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ً
ً
وه تشكل جزءا منه  .باعتبار أن العدالة
أوال  -توطئة البحث  :إن العدالة االنتقالية نتاج للخطاب
ي
الدول حول حقوق اإلنسان ،ي
ًّ
ّ
دوليــا مــن أجــل محاربــة ومكافحــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان  ،ومــن
«القضائيــة» وغـ يـر القضائيــة والـ ت يـى طبقــت
ه مجموعــة مــن التدابـ يـر
اإلنتقاليــة ي
ّ
لتقص الحقائق  ،وأشــكال مختلفة إلصالح ومحاســبة المؤسســات
القضائية) باإلضافة لتشــكيل لجان
التداب� المتخذة بهذا الشــأن (المالحقات
ي
ي
ً
ف
الســيما المؤسســات القضائيــة والعســكرية واألمنيــة الـ ت يـى أســهمت ي� تلــك اإلنتهــاكات الجســيمة  .وال تعــد العدالــة اإلنتقاليــة نوعــا مــن أنــواع العدالــة
ن ف
ف ت
ـ� ي� جرائــم حقــوق اإلنســان الســيما مــن
ه لتحقيــق «العدالــة» ي� فــرات إنتقاليــة مــن الـنز اع أو القمــع  ،مــن خــال كشــف المتورطـ ي
الخاصــة  ،بــل ي
ـؤول� الكبــار مــن خــال اللجــان التحقيقيــة ولجــان الحقيقــة والتحقيــق معهــم ومحاكمتهــم وتعويــض الضحايــا  ،حيــث يعتــر هــذا األمــر ت
المسـ ي ن
إع�افــا
ب
بحقــوق الضحايــا  ،ومــن هنــا تقــوى الديمقر ّ
اطيــة ويشــتد عضــد ســيادة القانــون .

ً

ثانيــا  -أهميــة البحــث  :تكمــن أهميــة العدالــة االنتقاليــة الجنائيــة كموضــوع البحــث عــى أثــر أهميــة وخطــورة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
ف
اإلنســان الســيما ي� الع ـراق وإرث انتهــاكات وجرائــم حقــوق اإلنســان الخطـ يـرة عــى مــر الحكومــات الســابقة كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية
ف
ـ� واالختفــاء القــري واليــوم نــرى تكرارهــا عــى يــد الحكومــات الحاليــة .
واإلبــادة الجماعيــة والتصفيــة الجســدية واالعتقــال التعسـ ي
ً
ت
ـاس ،إىل تحقيــق المصالحــة
ثالثــا  -أهــداف البحــث وفرضياتــه  :يهــدف البحــث مــن خــال تحديــد اســراتيجيات العدالــة االنتقاليــة بشــكل أسـ ي
ً
ً
ّ
الوطنيــة الجنائيــة خصوصــا والمجتمعيــة الشــاملة عمومــا .كمــا يهــدف البحــث بواســطة أســس العدالــة االنتقاليــة إىل تحديــد خطــوات مســاءلة

ف
وإصــاح مؤسســات الدولــة ،وعــى رأســها مؤسســة الجيــش ش
وال�طــة واألمــن ،وكافــة المؤسســات المتورطــة ي� ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،أو
الـ ت يـى لــم تمنــع ارتكابهــا .وب ـهــذا يكــون البحــث بموضوعــه يتبـ نـى محاولــة وضــع الســبل واآلليــات الجنائيــة المناســبة الـ ت يـى مــن شــأنها أن تمنــع ،وإىل حــد
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
كبـ يـر ،تكـرار هــذه االنتهــاكات ي� المســتقبل .كمــا يهــدف البحــث مــن خــال طــرح موضــوع العدالــة االنتقاليــة الجنائيــة أوال إىل عــدم إفــات الجنــاة مــن
ف
العقــاب مهمــا كانــت وظائفهــم وعناوينهــم ي� الدولــة  ،وترســيخ ثقافــة المســؤولية الجنائيــة لــدى الدولــة ومؤسســاتها ،وكذلــك لــدى األفـراد
ً
ف
ف
رابعــا  -إشــكالية البحــث  :تكمــن إشــكالية البحــث ي� التســاؤالت التاليــة  .1 :هــل تكمــن مشــكلة تحقيــق العدالــة اإلنتقاليــة الجنائيــة ي� النقــص
ش
ـ� الجنائيــة أم ف� تشــكيل المحاكــم الجنائيــة الخاصــة  ،أم تكمــن ف� ظلــم هــذه القوانـ ي ن
الت�يــ� للقوانـ ي ن
ـ� والمحاكــم وعــدم إنصافهــا وعــدم حياديتهــا ؟
ي
ي
ي
ف
ف
ف
أم تكمن المشــكلة ي� عدم وجود بيئة مناســبة لتحقيقها أو ي� غياب اإلرادة الحقيقية للدولة ي� تحقيقها ؟  . 2ماهو مســتقبل العدالة االنتقالية،
ف
ض
ش
ـا� الثقيــل عـ بـر مجموعــة مــن اإلج ـراءات
هــل يكمــن مســتقبلها ي� تأســيس جديــد لنمــط ال�عيــة الدســتورية المؤسســاتية  ،وتجــاوز إرث المـ ي
ف
ن
ـو� مــع االنتهــاكات الســابقة
ـاط القانـ ي
الجنائيــة وغـ يـر الجنائيــة تؤســس للدخــول ي� المصالحــة الوطنيــة وتؤســس لدولــة القانــون ؟ وكيــف يتــم التعـ ي
ـاه المقاربــات الجنائيــة األوليــة لمواجهــة تلــك االنتهــاكات الماضيــة ؟  . 3مامــدى ارتبــاط قضايــا إق ـرار العدالــة االنتقاليــة
لحقــوق اإلنســان  ،ومـ ي
ـياس (االختطــاف  ،والتعذيــب  ،واالختفــاء القــري  ،والتصفيــة الجســدية ونحوهــا ) بالشــؤون الدوليــة عــى نطــاق واســع
بملفــات العنــف السـ ي
ف
تز
وم�ايــد يتجــاوز السياســات المحليــة الخاصــة بــكل دولــة عــى حــدة ؟  . 4ومــا مــدى نجــاح العدالــة االنتقاليــة ي� العـراق ؟ وهــل ينبـغ ي توفـ يـر بيئــة
ف
ـ� تــؤدي اجـراءات العدالــة االنتقاليــة النتائــج المتوخــاة منهــا ،كتوفــر بيئــة آمنــة بعيــدة عــن دوامــة العنــف والتصفيــات الطائفيــة
معينــة ي� العـراق لـ ي
ف
ش
ـ� تســاهم
والسياســية  ،و ســيادة القانــون  ،و اســتقالل القضــاء ي� ظــل اطــر مــن المؤسســات ال�عيــة يتــم اختيــار اعضائهــا مــن خــال تشــاور مجتمـ ي
فيــه مختلــف القــوى واالطيــاف ؟

المفاهيم للعدالة اإلنتقالية
المبحث األول  :اإلطار
ي

ن
ين
والثا�،أهداف العدالة االنتقالية:
مطلب�  :األول ،نشأة ومفهوم العدالة االنتقالية.
نتناول المبحث من خالل
ي

يز
وتمي�ها
المطلب األول  :نشأة ومفهوم العدالة االنتقالية

ن
والثا� ،مع�ن العدالة االنتقالية .والثالث ،ي ز
تمي�ها مما يتشابه بها :
يمكن تقسيم المطلب اىل ثالثة فروع :االول ،نشأة العدالة االنتقالية.
ي

الفرع االول  :نشأة العدالة االنتقالية

ف
بــدا ظهــور مصطلــح العدالــة االنتقاليــة ي� أواخــر الثمانينــات ومطلــع التســعينات ،حيــث ارتفعــت األصــوات المطالبــة بالعدالــة واالنتقــال إىل
الديمقراطيــة عقــب االطاحــة بأغلــب الديكتاتوريــات ف� أمريــكا الالتينيــة ش
و�ق أوروبــا .وســى دعــاة حقــوق اإلنســان وقتهــا ،إىل إثبــات وتوثيــق
ي
االنتهــاكات الـ تـى كانــت تقــوم بهــا األنظمــة الســابقة ،ومــن هنــا بــدأ يظهــر مصطلــح “العدالــة االنتقاليــة” .فقــد أرجــع بعــض الباحثـ ي ن
ـ� أصــل مفهــوم
ي
العدالة االنتقالية إىل محاكم نورنب�غ ( ،)1945حيث عمدت الدول المنترصة ف� الحرب العالمية الثانية إىل توسيع نطاق آليات القانون الجنا�ئ
ي
ي
ي
ـ� النــازي واليابـ نـا� ،مــع ت
ف� حينهــاُ ،لتمكــن مــن محاكمــة قيــادات عســكرية وسياســية بعينهــا ف� النظامـ ي ن
ال�كـ ي زـر عــى الجرائــم الـ ت يـى ارتكباهــا ،وليــس
ي
ي
ي
ّ
َّ
ّ
مكــن مــن إبـراز الجانــب الجنــا�ئ
ن
ـو� فقــط .وقــد جنــب هــذا التوجــه بعــض أركان النظامـ يـ� المتابعــة القضائيــة ،لكنــه
ي
مــن منطلــق انتمائهــم األيديولـ ج ي
ق
ف
ق ف
ـدول ،وبــروز فعاليــات مؤسســاتية عــى
ـو� عــى المســتوى الـ ي
ـوع الحقـ ي
والحقـ ي
ـو� ي� تجــاوزات األنظمــة المهزومــة ،ممــا كان لــه أثــر حاســم ي� تعزيــز الـ ي
َّ
ق
ف
ـو�
ـدول جعلــت القضيــة الحقوقيــة عـ بـر العالــم قضيتهــا األوىل  .وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن المكاســب المتحققــة ي� المجــال الحقـ ي
المســتوى الـ ي
ف
ن
ش
ه األهــم ي� التاري ـ ــخ الحديــث والمعــارص .ويعــود الفضــل األ كـ بـر فيهــا إىل الحركــة
ـدول ،خــال النصــف الثـ ي
عــى المســتوى الـ ي
ـا� مــن القــرن الع�يــن ،ي
ف
الحقوقيــة الـ ت يـى نشــأت ي� الخمســينيات ،منطلقــة مــن دروس الحــرب العالميــة ومحاكــم نورنبـ يـرغ  .ولــن يعــرف مفهــوم العدالــة االنتقاليــة ازدهــاره
َّ
ف
ف
ُ
اط ي� أوروبــا وأمـ يـركا الجنوبيــة خــال ســبعينيات وثمانينيــات
ويصبــح حقــا مســتقال للبحــث ي� القانــون الـ ي
ـدول إال مــع تجــارب االنتقــال الديمق ـر ي
القــرن ش
الع�يــن  .فقــد صاحبــت محاكمــات أعضــاء النظــام العســكري ف� اليونــان ( )1975واألرجنتـ ي ن
ـ� ( )1983تعبئــة حقوقيــة دوليــة واســعة أججهــا
ي
ق
ئ
ت
ن
ـو�
مــا تكشــف مــن فظاعــات ارتكبتهــا تلــك األنظمــة خــال فــرات حكمهــا ،وقــد فرضــت هــذه التعبئــة منــح أهميــة خاصــة للجانبـ يـ� الجنـ ي
ـا� والحقـ ي
ُ
ف
ف
ـياس ،وعــدم اقتصــاره عــى متابعــات فرديــة تبـ نـى عــى دعــاوى فرديــة أو جماعيــة محــدودة ي� أحســن األحــوال .ورفعــت التعبئــة
ي� التحــول السـ ي
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الحقوقيــة شــعار «العدالــة الجنائيــة» بوصفهــا قاعــدة أساســية لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى تجعــل مــن كشــف االنتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيهــا

ووضــع آليــات منعهــا مســتقبال هدفهــا األســى ،ومبتغاهــا األبعــد (. )1

ن
الثا�  :ن
مع� العدالة االنتقالية
الفرع
ي

ً
ف
ً
أوال – العدالــة ف� اللغــة  :أطلقــت مــادة – ع د ل – عنــد كثـ يـر مــن علمــاء اللغــة عــى معــان ّ
جمــة تبعــا لــورود اســتعمالها ي� الوضــع الــذي وقــع فيــه
ٍ
ي
ف
ُّ
ض
ـر� المســتوي
التخاطــب فأتــوا بمعـ ٍ
ـان متفاوتــة منهــا مــا يغلــب اســتعماله ي� التخاطــب ومنهــا مــا ينــدر ويقــل شــيوعه .والعــدل مــن النــاس  :المـ ي
ً
َ
َُ
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ٌ َ
ُ ٌ
َ ٌ
ُ
َ ٌ ّن َ
ش
ـ�ء
الطريقــة .يقــال :هــذا عــدل وهمــا عــدل ،وعــد ِ
الن ،وهــم عــدول ،وإن فالنــا لعــدل بـ يـ� العــدل والعدولــة( .)2والعــدل الحكــم باالســتواء :ويقــال للـ ي
ُْ
ّ
َ
وع َدلــت فالنـ ًـا بفــان إذا سـ ّ
ش
ـويت
ـ�ء  :هــو ِعدلــه .والمـ شـرك َي ْعــدل بربــه ،كأنــه يســوي بــه تعــاىل غـ يـره ،وعــدل الموازيــن والمكاييــل :ســواها،
يســاوي الـ ي
ََ ُْ َ ُ َْ َ ْ ٌ
َ َ
ش
وه المســاواة .والعــدل :مــا
ـ�ء وفــداؤه ،قــال هللا تعــاىل  ( :ول يقبــل ِمنهــا عــدل )( )3أي فديــة ،وكل ذلــك مــن المعادلــة ،ي
بينهمــا .والعــدل قيمــة الـ ي
َ َ ف
ف
ف ش
ـ�ء المأ كــول.
قــام ي� النفــوس أنــه مســتقيم ،وهــو نقيــض الجــور .نقــول :عــدل ي� رعيتــه ،ويــوم معتــدل ،إذا تســاوى حــاال حــره وبــرده .وكذلــك ي� الـ ي
ُّ
َ ََ
َ
َُ
َ ْ
ال�كيــةَ ،يقــال َعـ َّـدل َّ
ويقــال َع َدلتــه حـ تـى اعتــدل ،أي أقمتــه حـ تـى اســتقام واســتوى .والعــدل :ت ز
والعدلــة  :المزكــون ،ورجــل عدلــه
والعدلــة
الر ُجــل  :زكاه
ُّ
َُ
ُّ
الم َ
النقــول ُ
عجميــة لمــادة « عــدل » ومشــتقاتها نلحــظ إفادتهــا معـ نـى:
وقــوم عدلــه :هــم الذيــن يزكــون الشــهود وهــم عــدول .وبعــد مــا تقــدم مــن هــذه
اإلنصــاف ،والتســوية ،واالســتقامة ،والن ـزاهة والفديــة ت ز
وال�كيــة ،ونقيــض الجــور والقيمــة والقوامــة ،والمماثلــة واالنعـراج والميــل(.)4
ً
ف
ئ
ـا�  :يشـ يـر معـ نـى العدالــة االنتقاليــة إىل حقـ ٍـل مــن النشــاط أو التحقيــق يركــز عــى المجتمعــات الـ ت يـى
ثالثــا – العدالــة االنتقاليــة ي� االصطــاح الجنـ ي
ً
ً
تمتلــك إرثــا كبـ يـرا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،واإلبــادة الجماعيــة ،أو أشــكال أخــرى مــن االنتهــاكات تشــمل الجرائــم ضــد اإلنســانية ،أو الحــرب
األهليــة ،وذلــك مــن أجــل بنــاء مجتمــع أ كـ ثـر ديمقراطيــة لمســتقبل آمــن .ويمكــن إدراك المفهــوم مــن خــال عــدد مــن المصطلحــات الـ ت يـى تدخــل ضمنــه
ً
ـاع ،والمصالحــة الوطنيــة ،وتأســيس لجــان الحقيقــة ،والتعويــض للضحايــا ،وإصــاح مؤسســات الدولــة العامــة الـ ت يـى غالبــا مــا
مثــل إعــادة البنــاء االجتمـ ي
ترتبــط بهــا الشــبهات اثنــاء ال�نز اعــات األهليــة الداخليــة المســلحة مثــل ش
ـ� مفهومـ ي ن
ال�طــة وقــوى األمــن والجيــش .ويربــط مفهــوم العدالــة االنتقاليــة بـ ي ن
ـ�
ٌ
ن
ـدالل األدق للمفهــوم يع ـن ي تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة الـ ت يـى تمــر بهــا دولــة مــن الــدول ،كمــا
همــا  :العدالــة واالنتقــال ،ولكــن المعــى الـ ي
ف
ـيل عــام ( )1990وغواتيمــاال عــام ( ) 1994وجنــوب أفريقيــا عــام (  ) 1994وبولنــدا عــام ( ) 1997وسـ يـراليون عــام (  )1999وتيمــور
حصــل ي� تشـ ي
ال�قية عام ( )2001والمغرب عام ( .)5( )2004ان العدالة االنتقالية ( ،)6مفهوم ق
ش
ين
والتقن� بسبب ارتباطه
يستعص عىل الضبط
زئب� (مرن)
ي
ي
ً
ً ف
بمنعطفــات تأريخيــة حاســمة تشــهد غالبــا زخمــا ي� االحــداث المتســارعة ( ، )7فــا يوجــد تعريــف مســتقر عليــه تمامــا وملــزم حاليــا لــه  ،فقــد عــرف
ت
ض
ـا�
ط صفحــة المـ ي
اط بغيــة كشــف الحقيقــة قصــد ي
البعــض العدالــة االنتقاليــة بأنهــا «جملــة مــن اآلليــات المتخــذة خــال فــرة االنتقــال الديمقـر ي
ً
ف
ـ�
ي� مجــال انتهــاك حقــوق االنســان تحديــدا ،مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن محاســبة ومصالحــة بغيــة ارســاء دولــة القانــون والمؤسســات»( . )8وتعـ ي
ف
ف
ت
ن
اط
العدالــة االنتقاليــة معــى مجموعــة االجـراءات القانونيــة الـ يـى تتخذهــا دولــة مــا بعــد حصــول تغيـ يـر ي� ســلطتها السياســية أو ي� التحــول الديمقـر ي
ف
ت
ـمول أو المطلــق أو االســتبدادي
ـياس الشـ ي
فيهــا ألجــل التعامــل مــع الحــاالت واألوضــاع الـ يـى كانــت ســائدة قبــل التغيـ يـر ،كمــا ي� حالــة تحــول النظــام السـ ي
ف
ـدول للعدالــة االنتقاليــة فيعرفهــا بكونهــا «مجموعــة التدابـ يـر القضائيــة
اط( .)9امــا المركــز الـ ي
أو نظــام الحــزب الواحــد ي� الدولــة اىل النظــام الديمقـر ي

وغـ يـر القضائيــة الـ ت يـى قامــت بهــا دول مختلفــة مــن اجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان .وتتضمــن هــذه التدابـ يـر المالحقــات
ف
القضائيــة ولجــان التحقيــق وبرامــج جـ بـر ال ـرض ر وأشــكال متنوعــة مــن اصــاح المؤسســات»( .)10وعرفــت االمــم المتحــدة العدالــة االنتقاليــة ي�
احــد تقاريــر االمـ ي ن
ـ� العــام للمنظمــة «باعتبــاره مفهومــا يتعلــق بكامــل نطــاق العمليــات واآلليــات المرتبطــة بالمحــاوالت الـ ت يـى يبذلهــا المجتمــع لتفهــم
ض
ـا� الواســعة النطــاق بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العــدل وتحقيــق المصالحــة ،وقــد تشــمل هــذه اآلليــات القضائيــة وغـ يـر
تركــة مــن تجــاوزات المـ ي
ً
ـ� الحقائــق
القضائيــة عــى حــد الســواء ،مــع تفــاوت مســتويات المشــاركة الدوليــة (أو عــدم وجودهــا مطلقــا) ومحاكمــة األف ـراد ،والتعويــض وتقـ ي
ً
واالصــاح الدســتوري ،وفحــص الســجل الشــخص للكشــف عــن التجــاوزات ،والفصــل أو ت
اق�انهمــا معــا» (.)11
ي
وقــد عــرف المستشــار عــادل ماجــد نائــب رئيــس محكمــة النقــض المرصيــة العدالــة االنتقاليــة وبمــا يتناســب مــع اوضــاع مــا يســى بــدول الربيــع
ـر� بانهــا« :مجموعــة مــن التدابـ يـر واإلجـراءات القضائيــة وغـ يـر القضائيــة يتــم االضطــاع بهــا خــال مرحلــة مــا بعــد الثــورات للتصــدي النتهــاكات
العـ ب ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ت
ت
وه
حقــوق االنســان ي
ـ� او خــال فــرة تغيـ يـر هــذا النظــام ،ي
وغ�هــا مــن صــور إســاءة اســتعمال الســلطة الـ يـى وقعــت ي� ظــل نظــام اســتبدادي او قمـ ي
ً
ـرم اساســا اىل القصــاص العــادل للضحايــا وجـ بـر اال�ض ار الـ ت يـى لحقــت بهــم وذوي ـهــم وإصــاح مؤسســات الدولــة وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة بهــدف
تـ ي
االنتقــال بالمجتمــع اىل صميــم مرحلــة الديمقراطيــة ومنــع تكـرار مــا حــدث مــن انتهــاكات وتجــاوزات» ( . )12ويالحــظ بــأن االســس الـ ت يـى ترتكــز عليهــا
ف
العدالــة االنتقاليــة عديــدة ومنهــا العدالــة الجنائيــة الـ ت يـى تتســم بقــدر مــن الرصامــة واالنضبــاط للنصــوص القانونيــة ي� مواجهــة الجنــاة ،بغــض النظــر
ف
ت
ت
ـاط مــع
عــن طبيعــة جرائمهــم ومراكزهــم ،فــان العدالــة االنتقاليــة الـ يـى تقــرن بالتحــول والرغبــة ي� ولــوج مرحلــة سياســية جديــدة غالبــا مــا تتســم بالتعـ ي
ف
ض
ـا� بقــدر مــن المرونــة ،رغبــة ي� تعزيــز مســارات التنميــة والديمقراطيــة ( .)13أي بقــدر مــا تتســم بــه العدالــة الجنائيــة مــن حالــة االطــاق
تركــة المـ ي

فــان العدالــة االنتقاليــة تتمـ ي زـر بالنســبية والمرونــة لتجــاوز االنتهــاكات الســابقة لحقــوق االنســان مــن خــال المصارحــة واالعتــذار وطلــب العفــو
ّ
وتعويــض المت�ض ريــن ورد االعتبــار لهــم ولذوي ـهــم للوصــول اىل المصالحــة الوطنيــة الشــاملة وبمــا يؤمــن انتقــال متــدرج للمجتمــع اىل ضفــة البنــاء
ت
ـياس يهتــم
اط ويحافــظ عــى التنميــة والمــوارد ( .)14وإن مجــال العدالــة األنتقاليــة أو مواصلــة العدالــة الشــاملة أثنــاء فــرات األنتقــال السـ ي
الديمقـر ي
ف
ت
ض
ـا� وتحليلهــا وتطبيقهــا عمليــا بهــدف خلــق
بتنميــة مجموعــة واســعة مــن األســراتيجيات المتنوعــة لمواجهــة أرث أنتهــاكات حقــوق األنســان ي� المـ ي
ف
ث
ال التعامل مع أرث األنتهاكات بطريقة واسعة وشاملة
و� الجانب النظري
والعمل تهدف العدالة األنتقالية ي
مستقبل أك� عدالة وديمقراطية  .ي
ي
رض
ال ذلــك مبنيــة عـ يـ� أعتقــاد مفــاده أن
وه باألضافــة ي
تتضمــن العدالــة الجنائيــة وعدالــة أصــاح الـ ر والعدالــة األجتماعيــة والعدالــة األقتصاديــة  .ي
ض
خ
ـا� والوقايــة مــن الجرائــم الجديــدة مــع
سياســة قضائيــة مســؤولة يجــب أن تتضمــن تدابـ يـر تتـ ي
ـو� هدفــا مزدوجــا وهــو المحاســبة عـ يـ� جرائــم المـ ي
األخــذ ف ي� الحســبان الصفــة الجماعيــة اشــكال األنتهــاكات (. )15
ن
الثا�  :ي ز
تمي� العدالة االنتقالية مما يتشابه بها
الفرع
ي
ف
ً
أوال – تممـ ي زـ� العدالــة االنتقاليــة عــن حقــوق االنســان  :هنــاك ثــاث خصائــص ي� تميـ ي زـر مفهــوم العدالــة االنتقاليــة عــن مفهــوم حقــوق اإلنســان
ف
واســتقالله بذاتــه  :فالعدالــة االنتقاليــة تركــز عــى الشــمولية ي� التعامــل مــع إرث االنتهــاكات ،فأهــداف وأدوات العدالــة االنتقاليــة تتجــاوز المحاســبة
ـ� بــأي ثمــن ،أو تركــز عــى
المعروفــة عــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن خــال المحاكمــات»  .كمــا ان العدالــة االنتقاليــة ال تســى إىل عدالــة بأثــر رجـ ي
المحافظــة عــى الســام عــى حســاب حــق الضحايــا ف� العدالــة ،ولكنهــا تؤكــد عــوض ذلــك عــى إرســاء تــوازن بـ ي ن
ـ� األهــداف عــى اختالفهــا وتنافســها
ي
ف
ـ� الجانــب النظــري والعمـ يـ�« ،تهــدف العدالــة االنتقاليــة إىل التعامــل مــع إرث االنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن العدالــة الجنائيــة،
« .فـ ي

وعدالــة إصــاح الـرض ر ،والعدالــة االجتماعيــة ،والعدالــة االقتصاديــة» ( )16وليــس التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق االنســان فقــط  ،فانتهــاك حقــوق
االنســان تمثــل إحــدى اســس قيــام العدالــة االنتقاليــة وأهــم االهــداف الـ ت يـى تتوخاهــا ف ي� المعالجــة .
ً
ّ
ّ
ز
الوطنيــة الـ ت يـى تحــدد وتعالــج
ه عبــارة عــن المؤسســات أو الممارســات
ثانيــا – تميـ يـ� العدالــة االنتقاليــة عــن العدالــة الجنائيــة  :العدالــة االنتقاليــة ي
ت ُ
ّ
ف ت
ه العدالــة االنتقاليــة،
المظالــم الـ يـى ارتكبــت ي� فــرة حكــم ورئاســة ســابقة ،كجــزء مــن عمليــة التغيـ يـر السـ ي
ـياس ،ويمكــن القــول بــأن أهــم أنــواع العدالــة ي
ً
ً
ّ
ُ
ّ
ّ
ألن المجــال السـ ّ
ـياس يمــر دائمــا بتغيـ يـرات ،إال أنهــا بطيئــة ،وبصفــة عامــة ،فــإن العدالــة االنتقاليــة تمـ يّ زـر عمومــا عــن العدالــة الجنائيــة العاديــة
وذلــك
ي
ّ
ـ� :األوىل ،تتنــاول العدالــة االنتقاليــة العنــف الــذي أذنــت بــه الســلطات السياسـ ّـية أو المـ شـرعّ ،
بطريقتـ ي ن
ممــا يع ـن ي أنــه ال ُيمكــن بال ـرض ورة أن يعتمــد
ـ� أو التقاليــد المعمــول بهــاّ .أمــا الثانيــة ،فإنهــا تتمثــل ف� اهتمــام العدالــة االنتقاليــة بمعالجــة االنتهــاكات الواســعة والمنهجيــة ،ف� حـ ي ن
عــى القوانـ ي ن
ـ�
ي
ي
ّ
ّ
أن العدالــة الجنائيــة غالبـ ًـا مــا يكــون هدفهــا التصــدي لإلج ـراءات الـ تـى تحيــد عــن القوانـ ي ن
ـ� ،فــإن العدالــة االنتقاليــة تعالــج االنتهــاكات الـ ت يـى لــم يكــن
ي
مــن الممكــن تنفيذهــا دون المشــاركة ّ
الفعالــة واالمتثــال الضمـن مــن جانــب جــزء كبـ يـر مــن المواطنـ ي ن
ـ�( .)17مــن هنــا  ،يمكــن إجمــال مكامــن الفــرق
ي
ف
بينهمــا ي� النقــاط التاليــة  .1 :مفهــوم العدالــة االنتقاليــة أوســع مــن العدالــة الجنائيــة ،حيــث أنهــا مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة تهــدف اىل التعامــل
رض
وه
مــع ارث االنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن العدالــة الجنائيــة ،وعدالــة اصــاح الـ ر ،والعدالــة االجتماعيــة  ،والعدالــة االقتصاديــة ،ي
ً
ً ف
ض
خ
ـا�
اضافــة اىل ذلــك ترتكــز عــى اعتقــاد مفــاده أن تدابـ يـر السياســة القضائيــة المســؤولة يجــب تتــو� هدفــا مزدوجــا ي� المحاســبة عــى جرائــم المـ ي
ف
ومنــع الجرائــم الجديــدة ،مــع األخــذ ي� الحســبان الصفــة الجماعيــة لبعــض اشــكال االنتهــاكات( .2 .)18العدالــة االنتقاليــة تعـن ي تحقيــق العدالــة أثنــاء
ف
ت نز
ت
ـيل
المرحلــة االنتقاليــة الـ يـى تمــر بهــا دولــة مــن الــدول عقــب فــرة الـ اع أو الـراع األهـ يـ� او القمــع والحكــم الشـ ي
ـمول الدكتاتــوري ،كمــا حصــل ي� تشـ ي
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ف
 �،حـ ي ن
ـ� أن تحقيــق العدالــة الجنائيــة الترتبــط بمرحلــة أو فـ تـرة
عــام ( )1990وجنــوب أفريقيــا عــام ( ،)1994وبولنــدا عــام (... )1997ونحوهــا( )19ي
ئ ف
ـا� ي� كل زمــان ومــكان.3 .آليــات تحقيــق العدالــة االنتقاليــة تتضمــن المســاءلة الجنائــة ،لجــان
معينــة ،وإنمــا ترتبــط بتطبيــق قواعــد القانــون الجنـ ي
التحقيــق ،والبحــث عــن الحقيقــة ،وتعويــض الضحايــا واعــادة تأهيلهــم( ،)20وجـ بـر الـرض ر ،ومحاســبة المسـ ي ن
ـؤول� عــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان،
وغ�هــا أمــا آليــات تحقيــق العدالــة الجنائيــة ،فتشــمل ماتضمنهــا قواعــد
وإقامــة النصــب التذكاريــة لضحايــا هــذه االنتهــاكات الذيــن فقــدوا أرواحهم ...،ي
ئ
ـرط ،أمــا
القانــون الجنـ ي
ـا� الموضوعيــة واالجرائيــة وتطبيــق هــذه القواعــد.4 .غايــة العدالــة االنتقاليــة تحقيــق المصالحــة الوطنيــة وبنــاء مجتمــع ديمقـ ي
ف
ن
ـا�
غايــة العدالــة الجنائيــة فـ ي
ـ� اثبــات الجريمــة وفــرض العقــاب عــى مرتكبهــا وتحقيــق أهدافــه ي� الــردع العــام والــردع الخــاص واصــاح وتأهيــل الجـ ي
ف
ئ
ـا�
ـاع الــذي اختــل عقــب انتهــاك قواعــد القانــون الجنـ ي
ـاع ،ي
و� األخـ يـر إرضــاء الشــعور بالعدالــة ،وإعــادة التــوازن االجتمـ ي
واعادتــه اىل الوســط االجتمـ ي
َ
ن
ت
ه الـ ت يـى تطبــق العدالــة الجنائيــة عــى الجرائــم
مــن قبــل الجـ ي
ـا�( .)21ومــن حيــث الســلطة الـ يـى تقــوم بتطبيقهــا :غالبــا مــا تكــون الســلطة القضائيــة ي
الـ ت يـى تقــع ف ي� فـ تـرة توليهــا هــذه الوظيفــة ،أمــا العدالــة االنتقاليــة عــادة تطبقهــا غـ يـر الســلطة الـ ت يـى وقعــت ف ي� فـ تـرة توليهــا هــذه الجرائــم.
ً
ف
ثالثــا تميـ ي زـر العدالــة االنتقاليــة عــن العدالــة التصالحيــة  :العدالــة التصالحيــة تعــرف بأنهــا عمليــات تصالحيــة ي� جوانــب هامــة مــن قبيــل �ض ورة
أو اســتصواب القصــاص والعقــاب ،ومــدى �ض ورة مشــاركة األط ـراف المتأثــرة وتفاعلهــا ،ودرجــة ت
ال�كـ ي زـر عــى الضحايــا  .وعــى الرغــم مــن هــذه
ـ� ه ــذه الســمات توفــر فرصــة لتشــاطر التجــارب ،ت
االختالفــات ،ترتبــط عــدة ســمات بصــورة عامــة بعمليــات العدالــة التصالحيــة  :ومــن بـ ي ن
وال�كـ ي زـر
ي

ف
عــى إصــاح العالقــات ،ش
و�ط االعت ــذار أو التعويــض ،ومشــاركة األط ـراف بنشــاط ي� التفــاوض عــى تســوية عادلــة ،والتشــديد عل ــى إقامــة الحــوار
ف
ف
ئ
ُ
ن
ـا�
بـ يـ� األطـراف ،وعــى الرغــم مــن ذلــك يبــدو أن العديــد مــن عمليــات العدالــة التصالحيــة الحديثــة قــد وضعــت ي� البدايــة ي� ســياق القانــون الجنـ ي
ً
ف
وأن كتابــات عديــدة تركــز عــى هــذا اجمــاال ،فــإن مــن ســمات عمليــات العدالــة التصالحيــة إمكانيــة تطبيقهــا بأشــكال مختلفــة ي� مجموعــة واســعة مــن
ف
ـسياقات،وبالتال ،فإنــه مــن المفيــد ،عنــد تحديــد نطــاق عمليــات العدالــة التصالحيــة وطبيعت ــها ،النظ ــر ي� مختلــف اســتخدامات هــذه العمليــات
ال ـ
ي
ف
ـر� .وترتبــط بعــض عمليــات
ومقارنتهــا بالعمليــات األخــرى الناشــئة عــن تقاليــد مختلف ــة ،مثــل األنظمــة القضائيــة للشــعوب األصليــة والقانــون العـ ي
ً
ز ف
ئ
ـا� ،عــى اســتخدام العدالــة التصالحيــة
العدالــة التصالحيــة عــادة بأنــواع معينــة مــن االســتخدام ،وعــى ســبيل المثــال ،هنــاك تركـ يـر ،ي� ســياق جنـ ي
ً
ن
ـا� واألش ــخاص المت ــأثرين بالجريمــة .بيــد أن اســتخدام هــذه العمليــات قــد ييــر أيضــا تحقيــق الســام والمصالحــة داخــل
فيمــا يخــص الضحيــة والجـ ي
مجتمــع ،وزيــادة اســتقاللية مجتمــع المحــ� ،وتعزيــز التفاهــم بـ ي ن
ـ� األط ـراف( .)22وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن العدالــة االنتقاليــة ليســت طريقــة
ي
ف
إلصــاح كل مــا هــو خطــأ ي� المجتمــع .ربمــا تســاعد العدالــة االنتقاليــة النضــاالت االجتماعيــة والسياســية طويلــة المــدى مــن أجــل تحقيــق العدالــة
ً
وتكافــؤ الفــرص ،ولكــن ال تحــل محلها،وليســت العدالــة االنتقاليــة نوعــا خاصــا مــن العدالــة مثــل العدالــة التصالحيــة أو العدالــة التوزيعيــة أو العدالــة
ف
الجزائيــة ،ولكنهــا تطبيــق لسياســة حقــوق اإلنســان ي� ظــروف معينــة ( .)23مــن هنــا يمكــن تحديــد أوجــه الفــرق بينهمــا مــن خــال مايـ يـ� .1 :العدالــة

ـ� اتجــاه
ه ليســت نوعــا مــن أنــواع العدالــة كالعدالــة التصالحيــة والعدالــة التوزيعيــة كمــا وضحناهــا فيمــا ســبق ،أمــا العدالــة التصالحيــة فـ ي
االنتقاليــة ي
جديــد ف� السياســة الجنائيــة تقــدم نظــرة جديــدة وه ت
ال�كـ ي زـر عــى أط ـراف الجريمــة وليــس القاعــدة القانونيــة ومخالفتهــا ،وتحــاول التشــديد عــى
ي
ي
ً
تز ً
ف
ن
ت
�ض
ز
ـا� لمســؤوليته وتفــرض ال�امــا معينــا عليــه ،كمــا أنهــا تحــاول ال�كـ يـر عــى ورة مشــاركة األطـراف الذيــن لهــم مصلحــة حقيقــة ي� اجـراءات
تحمــل الجـ ي
العدالــة التصالحيــة أي األطـراف المبـ ش
ـا�ة والرئيســية للجريمــة وتحــرص عــى مشــاركتهم ف ي� اجراءاتهــا للتأ كــد عــى حاجــات األطـراف واهدافهــم(.)24
ف
. 2رغــم أن كل مــن العدالــة االنتقاليــة والعدالــة التصالحيــة تشـ تـركان ي� انهمــا تهدفــان اىل اصــاح اال�ض ار الفعليــة الـ ت يـى احدثتهــا الجريمــة وتحقيــق
ف
ت
ال� يجب ان تكون بديلة للعدالة التقليدية ي� الظروف
الوئام والسالم
االجتماع ،إال أن العدالة التصالحية ينظر اليها مؤيديها عىل أنها العدالة ي
ي
ـ� تحقيــق للعدالــة بعــد انتهــاء حقبــة مــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان أي بعــد فـ تـرة مــن ارتــكاب جرائــم ضــد
االعتياديــة ( ،)25أمــا العدالــة االنتقاليــة فـ ي
ً
ف
االنســانية وجرائــم الحــرب واالبــادة الجماعيــة ...ونحوهــا.3 .تختلــف العدالــة االنتقاليــة عــن العدالــة التصالحيــة ،ي� أن األوىل غالبــا تتعامــل وتعالــج
حــاالت جماعيــة لالنتهــاكات أي الجرائــم الـ تـى ارتكبــت عــى نطــاق واســع أي نطــاق الدولــة خــال فـ تـرة ســابقة ،ف� حـ ي ن
ـ� أن الثانيــة تطبــق عــى الحــاالت
ي
ي
ف
و� حينهــا .والعدالــة االنتقاليــة تتحــق مــن خــال المالحقــات القضائيــة وغـ يـر القضائيــة ولجــان الحقيقــة والتحقيــق
االعتياديــة الرتــكاب الجرائــم ي
للكشــف مرتكـ ب يـى االنتهــاكات ومســاءلتهم واالهتمــام بحاجــات الضحايــا مــن جـ بـر الـرض ر والتعويــض والتاهيــل .امــا العدالــة التصالحيــة فتتحقــق مــن
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
ً
ف
خــال مشــاركة االط ـراف الرئيســية ي� اج ـراءات العدالــة التصالحيــة،أي أنهــا تعـ يـر اهتمامــا متســاويا لجميــع األط ـراف وهــم كل مــن المجـ نـى عليــه
ن
ـا� ومجتمعهمــا الصغـ يـر(.)26
والجـ ي

ن
الثا�  :أهداف العدالة اإلنتقالية
المطلب
ي

ت
االس�اتيجية للعدالة االنتقالية
الفرع األول – األهداف
ت
ـ� إىل عــدم تكـرار الفظائــع واالنتهــاكات الـ ت يـى تتــم محاســبة
إن أحــد األهــداف اإلســراتيجية للعدالــة االنتقاليــة بالنظــر إىل فلســفتها الخاصــة هــو السـ ي
ف
ومســاءلة المسـ ي ن
ـؤول� عنهــا .وممــا ال شــك فيــه اليــوم أن تثبيــت العدالــة االنتقاليــة عــى أرض الواقــع لــن ينجــح ي� نهايــة المطــاف إال عندمــا يســهم
ف
ف
ـ� يعفينــا مــن االحتيــاج بعــد ذلــك إىل بــذل جهــود أخــرى إلق ـرار العدالــة ي� حــاالت مــا بعــد انتهــاء
ي� الحــد مــن ارتــكاب الفظائــع بصــورة فعليــة ،لـ ي
ترم العدالة االنتقالية أوال إىل القطيعة مع اإلفالت من العقاب وترسيخ ثقافة المسؤولية الجنائية لدى الدولة ومؤسساتها،
الرصاعات( . )27كما ي
َّ
ف
ش
ط دون تفرقــة إال ي� حجــم االنتهــاكات المرتكبــة ومســتوى المســؤولية .والواقــع أن ترســيخ ثقافــة
وكذلــك لــدى األفـراد؛ فـ ي
ـ� تشــمل الرئيــس والــر ي
عــدم اإلفــات مــن العقــاب ُيســهم تلقائيــا ف ي� تعزيــز الديمقراطيــة ودولــة القانــون القائمــة ف ي� األصــل عــى ربــط المســؤولية بالمســاءلة والمحاســبة.
ف
ف
لكــن العدالــة االنتقاليــة مــع رصامتهــا ال تســى إىل العقــاب ي� جوهرهــا ،وإنمــا إىل تحديــد المســؤوليات وجـ بـر الـرض ر وإعــادة الثقــة للضحايــا ي� الدولــة
ف
ـاع واالســتقرار .ولذلــك ســوف تختلــف أهــداف العدالــة االنتقاليــة
والمجتمــع ي
وه قيــم حيويــة للتماســك االجتمـ ي
و� قدرتهمــا عــى حمايتهــم ،ي
باختــاف الســياق ولكــن لهــذه العدالــة ســمات ثابتــة تتمثــل  :باالعـ تـراف بكرامــة األفـراد؛ واإلنصــاف واالعـ تـراف باالنتهــاكات؛ وهــدف منــع وقوعهــا مــرة
ف
أخــرى .ومــن ثــم قــد تشــتمل األهــداف التكامليــة عــى - )1( :إنشــاء مؤسســات خاضعــة للمســاءلة واســتعادة الثقــة ي� تلــك المؤسســات  - )2( .جعــل
ً
ف
ً ف
الوصــول إىل العدالــة ممكنــا للفئــات األ كـ ثـر ضعفــا ي� المجتمــع ي� أعقــاب االنتهــاكات ( - )3ضمــان أن النســاء والمجموعــات المهمشــة تلعــب دورا
ً ف
ـ� لتحقيــق مجتمــع عــادل  - )3( .احـ تـرام ســيادة القانــون  - )4( .تســهيل عمليــات الســام ،وتعزيــز حــل دائــم للرصاعــات  - )5( .إقامــة
فعــاال ي� السـ ي
أســاس لمعالجــة األســباب الكامنــة وراء الـراع والتهميــش  - )6( .دفــع قضيــة المصالحــة  .وبســبب حجــم االنتهــاكات وســياق هشاشــة المجتمــع
يصعــب التعامــل مــع كل مخالفــة كمــا قــد يكــون الحــال ف� األوقــات العاديــة .وعــادة يوضــع قــدر كبــر مــن ت
ال�كـ ي زـر عــى أربعــة أنــواع مــن «النهــج»- )1( :
ي
ي
َ
ُ
َ
ت
ث
ّ
المالحقــات القضائيــة ،السـ ّـيما تلــك الـ تـى تطــال المرتكبـ ي ن
ـ� الذيــن يعتـ بـرون أ كــر مــن يتحمــل المســؤولية - )2( .جـ بـر الـرض ر ،الــذي تعــرف الحكومــات
ي
ً
ّ
ّ
َّ
المتكبــدة وتتخــذ خطــوات لمعالجتهــا .وغالبــا مــا تتضمــن هــذه المبــادرات عنــارص ماديــة (كالمدفوعــات النقديــة أو الخدمــات
مــن خاللــه بــاأل�ض ار
ً
ّ
الصحيــة عــى ســبيل المثــال) فضــا عــن أشــكال رمزيــة (كاالعتــذار العل ـن ي أو إحيــاء يــوم للذكــرى) - )3( .إصــاح المؤسســات ويشــمل مؤسســات
الدولــة القمعيــة عــى غـرار القــوات المسـ ّـلحة ،ش
وال�طــة والمحاكــم ،بغيــة تفكيــك – بالوســائل المناســبة – آليــة اإلنتهــاكات البنيويــة وتفــادي تكـرار
ف
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واإلفــات مــن العقــاب - )4( .لجــان الحقيقــة أو وســائل أخــرى للتحقيــق ي� أنمــاط االنتهــاكات الممنهجــة
والتبليــغ عنهــا ،وللتوصيــة بإجـراء تعديــات وكــذا للمســاعدة عــى فهــم األســباب الكامنــة وراء تلــك االنتهــاكات .وال ينبـغ ي النظــر إىل هــذه األســاليب
ً
ً
المختلفة كبدائل لبعضها البعض .عىل ســبيل المثال ،لجان الحقيقة ليســت بديال عن المحاكمات .تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شــيئا مختلفا
ت
ـات� والقوانـ ي ن
ـ� والمؤسســات
عــن المالحقــات القضائيــة بتقديــم مســتوى أوســع بكثـ يـر مــن االعــراف والحــد مــن ثقافــة اإلنــكار .وبالمثــل ،فإصــاح الدسـ ي
ليســت بديــا عــن تدابـ يـر أخــرى ولكــن تهــدف مبـ ش
ـا�ة إىل اســتعادة الثقــة ومنــع تك ـرار االنتهاكات.ومــن المهــم التفكـ يـر بشــكل مبتكــر وخــاق حــول
ُ
ف
هــذه النهــج وحــول مقاربــات أخــرى أيضــا .وهكــذا ،ينب ـغ ي وضــع حــد لجرائــم حقــوق اإلنســان الجاريــة ممارســتها ،والتحقيــق ي� الجرائــم وتحديــد
ـؤول� ومعاقبتهــم ،ومنــح تعويــض للضحايــا ،ومنــع ارتــكاب جرائــم حقــوق اإلنســان ف� المســتقبل ،وإعــادة بنــاء عالقــات بـ ي ن
المسـ ي ن
ـ� الدولــة والمواطــن،
ي
ف
ـ� هــذا الســياق الدقيــق ،يحيــل مفهــوم العدالــة االنتقاليــة
وتعزيــز الســام والديمقراطيــة وتحســينهما ،وتشــجيع المصالحــة الفرديــة والوطنيــة» .فـ ي
ف
ت
و� غيــاب واضــح لنمــاذج موحــدة حــول كيفيــة مواجهــة انتهــاكات
إىل سياســات واســراتيجيات دوليــة ووطنيــة ،رغــم أن لــكل حالــة وضعهــا الخــاص ،ي
ف
دول ي� ملفــات االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان أن هنــاك خمســة عوامــل تفــر االهتمــام
حقــوق اإلنســان الماضيــة ( .)28ويعتقــد خبـ يـر ي
ف
ف
تز
ـ� الوقــت الــذي يكــون
الم�ايــد بإق ـرار العدالــة االنتقاليــة عــى الصعيــد العالـ ي
ـ� - )1( :تغـ يـر طبيعــة وســائط اإلعــام اإلخباريــة ي� أنحــاء العالــم .فـ ي
مــن المرجــح فيــه أن نشــاهد الفظائــع الـ ت يـى ترتكــب ف ي� مــكان مــا وتنقــل إىل كافــة أنحــاء العالــم ،يكــون منتظـرا مــن حكومــة ذلــك البلــد أن تــرد بصــورة مــا.
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ف
( - )2إن النمــو ي� حجــم وتأثـ يـر دوائــر حقــوق اإلنســان بصفــة خاصــة ،وقطــاع المنظمــات غـ يـر الحكوميــة بوجــه عــام ،قــد أنشــأ ضغطــا جديــدا مــن

ت
ـأل� العدالــة والمســاءلة .ولــم تعــد الحكومــات تســتطيع بســهولة حجــب هــذه المســائل عــن النقــاش أو تجاهــل االنتهــاكات الـ ت يـى
أجــل مواجهــة مسـ ي
ف
ف
ف
ض
ـا� - )3( .أصبــح القانــون الــدول واضحــا بصــورة ت ز
م�ايــدة ي� أنــه ،عــى األقــل ي� مــا يتعلــق بجريمــة إبــادة األجنــاس وجرائــم الحــرب،
ي
وقعــت ي� المـ ي
ف
والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية والتعذيــب ،يحظــر إصــدار عفــو شــامل ،وأن الحكومــات يقــع عليهــا الـ ت زـرام قاطــع بالتحقيــق ي� هــذه الجرائــم
ـ� ،ام اشــخاصا عاديـ ي ن
ـؤول� ام موظفـ ي ن
ومقاضــاة مرتكبيهــا ،ومحاكمــة االشــخاص الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه الجرائــم ،ســواء اكانــوا مسـ ي ن
ـ� ،امــام محكمــة
مختصــة تابعــة للدولــة الـ ت يـى ارتكــب فيهــا الجريمــة او امــام محكمــة جنائيــة دوليــة ،وتعتـ بـر هــذه الجرائــم مــن جرائــم غـ يـر سياســية ال تخضــع لنظــام

تســليم المجرمـ ي ن
ـ�(.)29
ن
ش
المبا�ة للعدالة االنتقالية
الثا�  :األهداف
الفرع
ي
ً
ف
أوال  -مواجهــة رغبــات اإلنتقــام والعنــف المتبــادل  :مــن المخاطــر الـ ت يـى تمــر بهــا المجتمعــات ي� ايــام االنتقــال بمختلــف اشــكاله هــو كيفيــة التعامــل
ض
ـا� بإنتهاكاتــه الجســيمة لحقــوق االنســان ،فهــل يتعامــل مــع االحــداث الســابقة بــكل مجرياتهــا وصورهــا تعامــا قانونيــا بتقديــم مرتكـ ب يـى
مــع المـ ي
ً
الجرائــم للعدالــة وتــرك القضــاء للفصــل فيهــا ؟ ام يكــون تعاملــه تعامــا عصبيــا وعشــائريا لالنتقــام واخــذ الحقــوق بالقــوة والعنــف ؟ مــن هنــا كان
ً
عــى الــدول والمجتمعــات الـ ت يـى مــرت بفـ تـرات زمنيــة أنتهكــت فيهــا حقــوق األنســان بشــكل صــارخ كان لزامــا عليهــا أن تجــد الطريقــة األنجــع بعــدم
ف
ف
دخــول المجتمــع ي� دوامــة النهائيــة مــن العنــف والعنــف المتبــادل ويمنــع نمــو حالــة الرغبــة ي� االنتقــام ويفتــح الطريــق لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة
ف
وســيادة القانــون ،وان االثــار الســلبية لإلنتهــاكات الجســيمة الـ ت يـى حصلــت ي� فـ تـرات ماقبــل التحــول واالنتقــال التؤثــر ســلبا عــى الضحايــا المباشـ يـرن
ف
كأفـراد فقــط وانمــا يمتــد اىل المجتمــع بعمومــه ،ويــؤدي اىل تصادمــات وانقســامات ي� المجتمــع  ،وعــدم وجــود رؤيــة وطنيــة للمصالحــة يــؤدي اىل
ً
ً
مضاعفــة العنــف ويصــار اىل اسـ تـرداد الحقــوق ورد االعتبــار بالقــوة والعنــف  .والعنــف كمــا يؤكــده علمــاء االجـرام ليــس قــدرا محتومــا عــى اعتبــار أن
ن
ـمول
العنــف يولــد العنــف أي أنــه ســلوك إنسـ ي
ـا� يمكــن القضــاء عليــه بالقضــاء عــى أســبابه( ،)30إن المرحلــة االنتقاليــة مــن الحكــم الدكتاتــوري الشـ ي
ف
ف
اط التعــددي مراحــل حساســة ي� حيــاة المجتمعــات ،مــن
ـ� اىل الحكــم الديمقـر ي
القائــم عــى انتهــاك حقــوق االنســان والتعصــب العنــري أو الطائـ ي
ف
ض
الما� ب�ض بة من عصا ســحرية كما قال القس ديســموند رئيس مفوضية الحقيقة والمصالحة ي� جنوب أفريقيا،
جهة ال أحد منا يســتطيع محو
ي
ومــن جهــة أخــرى أن االحســاس العميــق لــدى ضحايــا انتهــاك القانــون وانتهــاك حقــوق االنســان وذوي ـهــم بالظلــم وعــدم الثقــة بالســلطات والخــوف
مــن افــات مرتكـ ب يـى الجرائــم واالنتهــاكات مــن العقــاب وهــم يعلمــون أن هــؤالء الجنــاة لــم يفتهــم اســتعمال الوســائل المهمــة للدولــة إلتــاف الدالئــل
ً
وإخفــاء جرائمهــم ،ممــا قــد يولــد لديهــم (الضحايــا) رغبــة االنتقــام والعنــف المتبــادل ،وخاصــة عندمــا يكــون المجتمــع منقســما عــى نفســه ويوجــد
ت
ـأ� اىل بمزيــد مــن الخروقــات القانويــة ومــن ثــم مزيــد مــن الدمــار
أيــادي آثمــة تعمــل عــى تأجيــج هــذه الرغبــة لديهــم ،وبمــا ان االنتقــام والعنــف ال يـ ي
والجرائــم واالنتهــاكات واالنقاســامات االجتماعيــة وتحويــل الضحيــة اىل مجــرم والمجــرم اىل ضحيــة  ،ويجــب أن يــدرك المجتمــع وســلطاتها خطــورة
ف
ـاع العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى يجــب أن
ذلــك الوضــع ،ويتحــذر مــن وقعوالعمــل عــى مــن وقوعــه بالقضــاء عــى اســبابه ،عــن طريــق االرساع ي� مسـ ي
ً
تقــوم عــى حقــوق االنســان ،وتركــز اوال وعــى نحــو متســق حقــوق وحاجــات الضحايــا وأرسهــم واالعـ تـراف بالوضــع الخــاص لهــم وعــى �ض ورة اجـراء
نز ف
ف
ت
ض
رض
ن
ـا� يحتاجــون اىل التعبـ يـر عــن آرائهــم
حــوار وطـ ي واحــرام الحــق ي� الحقيقــة ،فاألشــخاص الذيــن تـ روا مــن جـراء أفعــال القمــع أو الـ اع ي� المـ ي
ن
اع تجاربــه ويحــدد حاجاتهــم واســتحقاقاتهم والعمــل بــكل الوســائل لمســاعدتهم عــى تجــاوز عقبــات
بحريــة يتســى بل�نامــج العدالــة االنتقاليــة أن يـر ي
ف
نفســية للعمــل مــع مؤسســات الدولــة الـ ت يـى ربمــا كانــت متورطــة ي� معاناتهــم( . )31كذلــك التأكيــد عــى العنــارص األساســية للعدالــة االنتقاليــة والـ ت يـى
ن
ش
ـا� لمنــع اإلفــات مــن العقــاب ،وذلــك باعتمــاد المســاءلة والمحاســبة
ـدول االنسـ ي
ترتكــز الحقــوق االنســانية الم�وعــة ،واالعتمــاد عــى القانــون الـ ي
عــى االرتكابــات الســابقة ،وأخــذ حقــوق الضحايــا بنظــر االعتبــار لجـ بـر ال ـرض ر واالنصــاف ،كذلــك وضــع خطــط واسـ تـراتيجيات تســتند اىل التطــور
ف
خ
ـياس المحـ يـ�  ،والتاكيــد عــى نبــذ العنــف وأفعــال االنتقــام ونـ شـر مبــادئ التســامح ،كذلــك التأكيــد أن اعــادة بنــاء
ـاع والثقـ ي
ـا� والتأريـ ي السـ ي
االجتمـ ي
تماســك المجتمــع ووحدتــع عمليــة معقــدة تحتــاج اىل رؤيــة واحـ تـرام طويــل األمــد(.)32
ً
ت
ـ� كخطــوة مكملــة و�ض وريــة
ثانيــا  -إصــاح وتطهـ يـر مؤسســات الدولــة المتســببة بجرائــم حقــوق اإلنســان :تــأ� خطــوة اإلصــاح المؤسـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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اط .فمــن غـ يـر المنطـق ي أن تتــم المحاســبة
للخطــوات الســابقة (المحاكمــات والتعويــض) ،لضمــان ســامة إنجــاح مسـ يـرة االنتقــال للمجتمــع الديمقـر ي
ف
وتعويــض الضحايــا ،مــع اإلبقــاء عــى ذات تشــكيل وأعضــاء المؤسســات الـ ت يـى تورطــت ي� ارتــكاب الجرائــم ،فقــد يتطلــب األمــر إجـراء تعديــات هيكليــة
ف
ف
ي� بعــض المؤسســات ذات الصلــة باالنتهــاكات ،أو تطهـ يـر تلــك المؤسســات مــن بعــض العنــارص الـ ت يـى يثبــت تورطهــا بارتــكاب الجرائــم ي� النظــم
ف
ف
الســابقة ،لضمــان عــدم تكـرار تلــك الممارســات مــرة أخــرى ي� المســتقبل مــن ِقبــل األجهــزة اإلداريــة أو أيــة أجهــزه أخــرى ي� الدولــة .وهنــاك العديــد مــن
ّ
ـ� .ورغــم اتخــاذ الدولــة العديــد مــن االصالحــات المؤسســاتية إال ان الدولــة لــم تتبـ نـى عمليــة اصــاح
النمــاذج الدوليــة ،فيمــا يتعلــق باإلصــاح المؤسـ ي
ً
ت
ـا� حقي ـق ي فقــد تبنــت هــذا االصــاح عــى اســاس مــن االنتقــام واالقصــاء واالنتقائيــة  ،كمــا ان تحويــل قضــاء حلبجــة اىل محافظــة مثــا لــم
مؤسسـ ي
تتبعــه اجـراءات ماديــة وماليــة وعمرانيــة حقيقيــة تتناســب مــع هــذا التحــول  .ممــا يضعــف موجبــات العدالــة االنتقاليــة ويصيبهــا بالفشــل.

ن
الثا�  :العنارص الجنائية لتطبيق العدالة اإلنتقالية
المبحث
ي

ن
ن
ـا� ،إقامــة الدعــاوى ومحاكمــة
يمكــن تقســيم المبحــث اىل مطلبـ يـ�  :األول ،لجــان الحقيقــة والتحقيــق الجنائيــة لكشــف الحقائــق واألدلــة  .والثـ ي

المسـ ي ن
ـؤول� عــن جرائــم حقــوق اإلنســان والتعويــض .

