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 المقدمة

مسيعود  السيد رئيس إقلييم ووردسيتان األسيتا أثارت الزيارة األخيرة التي قام بها 
لواليييات المتةييدة الوثييير ميين الأييد  فييي  يي ن إلييا ا م1025 5فييي    بييارزا يال

وازداد  لي  بعيد التصيريةات األخييرة ليرئيس وزرا   إعالن إقامة دولة ووردية،
ه واريييا ع ييا ل ائييس بييرئيس إقليييم ووردسييتان،ةو  دعييم  ال ييعا الوييورد  فييي 
طري س إلا اإلست ال ، فتعاليت األصيوات ميرة أخير  مين ه يا وه يا  ةيو  عيدم 

وقيادتيس السياسيية الةويمية مين  فيي إقلييم ووردسيتان م روعية ما ي وم بس الوورد
 لخطوات الالزمة إلست ال  بالدهم.إتخا  ا

إنَّ تخطي الوورد  ةو اإلست ال  و ت رير المصير ليم يي ت عبثاو،وإ َّميا أيا  ع يا 
وا طيال  م،1001وفاح مستمرين طيلة األعوام الماضية،وباألخص بعيد و  ضا   

ام التييي  ييوك  الوييورد فيهييا  العملييية السياسييية والدسييتورية فييي عييرا  مييا بعييد صييدك
 ل يييادة السياسييية الوورديييةاإلعييادة ب ييا  العييرا  الأديييد، ف سيياو أساسييياو ع صييراو م سك 

ةييد السياسييي اودورهيي اوبةومتهيي فييي عييرا  مابعييد صييدام أضييةا  و خطابهييا الموَّ
ب ائيس،وتألا  لي  واضيةاو عليا ألضما ة إلسيت رار العيرا  وب يا  مسيت ب  زاهير 

و  سيية الراه ييةعيوام الم صيرمة م يي  تةريير العيرا  وةتييا األزمية السيااألميد  
فييي م ييح إ ةييرا  مسييار الديم راطييية فييي ظهييور داعييا و المةيياوالت المسييتمرة 

ة بية  افية أطيافيسأ هيا  يعا العيرا  بو وبروز دوتاتورية أديدة، بعيد أن   عرا ال
ختار الديم راطية والتعددية والفيدرالية  ظاماو أديداو الدوتاتورية الم يتة، وسودا  ل

ييإلدارة الييبالد س بييات واضييةاو وضييو  ال هييار أنَّ مةاربيية الوييورد مييا زالييت ، إال أ َّ
مسييتمرة،وأنَّ ميين ه ييا  ميين ي ظيير إلييا الوييورد بعييين السييخرية و الةماقيية،و ال 
يعتيير  بة ييوقهم السياسييية و اإلقتصييادية، ومسييتمرين فييي ممارسيية وافيية أ ييوا  

   ييلة التييي مارسييها األ ظميية السيياب ة، وويي  اليي ين يعييادون إسييت الالسياسييات الفا
ووردستان و ة س من ممارسة ت رير مصيره يختفون تةيت عبيا ة اليدين زوراو و 

 ، و اليرونال عا الوورد  في ت رير مصيره بهتا ا مستهدفين في  ل  ال ي  من
لسياسات و المصيالح،ومح  لي  وأود أوثر من ع رين دولة عربية ولها ص يعة ا
  ي ورون علا الوورد ة هم من ت رير مصيرهم.

ي  فسس يأا علي ا أن  في الوقت   ال يوأيد ميا ح  يرعي و ال  يص  س يدر  أييدا أ َّ
إسالمي من أن  يتمتح ال عا الويورد  بققامية دولتيس المست لة،أسيوة ب خواتهيا مين 

ما مييح السيييَّ وسييالم دون  ل ،إليةييو  ا واليمويين أن   ال ييعوا و المليي  األخيير ،
بي  يأيا أنَّ  عت يد تمامياو أنَّ وي  ،عالمالسالمية فيي إ ات غالبية  دو  وثيرةوأود 

من يعي  تل  الخطوات من الدو  و ال و  واأل يخاص فهيو مثيمر  يرعاو،ألنَّ ةي  



لي ا أردت  أن   التمتح باإلست ال  من إةد  الي عم التيي أ عيم هللا تعيالا عليا عبياده،
أق  في ه ا البةث عن المصالح والمفاسد التي تترتا عليا إسيت ال  ووردسيتان 

فاستوأا ة س في ت رير مصيره،في إقليم ووردستان  عا الوورد  رس الإ ا ما
 طبيعة البةث أن يوون في مبةثين :

 المبةث األو  : في بيان مفهوم ة  ت رير المصير و األساس ال رعي لس

المبةث الثا ي: في بيان ة  ت رير المصير ل عا إقليم ووردستان بين المصيالح و 
 المفاسد 

فه ا أهد  المتواضح أقدمس لل ار   العزيز، متم ياو أن  أوون موف او في داللة الةي  
 و بيان الم صود، وهللا المستعان. 

 

 

 الباحث                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول

 وأساسه الشرعي مفهوم حق تقرير المصير

 تقرير المصير لغة واصطالحاالمطلب األول: حق 

س ييمعا  بما أنَّ مفهيوم ةي  ت ريير المصيير مين المفياهيم المعاصيرة، ال بيدَّ مين بييان
 مفرداو ومروباو.

 صطالحاً وا أوالً: الحق لغةً 

يس الموأيود (1)  هللا تعيالا، وقيي  مين صيفاتساإسيمر مين أسيم:  الحق لغةً -أ ، و لي  أل َّ

ھ  چ ،(2)چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ    چ ة ي ة، وم س قولس تعيالا:

(4) چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئچ،(3)چے   ے  ۓ    ۓ
. 

ويطل  علا عدة معان، م ها: األمر الواأيا، ةي  ال يي  ية يس، إ ا ثبيت ووأيا، 

چ  ، وم يس قوليس تعيالا:وأةي  هللا الةي :أظهره وأثبتيس ،وأة  ت ال يي ، أ  أوأبتيس

أ  (5)چ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ 

 .  (6)  ثابتاو موأوداو  وأد اه أمراو 

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ وم يييس قوليييس تعيييالا: وهيييو خيييال  الباطييي ،

، وأصي  الةي : المطاب ية و (8)وهو مصدر ة  ال ي ، إ ا وأا و ثبت،(7)چڳ

 .(9)إ وارهالثابت ال   ال يسوغ و أ َّس عبارة عن ، المواف ة

                                                           

 –دار الوتيياا العربييي ،تة ييي  : إبييراهيم األبيييار  ،علييي بيين مةمييد بيين علييي الأرأييا ي:التعريفييات -1
 .210هـ:ص2405الطبعة األولا ، ،بيروت

 من سورة ال ور. 15اآلية  - 2
 من سورة يو س. 10اآلية  -3
 من سورة الوه . 44اآلية  -4
 من سورة األعرا . 44اآلية -5
 –موتبة لب ان  ا رون ،تة ي  : مةمود خاطر ،بور بن عبدال ادر الراز مةمد بن أبي :مختار الصةاح-6

 .267م:ص2995 - هـ2425طبعة أديدة ، ، بيروت
 من سورة الب رة. 41اآلية -7
 -دار العليم للمالييين،هيـ(191إسيماعي  بين ةمياد الأيوهر  )ت:تاج اللغة وصةاح العربية "الصةاح" -8

 .246 5م:2990ي اير  -الطبعة الرابعة،بيروت
ا  الةسييي ي، أبييو الفييي ، المل كييا :تيياج العييروس ميين أييواهر ال يياموس -9 ييد بيين عبييد الييرزك ييد بيين مةمك مةمك

بيييد  )المتييوفا:  أ يييس .و:266 15:دار الهداييية،مأموعيية ميين المة  يين ،تة ي :هيـ(2105بمرتضيا، الزَّ
أةمد بن د.:تة ي  ،أمير علي ال و و قاسم بن عبد هللا بن :الف ها  في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الف ها 

 .126هـ:ص2406الطبعة األولا ،،أدة –دار الوفا  ،عبد الرزا  الوبيسي



والة  يطل  علا الميا  والملي ، والموأيا الثابيت،والة  الي ين،والعيد ، و الةيظ 
 .(10)وال صيا، ومع ا ة  األمر: وأا ووقح بال   

تييدور ةييو  مع ييا اإلسييتعماالت اللغوييية لولميية الةيي  وممييا سييب  يتضييح ل ييا بيي نَّ 
 الوأود .الوأوا،و والثبوت، 

 صطالحاً:الحق ا -ب

ميح ، فيق هم مين ال يداما و المعاصيرين الة  لد  ف ها  ال ريعةبخصوص تعري  
لم يع وا بيقيراد تعريي  وثرة إستخدامهم لولمة الة  في وتاباتهم إال أنَّ الوثير م هم 

فييوه علييا  ييو   ميين اإلأمييا ، ،لييس فاسييتغ وا عيين   ليي  ويي  هم رأوه واضييةاو و أو عرَّ
  .تعريفس

فس اللو و ف فيي بييان ميا يتمييز  تعريفس أا  مأميالو  إال أنَّ  ،(12)يثبت ةومر س:ب  َّ (11)عرَّ
 .مراده بالةوم أثر الخطاا ال  ات الخطاا أنَّ  ، وواضحر عن غيره بس الة 

فس  .(14)ة  هللا أمره و هيس، وة  العبد مصالةسأنَّ الة  هو: (13)ال رافي وعرَّ

ال  فس وأورد الف ها  علا ه ا التعري  إعترا ، و ل  أنَّ ة  هللا متعل  بعبادتس 
أمره و هيس، ألنَّ هللا خل  العبد لعبادتس، و لوون مع ا الةي  الليزوم، والليزوم عليا 

