امل ،الداخلي
 احلياة. شىت جوانب الشمل وبناء احلضارة اإلسالمية املتكاملة يف العقيدة والشريعة و 

 مشكلة البحث:
ضوية الق ملفكرين تصوويرعض ااول بالعثمانية، حيبعد انقسام العامل اإلسالمي إىل دويالت وطنية بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية 

ذا لو .قوميوة كرديوة طورأ تقالل وفوقاملسولمني، ونوتج عون هوذا ردة فعول مطالبوة ابالسوم و الكردية قضية قوميوة لويس هلوا ارتبواط ابإلسوال
 :إىل ف البحثهدي

 ساسها التارخيي.أتعريف ابلقضية الكرية و ال .1
 واقع األكراد املعاش.بيان  .2
 ق.تشريعات للحقو بيان إقرار ال .3

 ة البحث:يأمه
 ،سوالمياإلن القوومي موابأل طارتبوذات اال يف املرحلوة احلاليوة ايتعد من أبرز القضواقضية  جلكونه يعاه من  تلبحث أمهييستمد ا

، عووا إليهووا اإلسووالمات الوويت دتعتموود علووى األصووول الشوورعية الوويت أقرهووا ديننووا اإلسووالمي احلنيووف لكوول املسوولمني، وي كوود علووى الصووف
 كراد.تصورها بعض الناس حول واقع األاإلشكاليات اليت ي ويساعد يف عالج بعض

 منهجية البحث:
 هافهميف   تساعداسيات اليتساأل بااستيعالقضية الكردية و  اهب: لبيان التطورات اليت مرت ياملنهج التارخيلباحث استخدم ا
 .ثيف العصر احلدي

 ) احلقوووق ألصوول اد وتثبيووت الكوراخوووة االواقووع املعاصور لألحسووب طبيعتهوا بيوان  املونهج الوصوفي التحليلووي: بغورس دراسووة القضوية
 سلم.اإلسالم لكل م اقرهأ املشروعة اليت

 
 
 

                                                 
 .5ص  ، 25 قم:بر  اج الفين للطبعة االلكرتونية سريوان حجي ،االخر ، ز عامودة للثقافة الكرديةاكر منشورات م) راد و العربكاشكالية العالقة بني األ براهيم،إبراهيم انظر: إ  1
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 ابألكراد التعريف 
ل: هووم: الووذين سووكنوا يف البووارز: أي الصووحراء، وحيتموول أن يووراد بووه انبوول؛ ألنووه ابرز عوون وجووه األرس، وقيووهبووا قيوول: املووراد  يف اللغووة لفظووة األكووراد

ِحياٌة قارِيباٌة ِمْن ِكْرمان هِبا املراد هبا قيل، و 2ةالدايمل كوردستان تعوين حرفيوا  األرس الويت يعويه فيهوا الكوورد وهوي تلوك ويف االصطالح:  ، 3الا ِجبا : ابزُِر انا
م إىل تودفع هبوخبصوائ   تتتميوز و  ،إقليميوة وجغرافيوة بلوورت الوحودة القوميوة وتربط األكوراد روابوط، 4يف جنوب غريب أسيااليت تقع املنطقة 

كلموات تشوتمل علوى   الويت، 6اللغوة الرئيسوة لألكوراد اللغوة الكردي وةال ان بيوة إالعر  غوةللاويوتكلم األكوراد ، 5الرغبة يف التضوامن والورتابط
بيعتوه ز بطميتوا ،القوميوات الويت تعويه يف الشورق األوسوط ىحودإشوكل يوالشعب الكردي بوصفه ، 7عربية تتجاوز ثالثة أرابع اللغة

يورى بعوض املو رخني والكتواب أبن أصول و  ،8األوسوط قسومات املشورتكة بوني اجملتمعوات يف الشور الحتمول اليت عشائرية تماعية والاالج
ا وراء سوعي  قودمي ا عاشووا ابنبوال الوذين نتساهبم إىل ربيعة بن بكر بن وائل أو إىل مضر بن نزار، ااألكراد يعود إىل العرب من خالل 

ربيعووة بوون نووزار ابوون معوود بوون  نتنووازع النوواس يف بوودئهم، فموونهم موون رأى أهنووم موو » أصوول األكووراد:سووعودي عوون ، قووال امل9ىرعوواملو  ءاملووا
ىل ذلك األنفة، وجاوروا من هنالك من األمم السواكنة املودن إعدانن، انفردوا يف قدمي الزمان، وانضافوا اىل انبال واألودية، دعتهم 

النواس  نة، وموعجميوة، ولكول نووع مون األكوراد لغوة هلوم ابلكرديوهنم، وصارت لغتهم أفرس، فخالوا عن لساوالعمائر من األعاجم وال
من رأى أهنم من ُمضار بن نزار، وأهنم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن، واهنم انفرُدوا يف قدمي الزمان لوقائع ودماء كانت 

ميواه واملراعوي فحوالوا عون اللغوة العربيوة ملوا يف انبوال طلبوا  للومضور، وقود اعتصوموا بينهم وبني غسان، ومنهم من رأى اهنم من ربيعة 
الشووافعي السووين، ومووازال  افظ ووا علووى ارتباطووه املووذهب  يلتووزمومعظمهووم  األكووراد مسوولمون ُسوونِ يون،أغلووب و ، 10« موون األمووم مجوواوره

 ىت عصران احلاضر.يق ا حإلسالم ارتباط ا وثاب وارتبطت القومية الكردية، 11مبسائل الفقه والتشريع إىل يومنا هذا
 