المطلب األول  :لجان الحقيقة والتحقيق الجنائية لكشف الحقائق واألدلة
يمكن تناول الموضوع من خالل الفروع التالية :
الفرع األول  :لجان الحقيقة الداخلية ومنافعها
ف
ـ� أهميــة خاصــة لشــهادات الضحايــا،
ه لجــان يتــم تشــكيلها بشــكل رسـ ي
ي
ـ� للبحــث ي� وقائــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وأســبابها ،ونتائجهــا ،وتعـ ي
ف
ت
بعــد أن تكفــل لهــم التأمـ ي ن
ـ� والحمايــة .ومــن المفــرض أن تســاهم تلــك اللجــان ي� المالحقــات القضائيــة ،وتحديــد مــا تطلبــه المؤسســات مــن إصــاح،
وجـ بـر ال ـرض ر للضحايــا ،بعــد عــرض النتائــج الـ تـى خرجــت بهــا ،وإصــدار توصيــات ملزمــة للحكومــة لتطبقهــا .ويفضــل اختيــار أعضــاء اللجنــة ّ
ممــن
ي
ً
يتمتعــون بســمعة أخالقيــة ومهنيــة جيــدة ،وضمــان اســتقالليتها بعيــدا عــن التدخــات السياســية ،وشــفافية البحــث ،وإقامــة حــوار مــع منظمــات
ن
ـد� ،خاصــة تلــك الـ ت يـى تهتــم بالضحايــا .وإن ثمــة منافــع محتملــة ،يمكــن للجــان الحقيقــة والمصالحــة أن تســاعد عــى قيامهــا أو
المجتمــع المـ ي
ف
ض
ـا� ،ومحاســبة مرتكـ ب يـى انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتوفـ يـر منـ بـر عــام للضحايــا ،وتحفـ ي زـر النقــاش
تطويرهــا ،ومــن ذلــك ،إثبــات الحقيقــة ي� شــأن المـ ي
العــام وإث ـراؤه ،والتوصيــة بتعويضــات للضحايــا ،واقـ تـراح اإلصالحــات القانونيــة والمؤسســية الالزمــة ،وتعزيــز المصالحــة االجتماعيــة ،والمســاعدة
ف
اط ويســتوجب المفهــوم مــع ذلــك ،تقديــم المزيــد مــن اإلضــاءات ،ي� خصــوص الـ شـروط المؤسســة للعدالــة االنتقاليــة
عــى تعزيــز التحــول الديمقـر ي

مــن حيــث طبيعتهــا واختصاصاتهــا ومرجعيتهــا  .وهكــذا  ،يتعـ ي ن
ـ� أن تتســم لجــان أو هيئــات الحقيقــة والمصالحــة بكونهــا هيئــات وطنيــة رســمية
ف
ال�لمــان ،أو ف� نطــاق اتفاقيــات ســام بـ ي ن
ـ�
محدثــة بمقت ـىض قانــون صــادر ي� نطــاق الصالحيــات القانونيــة لرئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو ب
ي
األطراف المتنازعة ،أو بينها من جهة ي ن
وب� األمم المتحدة من جهة أخرى ،إذ كانت قد شأ�فت عىل تسوية ال�نز اع .وعىل أساس ذلك ،يمكن القول
إن هيئــات العدالــة االنتقاليــة ،هيئــات غـ يـر قضائيــة وغـ يـر برلمانيــة ،بم�نز لــة هيئــات وســيطة بـ ي ن
ـ� الدولــة والمجتمــع ،موكــول إليهــا ،مــن منظــور فقــه
ف
ف
ن
ن
ن
ـوع
ـوع واآلخــر زمـ ي  .تنظــر هيئــات الحقيقــة والمصالحــة وتفصــل ي� اختصاصـ يـ� ،أحدهمــا نـ ي
حقــوق اإلنســان ،النظــر ي� اختصاصـ يـ� ،أحدهمــا نـ ي
واآلخــر زمـن ي  ،يتعلــق األول بنوعيــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان الـ ت يـى تتصــدى لهــا ،مــن خــال الكشــف عنهــا ودراســتها وتحليلهــا وإصــدار
ف
ت
ن
وه فـ تـرة تطــول أو تقــر بحســب
النتائــج المناســبة ي� شــأن حاالتهــا ،أمــا االختصــاص الزمـ ي  ،فالمقصــود بــه الحقبــة التاريخيــة الـ يـى تشــتغل عليهــا ي
ســياق كل بلــد ونطــاق االنتهــاكات الحاصلــة فيــه .وتســتند هيئــات الحقيقــة والمصالحــة إىل منظومــات مرجعيــة متنوعــة ،قاســمها المشـ تـرك مبــادئ
ـدول لحقــوق اإلنســان والقانــون
حقــوق اإلنســان وحكــم القانــون وقيــم الديمقراطيــة .وينــدرج ضمــن مصــادر المرجعيــة ،بصفــة رئيســية ،القانــون الـ ي
ن
ـا� ،وجميــع المقتضيــات القانونيــة الوطنيــة اإلجرائيــة والجوهريــة غـ يـر المتعارضــة معهــا ،وكــذا أحــكام وق ـرارات المحاكــم اإلقليميــة
ـدول اإلنسـ ي
الـ ي
ً
ين
ين
ين
العامل�
المختص�
والخ�اء
الباحث� واألعمال المتطورة الصادرة عن المقررين
لحقوق اإلنســان .وتنهل المرجعية أيضا من اآلراء الفقهية لكبار
ب
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ف
ىق
ه تجــارب وطنيــة للعدالــة االنتقاليــة عـ بـر العالــم،
ي� مجــال حقــوق اإلنســان .وتب ـ خالصــات ونتائــج أعمــال هيئــات الحقيقــة والمصالحــة بمــا ي
ً
رصيــدا يغــذي باســتمرار منظومتهــا المرجعيــة .كمــا تســتند هيئــات الحقيقــة والمصالحــة إىل كل مــا يتصــل بقيــم ومبــادئ الثقافــة الديمقراطيــة وقيــم
ف
ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،المتأصلــة ي� المعتقــدات الدينيــة والثقافــة الوطنيــة والثقافــات المحليــة ،وســائر األفــكار واآلراء واالجتهــادات الوطنيــة
ـ� وسياسـ ي ن
ـ� مدنيـ ي ن
ـ� وخـ بـراء وفاعلـ ي ن
ـ� وباحثـ ي ن
ـ� مختلــف األفرقــاء ،مــن ضحايــا وحقوقيـ ي ن
المبلــورة ،بـ ي ن
ـي� ،حــول قضايــا الســلم والعدالــة واالنتقــال إىل
ً
الديمقراطيــة .وغالبــا مــا تعـ بـر المجتمعــات الـ ت يـى تعيــش مرحلــة انتقاليــة عــن طلبــات لفهــم مــدى وطبيعــة العنــف أو االنتهــاكات الـ ت يـى وقعــت أثنــاء حكــم
ض
ن
ـا�،
النظــام الســابق .وينــادي الضحايــا والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة لحقــوق اإلنســان ،مــن بـ يـ� أطـراف أخــرى عديــدة ،بكشــف “الحقيقــة” حــول المـ ي
وذلــك عــادة كــرد فعــل للنظــام الســابق الــذي كان يعتمــد عــى األكاذيــب والخــداع .وقــد ظهــرت داخــل مجــال العدالــة االنتقاليــة ،عــدة طــرق الســتجالء

ن
ه “لجنــة الحقيقــة” (. )33
الحقيقــة حــول االنتهــاكات الماضيــة لحقــوق اإلنســان .وأشــهر طريقــة مــن بـ يـ� هــذه الطــرق ي
ن
الثا�  :لجان التحقيق الدولية ومنافعها
الفرع
ي
ت ف
ـ� الـ ت يـى تحقــق وتعــد التقاريــر
ه اللجــان الـ يـى ي� الغالــب ترعاهــا األمــم المتحــدة أو المنظمــات األقليميــة ،فـ ي
لجــان التحقيــق الدوليــة ،ي
عــن انتهــاكات حقــوق االنســان البــارزة وضحايــا الحــرب ،مثــل لجنــة األمــم المتحــدة الـ ت يـى وقعــت الحلفــاء عــى اتفاقيــة انشــائها عــام  1942للقيــام
ـ� األدلــة عــن جرائــم الحــرب ( ،)34باألضافــة اىل لجــان التحقيــق الدوليــة المختلفــة الـ ت يـى قامــت األمــم المتحــدة بانشــائها للنظــر
بالحقيــق وتقـ ي
ف� جرائــم الحــرب الـ تـى ارتكبــت ف� أماكــن مختلفــة مــن العالــم مثــل بورونــدي وراونــدا وتيمــور ش
ال�قيــة ويوغســافيا الســابقة( .)35ويتــم اللجــوء اىل
ي
ي
ي
ـدول اذا كان القانــون والقضــاء الداخـ يـ�
لجــان التحقيــق الدوليــة ،أو باألحــرى تتشــكل هــذه اللجــان عندمــا تتدخــل المنظمــات الدوليــة والمجتمــع الـ ي
ً
ف
ن
ن
ـا� .وتنصــب اهتمــام هــذه اللجــان
ـدول االنسـ ي
منهــارا أو غـ يـر قــادر أو راغــب ي� مقاضــاة المتهمـ يـ� بارتــكاب جرائــم تتعلــق بحقــوق االنســان والقانــون الـ ي
ض
ـا� ،وباألخــص االرتكابــات وكفالــة حقــوق االنســان ،حيــث تســاعد عــى اثبــات الحقيقــة ،ومحاســبة مرتكـ ب يـى انتهــاكات حقــوق
عــى التعامــل مــع المـ ي
ن
ز
ـ� وتعزيــز
االنســان ،وتوفـ يـر ملجــا أو منــب للضحايــا أو ذوي ـهــم  ،والتحفـ يـر عــى النقــاش العــام والتوصيــة بالتعويــض واإلصــاح القانـ ي
ـو� والمؤسـ ي
ـ� نوعـ ي ن
المصالحــة الوطنيــة ،والمســاعدة ف� تقويــة التوجــه والتحــول الديمقـراط( .)36ويمكــن أن نمـ ي زـر بـ ي ن
ـ� مــن لجــان التحقيقــات الدوليــة وهمــا
ي
ي
ـ� تلــك اللجــان الـ ت يـى يتــم تشــكيلها عنــد لجــوء الــدول اىل التحقيــق
ـ� الحقائــق ،أمــا لجــان التحقيــق الدوليــة فـ ي
لجــان التحقيــق الـ ي
ـدول ولجــان تقـ ي
ـدول فيقصــد بــه أن يعهــد اىل لجنــة تتكــون مــن أ كـ ثـر مــن
بعتبــاره وســيلة مــن الوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات الدولية(.)37أمــا التحقيــق الـ ي
ـ� ،وتنحــر مهمتهــا عــى جمــع الحقائــق ووضعهــا تحــت تــرف الدولتـ ي ن
ـ� دولتـ ي ن
شــخص بمهمــة تقــ� الحقائــق المتعلقــة بال ـنز اع بـ ي ن
ـ� ليقــررا إمــا
ي
ف
نز
ش
ـدول ،دون أن تبــدي اللجنــة مالحظــات
الدخــول ي� مفوضــات مبــا�ة لحــل ال ـ اع بينهمــا ،أو عرضــه عــى المحكمــة الدوليــة أو عــى التحكيــم الـ ي
قــد تؤثــر ف� تحديــد الطــرف المســؤول عــن قيــام الـنز اع ( .)38وقــد درجــت اتفاقيــة الهــاي األوىل عــام ( )1907التحقيــق مــن بـ ي ن
ـ� الوســائل الســلمية
ي
ف
ـ� عــام(1913و )1915أبرمــت سلســلة مــن المعاهــدات الثنائيــة بـ يـ�ن
و� الفـ تـرة بـ ي ن
لتســوية المنازعــات الدوليــة ،ونظمــت قواعــده واجراءاتــه ،هــذا ي
ي
ـ� دول اخــرى زاد عددهــم عــن ثالثـ ي ن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وعرفــت باســم وزيــر خارجيتهــا –آنــذاك وهــو (بريــان) وبـ ي ن
ـ� دولــة ،نــص فيهــا عــى

أهميــة إحالــة ال�نز اعــات بـ ي ن
ـ� الــدول الـ ت يـى اليتيــر حلهــا بالطــرق الدبلوماســية عــى لجنــة تحقيــق خاصــة( .)39وعــى غ ـرار ذلــك شــكلت عــدة لجــان
ف
دوليــة خاصــة ،مثــل اللجــان الـ تـى شــكلت بـ ي ن
ـ� العـراق وإيـران وبإتفقهمــا لتســوية الـنز اع الحــدودي بينهمــا .أمــا ي� حالــة عــرض الـنز اع عــى منظمــة دوليــة
ي
ف
ف
ف
نز
ت
فيجــوز لهــا أن تشــكل لجنــة للتحقيــق ي� الـ اع بينهمــا ،مثــل اللجنــة الـ يـى شــكلتها عصبــة األمــم المتحــدة ي� حينهــا للتحقيــق ي� القضيــة الفلســطينية،
ف
وغ�هــا ،وتتمثــل هــدف اللجــان الـ ت يـى تؤلفهــا المنظمــات الدوليــة ي� اإلحاطــة بدقائــق موضــوع ال ـنز اع وجمــع المعلومــات عنهــا ،بغيــة اقـ تـراح مات ـراه
ي
ً
ً
ف نز
نز
ت
ـدول لمجــرد الوصــول
ـدول تتدخــل ي� الـ اع الـ ي
ـدول طبقــا لقواعــد القانــون الـ ي
مناســبا لحــل الـ اع الـ يـى شــكلت مــن أجلــه ،وعليــه فــإن لجــان التحقيــق الـ ي
اىل الحقائــق واالســباب الـ ت يـى ادت اليــه ،وال تلــزم االطـراف بقبــول األقـ تـراح أو مــا توصــل اليــه التحقيــق ،لذلــك فــإن لجــان التحقيــق فقــط تمهــد الطريــق
للتفــاوض لتســوية الـنز اع ،أي عندمــا تتشــكل لجنــة تحقيــق دوليــة مــن قبــل احــدى المنظمــات الدوليــة لدرســة نـزاع او مشــكلة معينــة فلهــا أن تقـ تـرح
ً
عــى األط ـراف حــل المشــكلة قبــل أن تتفاقــم  ،دون أن يكــون االقـ تـراح ملزمــا (. )40
ف
ف
ـاس بشــأن
ـ� الحقائــق ،فتكــون مهمــة ي� مجــال تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،وقــد نــص ب
ال�وتوكــول االضـ ي
ـا� األول للمؤتمــر الدبلومـ ي
أمــا لجــان تقـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـ� الحقائــق عــى مرحلــة مــا بعــد
تطويــر القانــون الـ ي
ـ� الحقائــق( ،)41وينصــب عمــل لجــان تقـ ي
ـدول عــام ( )1977عــى انشــاء اللجنــة الدوليــة لتقـ ي
ً
ً
ف
الـنز اع أو األضطرابــات لبحــث وتوثيــق ودراســة االنتهــاكات وتحديــد المســؤلية عنهــا ،وقــد تكــون مــا توصــل اليهــا مــن النتائــج تشــكل عامــا حاســما ي�
ت
ت
ـ� اليهــا
تقريــر المســئولية الجنائيــة الفرديــة عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان ،ومــا ي�تــب عليهــا مــن آثارعــى الدولــة والجماعــات الـ يـى ينتـ ي
ـاع بموجــب القـرار رقــم( )1503لعــام 1946
أولئــك األشــخاص ( .)42كمــا تعــد لجنــة حقــوق االنســان المنبثقــة عــن المجلــس االقتصــادي واالجتمـ ي
ف
ـدع فيهــا انتهــاك حقــوق االنســان ،وبــدأ اللجنــة التحقيــق العمــل عــام  ،1966واســلوب عمــل التحقيــق
المعينــة باجـراءات التحقيــق ي� أيــة واقعــة يـ ي
ـ�
يتخــذ امــا مــن خــال فريــق عمــل يتكــون مــن مجموعــة عــن الخـ بـراء عملــت االمــم المتحــدة عــى تشــكيلها وايفادهــا اىل البلــدان واالقاليــم بغــرض تقـ ي
الحقائق عن حال حقوق االنســان فيها ،وقد يتخذ اســلوب التحقيق ايفاد مقرر واما ممثل خاص يتم ايفاده من االمم المتحدة ،نظرا اىل ظروف
معينــة ،ويتــم تكليفــه فحــص حــال حقــوق االنســان ف� اي بلــد او اقليــم مالخاصــة بحمايــة االشــخاص المدنيـ ي ن
ـ� ،اذ تــم تكليــف مجموعــة الخـ بـراء تســلم
ي
كل تبليــغ ،وســماع الشــهود وعمــل تقريــر عــن ذلــك ،ورفــع توصيــات للجــة ،وصــدر التقريــر وصدقــت عليــه لجــة حقــوق االنســان ( .)43وقــد اصبــح
ق
ـت� المعلومــات
التحقيــق الــذي بــدأ العمــل بــه هــذه اللجنــة وســيلة فعالــة مــن وســائل الرقابــة الدوليــة عــى مراقبــة انتهــاك حقــوق االنســان ،لكونــه يسـ ي
ف
مــن مــكان الحــادث مبـ ش
ـا�ة .واللجنــة المشــكلة الجـراء التحقيــق تعمــل عــى تقييــم المعلومــات الـ ت يـى حصلــت ي� الــدول المعنيــة ،والتوصيــة بمــا يجــب
ف
ف
ـ� بعــرض الوقائــع وانمــا تعمــل عــى وضــع حلــول للقضيــة الـ ت يـى يجــري التحقيــق بشــأنها (.)44
اتخــاذه مــن اجـراءات ،ي
وه ي� هــذه الحــال ال تكتـ ي
ن
ي ن
المسؤول� عن جرائم حقوق اإلنسان والتعويض
الثا�  :إقامة الدعاوى ومحاكمة
المطلب
ي

ت
ان فكــرة محاكمــة المسـ ي ن
ـدول والوطـن ي بــأرسه ،ليســت
ـؤول� عــن جرائــم حقــوق االنســان وباالخــص الجرائــم االشــد خطــورة الـ يـى تثـ يـر قلــق المجتمــع الـ ي
ف
ف
و� آراء الفالســفة والمفكريــن،
ه فكــرة قديمــة ســبقت العصــور الحديثــة فيهــا بقــرون وظهــرت بوادرهــا ي� االديــان الســماوية ي
بفكــرة جديــدة بــل ي
ف
ئ
ئ
ن
ـدول الــذي يتمثــل ي� المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وفقــا لنظــام رومــا
ـا� الوطـ ي يظهــر القضــاء الجنـ ي
وعــى رغــم اختصــاص القضــاء الجنـ ي
ـا� الـ ي
غ� ان هذه الفكرة تتبلور ألول مرة بعد الحرب العالمية االوىل اذ اذدادت الجهود الفقهية والقانونية والسياســية النشــاء
ـاس لســنة  ،1998ي
االسـ ي
ـدول اىل انشــاء محاكــم جنائيــة
ـرم الحــرب العالميــة االوىل(،)45وبعــد ذلــك الحــدث اتجــه المجتمــع الـ ي
محكمــة جنائيــة دوليــة تتــوىل محاكمــة مجـ ي

دوليــة مــن اجــل محاكمــة مرتكـ بـى الجرائــم االشــد الخطــورة و امتــاك جهــازا فعــاال الصــدار والتنفيــذ القـرارات و والعقوبــات ردعــا للمجرمـ ي ن
ـ� ،كمحاكــم
ي
الحــرب العالميــة الثانيــة( نورمـ بـرك وطوكيــو) ومحاكــم مــا بعــد الحــرب الباردة(يوغســافيا الســابقة وروانــدا) ( .)46ونتنــاول الموضــوع مــن خــال
الفــروع التاليــة :
ي ن
المسؤول� (الكبار) عن جرائم حقوق اإلنسان
الفرع األول  :إقامة الدعاوى ضد

ـئول� عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ت
أي إقامــة دعــاوى تطالــب بالتحقيــق مــع المسـ ي ن
وت�كــز أغلــب الدعــاوى ضــد “الــرؤوس الكبـ يـرة” ألنهــم
ـئول� وأصحــاب نفــوذ كانــوا مسـ ي ن
كمسـ ي ن
ـول” ،أي البــدء مــن قمــة
أس أو الطـ ي
ـئول� عــن القــدر األ كـ بـر مــن المســئولية ،وهــذا يمكــن تســميته بـ”النهــج الـر ي
ف
ف
ـرم الحــرب ي� اوروبــا ســنة  ،1945وقــد قــررت هــذه االتفاقيــة
الهــرم .فمــن أيــن نبــدأ مــن القاعــدة أم القمــة؟ ولقــد عقــدت ي� لنــدن اتفاقيــة كبــار مجـ ي
اقامــة محكمــة عســكرية دوليــة لمحاكمــة مجــرم الحــرب الذيــن ليــس لجرائمهــم محــل جغـر فا� معـ ي ن
ـ� ،التهامهــم فيهــا ســواء بصفتهــم الشــخصية او
ي
ي
ف
ف
بصفتهــم أعضــاء ف� منظمــات او هيئــات او بالصفتـ ي ن
ـ� معــا ،ونصــت االتفاقيــة عــى انهــا ال تخــل بمــا ورد ي� ترصيـ ـ ــح موســكو المعلــن ي�  30اكتوبــر
ي
ف
ن
ســنة  1943الخــاص بــان يحاكــم مجرمــو الحــرب الذيــن ارتكبــوا جرائمهــم ي� اقليــم معـ يـ� امــام محاكــم هــذا االقليــم وطبقــا لقوانينــه ،فتكــون محاكمتهــم
ن ف
ـ� ي� العـراق أمــام محكمــة وطنيــة العراقيــة .ومــن ذلــك
بذلــك ذات صبغــة وطنيــة خالصــة ،كمــا جــرى عــن محاكمــة الرئيــس النظــام الســابق صــدام حسـ ي
ف
يتضــح ان اختصــاص المحكمــة العســكرية الدوليــة مقصــور عــى الجرائــم الـ ت يـى لــم ترتكــب باكملهــا ي� اقليــم دولــة واحــدة ،وتاكــد لذلــك نصــت االتفاقيــة
ف
عــى انهــا ال تمــس اختصاصــات او ســلطات ايــة محكمــة وطنيــة او محكمــة احتــال اقيمــت او تقــام ي� ايــة دولــة مــن الــدول المتحالفــة او المانيــا
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ت
ـرم
ـرم الحــرب ،ولكــن نالحــظ ان هــذه المحكمــة ليســت دائمــة ،بــل ان نطــاق اختصاصهــا يقتــر عــى الجرائــم الـ يـى ارتكبهــا كبــار مجـ ي
لمحاكمــة مجـ ي
ف
الحــرب ،وليــس لهــا فيمــا عــدا ذلــك اختصــاص( .)47ولقــد كانــت المحكمــة الدوليــة ي� يوغوســافيا قــد وجــدت إنــه مــن المســتحيل اعتقــال مرتكـ ب يـى

الجرائــم ســوى مــن المســتوى المتوســط أو المنخفــض ،أمــا المحكمــة الخاصــة بـ”سـ يـراليون” ،فقــد أرصت عــى مقاضــاة مــن يتحملــون أقــى قــدر مــن
ً
ف
ف
ـا� ،طريقــة مقضــاه المرتكبـ ي ن
ـ� للمســتوى
المســئولية .أمــا رصبيــا والجبــل األســود ،فقــد اتبعــا ي� الوقــت الــذي كان دائـرا فيــه الـراع الـ ب ي
ـر� اليوغسـ ي
ف
ن
األد� مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .ولكــن البعــض وصــف تلــك الطريقــة بأنهــا مجــرد “كبــش فــداء” ،وظهــر ذلــك عــى ســبيل المثــال ي� قضيــة تســى
ت
ن
ف
ت
ـروا� تــم إعدامهــم ،حيــث تــم تركـ ي زـر المحاكمــة عــى ســتة متهمـ ي ن
ـ� مــن
ـد� كـ ي
ـوال  300جنــدي ومـ ي
بمذبحــة مستشــى فوكوفــارو ،والـ يـى راح ضحيتهــا حـ ي
ف
ن
أس
المســتويات الدنيــا ،ولــم تتطــرق إىل المدبريــن الحقيقيـ يـ� للمذبحــة .وإذا مــا راقبنــا سـ يـر المحاكمــات ي� مــر ،نجــد أنــه تــم اســتخدام النظــام الـر ي
ً
ّ
ـئول� عــن حــرق أقســام ش
بمحاكمــة مبــارك ومعاونيــه بعــد الثــورة المرصيــة ،والنظــام القاعــدي ف� محاكمــة المسـ ي ن
ال�طــة ،ولكنهــا فشــلت فشــا ذريعــا
ي
 .ف
�نز
ه
و� النظــام القانــون الـ ي
ألنهــا تفتقــد ال اهــة والموضوعيــة ،باإلضافــة إىل غيــاب اإلرادة السياســية ي
ـدول التقليــدي كانــت المســؤولية الجماعيــة ي
ه الســائدة ،ولكــن بتاثـ يـر االجتهــادات الفقهيــة اســتقر القواعــد الدوليــة
الســائدة ،اي مســؤولية الدولــة عــن اعمــال رعاياهــا وال ســيما رئيســها وقادتهــا ي
ه المقبولــة وانمــا معهــا فكــرة ان يكــون الفــرد مرتكــب الجريمــة الدوليــة هــو المســؤول عنهــا وحــده او مــع
عــى انــه لــم تعــد مســؤولية الدولــة وحدهــا ي
ن
ت
ـودا� (عمــر البشـ يـر) المســؤولية الجنائيــة
ـ� اليهــا اذا كان هنــاك عالقــة وربــط بينهمــا( .)48ومثــال عــى ذلــك تحميــل الرئيــس السـ ي
الدولــة الـ يـى ينتـ ي
ن ف
ـدول وهــو ال يســتطيع
قانـ ي
ـو� ي� قضيــة دارفــور ،ومــن ضمــن صالحيــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب االحالــة الصــادرة مــن مجلــس االمــن الـ ي
ف
ف
ف
ن
ـودا� عمــر احمــد البشـ يـر والمشــار ي ن
ك� معــه،
التمســك بحصانتــه ي� رد التهــم عليــه ،وهــو مرتكــب الجرائــم الدوليــة ي� دارفــور ي� الســودان ،الرئيــس السـ ي
مســؤولون جنائيــا امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــق نظــام رومــا ،اي بغــض النظــر عــن صفتهــم الرســمية كان او مرؤوســا (.)49
ن
لمرتك� جرائم حقوق اإلنسان
الثا�  :إقامة المحاكم الخاصة بالمالحقة القضائية
الفرع ي
بي
ُ
ف
كب�ة من آليات العدالة االنتقالية .وبموجب القانون الدول ،ت ز
تل�م كل الدول بالتحقيق ي� جرائم حقوق اإلنسان
عت� المحاكمات أول فئة ي
وت ب
ي
ـئول� عنهــا ،والـ تـى تتطلــب كحــد أقــى االلـ ت زـرام بالتســليم أو المتابعــة وكحــد ن
بعــد ارتكابهــا وفــرض عقوبــات عــى المسـ ي ن
أد� إلحــاق عقوبــة غـ يـر إداريــة
ي
ً
ف
ال تتنــا� كثـ يـرا مــع حجــم جريمــة حقــوق اإلنســان المعنيــة  .وبوجــه عــام تكــون المتابعــة موجهــة بشــكل واضــح إىل أولئــك األشــخاص الذيــن يتحملــون
المســئولية األ كـ بـر عــن الجرائــم .وعندمــا يتابــع هــؤالء المتهمـ ي ن
ـ� مــن ذوي المراتــب العليــا ،تتــم مواجهــة عــدد أ كـ بـر مــن الضحايــا والجرائــم بأقــل عــدد
ف
ف
ـ� ســنة  ،1993و� خطــوة غـ يـر مســبوقة تحققــت بفضــل
مــن المتابعــات ،ممــا يكــون ذا فائــدة عمليــة عندمــا تكــون القــدرة والمــوارد محــدودة  .فـ ي
وه أول محكمــة دوليــة لجرائــم الحــرب منــذ
نهايــة الحــرب البــاردة ،أنشــأ مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة محكمــة جنائيــة دوليــة ليوغوســافيا ،ي

ين
المحكمتـ ي ن
ـكريت� لنورمـ بـرغ وطوكيــو .وجــاءت بعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ،لمتابعــة
ـ� العسـ
مرتكـ بـى أعمــال إبــادة األجنــاس ف� روانــدا ف� ســنة  1994الـ تـى تعــرض فيهــا نحــو  800.000مــن التوتــى والهوتــو المعتدلـ ي ن
ـ� لإلبــادة .ومــن المالحــظ
ي
ي
ي
ي
ف
ت
ـاع والجرائــم
ه ،جرائــم القتــل الجمـ ي
بــان المحاكــم الجزائيــة الدوليــة تناولــت ثــاث انــواع مــن الجرائــم الـ يـى وردت ي� اختصاصــه وهــذه الجرائــم ي
ف
ف
ه ي� المحاكــم الوطنيــة ال تتــم اال بعــد ان تحــرك الدعــوى ،وال تحــرك
ضــد االنســانية وجرائــم الحــرب ( .)50والمحاكمــات ي� المحاكــم الدوليــة كمــا ي
الدعــوى اال اذا كان هنــاك موضــوع (جريمــة) تنصــب عليــه الدعــوى ،وال تثبــت االتهامــات الموجهــة اىل المتهــم اال بنــاء عــى أدلــة اثبــات تقنــع بهــا
ف
و� حالــة االدانــة ،ينفــذ العقوبــة عــى المــدان مــن قبــل
المحكمــة ،وتختــم المحكمــة اعمالهــا بحكــم يتضمــن امــا االدانــة او الـ بـراءة ،االفـراج عــن المتهــم ،ي
ف
الجهــة المختصة،كمــا أرى ف� محاكمــات كبــار المسـ ي ن
ـؤول� للنظــام الســابق ي� المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ،وبالنســبة القامــة الدعــوى ضدهــم
ي
ف
ق
ش
ا� لــم يحــر حــق تحريــك الدعــوى عــى االدعــاء العــام فقــط وانمــا شأ�ك معــه جهــات عديــدة فقــد نــص ي� المــادة األوىل مــن قانــون
ان المــرع العـر ي
ض
ـا� التحقيــق او المحقــق او اي
أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23لســنة  1971عــى ان « تحــرك الدعــوى الجزائيــة بشــكوى  ...تقــدم اىل قـ ي
ف
ئ
ش
ـا� مــن المتـرض ر  ...او باخبــار يقــدم اىل أي منهــم مــن االدعــاء العــام  ،»...وكذلــك تنــص
مســؤول ي� مركــز ال�طــة او أي مــن أعضــاء الضبــط القضـ ي
ً
«المــادة (  ) 5مــن قانــون االدعــاء العــام الجديــد رقــم  49لســنة  2017عــى أن « يتــوىل االدعــاء العــام المهــام االتيــة  :اوال -اقامــة الدعــوى بالحــق
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـال واالداري ومتابعتهــا اســتنادا اىل قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم ( )23لســنة  1971المعــدل  .»...مــن هنــا،
العــام وقضايــا الفســاد المـ ي
ف
ف
فــإن االدعــاء العــام وحــده او االدعــاء العــام مــع جهــات أخــرى لــه الحــق ي� تحريــك الدعــوى الجزائيــة العامــة ي� المحاكــم الوطنيــة ( . )51أمــا بالنســبة
ـ� عسـ ي ن
القامــة الدعــاوى الجنائيــة أمــام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ،ف� محكمـ تـى (نورمـ بـرغ وطوكيــو) فهمــا محكمتـ ي ن
ـام،
ي
ـكريت� وقــد اخذتــا بالنظــام االتهـ ي
ي
ن ف
ـدع العــام ،وكذلــك الحــال بالنســبة للمحكمتـ يـ� ي� (يوغســافيا وروانــدا) ،ولكــن
وكانــت مهمــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة فيهمــا تقــع عــى عاتــق المـ ي
ن ف
ف
ن
هاتــان المحكمتــان تشــكلتا لمقاضــاة المسـ ي ن
ـ� ي�
ـا� المرتكبــة ي� كل دولــة مــن الدولتـ ي
ـدول االنسـ ي
ـؤول� عــن االنتهــاكات الجســيمة والخطـ يـرة للقانــون الـ ي
ف
ـدع العــام لمحكمــة .وعليــه ،فــإن جهــة
ـاس لهمــا ان رئيــس هيئــة االدعــاء للمحكمــة هــو المـ ي
يوغســافيا الســابقة و روانــدا ،وقــد جــاء ي� النظــام االسـ ي
تحريــك الدعــوى الجزائيــة ف ي� المحاكــم الدوليــة كانــت ايضــا منوطــة باالدعــاء العــام(.)52
الفرع الثالث – التعويض

ً
ً
أمــام االنتشــار الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،أصبــح لزامــا عــى الحكومــات ليــس فقــط التصــدي لمرتكـ ب يـى هــذه التجــاوزات بــل أيضــا ضمــان

حقــوق الضحايــا .وبوســع الحكومــات تهيئــة الظــروف المالئمــة لصيانــة كرامــة الضحايــا وتحقيــق العــدل بواســطة التعويــض عــن بعــض مــا لحــق بهــم
ن
رض
رض
ـا� عــدة مــن بينهــا التعويــض (عــن ال ـرض ر أو ضيــاع الفــرص) ،رد االعتبــار (لمســاندة
مــن ال ـ ر والمعانــاة  .وينطــوي مفهــوم جـ بـر ال ـ ر عــى معـ ي
ً ف
الضحايــا معنويــا و� حياتهــم اليوميــة) واالسـ تـرجاع (اســتعادة مــا فقــد قــدر المســتطاع)  .ويمكــن القــول أن التعويــض هــو دفــع المســؤول عــن الـرض ر
الجــرم مبلغــا معينــا مــن النقــود للمـرض وركتعويــض لــه عمــا اصابــه مــن �ض ر ومــا فاتــه مــن كســب ،الن الصلــة الوثيقــة القائمــة بـ ي ن
ـ� اقـ تـراف جريمــة مــن
ي
ف
ن
ت
ت
ز
ش
ه إعــادة
جرائــم حقــوق االنســان واألثــر القانـ ي
ـو� الم�تــب عليــه مبــا�ة بالنســبة للدولــة المســؤولة تتجــى ي� شــكل االلــرام بالجـ بـر ،ووظيفــة الجـ بـر ي
الحالــة المتأثــرة بالجــر يمــة اىل مــا كانــت عليــه وفقــا ألرجــح االحتمــاالت ،لــو لــم ترتكــب هــذه الجرائــم .والمبــادئ الـ ت يـى ينبـغ ي اســتخدامها لتحديــد مبلــغ
ت
ه الــرد العي ـن ي  ،واذا تعــذر دفــع مبلــغ مســاو لقيمــة الــرد العي ـن ي  ،باالضافــة اىل ذلــك ،دفــع التعويضــات
التعويــض الــازم بســبب اقــراف اي جريمــة ي
ف
عــن الخســارة المتكبــدة نتيجــة الجريمــة الـ ت يـى لــن يغطيهــا الــرد العيـن ي او المبلــغ المدفــوع بــدال منــه .وعليــه تتمثــل مســؤولية العـراق ي� التعويــض بدفــع
ف
رض
�ض
ت
ـال أم حقــه ي� ســامة روحــه أم بدنــه أم حقــه
مبلــغ مــن المــال عــن اال ار الـ يـى ترتبــت عــى جرائمــه ،ســواء اكان هــذا الـ ر أصــاب حــق االنســان المـ ي
ف
ف
ي� كيانــه االعتبــاري ،أم حقــه ي� عــدم تلــوث بيئتــه ،ويتضمــن حــق جـ بـر هــذا اال�ض ار بالتعويــض المــادي عــن القتــل واألذى الجســدي والعقـ يـ� والـرض ر
ف
ـه� وتكاليــف المســاعدة القانونيــة ،و مــن ال يمكــن تعويضهــم شــخصيا ،الن معضــم أفعــال انتهــاكات
ـال ،وبمــا ي� ذلــك خســارة الفــرص والتشـ ي
المـ ي
ـ� ومــن اصحــاب المصلحــة ش
حقــوق االنســان قــد قضــت عــى حيــاة المت�ض ريــن ،ممــا يوجــب تعويــض الورثــة ش
ال�عيـ ي ن
الم�وعــة (.)53
المطلب الثالث  :تحقيق المصالحة الجنائية الفردية والمجتمعية (الوطنية)
العدالــة االنتقاليــة وســيلة لتجــاوز روح التشـ فـ� والكراهيــة والعدوانيــة الـ تـى عـ نـا� منهــا المجتمــع ،وه آليــة فعالــة لتجــاوز ت
ال�اكمــات الســلبية
ي
ي
ي
ف
ش
ئ
النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،بصــورة تســاهم ي� االنتقــال المتــدرج اىل الديمقراطيــة وعــى أســس راســخة ،حيــث تهـ يـى �وط التســامح والمصالحــة
واالســتقرار داخــل المجتمــع ،بعيــدا عــن ثقافــة الثــأر واالنتقــام واالنتقائيــة ،ومــن اجــل إن ال تتحــول العدالــة االنتقاليــة اىل عدالــة انتقاميــة ( .)54ولعــل
مــن أهــم آليــات المصالحــة  ،إصــدار العفــو العــام والخــاص  ،وإعــادة المحاكمــات المشــكوك ب�نز اهتهــا وحياديتهــا  ،والـ تـى نتناولهــا مــن خــال الفرعـ ي ن
ـ�
ي
التاليـ ي ن
ـ� :
الفرع األول  :إصدار قرارات العفو العام والخاص

ف
ت
ه ان العدالــة الجنائيــة الـ ت يـى تتســم بقــدر مــن الرصامــة واالنضبــاط للنصــوص القانونيــة ي�
ان االســس الـ يـى ترتكــز عليهــا العدالــة االنتقاليــة ي
ف
ال� ت
ت
تق�ن بالتحول والرغبة ي� ولوج مرحلة سياســية جديدة
مواجهة الجناة ،بغض النظر عن طبيعة جرائمهم ومراكزهم ،فان العدالة االنتقالية ي
ف
ض
ـا� بقــدر مــن المرونــة ،رغبــة ي� تعزيــز مســارات التنميــة والديمقراطيــة ،أي بقــدر مــا تتســم بــه العدالــة الجنائيــة
ـاط مــع تركــة المـ ي
غالبــا مــا تتســم بالتعـ ي
مــن حالــة االطــاق فــان العدالــة االنتقاليــة تتمـ ي زـر بالنســبية و المرونــة لتجــاوز االنتهــاكات الســابقة لحقــوق االنســان مــن خــال المصارحــة واالعتــذار
وطلــب العفــو وتعويــض المت�ض ريــن ورد االعتبــار لهــم ولذوي ـهــم للوصــول اىل المصالحــة الوطنيــة الشــاملة وبمــا يؤمــن انتقــال متــدرج للمجتمــع اىل
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ف
ـام واســتذكار أن قيمــة
اط ويحافــظ عــى التنميــة والمــوارد ،وإعــادة االعتبــار لقيمــة العفــو ي� التاريـ ـ ــخ البالدنــا وديننــا اإلسـ ي
ضفــة البنــاء الديمق ـر ي
ف
الكــرم هــو العفــو عنــد المقــدرة ( .)55وقــد يمكــن اللجــوء إىل مبــادئ العفــو والتســامح ي� مجتمــع عـ نـا� ويــات الحــروب والقمــع واالضطهــاد ،ولكــن
ف
تعت��ض وريــة ليــس فقــط عندمــا يتعلــق األمــر بانتهــاكات خطـ يـرة لحقــوق اإلنســان
ـ� �ض ورة إج ـراء محاكمــات عادلــة  ،هــذه المحاكمــات ب
ذلــك ال ينـ ي
ً
ف
ف
ـ� صفحــة مؤلمــة ي� تاريخــه والبــدء بمرحلــة
ولكــن أيضــا مــن أجــل تعزيــز مبــادئ المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة ي� مرحلــة يســتعد المجتمــع فيهــا لـ ي
ق ف
ا� ي� جلســته المنعقــدة يــوم الخميــس الموافــق  ، 2016-8-25بعــد اتفاقــات مســبقة
جديــدة .ومثــال ذلــك قـرار العفــو الــذي أصــدره ب
ال�لمــان العـر ي

ال�لمــان ،عــى الرغــم مــن وجــود بعــض النقــاط الخالفيــة بـ ي ن
بـ ي ن
ـ� هــذه االطـراف ،إال ان التصويــت تــم وتمــت الموافقــة
ـ� االطـراف السياســية خــارج قبــة ب
عليــه» .فقــد ح ـظ قانــون العفــو العــام ت
بإع�اضــات ومخــاوف مــن قبــل بعــض النــواب والكتــل السياســية  ،حيــث أعــاد األمــل لكثـ يـر ممــن جــرت
ي
ف
ت
ت
ز
ن
محاكمتهــم ي� ظــل محاكمــات غـ يـر عادلــة خلــت مــن الضمانــات المتعلقــة بالمتهمـ يـ�  ،كانــراع االعــراف باالكـراه واالعتمــاد عــى شــهادات منفــردة مــن
ف
ئ
ن
ن
ـا� طريقــة مــن طــرق انهــاء
متهمـ يـ� عــى متهمـ يـ� واالعتمــاد عــى المخـ بـر الــري دون مناقشــة قانونيــة إلخباراتهــم .ويعتـ بـر العفــو ي� القانــون الجنـ ي
الدعــوى القضائيــة يقــرره المـ شـرع نيابــة عــن المجتمــع وفــق ضوابــط معينــة ،كمــا يقــرر المـ شـرع نيابــة عــن المجتمــع العقــاب عــى مرتكــب الجريمــة
ين
بالمجرم�،وكذلــك فــإن الجريمــة تعكـ يـر لصفــو المجتمــع وأمنــه واســتقراره
باعتبــار أن العقوبــة الجزائيــة وضعــت بهــدف ردع اآلخريــن عــن األقتــداء
ً
َ
ف
واعتــداء عــى مصلحتــه ،إال ان تلــك المصلحــة أحيانــا تدفــع المـ شـرع اىل التنــازل عــن حــق المجتمــع ي� عقــاب مرتكــب الجريمــة ،ويلجــأ اىل اصــدار
ف
ن
ام( .)56وليــس كل عفــو يصــب ي� مصلحــة المجتمــع ،
قانــون العفــو عــن الجريمــة ،فيتخلــص الجـ ي
ـا� مــن المســاءلة والعقــاب عــن ســلوكه اإلج ـر ي
ف
ش
«بينو�» عام  ،1978مرســوم  2191والذ كان
الدول المنتظم  ،أصد
ـيل والتحرك
ي
ي
وعىل ســبيل المثال فأنه ي� اجواء التضامن مع ضحايا الشـ ي
ف
يق�ض بالعفو ت
ين
الذا� عىل كل المسـ ي ن
ال�لمانية لنفســه،
ـئول�
والموظف� الذين شــاركو ي� اســتباب األمن وقيام الحكم العســكري  ،كما منح الحصانة ب
ي
ي
ولبعــض الجـ نـراالت الذيــن قــادوا معــه انقــاب  .1973/9/11لذلــك فاللجنــة األمريكيــة لحقــوق االنســان اعتــرت «أن هــذا النــوع مــن العفــو الــذا�ت
ب
ي
ـدول وان تداعياتــه القانونيــة تمثــل جــزء مــن السياســة العامــة القائمــة عــى انتهــاك حقــوق االنســان»(.)57
يتعــارض مــع قانــون حقــوق االنســان الـ ي
ً
ف
وكذلــك فــإن عوقــب العفــو أحيانـ ًـا وخيمــة  ،مثــال ذلــك حـ ي ن
ـ� أصــدرت الحكومــة األمريكيــة عفــوا عــن المتمرديــن ي� الجنــوب ضاربــة بعــرض الحائــط
ً
ـوءا أخـرض للتمــادي ف� قمــع االمواطنـ ي ن
ـ� الســود،
دعــوات العبيــد الســابقينإلحقاق الحــق بعــد الحــرب األهليــة ،منحــت زعمــاء الواليــات الجنوبيــة ضـ
ي
ش
ن
ـ� اإلعدامــات الجماعيــة مــن دون
وهــذا العــزوف عــن محاســبة المجرمـ يـ� مهــد لقيــام منظمــة كــو كلوكــس كالن ( ،)58()Ku Kluks Klanوتفـ ي
محاكمــة قانونيــة ،عــاوة عــى ســن قوانـ ي ن
ـ� خاصــة بالســود والـ ت يـى تشــكل تركــة مــن التمـ ي زـر العنــري ال تـزال أمريــكا وحـ تـى يومنــا هــذا تناضــل مــن أجــل
َ
ف
ف
تخطيهــا( .)59إال أنــه ي� حــاالت كثـ يـرة يصــب العفــو العــام والعفــو الخــاص ي� مصلحــة المجتمــع ،ويكــون مــن العنــارص المهمــة لتحقيــق المصالحــة
ف
ن
ن
ـد� كمكونــات
الوطنيــة ،عندمــا يتــم حــل مســألة العفــو واشــكاليتها ي� ضمــن مرتك ـزات التــوازن بـ يـ� العــدل والمســؤولية واالســتقرار والســلم المـ ي
ً
ً
ف
ـاال رائعــا ف ي� هــذا المجــال.
أساســية لمعادلــة المصالحــة الوطنيــة كمــا حصــل ي� جنــوب أفريقيــا الـ ت يـى قدمــت مثـ
ف
ف
ويذكــر القــس ديســموند توتــو رئيــس لجنــة (مفوضيــة) الحقيقــة والمصالحــة الوطنيــة ي� كتابــه القيــم (ال مســتقبل بــدون الصفــح) ،ي� مجــال العفــو
ً
ً
ف
ت
ال� لم يتم النظر اليها بصفة عامة أو آلية حيث يقول « :ي� حالة جنوب أفريقيا ما كان للعفو أن يكون عاما أو أوتوماتيكيا ،كان من ال�ض وري أن
ي
ه الوحيــدة عــى اتخــاذ القـرار اذا كان يســتجيب للـ شـروط الصارمــة المطلوبــة حـ تـى يمنــح العفــو
يتقــدم طالبــوه بطلــب فــردي ،ثــم التقــدم أمــام لجنــة ي
ً
ً
ن
ـا� المتعلــق بعفــو عــام  ،إذ باالضافــة اىل االســباب الـ ت يـى ســبق ذكرهــا  ،احسســنا احساســا عميقــا بــان طلــب
 ...لهــذا الســبب تــم اســتبعاد الخيــار الثـ ي
ف
العفــو يشــبه رغبــة ف� فقــدان الذاكــرة ،ولقــد الحــظ أحدنــا بــأن الأحــد منــا لــه الســلطة بــأن يمحــو المـ ض �ض
ـ� جنــوب
ي
ي
ـا� ب بــة مــن العصــا الســحرية « .فـ ي
ف
ن
ن
أفريقيــا وضعــت لجنــة العفــو مســألة العفــو كخيــار ثالــث بـ يـ� اختياريــن متطرفـ يـ�  :محاكمــة نورمـ بـرغ أو فقــدان الذاكــرة  ،ولكــن ظهــر هــذا االختيــار ي�
عفو ممنوح بشكل فردي مقابل ت
الخط�ة المرتكبة ،ووضعت الجنة ضوابط عند تقريريــها لطلب العفو
اع�افات كاملة ذات عالقة باالنتهاكاتت
ي
ن
ـياس والجريمــة المرتكبــة ،أمــا بالنســبة للجرائــم الـ ت يـى ارتكبــت لغايــة تحقيــق الصالــح الخــاص أو لضيغينــة أوكراهيــة
أهمهــا :التناســب بـ يـ� الهــدف السـ ي
ً
ف
ش
ال�لمــان بقــة وحــددت
ـ� أقــره ب
أو عــداوة شــخصية فلــم تكــن محــا للعفــو ،واســتندت ســلطة المفوضيــة ي� اقـرار العفــو او رفضــه اىل اختصــاص ت�يـ ي
ت
ش
ت
ت
ن
ـول
�وطــه فيمــا يـ يـ� :أن تكــون األفعــال الـ يـى يطالــب بســببها العفــو قــد اق�فــت بـ يـ� الســنة الـ يـى شــهدت مجــزرة شــاربفيل –بدايــة الســتينات -وســنة تـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
الرئيــس مانديــا -منتصــف التســعينات .وأن تكــون ذات دوافــع سياســية ،ومرســت مــن جانــب حـركات معـ تـرف بهــا رســميا .وأن يقــدم طالـ ب يـى العفــوا
اع�افــات كاملــة عــن عــن الوقائــع المرتكبــة .وأن تكــن الترصفــات المدانــة قــد ت
ت
اح�مــت قاعــدة التناســب .وباالضافــة اىل ذلــك فقــد نــص القانــون عــل
ً
ت
وت�يــره باعتبــار أن القضــاء هــو الجهــة المختصــة لعــرض
أنــه عنــد اســتكمال الـ شـروط الســابقة ،يصبــح العفــو قائمــا وبإمــكان الضحايــا االعــراض عليــه ب
اســتئنافهم عليــه(.)60
ف
ف
وعــن تجربــة العفــو ي� أقليــم كوردســتان -العـراق ،عقــب االنتفاضــة الشــعبية ضــد نظــام الحكــم الســابق ي� الخامــس مــن آذارعــام ( ،)1991وســيطرة
ف
الجبهــة الوطنيــة الكوردســتانية عــى زمــام األمــور ي� األقليــم ،ورغــم عــدم وجــود برلمــان وســلطة منتخبــة شــعبيا ،فقــد بــادرت الجبهــة الوطنيــة
ـ� مــع نظــام الحكــم الســابق ف� األقليــم بمــا فيهــم أفـراد الجيــش ش
الكوردســتانية اىل اصــدار عفــو عامــا شــامل عــى كل العاملـ ي ن
وغ�هــم،
وال�طــة واألمن ...ي
ي
ً
ً
ممــن لــم يقفــوا ف ي� وجــه االنتفاضــة موقفــا عدائيــا ،وأصبــح ذلــك العفــو عامــل اســتقرار للمجتمــع ف ي� األقليــم.
ن
الثا�  :إعادة المحاكمات المشكوك نز
ب�اهتها وحياديتها
الفرع
ي
ف
أن غيــاب مبــدأ المحاكمــات العادلــة والمنصفــة – ي� بعــض الحــاالت – يمكــن أن يــؤدي إىل زعزعــة الثقــة بالدولــة وباألجهــزة الـ ت يـى تعمــل عــى نفــاذ
ف
القانــون  ،وقــد يــؤدي ذلــك أيضــا إىل األخــذ بالثــأر واالنتقــام وأخــذ زمــام المبــادرة مــن قبــل األف ـراد ي� أخــذ حقوقهــم بمفردهــم ( . )61وتعــد اعــادة
ً
المحاكمــة مــن الضمانــات المهمــة للمتهــم وفــق مبــدأ المتهــم بــريء حـ تـى تثبــت ادانتــه ،رغــم أن اعــادة المحاكمــة يمثــل طريقــأ اســتثنائيا مــن طــرق
ق
وه مصلحــة المتهــم الـ بـريء ف ي� حــاالت
ه أجــدر بالحمايــة ي
الطعــن باالحــكام ألنــه يناقــض مبــدأ حجيــة المــر المـ ي فيــه ولكــن فيــه حمايــة لمصلحــة ي
ف
ف
ف
ن
ـ� الوقــت الــذي تتطلــب المصلحــة العامــة
يحددهــا القوانـ يـ� الجنائيــة عـ يـ� ســبيل الحــر ،ي
و� ذلــك تحقيــق للعدالــة الجنائيــة ي� أســى صورهــا ،فـ ي
اســتقرار المراكــز القانونيــة واحـ تـرام احــكام وقـرارات القضــاء واســتلزم أن يكــون لهــذه االخـ يـرة قــوة قانونيــة اليجــوز دحضهــا ،ولكــن رغــم ذلــك هنــاك
ّ
حــاالت يقـض ي فيهــا بادانــة المتهــم ويكتســب الحكــم الصــادر فيهــا درجــة البتــات ،إال أنــه يظهــر فيمــا بعــد أن هــذا الحكــم مبـن ي عــى أســاس غـ يـر ســليم
ً
ً
ن
ت
ـا� ومنــاف للعدالــة
مــن الناحيــة الواقعيــة ممــا يجعــل التمســك بــه بـ
ـدواع احــرام حجيــة االحــكام اجحافــا وظلمــا بحــق المتهــم وبحــق الضمـ يـر االنسـ ي
ي
ف
ق
ش
ت
ا� االحــكام القانونيــة العــادة المحاكمــة وحاالتهــا ي� المــواد ( )279-270أصــول
ه هــدف القضــاء وغايتــه ( .)62وقــد نظــم المــرع الع ـر ي
الـ يـى ي
ّ
محاكمــات جزائيــة ( . )63ولكــن باالضافــة اىل حــاالت اعــادة المحاكمــة والـ ت يـى تشــكل ضمانــات مهمــة للمتهــم ،إال أن هنــاك حــاالت اخــرى لــم يذكرهــا

وه حــاالت المحاكمــة المشــكوك ب�نز اهتهــا و حياديتها.عــى اعتبــار أن الضمانــات الكثـ يـرة لصالــح المتهــم الـ ت يـى
القانــون ضمــن الحــاالت المتقدمــة ،ي
ف
ش
�ء مــن هــذا القبيــل ،ومــن تلــك الضمانــات وجــوب حضــور محــام عــن المتهــم ي� الجنايــات
تتضمنهــا اج ـراءات التحقيــق تحــول دون حصــول ي
ق ف
ا� ي� المــادة /19حــادي عـ شـر( ، )64ويمكــن االســتعانة بحــاالت اعــادة المحاكمــة لمالفــات حــاالت االقصــاء
والجنــح هــذا مــا أ كــد عليــه الدســتور العـر ي
واالنتقــام الـ ت يـى قــد تحصــل ف ي� الفـ تـرة االنتقاليــة الـ ت يـى اعقبــت عــام . 2003
الفرع الثالث  :تفعيل عمل هيئات اإلنصاف والمصالحة بعيدا عن التهميش واإلقصاء
تعتـ بـر هيئــات اإلنصــاف والمصالحــة مــن وســائل العدالــة االنتقاليــة وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة ،اليمكــن االســتغناء عنهــا ،ممــا يســتلزم تفعيــل عمــل
ً
ف
هــذه الهيئــات ،وعــدم إقصائهــا أو تهميــش عملهــا ،كــم يجــب اتبــاع ال�نز اهــة والشــفافية والدقــة ي� اختيــار اعضائهــا بعيــدا عــن أقصــاء أي مكــون مــن
ف
ـ� الحقائــق
مكونــات المجتمــع ،وحمايــة اســتقاللها ،ومــن األهميــة بمــكان  ،أن نشـ يـر اىل أن هيئــات المصالحــة واآانصــاف ي
ه ي� الحقيقــة لجــان تقـ ي
ىق
ـ� الحقائــق ،ولكونهــا تتشــكل بقـرار مــن الســلطة الوطنيــة فتثبــت لهــا الصفــة
الوطنيــة ،تختلــف تســمياتها مــن دولــة اىل أخــرى ،لكنهــا تبـ لجــان تقـ ي
ـ� ومسـ ي ن
الوطنيــة ،وعــادة يتــم اختيــار اعضائهــا مــن خـ بـراء وطنيـ ي ن
ـتقل�( ،)65وفيمــا يــى ثالثــة نمــاذج مــن تلــك الهيئــات والـ ت يـى حققــت نجاحــات تذكــر
لها.
ً
ً
أوال  -لجنــة (مفوضيــة) الحقيقــة والمصالحــة «جنــوب أفريقيــا  : »1995أنشــات هــذه اللجــة وفقــا لقانــون تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة ،
الــذي أصــدره برلمــان جنــوب أفريقيــا ســنة  1995مــن  17شــخصية وطنيــة مشــهود لهــا بالكفــاءة والتخصــص مــن عالــم الطــب والقضــاء والحقــوق،
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ً
ـاس بنفســها حفاظــا عــى اســتقالليتها ،وتــوزع أعضاؤهــا
وروعيــت فيهــا التمثيليــة األقليميــة والسياســية والدينيــة  ،وقــد وضــع اللجنــة نظامهــا األسـ ي
وه .1 :لجنــة انتهــاكات حقــوق االنســان الـ ت يـى كانــت مســؤولة عــن جمــع الشــهادات مــن الضحايــا والشــهود ،واثبــات نطــاق
عــى ثالثــة لجــان ي
االنتهــاكات ومداهــا .2 .لجنــة العفــو وكانــت تتلـىق الطلبــات الفرديــة للحصــول عــى العفــو ،وتفصــل فيهــا.وكان أ كـ ثـر النقــاط إثــارة ف ي� عمــل المفوضيــة.
ف
ت
ـوص بب�نامــج للتعويضــات ورد
ســلطتها ي� منــح العفــو الفــردي عــن الجرائــم ذات الدافــع السـ ي
وه الـ يـى تـ ي
ـياس .3 .لجنــة التعويضــات ورد االعتبــار :ي

اعتبــار الضحايــا.
وبالتمعــن ف� ف� تجربــة مفوضيــة الحقيقــة والمصالحــة ف� جنــوب أفريقيــا بشــكل كامــل يظهــر لنــا أنــه مــن الصعــب انــكار ي ز
تمي�هــا  ،بغــض النظــر
ي
ي ي
ض
ض
ز
ت
ـا� الـ ت يـى
ـو� مــن حيــث طريقــة تشــكيلها واســلوب عملهــا وطريقــة معالجتهــا آلثــار المـ ي
عــن االنتقــادات الـ يـى وجهــت اليهــا ،فقــد تمـ يـرت هــذه المفـ ي
ف
ش
ـ� والممارســة السياســية ،فبحــق اصبحــت
تناولتــه بالــرح والتحليــل والتوضيــح مســتنبطة منــه دروس الــدروس والعـ بـر ي� الخطــاب السـ ي
ـياس الرسـ ي
ً
ف
ف
أ كـ ثـر لجــان الحقيقــة والمصالحــة شــهرة عــى مســتوى العالــم ،كونهــا تمثــل نقطــة تحــول حاســمة ي� تأري ـ ــخ دولــة جنــوب أفريقيــا ومثــا يحتــذى بــه ي�
األماكــن األخــرى مــن العالــم(.)66
ثانيـ ًـا  -لجنــة الحقيقــة والمصالحــة «سـ يـراليون عــام  : »2000تــم تشــكيل هــذه اللجنــة بموجــب االتفــاق الــذي لــوم للســام بـ ي ن
ـ� متمــردوا الجبهــة
ي
ت
ت
الثوريــة والقــوات المواليــة للحكومــة بعــد ســنوات مــن الحــرب األهليــة صاحبهــا أشــكال خاصــة مــن العنــف مثــل بـ تـر أعضــاء الجســم الـ يـى أق�نــت
بســلوك األط ـراف المتنازعــة نــص عــى قانــون انشــاء اللجنــة عــام  ،2000إال أنــه بــدت بعملهــا عــام  ،2002عــى أن قــول الحقيقــة هــو الوســيلة
ف
الـ ت يـى تســى اللجنــة مــن خاللهــا اىل تحقيــق مهمتهــا ي� اعــداد ســجل تأري ـخ ي غـ يـر متحـ ي زـر لالنتهــاكات واالعتــداءات ومنــع تكرارهــا ،والتعامــل مــع
ً
ئ
ـا� عــام  2005متضمنــا عــدد مــن التوصيــات منهــا محاســبة
مســألة االفــات مــن العقــاب  ،واالســتجابة الحتياجــات الضحايــا ،وصــدر تقريرهــا النهـ ي
ً
ً
المسـ ي ن
ـؤول� عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان ،ووضــع برنامــج للتعويضــات( .)67ولقــد لعبــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة هــذه دورا كبـ يـرا
ً
ف
ف
ي� مجــال العدالــة االنتقاليــة ي� سـ يـراليون ،حيــث كانــت التقحقيقــات الـ ت يـى اجرتهــا والوثائــق الـ ت يـى جمعتهــا عــن االنتهــاكات مــن األدلــة جــدا الـ ت يـى اســتندت
ف
ف
اليهــا المحكمــة الدوليــة الخاصــة بسـ يـراليون خــال المحاكمــات الــت اجريــت هنــاك .كمــا ســاعد عمــل اللجنــة المبكــر ي� رسعــة الفصــل ي� القضايــا ممــا
ســبب ف ي� تمـ ي زـر هــذه المحكمــة عــن المحاكــم الجنائيــة الخاصــة االخــرى(.)68
ً
ً
ف
ـوا نصفهــم مــن بـ ي ن
ـ�
ثالثــا  -هيئــة االنصــاف والمصالحــة «المغــرب  : »2004تــم تشــكيل هــذه الهيئــة ي�  2004/1/6مــن رئيــس وســتة عـ شـر عضـ
ف
أعضــاء المجلــس االستشــاري لحقــوق االنســان بالمملكــة المغربيــة ،والنصــف اآلخــر مــن بـ ي ن
ـ� الشــخصيات الوطنيــة المتمتعــة بخـ بـرة واســعة ي� مجــال
حمايــة حقــوق االنســان والمجــاالت االخــرى المرتبطــة بهــا ،للكشــف عــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان بـ ي ن
ـ� الفـ تـرة مــن  ،1999-1956وقــد وضعــت
وه .1 :فريــق العمــل المكلــف بالتحريــات،
الهيئــة نظامهــا االسـ ي
ـ� تضمــن اســتقالليتها( ،)69وبموجــب هــذا النظــام تــم انشــاء ثالثــة فــرق عمــل ي
ـاس لـ ي
ً
مهمتهــا البحــث ف� شــأن المختفـ ي ن
ـ� قرسياوجمــع الوثائــق والمعلومــات عنهــم ،واســتالم االفــادات ذات الصلــة بأحــداث ووقائــع االنتهــاكات الماضيــة
ي
ً
بمختلــف اشــكالها واصنافهــا .2 .فريــق العمــل المكلــف بجـ بـر اال�ض ار :تــوىل مهمــة اكمــال العمــل الــذي قــام قامــت بــه هيئــة التحكيــم المســتقلة ســابقا
ف
�ض
ـ� واالختفــاء القرسي،وجـ بـر اال�ض ار
فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن اال ار الماديــة والمعنويــة للضحايــا.وذوي الحقوقــو الذيــن تعرضــو لالعتقــال التعسـ ي
الـ ت يـى لحقــت بهــؤالء( .3 .)70فريــق العمــل المكلــف باالبحــاث والدراســات :تــوىل مهمــة اعــداد االبحــاث والدراســات الالزمــة النجــاز مهــام الهيئــة،
ف
وجمــع وتحليــل المعلــوم المســتلمة مــن بـ قـا� الفــرق .4 .عملــت الهيئــة لمــدة عامـ ي ن
ـ� وحققــت نجاحــات ملومســة ي� مجــال حقــوق االنســان والتحــول
ي
ً
ف
ت
ـول اهتمامــا كافيــا لحــاالت االفــات مــن
اط ي� المغــرب خــال الســنوات الماضيــة ،بغــض النظــر عــن االتهامــات الـ يـى وجهــت لهــا ألنــه لــم تـ ي
الديمقـر ي
ن ف
ف
ـ� ي� االنتهــاكات الماضيــة .ولكــن مــع ذلــك اعتـ بـرت تجربــة هــذه الهيئــة متمـ ي زـرة ضمــن
ـ� الدولــة المتورطـ ي
العقــاب كونهــا لــم تكشــف هويــة موظـ ي
ـر� بصــورة خاصــة ف ي� مجــال العدالــة االنتقاليــة(.)71
التجــارب المعــدودة عــى مســتوى العالــم بصــورة عامــة ومســتوى العالــم العـ ب ي
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ف
المبحث الثالث  :آليات تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق وتقييمها
ف
ف
ـرط ي� العـراق وإجـراءات العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى انبثقــت ي� خضمهــا ،جــاءت بفعــل احتــال الواليــات المتحــدة للعـراق
ان عمليــة التحــول الديمقـ ي
جماه�يــة مدعومــة مــن قــوى سياســية أو مــن خــال اتفــاق مســاومة بـ ي ن
ـ� النظــام القائــم وقــوى التغيـ يـر ،كمــا هــو
وإســقاطها للنظــام ،وليــس بتأثـ يـر حركــة
ي
ف
ف
ف
ت
اط ،حيــث ي� العــادة يكــون للقــوى السياســية المعارضــة دور ي� تغيـ يـر النظــام القائــم
ي� اغلــب تجــارب المجتمعــات الـ يـى عاشــت التحــول الديمقـر ي
ف
ـال ضبــط اجـراءات العدالــة االنتقاليــة عــى وفــق خطــة متكاملــة .فهــذا مــا لــم
اط ،وبالتـ ي
ويكــون لهــا المبــادرة ي� مســك زمــام عمليــة التحــول الديمقـر ي
ف
ف
ـ� متوجــس
يحــدث ي� العـراق ،بــل تولــت (ســلطة االئتــاف المؤقتــة) ِ
لوحدهــا لعـ ِـب هــذا الــدور ي� ظــل رأي عــام ي
دول رافــض لالحتــال وموقــف اقليـ ي
ئ
ـدا� إلفشــال اغراضــه ،وغيــاب واضــح لطبقــة سياســية عراقيــة لهــا تمــاس وتأثـ يـر فاعــل عــى مجــرى االحــداث ،الن النظــام الديكتاتــوري بسياســته
وعـ ي
القمعيــة القاســية تجــاه اي شــكل مــن اشــكال المعارضــة وتبعيــث المجتمــع بطــرق االغ ـراء واالك ـراه ،لــم يتــح الفرصــة لظهــور اي طبعــة سياســية
ف
ه البديــل ي� حــال ســقوطه ،هــذه الطبقــة الـ ت يـى تتحســس المـزاج العــام ولهــا القــدرة عــى تحديــد مســتوى ايقــاع المســار المطلــوب عنــد االخــذ
تكــون ي
ـ� القائــم .وكان العـراق بحاجــة اىل خطــة متكاملــة للتحــول
بإجـراءات العادلــة االنتقاليــة ،دون احــداث اي اختــال بنيــوي لطبيعــة االنســجام المجتمـ ي

يز
ت
والتمي� وال�نز عة العنفية والعدوانية ب �ن
ال� تســتجيب ألولويات الشــعب
اط ليتجاوز فيها عهود التســلط
ع� تب ي آليات العدالة االنتقالية ،ي
الديمقر ي
ق
ا� وتتضمــن كشــف الحقيقــة ومســاءلة ومحاكمــة مرتكـ ب يـى انتهــاكات حقــوق االنســان وتعويــض الضحايــا وذوي ـهــم والقيــام بإصالحــات مؤسســية،
العـر ي
ً
ـرس االســس الســليمة لمصالحــة وطنيــة شــاملة ،حـ تـى ال تتكــرر تلــك االنتهــاكات مجــددا .وكان عــى (ســلطة االئتــاف المؤقتــة) االســتعانة باألمــم
تـ ي
ف
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة لحقــوق االنســان اللتـ ي ن
ـ� لهمــا خـ بـرات عظيمــة ي� المســاهمة بتنفيــذ اجـراءات العدالــة االنتقاليــة ،بــدل سياســة االنفـراد
ق
ا�.
وعــدم مراعــاة طبيعــة المجتمــع العـر ي
ف
المطلب األول  :آليات تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق

ف
الفرع األول  :المحاكم الجنائية الخاصة لمحاكمة النظام السابق ي� العراق
ً
ئ
ـ� حقــوق االنســان تــم اصــدار قـرار
أوال  -تشــكيل المحكمــة الجنائيــة المركزيــة  :عــى مســتوى اصــاح الجهــاز القضـ ي
ـا� ومحاســبة ومحاكمــة منتهـ ي
ف
و� يــوم  10كانــون االول  2003صــدر امــر بتأســيس المحكمــة الجنائيــة
تشــكيل المحكمــة الجنائيــة المركزيــة وإعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء ،ي
العراقيــة الخاصــة والمعنيــة بجرائــم الحــرب ضــد االنســانية لمحاكمــة المتهمـ ي ن
ـ� بارتــكاب جرائــم االبــادة الجماعيــة و الجرائــم ضــد االنســانية و جرائــم
الحــرب ،وكذلــك انتهــاكات القوانـ ي ن
ـ� العراقيــة المرتكبــة مــن  1968/ 7/ 17اىل  .2003/ 5/ 1وحــول االجـراءات الخاصــة بالتعويــض وجـ بـر ال ـرض ر