 . (15)العباد ال بدَّ أن يوون موتسباو لهم،فوي  يصلح أن  يتعل  الوسا ب مره و هيس

                                                           

أةمد بن مةمد بين عليي الفييومي ثيم الةميو ، أبيو العبياس :المصباح الم ير في غريا ال رح الوبير -10
تييييياج العيييييروس مييييين أيييييواهر  و:.241:صبييييييروت –الموتبة العلميييييية ،هيييييـ(770)المتيييييوفا:  ةيييييو 

 .267 15:ال اموس
، ض ، ليس عليم بالةومية والطيا ال يديممةمد عبد الةليم بن مةمد أمين هللا اللو و  األ صار : فا هو:-11

فيي عليم  –ن وتبيس )األقيوا  األربعية مي هـ، لس عدد من الم لفيات، م هيا:2125هـ، وتوفي 2119ولد س ة 
األ وار في  ةا ية علا  ور-، و)قمر األقمار (في الطا - ، و)ةا ية علا  رح  فيس بن عو (م ط ال

بين مةميد بين عليي بين خيير اليدين بين مةميود  األعيالم للزروليي: ي ظير: .( رح الم ار، في أصيو  الف يس
 1001أيار  مايو -الخامسة ع ر  الطبعة،دار العلم للماليين،هـ(2196الزرولي الدم  ي )المتوفا:فارس،

 .227 6: م
 .1  126ةا يتس المسماة: قمر األقمار علا  ور األ وار  رح الم ار  ظر ي -12

البه سي  ص ألأةمد بن ادريس بن عبد الرةمن بن عبد هللا الصه اأي اهو: هاا الدين أبو العباس،  -13
، وتوفي في مخر يوم مين أمياد  هـ616س ة  ولد بمصر، مفسر أصولي، ،مالوي ف يس ،الم هور بال رافي

الي خيرة فيي  مين تصيا يفس:، وبيال را مين مصير ال ديمية، ودفين بال رافية هيـ624سي ة  الطيناآلخرة بدير 
أ وار البرو  فيي أ يوا   الت  يح في أصو  الف س، الف س،  رح الته يا،  رح مةصو  فخر الدين الراز ،

 الفرو  في أصو  الف س.
 -أةميد األر يا وط  :يية ، تالصيفد صيالح اليدين خليي  بين أيبي  بين عبيد هللا : الوافي بالوفيياتي ظر:    

 .94 2و: األعالم للزرولي:.246 6:م1000-هـ2410، بيروت-التراث دار إةيا فا، تروي مصط
أبو العبياس  يهاا اليدين أةميد بين إدرييس بين عبيد اليرةمن الميالوي :أ وار البرو  في أ وا  الفرو  -14

 .242 2: وبدون تاريخبدون طبعة ،عالم الوتا،هـ(624ال هير بال رافي )المتوفا: 
لمالويية لل يخ مةمد بن علي بين ةسيين مفتيا ا« ته يا الفرو  وال واعد الس ية في األسرار الف هية»-15

مطبو  مفصيوالو ،وفيها اختصر الفرو  ولخصس وه بيس ووضيح بعي  معا ييسهـ( ،2167بموة المورمة )
 .257 2بهاما أ وار البرو  في أ وا  الفرو :



فس  الموأود مين وي  وأيس هو  ب نَّ الة : (16)ال يخ عبدالعزيز البخار  الة فيوعرَّ
 ، وه ا التعري  قريار من المع ا اللغو .(17)في وأودهال   ال ريا فيس 

 :للة ، م ها عديدة تعاري  وقد وضح الف ها  المعاصرون

  .(18)مصلةة مستة ة  رعاو :سال يخ علي الخفي ، ب  َّ ما قالس 

وا ت د البع  ه ا التعري  ب  َّس عرَّ  الة  بغايتس، فيالة   ب اتيس لييس مصيلةة،ب  

  .(19)فالمصيلةة غايية الةي  ووسييلتس و ليسيت  فيس الةي هو وسيلة إلا مصلةة، 

اص ي يييرر بيييس ال ييير  سيييلطة أو ختصيييإس:ب  َّ األسيييتا  مصيييطفا الزرقيييا   سفيييوعرَّ 

يييس إخاصييياصر بعيييدم (20)توليفييياو  ، وورد عليييا تعريفيييس إعتيييرا ر أيضييياو، و لييي  ب  َّ

السييداد،ألنَّ اإلختصيياص يتضييمن إخييراج مييا يثبييت للأميييح ميين المباةييات العاميية 

 .(21)واإلصطياد، واالةتطاا،فقنَّ ه ه تسما في الف س ة وقاو 

هيو ميا ثبيت فيي بيو سي ة أن الةي  فيي عير  الف هيا : أةميد فهميي أ األسيتا و ور  

، وهييي ا التعريييي  أيضييياو ورد علييييس (22)ال ييير  لا سيييان أو ى تعيييالا عليييا الغيييير

و الوق  و بيت مالةظات، م ها: أ َّس ال ي م  ما يثبت لغير اإل سان مث  ال روات 

 الما .

ة التعيياري  التييي أوردهييا اللغويييون والف هييا  ميين ال ييداما و ممييا سييب  ميين دراسيي

يييح ليييي بييي نَّ تعييياريفهم  المعاصيييرين، واإلعتراضيييات اليييواردة عليييا تعييياريفهم، إتضَّ

مت اربة في اللفظ و المع ا، واسيتع ت بتعياريفهم فيي اسيت تاج تعريي  للةي  ي يم  

عس ال ييار  ى أو أميييح أ واعييس و يبييين خصائصيي ييس إختصيياصر  ييرَّ فتييس: ب  َّ س، فعرَّ

 ل خص  أو لهما معاو.

                                                           

ين الب َخيار  بن أةمد بن مةمد،عبد العزيز  هو:-16 مين أهي   ،ف ييس ة فيي مين علميا  األصيو  ،َعاَل  الدِّ
، والدتس  رح الم تخا الةسامي  :و  ،  رح أصو  البزدو : و   األسرار لس تصا ي ، م ها  ،خار ب

 .21 4هـ. ي ظر: األعالم للزرولي:710مأهولس، و توفي س ة 
العزيز بن أةميد بين مةميد، عيال  اليدين البخيار  الة فيي عبد :و   األسرار  رح أصو  البزدو  -17

 .214 4:بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار الوتاا اإلسالمي،هـ(710)المتوفا: 
 هييـ :2412ال يييخ علييا الخفييي ،دار الفويير العربييي، ال يياهرة، الةيي  و ال ميية وتيي ثير المييوت فيهمييا:-18
 .56ص
،موتبيية األقصييا،الطبعة األولييا، العباد  عبدالسييالم لييدوتور: اي ظيير: الملوييية فييي ال ييريعة اإلسييالمية -19

 .99 2:م2977
 :2961مصيطفا مةميد الزرقا،دم ي ، سيوريا،أامعة دم ي ،الطبعة السيابعة، :مدخ  الف هي العيامال -20
 20ص
 .201 2ي ظر: الملوية في ال ريعة اإلسالمية للدوتور العباد : -21
أةميييد فهميييي أبيييو سييي ة،دار الت لي ،مصييير :اإلسيييالميةال ظرييييات العامييية للمعيييامالت فيييي ال يييريعة  -22

 50ص  م:2967العربية،



فاإلختصيياص ي ييم  ويي  أ ييوا  الة ييو  ومييا و يخييرج اإلباةييات العامة،وت ييريح 

ال ار  لس بمع ا اإلثبات واإلليزام، وهي ه الة يو  ال تخيرج مين وو هيا إميا ةي  ى 

ٍ  فيدخ  فيس ال خص  الة ي ي أو الةومي وبييت الميا ، والعبادات مثالو، أو ل خِص

 أو ة او م ترواو يأتمح فيس ة  هللا و ة  العبد وال صاص.

 ثانياً: تقرير المصير لغًة واصطالحاً 

بمع ا أع  ال ي  في قراره،و قررت ع يده الخبير اسيت رَّ فيي التقرير في اللغة: -أ
 .(23) ه س

 .(24)والمصير من صار إليس األمر، أ  م  و وص  إليس

وإأماالو) ت رير المصير(: يد   علا تر  ال ي  من اآلخر، والثبات واإلسيت رار و 
 .(25)الطم  ي ة و طيا العيا

 تقرير المصير إصطالحاً -ب

هيي ا المصييطلح ميين المصييطلةات المعاصييرة فييي مأييا  السياسيية الدولييية و العلييوم 
تتبيياين السياسييية،ول ا تختليي  وأهييات  ظيير ف هييا  ال ييا ون الييدولي فييي تعريفييس،و 

مواق  الدو  ب   س،وه ا مما يأعي  وأيود تعريي  موةيد  و أيامح وميا ح ليس أميراو 
 صعباو،وإن  وا ت تل  التعاري  مت اربة في المع ا العام.