 ية ابإلسالمدرتباط القومية الكر ا

عتنقووا راد قصوب السوبق يف الودخول يف ديون اإلسوالم، ويسوجل التواريي اإلسوالمي علوى رأي بعوض الكتواب أن األكوراد اكوكان لأل
،  13للهجورة  )اخلامسوة عشور سونةيف ال قووا اإلسوالمتناعبعض أهنم اليف حني يرى  ،12من اهلجرة  الثانية للهجرة)اإلسالم يف السنة 

، ويوذكر  14-رضوي   عنوه-عيواس بون غونم الصوحايب علوى يود   للهجرة )الثامنة عشر ةنالس اإلسالم يفويرى البعض أهنم دخلوا 

                                                 
رسالة دكتوراه،  ،لعامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد: الرائسة السعودية)ا البخاري ه الدعوة يف صحيح اإلمامفق ،سعيد بن علي بن وهب القحطاينانظر:    2

 .501 ، ص1ج   ،هو1421، 1، ط ميةن جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسالم
 .57 ، ص4ج  هو ،4141، 3بريوت: دار صادر، ط ) لسان العرب ، 711األفريقي املصري )الوفاة:  بن منظور  مد بن مكرم  3
 .97 ، ص م1985 ،4السالسل، ط  )الكويت: منشورات ذات العالقات السياسية الدولية: دراسة يف األصول والنظرايتاعيل صربي مقلد، إمسانظر:   4
 .99 -97، ص سابق ، مرجعوالنظرايتسية الدولية: دراسة يف األصول قات السياالعالإمساعيل صربي مقلد، انظر:   5
 www.alukah.net/culture/http//:1007/38776..ثقافة ومعرفة ،األلوكة  شبكة  6
 .68م ، ص 2001هو، 1441، 1الدار الثقافية للنشر، ط ) القاهرة:  اد اتريخ شعب وقضية وطناألكر انظر: أمحد اتج الدين،   7
 .55ص ،  م2006 ،1: مطبعة خاين، ط )دهوكوذجا احلالة الكردستانية من ،هالوعي السياسي وتطبيقات، رفان سليمان الربواريزيانظر:   8
 .13ص  ،7ج ،  م1986، 1ط  )الدار العربية للموسوعات، يةموسوعة العراق السياسعبد الرزاق  مد أسود، انظر:   9

 .99، ص 2 ، ج هو1409،دار اهلجرة) حتقيق: أسعد داغر ،وهرمروج الذهب ومعادن اجل، هو 346سعودي )املتوىف: ن على املأبو احلسن على بن احلسني بانظر:   10
 .54، ص ، مرجع سابق لشرق األوسطيف العراق وا االنتماءاتيدية، صراع جدل اهلوايت: عرب، أكراد، تركمان، سراين، يز سليم مطر، انظر:   11
سووية والعالقووات الدوليووة  امعووة معهوود العلوووم السيا الة ماجسووتريرسوو انزائوور:) ية الكرديللةبعللاد هللاهرة نزاعللات األقليللات: دراسللة منللوذج القضللحتليللأ أ، عبوود احلكوويم عموووشانظوور:   12

 .87، صم 1994انزائر يف العالقات الدولية، 
 ، م0032التوزيوع، )األردن: دار الفوارس للنشور و  اق والشلرق األوسلطيف العلر  تاالنتملاءاوايت: علرب، أكلراد، تركملان، سلراين، يزيديلة، صلراع جلدل اهللسوليم مطور، انظور:   13

 .54ص 
 htm14aid.net/feraq/mthahb/http://www.sa.، صيد الفوائد.ب اإلسالميدوة العاملية للشباإعداد الن  14

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm
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والووذي ، 15 -رضووي   عنووه- عموور بون اخلطووابللهجوورة ؛ يف عهوود اخلليفووة  سوونة عشورينبعوض املوو رخني أن أرس األكووراد فتحووت )
سونة حىت للمناطق اليت يسكنها األكراد ح تفتواصل ال تالف امل رخني يف حتديد فرتة دخول اإلسالم يرجع إىلأن اخ للباحثيظهر 
انضولوا مون شود التمسوك و أسالم متسوكوا بوه كرد يف اإلوبعد دخول األوإن كان قد دخل بعضها يف وقت سابق،  ،للهجرة عشرين
سوبيل  يف رخي الوغوا  و ابلوضوحوا يف الفتوحوات اإلسوالمية، مني لإلسالم واملسول كراد خدمة جليلةاأل دمكل امليادين، وق  يف أجله

كوراد للقائود املغوو  ي األصودت وكيوفسالمية وانهاد يف سبيل   يف عهد اخلالفوة العباسوية، خدمة العقيدة اإلو ، الدعوة اإلسالمية
، جموورى العووامل اإلسووالمي يف الح الوودين األيووويبصوو يةشخصوو كيووف غووريت، و توودار)الثالووث عشوور  بكوول بسووالة واقهوالكووو يف القوورن 

 عووونفلسوووطني، انهيوووك أرس وحتريوووره  ، ةيووودب الصوووليبيني وانتصووور علووويهم يف معوووارك عداملسووولم الوووذي حوووار ، كنمووووذج للبطووول حينهوووا
ا مون معاقول ام وه معقوال   انوت كردسوانا شوديدا وكسوالم دفاع وكوراد يف الودفاع عون اإلوقود استبسول األ ،مبصر أليوبيةلدولة الأتسيسه 

رب العامليوة انودلعت احلو  القورن العشورين)، وعندما حل أبعداء اإلسالم هلزائمتلو ا زائماهلكراد احلاق سالم واملسلمني واستطاع األاإل
 16.ةقازيالعراقية والقو  واستبسلوا ابنهاد على انهتنييف الدفاع عن أرس املسلمني العثمانية  فةاخلال كراد مع األك وىل فاشرت األ