لمــن صــودرت اموالهــم وامالكهــم ،فقــد تــم تشــكيل (هيئــة دعــاوى الملكيــة) إلعــادة االمــاك والعقــارات المســتوىل عليهــا والمصــادرة ألســباب
 1968/ 7/حـ تـى  .2003/ 4/ 9وآخــر االجـراءات بهــذا الصــدد ف� فـ تـرة (ســلطة االئتــاف المؤقتــة) هــو تعيـ ي ن
ـ� فريــق
سياســية وعرقيــة للفـ تـرة مــن 1
ي
ف
غ
ف
ت
ن
عمــل برئاســة مالــك دوهــان الحســن ي�  2004/ 5/ 26المعـ ي بالتعويضــات والفصــل ي� مســألة مــن يحــق لهــم الحصــول عليهــا ،واآلليــات الـ يـى ينبـ ي

العمــل بموجبهــا.
ثانيـ ًـا  :تشــكيل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا (قانــون  : )2005/10بعــد انتقــال الســلطة اىل العراقيـ ي ن
ـ� تــم إنشــاء بعــض الكيانــات الـ ت يـى
ف
ه مكملــة إلج ـراءات تطبيــق العدالــة االنتقاليــة .وتشــكلت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ي� بدايتهــا بموجــب القانــون رقــم ( )1لســنة 2003
ي
ق
ف
ا� والمفوض بإنشــاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم
والمنشــور ي� جريدة الوقائع العراقية رقم  3980من قبل مجلس الحكم العر ي
ضــد اإلنســانية بموجــب االمــر ( )48الصــادر مــن المديــر اإلداري لســلطة االئتــاف المؤقتــة .وقــد ب ـق ي هــذا القانــون نافــذ المفعــول حـ تـى صــدور
ف
القانــون رقــم ( )10لســنة  2005الــذي صــادق عليــه مجلــس الرئاســة بجلســته المنعقــدة بتأريـ ـ ــخ  2005\10\9ونـ شـر ي� جريــدة الوقائــع العراقيــة
ف
ـ� يحــل بذلــك محــل قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة ويدخــل حـ ي زـر التنفيــذ .نــص هــذا
العــدد ( )4006الصــادر ي�  2005\10\18لـ ي
ً
ف
ق
ا� مقيم ي� العراق متهم بارتكاب احدى
القانون عىل ان والية المحكمة الجنائية العراقية العليا ترسي عىل كل شخص سواء كان عراقيا ام ي
غ� عر ي
ف
الجرائــم المصنفــة ضمــن جرائــم االبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــد االنســانية أو جرائــم الحــرب أو إنتهــاكات بعــض القوانـ ي ن
ـ� العراقيــة والـ ت يـى ارتكبــت ي�
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ت
ف
الفــرة الزمنيــة مــن 1968 /7/17لغايــة  2003/5/1ي� جمهوريــة العـراق او اي مــكان آخــر .وهكــذا صــدر قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا
ف
ف
ت
و� مقدمتهــم الرئيــس الســابق للنظــام صــدام حسـ ي ن
ـ�  ،لتســهم ي� حالــة االنتقــال
رقــم  10لســنة  2005الـ يـى حاكمــت بعــض رمــوز النظــام الســابق ،ي
اط بعــد عهــد ديكتاتــوري ليســهم ذلــك ف ي� تحقيــق العدالــة االنتقاليــة .
الديمقـر ي

ف
ن
ي ن
الثا� :
قوان� تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق
الفرع
ي
ً
أوال  -قوانـ ي ن
ـف�
ـ� اجتثــاث البعــث والكيانــات المنحلــة  :مــن جملــة إجـراءات العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى اتخذهــا مديــر الســلطة المؤقتــة لالئتــاف السـ ي
ض
ف
ـا� بفصــل وتطهـ يـر مؤسســات القطــاع العــام مــن البعثيـ ي ن
ـ� ذوي المراتــب الحزبيــة
بــول بريمــر قـرار رقــم  1اجتثــاث البعــث ي�  2003/ 5/ 16والقـ ي
ـز� .واإلج ـراء اآلخــر ق ـرار 2
العليــا االربعــة ،ويقــدر عــدد مــن شــملهم هــذا الق ـرار ب ـ  20الــف شــخص وهــذا يعتـ بـر تطهـ يـرا عموديــا وعــى اســاس حـ ب ي
والصــادر ف ي�  2005/ 2/ 23والمعنــون بحــل الكيانــات والــذي ق ـىض بحــل وزارة الدفــاع والتشــكيالت المرتبطــة بهــا وكذلــك كافــة المؤسســات
ً
ض
ـا� بحــل وزارة االعــام ،وهــذا التطهـ يـر يســى باألف ـق ي وعــى اســاس الوظيفــة .ان الرقــم المعـ تـرف بــه طبقــا لق ـرارات
االمنيــة ،والق ـرار رقــم  3القـ ي
ـ� والمرسحـ ي ن
لجنــة إعــادة المفصولـ ي ن
ـ� يقــدر بثالثــة اربــاع المليــون منهــم مــا يقــارب  350و  400الــف مــن الجيــش( .)72وكان ق ـرار حــل الجيــش قــد
ف
ق
ىق
ا� اكـ بـر مجــال للتوظيــف ي� الدولــة والتعبئــة االجتماعيــة واالعـ ت زـراز الوطـن ي  ،وان هــذه
تلـ االنتقــادات مــن اغلــب دول العالــم ،ويعتـ بـر الجيــش العـر ي
ف
العــدد الهائــل الــذي شــملهم الفصــل والتطهـ يـر يرتبــط بــه مــا يقــارب الثالثــة ماليـ ي ن
ـ� مواطــن ي� الحســابات االجتماعيــة  -لــو قــدر متوســط عــدد افـراد
ت
اط وكانت بمثابة
ال� ناهضت
ي
االرسة العراقية بخمســة اشــخاص  -وهذا ما شــكل الحاضنة االجتماعية الواســعة للقوى ي
التغي� والتحول الديمقر ي
المغــذي للتعبئــة ش
الب�يــة للحــرب االهليــة الـ ت يـى دارت رحاهــا منــذ  2006حـ تـى تحــول قســم منهــا اىل ادوات للقــوى االقليميــة تمــارس االرهــاب لفــرض
ً ف
ـف� بــول بريمــر دورا ي� تأجيــج
اط ،وقــد لعبــت سياســة االســتثناءات مــن قـرار اجتثــاث البعــث الـ ت يـى ابتدأهــا السـ ي
اجندتهــا عــى مســار التحــول الديمقـر ي
ف
ن
و� ســنة  2008صــدر (قانــون المســاءلة والعدالــة) ليحــل محــل األمــر رقــم  1الخــاص
الرصاعــات بـ يـ� القــوى السياســية لالســتئثار واالســتقواء .ي
باجتثــاث البعــث والــذي شــكل هيئــة معنيــة بتنفيــذ هــذا القانــون ،تســى بهيئــة المســاءلة والعدالــة ،والــذي ابـىق عــى مضمــون القـرار الســابق ،لكــن

تــم اعطــاء ايحــاء لالســم بانــه معـن ي بالعدالــة االنتقاليــة وتتصاعــد االصــوات الـ ت يـى تنــادي بتحديــد ســقف زمـن ي لبقــاء هــذه الهيئــة وتحويــل قضاياهــا اىل
ف
ـ� مناهضــة للعدالــة االنتقاليــة ش
ـ� طياتــه مضامـ ي ن
ـ� أثــر سـ بـل� يحمــل بـ ي ن
القضــاء العــادي .وكان لهــذه القوانـ ي ن
وم�وعهــا النبيــل ي� العدالــة ،فاســتخدمت
ي
ـ� لتصفيــة الحســابات واالنتقــام واالقصــاء واالبـ ت زـراز المــال والفســاد الوظيـ فـ� ،فأرســلت هــذه القوانـ ي ن
القوانـ ي ن
ـ� وخاصــة بســوء تطبيقهــا رســائل خاطئــة
ي
ي
وســيئة ش
ل�يحــة واســعة مــن ش�ائــح المجتمــع قــادت اىل نتائــج مخيبــة أفشــلت مـ شـروع العدالــة االنتقاليــة .
ـ� السياسـ ي ن
ثانيـ ًـا  -قانــون الســجناء والمعتقلـ ي ن
ـي� (قانــون  : )2006/4تــم تشــكيل (مؤسســة الشــهداء) عــى وفــق قانــون رقــم  3لســنة  2006والـ ت يـى
ً
ً
تعالــج الوضــع العــام لــذوي الشــهداء وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الـ ت يـى قدمهــا الشــهداء والمعانــاة الـ ت يـى لقيهــا ذووهــم
بعــد استشــهادهم .كمــا تــم تشــكيل (مؤسســة الســجناء السياسـ ي ن
ـي�) عــى وفــق قانــون رقــم  14لســنة  2006والـ ت يـى تعالــج الوضــع العــام للســجناء
ً
ً
ـ� السياسـ ي ن
والمعتقلـ ي ن
ـي� وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الـ ت يـى قدموهــا والمعانــاة الـ ت يـى القوهــا جـراء ســجنهم واعتقالهــم.
وتــم االتفــاق عــى المــادة  58مــن قانــون (ادارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة) والـ ت يـى اصبحــت المــادة  140مــن دســتور  2005والـ ت يـى تعالــج التغيـ يـرات
ف
ت
ا� ألســباب سياســية وعرقيــة .ان عــدم تحقيــق العدالــة
الـ يـى اجراهــا النظــام الســابق للهيــاكل االداريــة لبعــض المحافظــات بهــدف التغيـ يـر الديموغـر ي
ف
ف
و� المســتقبل القريــب اىل عــدم اســتقرار البلــد ،وهــذا االمــر
االنتقاليــة ي� الع ـراق وعــدم تطبيــق القانــون المتعلــق بهــذه العدالــة ســيقود بالنتيجــة ي
ق
ف
ا� .مايحــدث اليــوم مــن
بــدوره ســيقود اىل اضعــاف التجربــة الجديــدة ،واخـ يـرا اىل احــداث عمليــة تغيـ يـر اخــرى ربمــا التكــون ي� صالــح المجتمــع العـر ي
تجــاوز واعتــداء وابــادة جماعيــة ش
ل�يحــة واســعة مــن المجتمــع العـر قا� هــو ف� الحقيقــة بســبب عــدم تطبيــق القانــون بحــق المسـ ي ن
ـؤول� عــن ارتــكاب
ي
ي
ف
ن
ـاه جهــات
الجرائــم بحــق العراقيـ يـ� مــن مقابــر جماعيــة وانفــال ،او اســتخدام االســلحة الكيمياويــة كمــا هــو عليــه ي� حلبجــة واهــوار الجنــوب ،وهـ ي
أخرى اليوم تقوم باالعتداء عىل ش
ال�ائح العراقية المظلومة  .إن ملف العدالة االنتقالية ملف واســع ومتشــعب واليمكن تغطيته بســهولة ()73
ـي� شــابها ت ز
والمعتقل� السياسـ ي ن
ين
ين
والتغي�
ال�وير
المفصول� الســباب سياســية والتنقالت الوظيفية التابعة لهم وفق قانون الســجناء
 ،بيد أن إعادة
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـ� الســباب جنائيــة كالرشــوة ت ز
ـ� سياسـ ي ن
وال�ويــر والتجســس كمفصولـ ي ن
والتحريــف والفســاد الوظيـ فـ� فقــد احتســبت مجاميــع كبـ يـرة مــن المفصولـ ي ن
ـي�
ي
األمــر الــذي افســد مضمــون القانــون وهــدف العدالــة االنتقاليــة الــذي يحملــه .
ف
ن
الثا�  :تقييم أسباب فشل تجربة تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق
المطلب
ي
ف
ـياس مــن دون ارتــكاب ايــة انتهــاكات يحرمهــا القانــون وال تمثــل
ان مــا جــرى ي� العـراق مــن عمليــات للتطهـ يـر عــى مســتوى المؤسســات والعــزل السـ ي
ً
ق
غ
ت
ا� احــوج لهــا
تعديــا عــى حقــوق االنســان ،جعــل مــن التجربــة يطـ ي عليهــا اليــات العدالــة االنتقاميــة بــدل العدالــة التصالحيــة الـ يـى كان الشــعب العـر ي
ليضمــد بهــا جـراح دامــت عهــودا مــن الزمــن .ان الممارســة االنتقائيــة وغـ يـر المتكاملــة لمفهــوم العدالــة االنتقاليــة مــع تهميــش بعــض أطيــاف المجتمــع،
وعــدم اســتقرار ام ـن والطائفيــة الدينيــة وبيئــة اقليميــة ت
م�بصــة وغيــاب مفهــوم ســيادة القانــون ،لــم يمكــن الع ـراق مــن بلــوغ المصالحــة الحقيقيــة،
ي
ف
ف
ومــن ثــم التطبيــق األمثــل لمفهــوم العدالــة االنتقاليــة .إن فشــل العدالــة االنتقاليــة ي� العـراق ،وعــدم العمــل بآلياتــه الحقيقيــة الـ ت يـى ال تتنــا� مــع مبــادئ
ً ف
ً ف
ـببا ي� ارتــكاب
ـببا ي� وصــول العـراق إىل مرحلتــه الحاليــة وازديــاد حــاالت اإلفــات مــن العقــاب وظلــم أشــخاص لــم يكونــوا سـ
حقــوق اإلنســان ،كان سـ
ً
ُ
ف
أيــة انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ويمكــن القــول ،إن تجربــة الع ـراق الـ ت يـى فشــلت ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة ،باإلمــكان أن تــدرس أو تكــون مثــال عــى
ف
ـل� ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة وتجاهــل اآلليــات القانونيــة واالنصيــاع لرغبــات مافيويــة ،عــى عكــس التجــارب األخــرى الـ ت يـى أصبحــت
ـاط السـ ب ي
التعـ ي
ً
ً
حقيقيــا للعدالــة االنتقاليــة ،أبرزهــا جنــوب أفريقيــا.
مثــال
ف
الفرع األول  :تقييم أسباب فشل تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� عموم العراق
ّ
ف
و�
تعــد العدالــة اإلنتقاليــة مرحلــة مهمــة وحاســمة بالنســبة للمجتمعــات المتحــررة مــن عهــد طويــل لحكــم ديكتاتــوري او عنــري ومــا شــابه ذلــك .ي
ف
ن
و� كثـ يـر مــن األحــوال
حــال لــم تتــم العدالــة االنتقاليــة بشــكل صحيــح ســيواجه المجتمــع ردود فعــل متسلســلة للعنــف بـ يـ� مختلــف أطيــاف الشــعب .ي
ف
تنقلــب عالقــة الجــاد بالضحيــة وتــؤدي مشــاعر اإلنتقــام والثــأر بانتهــاكات أخــرى تكثــف وتعمــق موجــات العنــف ي� البلــد .وهــذا هــو مــا يبــدو حصولــه
ف
ـ� للمجــازر ش
ف� العـراق مــا بعــد  .2003وتتجــاوز أهــداف العدالــة اإلنتقاليــة مجــرد محاكمــة وعقوبــة المرتكبـ ي ن
الب�يــة الكـ بـرى ي� البلــد لتشــمل مـ شـروع
ي
ف
ن
كامــل لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة ي� بلــد قــد فقــدت طوائفــه الثقــة بينهــا مــن جهــة وبـ يـ� الشــعب كلــه ومؤسســات الحكومــة مــن جهــة أخــرى .هــذا
ً
مضافــا لتعويــض المت�ض ريــن مــن كل مختلــف الطوائــف وتخليــد ذكــر المجــازر الواقعــة والتمهيــد لعــدم تكرارهــا ف ي� المســتقبل.
ً
ف
أوال  -معوقــات تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ألهدافهــا ي� الع ـراق  . 1 :غيــاب اإلرادة السياســية للدولــة  :حيــث أن الحديــث عــن تحقيــق عدالــة
ً
ّ
ف
انتقاليــة ي� بلــد مــا  ،بــدون وجــود إرادة سياســية تعـ ت زـرم محاســبة مرتكـ ب يـى الجرائــم ،يعــد أمـرا ال جــدوى منــه ،لــذا يجــب أن تقــوم الدولــة بتطبيــق عــدة
ـ� مجلــس مســتقل لـ ش
خطــوات  . 2عــدم تســييس المحاكمــات ،أي نــزع الطابــع الســياس عنهــا ،ويكــون ذلــك مثــا بتعيـ ي ن
ـإ�اف عــى التحقيقــات
ي
ف
ف
ت
والمقاضــاة ،مثلمــا حــدث ي� جنــوب إفريقيــا ي� منتصــف التســعينات . 3 .افــراض الـ بـراءة قبــل المحاســبة لضمــان نزاهــة المحاكمــة ،مثلمــا حــدث
ف
ت
ـ� العموميـ ي ن
ـ� مــدع عــام خــاص ،للتحقيــق ف� الجرائــم الفيدراليــة الـ تـى ارتكبهــا الموظفـ ي ن
ـن� فوكــس تعيـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ي� المكســيك عندمــا طلــب الرئيــس فنسـ ي
ً
ف
ضــد الحـركات االجتماعيــة والسياســية ،معلنــا �ض ورة وجــود ثقــة ي� القانــون . 4 .غيــاب اإلسـ تـراتيجية الجنائيــة الواضحــة للمالحقــة القضائيــة  :ال
ً
ف
شــك أن تخبــط الســلطة ي� صياغــة الق ـرارات ،وعــدم قدرتهــا عــى رســم طريــق واضــح لالنتقــال بالبــاد إىل وضــع أفضــل ،يضعــف كثـ يـرا مــن فرصــة
ف
تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،لــذا ال بــد مــن وجــود خطــة إسـ تـراتيجية تصــاغ بطريقــة جيــدة ،حـ تـى ي� حالــة وجــود عــدد ضخــم مــن مرتكـ ب يـى الجرائــم
ت
ت
اآل�  :أ  .يجــب أن تتســم الخطــة بالشــفافية ،باإلضافــة إىل رســم
الذيــن يجــب محاســبتهم .ولوضــع خطــة إســراتيجية ناجحــة ،ال بــد مــن مراعــاة ي
الخريطــة قبــل وضــع أي إسـ تـراتيجية تفصيليــة للمقاضــاة ،وذلــك بإعطــاء فكــرة عامــة عــن نــوع الجرائــم المرتكبــة ،وزمــن ومــكان ارتكابهــا ،والهويــة
المرجحــة لمرتكبيهــا ،ويمكــن أن يعتمــد رســم الخريطــة عــى تحقيقــات تفصيليــة أو رســمية ،كمــا ينبـغ ي أن يقــوم بذلــك مجموعــة مؤهلــة .ب  .يجــب
ن
ت
ن
ـد� . 5 .غيــاب
ـام المه ـ ي والمجتمــع المـ ي
توعيــة الجمهــور بإســراتيجية المقاضــاة ،وأن يتــم ذلــك بشــفافية ووضــوح ،باإلضافــة إىل مشــاركة اإلعـ ي
ف
النهــج التقـن ي المالئــم لفهــم جرائــم النظــام  :ولعــل مــن أهــم معوقــات تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،هــو اختــاف تقنيــات التحقيــق ي� جرائــم النظــام،
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ـ� المخططـ ي ن
عــن التقنيــات المتعلقــة بالجرائــم العاديــة ،حيــث غالبـ ًـا مــا تكــون األوىل “منظمــة” يتــم فيهــا تقســيم العمــل بـ ي ن
ـ� والمنفذيــن ،باإلضافــة
ف
ـ� هذيــن المسـ ي ن
إىل وجــود ترتيبــات ف� بنــاء الجريمــة وتنفيذهــا يجعــل مــن العسـ يـر إثبــات الصلــة بـ ي ن
ـتوي� ،خاصــة أن تلــك الجرائــم ي� كثـ يـر مــن األحيــان
ي
ً
يتــم ارتكابهــا مــن جانــب كيانــات رســمية ،وغالبــا بمشــاركة أشــخاص يتمتعــون بقــوة سياســية .أي أننــا يمكننــا تشــبيه عمــل النائــب العــام عنــد التحقيــق
ف
ف
ي� جرائــم عاديــة ،بمخــرج الفيلــم الــذي تقتــر مهمتــه عــى وصــف وقائــع الجريمــة لتحديــد مســئولية المجــرم ،أمــا عنــد التحقيــق ي� جرائــم النظــام،
ً
فهــو يشــبه المهنــدس الــذي ال تقتــر مهمتــه عــى وصــف التنفيــذ ،وإنمــا أيضــا توضيــح الطريقــة الـ ت يـى تعمــل بهــا عنــارص الجهــاز ،وهــذا يحتــاج إىل
ـ� بالتحقيــق ف� الجرائــم ،ألن أغلــب جرائــم النظــام ترتكبهــا قــوات الجيــش أو ش
وجــود :أ  .تعــدد تخصصــات القائمـ ي ن
ال�طــة أو قــوات شــبه عســكرية
ي
ً
–ســواء رســمية أو غـ يـر رســمية -وهــذا يتطلــب معرفــة كيفيــة عمــل تلــك المؤسســات قانونــا ،وتحليــل ترصفاتهــا الفعليــة ،وأيضــا كيــف يتــم هيكلــة
القيــادة وأنظمــة االتصــاالت واألوامــر والذخائــر واإلج ـراءات التأديبيــة .ولألســف قــد يفتقــر المحامــون إىل المهــارات الالزمــة للقيــام بهــذا التحليــل،
ً ف
ويمكــن أن تكــون المدخــات الكبـ يـرة مــن الخـ بـرات والتخصصــات األخــرى مفيــدة جــدا ي� هــذا العمــل .ب  .جمــع األدلــة مــن خــال اسـ تـرجاع الوثائــق

إل أدلــة قويــة عــن
وتحليلهــا ،وتحليــل االتصــاالت والمســائل التشــغيلية والذخائــر وطريقــة رفــع التقريــر والممارســات التأديبيــة ،ألن ذلــك قــد يقــود ي
ف
الســيطرة العامــة ،ويتطلــب ذلــك ابتــكار ومهــارة ي� التعامــل معهــا لمنــع األشــخاص موضــوع التحقيــق مــن تخريــب األدلــة .ج  .يجــب تحليــل األنمــاط
ف
عنــد التحقيــق ي� جرائــم النظــام ،حيــث يشـ يـركل نمــط إىل مجموعــة مــن الوقائــع الـ ت يـى تنطــوي عــى درجــة مــن التخطيــط والســيطرة المركزيــة ،بســبب
تكررهــا ومــكان حدوثهــا وطبيعتهــا ،وقــد يســاعد ذلــك عــى إثبــات أن جريمــة بعينهــا جــزء مــن عمليــة مخططــة .ورغــم أن جرائــم النظــام ال تتصــل
ً
ف
جميعهــا بشــكل منظــم ،فــإن التحقيــق ي� األنمــاط يمكــن أن يكــون حاســما لتحديــد مســئولية األشــخاص الذيــن يعملــون مــن وراء الســتار .د  .يجــب
وضــع نمــوذج مقـ تـرح لهيــكل التحقيقــات ،وإنشــاء وحــدة متعــددة التخصصــات للتعامــل مــع الجرائــم الخطــرة ت
كاآل� :محامــون يتمتعــون بالمهــارة
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ق
ي� طــرق إج ـراء التحقيقــات ي� جرائــم النظــام ،وخـ بـراء تحليــل ي� مختلــف المياديــن” عســكريون ،تاريخيــون ،سياســيون” ،وعــدد ي
كا� مــن محق ـ ي
ش
ع”  ،ووحــدة اتصــال مــع المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ومنظمــات الضحايــا لمســاعدتهم وتوعيتهــم بحقوقهــم ،وعــى
مــرح الجريمــة “الطــب الــر ي
ف
ن
ـد�  ،خـ بـراء للتعامــل مــع
ســبيل المثــال فــإن  %95مــن المعلومــات والحقائــق ي� جنــوب أفريقيــا تــم التوصــل إليهــا عــن طريــق منظمــات المجتمــع المـ ي
االحتياجــات المحــددة للنســاء واألطفــال ،وقــد تــم اســتخدام هــذا الهيــكل مــن قبــل ف ي� المكســيك . 6 .عــدم احـ تـرام حقــوق الضحايــا واحتياجاتهــم :
ف
ف
ال فائــدة مــن الحديــث عــن العدالــة االنتقاليــة ،إذا لــم يتــم شإ�اك الضحايــا ي� العمليــة ،ألنهــم يعتـ بـرون الهــدف مــن تحقيقهــا ي� األســاس ،وأ كـ ثـر مــن
ً ف
عانــوا مــن غيابهــا ،لذلــك يجــب عــى الدولــة :أ – شإ�اك الضحايــا ف� العمليــة  :أي إقامــة التــوازن بـ ي ن
ـ� إعطــاء الضحيــة دورا مالئمــا ي� عمليــة المقاضــاة،
ي
ً
ً
ين
وب� تجنب إعطائهم انطباع بأن لهم ســلطة رفض إجراءات المقاضاة .ومن الناحية العملية ســيعتمد أعضاء النيابة اعتمادا فعاال ،عىل اســتعداد
الضحيــة لتقديــم األدلــة ضــد المتهــم ،ولكــن الضحايــا يســتطيعون عمومــا تقديــم معلومــات محــدودة ألنــه ليــس لديهــم فكــرة عــن هيــكل المجموعــات
ت
ت
ـدع العــام وأســباب اختيارهــم كشــهود ليشــعرون بأهميــة
الـ يـى تقــف خلــف جرائــم محــددة ،لــذا فمــن المهــم أن يفهــم الضحايــا إســراتيجية المـ ي
ت ً
ف
اح�امــا لكرامــة الضحايــا ،وهــو كفالــة الحمايــة الكافيــة لمــن
مشــاركتهم ي� العمليــة .ب – حمايــة الشــهود  :هنــاك عنــر جوهــري آخــر يجــب مراعاتــه
ً
يتعـ ي ن
ـ� عليــه اإلدالء بالشــهادة ،وكفالتهــا أيضــا بعــد إدالئــه بشــهادته ،وهــو مــا يمكــن تســميته بمبــدأ “عــدم اإل�ض ار” .
ً
ف
ثانيــا  -البيئــة المناســبة لنجــاح إجـراءات العدالــة اإلنتقاليــة ي� العـراق  :حقيقــة وجوهــر العدالــة االنتقاليــة  ،انهــا ال تعـن ي بالـرض ورة العدالــة الجنائيــة
تغي� النظام
غ� ذلك من أشــكال العدالة ،كالعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص  .وترتبط هذه الفكرة
ـياس ،مثل ي
فقط  ،ولكن ي
ي
بالتال بالتحول السـ ي
أو التحــول مــن ال ـراع المســلح إىل المصالحــة الوطنيــة  ،نحــو مســتقبل أ كـ ثـر ســاما وديمقراطيــة بــأدوات واضحــة المعالــم ،ومــن مهــام العدالــة
االنتقاليــة حــر العقــاب والمســؤولية باألفـراد وليــس بالمجموعــات العرقيــة أو اإلثنيــة الـ ت يـى ينتمــون إليهــا ،فــا يجــوز أخــذ فئــة أو جماعــة أو طائفــة
بجريــرة فــرد أو أفـراد منهــا ،فالعدالــة تســتوجب معاقبــة المجــرم ذاتــه ،بــل وتســتوجب تحصـ ي ن
ـ� وحمايــة أهلــه مــن االنتقــام طالمــا أنهــم ليســوا ش�كاء
ف
ن
ـ� لمنــع تكـرار الجريمــة وليــس فعلهــا بداللــة االنتقــام أو الثأرالتدابـ يـر
ي� الجريمــة ،وهــذا جوهــر قيمــة العدالــة فالهــدف هــو تحصـ يـ� المجتمــع والسـ ي
واآلليــات (: )74

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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 . 1تهيئــة بيئــة آمنــة (اســتقرار أم ـن )  :لنجــاح اج ـراءات العدالــة االنتقاليــة ف� الع ـراق البــد مــن توفــر بيئــة آمنــة ،وهــذا يحتــاج اىل اعــادة الثقــة بـ ي ن
ـ�
ي
ي
ق
ت ف
ن
ن
ن
ا�
المواطنـ يـ� مــن جهــة وبينهــم وبـ يـ� الســلطات مــن جهــة أخــرى ،وممــا الشــك فيــه أن الثقــة واالحــرام ي� األســاس موجــود بـ يـ� أبنــاء الشــعب العـر ي
ف
ف
ض
ن
ـا� ،ذلــك النظــام الــذي تســبب ي� انقســام
ه بـ يـ� الشــعب ونظــام الحكــم ي� المـ ي
بقومياتــه وطوائفــه واديانــه وانتماءاتــه المختلفــة ،ولكــن المشــكلة ي
ق
ا� عــى بعضــه البعــض بســبب سياســاته االمبنيــة عــى اقصــاء البعــض وتهميــش للبعــض اآلخر.والسـ تـرجاع تلــك الثقــة وتهيئــة بيئــة آمنــة
الشــعب العـر ي
ق
ت
ت ز
ا� عــى
ومســتقرة ومجتمــع متماســك ال بــد مــن ال�كـ يـر عــى ســيادة القانــون وبنــاء دولــة المؤسســات ،يحــرم فيهــا حقــوق كل مكونــات الشــعب العـر ي
ـ� يتــم تهيئــة بيئــة آمنــة ومســتقرة.
ـ� يتــم القضــاء عــى العنــف واســباب الجريمــة ولـ ي
قــدم المســاواة ،لـ ي
ف
و� أي بلــد يفقــد فيهــا
 . 2ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء  :ممــا الشــك فيــه أن ســيادة القانــون مــن المرتك ـزات االساســية لبنــاء دولــة القانــون ،ي
ً
اط فيهــا ،وإن اســتقالل القضــاء يســتلزم أن يكــون القضــاء بعيــدا عــن الرصاعــات
القضــاء اســتقالليتها ،تفقــد تلــك الدولــة مرتكـزات الحكــم الديمقـر ي
ً
ـ� يكــون باالمــكان اتخــاذ القـرار بعيــدا عــن التأثـ يـرات والضغوطــات الـ ت يـى يتعــرض لهــا مــن
السياســية والحزبيــة ،وعــن تدخــات الســلطة التنفيذيــة ،لـ ي
ف
ق
ا� لســنة  2005ي� المــواد  19و  84و  ، 85عــى مبــدأ اســتقالل القضــاء ولكــن مــن أجــل تفعيــل هــذا
هــذه الجهــة أو تلــك .وقــد أ كــد الدســتور الع ـر ي
المبــدأ وتطبيقــه عــى أرض الواقــع ،يحتــاج اىل تكريــس الجهــود مــن العاملـ ي ن
ـ� عــى تفعيــل هــذا المبــدأ الدســتوري الــذي يعــب عــن المصالــح الوطنيــة
ق
ا�.
العليــا للشــعب العـر ي
ش
ش
اط الــذي يقــوم عــى مبــدا فصــل ســلطات
 .3مؤسســات �عيــة دســتورية  :المؤسســات ال�عيــة الدســتورية ي
ه مــن مرتك ـزات النظــام الديمق ـر ي
غ
ش
ـ�
الدولــة ،لــذا ينبـ ي أن تكــون ســلطات الدولــة الثــاث الســلطة الت�يعيــة والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة مســتقلة احداهــا عــن األخــرى لـ ي
ً
ف
ف
ـ� ش
تتفــرغ كل ســلطة اىل ممارســة نشــاطها ضمــن القوانـ ي ن
الم�عــة والـ ت يـى تنصــب ي� األخـ يـر ي� خدمــة الشــعب ،وتحقيــق هــذا المطلــب أيضــا يتطلــب أن
ق
ا� الــذي يتــوىل الوظيفــة بالــروح الوطنيــة ويعمــل عــى بنــاء مؤسســات دســتورية ش�عيــة.
يتحــى االنســان العـر ي

ف
ن
الثا�  :تقييم أسباب فشل تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� محافظة حلبجة
الفرع
ي
حــدث الهجــوم الكيميـ ئـا� عــى حلبجــة ف� األيــام األخـ يـرة للحــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة ،بـ ي ن
ـ�  16و 19مــارس ســنة  ،1988حيــث كانــت مدينــة حلبجــة
ي
ي
ً
ق
ن
ا� قبــل دخولهــا بقصفهــا بالغــازات الســامة ،ممــا أدى
تشــهد تواجــدا مــن قبــل الجيــش اإليـر ي
ا� ومقاتـ يـ� البيشــمركة األ كـراد  ،حيــث قــام الجيــش العـر ي
إىل استشــهاد ث
اقي� من أهال المدينة  .فقد استشــهد من ســكان البلدة ً
أك� من  5500من األكراد العر ي ن
فورا  5000 -3200وأصيب منهم -7000
ي
ف
ن
ـال نتيجــة المضاعفــات الصحيــة واألم ـراض والعيــوب الخلقيــة
 10000كان أغلبهــم مــن المدنيـ يـ� ،وقــد مــات آالف مــن ســكان البلــدة ي� العــام التـ ي
 .كانــت الهجمــة ،الـ تـى جــرت ضمــن مــا عــرف بمعركــة األنفــال ف� حــرب الخليــج األوىل ،وه أ كـ بـر هجمــة كيماويــة ُو ّجهــت ضــد ســكان مدنيـ ي ن
ـ� مــن
ي
ي
ي
ف
ت
ـدول عــن جميــع االنتهــاكات الحاصلــة لحقــوق االنســان،
عــرق واحــد وهــم األ كـراد حــى اليــوم .وكمــا تعتـ بـر حكومــة العـراق مســؤولة ي� نظــر القانــون الـ ي
ومســؤولية ايضــا عــن مخالفتهــا للصكــوك الدوليــة الـ تـى تتكــون منهــا» ش
ول�وتوكــول جنيــف الخــاص بعــدم
ال�عيــة الدوليــة لحقــوق االنســان» ب
ي
ف
اســتعمال الغازات الخانقة والســامة عام  1925واتفاقية االبادة الجماعية لعام  .1948ولقد دعا المقرر الخاص لحقوق االنســان ي� تقاريره اىل»
تز
ـدول ،وقــال انــه ال توجــد اعــذار مقبولــة لــدى حكومــة العـراق
لجنــة حقــوق االنســان» حكومــة العـراق اىل االلــرام بمــا تعهــدت بــه أمــام المجتمــع الـ ي

تســتند اليــه الســتمرارها بانتهــاكات حقــوق االنســان والصكــوك واالتفاقيــات الدوليــة ( . )75ونســتعرض مجريــات التحقيــق والمحاكمــة والتعويــض
ونحوهــا مــن موجبــات تطبيــق العدالــة الجنائيــة ف ي� حلبجــة وتقييــم اســباب فشــل تطبيــق كافــة موجبــات العدالــة االنتقاليــة فيهــا :
ً
ف
ف
ئ
ـدا� وجمــع األدلــة وتحديــد
أوال  -التحقيــق ي� المحاكــم الهولنديــة والعراقيــة  :ي� كل قضيــة تحقيقيــة يتــوىل قضــاة التحقيــق مهمــة التحقيــق االبتـ ي
ف
ـ�  ،وتعــد قضيــة حلبجــة مــن بـ ي ن
دور المتهمـ ي ن
ـ� القضايــا المهمــة الـ ت يـى وقعــت أحداثهــا ي� ظــل ســيطرة النظــام الســابق عــى الع ـراق قبــل عــام .2003
ف
ق
ن
ن
ن
ا� ،وأنهــا كانــت ضمــن
ا� واآليـر ي
ومــن الثابــت أن واقعــة حلبجــة حدثــت ي�  /16آذار – مــارس مــن العــام  1988قبــل وقــف الحــرب بـ يـ� الجانبـ يـ� العـر ي
سلســلة عمليــات األنفــال الـ ت يـى قامــت بهــا القــوات المســلحة العراقيــة ،بأمــر مــن النظــام الســابق وبالتحديــد عـ يـ� حســن المجيــد ( الملقــب بالكيميــاوي
) ألبــادة شــعب كوردســتان ( جينوســايد )  ،حيــث تــم قتــل  182ألــف إنســان مــن مختلــف األجنــاس واألعمــار ،باإلضافــة إىل تهديــم مئــات القــرى
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ض
ـات�  ،وقــد قــام الطـ يـران الحــر� بإلقــاء قنابــل عــى أطـراف ووســط مدينــة حلبجــة تبـ ي ن
ا� الزراعيــة وتجريــف البسـ ي ن
ـ� أنهــا تتضمــن غــاز
بي
وتخريــب األر ي
ئ ف
ـدا� ي� ملــف قضيــة حلبجــة ،وعــى ضــوء ذلــك تمــت إحالــة القضيــة إىل المحكمــة
الخــردل و غــاز األعصــاب ( الســيانيد ) .وانتــى التحقيــق االبتـ ي
ف
الجنائيــة العراقيــة العليــا بعــد أن اســتكملت الهيئــة التحقيقيــة تدقيقاتهــا لألدلــة الـ ت يـى توفــرت ي� هــذه القضيــة لألحالــة .وقبــل عــرض القضيــة عــى
المحكمــة الجنائيــة العراقيــة ،صــدر حكــم قضـ ئـا� ف� هولنــدا عــى المتهــم فرانــس فــان أن ـرات بالســجن لمــدة  15ســنة ،وهــو المتهــم ت ز
ب�ويــد النظــام
ي ي
ف
ـم�  ،2005حكمــت
الســابق بالمــواد الكيمياويــة الـ ت يـى ســهلت �ض ب مدينــة حلبجــة باألســلحة الكيمياويــة .حيــث انــه ي�  23كانــون األول/ديسـ ب
ف
محكمــة هولنديــة عـ يـ� فرانــس فــان  Frans van Anraatرجــل األعمــال الــذي اشـ تـرى المــواد الكيميائيــة ي� الســوق العالميــة وقــام ببيعهــا لنظــام
ـ� بالســجن  15عامـ ًـا لتواطئــه ف� جرائــم حــرب بســبب تســليمه نظــام صــدام حسـ ي ن
صــدام حسـ ي ن
ـ� مــواد كيميائيــة اســتخدمت خــال هجمــات بالغــاز
ي
ن ف
ـ� ي� الثمانينــات .وحكمــت المحكمــة الهولنديــة أن صــدام ارتكــب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ضــد شــعب حلبجــة؛ وكانــت هــذه
عــى االكـراد العراقيـ ي
ف
ت
و�  12آذار/مــارس  ،2008أعلنــت حكومــة العـراق الخطــط
المــرة األوىل الـ يـى تصــف محكمــة هجــوم حلبجــة كفعــل مــن أفعــال اإلبــادة الجماعيــة .ي
ف
الراميــة إىل اتخــاذ مزيــد مــن اإلجـراءات القانونيــة ضــد المورديــن للمــواد الكيميائيــة المســتخدمة ي� هجــوم بغــاز ســام  .لكــن المحكمــة رأت ان عمليــة
ف
ف
ف
ابــادة وقعــت فعــا ضــد الســكان االكـراد ي� العـراق وخصوصــا ي� حلبجــة ي� آذار/مــارس  1988حيــث ادت المجــزرة اىل ســقوط خمســة آالف قتيــل
ف
ف
ي� يــوم واحــد .وكان فــان ان ـرات مالحقــا مــن قبــل محكمــة الهــاي بموجــب حكــم صــادر عــن المحكمــة العليــا ي� هولنــدا يمنــح المحاكــم الهولنديــة
ف
ف
ســلطة عالميــة لمحاكمــة االشــخاص الذيــن يشــتبه بتورطهــم ي� جرائــم حــرب او حمــات ابــادة فــور انتقالهــم لالقامــة ي� هولنــدا .وأذا كانــت المحكمــة
ً
ف
ت
ـدام
الهولنديــة وجــدت أن االدلــة الـ يـى توفــرت لهــا ي� القضيــة أثبتــت قناعتهــا أن المتهــم الهولنــدي الجنســية مرتكبــا لجريمــة التواطــؤ مــع النظــام الصـ ي
ف
ت
وه مــن المــدن
وتزويــدة بالمــواد الكيمياويــة المحظــورة الـ يـى تمــت معالجتهــا وأســتعمالها ي� الحــرب العراقيــة اآليرانيــة ،وعــى مدينــة حلبجــة بالــذات ي
الكوردســتانية المدنيــة الـ ت يـى تخلــو مــن أي مقــر أو مــكان عســكري .وســيكون لهــذا الحكــم أعتبــارا أمــام المحكمــة الجنائيــة الثانيــة الـ ت يـى أحيلــت اليهــا
ـ� الهاربـ ي ن
ـ� المقبــوض عليهــم بقضيــة واحــدة ،وأن هنــاك قضيــة أخــرى تــم تفريقهــا بحــق المتهمـ ي ن
قضيــة حلبجــة ،حيــث تــم إحالــة المتهمـ ي ن
ـ� عــن نفــس

القضيــة (.)76

ف
ف
ومــن ركائــز المســؤولية ي� جريمــة حلبجــة ،أن األمــم المتحــدة اعتمــدت ي� العــام  1948اتفاقيــة لمنــع الجريمــة واإلبــادة الجماعيــة وحــددت
العقوبــة المفروضــة عــى مرتكبيهــا ،وقــد وقعــت أالتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطـراف ،دخلــت االتفاقيــة حـ ي زـر التطبيــق عــام  1951ثــم أنضــم العـراق

اىل االتفاقيــة عــام  ،1959ونصــت االتفاقيــة عــى الجرائــم الـ ت يـى تنــدرج تحــت تســمية اإلبــادة الجماعيــة ومنهــا قتــل أفـراد مجموعــة أثنيــة محــددة أو
ً
ش
ت�يدهــم ،واالســتيالء عــى ممتلكاتهــم ،واالعتــداء عليهــم جســديا بقصــد إهالكهــم كليــا أو جزئيــا ،أو أخضاعهــم عمــدا عــى إتبــاع أحــوال معيشــية
ف
ئ
ـز� ،وفــرض تدابـ يـر لمنــع تناســلهم أو تكاثرهــم  .كمــا جــاءت هــذه المســؤولية ي� المــادة ( )33مــن اتفاقيــة جنيــف
كل أو جـ ي
تــؤدي اىل أهالكهــم بشــكل ي
ت
ت
ين
ين
المدني� وتعرضهم اىل مخاطر
ال� تنتهك حقوق
الرابعة بشأن حماية األشخاص
وال� عقدت سنة  1949بمنع الهجمات العشوائية ي
المدني� ي
ف
ف
ف
ش
ـا� األول التفاقيــات جنيــف والمعقــودة
ـ�ء ي� الفقــرة األوىل مــن المــادة ( )57مــن ب
ال�وتوكــول اإلضـ ي
جســدية أو ي� ممتلكاتهــم .وكذلــك جــاء نفــس الـ ي
ً
ً
ـرا التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيـ ي ن
ـ� .وعرفــت جريمــة اإلبــادة الجماعيــة بأنهــا
عــام 1977معتـ بـرا األعمــال العدائيــة العســكرية انتهــاكا خطـ ي
« األفعــال الـ ت يـى ترتكــب عــن قصــد لتدمـ يـر كل أو جــزء مــن جماعــة قوميــة أو أثنيــة أو عنرصيــة أو دينيــة» مــن خــال قتــل أعضــاء هــذه الجماعــات ،أو
ً
ً
ً
تدم�ها كليا أو جزئيا  .كما أن هذه الجريمة مشــمولة
روح
إلحاق أذى جســدي أو
خط� بأعضائها ،أو إخضاعها عمدا لظروف معيشــية يراد منها ي
ي
ي
بحكــم نــص المــادة  11أوال وثانيــا مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ،باإلضافــة إىل أنهــا مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية المنصــوص عليهــا
ف
ف
ي� المــادة  12بفقراتهــا مــن نفــس القانــون .وأذ تمعنــا ي� العقوبــة المقــررة مــن قبــل المحكمــة الهولنديــة للمــدان فرانــس أنـرات نســتنتج أن المحكمــة
والقضــاء الهولنــدي اســتوعبا الخطــورة اإلجراميــة لمثــل هــذا الفعــل الــذي يــؤدي بالنتيجــة اىل مجــازر أنســانية وهــاك مجاميــع ش
ب�يــة بهــذا الســاح
ً
الممنــوع والمحــرم دوليــا  ،فجرمــت المــدان عــى فعلــه ،بعــد ان ثبــت لهــا اســتعمال الســاح الكيميــاوي مــن قبــل القــوات المســلحة العراقيــة عــى
ـوه� والمعوقـ ي ن
مدينــة حلبجــة الكورديــة ،حيــث نتــج الحــادث إىل قتــل مــا اليقــل عــن  5000أالف إنســان باإلضافــة إىل أعــداد الجــرىح والمشـ ي ن
ـ�،
ومــا ســتخلفه ال�ض بــة الكيمياويــة عــى أهــل المدينــة والطبيعــة مســتقبال ( .)77بيــد أن الحكومــة العراقيــة عــى الرغــم مــن تجريــم المتسـ ي ن
ـبب� بهــذه
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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الجريمــة ومحاكمتهــم لــم تذهــب اىل تعويــض ضحايــا جريمــة حلبجــة .
ً
ف
ف
ثانيــا  -التحقيــق ف ي� الواليــات المتحــدة االمريكيــة  :ي� العــام  1990كلفــت وزارة الدفــاع األمريكيــة لجنــة ي� الكليــة الحربيــة العســكرية األمريكيــة
ف
ال�وفســور ســتيفن بلـ ي زـري والكولونيــل دوكالس.
ي� كارليســيل بنســلفانيا ،بدراســة موضــوع ( الحــرب عــى الع ـراق )  .تشــكلت اللجنــة مــن الســادة ب
ف
ـنب�جر ،وجميعهــم مــن كــوادر معهــد الدراســات اإلسـ تـراتيجية ي� الكليــة الحربيــة العســكرية األمريكيــة .درســوا الموضــوع دراســة
ف ،وليــف .آر .بروسـ ي
معمقــة وقدمــوا تقريـرا ب ـ (  )93صفحــة .يحتــوي عــى معلومــات مهمــة ومصنفــة عــن القــوات العراقيــة .نـ شـرت جريــدة نيويــورك تايمــز ملخصــا عــن
ن
ـال الضحايــا وبعــض
التقريــر بتاريـ ـ ــخ  1990/3/19يديــن ســلطة صــدام ألســتعماله العوامــل الكيمياويــة ضــد المواطنـ يـ� األ كـراد .كمــا يتوفــر لــدى أهـ ي
ن
ـ�
المصابـ يـ� نســخ طبيــة تثبــت إصابتهــم باألســلحة الكيمياويــة  ،كمــا تضمنــت جلســات المحاكمــة أقـرارا للمتهــم عـ يـ� حســن المجيــد المتهــم الرئيـ ي
ف
ي� القضيــة -بأنــه أعــى أوامــر بتصفيــة كل مــن تجاهــل أمــر إخــاء بلــدة حلبجــة الكرديــة مــن الســكان عــام  .1988وقــال عـ يـ� حســن المجيــد ضمــن
أق ـراره أمــام المحكمــة فيمــا وصفــه بشــهادة أمــام هللا انــه أصــدر التعليمــات باعتبــار منطقــة حلبجــة محظــورة وأمــر بإعــدام كل مــن لــم يغــادر هــذه
القــرى ،وإنــه يتحمــل وحــده المســؤولية .
ثالثـ ًـا  -التحقيــق ف� المحاكــم العراقيــة  :اتهمــت المحكمــة العراقيــة الخاصــة صــدام حسـ ي ن
ـ� وابــن عمــه عـ يـ� حســن المجيــد (الــذي قــاد قــوات الجيــش
ي
ف
ق ف
ت
ت
ا� ي� شــمال الع ـراق ي� تلــك الفــرة ممــا أكســبه اســم مســتعار وهــو «عــى كيمــاوي») بتهمــة جرائــم ضــد اإلنســانية المتصلــة باألحــداث الـ يـى
الع ـر ي
وقعــت ف� حلبجــة .ولقــد قــدم المــدع العــام العـر قا� أ كـ ثـر مــن  500وثيقــة مــن الجرائــم خــال نظــام صــدام حسـ ي ن
ـ� أثنــاء المحاكمــة  .بيــد أنــه تــم تنفيــذ
ي
ي
ي
ن ف
ـ� صــدام حسـ يـ� ي� قضيــة جريمــة الدجيــل قبــل أن تتــم محاكمتــه عــن هــذه القضيــة ،وقبــل ان تســتمع المحكمــة ألقوالــه
حكــم اإلعــدام بالمتهــم الرئيـ ي
ق
ا� ،وفقــدت المحاكمــة عنـرا
عنهــا ،وب ـهــذا فقــد تــم أيقــاف اإلجـراءات القانونيــة بحقــه وفقــا للمــادة  304مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العـر ي
ف
أساســيا ومتهمــا رئيســيا كان يمكــن ألقـراره ت
واع�افاتــه أو أقوالــه أمامهــا أن يوضــح أســماء المتهمـ ي ن
ـ� الذيــن تعاونــوا ي� ارتــكاب الجريمــة ،أو ايــة معلومــات
وأرسار يمكــن ان تدفــع لمعرفــة الحقيقــة ،حيــث تحــدث األعــام الغــر� عــن دور لبعــض الــدول وأســماء لبعــض المسـ ي ن
ـئول� الذيــن ســوقوا وســاهموا
بي
ف� إيصــال األســلحة المحرمــة إىل صــدام والـ تـى اســتعملها ف� عــدة أماكــن ،كمــا أن عــددا كبـ يـرا مــن المشـ ي ن
ـتك� والشــهود التتوفــر لهــم فرصــة الحضــور
ي
ي
ي
ف
أمــام المحكمــة الجنائيــة ألســباب تتعلــق بالوضــع األم ـن ي أو الرتباطاتهــم بأعمــال شــخصية ي� دول يقيمــوا فيهــا بشــكل دائــم ،او لظروفهــم الماديــة
أو آيــة ظــروف أخــرى ،علمــا بــأن ســلطات التحقيــق والمحاكمــة والحكومــة الجديــدة لــم تــدرس الخطــوات الالزمــة لتســهيل تقــدم هــؤالء شــهاداتهم
او شــكواهم ف� المحاكمــة .أن جريمــة مثــل جريمــة األنفــال وحلبجــة اليمكــن ت ز
اخ�الهــا بعــدد قليــل مــن المتهمـ ي ن
ـ� ،ألن تلــك الجرائــم البشــعة تعــدد
ي
ن ف
ئ
�ض
ت
ن
ـا� ،اال ان حــر االتهــام بالعــدد الــذي تقــدم مــن المتهمـ يـ� الحا يــن يقــزم القضيــة الـ يـى راح ضحيتهــا
فيهــا الجنــاة والمسـ ي
ـاهم� ي� االتفــاق الجنـ ي
ف
ن
ـد� ،ويحــر االتهــام بعــد صــدور األحــكام النهائيــة .وب ـهــذا فــأن الخلــل الــذي رافــق القضيــة التحقيقيــة ي� دور التحقيــق
ـوال خمســة االف أنســان مـ ي
حـ ي
ف
ف
تال� تلك النواقص ي� دور المحاكمة .كما لم يتم اإلعالن عن
التســتطيع المحكمة الجنائية ان تتالفاه لســعة القضية ،ولعدم قدرة الســيطرة عىل ي
ـ� الهاربـ ي ن
ـ� الذيــن تــم تفريــق قضاياهــم عــن هــذه القضيــة مــن المتهمـ ي ن
ـ� الهاربـ ي ن
أســماء المتهمـ ي ن
ـ� .كمــا تـ بـرز أهميــة الوثائــق الرسيــة واالتفاقيــات المعلنــة

ـ� العـراق ف� ظــل ســلطة صــدام وبـ ي ن
والمخفيــة بـ ي ن
ـ� تلــك الـ شـركات والــدول الـ ت يـى ســهلت عمليــة وصــول األســلحة الكيمياويــة  ،وأمــام جريمــة جنائيــة
ي
ف
تدخــل ي� بــاب جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية يقت ـض ي األمــر اطــاع هيئــة المحكمــة عــى تلــك الوثائــق وربطهــا بأضبــارة القضيــة
حـ تـى التبـىق القضيــة تــدور ف� فلــك التخمـ ي ن
ـ� والحــدس  .ونجــد ان مــن الـرض وري التعمــق مــع الطياريــن وقيــادة الطـ يـران الـ ت يـى نفــذت ال�ض بــة الكيمياويــة
ي
لتثبيــت األوامــر الصــادرة بال�ض بــة الجويــة بالســاح الخــاص .ونجــد أيضــا مــن أجــل تحقيــق العدالــة أن يتــم االلتفــات إىل االتهامــات الـ ت يـى توجههــا
منظمــات كورديــة وحقوقيــة تتضمــن العديــد مــن أســماء الضحايــا والمشـ ي ن
ـتك� ،تتوجــه باتهامهــا إىل أســماء أشــخاص موجوديــن داخــل الســلطة اليــوم

أو خارجهــا ،فــكل متهــم بــريء حـ تـى تثبــت أدانتــه ،والبــأس مــن التثبــت مــن حقيقــة االتهامــات ،حيــث يســجل تجاهــل تلــك النــداءات والشــكاوى موقفــا
ن ف
ســلبيا ليــس لــه أســاس أو ســند مــن القانــون .وهنــا يتعـ ي ن
ـ� ي� هــذه الجريمــة كإجـراء مهــم مــن اجـراءات
ـ� اســتكمال التحقيقــات وادانــة كافــة المتورطـ ي
العدالــة االنتقاليــة(. )78
ً
ف
ابعا  -المسؤولية القانونية ش
لل�كات االجنبية عن جرائم اإلبادة ي� حلبجة
ر
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�ض
 .1معاقبــة المسـ ي ن
ـ� والشــخص المعنــوي  ،أي إن الخطــأ
ـؤول� وتعويــض المت ريــن  :المســؤولية مــن الناحيــة القانونيــة تشــمل الشــخص الطبيـ ي
قــد يرتكــب مــن إنســان وهــو الشــخص الطبيــ� أو ان يقــع مــن شــخص معنــوي مثــل ش
ال�كــة او الجمعيــة او المؤسســة أو الــوزارة أو الدولــة  .كمــا قــد
ي
يقــع الخطــأ مــن شــخص ويتحمــل تبعاتــه شــخص آخــر فيكــون ملزمــا بدفــع التعويــض فضــا عــن العقوبــة وفقــا للقواعــد العامــة ف� القانــون المــد�ن
ي
ي
ئ
ـا� .فالمســؤولية يقصــد بهــا قانونــا المؤاخــذة أو المحاســبة عــن فعــل أو أمــر مــا  ،وجـزاء ذلــك التعويــض او العقــاب والتعويــض معــا ،
والقانــون الجنـ ي
ت ف
ئ
ـا� ) ،وهــذه المحاســبة الـ ت يـى يقررهــا القانــون تســى ب (
ســواء كان فعــا إيجابيــا أم ســلبيا ( كالجريمــة الواقعــة بطريــق الــرك ي� علــم القانــون الجنـ ي
ن
ـو�  .وبعبــارة أخــرى فــأن العمــل غـ يـر المـ شـروع
المســؤولية القانونيــة  ، )Legal Responsibilityوتتفــرع هــذه المســؤولية حســب االختصــاص القانـ ي
ف
الــذي حصــل ي� مدينــة حلبجــة مثــا يشــكل جريمــة عمديــة دوليــة تصنــف ضمــن عمليــات االبــادة الجماعيــة  ،وجريمــة حــرب  ،وكذلــك جريمــة
ئ
ئ
ت
ـا� ألنهــا مــن
ـا� أي عــن ســبق االرصار وال�صــد  .وال يمكــن أن ترتكــب جريمــة دوليــة بــدون القصــد الجنـ ي
ضــد االنســانية جــرى أرتكابهــا بقصــد جنـ ي
ئ
ت
ـا� المســؤولية الجنائيــة عــى كل مــن ارتكــب وشــارك وســهل وقــدم التجهـ ي زـرات
الجرائــم الـ يـى ترتكــب بطريقــة متعمــدة  ،ولهــذا يقــرر القانــون الجنـ ي

والعتــاد الخــاص ومــن أصــدر االوامــر وخطــط ونفــذ الفعــل او االعمــال ممــا يشــكل افعــاال جنائيــة خطـ يـرة تســتحق العقــاب فضــا عــن دفــع التعويضــات
للمت�ض ريــن  .وإذا كان ج ـزاء قيــام المســؤولية الجنائيــة هــو العقــاب عــى جميــع هــؤالء  ،فأنــه ال يجــوز العفــو عنهــم وال تخفيــف العقوبــة الصــادرة
ضدهــم  ،وال يجــوز منحهــم حــق اللجــوء وال تســقط جرائمهــم بالتقــادم أو بمــرور الزمــان طبقــا التفاقيــة منــع إبــادة االجنــاس والمعاقبــة عليهــا لعــام
 1948الـ تـى انضــم اليهــا وصــادق عليهــا الع ـراق  ،وفقــا لقانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم  10لســنة  ، 2005وللقوانـ ي ن
ـ� واالتفاقيــات
ي
ق
ت
ا� رقــم  111لســنة  1969المعــدل .
الدوليــة الـ يـى صــادق عليهــا الع ـراق ذات الصلــة بالموضــوع  ،واســتنادا لقانــون العقوبــات الع ـر ي
ين
المسؤول� عن هذه الجرائم وترك البعض االخر الن ذلك مخالف للقانون وإنتهاك لقواعد العدالة االنتقالية
كما ال يجوز محاسبة البعض من
ق
ن
ن
ا� الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة
والعدالــة الجنائيــة  .ولهــذا مــن المؤســف ان يعطــل بعــض السياسـ يـي� العراقيـ يـ� تنفيــذ أحــكام القضــاء الع ـر ي
ق
ا� .واذا كانــت المحكمــة الجنائيــة
العراقيــة العليــا ضــد مــن ارتكــب هــذه الجرائــم الدوليــة الخطـ يـرة وهــو ســلوك غـ يـر مقبــول وإنتهــاك للدســتور الع ـر ي
العراقيــة العليــا قــد أصــدرت أحكامهــا ف� قضيــة حلبجــة يــوم  2010-3-1ضــد بعــض المتورطـ ي ن
ـ� بهــذه الجريمــة البشــعة  ،إال أن هنــاك العديــد مــن
ي
االشــخاص العراقيـ ي ن
ـ� واالجانــب ممــن تمكــن مــن االفــات مــن العقــاب  ،ونقصــد بهــم كل مــن شــارك أو ســاهم أو نفــذ هــذه الجرائــم أو زود او ســهل

ف
ف
للنظــام الســابق ي� الحصــول عــى الســاح الكيميــاوي الــذي جــرى اســتعماله ضــد الشــعب الكــوردي ي� هــذه المدينــة الـ ت يـى قتــل فيهــا أ كـ ثـر مــن خمســة
ن
ش
ن
ـا� الكثـ يـر منهــم
آالف مواطــن  ،وأدى الهجــوم اىل جــرح عــرات اآلالف مــن الســكان المدنيـ يـ�  ،مــات بعضهــم مــن جـراء هــذا القصــف ومــا يـزال يعـ ي
ممــن بـق ي عــى قيــد الحيــاة مــن مشــكالت صحيــة مؤلمــة تجعــل حياتهــم الطبيعيــة صعبــة وهــم يحتاجــون للعــاج والتأهيــل والرعايــة  .وقــد جــرت
ـنب� ذلــك الحقــا .وباالضافــة اىل هــؤالء االشــخاص المسـ ي ن
ـ� بهــذه الجرائــم ف� هولنــدا كمــا سـ ي ن
ـ� المتورطـ ي ن
ـ� الهولنديـ ي ن
محاكمــة أحــد المواطنـ ي ن
ـؤول� عــن
ي
ف
هــذه الجريمــة ،هنالــك عـ شـرات الـ شـركات االجنبيــة الـ ت يـى كان لهــا دورا كبـ يـرا ي� تزويــد النظــام البائــد بالســاح الكيميــاوي وبالغــازات الســامة وباالســلحة
االخــرى المحرمــة دوليــا لــم تجــر محاســبتها حـ تـى اآلن وظلــت بعيــده عــن العقــاب رغــم رصاحــة النصــوص الـ ت يـى تعاقــب عــى هــذه الجرائــم الدوليــة .
واذا كانــت هــذه االفعــال االجراميــة  -أي اســتخدام االســلحة الكيمياويــة ضــد الســكان المدنيـ ي ن
ـ� الكــورد  -توجــب العقــاب طبقــا للقواعــد ســالفة الذكــر

ن
ق
�ض
رض
ـا� مــن تأثـ يـر
 ،فأنــه مــن جهــة أخــرى تنشــأ عنهــا مســؤولية مدنيــة  ،أي وجــوب التعويــض عــن الـ ر للمت ريــن  ،ســواء لمــن بـ ي عــى قيــد الحيــاة ويعـ ي
االصابــات الجســدية والصحيــة والنفســية  ،أو للورثــة بالنســبة لمــن فقــد حياتــه  ،فضــا عــن اال�ض ار البيئيــة للمنطقــة الـ ت يـى تعرضــت للهجــوم  ،فهــذه
ف
ش
االعمــال االجراميــة أ�ض ت بالبسـ ي ن
ـوا� وأتلفــت البيــوت واألبنيــة ي� مدينــة حلبجــة ممــا يســتوجب التعويــض
ـات� وبالمزروعــات والحيوانــات والمـ ي
ف
رض
�ض
ت
و� ضــوء مــا
وه ( الخطــأ والـ ر والعالقــة الســببية بينهمــا )  .ي
عــن هــذه اال ار أيضــا طبقــا لقواعــد المســؤولية المدنيــة الـ يـى تقــوم بتوفــر أركانهــا ي
ف
تقــدم  ،فــأن مــا حصــل ي� مدينــة حلبجــة مــن هجــوم عســكري منظــم مــن القــوات العســكرية العراقيــة اثنــاء حكــم النظــام الســابق يــوم  17-16اذار
ه سلســلة مــن الجرائــم الدوليــة مــن صنــف اإلبــادة للجنــس البـ شـري ومــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد االنســانية  .ولــن ندخــل هنــا
مــن عــام  ،1988ي
ف
ف
ف
ي� تحليــل مفهــوم الجريمــة الدوليــة إذ ســبق أن بينــاه ي� العديــد مــن الدراســات والمحــا�ض ات ي� المؤتم ـرات الدوليــة والبحــوث المنشــورة لنــا ذات
ف
وه مــدى مســؤولية األط ـراف الـ ت يـى ســاهمت ي� هــذه الجريمــة  ،وتحديــدا
الصلــة بهــذا الموضــوع  ،وإنمــا نريــد تنــاول الموضــوع مــن زوايــة أخــرى  :ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
الجهــات االجنبيــة الـ تـى قامــت ت ز
وغ�هــا مــن
ب�ويــد النظــام البائــد بالمــواد والســاح الكيميــاوي المحــرم دوليــا والــذي جــرى اســتعماله ي� هــذه المدينــة ي
ي
ت
مناطــق كوردســتان والـ يـى مازالــت بعيــدة عــن المســاءلة القانونيــة .