فم هم من قا  ب نَّ المراد م س: العم  علا توفير الةريية الواملية لوي  قوميية فيي أن  
بعييداو عين الوصياية التيي يموين أن  ت رر مصييرها السياسيي وإدارة  ي و ها ال اتيية 
 . (26)تمارس عليها من قب  أطرا  دولية خارأية

ييس: تطلييح ويي  دوليية إليا تأميييح ميين ي تسييبون إلييا قوميتهييا داخيي   فيس مخييرون ب  َّ وعرَّ
 .(27)الةدود السياسية

وقا  في تعري  مخر أنَّ المراد م س هو: ة  إ  ا  دولة مست لة  ات وييان سياسيي 
 .(28)خاص

                                                           

مةميد بين مويرم بين عليا، أبيو الفضي ، أميا  اليدين ابين م ظيور األ صيار  الرويفعيا لسان العرا:-23
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مية فييي غييزة، للعييام الدراسييي إلييا عمييادة ولييية ال ييريعة و ال ييا ون، ولييية الدراسييات العليييا  الأامعيية اإلسييال
  .20م، ص1024

د.إسماعي  صبر ،م سسة األبةياث م لد اإلستراتيأية والسياسية الدولية المفاهيم و الة ائ  السياسية:-26
 .6صم:2979سبتمبر –العربية،الطبعة األولا،ايلو  
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في الموسوعة العربية أنَّ ت رير المصير هو:ة   عا  ما في أن  يختار  و  وأا  
 .(29)الةوم ال   يرغا العيا في ظلس أو السيادة التي يريد اإل تما  إليها

 ثالثاً: مفهوم حق تقرير المصير

بعد عر  مع ا الةي  و ت ريير المصيير لغية وإصيطالةاو و بعيد ال ظير و التيدقي  
 لخص من ه ه التعاري  التي أوردها العلميا  و البياةثون إليا لتعريفيهما يمون أن 

ةيي  ال ييعوا و  تعرييي  مييوأز لةيي  ت رييير المصييير بقعتبيياره علميياو مروبيياو وهييو:
 الةرية الواملة في إختيار  ظام ةومها، وإدارة   و ها، دون أ  تدخ  . 

 األساس الشرعي لحق تقرير المصيرالمطلب الثاني: 

ال ييرعية لةيي  ت رييير مصييير ال ييعوا فييي اإلسييالم علييا  يمويين إبييراز أهييم األسييس
 الوأس التالي:

وأ  ومن الواأوالو:  اإل  ياد الوام  لس هو األساس ال رعي ضح أنَّ اإليمان باى عزَّ
لة  ت رير المصير،و ل  ةتا ال يتورر أمثا  فرعون و قيارون و مين بعيدهم مين 

وبيير و يتعأيير  علييا ب ييي فع ييدما وييان فرعييون يسييتعلي و يتالطغيياة و الظالمين،
وأ  في تل  األةداث تريد أن  تأع  من ب ي إسيرائي   إسرائي ، وا ت إرادة هللا عزَّ

وأي  بي(30)أمة عظيمة و ي ت م مين فرعيون و أمثاليس  ل  فيي ،لي ا يي ور ا البيار  عزَّ

ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ قولس تعالا:

فع ييدما يصيي  ،(31)چڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ

هييي  هللا ي   الظلييم إلييا أقصييا م تهاه،ويصيي  اإلستضييعا  إلييا أسييف    طيية ممو يية،
مين أأي   سبةا س وتعيالا أسيباا ال صير و التمويين للمظلوم،ويي تي بهيا  ييئاو ف ييئاو 

و ل  ليعمرهييا و ييي عم بخيراتهييا، وهيي ه ميين سيي ن هللا  صييرتس و تموي ييس فييي أرضييس،
 األمم و ال عوا المظلومة.تعالا الأارية في 

ومن المعلوم أنَّ اإلسالم دينر عالمي، ولم يهد  أبداو إلا تفضيي  أمية  أو  يعا  ثا ياو:
علا مخير، والةومية فيي أعليس ب يي مدم  يعوباو و قبائي  هيي التعيار  فيميا بيي هم،و 
ليسييت هييي أن  يتعصييا ويي   ييعا  علييا غيييره،أو قبيليية علييا غيرها،بيي  الرابطيية 

التي تأميح المفتير  و ت لي  المختلي  هيي رابطية اإليميان، و يتضيح هي ا الة ي ية 

                                                                                                                                                                                        

مين مألية  41-42لعيدد و العودة إليها:صايغ الدباغ،م ا  م  يور فيي اة  ال عا الفلسطي ي ب رضس -28
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ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ تعالا: ألياو في قولس

 .(32)چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

 وهي:آلية الساب ة يتضح ل ا عدة أمور، وبعد التمعن الدقي  في ا

ال معييا ،والمسيياواة الييا اإل سييا ية أالعييد  وسييبةا س وتعييالا يتظيير بعييين أنَّ هللا -2
ٍك خطابس أا  بـ  يا أيها ال اس(. )ـيفض  قومية علا أخر ،بدلي  أنك

أنَّ هللا تعييييالا خييييال  أميييييح ال وميييييات ةسييييا  الوريميييية يتضييييح فييييي اآلييييية -1
ه يا  ف و  فرد  ال ومية التيي ي تميي إلييس)وأعل اوم  يعوباو و قبائي (،إرادتس،واختار ل

ون فيأ وا ،  ةرا ، وأخير  فيي  وث افات، وت اليد، وتضاريس، فه ا  َمن يس  الصَّ
ييييواة ،وفي ِقَمييييم الِأبييييا ،وفي ال طييييا،وفي الم ط يييية المعتدليييية، وفي الم ط يييية السَّ

وأي  الأ وبيكة، فالتضاريس والعادات والت اليد واللَّون واللكغة ، هي مين أعي  هللا عزَّ
ِويَّة بد  و من َ ولِس  اتس وت اليده وِطباِعيِس وبيئِتس،وأ سيس الخارأي إلا عادلِو  ك َ عا  ه 

فوي ك َ يعا ليس يتعياوَن هي ال  فيميا بي هم، فه ا التَّ سييم مين أأي  أن  ةياتس ومعطياتس،
 وم تأيات مين أأي  التعيار ، ولعي ك هي ا التعيار  مين أأي  أنَّ خصائص وميزات،

، فاإل سييان وا  أخيير   يي  هيي ه الِهداييية لِ  ييعوأيي  أن  تال ييعوا التييي عرَفييت هللا عزَّ 
ور   ور وأ ثا، والب ر   عوا وقبائ ، وه ا  َ خصيات، وخصائص، فوميا أنك للي َّ
يية وويي ا لك ثييا، فويي ل  ال ييعوا لهييا خصييائص،  يية  فسيييكة واأتماعيَّ خصييائص ع ليَّ
ييتعمر بعضيي ا  وهيي ا ال ِميين أأيي  أن  تةييارا ولويين لَِ تعييار ، وال ميين أأيي  أن يس 

ِ يي ييا، وال ميين أأيي  أن  ب  ييعوا،بعضو فاآلييية الوريميية  َي أمأيياَد ةضييارة علييا إ  ييا  ال  
يية،  ييعوا ميين َ ييو  وتضيياريس بيئتهييا، وم تأاتهييا الزراعيَّ ت بيييِّن أنَّ خصييائص ال  
باي ن من أأ  ال  يعوا ال  وَثَرواتها الباط يَّة، ولغتها، وعاداتها ت َ وِّ  هويَّتها، ه ا التَّ

يتصَّ من أأ  العداوات وأن ي وم َ عا علا أ   ا  َ عا، ولون لَِتعيارفوا، فيق ا اخ 
ة و ك إ سان عر  هللا  ِهمَّ َ عار ِبَمعرفة هللا،  َ َ  ه ه المعرفة لَِبِ يَّة ال  عوا، فل ل  م 

وبهي ا يتضيح أنَّ هللا سيبةا س وتعيالا ليم يمي ح ةريية اإلختييار أن ي    ه ه المعرفة،
مهم علا قوميات   و عوا  ةسا إرادتس، وبه ا تويون  للفرد إلختيار قوميتس،وأ َّس قسَّ

وأ ، علا عوس الهوية الدي ية  الهوية ال ومية لا سان هوية تةت إرادة البار  عزَّ
التي  ر  أنَّ ةرية إختيارها تةت إرادة الفرد، ل ا فق وار الهوية ال ومية و تغييرها 

وأيي ،وعلا هيي ا األسيياس  يير  أنَّ الوثييير ميين  إ تهييا  صييريحر إلرادة البييار  عزَّ
يِروة وليم يةياولوا تغييير قيوميَّتهم، ولم توأيد أيية األ بيا  و الرس  وا ت أقيوامهم م   

م ييولة قومييية بييين األ بيييا  و أقييوامهم،بمع ا أنَّ الم ييولة لييم تويين م ييولة قومييية،ب  
ضييح هيي ا ألييياو فييي وييالم سيييد ا وا ييت الم ييولة علييا أسيياس اإليمييان واإلعت اد،ويت

حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  چ  ي  ور ا ال رمن الويريم بوالميسع دما -عليس السالم-يوس 
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أقرَّ ب  َّس تر  دين قومس وليم يتير   -عليس السالم-فيوس ،(33)چخت  مت  ىت  يت

 .(34)قومس أو قوميتس وما قا  بس أه  التفسير

لييم يعميي  اإلسييالم علييا تغييييا أو إلغييا  ال وميييات و الأ سيييات،أو ال بائيي   ثالثيياو: 
والع ائر واألوطان من ةيث وأودها و اإل تساا إليها،فلم يم ح من أن  ي تما الم  
إلا قوميتس أو ع يرتس،ولون ال   م عس وعم  علا إلغائس تل  العصيبيات الأاهليية 

فيي الت ياةر و التباعيد و التبياغ  فيميا  لتل  ال وميات و الأ سيات التي توون سبباو 
م صيوراو بي هم، ل ا  ير  أنَّ هللا سيبةا س و تعيالا أعي  مييزان التفاضي  فيميا بيي هم 

ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ بغيي  ال ظيير عيين الأيي س أو العيير  الت ييو علييا 

 .(35)چژ

اختيياره فيي ل د وف  اإلسالم مبدأ الةرية و ص  عام،وتر  لا سان ةريتس و رابعاو:
اإليمان بس،و ال يريد من اإل سان إيما ياو أبرياو،بي  يرييد مين إيما ياو إختيياراو بمةي  

چ  و(36)چجح  مح  جخ  حخ  مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ إرادتيييييييس و ةريتيييييييس،

(37)چڻ   ڻ   
فاقتضت ةومة البيار  ،(38)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ و 

وأ  أن  يوون اإل سان  ةراو في  إختياره،وتةدييد طموةاتيس،وإدارة  ي ون ةياتيس عزَّ
في أميح ال واةي،واست اللس ب ل  دون تدخ   من أةد،و ال ةي  ألةيد  مين أن  يعيي  
ةريتس في اختياره،وتعظ  ةريتس يت اق  تماماو مح مع ا العبادة التي خل  ا هللا مين 

 . (39)أألها،و تت افا تماماو مح مع ا التوالي  التي أمر ا هللا بها

فالهد  األساسي لاسالم من ة  ت رير المصير هي تةرير اإل سيان مين العبوديية 
لا سييان و الطواغيييت، و ت سيسيياو علييا هيي ه الة ي يية أصييبح اإل سييان مةييور الر ييية 
مييس  اإلسييالمية، أورمييس هللا علييا أميييح خل ييس، واختيياره خليفيية لييس فييي األر ،وورَّ

وسيخرَّ ليس ميافي السيماوات و ميافي األر ، بالع  ،وهداه السبي ، و علَّمس البييان، 
وم هييا ةيي  ت رييير  -وعلييا هيي ا األسيياس فييقنَّ أميييح قيييم اإلسييالم و مبادئييس و  ظامييس
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والسمو بس في مدارج أا ت من أأ  تةرير اإل سان، وةمايتس،و توريمس، -المصير
الوما  والرقي الماد  و المع و ،وله ا يعتبر ةي  ت ريير المصيير مين أةيد ة يو  

سيييان الثابتييية فيييي التصيييور اإلسيييالمي لصيييي او ب خصييييتس و وي و تيييس اإل سيييا ية، اإل 
فاإلسالم ي ظر إلا ة  ت رير المصير لا سان علا أ َّس ضرورة فطرية، وال سبي  
بدو س إلا ةياة اإل سان،والةفاظ علا  ل  ليس مأرد ة  لا سان،ب  واأار علييس 

م ال   يلة  و  من يةو  بين اإل سان ، فضالو عن اإلثأيضاو،ي ثم إ ا ما هو فرط بس
  .(40)و بين تة ي  ه ه الضرورة

 وب ا و علا ما سب   ست تج مايلي:

قرره هللا سبةا س وتعالا لكفراد و ال عوا،وليس م ةة  ة  ت رير المصير ة ر -2
 من مخلو   أو من أةد  يسلبس متا  ا .

زميان  ومويان،ألنَّ ال يريعة ة  ت رير المصير ة ر ثابت ودائم لا سان فيي وي  -1
اإلسالمية أساس  هي ا الةي ،بمعتا أنَّ الت يريح اإلسيالمي الي   أ زليس هللا تعيالا قيد 
م ب ي مدم،وم ةس مأموعة من الة و ،ومن ضم ها ة  ت رير المصير،ومن ثيم  ورَّ
ويان ةي  ت رييير المصيير ضييرورة إ سيا ية، توأييا ال يريعة الةفيياظ علييس،من قبيي  

يرت الدولية وأيا عليا األمية أفيراداو وأماعيات الدولة و الأماع ة و الفرد،فيق ا قصَّ
 .  (41)تةملها

فالم طل ييات اإلسييالمية لةيي  ت رييير المصييير ت سييس لأمليية ميين المفيياهيم األساسييية 
التووي يييييييية لاأتميييييييا  اإل سيييييييا ي،وبما يتأييييييياوز م ط ييييييية الةيييييييدود ال وميييييييية 

إل سا ي،بوصييفها اسييي ايوخصوصيييتها،أل َّها تييوائم ويي  خصوصيييات اإلأتمييا  الس
 .(42)قيماو عامة وم اصد عليا
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 المبحث الثاني

 ( كوردستان بين المصالح و المفاسدإقليم حق تقرير المصير لشعب  )

الن ةي  ت ريير عيخطيوات  ةيو إ ال يادة السياسية الوورديية تخطيو من المعلوم أنَّ 
م يروعية أو  من ه ا وه ا  ةيو  عالا األصواتتالمصير ل عا ووردستان، فت

عدم م روعية ما ي وم بس الوورد وقيادتس السياسيية مين إتخيا  الخطيوات الالزمية 
 إلست ال  بالدهم.

ل ا س ةاو  في ه ا المطلا عر  المصالح و المفاسد التي تةدث فيي ةيا  ال ييام 
المسي لة  ال  ي  أنَّ وبي  يعا ووردسيتان، الوورد بممارسة ة هيم فيي ت ريير مصيير

تةتياج و ، يستوأا الةديث ع ها فيي المييزان ال يرعيمن ال واز  التي  بةدِّ  اتها
وال  طط لي ظر  في بيا ها إلا من يةسن وضح الميزان ال رعي بوفتيس دون ووس  
فمن ه ا الم طلي   ،فيها  ظراو متز او ال يتعار  مح مصالح ال اس وضوابط ال ر 

لبييان ةومهيا  و ه ال ازلية في ه ه الدراسة  سيل  مسيلوا م اصيدياو لدراسية هي او  ة
 وهللا الموف  والهاد  لسوا  السبي .،وما ال   ي بغي فيها

 
حبببق تقريبببر المصبببير لشبببعب المصبببالح الشبببرعية المترتببببة علببب   المطلبببب األول:

 كوردستان
ميين الة ييو  التييي قييرره هللا سييبةا س وتعييالا لكفييراد و إنَّ ةيي  التمتييح باإلسييت ال  

مح عدم وأود أ  ما ح  رعي من أن  يتمتح ال عا الوورد  بة يس فيي  ال عوا،و
ت رير المصير،  ير  أنَّ ه يا  أملية مين المصيالح ال يرعية يموين اإلسيت اد عليهيا 

 لممارسة ه ا الة  من قب   عا ووردستان، وهي واآلتي:

أييا ت ال ييريعة اإلسييالمية لةفييظ مصييالح العبيياد، ودفييح المفاسييد و فييي المضييار  -2
المصيالح التييي تعييود إلييا العبيياد فييي الةفيياظ علييا  :أهييدا  ال ييريعة هيييمن م،فعي ه

الم يافح أو عين طريي  دفيح  هم، سوا  وان تةصيلها عن طري  ألاد ياهم و أخرا
 .  (43)المضار

فال يريعة اإلسيالمية أييا ت لأليا المصيالح و توثيرهييا،ودفح المفاسيد وت ليلها،فهيي ا 
األوبر،وإ ا است ري ا أةوام ال يريعة اإلسيالمية هو م صودها األعظم،وقط  رةاها 

استبان ل ا من وليات دالئلها ومن أزئياتها المست راة، أنَّ الم صد العام من الت ريح 
فيها،هو ةفظ  ظام األمية و اسيتدامة صيالةس، فرسيالة ال يريعة اإلسيالمية فيي هي ه 

 . (44)الد يا هي اإلصالح واإلستصالح

                                                           

للفويير اإلسييالمي، الطبعيية ،المعهييد العييالمي الم اصييد العاميية لل ييريعة اإلسييالمية :يوسيي  العالمي ظر:-43
 .79:صم2991األولا،

تة ي : مةمييد الطيياهر الميسيياو ،دار ،الطاهر بيين عا ييوري ظر:م اصييد ال ييريعة اإلسييالمية :مةمييد-44
 .171:صم1002المملوة األرد ية الها مية،-ال فائس



للعباد ب و  عيام و لل يعا الويورد  ب يو  خياص هيو  ومن أهم المصالح الد يوية
إعالن اإلست ال  الوام  و ت وي  الدولة الوورديية، و لي  مين أأي  المةافظية عليا 
ة و  الفرد الوورد  و التمتح بة  المواط ة علا األر  التي وهبهيا هللا سيبةا س 

واإلسيتبداد، و تعالا لس لوي يي عم بةيياة وريمية بعييدة وي  البعيد عين الظليم و ال هير 
فالدين ال يتضرر مح است ال  ال عوا و  ي  ةريتهم ، ب  يزييد وي ميو،ألنَّ العبيادة 

 .(45)تتأس من عبادة العباد إلا عبادة را العباد

قصيدت ال يريعة اإلسيالمية الييا ةفيظ خميس أميور  ولييية و لي  ألنَّ فيي ةفظهييا  -1
رت،وهي المسماة ع د ةفظر لأميح   ون العباد الد يوية و األخروية،صغرت أم وب

ولييييم تخيييي   -(46)الدين،ال فس،الع  ،الما ،ال سيييي  -العلمييييا  بالضييييروريات الخمييييس
عليييييت ةفظهيييييا مييييين  رعايتهيييييا ملييييية مييييين الملييييي ،وال  يييييريعة مييييين ال يييييرائح، وأ 

، فويييي  ييييتم الةفييياظ عليييا هييي ه الضيييروريات فيييي ظييي  األ ظمييية (47)الضيييروريات
عبدة لرقياا  ييعا ووردسيتانا فبالت ويييد ال تسييتبدة و المسيعيية و المالدوتاتوريية ال م

الوورديية يمون الةفاظ علا ه ه الضروريات إال باإلسيت ال  التيام و إعيالن الدولية 
ت تهي  عال يية مين قبي  األ ظمية التيي وا يت وال تيزا  هي ه الضيروريات المست لة، ف

، م وإلا يوم يا هي ا2912وا ت تةوم ووردستان بدأ من ت وي  الدولة العراقية في 
ة الدوتاتوريية التيي ةوميت لويورد  واألييام السيودا  مين األ ظميو ماضي ال يعا ا

خير  اهد علا ما لة هم مين إ تهاويات صيريةة لليدين و الي فس العرا  الوورد في 
، ل ا فاست ال  الوورد و ت وي  دولتهم المست لة هي الوسيلة والع   و الما  و ال س 

ال يرعية الخمسية التيي أوأبيت علي يا ال يريعة لةفياظ عليا هي ه الم اصيد لعظما لا
    اإلسالمية ةفظها من أن  يلة ها ضرر أو فساد.