طموواع لألجووة نتيإال أنووه ، و 17عموموواالسووتقرار نوعووا موون اشووهدت منطقووة كردسووتان خووالل حكووم العثمووانيني وموون املعووروف أن 
على ، و 18ىل الشيعة والروس على كثري من املناطق الكرديةتو اس  م 1914 ،هو1332قبل احلرب العاملية سنة )االستعمارية حتديدا 

بتحريور الشوعب فرنسا وبريطانيا من خالل الوعود و لى استمالة األكراد خاصة روسيا، ع هاجهت جية منراف اخلار عملت األطإثرها 
وهتا؛ ونتيجة ملعواانة ء على قوالقضا من مناطق اخلالفة العثمانيةهو كسب أتييد األكراد للحد من من ذلك  الكردي، وكان اهلدف

حركووات  ، وقامووت 19يووة كوو داة لتوحوود الشووعب الكوورديوملقزت اوىل بوور امليووة األكشووعب بعوود احلوورب الع  هالشووعب الكووردي يف تقسوويم
  20.الطابع القوميا يهعل لبغ كرديةوطنية  

 يف موسووم احلووج، يف األكووراد اإلسووالميني جمموعووة موون األكووراد ورغبووتهم يف التمسووك أبصوووهلم اإلسووالمية اجتمووع ةحلاجوووتلبيووة 
ورت أحوزاب إسوالمية جتموع األكوراد يف إطوار وتبلوم سولملدي اشعب الكور القضية يف مكة املكرمة، وتباحثوا  هو 1400 /12 /11)

يف إيطووار األمووة اإلسووالمية ومنهووا علووى سووبيل التمثيوول ال احلصوور؛  ،21املشووروعةاألكووراد قضووااي سووالم وموودم حتووافظ علووى اإلموحوود، 
ابلعمووول  ،22تانردسووة يف منطقوووة كدولووة إسووالمي حووزب سياسوووي إسووالمي، يهوودف إىل تكوووون، وهووو: مي الكردسوووتايناإلسووالحلووزب ا

 احلريووة حووق عووام وأن ،سوونةالكتوواب و المصوودر التشووريع يكووون ن أب، والقضووائية ةوالتشووريعيالتنفيذيووة  ،السوولطات ابمووتالك السياسووي 
د مصلحة الفر فيه  تعاون تلتقيمإجياد جمتمع متكافل و  23تعارس مع اإلسالمتمل ما مصونة يف التفكري والتعبري، وأتليف التجمعات 

 24.واجملتمع
 

                                                 
 .381ص  ،1ج   ،1ط  ،العراق: دار الرشيد)يدي حتقيق:  مد حسني الزب  ،337الوفاة: ) الكتابةج وصناعة اخلرا  ،قدامة بن جعفرانظر:   15
de.comwww.amu ,.د أيتووووام العوووووامل؛ جملوووووة املعرفووووة السوووووعودية، األكووووورا6، 5ص ، مرجووووع سوووووابق، وطلللللناألكلللللراد اتريلللللخ شلللللعب وقضلللللية محووووود اتج الووووودين، أانظوووور:   16

24.11.2004 
 .81ص  ،1ج   ،م 2002 ،1ط  ،لنشر والتوزيعاألمني للطباعة وا لقاهرة: دار)ا اطق الصراع يف العاملموسوعة من مد صادق صبور، انظر:   17
 lgamish.org/docs/kurdistan_and_kurdish.docwww.gi..، كوردستان واألمة الكورديةحسن كاكيانظر:   18
سلألة الكرديلة عللى االسلتقرار أتثل  امليفوي خورية، و انظور: ؛ 652 ص  ،م2001 هوو،1422، 9 ،م سسوة الرسوالة) أضواء على الثقافة االسالمية ،ف العمورياندية شريانظر:   19

 .62 -58ص ،  م2005، م2004، جامعة متنوري قسطنطينة، كلية احلقوق)رسالة ماجستري من  االقليمي
 .641ص مرجع سابق،  ،هادعوة وطرقأصول ال ،جامعة املدينةانظر: منهج   20
 thahb/14.htmhttp://www.saaid.net/feraq/m .، صيد الفوائدسالميللشباب اإل الندوة العاملية؛ 641ص  انظر: املرجع السابق،  21
 .415ص  ،جع سابقمر  ،أصول الدعوة وطرقها ،جامعة املدينةانظر: منهج   22
 hahb/14.htmhttp://www.saaid.net/feraq/mt ، صيد الفوائد.ميالعاملية للشباب اإلسال الندوةانظر:   23
 page447-.ws/browse.php/bookhttp://shamela/3-5810..314، ص 12ج  اإلسالمية ابملدينة املنورة، جملة انامعةانظر:   24

http://www.amude.com/
http://www.amude.com/
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm
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 املشروعة لألكراد قو احلق
، ومل ان فيه حق وال حريةلإلنسان حقوق وعليه تكاليف، يف وقت مل يكن لإلنسلقد أقر االسالم من اللحظة األوىل بعد ظهوره أن 

أعجمووي إال  فووال فضوول لعووريب علووىأزال كوول العصووبيات، و ، 25بووني النوواس ق العدالووة االجتماعيووةيووقدعووا إىل حتيكتفووي احلوود هبووذا بوول 
دولتووه  سووالماإل أقووام، و سووودهمأنثوواهم أبيضووهم و أوثيقووا  بووني النوواس صووغريهم وكبووريهم ذكوورهم و  ارتباطوواجوواء اإلسووالم ليقوويم و قوووى، ابلت