 . 2تحريــك الدعــاوى ضــد الـ شـركات االجنبيــة و االشــخاص المتورطـ ي ن
ـ� بالجريمــة  :تشـ يـر الكثـ يـر مــن الوقائــع اىل أن العـ شـرات مــن الـ شـركات االجنبيــة
ف
ـدول ي� تزويــد نظــام صــدام بالخـ بـراء
 كذلــك الوســطاء والــوكالء لهــا  -لعبــت دورا تجاريــا بعيــدا عــن االخــاق والقيــم االنســانية وخالفــا للقانــون الـ يـكري� والفنيـ ي ن
العسـ ي ن
ـ� وباالســلحة الكيمياويــة والغــازات الســامة وباليورانيــوم المنضــب وبــكل ش ئ
� يدعــم ماكنــة الحــروب لنظــام صــدام وحزبــه النــازي

وغ�هــا  .ومــن الــدول الـ تـى ســاعدت النظــام الســابق ف� ميــدان الخـ بـراء العسـ ي ن
ـكري� وبالســاح الكيميــاوي
مقابــل مغريــات وعــروض ماليــة ونفطيــة ي
ي
ي
ف
ـدول حينــذاك
ه بعــض الــدول العربيــة  ،بــل ان ممثــل دولــة الكويــت ي� مجلــس األمــن الـ ي
واالســلحة المحرمــة دوليــا أثنــاء الحــرب العراقيــة  -االيرانيــة ي
ف
وبعــد �ض ب مدينــة حلبجــة عــام  1988أ كــد أمــام المجلــس المذكــور بــأن نظــام صــدام لــم يســتعمل الســاح الكيميــاوي وال الغــازات الســامة ي�
ف
ـ� وتـ بـرئ ســاحته مــن اســتعمال
الحــرب !  .كمــا إن صــدام أرســل وفــودا عراقيــة رســمية اىل مختلــف دول العالــم ( ومنهــا الســويد وبريطانيــا ) لـ ي
ـ� تنـ ي
ف
هــذا الســاح المحــرم ضــد ســكان حلبجــة  .إن هــذه الـ شـركات االجنبيــة  ،تعــرض البعــض القليــل منهــا للمحاســبة القانونيــة ي� الــدول المســجلة فيهــا
ألنهــا خرقــت القانــون الوطـن ي لبلــد المنشــأ  ،بينمــا لــم تحاســب ش�كات أجنبيــة أخــرى  ،إمــا ألنهــا غـ يـرت اســمها أو جــرى تصفيتهــا مــع إنتهــاء الحــرب
المذكــورة عــام  1988أو كانــت ش�كات وهميــة أو انهــا مــن الـ شـركات القويــة المملوكــة للدولــة الـ تـى قامــت ت ز
ب�ويــد نظــام صــدام بهــذه االســلحة  .ولعــل
ي

مــن المفيــد التذكـ يـر بالــدول الـ ت يـى ســاعدت نظــام صــدام بالحصــول عــى الســاح الكيميــاوي وبالواقيــات مــن ال�ض بــات الكيمياويــة والغــازات الســامة
ف
و� مقدمتهــا الـ شـركات الهولنديــة  ،حيــث كشــفت أحــدى تقاريــر األمــم المتحــدة عــام  1997بــأن نســبة  %45مــن المــواد الكيمياويــة الـ ت يـى حصــل
ي
عليهــا نظــام صــدام خــال الحــرب العراقيــة  -االيرانيــة كانــت مــن هــذه الـ شـركات  ،كمــا تأ كــد ذلــك مــن خــال وقائــع محاكمــة تاجــر الســاح الهولنــدي

ف
ف
ـم�  2005بتهمــة
(عميــل المخابـرات العراقيــة ) فرانــس فــان انـرات رئيــس ش�كــة انـرات ي� هولنــدا والــذي حكــم بالســجن لمــدة  15عامــا ي�  23ديسـ ب
ق
ا� وباســم آخــر مختلــف عــن اســمه
تســهيل ارتــكاب جرائــم حــرب و بســبب تزويــده نظــام صــدام بهــذا الســاح  ،علمــا انــه كان يحمــل جــواز ســفر عـر ي
ق
ف
ق
ا� باعتبارهما من عمالء المخابرات العراقية
الحقي� المدون ي� جواز ســفره الهولندي وكانت تعاونه امرأة فلســطينية تحمل أيضا جواز ســفر عر ي
ي
 .ووفقــا لترصيحــات ممثــل االدعــاء العــام الهولنــدي الـ ت يـى ادىل بهــا خــال فـ تـرة المحاكمــة عــام  ، 2005فــإن «فرانــس فــان انـرات» ،كان قــد بــدأ بـ شـراء
ُ
ن
ش
ـج�و تانــاكا» ،وفيمــا بعــد مــن الواليــات المتحــدة  ،ثــم نقلــت هــذه المــواد بح ـرا ؛ عــن
ـا� يــدىع «هيسـ ي
المــواد الكيميائيــة مــن اليابــان مــع �يــك يابـ ي
ن
ن
األرد�  ،ومــن هنــاكُ ،نقلــت بـ ًّـرا إىل الع ـراق  .وحـ ي ن
ـ� عــرض عــى هــذا المجــرم فيلــم
ـوا� «أنتـ يـروب» ،و «روتــردام» إىل مينــاء «العقبــة»
ي
طريــق مـ ي
حلبجــة خــال المحاكمــة ب ـىق صامتــا ولــم يبــد أي نــدم او احســاس بالتأثــر للجريمــة .كمــا تشـ يـر وقائــع المحاكمــة المنشــورة اىل وجــود اســماء اخــرى
مــن الشــخصيات المالكــة للـ شـركات الهولنديــة الـ ت يـى زودت النظــام الســابق بهــذا الســاح ومنهــم المليونـ يـر الهولنــدي هانــز ميلكــرز صاحــب مجموعــة
ـيم ) الـ ت يـى تنتــج االســمدة ومبيــدات الحـ شـرات واآلفــات الزراعيــة .
( ميلشـ ي

واىل جانــب ذلــك -وحســب المعلومــات المنشــورة  -هنــاك العديــد مــن الــدول الـ تـى قامــت ت ز
ب�ويــد النظــام الســابق بالخـ بـراء أو بالمــواد الكيمياويــة
ي
ت
ال�ازيــل  ،اســراليا  ،مــر  ،فرنســا  ،الســويد ،
الالزمــة النتــاج االســلحة المحرمــة دوليــا  ،ومــن هــذه الــدول  :المانيــا  ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة  ،ب
ال�تغــال  ،الصـ ي ن
ـ�  ،روســيا  ،وكوريــا الجنوبيــة ( وبخاصــة ش�كــة هونــداي )  .وإن أغلــب الـ شـركات االجنبيــة الـ ت يـى زودت نظــام صــدام بالمــواد
نيجريــا  ،ب
ف
ف
ش
و� تجــارة المــواد
الكيمياويــة كانــت تنتــج أو تتعامــل ي� ميــدان االســمدة الكيمياويــة ومبيــدات الحــرات واآلفــات الزراعيــة والصناعــات الكيمياويــة ي
ف
الكيمياويــة ذات االســتعمال المــزدوج الـ ت يـى يمكــن اســتعمالها ي� الحــرب و الســلم  ،وكانــت جميــع أو معظــم هــذه الـ شـركات تعلــم بــأن هــذه المــواد
ف
ســوف لن يســتخدمها صدام لالغراض الســلمية ! وأكدت المعلومات قيام ث
اك� من  500ش�كة اجنبية بمســاعدة النظام الســابق ي� الحصول عىل
االســلحة الكيمياويــة -وفقـ ًـا لقائممقــام قضــاء حلبجــة كــوران أدهــم ،الــذي أوضــح بأنــه بحســب المعلومــات الـ تـى توصــل اليهــا فريــق مــن المحامـ ي ن
ـ�،
ي
ً
ق
ق
ش
ا�
ا� الســابق ،بينهــا اســلحة كيمياويــة ومحظــورة»  .والعالــم يعــرف جيــدا بــان النظــام العـر ي
فــان � 537كــة اجنبيــة قامــت ببيــع اســلحة للنظــام العـر ي
ً
وأم�كيــة .وعندمــا لــم يجــد أيــة ردة فعــل عالميــة الســتخدامه أســلحة االبــادة الجماعيــة
انتــج هــذه األســلحة المحرمــة دوليــا بمســاعدة ش�كات اوروبيــة ي
ن ف
ق ف
ف
ف
ـ� ي�
و� عمليــات اطلــق عليهــا اســم «االنفــال» البــادة األ ك ـراد العراقيـ ي
ا� ي
ي� الحــرب العراقي ـةـ االيرانيــة ،تمــادى ي� اســتخدامها ضــد الشــعب الع ـر ي
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كردســتان العـراق .وأشــهر اســتخدام لهــذه األســلحة عندمــا قصــف مدينــة حلبجــة الكرديــة العراقية.وباألضافــة اىل حلبجــة ،قصفــت قــوات النظــام
ف
ق
ئ
ف
ـوال� ســجل القــرى والقصبــات الكرديــة ي� كردســتان العـراق
ا� جاســم الـ ي
ـ� العـر ي
الســابق العديــد مــن المناطــق األخــرى بالســاح الكيميــاوي .الصحـ ي
الـ تـى تعرضــت للقصــف بالســاح الكيميــاوي منــذ أواســط نيســان  1987وحـ تـى أواســط ش
ت�يــن أول  ،1988بحســب تواريـ ـ ــخ القصف.وكتــب كارل
ي
ن
فيك،مــن ال ـ «واشــنطن بوســت» عقــب زيارتــه لكردســتان العـراق يقــول « :طبقــا لتقاريــر بعــض المؤرخـ يـ� ،ومنظمــات حقــوق االنســان ،فــان القــوات
الجويــة العراقيــة ألقــت  13حاويــة معبــأة بالغــاز عــى قريــة قوبتبــه مســاء يــوم  30آيــار  1988ضمــن عمليــة «األنفال».ويؤكــد االكـراد بــان عمليــات
ف
«األنفــال» اســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  180ألــف شــخص ي� القــرى الكرديــة»  .وتبــدو روســيا ،ومــا تملكــه مــن قــدرة هائلــة عــى الحــرب
الكيمياويــة ،قــد امــدت صــدام حسـ ي ن
ـ� بالمــواد الـ ت يـى طلبهــا .وبمجــرد تحديــد الـ شـركات االجنبيــة الـ ت يـى امــدت الســلطات العراقيــة بالمــواد ،ربمــا ســتتخذ
اج ـراءات قانونيــة بشــأنها؟ وإن تحريــك الدعــاوى عــى هــذه الـ شـركات يتطلــب مايـ يـ�  -1 :توفـ يـر الوثائــق واالدلــة القانونيــة مــن داخــل الع ـراق ومــن
ن ف
الــدول الـ تـى تعمــل فيهــا هــذه الـ شـركات  .والطلــب مــن الجاليــات الكورديــة والعراقيـ ي ن
ـ� ي� دول العالــم لتقديــم مــا لديهــم مــن معلومــات
ـ� المقيمـ ي
ي
ً
ن
ن
عــن الـ شـركات والــوكالء والوســطاء واالشــخاص المتورطـ يـ� بهــذه الجرائــم وتزويــد وزارة شــؤون الشــهداء والمؤنفلـ يـ� بهــذه المعلومــات  .فضــا عــن
االســتفادة مــن المعلومــات والشــهادات واالحــكام القانونيــة الموثقــة ف ي� المحاكمــات الـ ت يـى جــرت ف ي� العـراق وهولنــدا بخصــوص جريمــة �ض ب حلبجــة .
ين
والمحام� العر ي ن
ين
ين
والمؤنفل�
اقي� وبخاصة من اقليم كوردســتان وبالتنســيق مع وزارة شــؤون الشــهداء
القانوني�
الخ�اء
 -2تشــكيل فريق عمل من ب
ف
ف� حكومــة اإلقليــم لدعــم ومســاندة المحامـ ي ن
ـ� أو ش�كات المحامــاة ي� الــدول الـ ت يـى توجــد فيهــا هــذه الـ شـركات المتهمــة بالجرائــم والـ ت يـى ســتحرك
ي
ف
الدعــوى ضدهــا أمــام المحاكــم المختصــة -3 .تدخــل الدولــة ي� المركــز واالقليــم لغــرض توفـ يـر االمكانــات الماليــة مــن اجــور االتعــاب ومصاريــف
ـاس مــن الحكومــة االتحاديــة العراقيــة وتعــاون الســفارات والقنصليــات العراقيــة
الخـ بـرات المقدمــة والمصاريــف االخــرى  -4 .تكثيــف الجهــد الدبلومـ ي
أيضــا وصــوال اىل محاكمــة المتهمـ ي ن
ـ� والـ شـركات وتعويــض الضحايــا والمت�ض ريــن ف� حلبجــة وكوردســتان عمومـ ًـا .5 .اعــداد ش
ت�يـ ـ ــع خــاص بمقاضــاة
ي
ً
ق
ش
ت
ا� الســابق باالســلحة الكيمياويــة وتعويــض ضحايــا معــارك االنفــال وخصوصــا حلبجــة  ،مــن قبــل برلمــان
الــركات االجنبيــة الـ يـى زودت النظــام العـر ي
ً
ف
ً
ال�لمــان والضغــط عليــه بغيــة ش
ت�يعــه  .باالســتناد اىل المــادة ( /132اوال وثانيــا
كوردســتان او الكتلــة الممثلــة لالقليــم ي� برلمــان العـراق وتقديمــه اىل ب
ً
وثالثــا ) مــن دســتور العـراق لعــام  2005ونصــوص اخــرى فيــه (. )79
ف
ف
ومــن جانــب آخــر  ،وفيمــا يتعلــق بالمحاكــم المختصــة بالنظــر ي� هــذه القضايــا  ،فــأن إختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة ومقرهــا الهــاي ي� هولنــدا
ف
ف
�نز
ن
ـاس للمحكمــة الـ ت يـى جــاء فيهــا مايـ يـ�  -1(( :للــدول وحدهــا الحــق ي� أن
ينحــر ي� حــل ال اعــات بـ يـ� الــدول طبقــا لنــص المــادة  34مــن النظــام االسـ ي
ـ� المتنازعتـ ي ن
تكــون أطرافـ ًـا ف� الدعــاوى الـ تـى ترفــع للمحكمــة)) .وعــى هــذا االســاس ال يجــوز عــرض الـنز اع عــى المحكمــة المذكــورة إال باتفــاق الدولتـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
معــا  ،عــى أن تقــوم المحكمــة بحــل الـنز اع بينهمــا  .ولهــذا ال يمكــن للعـراق بمفــرده أن يحــرك الدعــوى عــى أيــة دولــة لهــا دور ي� تزويــد نظــام صــدام
بهــذه االســلحة الـ تـى اســتعملت ف� حلبجــة إال باتفــاق الدولتـ ي ن
ـ�  ،كمــا ال يمكــن تحريــك الدعــوى أمــام ذات المحكمــة اذا كان الطــرف المتهــم ليــس
ي
ي
دولــة ذات ســيادة وإنمــا ش�كــة اجنبيــة أو شــخص طبيــ� مثــل الوســيط والوكيــل والعميــل أو الممثــل ش
لل�كــة االجنبيــة  .لهــذا نــرى ،أن الطريــق
ي
ف
 :ف
ف
ن
ش
ن
ـو� الســليم واالرسع ي� محاســبة الـ شـركات والحصــول عــى التعويضــات هــو ي� توكيــل المحامـ يـ� أو �كات المحامــاة ي� الــدول المتورطــة بهــذه
القانـ ي

ـ� لجنــة الخـ بـراء القانونيـ ي ن
الجرائــم إلقامــة الدعــاوى أمــام القضــاء المحــ� االجنـ بـى وفقــا لالدلــة القانونيــة المتوفــرة  ،عــى أن يتــم ذلــك بالتنســيق بـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
ن ف
ش
ن
ن
ـ� إن تحريــك
ووزارة شــؤون الشــهداء والمؤنفلـ يـ� ي� إقليــم كوردســتان وبـ يـ� �كات المحامــاة أو المحامـ يـ� ي� هــذه الــدول المذكــورة  .ومــن الطبيـ ي
هــذه الدعــاوى تجــد لهــا ســندا قانونيــا قويــا  ،كمــا إن المطالبــة بالتعويضــات عــن اال�ض ار يمكــن أن تكــون بمبالــغ ماليــة كبـ يـرة جــدا  ،ألن اال�ض ار الـ ت يـى
ش
ه ش�كات غنيــة مــن الناحيــة الماليــة وتقــع عليهــا مقومــات المســؤولية
حصلــت عــى مدينــة حلبجــة ليســت قليلــة  ،وألن هــذه الــركات المتهمــة ي
ـ� تســتحق العقــاب ودفــع التعويضــات الماليــة للمت�ض ريــن  ،فضــا عــن وجــوب قيامهــا بتوفـ يـر المعالجــات الطبيــة والنفســية
ـال فـ ي
القانونيــة  ،وبالتـ ي
لمــن بـق ي عــى قيــد الحيــاة طبقــا لمــا ســتقرره المحكمــة المختصــة  .كمــا نعتقــد ،إن المـ بـررات القانونيــة واالنســانية الـ ت يـى توجــب تحريــك الدعــاوى عــى
الـ شـركات والــوكالء والوســطاء ومــن تــورط ت ز
ب�ويــد نظــام صــدام بهــذه االســلحة المحرمــة دوليــا تقتضيهــا قواعــد العدالــة االنتقاليــة والعدالــة الجنائيــة
 ،إذ مايـزال هنــاك الكثـ يـر مــن المسـ ي ن
ـؤول� عــن هــذه الجرائــم لــم يمثلــوا أمــام القضــاء ولــم تجــر محاســبتهم حـ تـى اآلن  ،فضــا عــن وجــود اعــداد كبـ يـرة
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ف
�ض
ـا� لــم يحصلــوا عــى التعويــض عــن الـرض ر  ،كمــا إن التلــوث البيـ ئ يـى مــن المــواد الكيمياويــة وااللغــام يتطلــب
و� المنـ ي
مــن المت ريــن داخــل كوردســتان ي
ف
ق
ا� والقواعــد الدوليــة  -الـ شـركات األجنبيــة ووزارة الماليــة ي�
امكانــات ماليــة وخـ بـرات فنيــة لمعالجتهــا ويجــب أن تتحملهــا  -طبقــا للقانــون الع ـر ي
ن
ت
ـو� عــى مســؤولية الخزينــة
الحكومــة االتحاديــة العراقيــة طبقــا للمســؤولية التضامنيــة عــن هــذه الجرائــم الـ يـى ال تســقط بمــرور الزمــان  .والدليــل القانـ ي
ف
االتحاديــة للدولــة العراقيــة ي� دفــع التعويضــات عــن جرائــم النظــام الســابق  ،هــو أن هــذه الخزينــة دفعــت وتدفــع حـ تـى اآلن التعويضــات للعديــد مــن
الــدول والـ شـركات االجنبيــة ولمئــات اآلالف مــن االشــخاص الذيــن تعرضــوا للـرض ر مــن جـراء احتــال نظــام صــدام لدولــة الكويــت عــام  1990وفقــا

ـدول واحــكام المحاكــم ف ي� بعــض الــدول  ،رغــم ســقوط ذلــك النظــام وزوال حــزب البعــث مــن الســلطة (.)80
لقـرارات مجلــس األمــن الـ ي
ً
ـ� (مثــل
سادســا  -إحيــاء الذكــرى :إحيــاء الذكــرى هــو أي حــدث أو واقعــة أو بنيــة تعمــل كآليــة للتذكــر .ويمكــن أن يتــم إحيــاء الذكــرى بشــكل رسـ ي
إقامــة نصــب تــذكاري) أو غـ يـر رســ� (مثــل بنــاء جداريــة ف� مجتمــع محــى) ،رســميا مــن طــرف الدولــة أو تلقائيـ ًـا مــن طــرف المواطنـ ي ن
ـ�  .ويســى النــاس
ي
ي
ف
ض
ـا� ألســباب عديــدة ،منهــا الرغبــة ي� اســتحضار ذكــرى الضحايــا و/أو التعــرف عليهــم ،أو تعريــف النــاس بماضيهــم ،أو
إىل إحيــاء ذكــرى أحــداث المـ ي

زيــادة وىع المجتمــع ،أو دعــم أو تعديــل روايــة تاريخيــة أو تشــجيع تبـن ي االحتفــال بالذكرى/مسلســل العدالــة االنتقاليــة مــن أقــى مســتوى محـ يـ�.
ف
ُ
ويشــكل فهــم احتياجــات الضحايــا وعائالتهــم والناجـ ي ن
ـ� مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان الصارخــة أحــد العنــارص الرئيســية ي� العدالــة االنتقاليــة .ورغــم
ً
ض
يطالبــون بالعمــل عــى بلــوغ عــدد مــن أهــداف
ـا� ،إال أن الضحايــا وجمعياتهــم المنظمــة كثـ يـرا مــا ِ
عــدم وجــود شــكل وحيــد لتعامــل الضحيــة مــع المـ ي
ً
ف
العدالــة االنتقاليــة ،بمــا ي� ذلــك تحقيــق العدالــة والمحاســبة ،إظهــار الحقيقــة ،جـ بـر األ�ض ار ،ضمــان عــدم تكـرار مــا جــرى .إضافــة إىل كل ذلــك ،غالبــا
ً
ف
ض
ـا� يتيــح نوعــا مــن تكريــم الذيــن ماتــوا أو تمــت التضحيــة بهــم .غـ يـر أن آليــات التذكــر يمكــن أن تســاهم ي�
مــا يكــون هنــاك مطلــب بالتذكــر ،فتذكــر المـ ي
ف
خ
ز
بلــوغ أهــداف أخــرى للعدالــة االنتقاليــة ،بمــا ي� ذلــك البحــث عــن الحقيقــة ،ضمــان عــدم تكـرار الخروقــات مســتقبال ،تحفـ يـر الحــوار والنقــاش تاريـ ي
مناســب ،اإلنصــات ألصــوات الضحايــا ،ومتابعــة األهــداف المرتبطــة بجـ بـر أ�ض ار الضحايــا .وهنــا نقــول  ،انــه عــى الرغــم مــن إحيــاء ذكــرى مجــزرة
حلبجــة  ،إال ان الدولــة لــم تتبـ نـى احيــاء هــذه الذكــرى انمــا تولــت محافظــة حلبجــة واقليــم كوردســتان العـراق احيــاء هــذه الذكــرى ســنويا  ،وتخليدهــا
 ،وإقامــة الشــواهد والمعــارض والتماثيــل الـ ت يـى تمجــد الذكــرى  .ولذلــك اليشــعر ذوي الضحــاا باالهتمــام الــازم بفاجعتهــم وبتخفيــف الـرض ر المعنــوي
المتمثــل بمعاناتهــم  .ومــن ثــم تبـىق موجبــات العدالــة االنتقاليــة غـ يـر متحققــة ممــا يصيبهــا بالفشــل (. )81

الخاتمة

ف
ف
ي� نهايــة هــذا البحــث البــد مــن تســليط الضــوء عــى اهــم االســتنتاجات الـ ت يـى توصلنــا اليهــا ي� هــذه الدراســة ،واالشــارة اىل اهــم مــا يســتحق ان يطــرح
مــن ت
مق�حــات نراهــا جديــرة بــان تؤخــذ بنظــر االعتبــار.

أوال :االستنتاجات

ً
ه مجموعــة مــن
-1إن العدالــة االنتقاليــة نتــاج للخطــاب الـ ي
وه تشــكل جــزءا منــه  .باعتبــار أن العدالــة اإلنتقاليــة ي
ـدول حــول حقــوق اإلنســان ،ي
ًّ
ّ
دوليــا مــن أجــل محاربــة ومكافحــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان  ،ومــن التدابـ يـر المتخــذة بهــذا
«القضائيــة» وغـ يـر القضائيــة والـ ت يـى طبقــت
التدابـ يـر
ّ
ـ� الحقائــق  ،وأشــكال مختلفــة إلصــاح ومحاســبة المؤسســات الســيما المؤسســات
الشــأن (المالحقــات القضائيــة) باإلضافــة لتشــكيل لجــان لتقـ ي
ً
ف
ت
ه
القضائيــة والعســكرية واألمنيــة الـ يـى أســهمت ي� تلــك اإلنتهــاكات الجســيمة  .وال تعــد العدالــة اإلنتقاليــة نوعــا مــن أنــواع العدالــة الخاصــة  ،بــل ي
ف ت
نز
ـ� ف� جرائــم حقــوق اإلنســان الســيما مــن المسـ ي ن
ن
ـؤول� الكبــار
لتحقيــق «العدالــة» ي� فــرات إنتقاليــة مــن الـ اع أو القمــع  ،مــن خــال كشــف المتورطـ ي ي
مــن خــال اللجــان التحقيقيــة ولجــان الحقيقــة والتحقيــق معهــم ومحاكمتهــم وتعويــض الضحايــا  ،حيــث يعتــر هــذا األمــر ت
إع�افــا بحقــوق الضحايــا
ب
 ،ومــن هنــا تقــوى الديمقر ّ
اطيــة ويشــتد عضــد ســيادة القانــون .
ف
-2تكمــن أهميــة العدالــة االنتقاليــة الجنائيــة كموضــوع هــذه الدراســة عــى أثــر أهميــة وخطــورة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان الســيما ي�

الكوردســتان و العـراق وإرث انتهــاكات وجرائــم حقــوق اإلنســان الخطـ يـرة عــى مــر الحكومــات الســابقة كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة
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ف
ـ� واالختفــاء القــري واليــوم نــرى تكرارهــا عــى يــد الحكومــات الحاليــة .
الجماعيــة والتصفيــة الجســدية واالعتقــال التعسـ ي

-3ان بــدء ظهــور مصطلــح العدالــة االنتقاليــة يرجــع اىل أواخــر الثمانينــات ومطلــع التســعينات ،حيــث ارتفعــت األصــوات المطالبــة بالعدالــة
واالنتقــال إىل الديمقراطيــة عقــب االطاحــة بأغلــب الديكتاتوريــات ف� أمريــكا الالتينيــة ش
و�ق أوروبــا .وســى دعــاة حقــوق اإلنســان وقتهــا ،إىل إثبــات
ي
ن
وتوثيــق االنتهــاكات الـ ت يـى كانــت تقــوم بهــا األنظمــة الســابقة ،ومــن هنــا بــدأ يظهــر مصطلــح “العدالــة االنتقاليــة” .وقــد أرجــع بعــض الباحثـ يـ� أصــل
ف
مفهــوم العدالــة االنتقاليــة إىل محاكــم نورنبـ يـرغ ( ،)1945حيــث عمــدت الــدول المنتــرة ي� الحــرب العالميــة الثانيــة إىل توســيع نطــاق آليــات القانــون
ـ� النــازي واليابـ نـا� ،مــع ت
الجنـ ئـا� ف� حينهــاُ ،لتمكــن مــن محاكمــة قيــادات عســكرية وسياســية بعينهــا ف� النظامـ ي ن
ال�كـ ي زـر عــى الجرائــم الـ ت يـى ارتكباهــا .
ي
ي
ي ي
ً
ً
-4يشـ يـر معـ نـى العدالــة االنتقاليــة إىل حقـ ٍـل مــن النشــاط أو التحقيــق يركــز عــى المجتمعــات الـ ت يـى تمتلــك إرثــا كبـ يـرا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
واإلبادة الجماعية ،أو أشــكال أخرى من االنتهاكات تشــمل الجرائم ضد اإلنســانية ،أو الحرب األهلية ،وذلك من أجل بناء مجتمع ث
أك� ديمقراطية

ت
ـاع ،والمصالحــة الوطنيــة،
لمســتقبل آمــن .ويمكــن إدراك المفهــوم مــن خــال عــدد مــن المصطلحــات الـ يـى تدخــل ضمنــه مثــل إعــادة البنــاء االجتمـ ي
ً
وتأســيس لجــان الحقيقــة ،والتعويــض للضحايــا ،وإصــاح مؤسســات الدولــة العامــة الـ ت يـى غالبــا مــا ترتبــط بهــا الشــبهات اثنــاء ال�نز اعــات األهليــة
الداخليــة المســلحة مثــل ش
ـ� مفهومـ ي ن
ال�طــة وقــوى األمــن والجيــش .ويربــط مفهــوم العدالــة االنتقاليــة بـ ي ن
ـ� همــا  :العدالــة واالنتقــال ،ولكــن المعـ نـى
ٌ
ـدالل األدق للمفهــوم يعـن ي تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة الـ ت يـى تمــر بهــا دولــة مــن الــدول .
الـ ي
ت
ـياس يهتــم بتنميــة مجموعــة واســعة مــن األسـ تـراتيجيات
-5وإن مجــال العدالــة األنتقاليــة أو مواصلــة العدالــة الشــاملة أثنــاء فــرات األنتقــال السـ ي
ف
ف
ث
ض
و�
ـا� وتحليلهــا وتطبيقهــا عمليــا بهــدف خلــق مســتقبل أ كــر عدالــة وديمقراطيــة  .ي
المتنوعــة لمواجهــة أرث أنتهــاكات حقــوق األنســان ي� المـ ي
ال التعامــل مــع أرث األنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن العدالــة الجنائيــة وعدالــة
الجانــب النظــري والعمـ يـ� تهــدف العدالــة األنتقاليــة ي
أصــاح ال ـرض ر والعدالــة األجتماعيــة والعدالــة األقتصاديــة .
ت
ت
ال� تتم محاســبة
ـ� إىل عدم تكرار الفظائع واالنتهاكات ي
-6إن أحد األهداف اإلســراتيجية للعدالة االنتقالية بالنظر إىل فلســفتها الخاصة هو السـ ي
ف
ومســاءلة المسـ ي ن
ـؤول� عنهــا .وممــا ال شــك فيــه اليــوم أن تثبيــت العدالــة االنتقاليــة عــى أرض الواقــع لــن ينجــح ي� نهايــة المطــاف إال عندمــا يســهم
ف
ف
ـ� يعفينــا مــن االحتيــاج بعــد ذلــك إىل بــذل جهــود أخــرى إلق ـرار العدالــة ي� حــاالت مــا بعــد انتهــاء
ي� الحــد مــن ارتــكاب الفظائــع بصــورة فعليــة ،لـ ي
ـرم العدالــة االنتقاليــة أوال إىل القطيعــة مــع اإلفــات مــن العقــاب وترســيخ ثقافــة المســؤولية الجنائيــة لــدى الدولــة ومؤسســاتها،
الرصاعــات .كمــا تـ ي
ف
ـ� تشــمل الرئيــس والمــرؤوس دون تفرقــة إال ي� حجــم االنتهــاكات المرتكبــة ومســتوى المســؤولية .وعــادة يوضــع قــدر كبـ يـر
وكذلــك لــدى األفـراد؛ فـ ي
مــن ت
ال�كـ ي زـر عــى أربعــة أنــواع مــن «النهــج»:
ُ َ
عت َ�ون ث
ّ
ّ
ت
ين
يتحمل المسؤولية.
أك� من
ال� تطال
المرتكب� الذين ي ب
 المالحقات القضائية ،السيما تلك يّ
 ج� ال�ض ر ،الذي تَّ
وتتخذ خطوات لمعالجتها.
المتكبدة
تع�ف الحكومات من خالله باأل�ض ار
ب
ّ
المسلحة ،ش
وال�طة والمحاكم.
 إصالح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية عىل غرار القواتف
 لجــان الحقيقــة أو وســائل أخــرى للتحقيــق ي� أنمــاط االنتهــاكات الممنهجــة والتبليــغ عنهــا .وال ينبـغ ي النظــر إىل هــذه األســاليب المختلفــة كبدائــللبعضهــا البعــض.
-7مــن األهــداف المبـ ش
ـا�ة للعدالــة االنتقاليــة  :مواجهــة رغبــات اإلنتقــام والعنــف المتبــادل و إصــاح وتطهـ يـر مؤسســات الدولــة المتســببة بجرائــم
حقــوق اإلنســان و كذلــك التأكيــد عــى العنــارص األساســية للعدالــة االنتقاليــة والـ تـى ترتكــز الحقــوق االنســانية ش
الم�وعــة ،واالعتمــاد عــى القانــون
ي
ن
ـا� لمنــع اإلفــات مــن العقــاب ،وذلــك باعتمــاد المســاءلة والمحاســبة عــى االرتكابــات الســابقة ،وأخــذ حقــوق الضحايــا بنظــر االعتبــار
ـدول االنسـ ي
الـ ي
لجـ بـر ال ـرض ر واالنصــاف ،والتاكيــد عــى نبــذ العنــف وأفعــال االنتقــام ونـ شـر مبــادئ التســامح ،ومــن اهــداف االخــرى إصــاح وتطهـ يـر مؤسســات
ت
ـ� كخطــوة مكملــة و�ض وريــة للخطــوات الســابقة (المحاكمــات والتعويــض)،
الدولــة المتســببة بجرائــم حقــوق اإلنســان ،تــأ� خطــوة اإلصــاح المؤسـ ي
اط.
لضمــان ســامة إنجــاح مسـ يـرة االنتقــال للمجتمــع الديمق ـر ي
ـ�
ه لجــان يتــم تشــكيلها بشــكل رسـ ي
-8ومــن العنــارص الجنائيــة لتطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة  :لجــان الحقيقــة الداخليــة و لجــان التحقيــق الدوليــة ،ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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للبحــث ف� وقائــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وأســبابها ،ونتائجهــا ،وتعــ� أهميــة خاصــة لشــهادات الضحايــا ،بعــد أن تكفــل لهــم التأمـ ي ن
ـ� والحمايــة.
ي
ي
ف
ت
رض
ومــن المفــرض أن تســاهم تلــك اللجــان ي� المالحقــات القضائيــة ،وتحديــد مــا تطلبــه المؤسســات مــن إصــاح ،وجـ بـر الـ ر للضحايــا ،بعــد عــرض
النتائــج الـ تـى خرجــت بهــا ،وإصــدار توصيــات .و إقامــة الدعــاوى ومحاكمــة المسـ ي ن
ـؤول� عــن جرائــم حقــوق اإلنســان والتعويــض ن عنــارص اخــرى  ،أي
ي
ت
ـئول�ن
ن
ـئول� عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وت�كــز أغلــب الدعــاوى ضــد “الــرؤوس الكبـ يـرة” ألنهــم كمسـ ي
إقامــة دعــاوى تطالــب بالتحقيــق مــع المسـ ي
وأصحــاب نفــوذ كانــوا مسـ ي ن
ـول” ،أي البــدء مــن قمــة الهــرم .كمــا
أس أو الطـ ي
ـئول� عــن القــدر األ كـ بـر مــن المســئولية ،وهــذا يمكــن تســميته بـ”النهــج الـر ي
ف
ن ف
ـدول
و� النظــام القانــون الـ ي
جــرى عــن محاكمــة الرئيــس النظــام الســابق صــدام حسـ يـ� ي� الع ـراق ومبــارك ومعاونيــه أمــام محكمــة وطنيــة ،وبالرغــم ي
ه الســائدة ،ولكــن بتاثـ يـر
ه الســائدة ،اي مســؤولية الدولــة عــن اعمــال رعاياهــا وال ســيما رئيســها وقادتهــا ي
التقليــدي كانــت المســؤولية الجماعيــة ي
ه المقبولــة وانمــا معهــا فكــرة ان يكــون الفــرد مرتكــب
االجتهــادات الفقهيــة اســتقر القواعــد الدوليــة عــى انــه لــم تعــد مســؤولية الدولــة وحدهــا ي

ت
ـ� اليهــا اذا كان هنــاك عالقــة وربــط بينهمــا  .ومثــال عــى ذلــك تحميــل الرئيــس
الجريمــة الدوليــة هــو المســؤول عنهــا وحــده او مــع الدولــة الـ يـى ينتـ ي
ن ف
ن
ـو� ي� قضيــة دارفــور ،ومــن ضمــن صالحيــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب االحالــة الصــادرة
ـودا� (عمــر البشـ يـر) المســؤولية الجنائيــة قانـ ي
السـ ي
ـدول وهــو ال يســتطيع التمســك بحصانتــه ف ي� رد التهــم عليــه ،وفــق نظــام رومــا.
مــن مجلــس االمــن الـ ي
ً
ً
-9ومــن أهــم العنــارص الجنائيــة لتطبيــق العدالــة االنتقاليــة :أصبــح لزامــا عــى الحكومــات ليــس فقــط التصــدي لمرتكـ ب يـى هــذه التجــاوزات بــل أيضــا
ضمــان حقــوق الضحايــا .وبوســع الحكومــات تهيئــة الظــروف المالئمــة لصيانــة كرامــة الضحايــا وتحقيــق العــدل بواســطة التعويــض عــن بعــض مــا
ن
رض
رض
ـا� عــدة مــن بينهــا التعويــض (عــن ال ـرض ر أو ضيــاع الفــرص) ،ورد االعتبــار
لحــق بهــم مــن ال ـ ر والمعانــاة .وينطــوي مفهــوم جـ بـر ال ـ ر عــى معـ ي
ف
ً ف
(لمســاندة الضحايــا معنويــا و� حياتهــم اليوميــة) واالسـ تـرجاع (اســتعادة مــا فقــد قــدر المســتطاع) .وعليــه تتمثــل مســؤولية العـراق ي� التعويــض بدفــع
ف
رض
�ض
ت
ـال أم حقــه ي� ســامة روحــه أم بدنــه أم حقــه
مبلــغ مــن المــال عــن اال ار الـ يـى ترتبــت عــى جرائمــه ،ســواء اكان هــذا الـ ر أصــاب حــق االنســان المـ ي
ف
ف
ي� كيانــه االعتبــاري ،أم حقــه ي� عــدم تلــوث بيئتــه ،ويتضمــن حــق جـ بـر هــذا اال�ض ار بالتعويــض المــادي عــن القتــل واألذى الجســدي والعقـ يـ� والـرض ر
ف
ـه� وتكاليــف المســاعدة القانونيــة ،و مــن ال يمكــن تعويضهــم شــخصيا ،الن معضــم أفعــال انتهــاكات
ـال ،وبمــا ي� ذلــك خســارة الفــرص والتشـ ي
المـ ي
ـ� ومــن اصحــاب المصلحــة ش
حقــوق االنســان قــد قضــت عــى حيــاة المت�ض ريــن ،ممــا يوجــب تعويــض الورثــة ش
ال�عيـ ي ن
الم�وعــة وخصوصــا لســكان
حلبجــة الت�ض ريــن جـراة القصــف الكيميــاوي مــن قبــل النظــام الســابق.

ف
ف
ف
 -10ان تشــكيل المحكمــة الجنائيــة المركزيــة بخصــوص محاكمــة النظــام الســابق ي� العـراق مــن آليــات تطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة ي� العـراق ي� يــوم
 10كانــون االول  2003صــدر امــر بتأسيســه المعنيــة بجرائــم الحــرب ضــد االنســانية لمحاكمــة المتهمـ ي ن
ـ� بارتــكاب جرائــم االبــادة الجماعيــة و الجرائــم
ين
القوان� العراقية المرتكبة من  1968/ 7/ 17اىل  .2003/ 5/ 1صدر قانون المحكمة الجنائية
ضد االنسانية و جرائم الحرب ،وكذلك انتهاكات

ف
ف
ت
و� مقدمتهــم الرئيــس الســابق للنظــام صــدام حسـ ي ن
ـ�  ،لتســهم ي�
العراقيــة العليــا رقــم  10لســنة  2005الـ يـى حاكمــت بعــض رمــوز النظــام الســابق ،ي
اط بعــد عهــد ديكتاتــوري ليســهم ذلــك ف ي� تحقيــق العدالــة االنتقاليــة .
حالــة االنتقــال الديمقـر ي
ـ� تطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة ف� العـراق ،قوانـ ي ن
-11ومــن قوانـ ي ن
ـ� اجتثــاث البعــث والكيانــات المنحلــة ،بقـرار رقــم  1اجتثــاث البعــث ف ي� 2003/ 5/ 16
ي
ض
ـا� بفصــل وتطهـ يـر مؤسســات القطــاع العــام مــن البعثيـ ي ن
ـ� ذوي المراتــب الحزبيــة العليــا االربعــة،و ق ـرار  2والصــادر ف ي� 2005/ 2/ 23
والقـ ي
ً
والمعنــون بحــل الكيانــات والــذي قـىض بحــل وزارة الدفــاع والتشــكيالت المرتبطــة بهــا وكذلــك كافــة المؤسســات االمنيــة ،وطبقــا لقـرارات لجنــة إعــادة
ـ� والمرسحـ ي ن
المفصولـ ي ن
ـ� يقــدر بثالثــة اربــاع المليــون منهــم مــا يقــارب  350و  400الــف مــن الجيــش( ) .وكان قـرار حــل الجيــش قــد تلـىق االنتقــادات
ف
ق
ا� اكـ بـر مجــال للتوظيــف ي� الدولــة والتعبئــة االجتماعيــة واالعـ ت زـراز الوطـن ي  ،وان هــذه العــدد الهائــل الــذي
مــن اغلــب دول العالــم ،ويعتـ بـر الجيــش العـر ي
ت
اط وكانــت بمثابــة المغــذي
شــملهم الفصــل والتطهـ يـر ،وهــذا مــا شــكل الحاضنــة االجتماعيــة الواســعة للقــوى الـ يـى ناهضــت التغيـ يـر والتحــول الديمقـر ي
للتعبئــة ش
الب�يــة للحــرب االهليــة الـ ت يـى دارت رحاهــا منــذ  2006حـ تـى تحــول قســم منهــا اىل ادوات للقــوى االقليميــة تمــارس االرهــاب لفــرض اجندتهــا
ـ� السياسـ ي ن
عــى مســار التحــول الديمق ـراط .وقانــون الســجناء والمعتقلـ ي ن
ـي� (قانــون  )2006/4تــم تشــكيل (مؤسســة الشــهداء) عــى وفــق قانــون
ي
رقــم  3لســنة  2006والـ تـى تعالــج الوضــع العــام لــذوي الشــهداء كمــا تــم تشــكيل (مؤسســة الســجناء السياسـ ي ن
ـي�) عــى وفــق قانــون رقــم  14لســنة
ي
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ً
ً
 2006لتعويضهــم ماديــا ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الـ ت يـى قدمهــم  .وتــم االتفــاق عــى المــادة  58مــن قانــون (ادارة الدولــة للمرحلــة

االنتقاليــة) والـ ت يـى اصبحــت المــادة  140مــن دســتور  2005والـ ت يـى تعالــج التغيـ يـرات الـ ت يـى اجراهــا النظــام الســابق للهيــاكل االداريــة لبعــض المحافظــات
ف
ا� ألســباب سياســية وعرقيــة.
بهــدف التغيـ يـر الديموغـر ي
ف
ف
و� المســتقبل
-12واســتنتجنا مــن ان عــدم تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ي� الع ـراق وعــدم تطبيــق القانــون المتعلــق بهــذه العدالــة ســيقود بالنتيجــة ي
ف
القريــب اىل عــدم اســتقرار البلــد ،وهــذا االمــر بــدوره ســيقود اىل اضعــاف التجربــة الجديــدة ،واخـ يـرا اىل احــداث عمليــة تغيـ يـر اخــرى ربمــا التكــون ي�
ً ف
ف
ق
ـببا ي� وصــول العـراق إىل مرحلتــه الحاليــة
ا� .وعــدم العمــل بآلياتــه الحقيقيــة الـ ت يـى ال تتنــا� مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ،كان سـ
صالــح المجتمــع العـر ي
ً ف
ـببا ي� ارتــكاب أيــة انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ويمكــن القــول ،إن تجربــة العـراق
وازديــاد حــاالت اإلفــات مــن العقــاب وظلــم أشــخاص لــم يكونــوا سـ
ً
ُ
ف
ف
ت
ـل� ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة وتجاهــل اآلليــات
ـاط السـ ب ي
الـ يـى فشــلت ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة ،باإلمــكان أن تــدرس أو تكــون مثــال عــى التعـ ي
ً
ً
حقيقيــا للعدالــة االنتقاليــة ،أبرزهــا جنــوب أفريقيــا.
القانونيــة واالنصيــاع لرغبــات مافيويــة ،عــى عكــس التجــارب األخــرى الـ ت يـى أصبحــت مثــال
ف
ـدول عــن جميــع االنتهــاكات الحاصلــة لحقــوق االنســان ،ومســؤولية ايضــا عــن مخالفتهــا
-13تعتـ بـر حكومــة الع ـراق مســؤولة ي� نظــر القانــون الـ ي
للصكــوك الدوليــة الـ تـى تتكــون منهــا» ش
ـان»ول�وتوكول جنيــف الخــاص بعــدم اســتعمال الغــازات الخانقــة والســامة
ال�عيــة الدوليــة لحقــوق االنسـ
ب
ي
عــام  1925واتفاقيــة االبــادة الجماعيــة لعــام  .1948عمــا حــدث الهجــوم الكيميـ ئـا� عــى حلبجــة ف� األيــام األخـ يـرة للحــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة ،بـ يـ�ن
ي
ي
ً
ن
ا� ومقاتـ يـ� البيشــمركة األ كـراد  ،حيــث قــام الجيــش
 16و 19مــارس ســنة  ،1988حيــث كانــت مدينــة حلبجــة تشــهد تواجــدا مــن قبــل الجيــش اإليـر ي
ق
ث
ن
ـال المدينــة  .وقــد مــات آالف
ا� قبــل دخولهــا بقصفهــا بالغــازات الســامة ،ممــا أدى إىل استشــهاد أ كــر مــن  5500مــن األ كـراد العراقيـ يـ� مــن أهـ ي
العـر ي
ف
ـال نتيجــة المضاعفــات الصحيــة واألم ـراض والعيــوب الخلقيــة  .كانــت الهجمــة ،الـ ت يـى جــرت ضمــن مــا عــرف بمعركــة
مــن ســكان البلــدة ي� العــام التـ ي
ف
األنفــال ف� حــرب الخليــج األوىل ،وه أ كـ بـر هجمــة كيماويــة ُو ّجهــت ضــد ســكان مدنيـ ي ن
ـ� مــن عــرق واحــد وهــم األ ك ـراد حـ تـى اليــوم.و ي�  23كانــون
ي
ي
ـم�  2005وحكمــت المحكمــة الهولنديــة أن صــدام ارتكــب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ضــد شــعب حلبجــة؛ وكانــت هــذه المــرة األوىل الـ ت يـى
األول/ديسـ ب
ف
و�  12آذار/مــارس  ،2008أعلنــت حكومــة العـراق الخطــط الراميــة إىل اتخــاذ
تصــف محكمــة هجــوم حلبجــة كفعــل مــن أفعــال اإلبــادة الجماعيــة .ي
مزيــد مــن اإلجـراءات القانونيــة ضــد المورديــن للمــواد الكيميائيــة المســتخدمة ف ي� هجــوم بغــاز ســام .
ف
ف
-14ومــن ركائــز المســؤولية ي� جريمــة حلبجــة ،أن األمــم المتحــدة اعتمــدت ي� العــام  1948اتفاقيــة لمنــع الجريمــة واإلبــادة الجماعيــة وحــددت
العقوبــة المفروضــة عــى مرتكبيهــا ،وقــد وقعــت أالتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطـراف ،دخلــت االتفاقيــة حـ ي زـر التطبيــق عــام  1951ثــم أنضــم العـراق
ف
اىل االتفاقيــة عــام  ،1959ونصــت االتفاقيــة عــى الجرائــم الـ ت يـى تنــدرج تحــت تســمية اإلبــادة الجماعيــة ،كمــا جــاءت هــذه المســؤولية ي� المــادة ()33

ـ� والـ تـى عقــدت ســنة  1949بمنــع الهجمــات العشــوائية الـ تـى تنتهــك حقــوق المدنيـ ي ن
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المدنيـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
ف
ف
ش
ـا� األول
ـ�ء ي� الفقــرة األوىل مــن المــادة ( )57مــن ب
ال�وتوكــول اإلضـ ي
وتعرضهــم اىل مخاطــر جســدية أو ي� ممتلكاتهــم .وكذلــك جــاء نفــس الـ ي
ً
ً
ـرا التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيـ ي ن
ـ� .بيــد أن
التفاقيــات جنيــف والمعقــودة عــام 1977معتـ بـرا األعمــال العدائيــة العســكرية انتهــاكا خطـ ي
الحكومــة العراقيــة عــى الرغــم مــن تجريــم المتسـ ي ن
ـبب� بهــذه الجريمــة ومحاكمتهــم لــم تذهــب اىل تعويــض ضحايــا جريمــة حلبجــة.
-15نعتقــد ،إن المـ بـررات القانونيــة واالنســانية الـ تـى توجــب تحريــك الدعــاوى عــى الـ شـركات والــوكالء والوســطاء ومــن تــورط ت ز
ب�ويــد نظــام صــدام بهــذه
ي
ن
ـؤول� عــن هــذه الجرائــم لــم يمثلــوا
االســلحة المحرمــة دوليــا تقتضيهــا قواعــد العدالــة االنتقاليــة والعدالــة الجنائيــة  ،إذ مايـزال هنــاك الكثـ يـر مــن المسـ ي
أمــام القضــاء ولــم تجــر محاســبتهم حـ تـى اآلن.

ت
ثانيا:
المق�حات

ت
ت
ـوص بتفعيــل آليــات العدالــة االنتقاليــة
-1مــن اجــل االعــراف بكرامــة األفـراد؛ واإلنصــاف واالعــراف باالنتهــاكات؛ وهــدف منــع وقوعهــا مــرة أخــرى نـ ي
ً
ـوص بوجــود إرادة سياســية تعـ ت زـرم محاســبة مرتكـ ب يـى الجرائــم ،يعــد أم ـرا ال جــدوى منــه ،لــذا يجــب أن تقــوم الدولــة بتطبيــق عـ ّـدة خطــوات منهــا:
نـ ي
ف
ـ� مجلــس مســتقل لـ ش
عــدم تســييس المحاكمــات ،أي نــزع الطابــع الســياس عنهــا ،لذلــك بتعيـ ي ن
ـإ�اف عــى التحقيقــات والمقاضــاة ،مثلمــا حــدث ي�
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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جنــوب إفريقيــا ف� منتصــف التســعينات .وافـ تـراض الـ بـراءة للمتهمـ ي ن
ـ� قبــل المحاســبة لضمــان نزاهــة المحاكمــة والقضــاء .
ي
ت ف
ت
-2بنيــات اإلسـ تـراتيجية الجنائيــة الواضحــة للمالحقــة القضائيــة ،لــذا ال بــد مــن وجــود خطــة إســراتيجية تصــاغ بطريقــة جيــدة ،حــى ي� حالــة وجــود
ت
ت
اآل�  :أ  .يجــب أن تتســم الخطــة
عــدد ضخــم مــن مرتكـ ب يـى الجرائــم الذيــن يجــب محاســبتهم .ولوضــع خطــة إســراتيجية ناجحــة ،ال بــد مــن مراعــاة ي
بالشــفافية ،باإلضافــة إىل رســم الخريطــة قبــل وضــع أي إسـ تـراتيجية تفصيليــة للمقاضــاة ،وذلــك بإعطــاء فكــرة عامــة عــن نــوع الجرائــم المرتكبــة،
وزمــن ومــكان ارتكابهــا ،والهويــة المرجحــة لمرتكبيهــا ،ويمكــن أن يعتمــد رســم الخريطــة عــى تحقيقــات تفصيليــة أو رســمية ،كمــا ينبـغ ي أن يقــوم بذلــك
ت
ن
ـام المه ـ ي
مجموعــة مؤهلــة .ب  .يجــب توعيــة الجمهــور بإســراتيجية المقاضــاة ،وأن يتــم ذلــك بشــفافية ووضــوح ،باإلضافــة إىل مشــاركة اإلعـ ي
ن
ـد�.
والمجتمــع المـ ي
ـوص بتفعيــل أهــم آليــات العدالــة االنتقاليــة كتفعيــل عمــل هيئــات اإلنصــاف والمصالحــة بعيــدا عــن التهميــش واإلقصــاء وتحقيــق المصالحــة
-3نـ ي
ف
الوطنيــة ، ،واصــدار العفــو العــام والخــاص ،وقــد يمكــن اللجــوء إىل مبــادئ العفــو والتســامح ي� مجتمــع عـ نـا� ويــات الحــروب والقمــع واالضطهــاد،
ف
تعت��ض وريــة ليــس فقــط عندمــا يتعلــق األمــر بانتهــاكات خطـ يـرة لحقــوق
ـ� �ض ورة إج ـراء محاكمــات عادلــة  ،هــذه المحاكمــات ب
ولكــن ذلــك ال ينـ ي
ً
ف
ف
ـ� صفحــة مؤلمــة ي� تاريخــه والبــدء
اإلنســان ولكــن أيضــا مــن أجــل تعزيــز مبــادئ المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة ي� مرحلــة يســتعد المجتمــع فيهــا لـ ي
بمرحلــة جديــدة .وكذلــك إعــادة المحاكمــات المشــكوك ب�نز اهتهــا وحياديتهــا،الن تعــد اعــادة المحاكمــة مــن الضمانــات المهمــة للمتهــم وفــق مبــدأ
المتهــم بــريء حـ تـى تثبــت ادانتــه،وكل ذلــك مــن اجــل إن ال تتحــول العدالــة االنتقاليــة اىل عدالــة انتقاميــة ،الن العدالــة االنتقاليــة وســيلة لتجــاوز روح
ف
التشـ فـ� والكراهيــة والعدوانيــة الـ تـى عـ نـا� منهــا المجتمــع ،وه آليــة فعالــة لتجــاوز ت
ال�اكمــات الســلبية النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،بصــورة تســاهم ي�
ي
ي
ي
االنتقــال المتــدرج اىل الديمقراطيــة وعــى أســس راســخة.
ف
-4و� ســنة  2008صــدر (قانــون المســاءلة والعدالــة) ليحــل محــل األمــر رقــم  1الخــاص باجتثــاث البعــث والــذي شــكل هيئــة معنيــة بتنفيــذ هــذا
ي
القانــون ،تســى بهيئــة المســاءلة والعدالــة ،والــذي اب ـىق عــى مضمــون الق ـرار الســابق ،لكــن تــم اعطــاء ايحــاء لالســم بانــه مع ـن ي بالعدالــة االنتقاليــة
ن
ت
ن
ـل� يحمــل
وتتصاعــد االصــوات الـ يـى تنــادي بتحديــد ســقف زمـ ي لبقــاء هــذه الهيئــة وتحويــل قضاياهــا اىل القضــاء العــادي .وكان لهــذه القوانـ يـ� أثــر سـ ب ي
ـ� مناهضــة للعدالــة االنتقاليــة ش
وم�وعهــا النبيــل ف� العدالــة ،فاســتخدمت القوانـ ي ن
ـ� طياتــه مضامـ ي ن
بـ ي ن
ـ� لتصفيــة الحســابات واالنتقــام واالقصــاء
ي
ف
تز
القوان� وخاصة بســوء تطبيها رســائل خاطئة وســيئة ش
ين
ل�يحة واســعة من ش�ائح المجتمع قادت
الوظي� ،فأرســلت هذه
المال والفســاد
واالب�از
ي
ي
اىل نتائــج مخيبــة أفشــلت مـ شـروع العدالــة االنتقاليــة .
-5ومــن مهــام العدالــة االنتقاليــة حــر العقــاب والمســؤولية باألفـراد وليــس بالمجموعــات العرقيــة أو اإلثنيــة الـ ت يـى ينتمــون إليهــا ،فــا يجــوز أخــذ فئــة

أو جماعــة أو طائفــة بجريــرة فــرد أو أفـراد منهــا ،فالعدالــة تســتوجب معاقبــة المجــرم ذاتــه ،بــل وتســتوجب تحصـ ي ن
ـ� وحمايــة أهلــه مــن االنتقــام طالمــا
ف
ش
ن
ـ� لمنــع تكـرار الجريمــة وليــس فعلهــا بداللــة االنتقــام
أنهــم ليســوا �كاء ي� الجريمــة ،وهــذا جوهــر قيمــة العدالــة فالهــدف هــو تحصـ يـ� المجتمــع والسـ ي
أو الثأرالتدابـ يـر وم اآلليــات :تهيئــة بيئــة آمنــة ،وابـراز ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء ،وبنيــان مؤسســات ش�عيــة دســتورية.
-6تدرس الخطوات الالزمة لتســهيل تقدم المشـ ي ن
ـتك� والشــهود لتتوفر لهم فرصة الحضور أمام المحكمة الجنائية لتقديم شــهاداتهم او شــكواهم
ف� المحاكمــة .ألن جريمــة مثــل جريمــة األنفــال وحلبجــة اليمكــن ت ز
اخ�الهــا بعــدد قليــل مــن المتهمـ ي ن
ـ� ،ألن تلــك الجرائــم البشــعة تعــدد فيهــا الجنــاة
ي
ن ف
ئ
�ض
ت
ن
ـوال خمســة
والمسـ ي
ـاهم� ي� االتفــاق الجنـ ي
ـا� ،اال ان حــر االتهــام بالعــدد الــذي تقــدم مــن المتهمـ يـ� الحا يــن يقــزم القضيــة الـ يـى راح ضحيتهــا حـ ي
ن
ـد� ،ويحــر االتهــام بعــد صــدور األحــكام النهائيــة.
االف أنســان مـ ي
-7ونجــد أيضــا مــن أجــل تحقيــق العدالــة أن يتــم االلتفــات إىل االتهامــات الـ ت يـى توجههــا منظمــات كورديــة وحقوقيــة تتضمــن العديــد مــن أســماء
الضحايــا والمشـ ي ن
ـتك� ،تتوجــه باتهامهــا إىل أســماء أشــخاص موجوديــن داخــل الســلطة اليــوم أو خارجهــا ،فــكل متهــم بــريء حـ تـى تثبــت أدانتــه ،والبــأس

مــن التثبــت مــن حقيقــة االتهامــات ،حيــث يســجل تجاهــل تلــك النــداءات والشــكاوى موقفــا ســلبيا ليــس لــه أســاس أو ســند مــن القانــون .وهنــا يتعـ ي ن
ـ�
اســتكمال التحقيقــات وادانــة كافــة المتورطـ ي ن
ـ� ف ي� هــذه الجريمــة كإجـراء مهــم مــن اجـراءات العدالــة االنتقاليــة.
ف
ف
-8و� ضــوء مــا تقــدم  ،فــأن مــا حصــل ي� مدينــة حلبجــة مــن هجــوم عســكري منظــم مــن القــوات العســكرية العراقيــة اثنــاء حكــم النظــام الســابق يــوم
ي
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ه سلســلة مــن الجرائــم الدوليــة مــن صنــف اإلبــادة للجنــس البـ شـري ومــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد االنســانية
 17-16اذار مــن عــام  ،1988ي
ً
ً
ق
وأم�كيــة .ولتحريــك الدعــاوى عــى هــذه
ا� انتــج هــذه األســلحة المحرمــة دوليــا بمســاعدة ش�كات اوروبيــة ي
 .والعالــم يعــرف جيــدا بــان النظــام الع ـر ي
الـ شـركات نقـ تـرح مايـ يـ� :توفـ يـر الوثائــق واالدلــة القانونيــة مــن داخــل الع ـراق ومــن الــدول الـ ت يـى تعمــل فيهــا هــذه الـ شـركات  .والطلــب مــن الجاليــات
ن ف
الكورديــة والعراقيـ ي ن
ـ� ي� دول العالــم لتقديــم مــا لديهــم مــن معلومــات عــن الـ شـركات والــوكالء والوســطاء بهــذه الجرائــم وتزويــد وزارة شــؤون
ـ� المقيمـ ي
ـ� العراقيـ ي ن
ـ� والمحامـ ي ن
الشــهداء بهــذه المعلومــات - .تشــكيل فريــق عمــل مــن الخـ بـراء القانونيـ ي ن
ـ� وبخاصــة مــن اقليــم كوردســتان وبالتنســيق مــع وزارة
ف
ـ� ف� حكومــة اإلقليــم لدعــم ومســاندة المحامـ ي ن
ن
ـ� أو ش�كات المحامــاة ي� الــدول الـ ت يـى توجــد فيهــا هــذه الـ شـركات المتهمــة
شــؤون الشــهداء والمؤنفلـ ي ي
ف
بالجرائــم والـ ت يـى ســتحرك الدعــوى ضدهــا أمــام المحاكــم المختصــة -3 .تدخــل الدولــة ي� المركــز واالقليــم لغــرض توفـ يـر االمكانــات الماليــة مــن اجــور
ـاس مــن الحكومــة االتحاديــة العراقيــة وتعــاون الســفارات
االتعــاب ومصاريــف الخـ بـرات المقدمــة والمصاريــف االخــرى  -4 .تكثيــف الجهــد الدبلومـ ي
ً
ف
والقنصليــات العراقيــة أيضــا وصــوال اىل محاكمــة المتهمـ ي ن
ـ� والـ شـركات وتعويــض الضحايــا والمت�ض ريــن ي� حلبجــة وكوردســتان عمومــا .5 .اعــداد
ً
ق
ش
ش
ت
ا� الســابق باالســلحة الكيمياويــة وتعويــض ضحايــا معــارك االنفــال وخصوصــا
ت�يـ ـ ــع خــاص بمقاضــاة الــركات االجنبيــة الـ يـى زودت النظــام الع ـر ي
ف
ال�لمــان والضغــط عليــه بغيــة ش
ت�يعــه  .باالســتناد
حلبجــة  ،مــن قبــل برلمــان كوردســتان او الكتلــة الممثلــة لالقليــم ي� برلمــان العـراق وتقديمــه اىل ب
ً
ً
اىل المــادة (ً /132
اوال وثانيــا وثالثــا ) مــن دســتور الع ـراق لعــام  2005ونصــوص اخــرى فيــه .
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ي
 - 23ما ي
 Arabic.pdf-2009-20Justice%http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitionalالزيارة 2019/3/24
ف
 - 24رجــب عـ يـ� حســن ،العدالــة التصالحيــة اتجــاه جديــد ي� السياســة الجنائيــة ،اطروحــة دكتــوراه  ،كليــة القانــون والعلــوم السياســية  -جامعــة
دهــوك ،2016 ،ص45
 - 25المصدر نفسه ،ص.46
.Von Hirch and Others, Restorative justice and criminal justice, Hart Publishing, Portland, OR, 2003, p 10 - 26
ً
نق�لا عــن رجــب عــل حســن المصــدر الســابق ،ص.47
 . 27فريد لمري�ن  ،مفهوم العدالة االنتقالية  ،هس�يس مجلة ت
الك�ونية مغربية  ، 2017 ،متاح عىل الموقع :
ب
ي
 html.358248/https://www.hespress.com/writersالزيارة . 2019/3/20
 . 28فريد لمري�ن  ،مفهوم العدالة االنتقالية  ،هس�يس مجلة ت
الك�ونية مغربية  ، 2017 ،متاح عىل الموقع :
ب
ي
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 https://www.hespress.com/writers/358248.htmlالزيارة . 20/3/2019

ين
حس� الفتالوي ،قانون الحرب ،دار القادسية للطباعة،1984 ،ص.247
 - 29د.سهيل
 2day . blog spot com htt//edu- 30تأري ــخ الزيارة .2019/3/28
 - 31للمزيد انظر :أدوات سيادة القانون ف ي� الدول الخارجية من نزاعات (نيويورك ،جنيف ،مفوضية االمم المتحدةلحقوق االنسان .)2009
ن
�نز
ـا�  ،2009القاهــرة جامعــة الــدول
 - 32انظــر وثائــق مؤتمــر العدالــة مــا بعــد ال اعــات المســلحة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  16-15كانــون الثـ ي
العربيــة  ،2009ص.27-26