، مين أهيم (48)ال اعدة الف هية التي ت ص  علا إزالة الضيرر ب وليس: الضيرر ييزا -1
ال واعيييد الف هيييية التيييي يموييين اإلسيييت اد عليهيييا إلعطيييا  الويييورد ة هيييم فيييي ت ريييير 

ت ص عليا ال هيي عين الضيرر وإزالتيس قبي  وقوعيس، أو و ل  ألنَّ ال اعدة المصير،
،فيأا بعد وقوعس ب تا الطر  ال رعية التي تواف  الع   السليم والتفوير الصةيح

                                                           

خاليد ي ظر:إعالن اسيت ال  وردسيتان و ة يو  األمية الوورديية فيي  ظير ال يريعة اإلسالمية:د.ةسين  -45
  .255م:ص1021اقليم ووردستان،دار مراس للطباعة و ال  ر،الطبعة األولا، –أربي  المفتي،

إبييراهيم بيين موسييا بيين مةمييد اللخمييي الغر يياطي ال ييهير بال يياطبي :المواف ييات ي ظيير: المواف ييات: -46
الطبعييية األوليييا ،دار ابييين عفان،أبيييو عبييييدة م يييهور بييين ةسييين م  سيييلمان، تة ي :هيييـ(790)المتيييوفا: 

 .51 2:م2997هـ 2427
أبو الةسن سيد الدين علي بن أبي علي بين مةميد بين سيالم الثعلبيي :اإلةوام في أصو  األةوام ي ظر:-47

 .174 1:لب ان -دم   -الموتا اإلسالمي،بيروت، :عبد الرزا  عفيفيي ،تةهـ(612اآلمد  )المتوفا: 
دار ،هيـ(922اليدين السييوطي )المتيوفا: عبيد اليرةمن بين أبيي بوير، أيال  :األ باه وال ظيائر ي ظر: -48

َفييَة  .و:21:صم2990 -هييـ 2422الطبعيية األوليا، ،الوتيا العلمية َهِا أَِبيي  َةِ ي  َظيياِئر  َعلَيا َميي   يَباه  َوال َّ   َ األ 
َمانِ  ع  وضح ةوا يس ،هـ(970زين الدين بن إبراهيم بن مةمد، المعرو  بابن  أيم المصر  )المتوفا: :ال  

 -هييـ  2429الطبعييةاألولا،،لب ان –دار الوتييا العلمييية، بيييروت ،ال يييخ زوريييا عميييرات وخييرج أةاديثييس:
أةمييد بيين مةمييد موييي :أبو العبيياس غمييز عيييون البصييائر فييي  ييرح األ ييباه وال ظييائر.و:71:صم2999

 -هييييـ 2405الطبعيييية األولييييا، ،دار الوتييييا العلمية،هييييـ(2092الةسييييي ي الةمييييو  الة فييييي )المتييييوفا: 
 .174 2:م2925



ييس ال يمويين (49)السييعي ميين أأيي  إزاليية الضييرر ودفعييس مهمييا أمويين ، وميين المعلييوم أ َّ
ون إزاليية هيي ا الضييرر اليي   لةيي  بييالوورد  تيأيية ت سيييمهم علييا الييدو  التييي يةوميي

 الوورد ةالياو إال باإلعالن عن الدولة الووردية المست لة.

في إعالن إست ال  الوورد تطبي  للعدالة التي أعلها هللا سبةا س وتعالا أساسياو -4
للةوييم فييي ال ييريعة اإلسييالمية،ةيث إنَّ األصيي  فييي الةوييم اإلسييالمي أن  يوييون 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ    چ بالعييد  و اإلةسييان، والعبييرة توييون بهمييا، قييا  تعييالا:

ڈ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

ۓ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ ،(50)چژ

ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

، والعد  ي تضي أن  يةوم و   عا  فسس، ويدير و  قوم  ي ون بيالده لميا (51)چ

وأيييود تفاضييي  بيييين األقيييوام و الملييي  م ةيييس هللا سيييبةا س و تعيييالا، و لييي  لعيييدم 
وأ  خل  اإل سان ةيراو ، فقنَّ اوال عوا ال يملي  أةيداو رقبتيس إال خال يس لبار  عزَّ

ال   خل س في أةسين ت ويم،ف صيرة المظليوم و األخي  عليا ييد الظيالم مين العدالية 

وأ  و أر د ا إلا  ل  رسيول ا الويريم مةميد ،وورد فيي التي أمر ا بها رب ا عزَّ

ةضيير مطلييح  ييبابس، مييح أمييح  ميين ب ييي ها ييم و  السيييرة ال بوييية أن رسييو  هللا
" ال   ع د فيي دار عبيدهللا بين أيدعان، وتعاهيد (52)زهرة و تميم "ةل  الفضو 

را  )) ي يو : ال وم خالليس عليا  صيرة المظليوم ةتيا يي دوا إلييس ة يس، وويان 
ليييو دعييييت إلييييس  أةيييا ليييي بةلييي  ةضيييرتس فيييي دار ابييين أيييدعان ةمييير الييي عم،

و صيييرة المظليييوم وإقامييية العيييد  تيييدخ  فيييي إطيييار ةريييية ت ريييير ،(53)ألأبيييت((
المصيير، فال يريعة اإلسييالمية أعليت إزاليية السيلطة المسيتبدة واأبيياو، واألمير فييي 

                                                           

 -رـدار الفويي،ا الزةيليييـمد مصطفييـد. مةيي:ال واعييد الف هييية وتطبي اتهييا فييي الميي اها األربعيية ظيير:ي -49
أةمد بن مةمد الزرقا،تة ي : :لف هية.و:  رح ال واعد ا120 2:م1006 -هـ  2417الطبعةاألولا،،دم  

 .266صم:2929سوريا،الطبعة الثا ية،  -مصطفا الزرقا،دار ال لم
 ال ة .من سورة  90اآلية  -50
 من سورة المائدة. 2اآلية   -51
تداعت إلييس قبائي   وفي    ال عدة  بعد ةرا الفأار : هو ةل ر ع د بين زعما  قرياةل  الفضو  -52

المطلا،وأسد بن عبد العز ، وزهرة بن والا، وتيم بن مرة، فاأتمعوا في  يها م وب  يب  منمن قريا 
يا مين أهلهيا  عان التيما؛ لسي ِّس و يرفس، فتعاقيدوا وتعاهيدوا عليا أال يأيدوا بموية مظلومو د  دار عبد هللا بن أ 
  وغيرهم من سائر ال اس إال قاموا معس، ووا وا علا من ظلمس ةتا تيرد علييس مظلمتيس، و يهد هي ا الةلي

 .  رسو  هللا صلا هللا عليس وسلم
 :تة ي هـ،121 المتوفين أيوا الةمير  المعافر  عبد المل  بن ه ام بة: أبو مةمد السيرة ال بوي ي ظر:

 .164 2هـ : 2422لب ان،-، بيروتدار الأي  ،طس عبد الر و  سعد
عمير بةير  الةضييرمي مةميد بيين :ةيدائ  األ يوار ومطييالح األسيرار فيي سيييرة ال بيي المختيار ي ظير:-53

 -، بيييييييروتدار الةيييييياو ،مةمييييييد غسييييييان  صييييييوح عزقييييييو  :تة ي (،هييييييـ910المتييييييوفي) ال ييييييافعي
تة يي  :خور يييد أةمييد  ،مةمييد بيين ةبييا البغييداد :الم ميي  فيي أخبييار قيريا .و:226:صم2992لب يان،
 .274:صم2925-هـ 2405 ،الطبعة األولا ،لب ان–بيروت  ،عالم الوتا،فار 



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ل  لل ور ،واختيار ال اس، وليس من ص عها،قا  تعيالا:

ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

لرغبيية  فهيي  ميين العييد  عييدم أييواز التلبييـي ،(54)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

إسيتعباد الويورد وه  مين العيد  اإلسيتمرار فيي  اهمصيرالوورد في ة  ت رير م
 .ا واستبعادهم عن الةوم وإدارة   و هم و اإلستفادة من خيراتهم و ثرواتهم

و األغييال  وظلييم  ةهييو تةييررر عيين اإلصييرفتةييرر األميية الووردييية و اسييت اللها 
الأبابرة و الطغاة ال ين ليم يرةميوا الويورد فيي ييوم  مين األييام، ومارسيوا بة هيم 

تةرير األقوام وإ  ا هم مين األصيرة واألغيال  مين و ل  ألنَّ أ دَّ ا وا  الع اا، 

ڄ  ڄ   چ ،قيا  تعيالا: الرسيو  الويريم مةميدالتي ب عث من أألهيا أهم مهام 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ں  ں    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ  گک  ک  ک

 .(55)چڻ

إنَّ ة  ت رير المصير لل عوا و المل  و ي  إست اللها من باا التيسيير عليا  -5
ٍر ميييين أصييييو  ال ييييريعة اإلسييييالمية،  عييييت ال يييياس، والتيسييييير أصيييي   وع ييييس تفرَّ

، وميين المعلييوم أنَّ م صييد السييماةة و السييهولة فييي المعامليية مييرتبط (56)الييرخص
، وألييا الم يي ة توسيييح األميير إ ا ضييا اطيياو وثي يياو بييدفح الضييرر وإزالتس،وإرتب

و اليسير فيي األةويام مين غيير إفيراط  و ال  يأليا السيماةة للتيسير من أعظيم ميا

تفريط، ومن غير إفضا  إلا ضر  و فساد
ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چقا  تعالا: ،(57)

  .(59)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ ،(58)چۓ

يي ية أخيير  فييي الم ط يية، و ظييراو للأغرافييية المتميييزة -6 إضييافة دوليية إسييالمية س 
توون لها الت ثير علا تهدئة الوثير مين الصيراعات و  لووردستان فمن الم م  أن  

 إي ا  التواز ات الخاصة بالم ط ة أو العالم اإلسالمي. 
 