 و كوومني القور ن والسونة دسوتورا  هلوم يونظم شوفوهنم الفرديوة والعاموة، السياسية وصالهتا ابألفراد وانماعات، وامذ املسلمون حكاما  
ووانا الن وواُس ،  26ياسووة واالقتصوواد واالجتموواع والتشووريعسلكووم واى شووفون احلمن علووويهووي ة  فوابواعاووثا قووال تعوواىل: نكا ُ الن ِبي ِوونيا أُم ووة  وااِحوودا اَّلل 

وا اْختوالاُفووا ِفيوِه ُمباشِ رِينا واُمْنِذرِينا واأانْوزالا ماعاُهُم اْلكِ  تاابا اِبحلْاقِ  لِياْحُكما بواونْيا الن واِس ِفيما
لاْقناواُكْم  ن ايا ، وقوال تعواىل: 27 وا الن واُس ِإان  خا أايوُّها

ٍر واأُنْوثاى واجا  بِورٌي ِعْندا اَّللِ  أاتْوقاواُكْم ِإن  اَّلل ا عاْلنااُكْم ُشُعواب  واقوابااِئلا لِتواعااراُفوا ِإن  أاْكراماُكْم ِمْن ذاكا النعموان بون ويف احلوديث عون  ،28 عالِويٌم خا
مثول انسود إذا صلى   عليه وسلم: " مثل امل منني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم    ، قال: قال رسول-رضي   عنه- بشري

لف  التو عن بقية األمومسالم اإل هبا أمة تمن األمور اهلامة اليت متيز ، و 29"اشتكى منه عضو تداعى له سائر انسد ابلسهر واحلمى
 30.والتسامحواالجتماع 
كوف و ، حةنوع االضوطراابت، والثوورات املسولمو االسوتبداد  الويت يتوصول هبوا إىل منوع ةكرديولا السياسوية حقوقلقرارا لإيعد هذا و 

مبوا تشويعه مون  واملسواواةعلوى العودل  ة، حبدود املصولحة العاموة القائموالناسمن أجل حتقيق حرية متساوية لكل الضرر عن اآلخرين 
أمور ضوروري  ، 31الغواايتو  املقاصود أبخوذ املمنوعوة رائعذلواسود و  املشوروعة ائلوسال إبعمال االستقرار النسيب يف األوضاع السياسية

 وحودة،واألفكوار اإلسوالمية املاألهوداف اإلسوالمي علوى أسواس النظوام  هواأقامالويت و ة املشروعة يف القضية الكرديو يف إحقاق احلقوق
لْوربِ  واالتو ْقوواى واالا تواعاواوانُواْ عالاوى اإِل ِْ اعالاى  اْ وانُو واتواعاان تعاىل: لقوله، اإلسالمية ألهدافلاخلالفات الفردية أو انماعية املناهضة ونبذ 
 32 .اْلُعْدواانِ وا 

ال فورق وأنه غريها ة دون أو لفف خرين، دون  حلقوق أشخاصأو تغليب من الناس  وققاحلسلب  اجملاميع أو دافر ألحق لفال 
شورع والقوانون سوواء ويف تقلود الوظوائف العاموة الأموام  وضوعيف، فوانميع يف ذلك بني حاكم و كووم أو رئويس ومور وس أو شوريف

-قوال رسوول   فاملسلمني سواسية ال فضل ألحد على أحد جيتمعون علوى احلوق ويفرتقوون علوى الباطول،  ،سواء ويف العطاء سواء
 33.م"اهمن سو  صاهم وهم يد على" املسلمون تتكاف  دما هم يسعى بذمتهم أدانهم وجيري عليهم أق :-ليه وسلمصلى   ع

حتديد  ، و املعاصرةاحلكومات يف التعامل مع االت اليت طرأت كشالكردية احلوار اناد يف حل اإلفاحلقوق املشروعة يف القضية 
سوالمية حودتنا العربيوة واإلو ساسوية يف  يكوون ابلضورورة مون أهوم القضوااي األكيف ميكن التعامل معها واملوقوف الصوحيح منهوا، حوىت

ثوار التصوايف يف اجملتمعوات، وهضوم يإ وضاع وتفواقم االخوتالف فوان املطلووب اليووموابلرغم من تعاظم األ يلة،صئها األا ومبادمبقوماهت

                                                 
 .22)اإلسكندرية: م سسة شهاب انامعية ، صركسية ة ابملبادئ الدستورية الغربية واملااحلرايت العامة يف اإلسالم مع ملقارنيم  مد غزوي، انظر:  مد سل  25
 .109ص ،م 1981 هو،4011)بريوت: م سسة الرسالة،  م وأوضاعنا السياسيةاإلسالة، انظر: عبد القادر عود  26
 .213 :،  يةالبقرةسورة   27
 .13 :،  يةاحلجرات سورة  28
 .2585: برقم ،1999 ، ص4ج  ، مصدر سابق،، حتقيق:  مد ف اد عبد الباقيصحيح مسلمو ، ه261القشريي النيسابوري )املتوىف:  مسلم بن احلجاج أبو احلسن  29
 .77، مرجع سابق، ص ية وطناألكراد اتريخ شعب وقضانظر: أمحد اتج الدين،   30
م 2012العامليوة ، رسوالة دكتووراه يف كليوة القوانون،  سوالميةإلانامعوة ) ماليزاي: ا قارنة ابلقانون الدويلحلرية السياسية يف الشريعة االسالمية دراسة ماعبد الوهاب عامر، انظر :   31

 .295 ، ص 
 .2 : ية ،ملائدةسورة ا  32
 املكتبوة: بوريوت) ي الودين عبود احلميودق:  مود  يويوق، حتسلنن أ  داود، هوو 275ىف: عمورو األزدي )املتوو بن شداد بن ألشعث بن إسحاق بن بشري أبو داود سليمان بن اأخرجه   33