ً
 . -33الجــان محمــد أمـ ي ن
ـ� عثمــان ،العدالــة االنتقاليــة العـراق انموذجــا  ،رســالة ماجسـ يـت� مقدمــة اىل كليــة القانــون والسياســة جامعــة الســليمانية ،
�ن
ـدول للعدالــة االنتقاليــة) ، 2004 ،أشــار اليــه
 ، 2009ص . 21وينظــر كذلــك  :د .مــارك فريمــان وبرســيالب هاي ،المصارحــة (نيويــورك  :المركــز الـ ي
ق
https://books.google.iq/ :
ـو� ننيــوب ،ص . 131متــاح عــى الرابــط
أحمــد شـ ي
 . 9796500304984=books?isbnالزيــارة . 2019/3/21
ن
الدول االنس�ن ي  ،جامعة ديبول ،شيكاغو – ،2003ص 142ومابعدها.
بسيو� ،مدخل لدراسة القانون
 -34د .محمود ش�يف
ي
ي
ف
ف
ت
ال� ارتكبت ف ي� راوندا.
 - 35انظر قرار مجلس األمن
الدول رقم  935ي� يوليه  1994بشأن إنشاء لجنة ب
ي
الخ�اء للتحقيق ي� الجرائم ي
ن
ـر�()66
 - 36عبدالحسـ يـ� شــعبان ،وآخــرون ،الطائفيــة والتســامح والعدالــة االنتقاليــة مــن الفتنــة اىل دولــة القانون،سلســلة كتــب المســتقبل العـ ب ي
الحلقــات النقاشــية( )1مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط  ،1بـ يـروت ،2013 ،ص .172-171
ف
ف
- 37أشــار ميثــاق األمــم المتحــدة ي� المــادة ي� المــادة ( )33منــه اىل التحقيــق والـ ت يـى تقــول :يجــب عــى اطـراف أي نـزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض
الســلم واألمــن الدوليـ ي ن
ـ� للخطــر للخطــر أن يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدأ بطريــق المفاوضــة  ،والتحقيــق ،واوســاطة  ،والتوفيــق ،والتحكيــم.
ف
ـ� الحقائــق والعدالــة االنتقاليــة ،ي� اطــار القواعــد الدوليــة والممارســات الوطنيــة،دار النهضــة العربيــة،
 - 38د .ماهــر جميــل أبــو خــوات ،لجنــة تقـ ي
القاهــرة2014 ،ن ص.26
الدول العام ،منشأة المعارف ،1975 ،ص.736-735
عل صادق أبوهيف ،القانون
ي
 - 39للمزيد :انظر د .ي
ف
ين
حلم ،التوفيق كوسيلة
الدول العام ي� السلم ،دار الثقافة ،عمان -األردن ،2010 ،ص 665؛ و د .نبيل
حس� فتالوي ،القانون
 - 40د .سهيل
ي
ي
ف
الدول العام دار النهضة العربية ،ط ،1983 ،1ص  35وما بعدها.
ســلمية لحل المنازعات ي� القانون
ي
 - 41د.ماهر جميل أبو خوات ،المصدر السابق ،ص.96
 -42للمزيد انظر كل من
1-Toni Pfanner, cooperation Between Truth commission and the International Committee of the Red Cross ,
.International Review of the Red Cross, Vol.88, No. 862, 2006, Pp.363-364
2-Edoardo’ Gareppi, The Evolution of Individual Responsibility Under International Law, International Review of
ً
.Redنقال عن :د .ماهر جميل أبو خوات ،المصدر السابق ص.28
Cross. No. 835, 1999, Pp 531 -535
ش
ن
ـ� الحديــث،
 - 43نبيــل عبدالرحمــن نارصالديــن ،ضمانــات حقــوق االنســان وحمايتهــا وفقــا للقانــون الـ ي
ـدول والت�يـ ـ ــع الوط ـ ي  ،المكتــب الجامـ ي
االســكندرية ،2008 ،ص.119
 - 44المصدر السابق ،نفس الصفحة.
ن
ـا�) الرتكابــه جرائــم
 - 45وقــد تــم انشــاء هــذه المحكمــة فعــا وســميت بمحكمــة (ليـ ب زـرك) والـ ت يـى كانــت مهمتهــا محاكمــة ب
ام�اطــور المانيــا (غليــوم الثـ ي
دوليــة اثنــاء الحــرب العالميــة االوىل ،ولكــن الظــروف الدوليــة حالــت دون محاكمتــه ،فاصبحــت المحكمــة اســما دون مســى .
ف
ن
العقا� ،ط ،1مطبعة اراس  ،اربيل ،2009 ،ص. 275
العالم ي� القانون
البستا� ،مبدأ االختصاص
انظر :تافكة عباس
بي
ي
ي
ئ
ن
ن
ـا� ،مطبعــة الثقافــة ،اربيــل ،2004،ص 61ومــا بعدهــا  .و تاظطــة عبــاس
ـدول الجنـ ي
 - 46انظــر :د.حسـ يـ� الشــيخ محمــد طــه الباليسـ ي
ـا� ،القضــاء الـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ن
ـتا� ،مصــدر ســابق،ص.277
البسـ ي
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ف
ئ
الدول ،دار النهظة العربية ،القاهرة،1960 ،ص. 39
الجنا�
 - 47د.محمود نجيب حس�ن ي  ،دروس ي� القانون
ي
ي
 - 48ا.د.مهــدي جابــر مهــدي ،دراســات قانونيــة حــول العدالــة الجنائيــة الدوليــة (دارفــور انموذجــا) ،ط ،1مكتــب مريــوان كرافيــك ،اربيــل.2010 ،
ص.164
 - 49المصدر السابق ،ص.109
القوم لالصدارات القانونية ،القاهرة ،2011 ،ص. 60
 - 50د.يوسف حسن يوسف ،المحاكمات الدولية المعارصة  ،ط ،1المركز
ي

 -51هناك الدعوى الجزائية الخاصة (الشكوى) وهو من الدعاوي ال يحق لالدعاء العام أو اية جهة اخرى تحريك الدعوى وانما تحرك الدعوى
فقــط بنــاء عــى شــكوى المجـ نـى عليــه اســتنادا عــى المــادة الثالثــة مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقيــة ،وكذلــك هنــاك دعــاوي ال يمكــن
ان تتخــذ االجـراءات فيهــا بمــا فيهــا تحريــك الدعــوى اال بنــاء عــى اذن مــن جهــة مختصــة ،فــاالذن هــو اجـراء يتضمــن االفصــاح عــن ارادة تلــك الجهــة
باقامــة الدعــوى الجزائيــة .انظــر :د.ســعيد حســب هللا  ،ش�ح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة،دار الحكمــة للطباعــة والنـ شـر ،الموصــل،1990 ،
ص.118
ئ
ن
 - 52د .ي ن
الجنا� ،مطبعة الثقافة ،اربيل  ،2004،ص. 301-300
الدول
الباليسا� ،القضاء
حس� الشيخ محمد طه
ي
ي
ي
 - 53فاال فريد ابراهيم ،المسؤولية المدنية الدولية عن جريمة اإلبادة الجماعية ،مطبعة جامعة صالح الدين – اربيل،2004 ،ص.258
التال:
اط ،متاح عىل الموقع
ي
 - 54ي
عل مهدي ،العدالة االنتقالية الطريق االمثل للتحول الديمقر ي
 0=r&443589=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidالزيارة 2019/3/26
ف
المجتمع ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،العدد،194سنة
 - 55د .إدريس لكري�ن ي  ،ش�وط الفاعلية ،دور لجان المصالحة ي� معالجة االستقطاب
ي
 ،2013ص23
ً
ً
 -56د .وعــدي ســليمان المــزوري ،ش�ح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة (نظريــا وعمليــا)،ط ،2مــن منشــورات مكتبــة تبـ يـا� ،أربيــل -أقليــم
كوردســتان الع ـراق ،2015 ،ص.35
ق
شو� بنيوب  ،مصدر سابق.35،
 - 57أحمد
ي
ف
ال�وتســتانت المناوئـ ي ن
ـ� ألبنــاء الجماعــات العرقيــة
 -58منظمــة رسيــة سياســية تعمــل ي� أمريكاعضويتهــا تقتــر عــى الرجــال البيــض مــن طائفــة ب
ً
والدينيــة األخــرى .نقــا عــن نويــل كالهــون ،مصــدر ســابق ص.22-21
ً
نقال عن نويل كالهون المصدر السابق.
.Forner Reconstruction: America’s Unfinished Revolution. 18663-1877 .p 504 - 59
ص.22

ً
العر� لحقوق االنسان،2007 ،ص.45-44
 -60نقال عن أحمد شوق بنيوب ،دليل حولة العدالة االنتقالية ،المعهد
بي
ن
 -61د  .خالد ش
السمو� ،العدالة االنتقالية والمصالحة واإلنصاف  -تجربة المغرب
ال�قاوي
ي
التال:
نوفم�  2015 ,26لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية تجارب الدول  ،متاح عىل الموقع
ب
ي
 318=http://www.iraqnr.com/Home/?pالزيارة . 2019/3/25
ً
ً
ق
ش
ـا� ،أربيــل -أقليــم كوردســتان –
ا� نظريــا وتطبيقيــا ،مطبعــة تبـ ي ي
 - 62د .وعــدي ســليمان المــزوري� ،ح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الع ـر ي
الع ـراق ،2015،ص.343
َ
ف
ق
ف
ف
ق
ت
ش
ش
ا� صائبــا ،ألنــه ي� المخالفــات ليــس
ا� اشــرط ي� اعــادة المحاكمــة أن يكــون الجكــم الصــادر ي� جنايــة او جنحــة ،وكان المــرع العـر ي
 -63المــرع العـر ي
ـ� لبســاطتها يمكــن أن تكــون أقــى عقوبــة فيهــا التتجاوزالحبــس ثالثــة أشــهر؛ ســعيد
مــن المعقــول التضحيــة بقاعــدة حجيــة األحــكام الجزائيــة ،فـ ي
حســب هللا عبــدهللا ،اعــادة المحاكمــة وآثارهــا القانونيــة ،رســالة ماجسـ يـت�،كلية القانــون –جامعــة بغــداد ،1983 ،ص.345
ً
 -64تنــص المــادة (/19حــادي عـ شـر) مــن الدســتور العراقــب لســنة  2005عــى أنــه »:عــى ان تنتــدب المحكمــة المحكمــة محاميــا للدفاععنالمتهــم
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حـ تـى ف ي� جرائــم الجنــح لمــن ليــس لــه لــه محــام يدافــع عنــه وتكــون اتعابــه مــن خزينــة الدولــة.»...

 - 65لمزيــد انظــر دراســة بعنــوان أدوات القانــون لــدول مابعــد ال ـراع «لجــان الحقيقــة» مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق االنســان ،نيويــورك/
جنيــف ،2006 ،ص.13
ً
 .David Bloomfield. Reconciliation after Violent Conflict. Op. Cit. p27 -66نقال عن ماهرجميل ابو خوات ص.76-74
 -67المصدر نفسه ،ص.79-78
 - 68المصدر نفسه ،ص.80
ين
االساس لهيئة االنصاف والمصالحة للمغرب لعام .2004
المادت� ( 9و )10من النظام
 - 69للمزيد انظر
ي
االساس للهيئة.
 - 70المواد ( )19-11من النظام
ي

لكرين� المغرب وتجربة المصالحة واالنصاف ،مجلة الديمقراطية  ،مؤسسة االهرام ،ش
ين
ت�ين األول .2006
 -71د .ادريس
 -72ســام عبــود ،اجتثــاث البعــث :لعبــة سياســية ام حاجــة وطنيــة حقيقيــة ،موقــع الحــوار المتمــدن ،العــدد http://www. 2006/ 9/ 2 1661
 . ))alhewar.orgالزيارة . 2019/3/20
ين
ين
السياسي� كمثال  2013 ،ال
والمعتقل�
عل البرصي ،العراق والعدالة االنتقالية ،ملف السجناء
 -73ي
 . 61072/09-www.almothaqaf.com/freepens/freepensالزيارة 2019/3/20
 - 74احســان طالــب ،المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة  5مــن  ،5موقــع الحــوار المتمــدن  ،العــددhttp://www. 8 / 4 / 2013 - 4056 :
 0=r&353363=ahewar.org/debat/show.art.asp?aidالزيارة . 2019/3/26
ف
 - 75رياض العطار ،انتهاكات حقوق االنسان ي� العراق ،ط ،1الجمعية العراقية لحقوق االنسان ،سوريا،2001 ،ص.195
ف
 - 76أ.د.مجيــد خـرض احمــد  ،المســؤولية القانونيــة للـ شـركات المــزودة بالمــواد الكيمياويــة لـرض ب حلبجــة  ،بحــث منشــور ي� مجلــة مؤتمــر جامعــة
ف
ف
حلبجــة االول  ،ي� الذكــرى  29لإلبــادة الجماعيــة لحلبجــة  ،ي�  . 2017/3/16ص.14
 -77أ.د.مجيد خ�ض احمد  ،المصدر السابق  .ص. 15
 -78أ.د.مجيد خ�ض احمد  ،المصدر السابق  .ص. 15
 -79أ.د.مجيد خ�ض احمد  ،المسؤولية القانونية ش
لل�كات المزودة بالمواد الكيمياوية ،مصدر سابق .ص.18-17
 -80أ.د.مجيد خ�ض احمد  ،المسؤولية القانونية ش
لل�كات المزودة بالمواد الكيمياوية مصدر سابق ،ص. 23-20
 - 81أ.د.مجيد خ�ض احمد  ،المسؤولية القانونية ش
لل�كات المزودة بالمواد الكيمياوية مصدر سابق ،ص. 23-20

قائمة المصادر
اوال -:القران الكريم.
ثانيا -:الكتب الفقهية واللغوية
.1مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،ص(.)588
الف�وزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب  :القاموس المحيط )13/4( ،فصل ي ن
الع� باب الالم.
 .2ي
 .3ابن منظور ،محمد بن مكرم  :لسان العرب (.)449 -106 /10
ين
الحس� أحمد :معجم مقاييس اللغة.)246/4( ،
أ�
.4ابن فارس ،ب ي
 .5القاموس المحيط ومقاييس اللغة دون اللسان.

ثالثا -:الكتب والبحوث القانونية

ف
ن
الدول ،القاهرة.،2013 ،
القانو�
العر� ،المؤسسة االلمانية للتعاون
معاي� تطبيق العدالة االنتقالية ي� العالم
.6المستشار عادل ماجد،
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ف
ن ش
ـ� ،ملحــق مجلــة السياســة الدوليــة ،العــدد ،194
.7د .إدريــس لكري ـ ي � ،وط الفاعليــة :دور لجــان المصالحــة ي� معالجــة االســتقطاب المجتمـ ي
ســنة .،2013
ق
ن
ـر�
ـو� بنيــوب ،تقديــم د .الطيــب البكــوش ،سلســلة أدلــة تدريبيــة ،بدعــم مــن مؤسســة الصنــدوق الوط ـ ي للديمقراطية،المعهــد العـ ب ي
.8أحمــد شـ ي
للديمقراطيــة.،2007
ف
.9نويــل كالهــون ،معضــات العدالــة االنتقاليــة ي� التحــول مــن دولــة شــمولية اىل دولــة ديمقراطيــة ،ترجمــة ضفــاف ش�بــا ،إعــداد الشــبكة العربيــة
لالبحــاث والنـ شـر ،ط.،2014 1
ف
ئ
.10عبدال محمد قادر ،الموازنة ي ن
ماجست� ،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.،2017 ،
الجنا� ،رسالة
ب� المصالح ي� القانون
ي
ي
ف
.11رجــب عـ يـ� حســن ،العدالــة التصالحيــة اتجــاه جديــد ي� السياســة الجنائيــة ،اطروحــة دكتــوراه  ،كليــة القانــون والعلــوم السياســية  -جامعــة
دهــوك. ،2016 ،
ين
حس� الفتالوي ،قانون الحرب ،دار القادسية للطباعة.،1984 ،
.12د.سهيل
.13أدوات سيادة القانون ف ي� الدول الخارجية من نزاعات (نيويورك ،جنيف ،مفوضية االمم المتحدةلحقوق االنسان .)2009
ن
�نز
ـا�  ،2009القاهــرة جامعــة الــدول العربيــة
.14انظــر وثائــق مؤتمــر العدالــة مــا بعــد ال اعــات المســلحة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  16-15كانــون الثـ ي
. ،2009

ً
.15الجــان محمــد أمـ ي ن
ـ� عثمــان ،العدالــة االنتقاليــة الع ـراق انموذجــا  ،رســالة ماجسـ يـت� مقدمــة اىل كليــة القانــون والسياســة جامعــة الســليمانية ،

. ، 2009
ف
.16مــن موجــز تقريــر االمـ ي ن
ـ� العــام لألمــم المتحــدة حــول «ســيادة القانــون والعدالــة االنتقاليــة ي� مجتمعــات الـراع ومجتمعــات مــا بعــد الـراع»،
ـدول 4 ،آب  ،2004التقريــر رقــم . ،S / 2004 / 616
مجلــس االمــن الـ ي

ن
الدول االنس�ن ي  ،جامعة ديبول ،شيكاغو –.،2003
بسيو� ،مدخل لدراسة القانون
.17د .محمود ش�يف
ي
ي
ف
ف
ت
ال� ارتكبت ف ي� راوندا.
.18قرار مجلس األمن
الدول رقم  935ي� يوليه  1994بشأن إنشاء لجنة ب
ي
الخ�اء للتحقيق ي� الجرائم ي
ن
ـر�()66
.19عبدالحسـ يـ� شــعبان ،وآخــرون ،الطائفيــة والتســامح والعدالــة االنتقاليــة مــن الفتنــة اىل دولــة القانون،سلســلة كتــب المســتقبل العـ ب ي
الحلقــات النقاشــية( )1مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط  ،1بـ يـروت.،2013 ،
ف
ـ� الحقائــق والعدالــة االنتقاليــة ،ي� اطــار القواعــد الدوليــة والممارســات الوطنيــة،دار النهضــة العربيــة،
.20د .ماهــر جميــل أبــو خــوات ،لجنــة تقـ ي
القاهــرة2014 ،ن >
الدول العام ،منشأة المعارف،1975 ،
عل صادق أبوهيف ،القانون
ي
.21د .ي
ف
ين
الدول العام ي� السلم ،دار الثقافة ،عمان -األردن،2010 ،
حس� فتالوي ،القانون
 .22د .سهيل
ي
ف
الدول العام دار النهضة العربية ،ط.،1983 ،1
حلم ،التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات ي� القانون
.23د .نبيل
ي
ي
ف
 .24رياض العطار ،انتهاكات حقوق االنسان ي� العراق ،ط ،1الجمعية العراقية لحقوق االنسان ،سوريا،2001 ،
ف
.25أ.د.مجيــد خ ـرض احمــد  ،المســؤولية القانونيــة للـ شـركات المــزودة بالمــواد الكيمياويــة ل ـرض ب حلبجــة  ،بحــث منشــور ي� مجلــة مؤتمــر جامعــة
حلبجــة االول  ،ف ي� الذكــرى  29لإلبــادة الجماعيــة لحلبجــة  ،ف ي� .. 2017/3/16
ين
االساس لهيئة االنصاف والمصالحة للمغرب لعام .2004
المادت� ( 9و )10من النظام
 .26للمزيد انظر
ي
لكرين� المغرب وتجربة المصالحة واالنصاف ،مجلة الديمقراطية  ،مؤسسة االهرام ،ش
ين
ت�ين األول .2006
 .27د .ادريس
ً
ً
ق
ش
ـا� ،أربيــل -أقليــم كوردســتان –
ا� نظريــا وتطبيقيــا ،مطبعــة تبـ ي ي
.28د .وعــدي ســليمان المــزوري� ،ح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الع ـر ي
الع ـراق.،2015،
ماجست�،كلية القانون –جامعة بغداد.،1983 ،
.29سعيد حسب هللا عبدهللا ،اعادة المحاكمة وآثارها القانونية ،رسالة
ي
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.30أدوات القانون لدول مابعد الرصاع «لجان الحقيقة» مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان ،نيويورك /جنيف.،2006 ،
العر� لحقوق االنسان،2007 ،
.31عن أحمد شوق بنيوب ،دليل حولة العدالة االنتقالية ،المعهد
بي
ن
.32د  .خالد ش
السمو� ،العدالة االنتقالية والمصالحة واإلنصاف  -تجربة المغرب
ال�قاوي
ي
ف
المجتمع ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،العدد،194سنة
 .33د .إدريس لكري�ن ي  ،ش�وط الفاعلية ،دور لجان المصالحة ي� معالجة االستقطاب
ي

،2013
ً
ً
 -.34د .وعــدي ســليمان المــزوري ،ش�ح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة (نظريــا وعمليــا)،ط ،2مــن منشــورات مكتبــة تبـ يـا� ،أربيــل -أقليــم
كوردســتان الع ـراق ،2015 ،ص.35
ش
ن
ـ� الحديــث،
.35نبيــل عبدالرحمــن نارصالديــن ،ضمانــات حقــوق االنســان وحمايتهــا وفقــا للقانــون الـ ي
ـدول والت�يـ ـ ــع الوط ـ ي  ،المكتــب الجامـ ي
االســكندرية.،2008 ،
ف
ن
العقا� ،ط ،1مطبعة اراس  ،اربيل.،2009 ،
العالم ي� القانون
البستا� ،مبدأ االختصاص
.36انظر :تافكة عباس
بي
ي
ي
ن
ئ
ن
ن
ـتا�،
الدول
ـا� ،القضاء
الجنا� ،مطبعة الثقافة ،اربيل ،2004،ص 61وما بعدها  .و تاظطة عباس البسـ ي
ي
.37د.حسـ يـ� الشــيخ محمد طه الباليسـ ي
ي
مصدر ســابق.،
ف
ئ
الدول ،دار النهظة العربية ،القاهرة.،1960 ،
الجنا�
 - .38د.محمود نجيب حس�ن ي  ،دروس ي� القانون
ي
ي
 .39ا.د.مهــدي جابــر مهــدي ،دراســات قانونيــة حــول العدالــة الجنائيــة الدوليــة (دارفــور انموذجــا) ،ط ،1مكتــب مريــوان كرافيــك ،اربيــل.2010 ،
ص.164
القوم لالصدارات القانونية ،القاهرة.،2011 ،
 .40د.يوسف حسن يوسف ،المحاكمات الدولية المعارصة  ،ط ،1المركز
ي

ش
والن� ،الموصل.،1990 ،
 .41د.سعيد حسب هللا  ،ش�ح قانون اصول المحاكمات الجزائية،دار الحكمة للطباعة
ئ
ن
ن
ـا� ،مطبعــة الثقافــة ،اربيــل  - ،2004،فــاال فريــد ابراهيــم ،المســؤولية المدنيــة
ـدول الجنـ ي
 .42د.حسـ يـ� الشــيخ محمــد طــه الباليسـ ي
ـا� ،القضــاء الـ ي
الدوليــة عــن جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ،مطبعــة جامعــة صــاح الديــن – اربيــل2004 ،

ت
االلك�ونية
رابعا -:المصادر

ت ن
و� http://www.lebonpeuple.com/index.php/:
اط  ،موقــع الكــر ي
.43وليــد غبــارة  ،مــن العدالــة االنتقاليــة اىل عدالــة االنتقــال الديمقـر ي
 54/articlesالزيــارة . 2019/3/10
ت ن
و� http:www.ictj.org/arlabout/transitional. Justice:
ـدول للعدالــة االنتقاليــة ،تعريــف العدالــة االنتقاليــة  ،موقــع الكــر ي
.44المركــز الـ ي
 .الزيــارة 2019/3/11

ف
ف
 .45عبــد الباســط المغايــري ،ق ـراءة ي� كتــاب «معضــات العدالــة االنتقاليــة ي� التحــول مــن دول شــمولية اىل دول ديمقراطيــة» ،الكاتبــة ،نويــل
ش
ش
ـال www.mominoun.com :الزيــارة
كالهــون ،ترجمــة ،ضفــاف �بــا ،الشــبكة العربيــة لالبحــاث والنــر ،بـ يـروت ،2014 ،متــاح عــى الرابــط التـ ي
. 2019/3/15 :

ف
.46نجــاح العـ يـ�  ،اليــات تطبيــق العدالــة االنتقاليــة ي� الع ـراق ،الحــوار المتمــدن -العــدد 13:14 - 23 / 9 / 2010 - 3133 :المحــور :حقــوق
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.47آدم كــردي شــمس  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،ســودانايل  ،صحيفــة ســودانية ت
الك�ونيــة . 2016 ،متــاح عــى الموقــع www.sudanile. :
com/index.php?optionا الزيــارة . 2019 /3 / 20

ف
اط ،دكتــوراه ي� القانــون الدســتوري ،الحــوار المتمــدن  .متــاح عــى الرابــط
.48عـ يـ� مهــدي  ،العدالــة االنتقاليــة الطريــق االمثــل للتحــول الديمق ـر ي
ـال2019 / 3 /20 : – 0=r&443589=www.m.ahewar.org/s.asp?aid
التـ ي
.49فريــد لمري ـن  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،هســريس مجلــة ت
الك�ونيــة مغربيــة  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــع https://www.hespress.:
ب
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 html.358248/com/writersالزيــارة . 2019/3/20
ت
ه العدالــة االنتقالية،مجلــة الك�ونيــة موضــوع  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــع  /com.https://mawdoo3 :الزيــارة
.50غــادة الحاليقــة ،مــا ي
2019/3/24
ف
.51ديراســة آليــة الخـ بـراء المعنيــة بحقــوق الشــعوب األصليــة لمجلــس حقــوق اإلنســان ي� جمعيــة العامــة المــم المتحــدة المنشــورhttps:// :
 ar.pdf_3-2014-A-HRC-EMRIP/www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session7الزيــارة 2019/3/24
ـدول للعدالــة االنتقاليــة ،متــاح عــى الموقــع http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ- :
ه العدالــة االنتقاليــة ،تقريــر المركــز الـ ي
.52مــا ي
 Arabic.pdf-2009-20Justice%Global-Transitionalالزيــارة 2019/3/24
.53فريــد لمري ـن  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،هســريس مجلــة ت
الك�ونيــة مغربيــة  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــع https://www.hespress. :
ب
ي
 html.358248/com/writersالزيــارة . 2019/3/20
.54فريــد لمري ـن  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،هســريس مجلــة ت
الك�ونيــة مغربيــة  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــعhttps://www.hespress. :
ب
ي
html.358248/com/writersالزيــارة . 2019/3/20
 2day . blog spot com htt//edu-.55تأري ــخ الزيارة .2019/3/28
ق
�ن
ـو� ننيــوب .،متــاح
ـدول للعدالــة االنتقاليــة) ، 2004 ،أشــار اليــه أحمــد شـ ي
.56د .مــارك فريمــان وبرســيالب هاي ،المصارحــة (نيويــورك  :المركــز الـ ي
عــى الرابــط  . https://books.google.iq/books?isbn=9796500304984 :الزيــارة 2019/3/21
التال:
اط ،متاح عىل الموقع
ي
 -.57ي
عل مهدي ،العدالة االنتقالية الطريق االمثل للتحول الديمقر ي
 0=r&443589=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid.58الزيارة 2019/3/26
1877-18663 .Forner Reconstruction: America’s Unfinished Revolution -.59
التال:
.60
نوفم�  2015 ,26لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية تجارب الدول  ،متاح عىل الموقع
ب
ي
 318=http://www.iraqnr.com/Home/?p.61الزيارة . 2019/3/25
..David Bloomfield. Reconciliation after Violent Conflict. Op. Cit - .62
 . .63ســام عبــود ،اجتثــاث البعــث :لعبــة سياســية ام حاجــة وطنيــة حقيقيــة ،موقــع الحــوار المتمــدن ،العــدد http:// 2006/ 9/ 2 1661
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أهمية الملف النووي االير نا� ف� ت
ش
والع�ين
اس�اتيجية روسيا مطلع القرن الحادي
ي ي

ف
ش
والع�يــن ،واعــاد بنــاء وتنظيــم قدراتهــا ي� المجــاالت كافــة ،والبــدء لمواجهــة
تمكنــت روســيا مــن تجــاوز التحديــات الداخليــة مطلــع القــرن الحــادي
والدول ،من أجل ضمان أمنها ومصالحها القومية .فاستثمرت ازمة الملف النووي
االقليم
التحديات الخارجية ،لممارسة دورها عىل المستوى
ي
ي
ف
ن
ش
ـدول
االي ـر ي
ـ� والـ ي
ا� ،لتحقيــق مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واالمنيـ ي
ـة� الــرق االوســط ،باســتغاللها االنقســام الداخـ يـ� واالقليـ ي
ـر� ضدالنظام،والعمــل
ـدول ،لمنــع التدخــل العســكري الغـ ب ي
بشــأن مصـ يـر االزمــة ،مــن خــال التعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة وبنــود القانــون الـ ي
ف
ّ
ـدول.
ـال اثبــاد وجودهــا ي� مواجهــة النفــوذ االمـ يـر يك لتقليــل الهيمنــة الغربيــة عــى النظــام الـ ي
لحمايةاالتفــاق النــووي عــام  ،2015وبالتـ ي

گ
ف
�
ت
اتی� ڕوسیادا لەسەرەتا سەدەی بیستویەیک
گرن� مەلە� نەوەوی ێئ�ان لەس� ج

ن
ڕوســیا زاڵبــوە بەســەر کێشــە ناوخۆییەکانیــدا وتوانـ ن
ـەداکا�
ـاکا� لەھەمــو ڕویەکــەوە بنیاتناوەتــەوە .ھــاوکات دەســتیکردوە بــە ڕوبەڕوبونــەوەی تەحـ
ف
ن
ن
ت
ڕۆڵبین� لەسەر ت
ین
و،سەربازیەکا� .لەمنێوەندەدا،مەلە�
بەدیھێنا� بەرژەوەندی سایس،ئابوری
ونێودەوڵە� لەپێناو
ئاس� ھەردو ھەرێیم
دەرەوەو
ڵ
ن
نــەوەوی ئـ �ـران بەکاردەھێنێــت بۆھەژمـ ن
ـیەکا� لەناوچــەی
ـو� خــۆی لــە ڕۆژھــە� ت� ناوەڕاســتو بەدیھێنـ نـا� ئامانجەسیایس،ئابوری،ســەربازی وئاسایشـ
ێ
ف
ناوب ـراودا .ناکۆکیــە ھەرێــی و نێودەوڵەتیــەکان ســەبارەت بەمەلــە� نــەوەوی ئـ ێ�ـران بەکاردەھێنێــت بــۆ ئــەو ئامانجانــەی ســەرەوە .بۆئــەم مهبهســته
ن
ن
ـدەکا� نەتــەوە یەکگرتــوەکان بەکاربـ ـھێنێــت بــۆ ڕێگەگرتــن لەدەسـ
ھەوڵــدەدات بەنـ
ـتێوەردا� ســەربازی ڕۆژئــاوا دژ بــە ڕژێــی ئـ ێ�ـران و ھەوڵــدان بــۆ
ڵ
ـپا� وجــودی خــۆی بــکات لەپێنــاو کەمکردنــەوەی ھەژمـ ن
پارێ ـزگاری لــە ڕێکەوتننامــەی ســا�  ٢٠١٥ســەبارەت بەنــەوەوی ئـ �ـران .ھەروەھــا ئیسـ ت
ـو�
ێ
ئەمریــی لەئاسـ تـی نێوەدەوڵـ ت
ـە�.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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Russian Managed to pass the Internal challenges in 21th Century, rebuilding and organizing it`s own
abilities in all field, Starting to face the outside challenges on both the Regional and International levels, To
insure it`s own security and International Interests. Thus it started to invest in the Iranian nuclear file crisis to
achieve it`s political, economical, military and security Interests in Middle East, by taking advantage the International, Regional and Internal division about the crisis, and by cooperating with UN to apply the International
Law, to prevent the Western Military interfering against the Iran political system and to save the Nuclear Agreement 2015, and to fixed it`s existence against the American influence and to minimize the western influence
in general over the International order.

أهمية الملف النووي االير نا� ف� ت
ش
والع�ين
اس�اتيجية روسيا مطلع القرن الحادي
ي ي
المقدمة

ُ
ت َعــد دراســة اتجــاه الحركــة السياســية والقــوى الفاعلــة للدولــة الروســية ،الهادفــة تحقيــق مضمــون مصالحهــا القوميــة وأهدافهــا االسـ تـراتيجية
ف
ش
والع�يــن� ،ض ورة لفهــم
العالميــة ،الــذي تطــور وتقــدم بشــكل يــوازي المتغـ يـرات الـ ت يـى طـرأت عــى طبيعــة قضايــا العالقــات الدوليــة ي� القــرن الحــادي
مســاعيها للخــروج عــن الطــوق الــذي فــرض عليهــا بعــد العــام  ،2000مــن خــال متابعــة النهــوض بوضــع البلــد اىل المصــاف الـ ت يـى تطمــح القيــادة
ً ف
ـ� ،ومحاولــة قيادتهــا اثبــات
وه مكانــة روســيا العالميــة ،نتيجــة اســتعادة ثقتهــا بنفســها وبمكانتهــا المتقدمــة نســبيا ي� االقتصــاد العالـ ي
والشــعب لهــا ي
ف
ف
ف
ف
و� احتالل جزيرة
وجودها ش�يك ي� القرار تجاه القضايا الدولية ،لحماية أمنها
القوم ،بعد اثبات قدرتها العســكرية ي� جورجيا ي� العام  ،2007ي
ي
ف
ف
ف
القــرم ت ز
وان�اعهــا مــن اوكرانيــا ي� العــام  ،2014ومحاولــة اعــادة نفوذهــا ي� الـ شـرق االوســط ،مــن خــال نجــاح جهودهــا الدبلوماســية ي� االزمــة النوويــة
ف
االيرانيــة  ،2015والعمــل عــى مكافحــة االرهــاب مــن خــال توظيــف ظــروف تطــور االزمــة ي� ســوريا لغــرض تحقيــق مصالحهــا القوميــة منــذ العــام
ف ش
 ،2011عــى المسـ ي ن ش
ـدول
ـ� لمواجهــة نفــوذ وسياســة الواليــات المتحــدة ي
االم�كيــة ي� الــرق االوســط ضمــن الـراع الـ ي
ـ� والعالـ ي
ـتوي� الــرق أوسـ ي
عــى النفــوذ للســيطرة العالميــة.

أهمية البحث :

ال� تطمح تحقيقها من خالل التعامل مع ملف االزمة النووية ف� ايران ،باستخدام ت
ت
ت
اس�اتيجية التدخل
ي
تحديد االهداف االس�اتيجية الروسية ي
ف
ـياس فيها،لغــرض اعــادة توســيع نطــاق نفوذهــا ي� الـ شـرق االوســط مــن خــال توظيفهــا ظــروف االزمــة بالوســائل الدبلوماســية
لدعــم النظــام السـ ي
َ
ـ� ،حيــث ت ِعــد روســيا االتحاديــة نفســها ،صاحبــة
والعســكرية لحمايــة أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا القوميــة ،بهــدف أداء دورهــا عــى المســتوى العالـ ي
ف
االم�كيــة.
القــدرات االعــى ي� العالــم بعــد الواليــات المتحــدة ي

مشكلة البحث :

ً
ف
ـوم ي� موقفهــا
تمتلــك روســيا االتحاديــة قــدرات عســكرية واقتصاديــة وعلميــة وتكنولوجيــة وسياســية ،وقــد حققــت تفوقــا لحمايــة أمنهــا القـ ي
ف
ف ش
ـاس ي� ازمــة الملــف النــووي
ـياس والدبلومـ ي
وه تحــاول اعــادة نفوذهــا ي� الــرق االوســط مــن خــال حضورهــا السـ ي
مــن أحــداث جورجيــا وأوكرانيــا ،ي
ن
ا� العــام منــذ العــام  ،2005ولكــن دون التمكــن مــن حســم معالجــة االزمــة وفــق الرؤيــة الروســية ،لذلــك ســعت اىل تدويــل االزمــة ،نتيجــة وجــود
االيـر ي
ُ
ف
ف
عــدد مــن المحــددات االقليميــة والدوليــة تقيــد محاولتهــا .لذلــك مارســت روســيا مختلــف االج ـراءات ي� دعــم وحمايــة النظــام ي� اي ـران ،لغــرض
ت
ـروس ،ولهــذا الغــرض مــن
اتي� خدمــة لمصالحهــا القوميــة ،فــاىل أي مــدى ستســتمر محــاوالت الدعــم الـ
ابقائهــا ضمــن نفــوذ مجالهــا الجيواســر ج ي
ي
ال ـرض وري ف ي� البحــث االجابــة عــى االســئلة التاليــة:
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• ما ه أبعاد ت
اس�اتيجية اعادة بناء الدولة الروسية ؟
ي

القوم و وتحقيق مصالحها القومية ؟
•كيف مارست روسيا دورها لحماية أمنها
ي
•كيف وظفت روسيا ازمة الملف النووي االيرانيالعادة نفوذها ف� ش
ال�ق االوسط ؟
ي

فرضية البحث :

ســعت روســيا بعــد العــام  ،2000العــادة بنــاء الدولــة لحمايــة أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا ،مــن خــال اســتخدامها للوســائل السياســية والدبلوماســية
ً
ً
ف
ن
ا�
والعســكرية ي� عــدد مــن القضايــا الدوليــة وقــد حققــت نجاحــا مقبــوال ،فــاىل أي مســتوى تتمكــن روســيا مــن توظيــف ازمــة الملــف النــووي االي ـر ي
العــام منــذ العــام  ،2005لحمايــة أمنهــا ولتحقيــق اهــداف مصالحهــا القوميــة.
منهج البحث :

ف
ف
ـ� والتحليـ يـ�
ان اتســاع موضــوع البحــث وشــمولية المواضيــع اســتوجب اســتخدام التعــدد ي� مناهــج البحث،فســيتم اســتخدام المنهــج الوصـ ي
ش
والع�يــن.
لدراســة تطــور دور روســيا ودورهــا دعــم اي ـران لمعالجةازمتهاالنوويةمطلــع القــرن الحــادي

ت
المبحث األول :
االس�اتيجية الروسية بعد العام 2000

المطلب األول  :ت
اس�اتيجية اعادة بناء الدولة
ُ
ُ
ـياس واالقتصــادي ،أســاس عمليــة بنــاء الدولــة وفــق اسـ تـراتيجية شــاملة ،بهــدف تعزيــز قــدرة
تعــد عمليــة اتفــاق النخبــة السياســية عــى االصــاح السـ ي
ـار� ،مــن خــال تأمـ ي ن
ـ� البيئــة االقليميــة والدوليــة للتنافــس عــى
ـياس ،لتتمكــن مــن اداء وظائفهــا ومهامهــا عــى المســتوى الداخـ يـ� والخـ ج ي
النظــام السـ ي
المصالــح والتعــاون  ،لضمــان تحقيــق االمــن والمصالــح القوميــة ،ويرفــع مــن شــأن مكانتهــا الدوليــة .يعـ ّـرف» فرنســيس فوكويامــا» ،عمليــة بنــاء الدولــة

ت
ـذا� ،وتتجــى قدرتهــا ش
ت�يـ ـ ــع القوانـ ي ن
ـ� ووضعهــا
اساســها تقويــة مؤسســاتها القائمــة وبنــاء مؤسســات جديــدة فاعلــة وقــادرة عــى البقــاء واالكتفــاء الـ ي
ف
ف
و� توفـ يـر األمــن والنظــام والخدمــات العامــة ي� الداخــل مــن خــال السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واعــادة توزيـ ـ ــع الـ ثـروة،
موضــع التنفيــذ ،ي
ـار�(  ،) 1ركــزت اسـ تـراتيجية روســيا عــى ان تكــون للدولــة دور محــوري العــادة بنــاء المؤسســات الحكوميــة
والدفــاع عــن الوطــن ضــد الغــزو الخـ ج ي
ف
كافــة ،األمــر الــذي يتطلــب ادخــال اصالحــات ي� وظيفــة مؤسســات الدولــة لتصبــح قــادرة عــى القيــام بوظيفتهــا بكفــاءة عاليــة ،لتتالئــم وظــروف
ف
ش
ـياس ،باالعتمــاد اعــادة تأســيس وتقويــة الهيــكل العــام للدولــة،
القــرن الحــادي والع�يــن .لذلــك اعتمــد روســيا ي� عمليــة اعــادة بنــاء نظامهــا السـ ي
ت
ـوم ،هدفهــا العدالــة االجتماعيــة وضمــان التوزيـ ـ ــع العــادل للدخــل والـ ثـروة ،والقضــاء عــى
وتحقيــق اســراتيجية تنمويــة لغــرض زيــادة الناتــج القـ ي
ت
ـياس وفــق األبعــاد التاليــة :
الفســاد ،والشــعور بالمســؤولية تجــاه المجتمــع والوطــن( .)2لذلــك اســتندت اســراتيجية روســيا عــى اعــادة النظــام السـ ي
( )3
ً
ف
ـياس .تعتـ بـر جمهوريــة روســيا اإلتحاديــة  ،دولــة كـ بـرى ،وأن لسياســتها الخارجيــة ،شــأن كبـ يـر ي� التأثـ يـر عــى شــؤون العالقــات الدوليــة،
أوال :البعــد السـ ي
ً
ـوفيي� الســابقمع كل ت ز
ت
اإلل�امــات والواجبــات والحقــوق بعــد عــام  ،1991حيــث ورثــت
نتيجــة لمكانتهــا الدولية،إســتمرارا والوريــث لإلتحــاد السـ
ي
ً ف
ً ف
ف
روســيا ،مــكان العضــو الدائــم ي� األمــم المتحــدة ،وطرفــا ي� كل المعاهــدات الدوليــة والهيئــات الدوليــة ،وعــى هــذا األســاس أصبحــت روســيا طرفــا ي�
األم�كيــة ،فيمــا يتعلــق باألســلحة اإلسـ تـراتيجية والتقليديــة( .)4لــذا ســعتالمحافظة عــى نفوذهــا ،كـ شـرط
اإلتفاقيــات الثنائيــة مــع الواليــات المتحــدة ي
ـ�(.)5
ي
أول للمحافظــة عــى وضعهــا كالعــب عالـ ي

ف
لقــد اســتندت عمليــة اعــادة الدولــة ،عــى بنــاء المؤسســات لضمــان نجــاح الدولــة ي� اداء واجباتهــا ،أي قــدرة الدولــة عــى تخطيــط وتنفيــذ سياســاتها
ً
ً
ً
ـروس سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا مــن
وهــو مــا يطلــق عليــه « القــدرة المؤسســاتية» ،فقــد اســتطاعت القيــادة الروســية ان تنقــل المجتمــع الـ
ي
ف
ت
اتي� لدورهــا ي� السياســة
مرحلــة االنهيــار اىل مرحلــة االعمــار بعــد العــام  ،2000الســيما عــى الصعيــد العســكري ،لذلــك لــم تتنــازل عــن النهــج االســر ج ي
ف
الدوليــة ،عــى الرغــم مــن االرتبــاك الــذي صاحــب عمليــة اعــادة بنــاء روســيا ،ي� مواجهــة المشــاكل الموروثــة ،لذلــك تضمنــت االسـ تـراتيجية الروســية
ت ُ
الشــاملة ،واسـ تـراتيجية االمن القوم الروس ت
وال� تشــكل المنطلقات
ح�  ،2020مجموعة من االهداف
ي
القص�ة والمتوســطة والبعيدة المدى ،ي
ي
ي
ف
ف
االساســية ألهــداف روســيا المســتقبلية ،ي� تعزيزالقــدرات الروســية لحمايــة أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا الحيويــة ،الســتعادة مكانتهــا الدوليــة ي� ظــل
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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دول نتعــدد االقطــاب()6
نظــام ي
ً
ف
ـروس ،ي� زعزعــة مكانتهــا عــى صعيــد العالقــات االسـ تـراتيجية الدوليــة ،وتســبب
ثانيــا :البعــد االقتصــادي .لقــد ســاهم تــردي حالــة االقتصــاد الـ
ي
ّ
ـوم ،لذلــك كان تحقيــق النمــو
تفاقــم حالــة عــدم االســتقرار الداخـ يـ� ،وقيــد اطــاق برامــج التنميــة وتوظيــف المــوارد لتحقيــق المصالــح واالمــن القـ ي
ف
يز
لتجه� القوات المســلحة ،وألغراض التصدير كمورد لإلســتثمار التنموي ،اذ تمكنت
االقتصادي ي� مقدمة االهداف ،الســيما الصناعة العســكرية
مــن الحصــول العملــة الصعبــة مــن مبيعــات االســلحة والمفاعــات النوويــة والحفــاظ عــى القــدرات البحثيــة ،وتأكيــد نفوذهــا ومكانتهــا مــن جديد(،)7
ً
ً
ً
ف
ـال ي� روســيا ،ونســبة
نتيجــة حجــم التغيـ يـر الــذي طـرأ عــى روســيا اقتصاديــا واجتماعيــا وعســكريا ،بعــد العــام  ،2000مــن حيــث زيــادة الناتــج االجمـ ي
ف
ت
ـل�
النمــو الســنوي ،وارتفــاع حجــم الصــادرات الخارجيــة ،وانخفــاض نســبة الديــون الخارجيــة ،والـ يـى أســهم ي� زيــادة دخــل الفــرد ،أمــا الجانــب السـ ب ي
ف
ف
ـ� ،اضافــة اىل الســلع الصناعيــة الروســية مــا
ي� االقتصــاد فيكمــن ي� اعتمــاده عــى تصديــر المــوارد األوليــة وهــو مــا يتعــرض اىل تقلبــات الســوق العالـ ي
ً
زالــت أقــل تنافســية قياســا بالصناعــات الغربيــة (.)8
ف
وقــد تــم اطــاق االسـ تـراتيجة الجديــدة عــام  ،2020- 2010بالتعــاون مــع  1000خبـ يـر مــن مختلــف االختصاصــات ي� مؤسســات الدولــة ،بشــأن
القضايــا االسـ تـراتيجة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،تناولــت كافــة قضايــا التنميــة ذات االهميــة للمجتمــع الــروس ،مــن خــال اعــادة هيكلــة ي ز
الم�انيــة
ي
ف
ت
ـاع ،مــن خــال تعزيــز اقتصــاد
االتحاديــة بمــا يحقــق اهــداف االســراتيجية ،ي� النمــو االقتصــادي والحفــاظ عــى االســتقرار االقتصــادي واالجتمـ ي
الســوق والمنافســة وتحفـ ي زـر االبــداع كأســاس للتنميــة( .)9لقــد بلغــت اي ـرادات ي ز
الم�انيــة الفيداليــة خــال النصــف االول مــن العــام  ،2018حــدود
 109,5مليــار دوالر ،مقابــل  102,3مــن النفقــات ،بفائــض  7,3مليــار دوالر ،وحققــت التجــارة الخارجيــة نســبة نمــو  %19,3وبحــدود مبلــغ 629
ف
مليــار دوالر ،وبلغــت الصــادرات  410مليــار واالسـ يـت�اد  219مليــار دوالر ،ي� العــام  ،2018وبفائــض بلــغ  75,2مليــار دوالر عــن العــام ،2017
ً
وبذلــك تــم خفــض نســبة العجــز تدريجيــا مــن  %3,2عــام  2017اىل  %2,2عــام ،)10( 2018ويمكــن القــول ان اقتصــاد روســيا لــم ينهــر كمــا كانــت
ف
ـا� الشــامل.
التوقعــات ،وحقــق هــذا التقــدم  ،اال انــه مــا زال بعيــدا عــن التعـ ي
ً
ً
ً
ُ
ـاع ،أي ان االصــاح
ـاع .ان اعــادة بنــاء الدولــة سياســيا واقتصاديــا ال يمكــن ان تثمــر بمعــزل عــن بنــاء الدولــة عــى الصعيــد االجتمـ ي
ثالثــا :البعــد االجتمـ ي

ـ� تكــون المخرجــات النهائيــة تتناســب مــع اهــداف عمليــة اعــادة البنــاء ،وهــذا مــا ركــزت عليــه
والتنميــة يجــب ان تتــم مــن خــال تقويــة المجتمــع ،لـ ي
ً
ف
ف
ـدءا برفــع المســتوى الثقـ فـا� ،ت
بال�كـ ي زـر عــى جــودة التعليــم لتناهــز نســبة  99,6ي� العــام  ،2013لتحتــل المرتبــة  20ضمــن
روســيا ي� اسـ تـراتيجيتها ،بـ
ي
ف
اط ،لمشــاركة الجميــع ي� الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
أفضــل دول العالــم ،بعــد معالجــة مشــكلة الفقــر وترســيخ النظــام الديمق ـر ي
(.)11
ً
ُ
ف
رابعــا  :البعــد العســكري .تعــد تعزيــز القــدرة العســكرية أهــم القضايــا الـ ت يـى تواجــه القيــادة السياســية ي� مرحلــة اعــادة البنــاء ،لوجــود عالقــة متالزمــة
ت
ن
ه الـ ت يـى تتمتــع بحالــة مــن االســتقرار واألمــن ،لذلــك تــم العمــل عــى إعــادة
بـ يـ� االســتقرار والتنميــة ،الن الدولــة الـ يـى تحقــق معــدالت نمــو عاليــة ي
ف
ـار�
ـال ،ي� محاولــة لتجديــد مكانــة روســيا مــن خــال توفـ يـر قــدرة فاعلــة عــى الــردع الخـ ج ي
تأهيــل المؤسســة العســكرية بالشــكل الــذي يالئــم القــرن الحـ ي
ـروس ،فــان الــرد
ـياس الـ
ي
واســتنبات القناعــة لــدى الخصــوم بأنهــم مــا أقدمــوا عــى عمــل غـ يـر مرغــوب بــه يهــدد الســامة االقليميــة واالســتقرار السـ ي
ن ف
ســيكون حازمـ ًـا وخــال مــدة زمنيــة محــددة ( ،)12ويمكــن ان نذكــر نمــوذج للتطــور ف� مســتوى الــردع ،حـ ي ن
ـ�» ي� العــام ،2002
ـ� أ كــد الرئيــس « بوتـ ي
ي
ً
ق
مــن أن روســيا ســتحافظ عــى الصــاروخ»  ،»CC18المجهــزة بــرؤوس نوويــة خــال»  »15-10عامــا ،بــل وســتب� لغايــة  ،)13(2030وباعتمــاد
وتجه�هــا ي ز
يز
بم�انيــة بلغــت  656مليــار دوالر،
روســيا خطــة التطويــر الشــاملة للقــوات المســلحة ،2020 – 2011لتحقيــق نســبة  %70مــن تســليحها
ن
ـوم والدفــاع لالعــوام
وقــد اعلــن نائــب وزيــر الماليــة» ليونيــد غورنـ يـ�» ،بــان الحكومــة رصــدت مبلــغ  116,6مليــار دوالر لتغطيــة متطلبــات األمــن القـ ي
.)14(،2020- 2018

ن
ت
ش
والع�ين.
الثا� :
االس�اتيجية الروسية مطلع القرن الحادي
المطلب
ي

ً
ت
االس�اتيجية الروسية بعد العام .2000
أوال  :اهداف

ف
ان اهــداف الدولــة ترتبــط بالدوافــع الـ ت يـى تطمــح اىل تحقيقهــا ،باســتخدامها المــوارد والوســائل المتاحــة ي� سياســتها الخارجيــة ،بالمواقــف حيــال
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ف
ف
ّ
ت
للمتغ�ات
ال� تتعلق بأمنها ومصالحها القومية ،لذلك كان قرار القيادة الروســية ي� اسـ تـراتيجية االمن
القوم ي� العام  ،2000واســتجابة
ي
ي
القضايا ي
ُ
ـ� لهــا ،لذلــك عــى روســيا العمــل عــى
ـ� التهديــد الرئيـ ي
الداخليــة والخارجيــة ،ووفــق رؤيــة ت ِعــد الواليــات المتحــدة وتوســيع حلــف الشــمال االطلـ ي
دعم االوضاع السياســية واالقتصادية لعدد من الدول لتحسـ ي ن
ـ� آلية الدفع المتعدد االطراف للقضايا الدولية من جهة ،ومن جهة ثانية ،محاولة

ف
ايجــاد هيــكل للعالقــات الدوليــة لمواجهــة الهيمنــة الغربيــة الـ ت يـى تقودهــا الواليــات المتحــدة ،باالنف ـراد ي� معالجــة االحــداث الدوليــة ،عــن طريــق
ـدول ،وان مصالحهــا القوميــة تقتـض ي الحفــاظ عــى منظومــة عســكرية قــادرة عــى الدفــاع عنهــا
االســتخدام العســكري ،وانتهــاك قواعــد القانــون الـ ي
ف
لضمــان أمنهــا ،وردع أي عــدوان ضدهــا ،أو ضــد أحــد حلفائهــا ،نتيجــة توجســها مــن تطــور االحــداث ي� اتجاهــات مســتقبلية تهــدد أمنهــا ،اذ اليجــدي
ً ف
ج�انهــا أو عــى الطامعـ ي ن
ـ� اآلخريــن(.)15
كونهــا دولــة كـ بـرى ونوويــة وعضــوا ي� مجلــس االمــن مــا لــم تكــن لديهــا الوســائل الالزمــة لفــرض الــردع عــى ي
ـ�»(  ،) 16قيــادة روســيا بعــد العــام  ،2000إيذانـ ًـا بمرحلــة فاعلــة عــى المسـ ي ن
لذلــك كان تــول الرئيــس» فالدمـ يـر بوتـ ي ن
ـدول ،الدراكــه
ـتوي� الداخـ يـ� والـ ي
ي
ت
أهــم المرتكـزات االســراتيجية والـ ت يـى تتلخــص فيمــا يـ يـ� )17( :
 .1ت
ال� ي ز
الداخل ،عىل ان اليكون عىل حساب السياسة الخارجية.
ك� عىل برامج االصالح
ي
األوروآس لروسيا االتحادية.
.2تعميق التوجه
ي
.3العمل عىل تجديد دور روسيا ف� آسيا ش
تدري�.
وال�ق االوسط بشكل
ج ي
ي
ف
 .4ت
ال� ي ز
الدول ذو القطبية الواحدة.
ك� عىل تطوير دور روسيا ي� عالم متعدد االقطاب ورفض النظام
ي
ف
ش
والع�ين.
الروس ي� عالم القرن الحادي
.5عدم السماح للغرب بتهميش الدور
ي
ً
ثانيــا :التحديــات الداخليــة والخارجيــة .تواجــه روســيا مجموعــة مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة الـ ت يـى تحتــاج اىل المعالجــة يك تتمكــن مــن تنفيــذ
الع�ين ،فعىل المســتوى المحل ،يشــكل المحافظة عىل االمن وتطوير ُ
اسـ تـراتيجيتها مطلع القرن ش
الب�ن التحتية والخدمات ،وتســى اىل اجتذاب
ي
ـ� الدولــة والمجتمــع ،عـ بـر تعديــل ش
المــوارد مــن القطــاع الخــاص الــروس أو مــن االســتثمارات االجنبيــة ،لتعزيــز الثقــة والتعــاون والمشــاركة بـ ي ن
الت�يعــات
ّ
ف
ف
القانونيــة والتنظيمية،لتوفـ يـر المزيــد مــن المــوارد مــن أجــل دعــم دورهــا التنمــوي كمشــارك للدولــة ي� التنميــة( .)18وشــكلت االحــداث المســلحة ي�
ً
ً
ف
ـوم ،فقــد تمكنــت روســيا مــن فــرض النظــام
ـروس باعتبارهــا تحديــا وتهديــدا ألمنهــا القـ ي
الشيشــان ي� العــام  ،2003بمثابــة اختبــار بل�نامــج االصــاح الـ ي
والســيطرة عــى منطقــة القوقــاز(.)19
ف
أمــا التحديــات الخارجيــة ،فتكمــن ي� تشــخيص البيئــة الدوليــة وتحديــد مكامــن الفــرص والمحــددات ،لذلــك فــان روســيا واجهــت مجموعــة مــن
ً
ت ُ
ف
ـدول ،ومحاولتهــا كبــح جمــاح
ـال ،ولعــل مــن أهمهــا الهيمنــة ي
االم�كيــة عــى النظــام الـ ي
التحديــات الـ يـى تمثــل عائقــا أمــام تفعيــل أداء دورهــا ي� القــرن الحـ ي
َ
ف
الدول،نتيجــة ممارســتها القــوة العســكرية أو التهديــد بهــا ،وان القيــادة الروســية لــم تغفــل طبيعــة هــذا
أيــة قــوة تحــاول منافســها ي� زعامــة النظــام
ي
ش ً
ّ
ـل� عــى
ـ�» الناتــو» �قــا باتجــاه حدودهالغــرض تطويقهــا وعزلهــا ،والــذي لــه أثــر سـ ب ي
التحــدي الخطــر ،بعــد ان تــم توســيع حلــف الشــمال االطلـ ي
ف
ف
االســتعداد القتــال للقــوات الروســية( ،)20ونصــب أنظمــة الصواريـ ـ ــخ وال ـرادارات « الــدرع الصـ خ
و� القواعــد
ـارو�» ي� بولنــدا والتشــيك وتركيــا ،ي
ي
ي
ً
ت ٌ
ف
ن ف
ش
ش
الجويــة داخــل ألمانيــا ورومانيــا وبلغاريــا ،والـ يـى تشــكل خرقــا لتعهــد الطرفـ يـ� ي� مطلــع التســعينيات ،بــان تتخــى عــن حلفائهــا ي� �ق أوروبــا ،بــرط
ّ
ان تضمن عدم توســيع حلف الناتو ليضم تلك الدول(.)21األمر الذي جعل الرئيس» ي ن
بوت�» االعالن عن اسـ تـراتيجية « التحدي واالســتجابة»،
ف
ي� العــام  ،2015عــى أثــر العقوبــات الغربيــة عــى بــاده ،والـ ت يـى تهــدف اىل عــدم الســماح لــ» هيمنــة القطــب الواحــد والدعــوة اىل عالــم جديــد متعــدد
االقطــاب» ،مــن خــال تأكيدهعــى تحالــف منظمــة «بريكــس وشــنغهاي» ،بمــا تمتلــك دولهــا بحــدود  %40مــن ســكان العالــم ،و %25مــن االنتــاج
ـ� ،و %20مــن التبــادل التجــاري ،وقدرتهــا عــى خلخلــة أســس التحالــف الغربيلذلــك فــان القيــادة الروســية تــرى ان ال مـ بـرر لهــذه االجـراءات مــن
العالـ ي
االم�كيــة والغــرب ،كونهــا يعـ ّـرض اتفاقيــة الحــد مــن انتشــار الصواريـ ـ ــخ الباليســتية «  ،« ABMلخطــر اإللغــاء(.)22
قبــل الواليــات المتحــدة ي
ً
ثالثا :دور القيادة الروسية بعد العام .2000

تتحمــل القيــادة السياســة مســؤولية اعــادة البنــاء لمؤسســات الدولــة ،الن العمليــة تواجــه تحديــات داخليــة وخارجيــة كثـ يـرة عــى كافــة المجــاالت
والمســتويات ،لكــون العمليــة متعــددة االبعــاد فتتمركــز التفاعــل حــول محــور القيــادة صاحبــة «ارادة التغيــر» ،لتتمكــن مــن تعزيــز ت
ال�ابــط بـ ي ن
ـ�
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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السياســات الداخليــة واالقليميــة والدوليــة ،والـ تـى تتمكــن مــن خــال نجاحهــا ف� تحقيــق اهــداف المصالــح القوميــة كســب ش
ال�عيــة للنظــام
ي
ي
ف
ش
ـروس» فالدمـ يـر
ـياس( .)23والبــد مــن ذكــر ان التطــور واالصــاح الــذي تحقــق ي� روســيا ،يعــود تخطيطــه و اال�اف عــى تنفيــذه للرئيــس الـ
ي
السـ ي
ف
ف
ين
بوت�» ،الذي تســلم الرئاســة ي� العام  ،2000حيث تمكن من قيادة البالد وادارة الحكومة بحكمة وكفاءة ،ورفع روحها المعنوية ي� ظل ظروف
صعبــة ،كانــت روســيا تتخبــط ف� حالــة مــن الفـ ض
ـو� واالضطرابــات السياســية واالقتصاديــة( .)24نفهــم ممــا تقــدم بــان الرئيــس» بوتـ ي ن
ـ�» ،اســتطاع
ي
َ
َ
تأم� البيئة الداخلية ،من خالل تب�ن ّ منهج واضح يستند عىل ر ي ز
ت
ال� يتمتع بها ،اىل ي ن
وه �ض ورة اعادة مكانة
ي
نتيجة الكفاءة والكارزما ي
ك�ة اساسية ي
ف
ت
اتي� عــى المســتوى
ـدول ،مــن خــال توظيــف المــوارد المتاحــة للوصــول اىل االهــداف المحــددة ،لتتمكــن مــن اداء دورهــا االســر ج ي
روســيا ي� النظــام الـ ي
ش
والع�يــن.
ـدول مطلــع القــرن الحــادي
ـ� والـ ي
االقليـ ي