 كوردستانإقليم حق تقرير المصير لشعب المترتبة عل   المفاسد المطلب الثاني:

                                                           

 ل سا .من سورة ا 75اآلية -54
 من سورة األعرا . 257اآلية  -55
 .255:صإعالن است ال  وردستان و ة و  األمة الووردية في  ظر ال ريعة اإلسالميةي ظر: -56
مة رسالدراسة ف هية تطبي ية، -قاعدة الضرر يزا  وأثرها في المعامالت الماليةي ظر:  -57 ة ماأستير م دَّ

الدراسيات العلييا  أامعية األزهير،  ولييةعميادة وليية التربية،إليا  أمأد درموس أبو موسيا من قب  الطالا
 .202-200م، ص1021للعام الدراسي 

 من سورة الةج. 72اآلية  -58
 من سورة الب رة. 225اآلية  -59



بعد التتبح و البةث الوبير يتضح للباةث أنَّ مين أهيم اإلعتراضيات اليواردة عليا 
إنَّ في إعالن  وردستان وتمتح  عا ووردستان بة  ت رير المصير هو:إست ال  

 إسييت ال  ووردسييتان عيين العييرا  إ فصيياالو عيين األميية اإلسييالمية وتأزئييةو للعييرا 
ويفتح الباا أميام المةافظيات واألقياليم األخير  لا فصيا  عين العيرا ، ويصيبح 

تتميز  وةيدة األمية العرا  قدوة سيئة للدو  األخر  في الت از  عين أراضييها، ف
 اإلسالمية أوثر ف وثر  ... 

ولتوضيح ه ا الفهم الخاطي  و اإلعترا  الفاسد علا ة  ال عا الوورد  فيي 
 ت رير مصيره،   و :

ع دما إ فصلوا عن  من العرا و الفرس والتر  إنَّ األقوام المأاورة للوورد
 عن األمة اإلسالمية، ةتا يسا  الظن الدولة العثما ية لم ي تج عن  ل  أ فصاالو 
 دية المست لة و تمتعت بتل  ال عمةالوور اليوم بال عا الوورد  إ ا  و َّ دولتس

م ، فب   ة  يمون لهالتي أ عم هللا سبةا س و تعالا و  ال عوا و األقوام و المل 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چا(60)إقصا  الوورد من تل  ال عمة

  .(61)چھ    ے  ے   ۓ  ھہ  ھ  ھ ہ  ہ  ہ 

مييية اإلسيييالمية وتأزئيييةو ق ا ويييان إعيييالن إسيييت ال  ووردسيييتان إ فصييياالو عييين األفييي
فقن  وان أمرهم ةسي او فهيا  ةين   تيد   ةن الخل  في  ل ! م السل  وللمأز ،فه

اد   أظلم،و ةين ال  ظلم،بي   يتظلم، فيق ا بيس، والبي بهم،وإن  ويان ظلمياو فهيم بيدئوا
ال عوا األخير  ت يوي  دوليتهم المسيت لة فلميا ا يةيرم الويورد مين  أاز للدو  و
و السي ة يفييد بعيدم أيواز ت يوي  أوه  ه ا   صر صريح مين الوتياا  ه ا الة ا

ھ  ھ  ھ    ے  ے   چا والبيار  ي يو :دولة ووردية عليا أر  ووردسيتان

   .(62)چۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ     ۆۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 ييا ال أييد خالفيياو فييي أييواز ت ييوي  الدوليية تطرق ييا الييا التيياريخ األسييالمي فا َّ  إ او 
التيياريخ ألنَّ  ،الووردييية، قياسيياو لمييا ةييدث فييي تيي ريخ ال ييعوا و المليي  اإلسييالمية

ودولية األدارسية و زمن واةد، سالمية فيإألسالمي  هد بوضوح وأود عدة دو  ا
و ه ا  أمثلة أخر  لم  تطر  اليها العربي،لدولة الرستمية في المغرا األغالبة و ا

 . (63)لكطالة تأ باو 

، ةييث فيي أةيداث الفت ية الوبير      وقفة صريةة مح ما ةدث إال أ  ي أريد أن   
 س صييياعإفصيي  ال يام عيين الدولية األسييالمية بعيد عييدم ب ن أبييي سيفيانمعاوييية بي قيام

قتصياص مين قتلية إلأة وأيوا ابةو ل   بي طالاأعلي بن أمير الم م ين لخالفة 
                                                           

-249:صإعالن است ال  وردستان و ة و  األمة الووردية في  ظر ال ريعة اإلسالميةي ظر:  -60
250. 
 من سورة يو س. 59اآلية -61

 .من سورة  ال ة  226اآلية -62
ال اهرة,  طبعة الزهرا  لكعالم العربي ـ لدوتور ةسين م  س,ا:أطلس تاريخ اإلسالمللمزيد ي ظر: -63

 .41-15:ص.( صفةة517وي ح في )



و اسيت ال    فصيا إمةاولية  ، فما ةدث في  ل  العهد تعتبرعثمان بن عفان الخليفة
معاوييية قييد تةصيين بال ييام ورتييا  بييدلي  أنَّ  م اطعيية ميين الم اطعييات عيين المروييز،

تمامياو مةاولية معاويية  يبيهة ، ف فصيا اة لتةيين الفرصيةتا أموره فيها و أ تظر 
 أيد  ف  مميا فعليسوعلا اليرغم  ،ن المروزعفي الدولة الفدرالية   فصا  أةد األقاليمقب

ي و يضيفون علييس ال يرعية بن أبيي سيفيان أه  الس ة يوقرون معاويةأنَّ  قيد س ميح أ َّ

وقييام بعملييية إ فصييا  داخيي  الأسييد اإلسييالمي  إبيين عييم رسييو  هللاخييرج علييا 
و سيالمية إلعين الدولية ا فيي  لي  العصير اإل فصيا معاويية  ةأية  ا ويانالواةد،فق

-بين عميسإ ةقتليوأيوا اإلقتصياص مين بةأة عدم الرضوخ لوالية أمير الم م ين 
يقفعثمان بن عفان،  س أال يةي  للويورد المطالبية بةي  ت ريير المصيير و اإل فصيا   َّ

أعيداداو وبييرة ال تعيد و ال  تليت مي هم، وق  إال  يراو  عن العرا  ال   لم يةصدوا م س 
 ا ةيدث ا وان مقف،العربية المتعاقبة في العرا الدوتاتورية من قب  األ ظمة  تةصا

ال يخلوا من  اإلرث اإلسالمي ال يعي نَّ ق، ف(64)س ي إسالمي رثقب مرتبطاو  ةمعاويل
  فصيا إلافيس من األمثلة الوافية التي تعطي ا داللية واضيةة عليا أيواز   ل ، ةيث

ل تمون من خاللها دة  األقوا  ال ا ة التي تدعوا إلا عدم أواز إ فصا  الوورد 
 .في ووردستان عن العرا 

قاميية ويييان مسييت   فييي إلييا الدوليية األموييية،و ةيياو  ع خييرج الةسييين بيين علييي  ييدف
قلييم إ س من الواضيح أنَّ  َّ قف ،خروأهم من أادة الخالفة  أمية و مالووفة، بةأة ظلم 

قاميييية إلة الييييا سييييلطة سياسييييية وييييا وا بةاأيييي فييييي  ليييي  الوقييييت ها ييييعبالووفيييية و 
عييالن إلوفرهييا اليييوم فييي ال ييا ون الييدولي ،وهييي  فييس ال ييروط الواأييا ت(65)الدوليية

لييييم ، ال يييعا ، السيييلطة السياسيييية (و ولهيييا موأيييودة فيييي ) االقدولييية فيييي ةاضييير ا
، وليم  سيمح أةيداو ي وير عليا الةسيين عترا  دولييإووردستان، اال أ  ا بةاأة الا 

بن علي خروأس عن م  أمية و مةاولية الةصيو  عليا إسيت ال  إقلييم الووفية، وليم 
 يتهمس أةدر بتأزئة و ت سيم األمة اإلسالمية. 