، حشلكاة املصلابيم، هوو 741: تربيوزي )املتووىف، أبوو عبود  ، و  الودين، اليوب العموري مود بون عبود   اخلطيف )  األلبواين، وصوححه 2751بورقم:  ،89 ص ،2 ج   ،العصرية
 .3475، برقم: 1033 ، ص2ج   ،م1985، 3، ط املكتب اإلسالمي :بريوت) لباينمد انصر الدين األق:  يقحت
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ووا متينووا لالتسووامح ثوول مي حبيووثز صووفة التسووامح واالتصووال مووع اآلخوور، يوووتعز  املسوولمنياالخووتالف بووني  لعالقووات، وبووه يُتجنووب أساس 
 ةر إاثلتصووودي لكووول  ووواوالت األخووووة والتعووواون وا امووول يف طياهتوووملسووولمني حتاني القوووة بوووطبيعوووة الع؛ ألن 34العنوووف واإلجبوووار واإلكوووراه

االحنرافوات ت عون السوكو وعودم بوراز دور العوامول الترمريوة الدوليوة، ، والتصودي إل35ق االغرتابيالنعرات القومية اليت من شاهنا تعم
الوووعي السياسووي البود موون القضووية الكرديووة  خلدمووة، و  37مابلربهووان علوقيووق التح، وامواذ موونهج 36التسوولطيةالويت سوولكتها احلكومووات 

اث بصووورة موضوووعية وعلميووة بعيوودة عوون العواطووف وأتثووريات البيفووة واملبالغووة يف رصوود عواموول ليوول األحووديعموول علووى حتالووذي العلمووي 
خيودم ودقيقوا  ميوا  دا  عليعطوي الواقوع مشوهحتليول األموور السياسوية مون زاواي متعوددة حبيوث و ، وتكثريها االجيابيات رصد، و االختالف
 الكردية. القضية

بووني ة املتينووة عالقووالقامووة إل ةسووالمياإل اتواألخالقووي والسياسووي يف اجملتمعوو االنوودماج االجتموواعيبيووان أهووم احلقوووق السياسووية ووميكوون 
 يت:اآلعلى  األخوة اإلميانيةوفق التعاون والتضامن و  والوحدةاملسلمني 
   أيالر  وإبداءملشاورة ا التعب حق  أوال:

 احلووق الوورأي الووذي يتخووذ دي وحيفووظ احلقوووق،املنضووبط الووذي مينووع التعوو الوورأي مبفهومووه اإلسووالمي واملشوواورة يف لقوود كفوول اإلسووالم التعبووري 
 ، بد برأيوه غىن مسوتوموا اسوتاب انماعوة أقورب إىل إدراك الصوو فورأي ، يف اجملتمعوات يو دى لغورس املصولحة العاموةالذي  الرأيو منهجا وأسلواب 

 .38، واملستبد بعيد من الصواب قريب من الزلللكإال ه
دوره سووواهم يف بووو، والوووذي معووواتته يف بنووواء اجملدوار أال يووو دي و ف يضوووعالووورأي  التعبري عووونفووو االكوووراد عيشوووهيي الواقوووع الوووذوابلنظووور يف 

اسووتخدام مسوواحة هد شووواز الوأبوور ، مياالسووال مالعووا الشوو نة يف البنائيوولقيووام أبدوارهووم ابالنخووب الفاعلووة كثووري موون وصوود   ،نسووهم التعصووب ن
 . االكرادل االسالمىي بنيفاعلني يف العماليف النيل من  حرية التعبري

 
 حق االشرتاك يف إدارة الدولة: انياث

وهوي القضوااي  كة الشوعبية يف احليواة السياسوية وحوق الت ييود والورفض يفن املشار د جزءا معي االشرتاك يف إدارة الدولة االكراد يف حق 
بكول  متوه،األافظة علوى كيوان واحمل، 39نيا فيهاو نالشريعة فمن كان خماطبا ابلشريعة أبحكامها صار شخصا قامية يف نظام نتيجة حت
 40هدفه وحيقق طريقه، وماال يتم الواجب إال به فهو واجب.وجيند انميع يف صف منتظم، يعرف  مكوانهتا

لويت هوم فيهوا موثلهم االودول  إدارةيف  ، والبود مون اشوراكهممعواتاجملتدة عديوإسوالمية  ن بوني دولفهوم موزعوو  االكوراد واقع إىلوابلنظر 
 .ةمياإلسال اتجملتمعايف لألكراد االندماج االجتماعي واألخالقي والسياسي ز على والرتكي األخرىالشعوب مثل غريهم من 

 
 املأمول  لتسامحالكردية اة ضيالق

                                                 
 .184، ص 5العدد  27اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب اجمللد ر: انظ  34

azine/Pages/default.aspxenters/ResearchesCenter/studiesmaghttp://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndC 
 .8، 7ص  مرجع سابق، ،العربد و راكاشكالية العالقة بني األ براهيم،إبراهيم انظر: إ  35
 .68ص  بق،اس عرجم، اخللأ أين العرب والسياسة ،اري مد جابر األنصانظر:   36
 .51، ص 1ج ، بريوت: املكتبة الثقافية )، حتقيق:  مد جابر ضاللاملنقذ من ال،  هو505الوفاة: )زا  أبو حامد  مد بن  مد بن  مد الغظر: ان  37
-478، ص1، ج م1987/هو1407الزرقاء: مكتبة املنار،  ،حتقيق علي عبد   املوسىاملنهج املسلوك يف سياسة امللوك،  ،بن نصر بن عبد د الرمحن انظر: الشيزري، عب  38