ن
ت
ش
والع�ين
االس�اتيجية الروسية مطلع القرن الحادي
الثا�  :أهداف
المبحث
ي

المطلب األول  :ت
ش
والع�ين
الروس مطلع القرن الحادي
القوم
اس�اتيجية حماية االمن
ي
ي
ً
ف
ـياس ،بســبب اســتقالل أوكرانيــا وجورجيــا وأرمينيــا وآذربيجــان ي� العــام ،1991
أوال :تكــررت خســارة روســيا لموقعهــا المتحكــم ولنفوذهــا الجيوسـ ي
ش ف
وه بمثابــة التوابــع الـ تـى تــدور ف� الفلــك الــروس ،بعــد تجــاوز ال ـراع ُ
ـا� ،ي� صــورة قواعــد
البعــد االقتصــادي ،اىل حالــة التدخــل العســكري المبـ
ي
ي
ي
ي
ف
عســكرية وتعاون عســكري مع عدد من هذه الدول ،وكانت روســيادون مســتوى يتيح لها قدراتها االقتصادية والعســكرية المواجهة ،ي� ظل تجدد
ّ
ـدول( ،)25لذلــك تشــكلت عــدة مبــادئ جوهريــة لالسـ تـراتيجية الروســية بعــد العــام  ،2000مــن أهمهــا مــا يـ يـ�)26( :
المنافســة والـراع الـ ي
ت
الخار�.
واالخ�اق
الروس بالتصدي ألي محاولة للتغلغل
القوم
* الحفاظ عىل البنيان
ج ي
ي
ي
َ
ف
الض ْعف ت
الروس.
ح� ال تصبح عامل تهديد لألمن
* استبقاء االقاليم المجاورة ي� وضع من
ي
ف
لقــد تعرضــت روســيا اىل عــدد مــن الثــورات الملونــة ف� مجالهــا الحيــوي ضمــن مناطــق نفوذهــا الحيــوي التأري ـخ  ،حـ ي ن
ـ� بــدأت الثــورة ســوداء ي�
ي
ي
ف
ف
ف
يز
قرغ�ســتان عــام  ،2005فخــرت عــدد مــن
رصبيــا عــام  ،2000وورديــة ي� جورجيــا عــام  ،2003وبرتقاليــة ي� أوكرانيــا عــام  ، 2004وزهريــة ي�
َ
ً
ُ
ف
االنظمــة المواليــة لهــا دون ان تحــرك ســاكن نتيجــة انشــغالها باعــادة بنــاء واصــاح نظامهــا داخليــا ،ومــن ثـ ّـم كان قرارهــا التدخــل ي� أحــداث كل مــن
ف
ت
ت
ت
اتي�
اتي�( ،)27لذلــك فــان االداء االســر ج ي
ـوم ،الســرجاع مــا يمكــن مــن نفوذهــا ي� مجالهــا االســر ج ي
جورجيــا وأوكرنيــا ،لمواجهــة التهديــد عــى امنهــا القـ ي
ف
ت
اتي� ،الدراكهــا عــدم القــدرة عــى أداء
ـروس ي� البيئــة االقليميــة ،تعمــل لضبــط حركــة تفاعالتهــا بالشــكل الــذي ال يخــرج عــن مجــال نفوذهــا االســر ج ي
الـ ي
ال�هيــب أو ت
دورهــا عــى المســتوى الــدول مــا لــم تتمكــن مــن ضمــان البيئــة االقليميــة ،عــن طريــق ت
ال�غيــب بالفــرض أو اإلقنــاع ،كونهــا الحلقــة الموصلــة
ي
ش
للبيئــة االسـ تـراتيجية الدوليــة( .)28وقــد اســتغلت روســيا فرصــة االنشــغال االمـ يـر يك ،بأزمــات منطقــة الــرق االوســط ،العــادة تنظيــم وتطويــر قدراتهــا
االقتصاديــة والعســكرية ،لتعــاود دورهــا ف ي� القضايــا الدوليــة.
ً
ثانيــا :الموقــف الـ
ـروس مــن االزمــة الجورجيــة  .2008تتعامــل جورجيــا مــع روســيا ،عــى أنهــا الدولــة الـ ت يـى اســتعمرتها ،أل كـ ثـر مــن قــرن ،وانهــا تســى
ي
ف
للســيطرة عليهــا بالرغــم مــن اســتقاللها ي� العــام  ،1991مــن خــال اتفاقيــة اتحــاد الــدول المســتقلة ،لذلــك ســعت جورجيــا اىل االنضمــام اىل االتحــاد
ً
ف
ـر� ،وتحديــدا بعــد نـ شـر الصواريـ ـ ــخ ي�
االورو� وحلــف الناتــو منــذ اســتقاللها ،وهــو مــا ترفضــه روســيا ،لضمــان ســامة حدودهــا مــن أي تهديــد غـ ب ي
بي
ف
أوروبــا ،حيــث تعتـ بـر روســيا هــذا االجـراء أحــد أهــم التحديــات الـ تـى تواجــه أمنهــا � نطاقهــا االقليــ� ،كــون جورجيــا ،دولــة جــوار مبـ ش
ـا� لهــا ،واحــدى
ِ
ي
ي
ي
ف
ف
ـ� أبخازيــا وأوســيتيا
البوابــات الروســية نحــو أوروبــا ،لذلــك قامــت روســيا بشــن الحــرب ضدهــا ي� العــام  ،2008تحــت حجــة حمايــة مواطنيهــا ي� اقليـ ي
َ
ـروس ،مــن منطلــق اثبــات القــوة والــردع ضــد اج ـراءات الــدول الغربيــة ،ورفضهــا أي تهديــد ألمنهــا
الجنوبيــة( ،)29ومــن ثـ ّـم ضمهمــا اىل االتحــاد الـ
ي
ت
ـر� ،بالمقابــل عجــز الغــرب عــن القيــام بــأي
ومصالحهــا القوميــة الـ يـى تســتهدف تغيـ يـر واقــع دول ِ
الجــوار القريــب ،لتجعلهــا أقــرب اىل النفــوذ الغـ ب ي
ـور� وكبــح ردة الفعــل الروســية (.)30
موقــف النقــاذ النظــام الجـ ج ي
ثالثـ ًـا :اندلعــت االزمــة االوكرانيــة ف� العــام  ،2013نتيجــة محاولــة الحكومــة االوكرانيــة المنــاورة بـ ي ن
االورو�
ـ� الـ شـرق والغــرب ،لكســب االتحــاد
بي
ي
دون خســارة ش
ـروس ،عــى أثــر التجاذبــات بشــأن مســتقبل أوكرانيــا االقتصــادي ،ففضلــت الحكومــة االوكرانيــة مبلــغ  15مليــار المقدمــة
ال�يــك الـ
ي
ً
ـا مــن العــرض االورو� مليــار دوالر النقــاذ اقتصادهــا ،االمــر الــذي ّ
فجــر االزمــة بشــكل خطـ يـر ،عندمــا قــررت روســيا تحريــك قواتــه
مــن روســيا بديـ
بي
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ف
ال�لمــان الــروس تحــت ذريعــة « حمايــة المواطنـ ي ن
ـ� الــروس مــن التطــرف اليمي ـن ي ي� أوكرانيــا» ،فتــم الســيطرة عــى جزيــرة
العســكرية بعــد موافقــة ب
ي

ـروس ،ودعــت اىل االنســحاب الفــوري مــن القــرم واعــادة
ـروس ،بالمقابــل إكتفــت الــدول الغربيــة بالتنديــد بالتدخــل الـ
القــرم ،وضمهــا اىل االتحــاد الـ
ي
ي
ف
ت
ـروس،
وال� أدت اىل أزمــة اقتصاديــة خانقــة ي� الداخــل الـ
ي
االوضــاع اىل حالتهــا االعتياديــة ،وقــررت مجموعــة عقوبــات اقتصاديــة ضــد روســيا( .)31ي
ـ�.
مــن هبــوط قيمــة العملــة» الروبــل» ،وحرمانــه مــن إي ـرادات مهمــة نتيجــة انخفــاض ســعر النفــط العالـ ي

ن
ت
الثا� :
االس�اتيجية الروسية بعد أحداث  11ايلول 2001
المطلب
ي

ً
ف
األم�كيــة ،مــن خــال إعــادة ترتيــب أولويــات أهدافهــا ،ي� منطقــة
أوال:أثــرت أحــداث  11ايلــول  ،2001عــى إسـ تـراتيجية الواليــات المتحــدة
ي
ً
أورآســيا ،ضمــن اسـ تـراتيجية ال�ض بــات الوقائيــة ،ضــد أيــة دولــة تمثــل تهديــدا لالمــن االمـ يـر يك ،والتوجــه العــادة نـ شـر القــوات العســكرية وبنــاء نظــام
ن
ـاع يضمــن أمنهــا .والـ ت يـى أســتوجبت تحديــد تحجيــم موقــف روســيا ،بالرغــم
أم ـ ي جديــد( ،)32ضمــن ملــف» خطــة أورآســيا « لصياغــة نظــام دفـ ي
ف
مــن موقفهــا المؤيدللواليــات المتحــدة ضمــن الحملــة العالميــة ي� مكافحــة « اإلرهــاب» .ولذلــك طالبــت روســيا الــدول الغربيــة دعــم موقفهــا الحــازم
ف
ف
ـام» ،أزاء سياســتها ي� الشيشــان ،عندمــا حــددت روســيا ش�وطهــا إلســتخدام
ي� حرب ـهــا عــى «اإلرهــاب»  ،والــذي أطلقــت عليــه» اإلرهــاب اإلسـ ي
ف
ف
ـر� ي� العمليــات العســكرية،ضد حركــة» طالبــان» ي� أفغانســتان مقابــل )33( :
أراضيهــا مــن قبــل قــوات التحالــف الغـ ب ي
ت
الروس .
إع�اف واشنطن  ،بأن منطقة آسيا الوسىط والقوقاز ضمن مناطق النفوذي
وقف توسع حلف شمال األطلس نحو شال�ق .
ي
إعتبار حرب الشيشان  ،ضمن نطاق الحرب ضد اإلرهاب .الدول لدعم مشاري ــع التنميةالروسية .
الدول والبنك
فتح إعتمادات مالية من صندوق النقدي
ي
ً
تعامل واشنطن مع روسيا  ،بإعتبارها ش�يكا ُ ،يسهم ف ي� صنع القرارات الدولية .ف
ت
ـوم ،ي� منــع الحــروب والرصاعــات العالميــة واالقليميــة ،بهــدف حفــظ االمــن
لذلــك تركــزت االهــداف االســراتيجية الروســية لضمــان االمــن القـ ي
ت
اتي� ،واتخــاذ مجموعــة مــن التدابـ يـر السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واالعالميــة،
ـ� ،مــن خــال تحقيــق مســتوى الــردع االســر ج ي
والســام العالـ ي
لمنــع أو الحـ ّـد مــن أي عمــل خطــر ُم ّ
دمــر مــن دولــة معتديــة()34
ً
لذلــك حاولــت روســيا ،اإلبقــاء عــى نفوذهــا ف� مناطــق القوقــاز ،وآســيا الوســى ،وأوروبــا ش
ال�قيــة ،ولكــن بمســتويات مختلفــة ،كونهــا تمثــل مجــاال
ي
ً
ً
ً
ف
ّ
ت
ت
كث�ا ي� اطار االســراتيجية
يتغ� ي
حيويا جيواســراتيجيا ،بأبعادها الجيوبوليتيكية واالقتصادية ،بالرغم من اعالن اســتقالل دولها اال ان موقعها لم ي
ف
ت
القوم
االم� يك ي� العام  ،2008الثبات موقفها لفرض قرارتها لحماية أمنها
ال� تعرض لها االقتصاد ي
ي
الروســية ،من خالل اســتغالل االزمة المالية ي
ف
ف
ن
ا� كمــا ســيتم تناولهــا ف ي� البحــث.
ي� احــداث جورجيــا وأوكرانيــا ، ،ثــم تطــور موقفهــا ي� ازمــة الملــف النــووي االيـر ي
ً
ثانيا :الموقف من احداث ش
ال�ق االوسط بعد احداث العام 2011
ً
ف
ـروس تجــاه المنطقــة يمتــد لتأريـ ـ ــخ أل كـ ثـر مــن قــرن ،ألهميتهــا ي� السياســة العالميــة بحســابات عالقــات القــوة والنفــوذ والتأثـ يـر ،موقعــا
الموقــف الـ
ي
ً
ف
ف
ومــواردا ،وارتباطهــا بمصالــح روســيا ي� مجــال الطاقــة والغــاز ،وتجــارة الســاح ،والتجــارة الثنائيــة ،واالســتثمارت المتبادلــة ،ي� ظــل المتغـ يّـرات
ً
َ
ً ف
ش
والع�يــن ،وفقــا لمفهــوم
الـ ت يـى تعرضــت لهــا المنطقــة ،اال ان ض ْعــف االسـ تـراتيجية الروســية واضحــا ي� الـ شـرق األوســط مطلــع القــرن الحــادي
ّ
ف
ف
«الدبلوماســية الفاعلــة» ،لكــن امتالكهــا آليــات متعــددة ،مكنتهــا مــن إحــداث تأثـ يـر ي� قضاياهــا ،بســبب قدراتهــا االسـ تـراتيجية وموقعهــا ي� مجلــس
ً
ً
ـ�
األمــن ،ومكانتهــا داخــل التوازنــات األوروآســيوية( .)35لتمــارس دورا هامــا تجــاه قضاياهــا المعقــدة ،مــن أجــل ترســيخ دورهــا وحضورهــا االقليـ ي
ـدول(. )36
الفاعــل ليكــون المدخــل لممارســة دورهــا عــى المســتوى الـ ي
ً
ف
ف
بوت�» ،ش
فالديم� ي ن
اس
م�وعا الستعادة المكانة القيادية لدولته ي� النظام
الروس»
لقد تزعم الرئيس
ي
العالم ،من خالل التمدد ي� الفضاء االور ي
ي
ي
ت
اتي� والجيواقتصــادي وطبيعــة العالقــات الدوليــة ،ولمواجهــة التدخــل
ـوم الجيواســر ج ي
النشــاء» روســيا الكـ بـرى» نتيجــة ادراكــه لعوامــل االمــن القـ ي
ف
ج ف
ئ
ـا� مــع الواليــات
ـدول( .)37لذلــك عززتتعاونهــا الثنـ ي
ـار� ي� مناطــق النفــوذ الروســيبما يخــدم مصالحهــا نحــو المشــاركة ي� قيــادة النظــام الـ ي
الخـ ي
ف
ف
ـ�» الناتــو» ي�
المتحــدة ،ي� مجــال االمــن العالـ ي
ـ� ومكافحــة االرهــاب بعداحــداث ايلــول  ،2001مــع تحذيرهــا مــن سياســة حلــف الشــمال االطلـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
و� األزمــة االوكرانيــة  .) 38 (،2014ولكــن ليــس لقــوة
التمددنحوهــا ،لذلــك لجــأت اىل القــوة العســكرية لمنــع هــذا التوســع ضــد جورجيــا  2007ي
ف
و� مقدمتهــا الـ شـرق االوســط والـ ت يـى اصبحــت ميــدان اختبــار
روســيا مايمكنهــا مــن مواجهــة تحديــات العالقــات الثنائيــة مــع الواليــات المتحــدة ،ي
ف
ف
ن
�ض
ا� بعــد
القــوة الروســية ي� ســوريا ،بعــد ال بــة الصاروخيــة عــى ســوريا خــال شــهر تمــوز ي� العــام  ،2018ومتابعتهــا تطــور أزمــة الملــف النــووي االيـر ي
االنســحاب االمـ يـر يك عــام .2018
ُ
ـار� الــذي يــؤدي الــدور االســاس ف� ادارة التنافــس وال ـراع بـ ي ن
ـ� أربعــة مراكــز رئيســة» تركيــا ،اي ـران،
ي
حيــث تمثــل الواليــات المتحــدة العامــل الخـ ج ي
الســعودية ،ارسائيــل» ،والقــادر عــى عــزل روســيا وتحجيــم دورهــا ،اذ لــم ُيبـ ِـق امــام روســيا اال البوابــة االيرانيــة ،تســتطيع مــن خاللهــا الــذود عــن
ف
مصالحهــا ،كقــوة كـ بـرى ي� مواجهــة الواليــات المتحــدة والغــرب ،مــن خــال اســتخدام ازمــة الملــف النــووي ،الـ ت يـى تمنــح روســيا فرصــة االســتفادة
ً
ً
االم�كيــة
االم�كيــة( .)39لمنافســة السياســة ي
اقتصاديــا مــن ارتفــاع ســعر الطاقــة ،وسياســيا مــن زيــادة عواطــف الكراهيــة االســامية ضــد المواقــف ي
ً
ت
ـر� ،مــن خــال
إقليميــا وعالميــا ً،لذلــك يشــكل الدعــم الـ
ـروس الي ـران احــدى التحديــات ضــد الجيواســراتيجية ي
االم�كيــة حيــال اي ـران والخليــج العـ ب ي
ي
ف
ام�كيــة ،اال ان هــذا الدعــم لــن يتمكــن مــن
تشــكيل محــور مركزهــا ايـران ويضــم كل مــن العـراق وســوريا وحــزب هللا ،ي� مواجهــة جبهــة تركيــة ســعودية ي
ـروس ،وليــس بامــكان روســيا ردع اي
ـر� – االرسائيـ يـ� ،نتيجــة العقوبــات الـ ت يـى اضعفــت االقتصــاد الـ
ـر� – العـ ب ي
الصمــود امــام الضغــط االمـ يـر يك – الغـ ب ي
ي
فعــل عســكري ضــد اي ـران  ،بعــد مــا عجــزت ف ي� افغانســتان والع ـراق وليبيــا (.)40
ف
االم�كيــة ضــد اي ـران،
لقــد تعرضــت مصالــح روســيا ي� اي ـران للضغــط نتيجــة أزمــة الملــف النــووي بعــد العــام  ،2005والممارســات التصعيديــة ي
ف
كونهــا دولــة راعيــة لالرهــاب ،وتدخلهــا ي� شــؤون دول المنطقــة ،وســعيها وراء أســلحة الدمــار الشــاملُ ،معتـ بـرة اياهــا متورطــة بترصفــات منطويــة
ً
االم�كيــة بعــد عــام  ،2005وفــرض عقوبــات اقتصاديــة إللحــاق االذى بهــا ولغــرض عزلهــا دوليــا(.)41
عــى تهديــد وعدائيــة ،االمــر الــذي حفــز االدارة ي
ً
ً ف
ـروس منهــا ،قائــم عــى انهــا شــؤون داخليــة،
لذلــك شــهدت السياســة الروســية حضــورا فاعــا ي� المنطقــة بعــد أحــداث العــام  ،2011كان الموقــف الـ ي
ت ً
مص�هــم ســواء باســتمرار النظــام أو اســتبداله
اح�امــا لســيادة كل دولــة ،والحــق فقــط لمواط ـن ي الدولــة تحديــد
واليجــوز ألي دولــة التدخــل فيهــا
ي
ً
ً
بنظــام آخــر ،فضــا عــن اختيــار شــكل النظــام الجديــد وطبيعتــه دون أي تدخــات أجنبيــة ،لذلــك كانــت الدعــوة اىل حــل ازمــات المنطقــة سياســيا
ً
ّ
ف
ف
االم�كيــة أزاء تطــور االحــداث ي�
مــن خــال منظمــة االمــم المتحــدة ومبادراتهــا ي� مؤتم ـرات جنيــف ،االمــر الــذي مثــل تحديــا للسياســة الخارجيــة ي
المنطقــة(.)42
ً
ُ
أدركت القيادة الروســية ،ان تطور أزمات منطقة ش
قلقا لديها لغموض مســتقبلها ،لذلك يقول الرئيس» ي ن
بوت�» :ان روســيا
ال�ق االوســط ،تشــكل
ف
ال ترغــب بالتدخــل ي� شــأن الرصاعــات الداخليــة ،الن االضطـراب وعــدم االســتقرار بشــكل عــام ،ال يمكــن معالجتهــا عـ بـر فــرض الحلــول الخارجيــة،
مــن دون األخــذ بنظــر االعتبــار تأريخهــا وتقاليدهــا وخصوصيتهــا ،كمــا ف� حالــة العـراق وليبيــا واليمــن ،ولضمــان المصالــح والحقــوق ش
الم�وعــة لجميــع
ي
ف
المواطنـ ي ن
ـروس المتشــدد ي� مواجهــة النفــوذ
ـ�( .)43وقــد اســتغلت روســيا فرصــة االنشــغال االمـ يـر يك ،بأزمــات المنطقــة ،لذلــك كان الموقــف الـ
ي
ف
تز ف ش
ـ�(.)44
االمـ يـر يك الم�ايــد ي� الــرق االوســط ،باســتخدامها القــوة العســكرية والهيمنــة االقتصاديــة ،للداللــة عــى كونهــا الدولــة االوىل ي� النظــام العالـ ي
ف
ف
عندمــا بــدأت روســيا التعامــل مــن منطلــق حمايــة مصالحهــا ي� ايرانبســبب االزمــة النوويــة ومحاولــة اعــادة نفوذهــا ي� المنطقــة ،بتقديــم دعــم غـ يـر
ف
االم�كيــة(.)45
محــدود اليـران ولســوريا ،لوقــف خســارة مصالحهــا ي� مواجهــة السياســة ي
ت
ا� ،هدفهــا جمــع المعلومــات لتنســيق العمليــات العســكرية
وقــررت روســيا وبالتعــاون مــع ايـران والعـراق وســوريا ،تشــكيل مركــز معلومــات اســتخبار ي
ـروس �ض ورة
للــدول المشــاركة لمحاربــة االرهــاب» داعــش» ،ومســاعدة اطـراف االزمــة الســورية لتســوية خالفاتهــا( .)46ويمكــن القــول بــان الــدور الـ ي
ً
ف
ن
ش
ا� فقــط ،لــن يوفــر أساســا
أساســية لــدول المنطقــة لتجنــب االحتــكار االمـ يـر يك ،بــرط ادراك روســيا بــان خدمــة مصالحهــا ي� دعــم النظــام االي ـر ي
ف
السـ تـراتيجية بعيــدة المــدى ي� المنطقــة ،بالرغــم مــن عالقــات التعــاون مــع الــدول الخليجيــة و واي ـران ومــر والجزائــر والع ـراق واقليــم كوردســتان
ف
ف
ـدول.
الع ـراق ي� مجــال الطاقــة والتســليح واالســتثمار والتجــارة ،لممارســة التأثـ يـر ي� النظــام الـ ي

المبحث الثالث :ت
اس�اتيجية توظيف االزمة النووية االيرانية لخدمة المصالح الروسية بعد العام .2005

ت
الجيواالس�اتيجية.
المطلب االول:أهمية ايران
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ف
ا� مهــم إضافــة لمــا تحويــه اراضيهــا مــن النفــط والغــاز والـ ثـروات الطبيعيــة والـ ت يـى تكتســبها أهميــة جيوإسـ تـراتيجية ،عــى
تتمتــع إيـران» بموقــع جغـر ي
ً
َ َ
العظمــة القوميــة ،حافظــت عــى ثقافتهــا عــى امتــداد
مســتوى العالقــات الدوليــة واإلقليميــة»( ،) 46وتمتلــك الخـ بـرة واالكـ ثـر تماســكا عــى صعيــد
ـ� ت
وم�ابطـ ي ن
ـ� جوهريـ ّي ن
ـ� قرنـ ًـا .لذلــك فــإن فلســفة إســتخدام القـ ّـوة تأريخيـ ًـا لديهــا تنبــع مــن» منطلقـ ي ن
ثالثـ ي ن
ـ� ،األول يتعلــق بــاإلرث التأري ـخ ي القديــم
ف
والحديــث والمعــارص ،والثـ نـا� هــو الــذي يرتبــط بالعقيــدة الدينيــة لــدى اإليرانيـ ي ن
ـ� أنفســهم وإنعكاســها عــى الحيــاة السياســية ي� إيـران ،وال ســيما بعــد
ي
ً
َ
قيــام الثــورة اإلســامية عــام  .) 47 (»1979بتبـن ّ المبــادئ « االســاموية الراديكاليــة» بوصفهــا عقيــدة ســلطة الدولــة ،لخدمــة المسـ ي ن
ـلم� ،اســتنادا
ي
ن
ـ� -القائــد االعــى للجمهوريــة االيرانيــة ،وقائــد االمــة
لثنائيــة عقيــدة الحكــم االيرانيــة ،اذ تتبــى عنــوان « الجمهوريــة االســامية عــى انــه مرجــع عالـ ي

ين
االســامية والمظلومـ ي ن
ـتضعف�»( .) 48
ـ�» المسـ
ت
ُ
ُ
ـال لتكويــن
تهــدف اســراتيجية ايـران اىل تحقيــق االمــن واالســتقرار لنظــام الجمهوريــة االســامية ،مــن خــال توظيــف البعــد العقائــدي والبعــد النضـ ي
َ
قــوة ذاتيــة مــن دول المنطقــة ،وتعتقــد بــان بامكانهــا ان تلعــب دور القيــادة بـ ي ن
ـ� هــذه الــدول ،تحــول دون وجــود قــوى أجنبيــة ،وان تقــف بوجــه
التحديــات الـ تـى تواجههــا اقليميـ ًـا ودوليـ ًـا( .)49لذلــك تشــكل الـ شـرق االوســط ،هدفـ ًـا مهمـ ًـا ف� سياســتها الخارجيــةَ ،
فسـ َـعت اىل توظيــف تلــك الممـ ي زـرات
ي
ي
لتحقيــق اهدافهــا ومصالحهــا القوميــة(.)50
ف
إنتهجــت إيـران سياس ــة خارجي ــة تتس ــم ب ـ « الواقعيــة « ي� مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة ،مــن خــال تطويــر عالقاتهــا مــع الــدول األوروبيــة ،عــى
ً
ـا عــن إعتمــاد سياســة اإلنفتــاح عــى الصـ ي ن
ـ� والهنــد وروســيا مــع زيــادة « اإلهتمــام بالـ شـرق األوســط ،والخليــج مقابــل
أســس المصالــح المشـ تـركة فضـ

ف
ف
ف
ش
ـار� لتحقيــق هــدف المكانــة المركزيــة ي� الـ شـرق
اإلســتمرار ي� خطــاب رافــض للواليــات المتحــدة»(  .) 51وقــد إنعكــس مــؤ� القــوة ي� ســلوكها الخـ ج ي
ف
ف
االوســط ،يك تتحــول اي ـران اىل قــوة إقليميــة اساســية ي� جنــوب غــرب آســيا ،وتتضمــن خطــط ي� المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والعلميــة
ً
والتكنولوجيــة ،وان تكــون ايـران االوىل بـ ي ن
ـ� دول المنطقةطبقــا لمــا نــص عليــه مـ شـروع رؤيــة إيـران .) 52 (،2025
ف
األم�كيــة،
لقــد اعلنــت إيـران تأييــد الواليــات المتحــدة ي� حرب ـهــا عــى اإلرهــاب بعــد أحــداث 11أيلــول  ،2001إال أن ذلــك لــم يمنــع الواليــات المتحــدة ي
مــن إتهامهــا ،بمســاعدة الجماعــات اإلرهابيــة ،وبإثــارة القالقــل ف� العـراق .وهــذا مــا دفــع القــادة اإليرانيـ ي ن
ـ� إىل إدراك المخاطــر المحتملــة ،وإنعكاســها
ي
ّ
ن
فولــد قناعــة لديهــم حـ ّـول مسـ ّي ن
ـألت� همــا)53 (:
ا�،
ـوم اإليـر ي
عــى األمــن القـ ي
ّ
ت
غي�ات ف ي� البيئة الدولية واإلقليمية الجديدة.
ال� ستدفع ثمن الت ي
 . 1أن إيران ستكون أحد األطراف ي
ً
 . 2أن تكون إيران ث
إرتباطا بقضايا ش
العر� ،من أي وقت م�ض .
ال�ق األوسط والخليج
أك�
بي
ّ
ف
ت
ت
ال�نامج
االم�كية ي� الخليج
العر� ،وقد شــكل ب
وال� تتعارض مع الجيواســراتيجية ي
بي
لذا كان قرار القيادة االيرانية متابعة سياســتها» المســتقلة» ي
ن
ن
ن
بال�نامــج الــذي يؤهلهــا المتــاك التكنولوجيــة
ا� عــى التمســك ب
ا� محــور المواجهــة بـ يـ� ايـران والواليــات المتحــدة ،وكان التأكيــد االيـر ي
النــووي االيـر ي
االم�كيــة ضدهــا ،باعتبارهــا احــدى الــدول
النوويــة ،للوصــول المتــاك الســاح النــووي الــذي يمكنهــا مــن قــوة الــردع الالزمــة لمنــع تنفيــذ التهديــدات ي
ف
ف
ت
ـ�
الراعيــة لالرهــاب ،والـ يـى منحــت القيــادة االيرانيــة المـ بـررات ي� التشــدد ي� برنامجهــا النــووي ،بهــدف حمايــة امنهــا القـ ي
ـوم ،فعــى الصعيــد االقليـ ي
ً
تشــعر ايـران بانهــا محاطــة بخمــس دول نوويــة ،فضــا عــن توتــر العالقــة مــع الواليــات المتحــدة وارسائيــل ،وعــى الصعيــد الداخـ يـ� َسـ َـعت اىل كســب
ف
ـ� واالرسائيـ يـ�( ،)54و لعــل مــن أهــم الدوافــع االسـ تـراتيجية
تأييــد مختلــف طبقــات الشــعب ،ي� مواجهــة المعارضــة ،والتعبئــة ضــد المخطــط االمريـ ي
للسياســة االيرانيــة مايـ يـ�)55( :
ف
االسالم اتجاه دخول النادي النووي بعد دخول باكستانوالهند
.1طموح ايران للعب دور قيادي ي� العالم
ي
.2دور ايران ف� ش
ال�ق االوسط يحتم عليها تصحيح موازين القوى والمتمثل ف ي� امتالك كل من الهند وباكستان وارسائيل للسالح النووي.
ي
.3االســتفادة مــن تجربــة احتــال الع ـراق  ،2003وفــق فرضيــة لــو أمتلــك الع ـراق الســاح النــووي لمــا أقدمــت الواليــات المتحــدة عــى مهاجمتــه،
أســوة بتجربــة عــدم مهاجمــة كوريــا الشــمالية.
ف
العر�
تغي� توازن القوى ي� الخليج
.4امتالك ايران للسالح النووي ،تشكل معادلة جديدة قادرة عىل ي
بي
.5تحقيق مصالح ايران عىل كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية والجيوبوليتيكية.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
واســتنادا لهــذه الدوافــع الداخليــة والخارجيــة ،عملــت اي ـران عــى االســتمرار بب�نامجهــا النــووي لمواجهــة كافــة الضغــوط الـ ت يـى تتعــرض مــن خــال
اعتمــاد سياســة متعــددة االبعــاد)56( :
م�وع لها وال يمكن ت
تحص� نظام الحكم من الداخل من خالل تحقيق امتالك التكنولوجية النووية.باعتباره حق ش
ين
ال�اجع عنه.
البعد االول:
ن
ه غـ يـر
البعــد الثـ ي
ـا� :التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،دون التخـ يـ� عــن حقــوق ايـران االساســية ،وان هــذه التســوية مــع الوكالــة الدوليــة ،ي
مــا تريــده الواليــات المتحــدة.
ـدول ،مــن أجــل اقنــاع الجميــع بســامة نواياهــا المتــاك التكنولوجيــة النوويــة
البعــد الثالــث :اعتمــاد دبلوماســية االنفتــاح باتجــاه أوروبــا والمجتمــع الـ ي
وليــس الســاح النــووي.
البعــد الرابــع :تحذيــر ارسائيــل مــن مغامــرة �ض ب المنشــآت النوويــة ،كونهــا تمتلــك الكثـ يـر مــن وســائل الــرد ،وبانهــا لــن تعتمــد الســلوكية العراقيــة ازاء
ف
تدمـ يـر ارسائيــل مفاعلهــا ي� العــام .1982
ســخرت ايـران كافــة الجهــود لبنــاء الثقــة القنــاع المجتمــع الــدول والوكالــة الدوليــة بانهــا لــن تســى اىل امتــاك الســاح النــووي ،ت ز
بال�امــن مــع عمليــة
ي
ً
ُ ّ
ً
ف
ف
ف
ُ
ّ
ش
ـ� الوكالــة الدوليــة للطاقــة ي� آب  ، 2003آثــارا مشــعة بدرجــة عاليــة ي� عينــات مأخــوذة مــن البيئــة ي� إي ـران وقــد عــد دليــا عــى
إكتشــاف مفتـ ي
ف
ش
ـا� أهميــة الضغــوط
أن إي ـران تقــوم بتنقيــة اليورانيــوم دون إبــاغ الوكالــة»( .) 57لذلــك ســعت إي ـران ،تجنــب» المواجهــة المبــا�ة مــع أمـ يـركا ،وتـ ي

ت
ع� الوصول اىل االتفاق بشــأن
ال�اغماتية»(  .) 58وهو االمر الحيوي بالنســبة المنها
القوم ،ب
ال� تمارســها بدرجة عالية من العقالنية ب
ي
ي
األم�كية ،ي
�ض
ـار� عــى ايـران(.)59
ب
ال�نامــج النــووي ،لكونــه حــل وســط وري للحفــاظ عــى النظــام وســيخفف الضغــط الخـ ج ي
ف
ُ
ويعداب ـرام االتفــاق النــووي ،مرحلــة جديــدة ف� التوجــه االي ـر نا� ف� السياســة الخارجيــة ،نتيجــة توافــق داخــ� بـ ي ن
ـ� مراكــز القــوى ي� النظــام ،وفــق
ي ي
ي
ي
مبــدأ أطلــق عليــه المرشــد االعــى» عـ يـ� خامنـ ئ يـى» »:فــن المرونــة والبطولــة مــع الحفــاظ عــى االصــول» ،اســتجابة لمطلــب غالبيــة الشــعب الـ ت يـى تــرى
ً
ـا لمعالجــة المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة المتناميــة(.)60
�ض ورة العمــل عــى تجــاوز القطيعــة مــع الواليــات المتحــدة والعالــم ،بوصفهــا مدخـ
ن
ـا�» ،بــان عــر ال�نز اعــات الداميــة قــد مـىض  ،وعــى قــادة العالــم ان يتولــوا زمــام قيــادة عمليــة تحويــل التهديــدات اىل فــرص،
اذ يؤكــد الرئيــس» روحـ ي
ً
ن
ـر�» محمــد جــواد ظريــف» لغــرض ان يكــون االتفــاق متكامــا ،ينب ـغ ي ان تتخلــص منطقــة الـ شـرق االوســط مــن أســلحة
ويشـ يـر وزيــر الخارجيــة االيـ ي
ـدول ،وحــان دور تخـ يـ� ارسائيــل عــن الســاح النــووي(.)61
الدمــار الشــامل ،ونحــن مســتعدون للتعــاون مــع المجتمــع الـ ي
ف
االم�كيــة ،وعدماتخاذهــا اجـراءات تنســجم مــع مضمــون اعــان الرئيــس االمـ يـر يك» دونالــد ترامــب» ي� خطابــه
لكــن عــدم تجــاوب ايـران وفــق الرؤيــة ي
عــن االتفــاق النــووي يــوم  ،2017/10/13عــن نوايــاه فــرض عقوبــات جديــدة عــى ايـران قــد تصــل اىل الغــاء االتفــاق النــوي ،وفــق رؤيــة شــاملة تتحكــم
ف
ف
االم�كيــة المحتملــة( .)62والــذي انتــج ق ـرار االنســحاب االمـ يـر يك مــن االتفــاق النــووي ي� حزيــرن  ،2018وادخــل
ي� سياســة مواجهــة االج ـراءات ي
االم�كيــة االيرانيــة اىل مســتوى االنهيــار التــام ،والســؤال هنــا هــل تتمكــن الجهــود االيرانيــة بالتعــاون مــع الــدول االوروبيــة والصـ ي ن
ـ� وروســيا،
العالقــات ي
َ
ف
ي� تعزيز دعم موقفها ضد الواليات المتحدة .وبالرغم من اتخاذ مجموعة من االجراءات عىل المستوى االقتصادي وتب�ن ي ّ ما يسىم بـ» االقتصاد
ف
ُ
ـياس والعســكري ،مــن خــال التلميــح اىل تهديــد المالحــة الدوليــة ي� مضيــق هرمــز،
المقــاوم» لمنــع تدهــور العملــة ،والتصعيــد عــى المســتوى السـ ي
عليــه فاالزمــة الحاليــة ،ســوف تؤثــر عــى خريطــة التوازنــات السياســية االيرانيــة وعــى التفاعــات بـ ي ن
ـ� قواهــا ومؤسســاتها الرئيســية( ،)63وقــد رصح

ف
ن
ـا�» بــان العقوبــات ستتســبب بالعديــد مــن المشــاكل اليـران ،اال انهــم ال ينجحــون ي� تنفيــذ مــا يدعــون ،وليــس بامكانهــم عــزل ايـران
الرئيــس « روحـ ي
عــن العالــم(.)64
ُ
ف
ف
ف
لذلــك تعــد سياســة ايـران ي� المنطقــة عاملتهديدالسـ تـراتيجية الواليــات المتحــدة ومصالحهــا ،بعــد تغيـ يـر النظــام ي� العـراق 2003ودورهــا ي� االزمــة
ف
الســورية واليمنيــة منــذ العــام ،2011وأثــر سياســتها ي� عرقلــة الجهــود ازاء معالجــة القضيــة الفلســطينية ،االمــر الــذي تـ بـرر ق ـرار الرئيــس االمـ يـر يك»
ف
ف
ف
دونالد ترامب» ،باتخاذ العديد من االجراءات ي� محاولة لمنع ايران االستمرار ي� سياستها ،واحتوائها ودمجها ي� عملية التسوية االقليمية(،)65
ف
ت
ـا� شــهر تمــوز ،2018
مــن خــال قـرار االنســحاب مــن االتفــاق النــووي وحزمــة العقوبــات الـ يـى فرضتهـ ي
ن
ن
ا� بعد العام 2005
الثا�  :تطور الموقف
الروس من ازمة الملف النووي االير ي
المطلب ي
ي
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ً
ف
أوال :تمتــد العالقــات الروســية االيرانيــة اىل مرحلــة تأريخيــة قديمــة اال ان توجــه القيــادة الروســية ي� اطــار توظيــف السياســة
ّ
ث
ّ
ن
ت
الخارجيــة لخدمــة متطلبــات نمــو ومصالــح االقتصــاد الـ
ـروس ،والـ يـى أصبحــت أ كــر نفعيــة» براغماتيــة» ،عــى الصعيديــن االقتصــادي واالم ـ ي
ي
ف
ش
والع�يــن ،بارســاء أســس التفاعــل لتوســيع مجــاالت التعــاون وفــق مصالحهمــا ،ومواقفهمــا المتطابقــة حــول العديــد مــن
ي� مطلــع القــرن الحــادي
ـ� ألهميــة ش
القضايــا االقليميــة والدوليــة ،بالرغــم مــن فـ تـرات مــن المواقــف المتباينــة ،اال انهمــا مدركتـ ّي ن
ال�اكــة االسـ تـراتيجية ،ضمــن اطــار المجــاالت
ت
ـلم للطاقــة النوويــة ،والعمــل المشـ تـرك عــى أرســاء االمــن
ـ� والتكنولوجيــا ب
وال�امــج المشــركة لالســتخدام السـ ي
السياســة واالقتصاديــة والبحــث العلـ ي
ف
ت
ـروس
والســام مــن خــال تحقيــق بنــود معاهــدة» أســس العالقــات ومبــادئ التعــاون» ي� العــام  .) 66 (،2001لذلــك يعتـ بـر التعــاون االســر ج ي
اتي� الـ ي
ً
ف
ف
ن
ا� نموذجــا للتحــول ي� السياســة الروســية ،بتظافــر التعــاون االقتصــادي واالمـن ي  ،الســيما ي� محاربــة االرهــاب ،مــن خــال عــى دعــم القــدرات
االيـر ي
التكنولوجيــة والعســكرية ،والـ تـى ُتمثــل أهميــة اقتصاديــة مبـ ش
ـا�ة مــن المــوارد الماليــة للمصالــح الروســية(.)67
ي
ف
الجــوار القريــب القوقــاز والـ شـرق
لقــد تأثــرت العالقــات الروســية االيرانيــة باعتبــارات العالقــات الروســية ي
ـروس ي� ِ
ـوم الـ ي
االم�كيــة ،وبعامــل االمــن القـ ي
ف
و� جيوسياســة الطاقة وخطوط نقلها ،والعالقات المتبادلة والتعاون االم�ن ي لمواجهة التهديدات والتحديات ،ولمنع أي قوة خارجية
االوســط ،ي
ً
ادخــال قوتهــا العســكرية اىل المنطقــة ،اســتنادا اىل وثيقــة مؤتمــر القمــة للــدول الســاحلية عــى بحــر قزويــن  ،2007اال ان روســيا تــدرك بــان عالقتهــا
ف
ال�نامــج النــووي ،بالرغــم مــن اســتمرار التعــاون ي� مجــال الطاقــة النوويــة والمجــاالت االخــرى( .)68اال ان
مــع ايـران متوقفــة عــى موقفهــا مــن أزمــة ب
ف
ـ� دعــم ايـران لتتجــاوز ازمتهــا النوويــة، ،ويمكــن ايجــاز أهــم التحديــات كمــا يـ يـ�)69( :
السياســة الروســية تواجــه العديــد مــن التحدياتـ ي
ـر� واالرسائيـ يـ� ،الســيما بعــد العقوبــات نتيجــة االزمــة االوكرانيــة ،وانخفــاض اســعار النفــط ،حيــث تؤكــد هــذه
ـر� والعـ ب ي
* الضغــط االمـ يـر يك والغـ ب ي
ن
ش
ـ�.
االط ـراف بــان الســاح النــووي االي ـر ي
ـ� والعالـ ي
ا� يشــكل تهديــد مبــا� لألمــن االقليـ ي
ُ
ف
ف
ف
* حصــول اي ـران عــى الســاح النــووي ،تزيــد مــن قدرتهــا ي� مســألة الطاقــة ي� بحــر قزويــن ،ومصــدر قلــق أم ـن ي واقتصــادي عــى مصالــح روســيا ي�
الـ شـرق االوســط.
ُ
* حصــول ايـران عــى الســاح النــووي ،تعــزز الوجــود االمـن ي والعســكري االمـ يـر يك لضمــان االمــن الخليــج ي واالرسائيـ يـ� ،وتفتــح ش�ارة ســباق التســلح
وتداعياتــه الخطــرة.
ف
* عــدم قــدرة روســيا ردع أي فعــل عســكري ضــد اي ـران ،كمــا ي� حالــة افغانســتان والع ـراق وليبيــا ،اال انهــا تتمكــن مــن تخفيــف العقوبــات مــن خــال
دورهــا ف ي� مجلــس االمــن.
ف
ف
ـروس ي� دعــم اي ـران ،اىل توســع العالقــات العربيــة بالغــرب لعــزل روســيا ،وابقائهــا ي� البوابــة االيرانيــة ،وتوظيــف
لذلــك يمكــن تفسـ يـر الموقــف الـ
ي
ف
ف
ـروس ،مــع التأكيــد عــى عــدم التدخــل ي� شــؤونها الداخليــة مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر
القــوة الناعمــة الدينيــة واالقتصاديــة ي� خــارصة االمــن الـ
ي
ـ� والغــازي ()70
يمكــن توســيع آفــاق التوســع التجــاري والمـ ي
ـال ،وفتــج ســوق التســلح لتعويضهــا خســارتها الســوق االيرانيــة ،وتعزيــز التعــاون النفـ ي

ً
ن
:
ا�
ر
االي
النووي
نامج
ال�
أزمة
من
الروس
الموقف
ثانيا
ب
ي
ي

ُ
ف
ز
ـياس ي� وجــه الضغــوط
ـ� اليـران خــال العقــود الســابقة ،فـ ي
ـ� مصــدر رئيــس للتســليح والتجهـ يـر العســكري ،والداعــم السـ ي
تعــد روســيا الحليــف الرئيـ ي
ف
ـدول الدراكهــا بوجــود أ كـ ثـر مــن
ي
االم�كيــة ،لتتمكــن مــن تجــاوز أزمتهــا ،لذلــك عملــت روســيا عــى تدويــل االزمــة النوويــة ي� اي ـران ،اىل المســتوى الـ ي
االم�كيــة تجــاه القضايــا الدوليــة ،الســيما قضايــا الـ شـرق االوســط واالزمــة النوويــة بالتحديــد،
طــرف
أورو� وآســيوي غـ يـر مؤيــد لمواقــف السياســة ي
بي
ف
ف
ُ
ـر� ي�
كــون اي ـران البلــد الحليــف القريــب مــن المصالــح الروســية ي� المنطقــة ،بالرغــم مــن االغ ـراءات المقدمــة لهــا ،مــن عــدد مــن دول الخليــج العـ ب ي
ف
مجــال االســتثمار والقــروض اىل الـ شـركات الروســية للتخـ يـ� عــن ايـران ،كونهــا تؤيــد حــق ايـران ي� امتــاك تكنولوجيــا نوويــة لألغـراض الســلمية ،وتمنــح
ال�نامــج النــووي ،بالرغــم مــن موافقتهــا عــى قـرار مجلــس االمــن الرقــم
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حــق ودور حســم الموقــف بشــأن أزمــة الملــف ب
 ،2006/1747بفــرض عقوبــات دوليــة عــى ايـران لوقــف تخصيــب اليورانيــوم والقـرار  ،2008/1803الــذي يحظــر عــى ايـران اسـ يـت�اد المــواد الـ ت يـى
ف
ـروس ي� دعــم ايـران مــن خــال أزمــة الملــف النــووي ،الســباب عديــدة مــن أهمهــا
تســتخدم لألغـراض العســكرية والمدنيــة( .)70ويســتند الموقــف الـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

مــا يـ يـ�)71( :

ً
ً
االم�كية اقليميا وعالميا.
* عملية تنافس روسيا وايرن للسياسة ي
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* تشكيل محور مع ايران ليضم العراق وسوريا وحزب هللا ،ضمن جبهة للتوازن مع جبهة متحركة سياسية دينية وطائفية ف� ش
ال�ق االوسط.
ي
ُ
ش
الىال�ق االوسط،
الروس ،لتوسيع مصالحها ونفوذها
* تعد ايران بوابة المجال الحيوي
ي
ً
ً
ن
ك�ى إقليميا ودوليا.
ا� الثبات صدقية الدور
الروس كقوة ب
* توظيف لملف النووي االير ي
ي
* تشكيل اقليم ّ
االم�ك ف� ش
�ن
ال�ق االوسط.
حيوي
نفط وأم ي واقتصادي ،ضمن منطقة النفوذ ي ي ي
ي
ف
االم� يك بعد فقدانها مواقع نفوذها ي� العراق وافغانستان وليبيا واليمن
* دعم روسيا اليران للحد من النفوذ ي
ف
وتتمثــل الموقــف الــروس ش
بم�وعيــة التعــاون مــع اي ـران ازمتهــا النوويــة ي� العوامــل السياســية والقانونيــة واالقتصاديــة ،كونهــا ال تخالــف قواعــد
ي
ف
ال�نامــج
ـدول ،ومعاهــدة منــع انتشــار االســلحة النوويــة ،ي� تطويــر االبحــاث النوويــة لألغـراض الســلمية ،وان الموقــف االمـ يـر يك مــن هــذا ب
القانــون الـ ي
ف
ن
ـو� ،وهــو امتــداد لعالقــات التوتــر بـ ي ن
ـ� البلديــن منــذ قيــام الثــورة االســامية ي� ايـران  ،1979أمــا العوامــل االقتصاديــة
ـياس وليــس قانـ ي
هــو موقــف سـ ي
ف
فتتمثــل ي� حجــم مبالــغ اقامــة المشــاريـ ــع النوويــة ،وتوفـ يـر فــرص عمــل لعـ شـرات اآلالف مــن الخـ بـراء الــروس ،الســيما طمــوح ايـران النشــاء مشــاريـ ــع
ف
ش
ـروس ،اضافــة اىل التعــاون ي� قطــاع النفــط والغــاز،
اخــرى بقيمــة  10مليــار دوالر لغايــة العــام  ،2021وانعــكاس ذلــك بشــكل مبــا� عــى االقتصــاد الـ ي
ف
ف
ف
ُ
ُ
ـروس ،وكذلــك التعــاون ي� عمليــة
ـال الناتــج الـ
ـ� ي� االقتصــاد الـ
ـروس ونهضتهــا الجديــدة ،حيــث يســهم ي�  %13مــن اجمـ ي
ي
ي
الــذي يعــد العامــل الرئيـ ي
ف
ـ� ،لذلــك فــان هــذا التعــاون يســاهم ي� اســتقرار الســوق النفطيــة وضمــان
تصديــر الغــاز ،كونهمــا يحتــان المرتبــة االوىل والثانيــة عــى المســتوى العالـ ي
ف
حــدود االســعار مــن خــال التحكــم ي� حجــم االنتــاج ()72
ف
وقــد تطــورت العالقــات بينهمــا مــن خــال تنشــيط الحــوار الســياس ،والمبــادرة بشــأن تنظيــم الملـ ّ
ـف النــووي ،والتعــاون ي� مجــال الطاقــة
ِ
ي
ت
البي�وكيماويــات ،وزيــادة حجــم التجــارة والتكنولوجيــا منــذ العــام  ،2011ضمــن رؤيــة روســية للمحافظــة عــى عالقاتهــا مــع اي ـران ،وســيلة لتعزيــز
ف
مصالحهــا ف� الـ شـرف االوســط ،الســيما بعــد الغــاء العقوبــات عليهــا ،لتصبــح قــوة اقليميةمحتملــة ّ
ذي امكانــات عاليــة ي� المســتقبل ،لذلــك أعلنــت
ي
ً
ف
ن
ا� ،انتصــارا للمقاربــة السياســية -الدبلوماســية ي� معالجــة المشــكالت
ـياس بشــأن تســوية ب
ال�نامــج النــووي االي ـر ي
روســيا ،بــان اتفاقيــة االطــار السـ ي
الدوليــة)73( .

يمكــن القــول بــان روســيا عارضــت الطريقــة الـ ت يـى اختارهــا الغرببالتدخــل لمعالجــة االزمــة ،باعتبارهــا تهــدف اىل الهيمنــة عــى المنطقــة وتطويــق روســيا
إقليميـ ًـا ،الســيما العمــل لتغيـ يـر النظــام النظــام الســياس ،كمــا حصــل ف� العـراق وليبيــا ،والـ تـى انتجــت حالــة مــن الفـ ض
ـو� وعــدم االســتقرار ،والــذي يـرض
ي
ي
ي
ف
ف
ّ
ـروس ،التدخــل الحــازم ي� االزمــة ،البــاغ الغــرب محدوديــة خياراتهــم ي� المناطــق االقليميــة
بالمصالــح الروســية ،االمــر الــذي أوجــب عــى الموقــف الـ ي
الـ ت يـى فيهــا مصالــح روســية.

ً
ثالثا :دور روسيا ف� دعم اير ف
ان� منظمة االمم المتحدة
ي
ي

تز
ـدول ،بهــدف تحقيــق نظــام مســتقر للعالقــات الدوليــة ،عــى أســاس
تجســدت مضمــون السياســة الخارجيــة الروســية ،االلــرام بقواعــد القانــون الـ ي

المســاواة والتعــاون والمنافــع المتبادلــة ،مــن خــال توظيــف الدبلوماســية المتعــددة االط ـراف ،لدعــم جهودهــا الراميــة اىل تعزيــز مركزهــا ودورهــا
ق
االم�كيــة مــن احتــال العـراق عــام  ،2003وامتنعــت عــن
ـ� مطلــع هــذا القــرن ،حيــث لــم تتمكــن روســيا مــن ردع الواليــات المتحــدة ي
ـي� العالـ ي
التنسـ ي
ً
ف
ن
ـا� ،أزاء التدخــل ي� االزمــة الليبيــة بموجــب قـرار مجلــس االمــن الرقــم  ،2011 /1973اال ان االمــر
ـ� واأللمـ ي
التصويــت تضامنــا مــع الموقــف الفرنـ ي
ف
اختلــف ي� االزمــة النوويــة االيرانيــة ،حيــث منحــت االزمــة روســيا أدوار متعــددة ،بالدفــاع والدعــوة لحمايــة الســيادة الوطنيــة للدولــة ،وفــق ميثــاق
ً
ً
ف
ـدول ،فتمكنــت مــن حشــد موقفــا دوليــا يعــارض النهــج المتبــع ي� السياســة الدوليــة بعــد الحــرب البــاردة ،وقــد
االمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الـ ي
ف
اســتخدمت حــق النقــض أ كـ ثـر مــن مـ ّـرة ،لتعزيــز موقفهــا التفـ ض
ـ� للطعــن ي� الممارســات الـ ت يـى أتبعتهــا الواليــات المتحــدة(،)74
ي
ـاو� والسـ ي
ف
ف
بعــد ان بــرز ّ
توجهــان اساســيان ي� السياســة الدوليــة ي� مواجهــة االزمــات :األول ،تقــوده الواليــات المتحــدة والغــرب مــع تحفــظ ألمانيــا وفرنســا
ف
ّ
هدفــه بســط الهيمنــة الغربيــة ،والثـ نـا� ،تقــوده روســيا بالتعــاون مــع الصـ ي ن
التعدديــة والديمقراطيــة ي�
ـ� ومعهمــا دول مجموعــة « بريكــس» تدعــو اىل
ي
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ـدول ،بشــأن الموقــف مــن
ـ� والـ ي
العالقــات الدوليــة وتطبيــق ميثــاق االمــم المتحــدة ،لذلــك فــان االنقســام الحاصــل عــى المســتوى الداخـ يـ� واالقليـ ي
ف
ف
ف
ث ف
ُ ّ
و� الميــدان
و� مجلــس االمــن تتســلح بحــق « النقــض» ي� مواجهــة الغــرب ،ي
االزمــة النوويــة ،منــح روســيا فرصــة المنــاورة ِبحريــة أ كــر ي� مواقفهــا ،ي
ً
ً
ف
ـدول.
ـاع الـ ي
ي� دعــم النظــام سياســيا وعســكريا ( ،)75وباالضافــة اىل دعوتهــا للبحــث عــن تســوية سياســية لالزمــة عــى أســاس العمــل الجمـ ي
ف
ّ
ائيل عن فكرة شـ ّـن هجوم
لقد ســعت روســيا اىل تعزيز دورها ي� حل االزمة النووية االيرانية منذ خريف العام  ،2005أثناء االعالن ي
االم� يك االرس ي
ّ
التوصــل اىل تســوية لل ـنز اع بالطــرق الدبلوماســية ،مــع
عســكري عــى المنشــآة النوويــة ،لذلــك بذلــت روســيا اقــى الجهــود لتكريــس مبــدأ �ض ورة
ً
ّ
تجنــب العمــل العســكري بــأي وســيلة ،مــن خــال اقـ تـراح تقديــم الحوافــز االقتصاديــة أو ت
مق�حــات حلحلــة التوتــر إليـران بــدال مــن التهديــدات،
وجــوب
ف
ف
ـدول» ،اال ان ارصار ايـران عــى انجــاز العمليــات بالمتصلــة بـ»الــدورة النوويــة»،
ودعوتهــا اىل المشــاركة ي� العمــل ي� «مركــز تخصيــب اليورانيــوم الـ ي
ف
ن
ت
المق�حــات ،أجـ بـرت روســيا عــى تأييــد قـرارات مجلــس االمــن الـ ّ ت
ا� وفرضــت عليهــا
عــى أراضيهــا ،وتأجيــل النظــر ي�
ـدول ،الـ يـى أدانــت الموقــف االيـر ي
ي
ف
العقوبــات االقتصاديــة منــذ العــام  2006و 2007و، 2008ولكنهــا اســتمرت ي� انجــاز المـ شـروع النــووي بحــذر شــديد ،بدعــوى ان التعــاون ينســجم
مــع االهــداف السـ ّ
لل�نامــج النــووي،
ـلمية ب
ً
ئ ف
ً ف
لل�نامــج
ـلم ب
ان تأييدروســيا لقـرارات مجلــس االمــن لــم يكــن تغيـ يـرا ي� موقفهــا الداعــم إليـران ،وانمــا إتســاقا مــع موقفهــا المبـ ي
ـد� ي� االســتخدام السـ ي
ف
النــووي ،لذلــك عملــت عــى عرقلــة اصــدار قـرار مجلــس االمــن ي� آذار  ،2007بشــأن توســيع العقوبــات عــى الـ شـركات والشــخصيات االيرانيــة الذيــن
ف
ف
بال�نامــج النــووي ،ومنعهــم مــن الســفر،واثناء اجتماعــات وزراء خارجيــة الــدول االعضــاء ي� مجلــس االمــن وألمانيــا «  »1+ 5ي� أيلــول
لهــم صلــة ب
ف
ئ
ـد� بــان العقوبــات لــن تحــل المشــكلة ،ي� رفــض أي عقوبــات اضافيــة ،وان تعاونهــا مــع ايـران يتــم وفــق القانــون
،2008جــددت روســيا موقفهــا المبـ ي
الــدول ت ز
وال�امــات روســيا الدوليــة،
ي

ً
ّ
لحل أزمة الملف النووي
رابعا:الجهود الروسية لدعم ايران

ف
ف
ـروس ي� االزمــة النوويــة االيرانيــة بالفاعليــة ي� التعامــل مــع القضايــا الرئيســية عــى الســاحة الدوليــة ،وتعدهــا روســيا المحــور األبــرز
يتمـ يّ زـر الــدور الـ
ي
ف
ت
اتي�ُ ،يعــزز مــن مكانتهــا االقليميــة ،وفــق مــا يـ يـ�)76( :
لجهودهــا لمتانــة عالقتهــا مــع ايران،وكــون جهودهــا ي� دعــم ايـران مــن خــال التعــاون االســر ج ي
* ان دعــم القــدرات العســكرية االيرانيــة وان كانــت دفاعيــة ،اال انهــا ســتجعلها قــوة إقليميــة فاعلــة ،تمتلــك قــدر الــردع النسـ ب ّ
ـى» Proportional
ي
 ،»Deterrenceيجعــل مــن الصعــب اخـ تـراق أمنهــا ومهاجمتهــا.

* ان امتالك التكنولوجيا النووية ت
وح� ان كانت لألغراض السلمية ،يجعلها دول» فاعلة» ،صاحبة القرار المستقل
ش
ـر� الغ ـراء
* تخــى روســيا مــن عــدم التعــاون مــع اي ـران ،ان تمنــح الغــرب فرصــة اســتغالل الموقــف للتعــاون مــع اي ـران اســوة بتجربــة الموقــف الغـ ب ي
كوريــا الشــمالية ت ز
ب�ويــد بالتكنولوجيــة النوويــة.
ت
ال� ستلجأ لها دول المنطقة ،عىل غرار تعاونها مع ايران .باعتبارها نموذج للدول االخرى
* ستحصل روسيا عىل فرصة مشاري ــع الطاقة النووية ي
ف
الـ تـى ترغــب التعــاون معهــا ،وهــذا مــا أ كــده الرئيــس الــروس» فالدمـ يـر بوتـ ي ن
ـ�» خــال زيارتــه للســعودية ي� العــام  »2007تأييــد بــاده لحــق دول الخليــج
ي
ي
ف
الحصول عىل الطاقة النووي ألغراض سلمية» ،كونهم أعضاء ي� معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية.
ف
ف
ـروس مــن هــذه االزمــة ،وحــددت خيــارات روســيا بشــأنها ،ويتمثــل ي� حــرص روســيا عــى مصالحهــا ي�
فهنالــك ثوابــت أساســية حكمــت الموقــف الـ
ي
اي ـران ،اال انهــا ال تســتطيع القبــول بوجــود دولــة تمتلــك الســاح النــووي عــى حدودهــا الجنوبيــة ،والـ ت يـى تدخــل ضمــن الجيواسـ تـراتيجيتها ،بالرغــم
ف
ف
ت
ت
ـ�( ،)77ولكنهــا تســى اىل تنشــيط صادراتهــا بشــكل
مــن مشــاركته ي� مشــاريعها ،حــى ال يتســبب ي� االخــال بالتــوازن االســر ج ي
ـ� واالقليـ ي
اتي� العالـ ي
ـروس ،وال شــك بانهــا معنيــة باســتقرار المنطقــة لحمايــة مصالحهــا
عــام ليــس مــن اعتبــارات سياســية وآيديولوجيــة ،وانمــا لكســب مــوارد لالقتصــاد الـ ي
الحيويــة ،اال انهــا تتطلــع اىل مزيــد مــن االســتفادة واالســتثمار وتســويق التكنولوجيــة ،وان حفــظ االمــن واالســتقرار رهــن بــارادة واتفــاق مجموعــة مــن
ن
ـاع)78 (.
الفاعلـ يـ� داخــل وخــارج المنطقــة ،مــن خــال تطويــر منظومــة لألمــن الجمـ ي
ً
الروس اليران بعد العام 2002
خامسا:الدعم العسكري
ي
ـ� البديــن ف� العــام ،1989وبلغــت قيمــة العقــود التســليجية  9,7مليــار دوالر مابـ ي ن
بــدأ التعــاون العســكري بـ ي ن
ـ� عــام  ،1994- 1991اذ تعتـ بـر اي ـران
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ســوق رئيــ� للســاح الــروس حيــث تـ تـأ� بالمرتبــة الثالثــة كأ كـ بـر مســتورد للســاح بعــد الصـ ي ن
ـ� والهنــد ،وقــد شــهد العالقــات العســكرية زيــادة ي�
ي
ي
ي
ف
التعــاون ،لصفقــات جديــدة بلغــت  7مليــار دوالر ي� العــام  ،2002تتضمــن طائ ـرات مقاتلــة متطــورة ودبابــات وغواصــات ومنظومــات الدفــاع
ف
ـاس للســاح المتــاح الي ـران ،ويمكــن تفسـ يـر هــذا النمــو
الجــوي ،وبلغــت مبيعــات االســلحة  8,5مليــار دوالر ي� العــام  ،2008وهــو المصــدر االسـ ي
ً
ف
ف
ف
ي� تصديــر الســاح ،طمــوح روســيا ي� اســتعادة مكانتهــا وزيــادة حصتهــا ي� ســوق تجــارة الســاح ،لتحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــا ،ومــن جانبهــا تؤكــد
ً
روســيا ،بــان تعاونهــا العســكري مــع ايـران ليــس موجهــا ضــد طــرف ثالــث ،وهــدف مســاعدتها اليـران ،دعمهــا لمواجهــة التهديــدات الـ ت يـى تتعــرض لهــا،
ف
ف
ُ
ت
ت
االم�كيــة المتواجــدة ي� المنطقــة ،وانهــا عــى اســتعداد
اتي� مقارنــة بال�ســانة ي
كــون االســلحة دفاعيــة بحتــة ،وال يشــكل أي خلــل ي� التــوزان االســر ج ي
لبيــع األســلحة المتطــورة لــدول الخليــج والــدول العربيــة(.)79
ً
ن ف
ا� ي� مجال مكافحة االرهاب
سادسا :التعاون
الروس االير ي
ي
ف
تعمــل روســيا لتوظيــف قدراتهــا وخيارتهــا االسـ تـراتيجية ،ي� مواجهــة التحديــات واســتحداث الفــرص واالنتفــاع مــن المتغـ يّـرات ،بــاداء دور فاعــل
وإيجــا� كقــوة كـ بـرى ،لحمايــة أمنهــا ومصالحهــا القوميــة ،ف� ضــوء بيئــة جيوسياســية جديــدة( ،)80ت ز
بال�امــن مــع بــروز ظاهــرة الجماعــات االرهابيــة
بي
ي
ً
ّ
ن
ن
ت
وتحــت مختلــف العناويــن ،لتشــكل محــورا يمتــد مــن الســعودية عـ بـر االردن والعـراق وســوريا وتركيــا اىل أراضيهــا ،الـ يـى تعـ ي
ـا� مــن عــدم االســتقرار االمـ ي
ف
ف� القوقاز والشيشــان ،االمر الذي تت�كز عليه موقف القيادة الروســية ،بان مكافحة» ش ّ
� االرهاب» ،تتطلب دور فاعل لألمم المتحدة ي� تحديد
ي
ف
الجهــات الـ تـى تدعــم االنشــطة االرهابيــة والتخــ� عــن الكيــل بمكيالـ ي ن
ـ� ي� تعريــف االرهــاب ،وهنــا يكمــن االختــاف الجوهــري بينهــا والموقــف االمـ يـر يك
ي
ي
واالورو� ،باعتبــار ايـران راعيــة لإلرهــاب(.)81
بي
ف
ت
ـا� ،حــول مجموعــة مــن المشــاكل الداخليةمثــل
حــددت روســيا عالقاتهــا مــع ايـران ي� اطــار التهديــدات والمصالــح الجيوسياســية وفــق مبــدأ براغمـ ي
العرقيــة واالثنيــة ،ويتطلــع البلــدان للتعــاون فرصــة للســيطرة عــى هــذه التهديــدات( ،)82اذ تــدرك روســيا ان القضــاء عــى االرهــاب لــن
التعدديــة ِ
يكــون بــ» الحــرب» ولكــن بالتعــاون بـ ي ن
ـ� أجهــزة االســتخبارات ،وتوحيــد المواقــف والجهــود لتبــادل المعلومــات وتنســيق خطــط المكافحــة وكشــف
ت
ت
ا� ،هدفهــا جمــع
ـال واللوجسـ يـى ،لذلــك قــررت روســيا وبالتعــاون مــع ايـران والعـراق وســوريا ،تشــكيل مركــز معلومــات اســتخبار ي
مصــادر التمويــل المـ ي
المعلومــات لتنســيق العمليــات العســكرية للــدول المشــاركة لمحاربــة االرهــاب» داعــش».)83( ،
ف
ف
ـروس العســكري ي� ســوريا ،وفــق خطــة مدروســة تحــت عنوان»مكافحــة االرهــاب» ،لتحقيــق أهــداف محــددة ي� أيلــول
لذلــك كان التدخــل الـ
ي
ف
االم�كيــة ي� محاربــة تنظيــم الدولــة االســامية» داعــش» ،والعمــل عــى قطــع
 ،2015بعــد القناعــة بعــدم فاعليــة دور التحالــف الــدول بالقيــادة ي
ف
ن
ت
الميدا� مع كل من تركيا والواليات
ولالع�اف لتقاسم االدوار والتنسيق
المساعدات المالية والعسكرية عن» داعش» ي� كل من سوريا والعراق،
ي
المتحــدة ف� سوريا،وتقاســم النفــوذ مــع ايـران ضمــن مناطــق النظــام وانعــكاس ذلــك عــى المجهــود الحــر� ،وانجــاز حملتهــا ف� مطــاردة المقاتلـ ي ن
ـ� مــن
بي
ي
ي
ت
الشيشــان والقوقــاز قبــل عودتهــم اىل روســيا ،باعتبــار الهــدف المركــزي لهــذه االســراتيجية ،بكونهــا سياســة دفاعيــة للحفــاظ عــى المجــال الحيــوي
ـروس()84
ـوم الـ
ي
لنظريــة االمــن القـ ي
أدركــت القيــادة الروســية ،بانهــا ســتحصل مــن االزمــة النوويــة االيرانيــة عــى فرصــة اتبــاع سياســة متعــددة المســارات مــع الواليــات المتحــدة والقــوى
ف
ف
ف
االقليميــة ،ي� اطــار صياغــة سياســة اقليميــة ،كونهــا قــوة كـ بـرى لهــا مصالحهــا ي� الـ شـرق االوســط ،فكمــا تقــاوم روســيا ي� الجبهــة االوكرانيــة صيغــة
ف
التهديــد العســكري واالقتصــادي ،فانهــا تعمــل عــى مواجهــة هــذا التهديــد كقــوة كـ بـرى ي� مواقفهــا وإلدراتهــا لالزمــة النوويــة ،مــن خــال ربــط نمــط
ف ف
ف
ـدول الجديــد( ،)85واثبــات حضورهــا ي� ي� الـ شـرق االوســط ،مــن خــال مواقفهــا تجــاه االزمــة
عالقتهــا ،مــع الواليــات المتحــدة والغــرب ي� النظــام الـ ي
النوويــة االيرانيــة،

الخاتمة

ف
ش
والع�يــن ،واعــاد بنــاء وتنظيــم قدراتهــا ي� المجــاالت كافــة ،والبــدء لمواجهــة
تمكنــت روســيا مــن تجــاوز التحديــات الداخليــة مطلــع القــرن الحــادي

والدول ،من أجل ضمان أمنها ومصالحها القومية .فاستثمرت ازمة الملف النووي
االقليم
التحديات الخارجية ،لممارسة دورها عىل المستوى
ي
ي
ف
ن
ش
ـدول
االي ـر ي
ـ� والـ ي
ا� ،لتحقيــق مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واالمنيـ ي
ـة� الــرق االوســط ،باســتغاللها االنقســام الداخـ يـ� واالقليـ ي
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ـر� ضدالنظام،والعمــل
ـدول ،لمنــع التدخــل العســكري الغـ ب ي
بشــأن مصـ يـر االزمــة ،مــن خــال التعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة وبنــود القانــون الـ ي
ف
ّ
ـدول.
ـال اثبــاد وجودهــا ي� مواجهــة النفــوذ االمـ يـر يك لتقليــل الهيمنــة الغربيــة عــى النظــام الـ ي
لحمايةاالتفــاق النــووي عــام  ،2015وبالتـ ي
االستنتاجات
.1تستخدم روسيا كافة االدوات السياسية والقانونية والعسكرية للدفاع عن أمنها ومصالحها القومية.
ت
اس�اتيجية روسيا اىل تحقيق ت
.2تهدف ت
المش�كة مع الواليات المتحدة.
اس�اتيجية المصالح
ف
االم� يك تجاه االقليمية والدولية.
.3تصاعد موقف روسيا بتدرج ي� مواجهة النفوذ ي
ك�يك الدارة االزمات ف� ش
.4تستغل روسيا ازمة النووية االيرانية العادة دورها ش
ال�ق االوسط.
ي
.5تستثمر روسيا ازمة النووية االيرانية لتحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية.