تعيدد اليدو   ويأدر ب ا الةديث إلا اإل ارة بآرا  ف ها  الف س اإلسالمي ةو  مس لة
  ي ييدون ضيروة الوةيدة اإلسيالمية و وأيود إميام أوثريية الف هيا اإلسالمية، ميح أنَّ 

واةد و دولة واةدة للمسلمين، بةأة أنَّ في تعيدد اليدو  اإلسيالمية مظ ية لل يزا  و 

                                                           

دياسي   -أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبيي االيب ي يي ان عنيخ يته ييصخ  ع ير   للمزيد ينظر: -64
 .5/155:م 4002-هي 5241،اإلمايات –مكصب  ال حاب ،الشايق  ،َعلي محمد محمد ال َّالَّبي:تامل (

الطبريي  ،بير ت –داي الكصييب الرلمييي  ،محمييد بيين فرييير الطبيير : أبيي  فر ر تيياييا اممييل  الرسييل  المليي   للمزيييد ينظيير:-65
 –مكصب  المرييييياي  ،كثيييييير ال رتييييييإسيييييماعيل بييييين عمييييير بييييين  : أبييييي  ال يييييدا  البدايييييي   الن ايييييي . :2/195هيييييي:5201ام لييييى،
 .8/555:بير ت



، إال أ َّهم ي يرون بي نَّ الضيرورة العمليية تسيتوأا وأيود أوثير مين دولية (66)الفرقة
 إسالمية لو  م ها إمام وإدارة مست لة.  

يس (68)إمام الةرمين الأوي ي عن(67)ةيث     ال وو  ميامين إلمامية إليأيوز ع يد اأ َّ
ز  صيا إميامين اأيوب ال يو  إسةا  يأبوو ل      عن  ،(69)في ص عين متباعدين

ي،في إقليمين يد بين ويرام عين (71)  ي  إبين ةيزموي ل   و،(70يس قيد يةتياج إلييسأل َّ م ةمَّ

تا ي ِد  يأَبو(72)السأس  يمرَق   باح السَّ وا ةييث أوأصيةابهما  (73)الصَّ ه يم أَأياز   وأيود َّ

                                                           

-2/509:زكرييا بين محميد بين زكرييا ام، ياي ،داي الكصياي اإلسيالمي:أسنى المطالب في ترح ي ض الطاليب ينظر:-66
مةمييد بيين أةمييد الخطيييا ال ييربي ي ال ييافعي :مغ ييي المةتيياج إلييا معرفيية معييا ي ألفيياظ الم هيياج .و:111

األةويام  وميا بعيدها.و: 114 1:م1771 -هيـ 1111الطبعية األوليا،،العلميةدار الوتيا ،هيـ(799)المتوفا: 

دار الةديث ،أبو الةسن علي بن مةمد بن مةمد بن ةبيا البصر  البغداد ، ال هير بالماورد :السلطا ية

 ومابعدها.19:صال اهرة –
، ال يوو ، بن  ر  بن مر  بين ةسين الةزاميي الةيورا ي الدين أبو زوريا يةيا  ةياهو ال يخ م -67

، ، وليد مولده ووفاتس في  يوا )مين قير  ةيوران، بسيورية( واليهيا  سيبتس ،عالمة بالف س والةديث ال افعيك
هييـ ودفيين فييي  ييوا، لييس م لفييات وثيييرة، م هييا: تهيي يا األسييما  494، تييوفي رةمييس هللا سيي ة هييـ431سيي ة 

 مصطلح الةديث.واللغات، م هاج الطالبين، الم هاج  رح صةيح مسلم، الت ريا والتيسيرفي 
ابن بي المعيرو أبيو بوير بين أةميد بين مةميد بين عمير األسيد  ال يهبي الدم ي ي، :طب ات ال يافعيةي ظر: 

ـ: هيي1119 الطبعيية األولييا،، بيييروت –عييالم الوتييا، د.الةييافظ عبييد العليييم خييان، تة ييي : قاضييي  ييهبة
 .117 8. و: األعالم للزرولي: 113 2

عبدالمل  بن ال يخ أبي مةمد الأوي ي، إمام األئمية فيي زما يس وأعأوبية ضيا  الدين أبو المعالي هو: -68

يوَ  ن مين  يواةي  يسيابور سي ة عصره، ولد في أ  هيـ، ومين م لفاتيس: 198سي ة  -رةميس هللا-توفي هيـ،117ي 

البرهان في أصيو  الف يس، ال يام  فيي أصيو  ،  هاية المطلا في دراية الم ها،تياث الظلمغياث األمم وال
 الدين. 

. و: األعييالم للزرولييي: 211 1. و: طب ييات ابيين قاضييي  ييهبة: 141 1 ظيير: طب ييات ال ييافعية للسييبوي: ي

1 141. 

أبي  زكرييا محييي اليدين يحييى بين تير  الني    :تكمل  السبكي  المطيريي((المأمو   رح المه ا ))مح  ي ظر:-69
 .59/595:داي ال كر،هي(515يالمص فى: 

تح يق: زهييير ،هييي(515أبيي  زكريييا محيييي الييدين يحيييى بيين تيير  النيي    يالمصيي فى: :ي  يي  الطييالبين  عمييدة الم صييين -70
 .19 11:م1771-هـ1112الطبعة الثالثة،،عمان -دم   -الموتا اإلسالمي،بيروت،ال اويا

وأةيد أئمية  عيالم األ يدلس فيي عصيره،، عليي بين أةميد بين سيعيد بين ةيزم الظياهر  هو: أبو مةميد -71

الفصيي  فييي المليي   :أ ييهر مصيي فاتسهييـ، وميين 114سيي ة  تييوفي فيهيياوهييـ، 381سيي ة  ولييد ب رطبيية ،اإلسييالم

. و: األعالم 14 9ي ظر: معأم الم لفين:   .ال اسخ والم سوخ، أمهرة األ ساا ،المةلا ،واألهوا  وال ة 

 .211 1للزرولي: 

تي ريخ إميام الوراميية،  ، السأسيتا ي،مةميد بين ويرام بين عيرا  بين ةزابة،السيأز ك هو: أبيو عبيدهللا  -72

ثيم ا صير  إليا  ر،في سأستان وأاور بموة خمس س ين، وورد  يسابو والدتس غير معرو ، إال أ َّس ولد
ي ظير:  . هيـ212سي ة  ميات فيهياوإلا ال يدس، متوأهاو  هـ  211وخرج م ها س ة  ورال ام وعاد إلا  يساب

 .11 9األعالم للزرولي:
 الوثير.لم أق  علا ترأمتس رغم البةث -73



ثر ِفي وقت و أو امينإم ، إلا غير  ل  من ال ائلين بأواز تعدد األئمة في (74)اِةدأو 
 .  (75)البالد اإلسالمية

فقنَّ تعدد الدو  اإلسيالمية فيي الوقيت الةاضير هيو واقيحر إقتضيتس ظيرو  المأتميح 
الييدولي، ويمويين تة ييي  الوةييدة واإل سييأام بييين هيي ه الييدو  فييي األمييور السياسييية 

 واإلقتصادية ةسبما ت تضيس طبيعة ومصلةة ه ه الدو . 

دان علا مةاوالت ا فصالية صيريةة ي ه عمليال و تاريخس يالف ه التراث ا ا وانف
تةت قييادة  أو دويالت   سام األمة الا دو  م فصلةالت إابققامة الدو  و ةدوث ة

 ويأيز عدد من الف ها  وأود عدد مين األئمية فيي األمية اإلسيالمية، ،ةوام مختلفين
سيالم إلاسيتار ويتخفيون ورا   مسيت   فلما ا ال يستسيغ ه ال  وأود وييان ويورد 

 لبث أة ادهم ال ومية المتعف ة ا 

إقلبيم حبق تقريبر المصبير لشبعب علب   تطبيبق الميبنان الشبرعي المطلب الثالبث: 
 كوردستان بين المصالح و المفاسد

الثميرة المترتبية عليا األةويام  من المعلوم أنَّ المصلةة ع د الف ها  هي عبيارة عين
ومما ال  ي  فييس ،(76)التي  رعها هللا لعباده،وهي م صد ال ار  من الت ريح ابتدا و 

ال يرائح ولهيا  إنَّ  ةيث ،لتة ي  مصالح العباد في الدارين أةوام ال ريعة أا ت أنَّ 
وهيو رئييس ي يتظم ب يية الم اصيد األخر ،لهيا م صيد عيام  -وم ها  ريعة اإلسيالم-

بألا المصالح وتوميلهيا،   ل  عن وارعبَّ و  مصالح العباد في الد يا واآلخرة، ةفظ
 .مراعاتها واعتبارها وعدم أهمالها أستوأافل ل   ،(77)ودفح المفاسد وت ليلها

أو  هد بقلغائها، أو سوت ع ها   هد باعتبارها، إما أن  توون ال ار  قدالمصلةة ف 
يس يةي  للمأتهيد أن   ولم يرد فيها دليي ر خياصر باإلعتبيار أو اإللغا ،و لي  بقعتبيار أ َّ

، ووأيس المصيلةة يألا م فعة راأةة وليس في ال ر  ما ي فيس ير  أنَّ ه ا الفع 
أن ب ا  الةوم عليس مظ ة دفح ضرر، أو ألا  فح  فيس 

(78). 