480. 
 .183حامد سلطان، مرجع سابق، ص   39
، 1)القووواهرة: دار الشوووروق، ط  والتعدديلللة وامللللرأة ولللل  املسللللمنية ميقراطيلللطبيعتهلللا موقفهلللا ملللن الد اإلسلللالم مكانتهلللا معاملهلللاملللن فقللله الدوللللة يف انظووور: يوسوووف القرضووواوي،   40

 .159، 151م ، ص 1997هو، 1417

http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/studiesmagazine/Pages/default.aspx
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أيب  يبتوواريالعوورب  وال يفتخوور جووزء موونهم، األكوورادو موون كيوواهنم، عتربونووه جووزء ا ي اإلسووالمي، ويابلتووارييعتووزون ون بشووكل عووام املسوولم
قوال يف  يء وما قيل يف ه ال تاريي اإلسالمي ال ابلتاريي الفرعوين.. ن مع املصريني الذين يعتزون ابلجهل أو أبيب هلب، وكذلك الش

األخوة اإلميانيوة ووحودة ، فوين وا، وال تبامتوايز ا وال اختالف وا موحود ال نورى بوني حياتوهكافة األجناس اليت انتظمهوا اإلسوالم بعقود منضود 
الودين الوحيود الوذي حورر اإلنسوان مون فسواد  واالسوالم ،يودة، بوديال عون الوثنيوة والشوركالعقاإلنساين ووحودة الفكور ووحودة  اننس
العقول مون ، وحورر اخلووف والرهبوة لغوري  عبوادة غوري  ، ومون  انماعة من طغيان الفرد، وحرر النفس البشرية ذاهتا منو ، انماعة

وح، لينظوور ويت موول، ويفكوور ويوورى ولوويمح  وخيتوورب ويعيوود النتووائج إىل فعووه دفع ووا قوووايل إىل الكووون املفتووالتحجوور وانمووود واخلمووول، ود
ال عالقوووة هيبوووة  ري واسوووتخدام واسووتعمال،ودوافعهووا، فجعووول العالقووة بوووني اإلنسوووان والكووون عالقوووة تسووخ كوووةأسووباهبا، ويوووربط بووني احلر 

أجوول البقوواء، وموون حقهووم أن  احلرمووان يف احلووروب والصووراعات موون نعووانوا مووكووراد ن األ، وهووذا ال يعووين أن ينكوور أحوود أ41وخوووف
مون حقهوم ا حقهم احلوال والواقوع، و و بية، ومن حق األكراد أن أيخذر لعيف املنطقة احبرية ورفاهية، مثلهم مثل بقية اجملتمعات  يعيشوا

، وجعلوه نووداب  م فرضوا  علويه ومل يفرضووه اإلسوالم إلووى العفوو والصووفح بوني املسولمني بطورق شوىتف، وإىل هوذا نوودب سولأن يعفووا عموا 
وأثبوت احلوق الرتغيب فووي العفوو  هرقوط ه؛ ليشعر اإلنسان أن حقوقه مصونة و فوظة، ومن وسائلالعفو طلب احلقوق مقابل وشرع
غُوونا يف األاْرِس قوال تعواىل:  لثوواب،إجبار وال إكوراه بول ابتغواء األجور وابال  ِبغاورْيِ احلْاوقِ  نِإَّن اوا الس وِبيُل عالاوى ال وِذينا ياْظِلُموونا الن واسا وايوابوْ

اٌب أالِيٌم  ُْم عاذا ما سهل أبخذ  -مصلى   عليه وسل-ا أمر   نبيه وهلذ 42كا لاِمْن عاْزِم اأُلُموِر لِ والاماْن صابوارا واغافارا ِإن  ذا  *أُولاِفكا هلا
ذااتا بواْيوِنُكْم واأاِطيُعووا  واأاْصوِلُحوا فااتو ُقوا اَّلل ا قول   تعاىل: ن 43. ُخِذ اْلعاْفوا واْأُمْر اِبْلُعْرِف واأاْعِرْس عاِن انْااِهِلنيا  ن ، قا تعاىل:ولهتنا
ُتْم ُمْ مِ اَّلل ا   ،44  ِننيا  واراُسولاُه ِإْن ُكنوْ

عون  ، ويف احلوديث45ومشوقة علويهممن غري كلفة وال طلب جهود به الناس  اما عف ذخ الناس و تعاط العفو مع :ومعىن هذا
 46."ين مل أبعث لعاان، وإَّنا بعثت رمحةإ"املشركني قال: قال: قيل: اي رسول   ادع على  ،-نهرضي   ع- أيب هريرة

 العصور هبوا اتسوم الويت مةالسو أن مون الورغم لوىى صوره يف عهود صوالح الودين األيوويب عولقد ظهر التسامح اإلسالمي يف أعل
 يف الودين األيوويب الحالقائود الفوذ صو تصورفات علوى إطالقوا   عكستون مل احلوروب هوذه أن ت كود األدلوة فان الصليبية، األيويب احلروب

 على األمثلة أبرز ومن عزة املتسامح وقدوة املتمكن، تالعالقا كانت  فقد ذلك من العكس على لب املصريني، مع النصارى تعامله
 الوودين رجووال فوو كرم النبوول، غايووة نبوويال   الكوورم، غايووة كرميووا    كووان  حطووني، يف الصووليبيني علووى الوودين األيووويب صووالح انتصووار ذا بعوودهوو
الدولووووة  رعووووااي نضووووم ابلبقوووواء للنصووووارى مسووووح كمووووا  دخائرهووووا،و  الكنووووائس وأموووووال أموالووووه، كوووول  القوووودس بطريووووك وأعطووووى يحي،املسوووو