الهوامش:
 -1ماجدة صالح ،دور الدولة ي ن
والتغي� ،مركز الدراسات اآلسيوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،2009 ،ص .11
ب� االستمرارية
ي
Organization for Economic Cooperation and Development; State Building in Situations of -2
. http://www.oecd.org/dac/fragilestates,2008,Fragility
ف
ث
-3بلــغ مســاحة روســيا أ كــر  17مليــون كــم 2ونفوســها بحــدود  198مليــون نســمة ي�  ،2019 /1/1للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر:د أحمــد ســيد
ـ� ،دور القيــادة السياســية ف� اعــادة بنــاء الدولــة ،روســيا ف� عهــد بوتـ ي ن
حسـ ي ن
ـ� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـروت  ،2015 ،ص .105
ي
ي
ف
ت
السوفيي� ،تأسست بعد الثورة البلشفية ي� روسيا عام  ،1917بعد إنضمام عدد من الجمهوريات األوروبية واآلسيوية،
 -4جمهوريات اإلتحاد
ي
ف
وقــد بلغــت مســتوى مــن القـ ّـوة والنفــوذ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،ي� منافســة الواليــات المتحــدة والغرب،أثنــاء الحــرب البــاردة ،حـ تـى تفككهــا عــام
ف
 ،1991للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر :د .فاضــل رســول  ،كوردســتان والسياســة الســوفييتية ي� الـ شـرق األوســط ،ترجمــة غســان نعســان ،مؤسســة
ش
والن� ،الســليمانية ،2008 ،ص . 19
حمدي للطباعة
ف
ت
عبدالجليل ،الدارالعربية للعلوم،
ثل� وطارق
اتي� ،موقع تركيا ودورها ي� السياســة الدولية ،ترجمة محمد ج ي
 -5أحمد داود أغلو ،العمق اإلســر ج ي
ي
يب�وت ،2010 ،ص .504
 -6لــى م ـرض االمــارة ،االسـ تـراتيجية الروســية بعــد الحــرب البــاردة وانعكاســها عــى المنطقــة العربيــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـروت،
 ،2009ص .236
-7نفس المصدر ،ص .224
ين
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .221
-8أحمد سيد

ف
ـ� ،واحتياطهــا ي� الغــاز بنحــو  27,5مــن االحتيــاط
-9يقــدر احتيــاط النفــط الـ
ي
ـاط العالـ ي
ـروس بنحــو  60مليــار برميــل مــا يعــادل  %4,6مــن االحتيـ ي
ف
ف
ـال الصــادرات الروســية .للمزيــد مــن
ـ� ،والدولــة االوىل ي� تصديــر الغــاز ويســهم بنحــو  %80والثانيــة ي� تصديــر النفــط  %13مــن اجمـ ي
العالـ ي
ف
ش
والع�يــن ،جامعــة القاهــرة ،القاهــرة ،2010 ،ص
المعلومــات ينظــر :نورهــان الشــيخ ،السياســة الروســية تجــاه الـ شـرق االوســط ي� القــرن الحــادي
.26 – 25
-10موقع روسيا اليوم ،بتأري ــخ  ،2019/1/8موقع عىل ت
االن�نتhttps://arsbic.rt.com/bosiness/9953527 :
ين
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .253
 -11د أحمد سيد
ف
ت
ش
والع�يــن ،ش�كــة دار االكاديميــون للنـ شـر والتوزيـ ـ ــع ،عمــان ،2016 ،ص
ـروس ي� القــرن الواحــد
اتي� الـ
 -12د طــارق محمــد ذنــون ،الفكــر االســر ج ي
ي
.24
ين
حس� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يب�وت،2004 ،ص.86
 -13هانس م .كريستنسن ،القوى النووية العالمية ،ترجمة حسن
 -14موقع العر� نيوز ،بتاري ــخ  ،2019/1/1موقع عىل ت
االن�نتhttps://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/1:
بي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ف
-15فــذت القــوات النوويــة االسـ تـراتيجية الروســية ي� العــام  ،2002تجربــة اختبــار قدراتهــا باطــاق ثالثــة صواريـ ـ ــخ دفعــة واحــدة مــن قواعــد بريــة
ف
وجويــة وبحريــة ،لتدريــب أجهــزة القيــادة والتحكــم ي� القــوات المســلحة ،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر :لــى م ـرض االمــارة ،مصــدر ســبق ذكــره،
ص.131-127

ف
ن
ـيوع عــام  ،1972وحصــل عــى شــهادة الحقــوق عــام
-16بــذة حيــاة الرئيــس فالدمـ يـر بوتـ يـ� :مواليــد  ،1952ي� لينينغ ـراد ،عضــو الحــزب الشـ ي
ف
 ،1975والتحــق بجهــاز»  »KGBالســوفيتية عــام  ،1975اســتقال مــن جهــاز المخاب ـرات  ،1991وتــدرج ي� المناصــب المتنوعــة ليصبــح رئيــس
ف
الــوزراء عــام  ،1999واصبــح رئيسـ ًـا للجمهوريــة ت
لف�تـ ي ن
ـ� رئاســية ،2008 – 2000وكذلــك فــوزه فياالنتخابــات بنســبة  %63مــن االصــوات ي� العــام
ف
 ،2012والي ـزال ي� قيــادة روســيا==طلق زوجتــه االوىل عــام  ،2013وتــزوج مــن بطلــة الجمبــاز االولمبيــة «ألينــا كاباييفــا» عــام  .2014للمزيــد مــن
ت
ّ
ُ
ـر� ،بـ يـروت ،2017 ،ص.157
المعلومــات :وولــر الكويــر ،البوتينيــة :روســيا ومســتقبلها مــع الغــرب ،ترجمــة د فــواز زعــرور ،دار الكتــاب العـ ب ي
ف
الدول ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،2012 ،ص .188
التغي� ي� النظام
-17وائل محمد اسماعيل،
ي
ي
18-Lubov S. Sysoyeva; Russian Democracy in the Vacuum of Civil Society, vol.17,no.1(2009), http://www.cpc.
vgtu.lt/ indx.php/cpc/article/view/25
ت
-19وول� الكويرُ ،
العر� ،يب�وت ،ص.159
البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترجمة فواز زعرور  ،دار الكتاب
بي
ف
ن
ت
اللبنا� ،يب�وت ،2015،ص.153
االم�كية الروسية ،دار المنهل
 -20أمجد جهاد عبدهللا ،التحوالت االس�اتيجية ي� العالقات ي
ي
-21د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره  ،ص .27
ت
-22وول� الكوير ،مصدر سبق ذكره  ،ص210
23-Roger B. Myerson; Toward a Theory of Leadership and State Building, 2010,” http://www.pnas.org/
”cgi/10.1073/pnas.101997108
ت
--24وول� الكوير ،مصدر سبق ذكره ،ص.153
-25نورهان الشيخ ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
 -26لىم م�ض االمارة ،مصدر سبق ذكره ،ص .214
خ
ش
العر� لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة،2015 ،ص.164
-27محمد
الكو� ،االزمة االوكرانية :رصاع ال�ق والغرب ،المركز ب ي
ي
-28د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره  ،ص .24
ين
 -29د أحمد سيد
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .423
خ
الكو� ،مصدر سبق ذكره ،ص165
 -30محمد
ي
خ
الكو�  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.19
-31محمد
ي
 -32وائل محمد اسماعيل ،مصدر سبق ذكره  ،ص.43
ت
األن�نــت:
-33أحــداث  11أيلــول  ،2001وأثرهــا عــى موقــف روســيا اإلتحاديــة  ،تأريـ ـ ــخ  ، 2011/7/12موقــع عــى

http://www.

html-2001-11--3463/niroonnews.com/arab
 -34د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره ،ص .66
		
-35أحمد داود أغلو ،مصدر سبق ذكره ،ص . 388
-36نورهان الشيخ ،مصدر سبق ذكره ،ص .7

ف
ف
عندفالديم� ي ن
-37ميشيل التشانينوف ،عقل القيادة
بوت� ،مركز المستقبل لالبحاث ،شوهد ي�  ،2018/8/29ي�
ي
https://futureuae.com/ar-AE
-38كاظم هاشم نعمة ،روسيا ش
العر� لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،2016،ص .49
وال�ق االوسط بعد الحرب الباردة ،المركز
بي
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-39زبيغنيف بريجنسك ،رؤية ت
اس�اتيجية ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
العر� ،يب�وت ،.2012 ،ص .117
بي
ي
-40كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص .130 – 126
العر� ،يب�وت ،2016 ،ص .129
العالم،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
-41ه�ن ي كيسنجر ،النظام
بي
ي
ين
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .425
 -42د أحمد سيد
-43جمال دملج ،البوتينية :أسس العقيدة السياسية الروسية الحديثة ،دار سائر ش
الم�ق ،يب�وت ،2016،ص .214
 -44عمار بهاء الدين ،مستقبل التنافس الروس االمريك ف� ش
ال�ق االوسط ،مكتبة السنهوري ،يب�وت ،2016 ،ص .94
ي ي
ي
ـروس ،االمــر الــذى أدى اىل زيــادة مبيعاتهــا مــن االســلحة مــن  3,68مليــار
 -45تــم زيادةصادراتهــا مــن األســلحة لدواللمنطقــة ،للنهــوض باالقتصــاد الـ ي

دوالر عام  ،2000اىل  8,35مليار دوالر عام  ،2012لدول مثل سوريا والجزائر والعربية السعودية وسوريا والعراق ومرص ،لتحتل المرتبة الثانية
االم�كيــة ،الســيما مــع ايـران باعتبارهــا الحليــف ،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر :نورهــان الشــيخ ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص .74 - 70
بعــد المبيعــات ي
-46موقع روسيا اليوم ،بتأري ــخ  ،2019/1/1موقع عىل ت
االن�نتhttps://arabic.rt.com/world/967055:
الهي� ،الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية،دار صفاء ش
ت
للن� والتوزي ــع،عمان ،2000 ،ص .142
-47ص�ي فارس
ب
ي
ال�ق األوسط  ،األوائل ش
ال�نامج النووي اإلير نا� وأثره عىل منطقة ش
للن� والتوزي ــع،دمشق ، 2006 ،ص . 52
 -48د .رياض الراوي ،ب
ي
 -49ه�ن ي كيسنجر ،مصدر سبق ذكره ،ص .154 – 150
 -50محمــد الســعيد عبــد المؤمــنّ ،
تكيــف مرحـ يـ� ،اعــادة تعريــف المبــادئ الحاكمــة للسياســة الخارجيــة االيرانيــة ،السياســة الدوليــة ،العــدد ،196
(  )2014ص .63
ا�،
 -51د فكــرت نامــق عبدالفتــاح وعبدالجبــار كريــم الزويـن ي  ،السياســة الخارجيــة ي
ـر� بعــد العــام  ،2003مركــز حمــور ب ي
االم�كيــة حيــال الخليــج العـ ب ي
بغــداد،2012 ، ،ص .50

ف
ت
اتي�  ..موقــع تركيــا ودورهــا ي� السياســة الدوليــة ،ترجمــة محمــد جابــر ثلــج ي وطــارق عبــد الجليــل ،ط،1الــدار
 -52أحمــد داود أوغلــو ،العمــق اإلســر ج ي
العربيــة للعلــوم ،بـ يـروت ،2010 ،ص . 218
عبدالح ،بنية القوة االيرانية وآفاقها ،مركز الجزيرة للدراسات ،شوهد ف ي�  ،2013/4/20ف ي�:
 -53د وليد
ي
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680
Geoffrey Kemp and other, Iran’s Bomb –American and Iranian Perspectives, The Nixon Center, Washington, 542004, p46
االم�كية االيرانية وانعكاسها عىل أمن الخليج العر� ،جامعة ش
ال�ق االوسط،الكويت ،2012،ص.35- 32
 -55عبدهللا سعد
العتي� ،االزمة ي
بي
بي
ف
ت
اتي�،شباط ،2019ص  ،87موقع عىل
-56أحمد ابراهيم محمود ،الدور
الروس ي� االزمة النووية االيرانية ،ملف االهرام االس� ج ي
ي
ت
االن�نت.4285=aid&706229=https://digital.ahram.org.eg/articales.aspx?Serial:
ف
ت
اتي� ،مصدر سبق ذكره ص85
-57أحمد ابراهيم محمود ،الدور
الروس ي� االزمة النووية االيرانية ،ملف االهرام االس� ج ي
ي
ف
ن
ت
اإلس�اتيجية ،لندن  ،2004 ،ص .18
ا� ،مركز الخليج للدراسات
-58عصام عبد
الشا�،أزمة ب
ال�نامج النووي اإلير ي
ي
ال�ق األوسط،األوائل ش
ال�نامج النووي اإلير نا� وأثره عىل منطقة ش
للن� والتوزي ــع ،دمشق ،ط. 2006 ،1ص . 250
-59رياض الراوي ،ب
ي
.60-Steven Ditto, Who Is Hassan Rouhani?, Washington Institute Policy, Septemper,2013
ن
ا� :اسبابه وفرص نجاحه ،مجلة سياسات عربية ،العدد ،5،2013ص.28
-61وحدة تحليل السياسات ،التقارب ي
االم� يك االير ي
العر� ،يب�وت ،2017 ،ص.282
-62نعومتشومسكَ ،من يحكم العالم ،ترجمة فواز زعرور ،دار الكتاب
بي
ي
ف
ف
ت
االم� يك ،جريدة االهرام ،شوهد ي�  ،2018/7/15ي�:
 -63د محمد السيد ادريس ،اس�اتيجية ايرانية للرد عىل التصعيد ي
		

http://acpss.ahram.org.eg/News/16432.aspx
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ن
روحا� مع االزمة ،شوهد ف ي�  ،2018/7/29ف ي�:
 -64مركز المستقبل لألبحاث والدراسات ،كيف تتعامل حكومة
ي
https://futureeuae.com/ar-AE
ش
المست� ي ن
ق� ،تطورات االتفاق النووي منذ انسحاب امريكا ،شوهد ف ي�  ،2018/7/20ف ي�:
 -65نادي
		

https://arabic.sputniknews.com/radioorientalistsclub

بريجنسك ،مصدر سبق ذكره ،ص .144
-66زبيغنيف
ي
-67جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .160
-68ورهان الشيخ،،مصدر سبق ذكره ،ص .147
-69جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .175
-70كاظم هاشم نعمة،مصدر سبق ذكره  ،ص 128
 -71كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره  ،ص .132
-72نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص .149
-73كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره  ،ص .127 -126
-74نورهان الشيخ ،مصدر سبق ذكره ،ص154
-75جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .179
-76د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره ،ص .44
-77د كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص 119- 106
-78نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص.172
-79أحمد ابراهيم محمود ،مصدر سبق ذكره.
-80نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص.174
ف
ت
ت
ـار�  10مليــار دوالر ي� العــام  ،2008مــن مصــادر غربيــة للمزيــد مــن المعلومــات
-81بلغــت مشــريات الســاح الســعودي  33,3مليــار دوالر واالمـ ي
ينظــر:

ف
ش
والع�يــن ،ص ،162وكذلــك د كاظــم هاشــم نعمــة ،مصــدر ســبق ذكــره،
نورهــان الشيخ،السياســة الروســية تجــاه الـ شـرق االوســط ي� القــرن الحــادي
ص .126
-82د كاظم هاشم نعمة،مصدر سبق ذكره  ،ص.147
-83نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص.164
-84جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .161
 -85موقع روسيا اليوم ،بتأري ــخ  ،2019/1/1موقع عىل ت
االن�نت967055/https://arabic.rt.com/world:
-86موقع العر� نيوز ،بتاري ــخ  ،2019/1/1موقع عىل ت
االن�نت1/3/2017/https://www.alaraby.co.uk/opinion:
بي
 -87د كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص 118 - 116

المصادر

ً
أوال :الكتب العربية.
حس� ،دور القيادة السياسية ف� اعادة بناء الدولة ،روسيا ف� عهد ي ن
ين
بوت� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يب�وت . 2015،
.1أحمد سيد
ي
ي
ف
ت
اتي� ،موقــع تركيــا ودورهــا ي� السياســة الدوليــة ،ترجمــة محمــد ثلــج ي وطــارق عبدالجليـ يـ� ،الــدار العربيــة للعلــوم،
.2أحمــد داود أغلــو ،العمــق اإلســر ج ي
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بـ يـروت،2010 ،

ف
ن
ت
اللبنا� ،يب�وت.2011 ،
االم�كية الروسية ،دار المنهل
.3أمجد جهاد عبدهللا ،التحوالت االس�اتيجية ي� العالقات ي
ي

.4جمال دملج ،البوتينية – أسس العقيدة السياسية الروسية الحديثة ،دار سائر ش
الم�ق ،يب�وت2016،
.5زبيغنيف بريجنسك ،رؤية ت
العر� ،يب�وت.2012 ،
اس�اتيجية ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
بي
ي
ف
ش
.6د .فاضل رســول  ،كوردســتان والسياســة الســوفييتية � ش
والن� ،الســليمانية،
ال�ق األوســط ،ترجمة غســان نعســان ،مؤسســة حمدي للطباعة
ي
،2008
الهي� ،الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية ،دار صفاء ش
ت
للن� والتوزي ــع ،عمان،2000 ،
ص�ي فارس
 .7ب
ي
ف
ت
والع�ين ،ش�كة دار االكاديميون ش
ش
للن� والتوزي ــع ،عمان.2016 ،
الروس ي� القرن الحادي
اتي�
.8طارق محمد ذنون ،الفكر االس� ج ي
ي
ت
االس�اتيجية الروسية بعد الحرب الباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يب�وت.2009 ،
.9لىم م�ض االمارة،
خ
الكو� ،االزمة االوكرانية ورصاع ش
العر� لالبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2015 ،
ال�ق والغرب ،المركز
.10محمد
بي
ي

 .11د كاظم هاشم نعمة ،روسيا ش
العر� لالبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2016 ،
وال�ق االوسط بعد الحرب الباردة ،المركز
بي
 .12ت
وول� الكويرُ ،
العر� ،يب�وت.2016 ،
البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترجمة فواز زعرور  ،دار الكتاب
بي
العر� ،يب�وت.2016 ،
العالم ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
.13ه�ن ي كيسنجر ،النظام
بي
ي
ال�ق األوسط،األوائل ش
ال�نامج النووي اإلير نا� وأثره عىل منطقة ش
للن� والتوزي ــع ،دمشق
.14رياض الراوي ،ب
ي
ف
ن
ت
اإلس�اتيجية ،لندن.2004 ،
ا� ،مركز الخليج للدراسات
.15عصام عبد
الشا� ،أزمة ب
ال�نامج النووي اإلير ي
ي
.16عمار بهاء الدين ،مستقبل التنافس الروس االمريك ف� ش
ال�ق االوسط ،مكتبة السنهوري ،يب�وت
ي ي
ي
 .17ت
العر� ،يب�وت.2016 ،
وول� ال كوير ،البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترجمةفواز زعرور ،دار الكتاب
بي
ا�،
.18د فكــرت نامــق عبدالفتــاح وعبدالجبــار كريــم الزوي ـن ي  ،السياســة الخارجيــة ي
ـر� بعــد العــام  ،2003مركــز حمــور ب ي
االم�كيــة حيــال الخليــج العـ ب ي
بغــداد،2012 ، ،
.19كاظم هاشم نعمة ،روسيا ش
العر� للبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2016 ،
وال�ق االوسط بعد الحرب الباردة ،المركز
بي
.20ماجدة صالح ،دور الدولة ي ن
والتغي� ،مركز الدراسات اآلسيوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة،2009 ،
ب� االستمرارية
ي
العر� ،يب�وت،2017 ،
تشومسكَ ،من يحكم العالم ،ترجمة فواز زعرور ،دار الكتاب
.21نعوم
بي
ي
ف
ش
.22نورهان الشيخ ،السياسة الروسية تجاه ش
والع�ين ،جامعة القاهرة ،القاهرة،2010 ،
ال�ق االوسط ي� القرن الحادي
ين
حس� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يب�وت2004 ،
.23هانس م .كريستنسن ،القوى النووية العالمية ،ترجمة حسن
ً
ثانيا  :المجالت العلمية

.1محمــد الســعيد عبــد المؤمــنّ ،
تكيــف مرحـ يـ� ،اعــادة تعريــف المبــادئ الحاكمــة للسياســة الخارجيــة االيرانيــة ،السياســة الدوليــة ،القاهــرة،2014 ،
العــدد ،196
ن
ا� :اسبابه وفرص نجاحه ،مجلة سياسات عربية ،العدد ،5سنة .2013
.2وحدة تحليل السياسات ،التقارب ي
االم� يك االير ي
ً
ثالثا :مواقع الشبكة العنبكوتية /ت
االن�نت
ف
اتي� ،شــباط ،2019ص  ،87موقــع عــى ت
ت
االن�نــت:
.1أحمــد ابراهيــم محمــود ،الــدور الـ
ـروس ي� االزمــة النوويــة االيرانيــة ،ملــف االه ـرام االســر ج ي
ي
4285=aid&706229=https://digital.ahram.org.eg/articales.aspx?Serial
.2منظمة التعاون والتنمية االقتصادي ،موقع عىل ت
االن�نت:
Organization for Economic Cooperation and Development; State Building in Situations of
http://www.oecd.org/dac/fragilestate,2008,Fragility
ی��
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��ب
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كا�
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ت
9953527/https://arsbic.rt.com/bosiness : موقع عىل االن�نت،2019/1/8  بتأري ــخ،موقع روسيا اليوم.2
 موقع عىل ت،2019/1/1  بتاري ــخ،موقع العر� نيوز.3
1/3/2017/https://www.alaraby.co.uk/opinion:االن�نت
بي

Lubov SS. ysoyeva; Russian Democracy in the Vacuum of Civil Society, vol.17,no.1(2009), http://www.cpc..4
.25/vgtu.lt/ indx.php/cpc/article/view
Roger B. Myerson; Toward a Theory of Leadership and State Building, 2010,” http://www.pnas.org/.5
cgi/10.1073/pnas.101997108
http://www.

ت
:األن�نــت
 موقــع عــى، 2011/7/12  تأريـ ـ ــخ،  وأثرهــا عــى موقــف روســيا اإلتحاديــة،2001  أيلــول11 أحــداث.6
niroonnews.com/arab/3463--11-2001-html
ف
ف
فالديم� ي ن
 عقل القيادة عند،ميشيل التشانينوف.7
� ي،2018/8/29 � شوهد ي، مركز المستقبل لالبحاث،�بوت
ي
https://futureuae.com/ar-AE
:� ف ي،2013/4/20 � شوهد ف ي، مركز الجزيرة للدراسات، بنية القوة االيرانية وآفاقها،عبدالح
د وليد.8
ي
201343112429798680/04/2013/http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors
ت
:� ف ي،2018/7/15 � شوهد ف ي، جريدة االهرام،االم� يك
 اس�اتيجية ايرانية للرد عىل التصعيد ي،د محمد السيد ادريس.9
http://acpss.ahram.org.eg/News/16432.aspx
		
ن
:� ف ي،2018/7/29 � شوهد ف ي،روحا� مع االزمة
 كيف تتعامل حكومة،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات.10
ي
https://futureeuae.com/ar-AE
ش
المست� ي ن
:� ف ي،2018/7/20 � شوهد ف ي، تطورات االتفاق النووي منذ انسحاب امريكا،�ق
نادي.11
https://arabic.sputniknews.com/radioorientalistsclub
		
ً
 الكتب االجنبية: رابعا

Geoffrey Kemp and other, Iran’s Bomb –American and Iranian Perspectives, The Nixon Center, Washington,.1
2004, p46
Steven Ditto, Who Is Hassan Rouhani?, Washington Institute Policy, Septemper,2013.2
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پێشەیک:

ن
سەرەکییەکا� پێکهێنەری هەر نەتەوەیەک ،گرنگییەیک زۆری لەسەر مانەوەو پێشخست�ن ئەو نەتەوەیەش
زمان کە یەکێکە لە رەگەزە
ت
ـتانیە� یۆنــان و نــە یاســای رۆمانیشــمان دەبــوو .وە ئەگــەر (کاردینــاڵ ریچیللــۆ)
هەیــە ،بەجۆرێــک ئەگــەر زمـ نـا� التی ـین پێشــنەخرایە ،نــە شارسـ
ـکا� زمـ نـا� فەرەنســییان پێشنەخســتایە ،ئــەوا ئــەو زمانــە بــەو چەشــنە ڵب�ونەدەبــۆوە و یاســای شارسـ ن
و هاوڕێـ ن
ـتا� فەرەنســیش ) (١٨٠٤نەدەبــوو

ڵ
و�ت .خــۆ ئەگــەر زمـ نـا� عەرەبیــش نەبوایــە ئێســتا میللـ ت
ن
ـە� عــەرەب و ئــەدەب و بەرهەمەکانیــان لــە ئاســت
ـتانییەکا� دەیــان
بەهەوێ ـین یاســا شارسـ
ن
ـەرەکا� ژیــان و بـ یـری مرۆڤــە ،وە زمــان رۆح و هەسـ تـی کۆمەڵگایــە چونکــە لــەو رێگەیــەوە هەســت بــە
و بارودۆخێــی دیکــەدا بــوو .زمــان لــە پێکهێنـ
ن
ـەرەوەکا� خــۆی دەکات ،بۆیــە ناکرێــت زمـ نـا� هیــچ گەلێــک زینــدوو بێــت وگەشــەبکات تاوەکــو ئــەوگەلــە زمـ نـا� دایــک وەک
تایبەتمەندییــەکان و جیاکـ
زمـ نـا� رۆژانــە بەکارنەهێنێــت.
ن
ـەرهەڵدا� شارســتانییەتێیک پێشــکەوتوو .زمــان هــەر
بێگومــان زمــان و بـ یـر و کۆمەڵــگا دیاردەیــەیک ئاوێتــەن کــە ئەبێتــە هــۆی پێشــکەوت�ن کۆمەڵــگا و سـ
لەکۆنــەوە هۆکارێــک بــووە بــۆ پێشــکەوت�ن کۆمەڵــگای مرۆڤایـ ت
ـە� ،چونکــە بەهــۆی زمانــەوە مرۆڤــەکان ئەتوانــن بــە شــێوەیەیک ئاســان لەیەکـ تـری
تێبگــەن ،دیــارە گۆڕانــکاری لــە ســەردەم و بارودۆخەکانــدا کاریگــەری ئەبێــت لەســەر گۆرانــکاری لــە زمـ نـا� میللەتانــدا ،بۆیــە هەمیشــە بــە پێشــکەوت�ن
میللەتــان زمانەکەشــیان پێبەپـ ێ �ـی ئــەو گۆڕانکارییانــە پێشــدەکەوێت.
ف
ـەرەتاییەکا� مــرۆڤ و زۆربــەی ڕێکەوتننامــە و جاڕنامــە جیهانییـ ن
ن
ـەکا� مــا� مــرۆڤ جەخــت لەســەر بەکارهێنـ نـا�
زمــان جگــە لــەوەی یەکێکــە لەمافــە سـ
ن
ـەرەکییەکا� پێکهێنــەری هــەر نەتەوەیــەک و گرنگییــەیک زۆری لەســەر مانــەوە و پێشخســت�ن
زمـ نـا� دایــک دەکەنــەوە .چونکــە یەکێکــە لــە ڕەگــەزە سـ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ئــەو نەتەوەیــەش هەیــە.

60 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

گ
ن
ـەوەرەکا� دیکــە قســەکەر و هۆشــمەندن و زمــان دەنــی عەقڵیانــە و
بۆیــە دەوترێــت زمــان یەکســانە بەنەتــەوە چونکــە مرۆڤــەکان جیــاواز لەبونـ
ن
ـەوەکا� دیکــە ،زمـ نـا� تایبــەت بــە خــۆی هەیــە
ئامرازێــی ســەرەیک پەیوەنــدی و گوزارشــت کردنێـ تـی .هەربۆیــە کوردیــش کــە نەتەوەیــەیک جیــاوازە لــە نەتـ

ڵ
ڵ
ن
ن
�ێژ
�
�ێن
سینــەوەی ئــەو زمانــە ،ئەویــش هــەو� هێشــتنەوە و
کــە پـ ێـی دەڵــ� زمــا� کــوردی ،کــە بەدرێـژ یا� مــروو لەبەرانبــەر هــەو� دوژمنــا� بــۆ الوازکــردن و ڕ
ـەرەکییەکا� شــۆڕش و ڕاپەڕینـ ن
ن
ـەکا� کــورد ئــازادی بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� خــۆی
پێشخســت�ن زمانەکــەی خــۆی داوە ،بۆیــە هەمیشــە یەکێــک لەداواکاریــە سـ
بــووە .ئەگــەر ئــەو داواکارییــە لــە هەندێــک پارچــەی کوردســتان تاڕادەیــەیک بــاش بەدیهاتبێــت ،ئــەوا لەهەندێــک پارچــەی دیکــە هێشــتا خەبـ تـا� زیاتــری
دەوێــت بــۆ ئــەوەی دوژمــن ناچــار بــکات دان بــە مافەکانیــدا بنێــت و ئازادانــە زمـ نـا� خــۆی وەک زمـ نـا� میلەتـ نـا� سەردەســتە بەکاربــهێنێــت.

ئامان� توێژینەوەکە:
ج

ت
ت
بەدەس� بهێنێت خۆی لەو چەند خاڵەی خوارەوە دەبینێتەوە:
گرنگ�ین ئەو ئامانجەی کە ئەم توێژینەوەیە دەیەوێت
ف
ت
ن
ما� ن
زما� دایک لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکان ،وە �ێژ
نێودەوڵە� بەو مافە.
گرنگیدا� کۆمەڵگای
م�وی
 -١ڕونکردنەوەی پێگەی
ف
ن
ت
گش� و ن
ما� ن
یاساکا� �
ت
ع�اق.
بەتایبە� لەدەستورو
زما� کوردی
زما� دایک بە
 -٢شیکردنەوەی
ێ
ـرد� مـ فـا� زمــان بەگشـ تـی و زمـ نـا� کــوردی وەک زمانێــی فــەریم بەتایبـ ت
ـەنگاند� ئاسـ تـی جێبەجێکـ ن
ن
ـە� ،لەدەســتور و یاســاکان لەالیــەن
 -٣هەڵسـ
حکومـ ت
ـە� �
ع�اقــەوە.
ێ

کێشەی توێژینەوەکە:

ڵ
ت
گرنگ�یــن ئــەو کێشــانەی کــە ئــەم توێژینەوەیــە دەیەوێــت باســیان بــکات و وە�م و چارەســەری گونجاویــان بــۆ بدۆزێتــەوە ئەوەیــە ،کــە ئایــا کۆمەڵــگای
ف
ـە� و بەڵگەنامــە نێودەوڵەتییــەکان کاریگەرییــان لەســەر دەســتورو یاسـ ن
نێودەوڵـ ت
ـاکا� عـ ێ�ـراق هەبــووە ســەبارەت بەدەقــدان لەســەر مــا� نەتــەوەکان
ف
بــۆ قســەکردن و بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� دایکیــان؟ وە ئایــا حکومەتـ ن
ـەکا� عـ ێ�ـراق کاریــان بــەو دەقــە دەســتوری و یاســاییانە کــردووە کــە بــایس مــا� زمـ نـا�
ـەوەکا� کــردووە ،بــە تایبـ ت
ن
ـە� زمـ نـا� کــوردی ،یــان بــە پێچەوانــەوە ئــەو مافــە تەنهــا نــورساوی ســەرکاغەز بــووە و وەکــو پێویســت جێبـ جێ
ـە� نەکـراوە.
نەتـ

میتۆدی توێژینەوەکە:

لە نوسی�ن ئەم توێژینەوەیەدا بەشێوازێیک سەرەیک دوو میتۆدی ز ت
انس� بەکارهێ�ن اوە ،میتۆدی شیکاری( )Analytical Methodبۆ شیکردنەوەو
ـرد� دەقــە یاســاییەکان تایبــەت بــە زمــان کــە لەنێــو پەیماننامــە نێودەوڵەتییەکانــدا هاتــووە ،وە ڕاڤەکـ ن
ڕاڤەکـ ن
ـرد� ئــەو بڕگــەو مادانــەی کــە لەدەســتورو

ـاکا� دەوڵـ ت
یاسـ ن
ع�اقییــەکان بەگشـ تـی و زمـ نـا� کــوردی بەتایبـ ت
ـە� �
ع�اقیــدا هاتــووە ســەبارەت بــە زمانــە �
ـە� .وە میتــۆدی بــەراوردکاری (Comparative
ێ
ێ
ف
ف
ـادەکا� یاسـ ن
ن
 )Methodبــۆ بەراوردکـ ن
ـادەکا� بەڵگەنامــە نێودەوڵەتییــەکان ،وە بەراوردکـ ن
ن
ـرد� مــا� زمــان لەبڕگــەو مـ
ـرد� مــا�
ـاکا� عـ ێ�ـراق بەبڕگــەو مـ
زمـ نـا� دایــک لەدەســتورە یــەک بەدوایەکـ ن
ـەکا� عـ �ـراق بەیەکــدی و بەراوردکـ ن
ـرد� بــە یاســا بــەرکارەکان.
ێ
ـەکا� گرنگیـ ن
ـکرد� قۆناغـ ن
وە هەروەهــا بــە گوێــرەی پێویســت ســود لــە میتــۆدی مـ �ێژـروو� ()Historical Methodوەرگــراوە بــۆ باسـ ن
ـدا� کۆمەڵــگای
ی
ی
ڵ
ـە� دەوڵـ ت
ـەکا� ڕێکخســت�ن یاســا� زمـ نـا� کــوردی لەمــاوەی نزیکــەی ( )١٠٠ســا� تەمـ ن
ـە� بەمـ فـا� زمـ نـا� دایــک و قۆناغـ ن
نێودەوڵـ ت
ـە� عـ ێ�ـراق.
ی

پێکهاتەی توێژینەوەکە:

بــۆ بەدیهێنـ نـا� ئامانــیج توێژینەوەکەمــان ،بــە باشــمان ز نا� بابەتەکەمــان بــە شــێوازێیک پلەبەندییانــە دابــەش بکەیــن بــۆ دوو بـ ش
ـە� ســەرەیک و
ف
هەربەشــێکیش بــۆ چەنــد باســێک ،لەبـ ش
ـە� یەکەمــدا لەمــا� بەکارهێنـ نـا� پێگــەی زمـ نـا� دایــک لەبەڵگەنامــە نێودەوڵەتییــەکان دەکۆڵینــەوە،
ـدا� کۆمەڵــگای نێودەوڵـ ت
وە دەیکەیــن بــە دوو بــاس ،لــە بــایس یەکەمــدا چەمــی زمــان و گرنگیـ ن
ـە� بــە زمــان باســدەکەین .وە لەبــایس دووەمــدا
خوێندنەوەیــەک دەکەیــن بــۆ مـ فـا� زمــان کــە لــە بەڵگەنامــە نێودەوڵەتییەکانــدا هاتــووە .وە لەبـ ش
ـە� دووەمیشــدا و بـ ێ
ـەس بــاس تیشــک دەخەینــە ســەر
پێگــەی یاســا� زمـ نـا� کــوردی لەدەوڵـ ت
ـتبو� دەوڵـ ت
ع�اقــدا .لەبــایس یەکەمــدا لەپێگــەی زمـ نـا� کــوردی دەکۆڵینــەوە هــەر لەســەرەتای دروسـ ن
ـە� �
ـە�
ێ
ی
ع�اقییــەوە لــە سـ ڵـا�  ١٩٢١تاوەکــو گــۆڕ نا� سیســتەمەکەی لەپاشــایەتییەوە بــۆ کۆمــاری لــە سـ ڵـا�  ،١٩٥٨لەبــایس دووەمیشــدا لەپێگــەی زمــا�ن
�
ێ
ڵ
ڵ
�غ
کــوردی دەکۆڵینــەوە لەقۆنــا کۆمارییــەوە تــا گــۆڕ نا� شــێوەی ئــەو دەوڵەتــە لــە دەوڵەتێــی ســادەی ناوەندییــەوە بــۆ دەوڵەتێــی فیــدرا� لــە ســا�
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 ،٢٠٠٥لەبــایس سێیەمیشــدا دەکۆڵینــەوە لــە چۆنیـ ت
ـە� ڕێکخســت�ن یاســا� زمـ نـا� کــوردی وەک زمانێــی فــەریم لەسەرتاســەری �
ع�اقــدا .پاشــان
ێ
ی
توێژینەوەکــە بەچەنــد دەرئەنجامێــی گرنــگ و پێشــنیازێیک پێویســت کۆتـ یـا� پێدەهێن ـین .

ن
ش
بە� یەکەم :پێگەی زما� دایک و لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکان

لــەم بەشــەدا هەوڵدەدەیــن تیشــکێک بخەینــە ســەر مانــای زمــان و پێگــەی یاسـ یـا� لــە بەڵگەنامــە نێودەوڵەتییەکانــدا کــە هــەر لــە رێکەوتننامــەی پاریــی
ـتبو� ڕیکخ ـراوە نێودەوڵەتییــەکان وەک کۆمەڵــەی گــەالن سـ ڵـا�  ١٩١٩و دواتریــش دروسـ ن
سـ ڵـا� ١٨٥٦ەوە گرنـ گـی بــەم بابەتــە دراوە تــا دروسـ ن
ـتبو�
ـکرد� ئــەم بابەتــە بــۆ دوو بــاس لەیەکەمیانــدا بــایس چەمــی زمـ نـا� دایــک و ســەرەتای گرنگیـ ن
رێکخـراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ئەمــەش بــە دابەشـ ن
ـدا�
کۆمەڵــگای نێودەوڵـ ت
ـە� دەکەیــن ،وە لــە بــایس دووەمــدا بــایس پێگــەی زمـ نـا� دایــک دەکەیــن لــە بەڵگەنامــە نێودەوڵەتییەکانــدا.

ت
ن
ن
نێودەوڵە�:
بایس یەکەم :چەمیک زما� دایک و سەرەتای گرنگیدا� کۆمەڵگای

ـدا� تاکـ ن
زمــان هۆیەکــە بــۆ ئاخاوتــن و مامەڵەکــردن لەنێــوان کۆمەڵــگادا ،هۆیەکیشــە بــۆ پەیوەنــدی وپێکــەوە گرێـ ن
ـەکا� کۆمەڵــگا لەنــاو خۆیانــدا ،وە
هۆیەکــە بــۆ دەربڕیـین هەســت و ســۆز و بـ یـرو بۆچــون 1.پێناســەیەیک گشـ تـی بــۆ زمـ نـا� دایــک بریتییــە لــەو زمانــەی کــە مــرۆڤ بـ یـری پ ێ
� ئەکاتــەوە ،خــەوی
� ئــەکات ،یــان ئــەو زمانەیــە کەیەکەمجــار کەســێک وەریدەگرێــت وفـ �ـری ئەبێــت 2.وە ئەگــەر لــە روی توانســت و �ێز
� ئەبی ـنێ  ،وکاری پ ێ
پ ێ
ل�انییــەوە
ێ
ســەیری بکەیــن ،ئەتوان ـین بڵێ ـین زمـ نـا� دایــک ئــەو زمانەیــە کــە کەســێک زۆر بەبـ ش
ـا� ئەیزانێــت .وە لــەروی بەکارهێنانــەوە ئــەو زمانەیــە کــە زۆرتــر
بــەکار دەهێ�ن ێــت .ئەکرێــت بوترێــت زمـ نـا� دایــک پەیوەنــدی هەیــە بــە ناســنامەی کەســەوە و خــۆی بــەو زمانــە ئەناســێنێت ،وەکــو بـ ڵ ێ
ـی مــن کــوردم

ت
ـتانییە� هــەر نەتــەوە و گەلێــک پەیوەســتە بــە رادەی پێشــکەوت�ن زمانەکەیــەوە ،تێکچــون و فەوتانیـ شـی لــە
یــان زمـ نـا� مــن کوردییــە .وە مـ �ێژـروی شارسـ
ـ� وگەیانـ ن
ئــاکایم پەرتوبـ ڵـاوی و فەوتـ نـا� زمانەکەیـ ت
ـە� 3.چونکــە زمــان تاکــە رێگەیــە بــۆ پاراسـ ت ن
ـد� کەلتــوورو زانیــاری لــە نەوەیەکــەوە بــۆ نەوەیــەیک تــر4.
ف�بـ ن
�
ـو� زمـ نـا� دایــک لەالیــەن منداڵــەوە بەشــێوەیەیک بــاش گرنگــە ،چونکــە زمـ نـا� دایــک بنچینــەی ب کردنــەوە و هەسـ تـی منداڵــە ،ئاسـ تـی �
ف�بــون و
�ی
ێ
ێ
ـەکرد� زمـ نـا� دووەم لەالیــان وە کامڵبـ ن
ن
ن
ـو� زمـ نـا� دایــک هۆکارێــی گرنگــە بــۆ زوو �
ێزە بــۆ گەشـ
ـەکرد� منــداڵ بــە زمـ نـا� دایــک ئاماژەیــەیک بەهـ �ـر
قسـ
ف�بــون
ێ
ـو� زمـ نـا� جیــاواز و بەهـ ن
ف�بـ ن
و دروســت �
ـرەکا� تــر5.
ێ
ـەوەکا� داهاتــوو ،وە ئامرازێــی گرنگــە بــۆ زامنکـ ن
ن
ـرد� �
ێزە بــۆ پاراســت�ن مـ یـر تا� باووباپـ یـران و گواســتنەوەی بــۆ نـ
زمـ نـا� دایــک ئامرازێــی بەهـ �ـر
ف�بــون
ێ
ڵ
بــە باشـ تـرین شــێوازو وەرگرت ـین زانیارییــەکان بــە ئاسـ نـا� .بایەخــدان بــە زمـ نـا� دایــک یارمەتیــدەرە بــۆ ب�وبونــەوەی لەالیــەک ،وە لــە الیــەیک تــرەوە
ڵ
یارمەتیــدەرە بــۆ نەهێشــت�ن جیــاکاری لەگــەڵ دروسـ ن
ـتبو� گفتوگۆیــەیک دروســت و بنیاتنــەر کــە ببێتــە هــۆی ب�وبونــەوەی فەلســەفەی رێزگرتــن لــە فــرە
گ
ڵ
ـاوازەکا� گـ ن
ن
تێکە�وبـ ن
ـەال� جیهــان ســەرئەنجام فەلســەفەی یەکێـ تـی
ـو� کەلتــور وزمانــە جیـ
رەنــی و فــرە زمـ نـا� و فــرە کەلتــوری .کــە ئەمــەش هــۆکارە بــۆ

گ
و یەکگرتــو� لەنێــوان گــەالن و میللەتانــدا دێنێتــە کایــەوە کــە رێگایەکــە بــۆ لەیــەک تێگەیشـ ت ن
ـ� و گفتوگــۆ 6.لــەم الیەنــەوە گرنــی زۆر دراوە بــە زمــان چ
ی
ڵ
لــە ناوخــۆی دەوڵەتــەکان ،کــە پێکهاتەکــەی کۆمەڵگاکەیــان فــرە نەتــەوە و فــرە زمانــن ،تەنانــەت هەندێــک لــەو وو�تانــە هــەر بــەوەوە نەوەســتاوە کــە
ڵ
رێــزی زمـ نـا� دایــی پێکهاتـ ن
ـەکا� بگرێــت و ڕێگــە بەبەکارهێنـ نـا� بــدات ،بەڵکــو کاری لەســەر ئــەوەش کــردووە کــە لەپــاڵ زمـ نـا� فــەریم زۆرینــەی وو�تــدا

گ
زیاتــر لەزمانێــی دیکــەی دایــک بکاتــە زمـ نـا� فــەریم ،وە چ لەســەر ئاسـ تـی نێودەوڵەتیــش گرنــی بــە زمـ نـا� کەمینــەو زمـ نـا� دایــک دراوە کــە میللەتــە
جیــاوازو کەلتــوورە جیــاوازەکان قســەی پێدەکــەن7.
ـەکا� تایبــەت بــە مافـ ن
ـو� کەمینــەکان ،بەڵێننامــە نێودەوڵەتییـ ن
دانپێدانــان بــە کەمینەکانــدا کــە زمـ نـا� خۆیــان بەکاربـ ـهێ ـنن  ،بەڵگەیــە لەســەر بـ ن
ـەکا�

ف
مــرۆڤ بەگشـ تـی جەختدەکەنــەوە لەســەر مــا� تاکــەکان کــە بەزمـ نـا� خۆیــان قســەبکەن لەپێنــاوی پارێزگاریکــردن لــە رۆشــنب�ی ی و نەریتەکانیــان .لەبــەر
ئــەوە دەبین ـین کــە بەڵێننامــە نێودەوڵەتییــەکان مافیــداوە بــە کەمینــەکان کــە خوێندنــگای تایبــەت بەخۆیــان هەبێــت ،منداڵەکانیــان بــە زمـ نـا� دایــک
�
ف�بکــەن8.
ێ
بە شــێوەیەیک گشـ تـی بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکان بە هەردوو جۆرەکەیانەوە ،گشــتییەکان و تایبەتەکان جەختیان لەســەر پاراســت�ن ماف و ئازادییە
گرنگ�یــن مافـ ن
بنەرەتییـ ن
ت
ـەکا� مــرۆڤ دادەنرێــت .جــۆری یەکــەم بەڵگەنامــە
ـەکا� مــرۆڤ کردۆتــەوە ،وە گرنگیــان داوە بەزمــان کــە بەیەکێــک لــە
گشــتییەکان ئــەو بەڵگەنامــەو جارنامــە نێودەوڵەتییانــەن کــە هەمــوو ،یــان زۆرینــەی ئــەو مافانەیــان لەخۆگرتــووە کــە دەبێــت مــرۆڤ پـ ێ �ـی بــگات ،وەک
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ـە� بــۆ مافــە شارسـ ن
ـەکا� مــرۆڤ سـ ڵـا�  ،١٩٤٨پەیمـ نـا� نێودەوڵـ ت
ـەردو� بــۆ مافـ ن
ن
ـتا� و
بەڵگەنامــەی نەتەوەیەکگرتــووەکان ســا�  ،١٩٤٥جاڕنامــەی گـ

ڵ
ڵ
سیاســییەکان سـ ڵـا�  ،١٩٦٦وە پەیمـ نـا� نێودەوڵـ ت
ـە� بــۆ مافــە ئابــوری و کۆمە�یەتییــەکان ســا�  ،١٩٦٦وە هەمــوو ئــەو جارنامــە نێودەوڵەتییانــەی کــە
ف
لــە کۆمەڵــەی گشـ تـی نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە دەردەچێــت ،وەکــو جاڕنامــەی تایبــەت بەمــا� ئەوکەســانەی کــە ســەر بــە کەمینــە نەتەوەییــەکان یــان
ڵ
ئیتنییــەکان یــان زمــان یــان ئایینەکانــن کــە ســا�  ١٩٩٢دەرچــووە.
وە جــۆری دووەم ئــەو جاڕنامــەو رێکەوتننامانــەن کــە بابەتێــی دیاریکراویــان چارەســەرکــردووە وەکــو ڕێکەوتننامــەی ڕێکخـراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
بــۆ پــەروەردەو زانســت و ڕۆشــنب ی (یونســکو) سـ ڵـا�  ١٩٦٠تایبــەت بــە ڕێگریکــردن لەجیــاکاری لــە بــواری �
ف�کردنــدا ،وە جاڕنامــەی نەتــەوە
ێ
�ی
ن
یەکگرتــووەکان بــۆ لەناوبـ ن
ـێوەکا� جیــاکاری ڕەگــەزی .١٩٦٥
ـرد� هەمــوو شـ

گ
ڵ
هــەر لــە ســەردەیم پێــش دروسـ ن
ـتبو� ڕێکخـراوە نێودەوڵەتییەکانــەوە گرنــی دراوە بــەم بابەتــە و لــە ڕێکەوتننامــەی پاریــس لەســا�  ١٨٥٦کــە لەنێــوان
ڵ
وو�تـ نـا� فەرەنســاو بەریتانیــاو روســیا و بروســیاو تورکیــادا بەسـ تـرا .بــە پـ ێ �ـی رێکەوتننامەکــە پێویســتە دەوڵەتـ نـا� ناوچــەی بەڵقــان پابەندبــن بــە بنەمــا
ف
ف
بنچینەییـ ن
ـەکا� پاراســت�ن مــا� کەمینــە ئایـین و نەتەوەییەکانــەوە .وە لەمــادەی نۆیەمــدا هاتــووە کــە دەبێــت دەوڵەتــان مــا� یەکسـ نـا� دەســتەبەر بکــەن
و جیــاکاری نەکــەن بــە هــۆکاری ئایـین و رەگــەزی و زمانــەوە9.
ن
ن
نێ
مافەکا� مرۆڤ لەبارو دۆخێیک
ملمال� و داگ�ی کاری و
دروستبو� ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و لەسەردەیم کۆمەڵەی گەالندا کەسەردەیم
دوای
ف�ســای سـ ڵـا�  ١٩١٩دەوڵەتـ نـا� بەشــداربوی جەنـ گـی جیهـ نـا� یەکــەیم پابەندکــرد بــە پاراســت�ن مافـ ن
نالەبــاردا بــوو ،لــە بەڵێننامــەی �
ـەکا� مــرۆڤ ،بــە
ێ
تایبەتیــش دەوڵەتـ نـا� دۆڕاوی جەنگەکــە .ئــەو سیســتەمەی کــە �
ف�ســای هێنایــە ئــاراوە کاریگــەری گــەورەی هەبــوو لەســەر رێکەوتننامــە و بەڵێننامــە
ێ
ـانبو� کەمینــەکان لەگــەڵ زۆرینــەدا ،چ لەبەرانبــەر یاســاداو چ لــە مســۆگەر ن
ـاکا� یەکسـ ن
ـەکا� تایبــەت بەرێکخســت�ن بنەمـ ن
نێودەوڵەتییـ ن
کرد� ئــازادی
ـرد� دابونەریتـ ن
ئایینەکانیــان ورۆشــنب ییان وپەیڕەوکـ ن
ـەکا� تایبــەت بەخۆیــان ،لــەو بەڵێننامــە نێودەوڵەتییانــەی کــە گرێــدراون :بەڵێننامــەی نێــوان
�ی
ڵ
ڵ
ڵ
هاوپەیمانــان و نەمســا ســا�  ،١٩١٩وە بەڵێننامــەی (تریانــو) لەگــەڵ هەنگاریــا ســا�  ،١٩٢٠وە بەڵێننامــەی (ســیڤەر) لەگــەڵ یۆنــان ســا� ،١٩٢٠
ئــەم بەڵێننامانــە بەگشـ تـی ئــەو ئامـرازو هــۆکارە یاســاییانەی تێــدا باســکرابووکــە زامـین پاراســت�ن مافـ ن
ـەکا� مرۆڤــە کــە نابێــت پێشــێل بکرێــن لەناویشــیاندا

ت
گرنگ�یــن مافــەکان مـ فـا� زمانــە.
(پابەنــد بــون بــە پاراســت�ن مـ فـا� کەمینــەکان) 10.کــە لەنــاو ئــەو مافانــەدا یەکێــک لــە
وە ڕێکخ ـراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش وەک گەورەتریــن رێکخ ـراوی جیهـ نـا� کــە زۆربــەی دەوڵەتـ نـا� جیهــان ئەندامــن تیایدا11،لــە دێباجــەی
ن
بنەرەتییەکا� مرۆڤ و یەکسـ نـا� و جیاکاری نەکردن لە نێوان مرۆڤەکاندا
بەڵگەنامەکەدا بە شــێوەیەیک گشـ تـی ئاماژەی داوە بە باوەربوون بە مافە
بــە هــەر هۆکارێــک بێــت ،کــە ئــەوەش ئاماژەیــە بــۆ جیــاکاری نەکــردن لەنێــوان تاکەکانــدا بــە هــۆکاری زمــان ،کــە ئەمــە لەخۆیــدا گرنگیدانــە بەیەکێــک لــە
مافــە بنەرەتییـ ن
ـەکا� مــرۆڤ کــە زمانــە12.
لــە بەڵگەنامەکــەدا لــە چــوار مــادەی جیــاوازدا ووشــەی (زمــان) بــەکار هاتــووە 13.کــە ئەمــەش بــە بــڕوای ئێمــە بەهەنــد وەرگرت ـین مەســەلەی زمانــە
لەالیــەن ڕێکخراوەکــەوە کــە لەگــەڵ ئــەوەی هەمــوو کێشــە جیهانییـ ن
ـەکا� لــە خۆگرتــووە لــە هەمــوو بوارێــی ژیانــدا ،بــەو پێیــەی کــە ڕێکخراوێــی
ڵ
نێودەوڵـ ت
ـە� جیهـ نـا� گشــتییە ،14بــە�م لــە کــۆی  ١١١مــادە لــە  ٤مــادەدا ئامــاژە بەزمــان بدرێــت ئاماژەیــە بــۆ گرنگیــدان بــە بابەتەکــە .لــە مادەکانــدا
ئامــاژەی داوە بــە رێزگرت ـین مافـ ن
ـەکا� مــرۆڤ و جیــاکاری نەکــردن لەنێــوان تاکەکانــدا بــە هــۆکاری رەنــگ یــان رەگــەز یــان ئای ـین یــان زمــان15.

ف
وە هــەر لەبــەر گرنـ گـی و بایەخــدان بــە زمـ نـا� دایــک ،ئۆرگانـ ن
ـەکا� نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش بــە هەمــان ڕێچکــەدا ڕۆیشــتوون و گرنگییــان داوە بــە مــا�
گ
زمــان .هــەروەک لەالیــەن کۆنگــرەی گشـ تـی رێکخـراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ پــەروەردە و زانســت و رۆشــنب�ی ی (یونســکۆ) ،لــە مانــی نۆڤەمبــەری
 ١٩٩٩بڕیــاری ژمــارە ( )3530.C/DRدەرکــرد ،کــە بــە پـ ێ �ـی بڕیارەکــە ڕۆژی ( )٢ /٢١هەمــوو ســاڵێک کـرا بــە رۆژی جیهـ نـا� زمـ نـا� دایــک ،وە ئــەم بڕیــارە
بەهەنگاوێــی گرنــگ دائەنرێــت لــە مـ �ێژـرووی هەمــوو میللەتەکانــدا16.
گ
وە لــە مانــی ئایــاری  ٢٠٠٧دا بڕیــاری ژمــارە ( )266/61/A/RESلەالیــەن رێکخ ـراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دەرچــوو کــە داوای لــە دەوڵەتــان و
ـ� و پارێ ـزگاری هەمــوو ئــەو زمانانــە بــدەن کــە گـ ن
رێکخ ـراوە نێودەوڵەتییــەکان کردبــوو کــە هـ نـا� پاراسـ ت ن
ـەال� جیهــان بەکاریدەهێ ـنن 17.

ن
زما� دایک لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکاندا.
بایس دووەم :پێگەی
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ف
ت
ن
ن
ـەوە� و
بەڵگەنامــە جیهانییــەکان گرنگییــان بــە مــاف و ئازادییــە بنەرەتییــەکا� مــرۆڤ داوە .وە لــە چوارچێــوەی مافــەکا� مرۆڤیشــدا بابــە� مــا� نەتـ ی
ق
ـە� باســەکەی ئێمەیــە بابـ ت
ـە� زمانــە ،بۆیــە هــەوڵ ئەدەیــن خوێندنــەوە بــۆ ئــەو بەڵگەنامانــە بکەیــن
ئاییـین و کەلتــوری و زمــان رەچاوکـراوە ،ئــەوەی چـ
کــە دەقیــان لەســەر ئــەم بابەتــە داوە.
ڵ
ن
ن
مافەکا� مرۆڤ سا� ١٩٤٨
گەردو� بۆ
 -١جاڕنامەی

ڵ
ت
ئەم جاڕنامەیە ێ �
گش� نەتەوە یەکگرتووەکان سا�  ١٩٤٨دا دەرچووە18.
بەپ� بڕیاری کۆمەڵەی
جاڕنامەکــە بەگشـ تـی داکــۆیک لــە مــاف و ئازادییـ ن
ـەکا� مــرۆڤ ئــەکات لــە هەمــوو جیهانــدا بـ ب ێ
ـە� جیــاوازی لــە نێــوان گــەالن و نەتەوەکانــدا .وە گرنگیــداوە
بەیەکسـ نـا� لەنێــوان تاکەکانــدا بـ ب ێ
ـە� جیــاکاری بەهــەر هۆکارێــک لەســەر بنەمــای رەنــگ و ئایـین یــان زمان19،کــە دەبێــت هەمــوو مرۆڤــەکان بــە مــاف
و ئازادییـ ن
ـەکا� بگــەن کــە لــە جاڕنامەکــەدا هاتــووە بــە ب ێ
� هیــچ جــۆرە جیاوازییــەک بــە هــۆکارە جیــاوازەکان لەوانــەش جیــاکاری بــە هــۆی زمانــەوە20.
گ
ف
ن
ن
بەکارهێنا� زمان.
مافەکا� مرۆڤ لە ناویشیاندا ما�
ئەم بەڵگەنامەیە گرن� داوە بە زۆربەی
ن
قەالچۆکرد� جیاکاری لە بواری �
 -٢ڕێکەوتننامەی تایبەت بە
ف�کردندا ١٩٦٠
ێ
رێکەوتننامەیــەیک فــرە الیەنــە ،لــە  ١٩٦٠ /١٢ /١٤لەشــاری پاریــس بەسـ تـرا ،لەالیــەن ڕێکخ ـراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ پــەروەردەو �
ف�کــردن و
ێ
ف
ڕۆشــنب ی ،ئامانــیج پەیماننامەکــە قەالچۆکـ ن
ف�کردنــدا ،وە دەســتەبەر ن
ـرد� جیاکارییــە لــە بــواری پــەروەردە و �
کرد� مــا� خوێنــدن وبەکارهێنـ نـا� زمـ نـا�
�ی
ێ
تایبـ ت
ـە� کەمینەکانــە21.
ـە� جیــاکاری ،وە هــەر جیاکارییــەک بەپێشــێیل مافـ ن
ف�بـ ن
لــە دێباجــەی رێکەوتننامەکــەدا مـ فـا� �
ـوو� داوە بەهەمــوو کەســێک بـ ب ێ
ـەکا� مــرۆڤ هەژمــار
ێ
دەکرێــت ،وەک جیــاکاری لــە زمانــدا22.
مادەی یەکەم پێناسەی جیاکاری کردووە لەسەر هەر بنەمایەک بێت کە یەکێکیان زمانە ،وە ب ێ
نا� جیاکاری لەسەر بکرێت23.
ن
ت
ن
شارستا� و ڕامیارییەکان ١٩٦٦
نێودەوڵە� تایبەت بە مافە
پەیما�
-٣
ت
بەس�اوە24.
ئەم پەیمانە بە بڕیاری نەتەوە یەکگرتووەکان لە ١٩٦٦ /١٢ /١
دەوڵەتـ نـا� ئەنــدام بەڵـ �ێن
ـ� ئــەدەن کــە پابەندبــن بەرێزگرت ـین ئەومافانــەی کــە دەســتەبەر ک ـراوە بـ ب ێ
ـە� جیــاکاری بەهــەر هۆکارێــک بێــت لەناویشــیاندا
ڵ
و�تــدا هەبێــت دەبێــت هەڵبوەشــێتەوەو بگۆڕدرێــت بــە شــێوازێک کــە یــەک بگرێتــەوە لەگــەڵ مافـ ن
ـەکا�
هــۆکاری زمــان ،وە هــەر رێگرییــەک لەیاســای
ف
ت
ت
بابە� زمان کە ڵ ێ
ڕەگەز�،
کەمایە�
دە� :لەو دەوڵەتانەی کە
ناو پەیمانەکە 25.لە (مادەی  )٢٧دا ئاماژەی داوە بە ما� رۆشــنب�ی ی کەمینەکان و
ی
ـا� لــە مـ فـا� بـ ن
ئاییـین و زمانیــان تێــدا هەیــە ،کەسـ نـا� ســەر بــەو کەمایەتیانــە نـ ب ێ
ـوو� ژیـ نـا� کەلتــووری خۆیــان و چــاالیک ئاییـین خۆیــان و بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا�
 26.گرنـ گـی بابـ ت
ـە� لەگــەڵ ئەندامـ ن
خۆیــان ،بــە هاوبـ ش
ـەکا� تــری گروپەکــەی خۆیــان ،ب ێ
ـە� زمــان لــەم پەیمانــەدا بــە ئاشــکرا ڕەنگیداوەتــەوە
� بــەش بکرێــن
وگرنـ گـی تایبـ ت
ـە� پێــدراوە .بــە گشـ تـی لــە  ٦مــادە و لــە  ٧بڕگــەدا ووشــەی زمــان بەکارهێـ نـراوە ،کــە جەختکراوەتــەوە لەســەر رێگرینەکــردن و ئــازادی
بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� دایــک ،وە جیــاکاری نەکــردن بــە هــۆی زمانــەوە27.