                                                           

أبيي  محمييد علييي بيين أعمييد بيين سييريد بيين عييزم ام،دلسييي ال رابييي :الفصيي  فييي المليي  واألهييوا  وال ةيي  ي ظيير:-74
 .2/15:ال اهرة –مكصب  الها،جي ،هي(215الظاهر  يالمص فى: 

 –داي الجيييل ،تح يييق : د.عبييد الييرعمن عميييرة ،عضييد الييدين عبييد الييرعمن بيين أعمييد اإليجييي:كصيياي الم اقيي   ينظيير:-75
 .155 5/152م:5991الطبر  ام لى ،،بير ت

 .16 1ي:ـالمواف ات لل اطب-76
الم اصد العامة  .و:110 5.و:المواف ات لل اطبـي:174 1:آلمد لاإلةوام في أصو  األةوام ي ظر: -77

 .171م اصد ال ريعة اإلسالمية : الطاهر بن عا ور:ص و:.79لل ريعة اإلسالمية :يوس  العالم:ص
مةميد دراسية وتة ي :،أبو ةامد مةمد بن مةمد الغزاليي الطوسي:المستصفا من علم األصو  ي ظر:-78

. المواف يات 176:صم2997هـ 2427األولا،،الطبعة لب ان -م سسة الرسالة، بيروت،األ  ر بن سليمان
)المتوفا: ت ي الدين أبو العباس أةمد بن عبد الةليم بن تيمية الةرا ي :مأمو  الفتاو  و:.42 1لل اطـبي 

مأمح المليي  فهييد لطباعيية المصيية  ال ييري ،المدي ة ، : عبييد الييرةمن بيين مةمييد بيين قاسييمية ،تهييـ(712
 .141 22:م2995هـ 2426،المملوة العربية السعودية-ال بوية



ةويام كعة المباروة  ظرت ع د ت يريعها لال ري أنَّ وره الف ها  هو  مما م صود الو
يألا لهيم  فعياو أوييدفح عي هم ضيراو فهيو مصيلةة يأيا  العباد فو  أمر   الحإلا مص

إميا بأليا الضيرر أو تفوييت و لي  مح مصالةهم  األمر تعار العم  بها، أما إ ا 
 .س ليس من الدين في  يئ علم ي ي ا أ َّ فالخير ع هم 

وميين تتبييح م اصييد ال يير  فييي ألييا المصييالح ودر  :(79)قييا  العييز بيين عبدالسييالم
هي ه المصيلةة ال يأيوز  المفاسد، ةص  لس من مأمو   لي  اعت ياد أو عرفيان بي نَّ 

وال  وال  يصر  ليم يوين فيهيا إأميا ر  ه ه المفسدة ال يأوز قربا هيا، وإن   إهمالها، وأنَّ 
 .(80)فهم  فس ال ر  يوأا  ل  خاص، فقنَّ  قياسر 

ومعظييم مصييالح الييد يا ومفاسييدها معييرو  بالع يي  و ليي   وي ييو  فييي موضييح مخيير:
تةصييي  المصييالح  ال يخفييا علييا عاقيي  قبيي  ورود ال يير  أنَّ  إ    ،معظييم ال ييرائح

أن  ،المةضة، ودر  المفاسد المةضة عن  فس اإل سيان وعين غييره مةميود ةسين
ت ييديم أرأييح المصييالح ف رأةهييا مةمييود ةسيين، وأن در  أفسييد المفاسييد ف فسييدها 

 .(81)مةمود ةسن
ة  ت رير مصير  يعا ووردسيتان وإعيالن    ظر إلا المصلةة في فق ا أرد ا أن   

  ارة إلا عدة أمور:إلا بدَّ  فال إست اللهم
الويورد  و  في إعالن إست ال  ووردستان مصلةة  الةفاظ الوام  لة و  الفيرد-2

التمتح بة  المواط ة علا أرضس من أأ  أن  ي عم بةياة وريمية بعييدة عين الظليم و 
 ال هر واإلستبداد.

ال يمويين الةفيياظ علييا هيي ه الضييروريات الخمييس إال باإلسييت ال  التييام و إعييالن  -1
الدولة الووردية المست لة، ألنَّ ةفظ الضروريات الخمس من أهم الواأبات التيي ليم 

عليييت ةفظهيييا مييين تخييي  رع ايتهيييا ملييية مييين الملييي ،وال  يييريعة مييين ال يييرائح، وأ 
 . (82)الضروريات

اليمويين إزاليية ويي  األضييرار التييي لة ييت بييالوورد  تيأيية ت سيييمهم علييا الييدو  -1
 الن اإلست ال  التام وإعالن الدولة الووردية.‘المأاورة لها إال ا

هللا سيبةا س وتعيالا أساسياو في إعالن إست ال  الوورد تطبي  للعدالة التي أعلهيا  -4
للةويييم فيييي ال يييريعة اإلسالمية،باإلضيييافة إليييا التيسيييير عليييا ال ييياس فيييي أميييورهم 

 السياسية و اإلقتصادية.
                                                           

، هو: -79  ،المل يا بسيلطان العلميا  عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي ال اسم بن الةسن السيلمي الدم ي يك
وفا  األقييران بر  فييي الميي ها،،و  يي  فييي دم يي هييـ 577سيي ة ولييد ، أتهييادإلبلييغ رتبيية اف يييس  ييافعيك 

تيوفي  بليغ رتبية اإلأتهياد، والةيديث واألصيو ، ةتيا واألضراا، وأمح بين ف ون العليم والتفسيير والف يس

فاتس: 441سي ة  بال اهرة قواعيد ، قواعيد ال يريعة، اإللميام فيي أدلية االةويام، التفسيير الوبييرهيـ، ومين مصي َّ

، الغايية بدايية السيو  فيي تفضيي  الرسيو ، ترغيا أه  اإلسالم في سون ال يام م،األةوام في إصالح األ ا
 .12 4. و: األعالم للزرولي: 209 1في إختصار ال هاية.  ي ظر: طب ات ابن قاضي  هبة: 

ال اسيم بين أبو مةمد عز الدين عبيد العزييز بين عبيد السيالم بين أبيي :قواعد األةوام في مصالح األ ام -80
موتبة الوليييات ،راأعس وعليي  عليييس: طييس عبييد اليير و  سييعد،هييـ(660)المتوفا: الةسيين السييلمي الدم يي ي،

 .229 1:م2992-هـ 2424أديدة مضبوطة م  ةة، طبعة،ال اهرة –األزهرية 
 .5 2المصدر الساب : -81
 .174 1:لآلمد  األةوام اإلةوام في أصو  ي ظر:-82



والمفسييدة التييي يسييت د عليهييا المعارضييون ميين إسييت ال  وردسييتان وتمتييح  ييعا 
ه إ فصياالو عين األمية اإلسيالمية وتأزئييةو  ووردسيتان بةي  ت ريير مصييره مين عييدِّ

 ، فهو فهمر  ليس في مةلس، وأورد ا أواباو وامالو علا ه ا الفهم.للعرا 
 الةيثييات والوقيائح والمصيالح والمفاسيد أنَّ ميا سيب  مين بعيد عير  وي   يل وتبين

أرأح مين  إست ال  ووردستان وتمتح ال عا الوورد  يقعالن ة  مصيرهمصلةة 
 فصيا  أعظيم إلا لحاصيومفيي ظي  ال ظيام الةياوم ةاليياو فيي العرا ،ب يا  مصلةة ال
ة، وال اعييدة الف هييية تيي ص  الموةييد يييةالعراقالدوليية لب ييا  ضييمن ميين مفاسييد ابوثييير 

فيوييون ،(83)ةالراأةييس فالمفسييدة بم زليية المعدومييهييي إ ا وا ييت المصييلةة علييا:أنَّ 
ال يع ي ب يو   مين األ يوا  اإل فصيا   وة او م روعاو ل عا ووردستان،  فصا إلا

ت ريير ةي   معارضيو عليهياسيت د ي المخياو  التييعن األمية اإلسيالمة و تأزئتها،ف
 .ة ليست في مةلها، و هللا أعلم باطلر  ل عا ووردستان هي مخاو  لمصيرا
 

 الخاتمة

ح للباةث أنَّ  ة  ال عوا و الةرية الواملة لهم في إختييار وفي  هاية المطا  إتضَّ
 ظام ةومهم، وإدارة   و هم، دون أ  تدخ  يطل  عليس ةي  ت ريير المصيير،وهو 
ةي ر قيرره هللا سيبةا س وتعيالا لكفيراد و ال يعوا،وليس م ةية مين مخليو   أو ميين 
أةيد  يسييلبس متيا  ا ،وبال سييبة لل ييعا الويورد  فييي إقليييم ووردسيتان يترتييا عليييس 

، فمتا سمةت الفرصة و هي ت األأوا  الم اسبة لهم الة  في التمتح حر وبيرةمصال
بس، وال ية  ألةد  م عم أو المنَّ عليهم من ممارسة ه ا الة ، أل َّس م ةر وفض ر مين 

 هللا تعالا .  

 

 

 

 

 

 
                                                           

تة ييي  : طييس أييابر فيييا   ،مةمييد بيين عميير بيين الةسييين الييراز :المةصييو  فييي علييم األصييو  -83
ت  ي   .و:111 6هـ:2400الطبعة األولا ،،الريا  –أامعة اإلمام مةمد بن سعود اإلسالمية ،العلوا ي

بين عبيد هللا بين بهيادر الزرو يي  أبو عبيد هللا بيدر اليدين مةميد،المسامح بأمح الأوامح لتاج الدين السيبوي
د عبيييد هللا ربيييح، المدرسيييان بوليييية  -دراسة وتة يييي : د سييييد عبييد العزييييز،هييـ(794ال ييافعي )المتيييوفا: 

توزييح الموتبية  -موتبة قرطبة للبةث العلمي وإةيا  التراث ،الدراسات اإلسالمية والعربية بأامعة األزهر
 .01 1:م2992 -هـ 2422الطبعة األولا، ،الموية
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