 47اإلسالمية.
ى أعلويموة التسوامح يف ق هورتظذا ، وهبويفاشوتسامح رقم ال يتجاوز، وبغوري التسوامح ضوعفاء ال نسواوي درك متاما أننا ابلوهبذا ن

ية يفيف كسواي  فكر ن نلمني جيب أن املسنا حننأ هنا املهموالدين، واحلديث  هم يف حدود احلقصوره بني املسلمني أنفسهم ومع غري 
د لووودين اثبتوووة وإجيوووااأبصوووول مووون  هووواومراقبتهوووا وتوجيهعلوووى اجملتمعوووات ثريهوووا وكيفيوووة متابعوووة أتا، إىل واقعنووو وصوووول األفكوووار التغرييوووة

 ويذهب وحدهتم.  حل كل ما من ش نه يكدر صفو املسلمني،متخصصة يفم سسات 
                                                 

 .260 ص مرجع سابق، الميةاإلسفة أضواء على الثقا، اندية شريف العمريانظر:   41
 .43، 42: ،  يةالشورىسورة   42
 .199: ،  يةاألعرافسورة   43
 .1 :،  يةنفالسورة األ  44
، ص 13ج  ، دار املعرفوة: بوريوت)يوق:  وب الودين اخلطيوب حتق ،فلتح البلاري شلرح صلحيح البخلاري ، 852الوفواة: ) جر أبوو الفضول العسوقالين الشوافعيح علي بن أمحد بن  45

259. 
 .2599رقم: ب ،0062ص ، 4ج  ،ء الرتاث العريب )بريوت: دار إحيا مسلم صحيحهو ، 261سن القشريي النيسابوري )املتوىف: مسلم بن احلجاج أبو احل  46
 .51، ص ملوكياتريخ مصر اإلسالمية، العصران األيو  واملانظر: مجال الدين الشيال،   47
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  اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات: 

، بقوانون عودل يسواوي بوني مجيوع البشوور، يف الودنيا واآلخوورة حيقوق مصوايف العبوادالعوودل واملسواواة  يفَّنوذجوا إهليوا فريودا  اإلسوالم قودم
 نسان حقووق اثبتوةإلالشرعية لقوق احلسالمي أن وأثبت التشريع اإل، تمعاتيف اجملإحقاق احلقوق وحيقق معىن عا  من الشفافية و 

ويووقن ومحايتوه  حلفوا  علوى اجملتموعاه جتواه الودين، و ومسو وليات هبواجبات القيام مسلم ينبغي على كلكل الناس، و يتوجب الوفاء هبا ل
ووا بقوودر موون الواجووبو  موون احلقوووق الواجبووة احلريووة الشخصوويةأن  هووم النتووائج ، وهووذا تلخووي  أبحنووو اجملتمووع ةملسوو وليوا مصووحوبة دائم 

 وهي: 
احلقوووق  وموونهم األكووراد التمتووع بكاموولا مجيع وو اإلسووالميةلشووعوب ل القوميووات كلهووا وحيووقجيمووع سووالمية اإل مووةأللالعووام طووار اإل .1

 املشروعة.
ن تتحول إىل حقيقة أة ال بد سالمية والعربية وهذه القضياإلمة األتشكيل وحدته السياسية يف إطار من حق الشعب الكردي  .2

ذهوان األكوراد نتيجوة تصحيح األفكار السلبية اليت علقت أب وجب على العلماء واملفكرين املسلمنييتو  ،وال مهرب منهاة يقعاو 
  يف اترخيا املعاصر.للظلم واإلقصاء 

من هلها، و على إقرار احلقوق ورد املظامل إىل أيقوم ا ق بني النزعة الفردية والنزعة انماعية توفيق  يوفإىل الت يدعو الدين اإلسالمي .3
 واالجتماع والتعاون. لف رالت يةسالممة اإلاألميز هبا تهلامة اليت تاألمور ا

إصووالح البيووت اإلسووالمي ، و م العدالووة واحلريووة والكرامووة اإلنسووانيةيم اإلسووالمية وتوودعيحتمُّوول املسوو ولية يف تعميووق القوود موون ال بوو .4
 قوق املشروعة.من خالل إقرار احل واخلري لكل الناس،على أساس العدل  الداخلي

ومعرفوة أن ، ئمة على الرفق واللوني واحورتام اآلخورسامح اإلسالمية، وثقافة التصايف القاجتذير قيم التو الدين اإلسالمي إىل يدع .5
وال  ال إكراهب ابختياره وارادته العفو حق اثبت للعايفسواء كان العفو يف حال الرخاء أو الشدة، و  إجيايبدائم ا  والتسامح العفو
  .إجبار

 
 صياتالتو اثنيا: 

 سالمي والقومي.اإل االنتماءسالمية وتعزيز قافة اإلا الروحية واألخالقية واالعتناء ابلثتعميق العقيدة اإلسالمية وقيمه .1
 هبا. يم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية يف مراحل التعليم، وتشجيع الت ليف العلميتعم .2
ل اناد مي مع الدول وامل سسات العربية والعميف جمال التعليم العا  والبحث العلايف والفين  والتقين توثيق التعاون العلمي والثق .3

 ب املتعلمني مهارات االستخدام التكنولوجي واملعلومايت.ي ابجملتمعات وإكسامن أجل التقدم العلمي والرق
 رجية.اخلا والتصدي حبزم لألخطاربوعي وإدراك العاملية رمرية البد من الوقوف ضد املخططات الت .4
 

 :راجعاملصادر وامل

اج الفين للطبعة االلكرتونية االخر ، افة الكرديةز عامودة للثقاكمنشورات مر )والعرب  رادكاشكالية العالقة بني األ براهيم،إبراهيم إ
  25 حجي، برقم:سريوان 

 م 1967 ،هو1387)دار الفكر،  يهو االعلى املودودي، نظرية االسالم وهدبأ
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دار ) قيق: أسعد داغرحت ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر، هو 346 بن على املسعودي )املتوىف: أبو احلسن على بن احلسني
  هو1409،اهلجرة

  الثقافية  بريوت: املكتبة)، حتقيق:  مد جابر املنقذ من الضالل،  هو505الوفاة: ) مد بن  مد الغزا  أبو حامد  مد بن 

دين حتقيق:  ب ال ،اري شرح صحيح البخاريفتح الب ، 852الوفاة: ) لشافعيبن حجر أبو الفضل العسقالين ا أمحد بن علي
   دار املعرفة: بريوت)اخلطيب 

 م 2001هو، 1441، 1)القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ط  كراد اتريخ شعب وقضية وطناألمحد اتج الدين، أ

، 4السالسل، ط  )الكويت: منشورات ذات النظرايتية الدولية: دراسة يف األصول و العالقات السياسي مقلد، إمساعيل صرب 
   م1985

   2006، 1)دهوك: مطبعة خاين، ط  ية منوذجاه احلالة الكردستانالوعي السياسي وتطبيقات ،ن الربواريزيرفان سليما

بحوث العلمية : الرائسة العامة إلدارات الية)السعود اإلمام البخاري فقه الدعوة يف صحيح ،سعيد بن علي بن وهب القحطاين
  هو1421، 1، ط اإلمام  مد بن سعود اإلسالميةرسالة دكتوراه، من جامعة  ،واإلرشاد واإلفتاء والدعوة

)األردن:  طيف العراق والشرق األوس االنتماءاتجدل اهلوايت: عرب، أكراد، تركمان، سراين، يزيدية، صراع ، سليم مطر
   م2003لنشر والتوزيع، دار الفارس ل

يي ق:  مد  يق، حتسنن أ  داود، هو 275بن شداد بن عمرو األزدي )املتوىف: ن بن األشعث بن إسحاق بن بشري سليما 
  املكتبة العصرية بريوت) دالدين عبد احلمي

الشيزري، عبد الرمحن بن عبد  بن نصر، املنهج املسلوك يف سياسة امللوك، حتقيق علي عبد   املوسى، الزرقاء: مكتبة املنار، 
 .م1987هو/1407

 معهد العلومماجستري رسالة  ئر:انزا) ةج القضية الكرديألقليات: دراسة منوذ حتليأ أبعاد هاهرة نزاعات ايم عموش، عبد احلك
 م 1994السياسية والعالقات الدولية  امعة انزائر يف العالقات الدولية، 

  م1986، 1ط  )الدار العربية للموسوعات، موسوعة العراق السياسيةعبد الرزاق  مد أسود، 

 م 1981 هو،1401 م سسة الرسالة، )بريوت: نا السياسيةاإلسالم وأوضاععبد القادر عودة، 

)ماليزاي: انامعة االسالمية العاملية،  ية السياسية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة ابلقانون الدويلاحلر د الوهاب عامر، عب
 م  2012رسالة دكتوراه يف كلية القانون، 

  1ط  ر الرشيد،عراق: داال)سني الزبيدي حتقيق:  مد ح  ،337الوفاة: ) اخلراج وصناعة الكتابة ،فرقدامة بن جع
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ق:  مد انصر يق، حتمشكاة املصابيح، يف هو 741 اخلطيب العمري، أبو عبد  ، و  الدين، التربيزي )املتوىف:  مد بن عبد  
 م 1985 ،3، ط املكتب اإلسالمي :بريوت) الدين األلباين

 هو 1414، 3ر، ط ت: دار صاد)بريو  ربلسان الع ، 711 يقي املصري )الوفاة: مد بن مكرم بن منظور األفر 

 م 1988 ،1ط  ،بريوت دار الساقي)أين اخللأ  العرب والسياسة، د جابر األنصاري م

سة )اإلسكندرية: م سالغربية واملاركسية احلرايت العامة يف اإلسالم مع ملقارنة ابملبادئ الدستورية  مد سليم  مد غزوي، 
 شهاب انامعية 

   م 2002 ،1ط  ،ة: دار األمني للطباعة والنشر والتوزيع)القاهر  ع يف العاملناطق الصرا موسوعة ممد صادق صبور،  

اقي )بريوت: دار ، حتقيق:  مد ف اد عبد البصحيح مسلمهو ، 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
   إحياء الرتاث العريب

  م2001 هو،1422، 9،  سسة الرسالةم) سالميةثقافة االأضواء على ال، ياندية شريف العمر 

)رسالة ماجستري من جامعة متنوري قسطنطينة، كلية احلقوق،  أتث  املسألة الكردية على االستقرار االقليميويفي خرية، 
  م2005، م2004

 يت:مواقع االنرتن

 c_kurdish.dotan_and.org/docs/kurdiswww.gilgamish..ديةحسن كاكي، كوردستان واألمة الكور 

 http://www.alukah.net/culture/1007/38776.. قافة ومعرفةث األلوكة،شبكة 

 htm14thahb/http://www.saaid.net/feraq/m.، صيد الفوائد.الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

 

 24.11.2004www.amude.com ,.العاملكراد أيتام ية، األة املعرفة السعودجمل

 ahb/14.htmhttp://www.saaid.net/feraq/mth ، صيد الفوائد.الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

 page-http://shamela.ws/browse.php/book/4473-5810.نة املنورةابملدي نامعة اإلسالميةلة اجم

دد الع 27اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب اجمللد 
5
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