ڵ
ف
کۆمە� ت
ت
ن
یە� و ڕۆشنب�ی ی ١٩٦٦
نێودەوڵە� تایبەت بە ما� ئابوری و
پەیما�
-٤
ت
ت
ئەم پەیمانە بە بڕیاری کۆمەڵەی
بەس�اوە28.
گش� نەتەوە یەکگرتووەکان لە ١٩٦٦ /١٢ /١٦
بــە هەمــان شــێوە ئــەم پەیمانــەش بــایس لــە زمــان کــردووە .لــە چوارچێــوەی پاراســت�ن مافـ ن
ـەکا� مرۆڤــداو پاراســت�ن مافــە رۆشــنب�ی ییەکاندا ئاماژەیــە
ـرد� مافـ ن
ـەکا� نــاو پەیمانەکــە جەختدەکەنــەوە لەســەر جێبەجێکـ ن
کرد� مـ فـا� زمــان ،وە الیەنـ ن
بــۆ دەســتەبەر ن
ـەکا� نــاو پەیمانەکــە بـ ب ێ
ـە� جیــاکاری بــە
هــۆکاری جیــاواز ،لەوانــەش بەهــۆی زمانــەوە29.
ف
 -٥ڕێکەوتننامەی ما� منداڵ ١٩٨٩
ت
بەس�اوە30.
ئەم ڕێکەوتننامەیە بە بڕیاری نەتەوە یەکگرتووەکان لە ١٩٨٩ /١١ /٢٠
ف
لەدێباجــەی ڕێکەوتننامەکــەدا هاتــووە کــە پێویســتە مــرۆڤ بــە مــاف و ئازادییـ ن
ـەکا� خــۆی بــگات و لەناویشــیاندا مــا� زمــان و جیــاوازی نەکــردن
ڵ
ف
بــە هــۆی زمانــەوە 31.پێویســتە الیەنــەکان رێــز لــەو مافانــە بگــرن کــە لــە ڕێکەوتننامەکــە داوێـ تـی بــە منــدا�ن وەکــو مــا� زمــان کــە نابێــت بــە هۆیــەوە
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ـدەکا� ڕاگەیانــدن گرنـ گـی تایبــەت بــدەن بــە پێویسـ تـی زمانـ ن
ن
ـەوا� منــدا�ن ،کەســەر بــە کەمینــەو دانیشــتوانە
جیــاوازی بکرێــت .وە پێویســتە ناوەنـ

ڵ
ڕەســەنەکانن .وە پێویســتە بایــەخ بــە پەروەردەکـ ن
ـرد� منــدا�ن بدرێــت لەســەر بنچینــەی ئــەو پاشــخانە ڕۆشــنب�ی ی و زمانەوانییــەی کــە منداڵــەکان
هەیانــە .وە پەرەبدرێــت و رێزبگ�ی ێــت لــە ناســنامەی رۆشــنب�ی ی و زمـ نـا� منداڵــەکان .رێکەوتننامەکــە دەوڵەتـ نـا� ئەنــدام کــە فــرە رەنــگ و فــرە زمانــن،
ڵ
ڵ
پابەندیــان ئــەکات بــە پاراســت�ن منــدا�ن و نابێــت بێبــەری بکرێــن لــە بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� دایــک .کاتێــک منــدا�ن دەچنــە بــەردەم دادگا ،ئەگــەر لــە
ـ� ئــەوا پێویســتە وەرگـ ێ�ـری تایبــەت بەزمـ نـا� خۆیــان هەبێــت ،واتــە پێویســتە بــە زمـ نـا� دایکیــان دادگا� بکرێــن تــا بــە بـ ش
زمـ نـا� بەکارهاتــوو تێنەگەیشـ ت ن
ـا�
ی
ڕ
تێبگــەن32.
وەک دەبین ـین گرنگییــەیک تایبــەت بــە زمـ نـا� دایــک دراوە لــەم رێکەوتننامەیــەدا لــە کــۆی  ٥٤مــادە ،لــە دێباجــەو لــە  ٦مــادەدا ٨ ،جــار وشــەی زمــان
بەکارهاتــووە کــە ســەرجەمیان داکۆکیکردنــە لــە پاراسـ ت ن
ـ� و بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� تایبــەت بــە تاکــەکان ،کــە زمـ نـا� دایکــە.

ڵ
وو� ن
ن
ت
تا� سەربەخۆدا ١٩٨٩.33
گەال� ڕەسەن و ت�یەگەری لە
نێودەوڵە� لەسەر
 -٦ڕێکەوتننامەی ژمارە ١٦٩ی ڕێکخراوی کاری
لــە پێشــەیک رێکەوتننامەکــەدا ئامــاژە دراوە بــە زمـ نـا� دایــک بــەوەی کــە پێویســتە پــەرە بدرێــت بــە ناســنامەو زمـ نـا� کەمینــەکان لــەو دەوڵەتانــەی تیایــدا
دەژیــن34.
وە رێکەوتننامەکــە وەک گرنگیــدان بــە بابـ ت
ـە� زمــان ،داوا دەکات لــەو دەوڵەتانــەدا کــە فــرە زمـ نـا� تیایــە ،پێویســتە کەمینــەکان نووسـین و خوێندنــەوە
ـە� خۆیــان بێــت کــە زمـ نـا� دایکــە ،وە دەبێــت رێوشــوێ�ن پێویســت بگ ێتــە بــەر بــۆ پارێزگاریکــردن لــە زمـ نـا� گـ ن
بــە زمـ نـا� رەسـ ن
ـەال� رەســەن ،وە دەبێــت
�ی
ن
هانبدرێــن بــۆ پێشخسـ ت ن
ـدەکا�
ـ� و بەکارهێنـ نـا� زمانەکانیــان ،هەروەهــا گرنگیــدان بــە زمـ نـا� ئــەو گەالنــە ئەویــش بــە بەکارهێنـ نـا� لەالیــەن ناوەنـ
گ
ن
ـادەکا� ئــەم ڕێکەوتننامەیــەدا دەردەکەوێــت کــە ئــەم بەڵگەنامەیــەش گرنــی داوە بــە بەکارهێنــان و
ڕاگەیانــدن 35.وەک ئاشــکرایە لــە خوێندنــەوەی مـ
پاراســت�ن مـ فـا� زمـ نـا� دایــک لەالیــەن دەوڵەتانــەوە.
ف
نەتەوە� یان ئیتنییک ،ئایی�ن و زمانن ١٩٩٢
 -٧جاڕنامەی ما� ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی
ی
کۆمەڵــەی گشـ تـی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بەبڕیــاری ژمــارە  ٤٧/١٣٥لــە  ١٩٩٢ /١٢ /١٨جاڕنامــەی تایبــەت بــە مـ فـا� کەمینـ ن
ـەکا� پەســەند کــرد کــە
خــۆی لــە  ٩مــادەدا دەبینییــەوە36.
لــە پێشــەیک جاڕنامەکــەدا هاتــووە کــە کۆمەڵــەی گشـ تـی نەتــەوە یەکگرتــووەکان جەخــت ئەکاتــەوە لەســەر جێبەجێکـ ن
ـرد� ئــەو مافانــەی کــە لــە
ف
ـپاند� مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییـ ن
ن
ـەکا� مــرۆڤ کــە لەناویانــدا مــا�
بەڵگەنامــەی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا هاتــووە کــە بریتییــە لــە گەشــەپێدان و چەسـ
زمانــە ،هــەر لــە پێشــەکییەکەدا چەندیــن جــار بــایس لــە زمــان کــردووە 37وداوای یەکسـ نـا� و رێگریکــردن لەجیــاکاری کــردووە بــە هــۆکاری زمــان ،وە

دەبێــت مـ فـا� ئــەو کەســانە پارێــزراو بێــت کــە کەمینــەی زمانــن واتــە زمـ نـا� تایبــەت بــە خۆیــان بەکاردەهێـنن کــە زمـ نـا� دایکــە 38.جارنامەکــە پاراســت�ن
ف
مانــەوەی کەمینــەکان و رۆشــنب�ی ییان و زمانیـ نـا� خســتۆتە ئەســتۆی دەوڵەتــان ،وە کەمینــەکان لەناویانــدا کەمینــەی زمــان مــا� خۆیانــە کــە پارێـزگاری
گ
لــە کەلتــورو رۆشــنب�ی ی و زمـ نـا� خۆیــان بکــەن زمـ نـا� تایبــەت بەخۆیــان بــەکار بهێ ـنن  .وەمــادەی چــوارەم بەتایبــەت بڕگــەی ســێیەم و چــوارەم گرنــی
داوە بــە زمـ نـا� دایــک و دەقیــداوە کــە :دەبێــت دەوڵەتــان رێوشــوێ�ن گونجــاو بگرنەبــەر تــا هــەیل �
ف�بــون برەخسـ نن
ـێ� بەزمـ نـا� دایــک ،یــان وانــەکان بــە
ێ
زمـ نـا� دایــک وەربگــرن39.
ـە� زمــان کردۆتــەوە کــە ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ گرنـ گـی پێـ ن
جێگــەی ســەرنجە کــە ئــەم جاڕنامەیــە لــە کــۆی  ٩مــادە لــە  ٣مــادەدا جەخـ تـی لــە بابـ ت
ـدا� ئــەم
بەڵگــە نامەیــە بــە زمـ نـا� دایــک.

ف
ن
گەال� ڕەسەن ٢٠٠٧
 -٨جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە ما�

ت
ن
ن
گەال� ڕەسەن40.
جیها�
ئا� کردە ڕۆژی
کۆمەڵەی گش� نەتەوە یەکگرتووەکان بە بڕیاری ژمارە  ٤٩/٢١٤لە رۆژی  ،١٩٩٤ /١٢ /٢٣ڕۆژی  /٩ب
ن
ن
بــۆ پاراســت�ن مــاف و تایبەتمەندییــەکا� گــەال� ڕەســەن ،کۆمەڵــەی گشـ تـی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــە بڕیــاری ژمــارە  ٢٩٥/٦١لــە ٢٠٠٧ /٠٩ /١٣

جاڕنامــەی تایبــەت بەمـ فـا� گـ ن
ـەال� ڕەســەن راگەیەنــد ،کــە لــە  ٤٦مــادە پێکهاتــووە41.
ڵ
هەرچەنــدە لــە پێشــەیک جاڕنامەکــەدا ڕاســتەوخۆ ئامــاژەی نــەداوە بــە زمـ نـا� دایــک ،بــە�م بەشــێوەیەیک گشـ تـی جەخـ تـی کردۆتــەوە لــە یەکسـ نـا� نێــوان
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 65

ـەال� رەســەن و هەمــوو گـ ن
گـ ن
ت
گرنگ�یــن تایبەتمەندێـ تـی گــەالن بریتییــە
ـەال� تــر ،کــە پێویســتە رێــز لــە رۆشــنب�ی ی و تایبەتمەندێـ تـی گــەالن بگ�ی ێــت ،کــە
ـەال� ڕەســەن بــە هەمــوو مافـ ن
ـو� گـ ن
 42.وە جاڕنامەکــە بڕیاریــداوە بــە بەهرەمەندبـ ن
ـەکا� مــرۆڤ کــە
لــەو زمانــەی کــە قســەی پێدەکــەن کــە زمـ نـا� دایکــە
ف
ـەردو� مافـ ن
ن
یاســای نێودەوڵـ ت
ـەکا� مرۆڤــدا هاتــووە43.
ـە� دانیپیانــاوە ،دیــارە یەکێــک لــەو مافــە دەســتەبەرکراوانە مــا� زمانــە ،وەک لــە جاڕنامــەی گـ

جاڕنامەکــە بــە بایەخــەوە ئەڕوانێتــە زمـ نـا� گـ ن
ـەال� رەســەن مـ فـا� بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� تایبــەت بەخۆیــان ،وە مـ فـا� پــەروەردەو �
ف�بــون بــە زمـ نـا� دایــک ،وە
ێ
� جیــاکاری لەگــەڵ گـ ن
ف�بــون بــە زمـ نـا� دایکیــان لــە نــاوکۆمەڵـ ن
مـ فـا� �
ـگاکا� تریشــدا .وە هەروەهــا مـ فـا� کاری ڕاگەیانــدن بــە زمـ نـا� خۆیــان بــە ب ێ
ـەال� تــردا44.
ێ
ف
ما� ن
ت
زما� ســەرجەم میللەتان کردۆتەوەو دەوڵەتانیان
نێودەوڵە� گشـ تـی و ئەو بەڵگەنامە نێودەوڵەتییانە جەختیان لەســەر
لەگەڵ ئەوەی یاســای

ڵ
ف
ـە�م حکومەتـ ن
ـەکا� ئــەم ناوچەیــە هەمیشــە هەوڵیــان داوە رێگــری بکــەن لــە بــەردەم گەشــەکردن و
پابەندکــردووە بــە رێزگرتـین مــا� زمـ نـا� میللەتــان ،بـ
ـەند� زمـ نـا� کــوردی و شــێوە نوســینێیک یەکگرتــوی کــوردی .وەک لــەم سـ ڵـا�نەی دواییــدا لــە زۆر لــە زانکـ ن
پەرەسـ ن
ـۆکا� ئەوروپــا پەیمانــگاو بـ ش
ـە� زمــان و
ـەدە� کــوردی کراونەتــەوە ،بــۆ نمونــە لــە زانکــۆی مۆســکۆ ،لەنــدەن ،بەرلـین  ،پاریــس45.
ئـ ب

ت � ق
ن
ن
ش
ع�ا�
بە� دووەم :زما� کوردی و پێگەی لە یاساکا� دەوڵە� ێ

ڵ
ـتبو� دەوڵـ ت
لــەم بەشــەدا هەوڵدەدەیــن تیشــک بخەینــە ســەر پێگــەی یاســا� زمـ نـا� کــوردی هــەر لــە دروسـ ن
ـە� �
ع�اقییــەوە لــە ســا�  ١٩٢١تاوەکــو
ێ
ی
ڵ
ڵ
ن
گــۆڕ نا� ئــەو دەوڵەتــە لــە دەوڵەتێــی ســادەی ناوەندییــەوە بــۆ دەوڵەتێــی فیــدرا� لەســا�  ،٢٠٠٥ئەمــەش بــە دابەشــکرد� ئــەم بەشــە بــۆ ێ
س بــاس

ـایە� دەوڵـ ت
لەیەکەمیانــدا بــایس پێگــەی زمـ نـا� کــوردی لەســەردەیم پاشـ ت
ـە� عـ ێ�ـراق و لــە دووەمیانــدا بــایس پێگــەی زمـ نـا� کــوردی لەســەردەیم کۆمــاری
و لەبــایس سێیەمیشــدا بــایس پێگــەی ئــەو زمانــە دەکەیــن لەســەردەیم عـ ێ�ـر قا� فیدراڵــدا.

ت
ن
ن
ن
ت
دەوڵە� �
پاشایە�):
بایس یەکەم :زما� کوردی و پێگەی لەیاساکا� سەرەتای دروستبو�
ع�اق (سەردەیم
ێ

گ
ڵ
ـە� عوسـ ن
ـە� ت� ئیم�اتۆریـ ت
ـەکا� جەنـ گـی جیهــان و لــە سـ ڵـا�  ١٩١٧هـ �ـر ن
لــە کۆتاییـ ن
ـما� دەرهێنــاو دواتــر
ێزەکا� بەریتانیــا بەغدادیــان لــە چنــی دەسـ
پ
ڵ
ـلێما� بــە ڕابەرایـ ت
ـوردەکا� ناوچــەی سـ ن
ن
پێ�ەویــان بــۆ والیـ ت
ش
ـە� شــێخ
ـە� موســڵیش کــرد ،پاشــان لەســا�  ١٩١٨رەزامەندییــان پیشــاندا لــەوەی کـ
مەحمــودی حەفیــد حوکم ـڕ نا� خۆیــان بکــەن و تاکــە زمـ نـا� فەرمیــش لــەو کاتــەدا زمـ نـا� کــوردی بــوو کــە پێشـ تـر و لەســەردەیم بابانەکانــدا و ســەردەیم
ڵ
ـو� خۆبەڕێوەبردنــە کەمـ تـر لەســاڵێیک خایانــدو بەهــۆی کێشـ ن
ـە�م ئــەو ئەزمـ ن
ـما� گەشەسـ ن
ـە� عوسـ ن
دەوڵـ ت
ـەند� بـ ش
ـەکا� نێــوان
ـا� بەخــۆوە بینیبــوو ،بـ
ڵ
دەســە� ت� شــێخ مەحمــود و بەریتانیــا شکسـ تـی هێنــا و شــێخ مەحمودیــش دوای شــەڕێیک ناهاوســەنگانە بەدیــل گـ یـرا و نـ ێ�ـردرا بــۆ بەغــداد و پاشــان
دورخرایــەوە بــۆ هیندســتان46.
ـتبو� دەوڵـ ت
لەســەرەتای دروسـ ن
ع�اقیشــدا لــەدوای سـ ڵـا� ن�  ١٩٢١و لەکاتێکــدا هێشــتا مەســەلەی والیـ ت
ـە� �
ـە� موســڵ تــەواو یەکالنەکرابــۆوە،
ێ
ڵ
ـرد� حوکمڕانییەکــەی شــێخ مەحمــود بــووە هــۆی زیادبـ ن
ب وبــاوەڕی ئایی ـین و هەسـ تـی تۆڵەســەندنەوە بەهــۆی لەباربـ ن
ـو� جموجــۆ� تورکــەکان
�ی
ڵ
لەهەندێــک ناوچــەی وەک رەوانــدز و ئەمــەش وایکــرد بەریتانییــەکان لەســا�  ١٩٢٢دوبــارە ناچاربــن ڕێگابــدەن بــە خۆبەڕێوەبـ ن
ـرد� کــوردەکان و شــێخ
مەحمودیــش بگەڕێننــەوە ناوچەکــەی و ئەویــش هــەرزوو خــۆی وەک مەلیــی کوردســتان ناســاند ،لــەو خۆبەڕێوەبردنەشــدا کــە زمـ نـا� کــوردی تاکــە
ن
ت
ـە� و نێودەوڵەتییــەوە لەباربـرا47.
زمــا� فــەریم حوکمڕانییەکــە بــوو ،مــاوەی کەمــر لــە ســاڵێیک خایانــد وجارێــی دیکــە بەهــۆی کۆمەڵێــك هــۆکاری ناوچـ ی
ڵ
ـتبو� دەوڵـ ت
ـاکا� ســەرەتای دروسـ ن
ـە�م زمـ نـا� کــوردی لەنێــو دەســتور ویاسـ ن
ـە� �
بـ
ع�اقــدا گرنگییەکــەی ئەوتــۆی پێنــەدرا .بــۆ نمونــە یەکــەم دەســتوری
ێ
ڵ
ق
ش
ـتەوخۆ� تێدانەبــوو بــۆ نەتــەوەی
عـ ێ�ـرا� کــە لەســا�  ١٩٢٥دەرچــوو هیــچ ئاماژەیــەیک بــۆ زمـ نـا� کــوردی تیادانەبــوو ،تەنانــەت هیــچ ئاماژەیــەیک ڕاسـ
ت
گرنگ�یــن ئــەو هۆکارانــەش ئەوەیــە کــە لــەدوای روخـ نـا�
کــورد و ناوچــەی کوردســتان 48.بێگومــان ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد هۆکارێــک ،لــە
ڵ
ن
ـە� عوسـ ن
خەالفـ ت
ـە� زۆرینــە عــەرەب پێکهاتبــوو .دوای چەنــد ســاڵێک لەدروسـ ن
و�تــە لەســەرەتادا لــە دوو والیـ ت
ـما� و دروسـ
ـتبو�
ـتکرد� عـ ێ�ـراق ،ئــەو
ـە� ســێیەم کــە والیـ ت
ـەواوە� لــە سـ ڵـا�  ١٩٢٥ئینجــا والیـ ت
ت
ـە� موســڵە و زۆرینــەی دانیشــتوانەکەی کــوردە – کــە کــورد نزیکــەی پێنــج لەســەر
عـ ێ�ـراق و بەتـ
هەشـ تـی پێکدەهێنــا – بــە بڕیــاری ئەنجومـ ن
ـە� کۆمەڵــەی گــەالن خرایــە ســەر عـ ێ�ـراق49.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ڵ
ت � ق
ن
ـەرە� بەزمـ نـا� فــەریم ناســاندووە و بــە�م هــەر لــەو مادەیەشــدا هاتــووە کەدەکــرێ یاســای
مــادەی ( )١٧لەیاســای بنــەڕە� عـ ێـرا� ســا�  ١٩٢٥زمــا� عـ ب
ن
جیاوازەکا� �
ن
تایبەت بەڕێکخست�ن
زمانەکا� دیکە دەربکرێت 50.هەروەها لە مادەی ()١٦ی ئەو دەستورەشدا هاتبوو کە دەشێت پێکهاتە
ع�اق
ێ
ـرد� تاکەکانیــان بــە زمـ نـا� تایبـ ت
ف�کـ ن
بــۆ �
ـە� خۆیــان قوتابخانــەی تایبــەت بــە خۆیــان هەبێــت ،بەمەرجێــک لەگــەڵ پڕۆگـرایم گشــتیدا گونجاوبێــت51.
ێ
ڵ
ڵ
ن
ن
دەرچو� یەکەم دەستوری �
یاسادانا� �
دوای شەش ساڵ لە
ع�اق ،دەسە� ت�
ع�اق لە ژێر فشاری کۆمەڵەی گەالن ،لەسا�  ١٩٣١یاسای زمانە
ێ
ێ
ـوا� نێودەوڵـ ت
ـرد� ئــەم یاســایە لەســەرداوای ل�یژ نــەی ناوبژیـ ن
ناوچەییـ ن
ـەکا� بــە ژمــارە ( )٧٤دەرکــرد ،52بێگومــان دەرکـ ن
ـە� ســەر بــە کۆمەڵــەی گــەالن بــوو
ـە� خۆیــدا ســەبارەت بەیەکالیکردنــەوەی چارەنــویس والیـ ت
ـۆر� تایبـ ت
کــە لەڕاپـ ت
ـە� موســڵ لەنێــوان عـ �ـراق و تورکیــادا ئامــاژەی دابــوو بــەوەی کــە والیـ ت
ـە�
ێ
ڵ
موســڵ بەچەنــد مەرجێــک دەدرێــت بــە عـ �ـراق ،لەوانــە رەچــاوی مافــە نەتەوەیەتییـ ن
ـەکا� کــورد بــکات و وە�یم داواکاری کــوردان بــۆ بەکارهێنـ نـا�
ێ
ـد� منداڵەکانیــان بــەو زمانــە بداتــەوە ،53هــەر ئەوکاتیــش عـ �ـراق بەڵێ ـین پابەندبـ ن
زمـ نـا� کــوردی لەفەرمانگــەکان و خوێنـ ن
ـو� خــۆی بەمەرجــەکان
ێ
ڕاگەیاندبــوو 54.وە لەژێــر فشــاری ڕێکخـراو ونامــەی کەســایەتییە کــوردەکان کــە رەخنەیــان لەحکومەتــە ســاواکەی عـ ێ�ـراق دەگــرت کــە خــۆی لەبەڵـ �ێن
ـ�
ڵ
ـەکا� دەدزێتــەوە ،وە بەمەبەسـ تـی بەدیهێنـ نـا� ســەربەخۆ� وبـ ن
و پابەندبونـ ن
ـو� بــە ئەنــدایم کۆمەڵــەی گــەالن ،عـ ێ�ـراق بەناچــاری لەســا�  ١٩٣١یاســای
ی
زمانــە فەرمییـ ن
ـەکا� بــە ژمــارە ( )٧٤دەرکــرد55.
بەسەیرکردنێیک وردی ئەم یاسایە چەند سەرنجێکمان لەال دروست دەبێت لەوانە:
 -١ئەم یاسایە تەنها لە ( )٩مادە پێکهاتووە.
ت
خەبا� کوردەکان و لەژێر فشــاری ل�یژ نە نێودەوڵەتییەکان و ڕێکخراوی کۆمەڵەی گەالن دەرکرا ،وەک مەرجێک
 -٢هەروەکو باســمان کرد بەهۆی
ـۆر� ل�یژ نــە تایبەتـ ن
ـە� موســڵ بــە عـ �ـراق ،ئــەو والیەتــەی کــە بەپـ �ـی ڕاپـ ت
ـد� والیـ ت
ـەکا� ڕازیبــون بــە لکانـ ن
لەمەرجـ ن
ـەکا� ئــەو ڕێکخ ـراوە کــوردەکان پێنــج
ێ
ێ
لەهەشـ تـی دانیشــتوانەکەی پێکدەهێنــا.
 -٣یاســاکە لەســەر بنەمــای قــەزا مامەڵــەی لەگــەڵ زمـ نـا� کــوردی کــردووە و لەهــەر شــارێک (لیوایــەک) چەنــد قەزایــەیک دیاریکــردووە کــە تیایــدا زمـ نـا�
کــوردی زمـ نـا� فەرمییــە .کــە ئەمــەش وایکــردووە بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� کــوردی هەمــوو کوردســتان نەگرێتــەوە56.
ین
ین
کوردستان�.
(خانەق� و شەنگال) کە دوو ناوچەی
 -٤لەیاساکەدا بایس چەند قەزایەیک کوردستان نەکراوە ،وەک
ق
ـەکا� حکومـ ت
ـارەکا� کۆمەڵــەی گــەالن و پەیمانـ ن
ن
 -٥لەیاســاکەدا بــە ئاشــکرا خۆدزینــەوە و فێڵکــردن دەبی�ن ێــت لــە بڕیـ
ـە� عـ ێ�ـرا� لــە بەرانبــەر بەریتانیــا و
ڵ
�غ
ـە�م بــایس قۆناغـ ن
کۆمەڵــگای نێودەوڵـ ت
ـەکا� دیکــەی خوێنــدن نــاکات57.
ـەرەتا� بــە زمـ نـا� کــوردی دەکات ،بـ
ـە� ،بــۆ نمونــە بــایس خوێنــدن لەقۆنــا سـ
ی
دیالێکتەکا� ن
ن
زما� کوردی لە �
ت
 -٦لەم یاسایەدا ڕێگا دراوە هەردوو
کرمان� سەروو و ناوەڕاست 58،یان ئەوەی کە ناودەبرێت
دیالێک�
ع�اقدا کە
ج
ێ
ـواکا� سـ ن
اکا� لیـ ن
بــە (بادیـین و ســۆر نا�) بەکاربــهێ�ن ێــت .بــە جۆرێــک لــە قــەز ن
ـلێما� و کەرکــوک و هەولـ ێ�ـر ،شــێوەزاری زمـ نـا� کــوردی ئــەو شــێوەزارە بــووە
ڵ
کــە ئــەوکات و ئێســتا کاری پێدەکرێــت ،وە لــە قــەز ن
اکا� لیــوای موســڵ مەبەســت -دهــۆک و ئاکــرێ و زێبــار وزاخــۆو ئامێــدی یــە -هاوو�تیــان خۆیــان
لەمــاوەی ســاڵێکدا لــە جێبەجێبـ ن
ـو� ئــەم یاســایە ئــەو شــێوەزاری زمـ نـا� کوردییــە هەڵدەبژێــرن کــە مەبەســتیانە 59.جێــگای ڕەخنەیــە تاوەکــو نوســی�ن
ئــەم توێژینەوەیــە هێشــتا بڕیــار لەســەر زمـ نـا� ســتانداردی کــوردی نــەدراوە ،ئەمــەش خاڵێــی نێگەتیفــەو بەرپرســیارێتییەکەی دەکەوێتــە ئەســتۆی
کردایە� کــورد و پەرلەمــان و حکومـ ت
ت
ـە� هەرێــی کوردســتان.
ســەر
 -٧لــە یاســاکەدا لەبــری زمـ نـا� تورکمـ نـا� دەســتەواژەی زمـ نـا� تــوریک بەکارهێـ نـراوە .ئەمــەش هــۆکاری تایبـ ت
ـە� خــۆی هەیــە لەوانــەش هــۆکاری ســیایس و
دانـ نـا� زمـ نـا� تورکمـ نـا� بەبەشــێک لــە زمـ نـا� تــوریک.

ن
ن
یاساکا� سەردەیم کۆماری �
ع�اقدا.
بایس دووەم :زما� کوردی و پێگەی لە
ێ

ڵ
ـایە� و ڕاگەیانـ ن
دوای نەمـ نـا� پاشـ ت
ـد� سیســتەیم کۆمــاری لــە �
ع�اقــدا ،ســا�  ١٩٥٨دەســتورێیک تــازە دەرک ـرا کــە تیایــدا لــە مــادە ()٣دا بــۆ یەکەمجــار
ێ
بــە شــێوازێیک ڕاســتەوخۆ ئامــاژەی بــە پێگــەی کــورد و مافـ ن
ـەکا� دابــوو بــەوەی کــە کــورد و عــەرەب لــە �
ع�اقــدا شــەریکن و ئــەو دەســتورەش مافــە
ێ
نەتەوایەتییــەکان لــە چوارچێــوەی یەکێـ تـی �
ع�اقــدا دەپارێزێــت.
ێ
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ڵ
ـە�م لــەم دەستورەشــدا وەکــو دەســتورەکەی ســەردەیم پادشـ ت
ـایە� بەهیــچ جۆرێــک ئامــاژە بەزمـ نـا� کــوردی نــەدراوە .لــەوەش خراپـ تـر لــە مــادە ()٢ی
بـ
دەســتورەکەدا ئامــاژەی بــەوە دابــوو کــە عـ ێ�ـراق بەشــێکە لەنەتــەوەی عــەرەب60.
گ
ڵ
ڵ
�
لەع�اقــدا دەرچــوو ،دەســتوری ســا�  ١٩٦٤و دەســتوری ١٩٦٨
دواتــرو پێــش دەســتوری گرنــی ســا�  ،١٩٧٠دوو دەســتوری دیکــەی مــاوە کــورت ێ
کــە هیــچ ئاماژەیەکیــان بــە زمـ نـا� کــوردی  ،61بەڵکــو بەحوکــی ئــەو ئایدۆلۆژیایــەی لەپشــت نوسینەوەشــیاندابوو کــە یەکەمیــان ئایدۆلۆژیایــەیک

گ
ـەر� نەتــەوە� عــەرە� بــە بــەر �
ـەوە� شــۆڤێ�ن بــوو ،هەوڵــدەدرا زیاتــر بـ
ع�اقــدا بکرێــت
ێ
ب
ی
ـەرە� ودووەمیشــیان ئایدۆلۆژیایــەیک بەعــی نەتـ ی
ـەوە� عـ ب
نەتـ ی
وپێکهاتـ ن
ـەکا� دیکــە لەنێــو بۆتەقــەی ئــەو نەتەوەیــەدا بتوێ�ن ێتــەوە.
ڵ
ق
ـۆڕ� کــوردو لــە دوای ڕێکەوتننامــەی  ١١ئــازاری نێــوان کــوردو حکومـ ت
ـە�م دەســتوری سـ ڵـا�  ١٩٧٠لەبــەر ئــەوەی لەژێــر فشــاری شـ ش
ـە� عـ ێ�ـرا� و
بـ
ـەر� ناوەکــەی دەســتوری ت
ـۆڕ� کــورد دەرچوێـ نـرا 62،بۆیــە هەنگاوێــی پێشــکەوتووتر بــوو ســەبارەت بەمافـ ن
ت
کردایە� شـ ش
ـەکا� کــورد وە ئەگـ چ
کا�
ســەر
ڵ
بــوو بــە�م نزیکــەی ( )٣٠ســاڵ کاری پێکـرا .لــە مــادە ()٥ی ئــەم دەســتورەدا هاتبــوو کــە :عـ ێ�ـراق بەشــێکە لەنەتــەوەی عــەرەب ،وە گــەیل عـ ێ�ـراق لــە دوو
ن
نەتــەوەی ســەرەیک پێکهاتــووە کــە نەتــەوەی عــەرەب و نەتــەوەی کــوردە و ئــەم دەســتورە دان بــە مافــە نەتەوەییـ ن
ڕەواکا�
ـەکا� گــەیل کــوردا و مافــە
هەمــوو کەمینـ ن
ـەکا� دیکــەدا دەنێــت لــە چوارچێــوەی یەکێـ تـی �
ع�اقــدا.
ێ

ڵ
ن
لەمــادە ()٦ی ئــەم دەســتورەدا ئەگـ چ
ـەرە� زمـ نـا� فەرمییــە ،بــە�م لەبڕگــەی دووەمــدا بــۆ یەکەم ـین جــار
ـەر� لەبڕگــەی یەکەمــدا هاتــووە کــە زمــا� عـ ب
بــاس لــە زمـ نـا� کــوردی کرابــوو بــەوەی لەپــاڵ زمـ نـا� عەرەبیــدا ،کــوردی زمـ نـا� فــەریم ناوچــەی کوردییەکانــە63.

ڵ
ع�اقــدا بــە هەمــوو شــێوازێک دژایـ ت
ـە�م لــە واقیعــدا لەمــاوەی حوکمـڕ نا� نەتەوەییــەکان و بەعســییەکان لــە �
بـ
ـە� زمـ نـا� کــوردی دەکـرا ،وەک بەشــێک
ێ
 64.بــۆ ئــەو مەبەســتە جگــە لــە دەرچـ ن
لــە سیاسـ ت
ـو� یاســای
ـە� تەعریـ بـی کوردســتان و جینۆســایدی کــوردەکان کــە لەوســەردەمەدا پیــادە دەک ـرا
ڵ
ن
ن
ن
ت
ـەرە� ،چەندیــن
ـەرە� لــە ســا�  ١٩٧٧کــە ڕێــگای نــەدەدا بــە نەشــونماکرد� هیــچ زمانێــک جگــە لەزمــا� عـ ب
پارێزگاریکــردن لــە ســەالمە� زمــا� عـ ب
ـە� و ســنوردار ن
ڕێنمــا� و بڕیــاری دیکــەش دەرک ـرا کــە بــە شــێوازێیک ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بــۆ دژایـ ت
کرد� زمـ نـا� کــوردی بــوو65.
ی

ڵ
ن � ق
ن
ع�ا� فیدرا�
بایس سێیەم :زما� کوردی و پێگەی لەیاساکا� ێ

ڵ
ڵ
ڵ
لــەم باســەدا لــە پێگــەی زمـ نـا� کــوردی دەکۆڵینــەوە لــەو قۆناغــەی عـ ێ�ـراق کــە لــە و�تێــی ســادەی ناوەندییــەوە دەبێــت بــە و�تێــی فیــدرا� ،کــە لەگــەڵ
خۆیــدا گۆڕانکارییــەیک گــەورەی لــەڕوی پێگــەی یاسـ یـا� زمـ نـا� کوردییــەوە بەدیهێنــا.
ڵ
ن � ق
ت
�ێز
ـۆ�
ســا�  ٢٠٠٣ڕژێــی بەعــس کــە زیاتــر لــە ( )٣٠ســاڵ حوکمـڕا� عـ ێـرا� کــرد ،لەالیــەن ئەمەریــکاو بــە یارمــە� چەنــد ه�ێــی دیکــەی دەرەیک وناوخـ ی
�
ن
روخێـ نـرا و ئاســۆی �
ـو� �
کردەکا� �
ع�اقییەکانــدا درا ،بۆیــە لەهەمــان ســاڵدا لەالیــەن ســەر
ع�اقــەوە یاســایەیک گرنــگ واژوو ک ـرا کــە
ێ
ع�اقێــی تــازە بــە گـ ێ ێ
ێ
ـرد� دەوڵـ ت
وەک دەســتورێک وابــوو بــۆ داهاتــوی عـ �ـراق ئەویــش (یاســای بەڕێوەبـ ن
ـە� عـ ێ�ـراق لــە قۆنــا�غ گواســتنەوە) بــوو.
ێ
ف
ـوردەکا� تیــادا باســکرا لەوانــەش کـ ن
ن
لــەم یاســایەدا هەندێــک مــا� کـ
ـرد� زمـ نـا� کــوردی بــوو بــە زمـ نـا� فــەریم لەسەرتاســەری عـ ێ�ـراق لەپــاڵ زمـ نـا�
ڵ
عەرەبیــدا 66،کەئەمــەش هەنگاوێــی یاسـ یـا� گەورەبــوو ،وە بــۆ یەکەمجــار لــە مـ �ێژـروی عـ ێ�ـراق و و�تـ نـا� ناوچەکــە زمـ نـا� کــوردی ببێتــە زمـ نـا� فــەریم
ڵ
ڵ
و�تێــک ،بگــرە ئەزمـ ن
و� ت� دەوروبــەری عـ �ـراق و ناوچەکــە هــەر بـ ن
ـو� لــەم جــۆرە کــە دوو زمــان لــە دەوڵەتێکــدا فــەریم بــن تەنانــەت لــە
ـو� نەبــوو .دواتــر
ێ
ڵ
ئــەم یاســایە بــوو بــە هەوێ ـین دەســتوری تــازەی عـ ێ�ـراق کــە لەســا�  ٢٠٠٥دا لــە ڕێــگای ڕاپــریس گشــتییەوە پەســەندکرا.
مادەی چوارەیم دەستوری ٢٠٠٥ی �
ع�اق تایبەتە بە زمانە �
ع�اقییەکان و تیایدا هاتووە کە:
ێ
ێ
ف�کـ ن
یەکــەم :زمـ نـا� عــەرە� و زمـ نـا� کــوردی دوو زمـ نـا� فەرمـین لــە �
ع�اقــدا ،مـ فـا� ســەرجەم �
ع�اقییــەکان پارێــزراوە لــە �
ـرد� ڕۆڵەکانیــان بــە زمـ نـا� دایکیــان
ێ
ێ
ێ
ب
ن
ن
ن
وەک تور ن
ن
ن
�
�
کما� و رسیا� لە دەزگاکا� ێف�کرد� دەوڵەتدا ێ �
بەپ� یاســا پەروەردەییەکان ،یان بە هەر زمانێیک دیکە لە دەزگاکا� ێف�کرد� تایبەتدا.

ڵ
ن
ت
دووەم :سنوری دەستەواژەی ن
جێبەجێکرد� حوکیم ئەم مادەیەش بە یاسا ئەم خا�نە دەگرێتەوە:
چۆنیە�
زما� فەریم دیاریدەکرێت،
أ -دەر ن
کرد� ڕۆژنامەی فەریم بە هەردوو زمان.

ـە� نوێنــەران و ئەنجومـ ن
ب -قســەکردن و وتووێــژ ودەربڕیــن لەبــوارە فەرمییەکانــدا بەهەریــەک لــە دوو زمانەکــە وەک ئەنجومـ ن
ـە� وەزیـران و دادگاکان
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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وکۆنگــرە فەرمییــەکان.

کرد� نامەو دەر ن
ج -داننان بە بەڵگە نامە فەرمییەکان و ئاڵوگۆڕ ن
کرد� بەڵگەنامە فەرمییەکان بە هەردوو زمان.
د -کردنەوەی قوتابخانە بە هەردوو زمانەکە بە ێ �پ� یاسا پەروەردەییەکان.
ن
یەکسا� بیگرێتەوە ،وەک پارە و پاسپۆرت و پوول.
هـ-هەر بوارێیک دیکە کە بنەمای

نن
بەکاردەهێ�.
سێیەم :دامودەزگا فیدراڵیە فەرمییەکان لەهەرێیم کوردستان هەردوو زمانەکە
یا� دوو ن
کما� و رس ن
زما� تور ن
چوارەم :ن
نن
پێکدەهێ�.
زما� فەریم ترن لەو یەکە ئیداریانەدا کە تیایدا زۆرینەی دانیشتوان

ف
ـۆ� دیکــە بکاتــە زمـ نـا� فــەریم ،ئەگــەر زۆرینــەی دانیشــتوانەکەی لــە ڕاپرســییەیک
پێنجــەم :هــەر هەرێــم و پارێزگایــەک مــا� ئــەوەی هەیــە زمانێــی ناوخـ ی
گشــتیدا بڕیاریان لەســەردا.

ف
ن
لــەم مادەیــەدا پێشــکەوتنێیک یاسـ یـا� گــەورە لــە ڕوی مــا� قســەکردن و بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� دایــک بــۆ هەمــوو نەتـ
ـەوەکا� عـ ێ�ـراق دەبی�ن ێــت ،کــە دواتــر
ق
ـد� یاسـ ن
ـد� چەنــد یاســایەک بــە ئاراســتەی گونجانـ ن
بــووە هــۆی دەرچوانـ ن
ت
لەگرنگ�ینیــان یاســای ژمــارە
ـاکا� پێشــوو بــە دە� ئــەم مــادە دەســتورییە کــە

ڵ
ڵ
 ٣٤سـ ڵـا�  ٢٠٠٧بــوو تایبــەت بــە هەموارکـ ن
ـرد� یاســای ب�وکردنــەوە لــە رۆژنامــەی فــەریم ژمــارە  ٧٨ســا�  ١٩٧٧کــە تیایــدا لەمــادە ( )١هاتبــوو کــە
ڵ
� ق
ن
ـەرە� دەربچێــت 67.بــە�م هێشــتا هەندێــک لــەو نەتەوەپەرســتانەی عــەرەب الیــان
رۆژنامــەی وەقائــی عـ ێـرا� دەبێــت بەهــەردوو زمــا� کــوردی و عـ ب
ن
ن
ن
ـەرە� هاوتــا بکرێــت68.
ـە� و الواز و پڕکێشــەو کەموکوڕییــە ،شــایە� ئــەوە نییــە بــە زمــا� عـ ب
وایــە زمــا� کــوردی زمانێــی الوەیک و ناوچـ ی
ـرد� حوکمـ ن
ـە� جێبەجێکـ ن
ـرد� چوارچێــوەی زاراوەی زمـ نـا� فــەریم و چۆنیـ ت
هەربۆیــە ئــەو یاســایەی کــە دەبوایــە بــۆ دیاریکـ ن
ـەکا� ئــەم مــادەی چــوارەیم
ع�اقــدا ( )٢٠١٤ – ٢٠١٠پەســەندکرا ،کــە یاســای زمانــە فەرمییـ ن
دەســتورە دەربچێــت ،دوای ( )١٠ســاڵ و لــە کۆتــا� خــویل دووەیم پەرلەمـ نـا� �
ـەکا�
ێ
ی
ه�ێــک بــۆ دەرکـ ن
عـ ێ�ـراق ژمــارە ٧ی سـ ڵـا�  ٢٠١٤بــوو ،کــە دواتــر بــوو بــە پاڵنــەرو �ێز
ـرد� یاســای زمانــە فەرمییــەکان لــە پەرلەمـ نـا� کوردســتان لــە هەمــان
ســاڵدا69.

گ
یاســای زمانــە فەرمییـ ن
ـەکا� عـ �ـراق لــە خــویل دووەیم ئەنجومـ ن
ـە� نوێنــەر نا� عـ ێ�ـراق دوای ملمالنێیــەیک تونــد و هــەوڵ و تەقەالیــەیک زۆر دەنــی
ێ

لەســەردرا 70،ئــەم یاســایە کــە لــە ( )١٨مــادە و هەرمادەیەکیــش لــە چەنــد بڕگەیــەک پێکهاتــووە ،بێگومــان بــۆ ئــەم ســەردەمەی واقــی ســیایس و
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـەکا� کــورد و پێکهاتـ ن
ـە� عـ �ـراق یاســایەیک گرنگــە بــە ئاراســتەی دیموکراســیەت و مافـ ن
ـەکا� تــری عـ ێ�ـراق ،بۆیــە هــەر زوو کەوتــە بــەر تی ـیغ
ێ
ن
ـەرە� هەبــوو.
رەخنــەی ئەوکەســانەی باوەڕیــان بــە پـ یـرۆزی زمــا� عـ ب
ن
ـەرە� کــە مامۆســتای زانکۆیــە لــە عـ ێ�ـراق رەخنــە لــە یاســاکە دەگرێــت و دەڵێــت :نەدەبوایــە زمـ نـا� کــوردی لەگــەڵ
بــۆ نمونــە پســپۆڕێیک زمــا� عـ ب
ن
ن
ـەرە� زمانێــی پێشــکەوتووە وزمـ نـا� ئاییـین ئیســامە بەپێچەوانــەی زمـ نـا� کــوردی کــە تەنهــا چەنــد
ـەرە� یەکســان بکرێــت ،چونکــە زمــا� عـ ب
زمــا� عـ ب
دیالێکتێکــەو زمانێــی ســتانداردی نییــەو و بگــرە تەنانــەت تایبەتمەنــدی زمـ نـا� فــەریم تیــادا نییــە71.
ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە کەســانێیک زۆر ئــەم یاســایەیان بــە دەســتکەوتێیک گرنــگ بــۆ کــورد لەقەڵــەم دەدا ،لــە کاتێکــدا ئێمــە المــان وایــە
ڵ
ـەر� بــە گوێــرەی قۆناغەکــە ئــەو یاســایە هەنگاوێــی باشــە بــە ئاراســتەی دیموکـرایس و مافـ ن
ئەگـ چ
ـەکا� کــورد ،بــە�م لەگــەڵ ئەوەشــدا تــەواو لــە ئاســت
ـەوەکا� وەک نەتــەوەی کــورد نییــە ،بەتایبـ ت
ن
ـە� دوای رەتکردنــەوەی ئــەو بڕگانــەی کــە لــە بەرژەوەنــدی زمـ نـا� کــوردی و زمانــە
ویســت وداخــوازی نەتـ
ناوچەییـ ن
ـدا� ئەنجومـ ن
ـەکا� دەنگـ ن
ـەکا� تــری عـ �ـراق بــوو ،لـ ت
ـە� نوێنــەر نا� �
ع�اقــدا.
ێ
ێ
ت
گش� و بە لەبەرچاوگرت�ن قۆناغەکە ،یاسایەیک باش بوو .لەبەر ئەم هۆکارانەی الی خوارەوە:
لەهەمان کاتدا ئەم یاسایە بە شێوازێیک
ق
 -١یاســاکە بەنــاوی یاســای زمانــە فەرمییەکانــە نــەک یاســای زمـ نـا� فــەریم کــە لــەدە� پڕۆژەکــەی حکومەتــدا هاتبــوو ،بێگومــان ئــەم دوو ناونیشــانەش
تــا ڕادەیــەک جیــاوازی هەیــە و هــەر لــە ناونیشــانەوە پێمــان دەڵێــت کــە زیاتــر لــە زمانێــی فــەریم لــە �
ع�اقــدا هەیــە.
ێ
 -٢لەمــادەی یەکەمــدا هــەردوو چەمــی زمانــە فەرمییــەکان وزمانــە ناوچەییــەکان پێناســەکراوە ،هەروەکــو دیاریشــە لــە ناسـ ن
ـاند� زمـ نـا� فــەریم ئــەوە
وت ـراوە کــە ئــەو زمانەیــە لــە هەمــوو کاروبارێــی دەوڵــەت چ لەنــاوەوە و چ لــەدەرەوەدا وە لــە هەمــوو بوارەکانــدا کاری پێدەکرێــت .ئــەو بڕگەیـ ش
ـە� کــە
ڵ
ن
بەکارهێنا� ن
ن
بوارەکا� دەرەوەی وو�ت ،لە پرۆژەکەی حکومەتدا نەبوو بەڵکو لەالیەن ل�یژ نەی رۆشــنب�ی ی
زما� فەریم لە هەموو
ئاماژە دەدات بە
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گ
گ
پێشــنیازکراو دواتــر دەنــی لەســەردرا .کــە ئەمــەش گرنــی خــۆی هەیــە ،چونکــە ئەگـ چ
ـەر� پێشــووتریش (جــال تاڵەبـ نـا�) ســەرۆک کۆمــاری ئەوکاتــەی
ـە� گشـ تـی نەتــەوە یەکگرتــووەکان قسـ ن
عـ �ـراق ،پشــت ئەســتور بــە مــادەی ()٤ی دەســتور پیــادەی کردبــوو ،کاتێــک لەئەنجومـ ن
ـەکا� بەهــەردوو زمـ نـا�
ێ
ڵ
ـوا� بیــکات بــۆ کەســێیک تــر لەداهاتــوو قــورس و ئەســتەم بێــت ،لەکاتێکــدا بەبـ ن
ـە�م ڕەنگــە ئــەوەی بەڕێزیــان تـ ن
ـو�
ـەرە� و کــوردی پێشکەشــکرد .بـ
عـ ب
ن
ـیادییەکا� عـ ێ�ـراق دەتـ نێ
ئــەم دەقــە لەیاســاکەدا جگــە لــەوەی هــەر نوێنەرێــی کــورد لــە پۆســتە سـ
ـوا� بەکاریبهێنێــت ،بەڵکــو ئیـ تـر بــە شــێوازێیک یاسـ یـا�
ڵ
بەکارهێنـ نـا� زمـ نـا� کــوردی وەک زمـ نـا� و�تێــک بــردە ئاســتێیک نێودەوڵەتیــش.

کرد� ڕێزگرتــن لەدەســتور و کاراکـ ن
ـا� لەمــادەی دووەمــدا باســکراوە کــە بریتییــە لــە( :أ /دەســتەبەر ن
 -٣ئامانــج لەیاســاکە زۆر بەبـ ش
ـرد� ،ئەویــش بــە
ع�اقــدا .ب /ڵب�وکردنــەوەی هوشــیاری زمانـ لەپێنــاو نزیککردنــەوەی پێکهاتـ ن
رێکخســت�ن بەکارهێنـ نـا� زمانــە فەرمییــەکان لەکۆمــاری �
ـەکا� عـ ێ�ـراق و
ێ
یی
ـپاند� چەمکــە مــرۆ� و نیشــتیمانییەکان .ج /بهدیهێنـ نـا� گیـ نـا� شــانازیكردن بهزمـ نـا� دایــك .د /دابینكـ ن
ن
ـرد� یهكسـ نـا� لهنێــوان
قوڵکردنــەوەو چەسـ
ی
زما� كوردى له ماف ودهســكهوتهكاندا ،ئهویش لهبهكارهێنانیان له دهز ن
زما� عهره� و ن
ن
گاكا� حكومه ت� فیدر ڵا� .ـه /پشــتگ�ی یكردن و پێشخســت�ن
ب
ه ـهردوو زمـ نـا� ع ـهره� وكــوردی و زمان ـه ن
كا� توركمـ نـا� و رسیـ نـا� وئهرم ـه ن� وســابئهى مهنـ ئ
كا� دیك ـهى عـ �ـراق ،وهكــو زمان ـه ن
ـدا�(.
ێ
ب
ئ ـهم مادهی ـهش لهپــرۆژه یاســاكهى حكوم ـهت نهبــوو و بهڵكــو لهالی ـهن ل�یژ ن ـهى رۆشــنب�ی ى بــۆى زیادك ـراو دواتــر بهدهنگــدان پهس ـهندكرا ،بیگومــان

ڵ
كا� كێشـه لهسـهر دروسـ ن
ـرد� وهیاخــود لـه ت
كا� جێبهجێكـ ن
ـرد� ئامانــج لهیاســایهك زۆر گرنگـه بــۆ ت
دیاریكـ ن
ـتبو� لهنێــوان حكومـه ت� فیــدرا� و ههرێــى
كوردســتاندا ،بهتایب ـه ت� ل ـه بڕگ ـهى چوارهمــدا كههاتــووە :ئامانــج ل ـهم یاســایه دابینكـ ن
ـرد� یهكســانیی ه لهنێــوان زمـ نـا� ع ـهره ب� وزمـ نـا� كــوردى ل ـه
مــاف ودهســكهوتهكاندا .ك ـ ه ئ هم ـهش بــو ه هــۆى جێــگاى رهخنهیــهىك زۆر و تونــدى نهتهوهپهرســته ن
كا� ع ـهرهب لهپ هرلهمــان كهچــۆن رێگایــان ب ـه
ن
ندكرد� ئ ـهم بڕگ هی ـه داوه؟!
پهس ـه

کرد�مـ فـا� قس ـهكردن بهزمـ نـا� دایــك ك ـه ل ـه جارنام ـهو پهیماننام ـه جیهانی ـه ن
 -٤لهكاتێكــدا ئ ـهم یاســایه وهك بهدهنگ ـهوه هاتنێك ـ ه بــۆ دەســتەبەر ن
كا�
ڵ
ڵ
تایب ـهت بەمـ فـا� زمــان هاتــووه ،ب ـه ڵ�م ده ب ێ
� ئ ـهو راســتیهش بزان ـین ك ـه هێشــتا ههندێــك و� ت� جیهــان و و�تـ نـا� دهوروب ـهر وا بهئاسـ نـا� دان بهمافێــى
ن
ـ� ب ـهو ماف ـ ه له �
ـ� و هێشــتا میللهتــان وكهمین ـ ه ن هت ـهوهكان خهبــات دهك ـهن بــۆ گهیشـ ت ن
ل ـهم جــۆرهدا نانـ �ێن
ـتكرد� زانكــۆ
ف�بــون بهزمـ نـا� دایــك و دروسـ
ێ

وپهیمانــگاو س ـهنتهرى رۆشــنب�ی ى یــان كــۆرى زانیــارى بــۆ ئ ـهو مهب هســته.
ڵ
ن
ن
جێكرد� یاساى
چاودێریكرد� جێبه
 -٥لهههندێك لهو و�تانهى زیاتر لهزمانێىك فهرمیان ههی ه وهك كهنهدا ،كۆمسێونێىك سهربهخۆیان ههیه بۆ
ڵ
ن
زمانــهفهرمیـهكان ،بـه�م ئهگـه چ
ـتكرد� ئـهوكۆمســێونه كردبــوو وەک ئــەوەی کەنــەدا ،تهنانـهت وهكــو
ر� نوینـ هر نا� كــورد دهركیــان بـ ه پێویسـ تـى دروسـ
ـتكرد� ئــەو کۆمســیۆنەیان كردبــوو لـ ه رێــگاى ههمواركـ ن
ن
ل�یژ نـهى رۆشــنب ى وراگهیانـ ن
ـرد� ئـهم مادهیـهى نێــو پرۆژهكـهى
ـد� پ هرلهمــان پێشــنیازى دروسـ
�ی
ڵ
ن
حكوم ـهت کــە بــاس لــە ل�یژ نەیــەیک ێ
ـتکرد� کۆمســیۆنێیک هاوشــێوەی کەنــەدا ،ب ـه�م س ـهرۆكایه ت� پ هرلهمــان
س کــەیس دەکــرد بــە پیشــنیازی دروسـ
ن
ر� البـ ن
لهسـهر زارى جێگــرى یهكــهىم پ هرلهمــان (د.قوسـهى ســوهێل) بـه مـه ج
ـتكرد� ئـهو كۆمســیۆنهى دهكــرد
ـر� ئـهو پێشــنیازهی كـ ه داواى دروسـ
ن
ـتكرد� ئـهو ل�یژ نهیـه پهسـهندبكرێت كـه
ئینجــا رازیبــوه پــرۆژه یاســاكه بخرێتـ ه نێــو دهنگدانـهوه ،ئهمـهش بــوه هــۆى ئـهوهى لهبــرى كۆمســێۆن ،دروسـ
گ
ن
ن
حكومـهت پێشــنیارى كردبــوو 72.دواجــار یاســاى زمانـه فهرمیـهكان بهزۆرینـهى دهنــگ لـه  ٢٠١٤ -١ -٧لهنێــو ئهنجومـه� نوینـ هرا� عـ ێ�ـراق دهنــى
ڵ
لهسـهردراو پاشــان لهرۆژنامـهى فـهرىم �
ع�اقیــش ب�وكرایـهو ه و چــوه بــوارى جێبهجێكردنـهوه.
ێ
ـرد� ،یاســای زمانــە فەرمییـ ن
ـو� زیاتــر ل ـه چــوار ســاڵ بهس ـهر دهرکـ ن
وه دواى تێپهربـ ن
ـەکا� عـ ێ�ـراق تاوهكــو ئیســتاك ه وهكــو خــۆى جێب ـه جێ
� نهك ـراوه و
هێشــتا دراو و رهچهتـهى دهرمــان و تابلـۆى هاتوچــۆى سهرشـهقامه ن
كا� عـ ێ�ـراق و دوکیۆمێنتــە فەرمییــەکان ...هتــد هـهر بهزمـ نـا� عهرهبیـ ه وهیاخــود بـه
ڵ
ن
ـۆفینییەکا� نەتــەوەی سەردەســتیش بەردەوامــە
شــێوازێىك زۆر كـهم وشـهرمنانه تهنهــا وشـهیهك یــان چ هنــد وشـهیهىك كراوهتـ ه كــوردی و هــەو� شـ
بــۆ البــردن و قەدەغەکـ ن
ـرد� ئــەم چەنــد وشــە کوردیانــەش73.
ئ ـهوهى جێــگاى س ـهرنج ه تهنان ـهت لهههرێــى كوردســتانیش ههندێكجــار وهكــو زمانێــى ف ـهرىم مامهڵ ـ ه لهگ ـهڵ زمـ نـا� كــوردی ناكرێــت ،هۆتێــل و
گ
چێشــتخانهكان مینوەكانیــان بهزمـ نـا� عـهره ب� وئینگل�یز یـه ،كارگهكانیــش كاتالــو� بهرههمهكانیــان زیاتــر هـهر بـهو دوو زمانهیـ ه و تهنانـهت ههندێــك لـه
ڵ
گۆڤــاره یاســاییهكانیش باب ـهت وتوێژین ـهوه بهزمـ نـا� كــوردی ب�وناكهن ـهوه.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
بڵێ� ن
ماوهتەوە ئهوهى ین
زما� كوردی كه رهگهزێىك سـهرهىك هێشــتنهوه و پاراســت�ن نهتهوهى كورد بوو ه لهسیاسـه ت� جینۆســایدانهى دهسـه�تدار نا�
ڵ
ن هت ـهوه سهردهســته ن
كا� دهوروب ـهر و تاوهكــو ئێســتا ل ـه ههندێــك ل ـهو و�تان ـهى كوردســتانیان بهس ـهردا دابهشــكراوه وەک ســوریا و تورکی ـا وهكــو
ڵ
ـ� 74،ك ـه چ� ك ـه ئێســتا لهیهكێــك لهپارچ ـه ن
ـدا� ن� كــورد بهزمـ نـا� دایكیــان �
ـ� و گــۆر نا� بڵـ �ێن
ف�بـ ب ن
پێویســت رێــگا نادرێــت منـ
كا� كوردســتان دهرف ـه ت�
ێ
ڵ
ڵ
ـ� وگهش ـه ن
ـ� و زیاتــر بهكارهێنـ نـا� هاتۆت ـه پێــش وزمـ نـا� كــوردی كراوهت ـ ه زمـ نـا� ف ـهرىم و�تهك ـه ،ب ـه�م وهكــو پێویســت كار بــۆ پاراسـ ت ن
پێشخسـ ت ن
پێدا�

ناكرێــت ،لەکاتێکــدا دەبێــت ڕاپۆرتـ ن
ـەکا� یونســکۆ لەبەرچــاو بگ�ی ێــت ،کــە دەڵێــت نیــوەی ئــەو زمانانــەی کــە ئێســتا لــە جیهانــدا کاری پێدەکرێــت
ـ� و �ێز
لەبــەردەم هەرەشــەی مــردن و لەناوچونــدان ،بۆیــە پێویســتە بەشــێوازی جۆراوجــۆر کار بــۆ پاراسـ ت ن
بەه�کــردن و بردنــە پێشــەوەی زمـ نـا� کــوردی کــە
زمـ نـا� زیاتــر لــە ( )٤٠ملیــۆن مرۆڤــە لــە جیهانــدا بکرێــت75.

كۆتا�:
ی

ـرد� ئ ـهم توێژینهو هی ـه بەناونیشـ نـا� مـ فـا� بهكارهێنـ نـا� زمـ نـا� دایــك لهنێــوان بهڵگهنام ـه نێودهوڵهتی ـهكان و یاسـ ن
دواى تهواوكـ ن
ـاكا� �
ع�اقــدا – زمـ نـا�
ێ
كــوردی وهك نمون ـه -گهیشــتین ه چهنــد دهرئهنجــام و چهنــد پێشــنیازێك:

یهكهم :دهرئهنجامهكان

 -١لــە بەڵگەنامــەی (ميثــاق) نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا لــە کــۆی  ١١١مــادە کــە تەرخــان کـراوە بــۆ ســەرجەم بابەتـ ن
ـەکا� ئاشـ تـی و کێشــە جیهانییــەکان،
لــە چــوار مــادەی جیــاوازدا ووشــەی (زمــان و مـ فـا� زمــان) بــەکار هاتــووە ،ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ گرنگیــدان بــە مـ فـا� زمــان لەالیــەن کۆمەڵــگای نێودەوڵـ ت
ـە�

گرنگ�یــن رێکخـراوی نێودەوڵـ ت
ت
ـە� جیهـ نـا� گشــتییە..
و ڕێکخـراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە کــە
ـەکا� شــێخ مەحمــود و رێکخ ـراوی کۆمەڵــەی گــەالن ،دەوڵـ ت
 -٢لەژێــر فشــاری شۆڕشـ ن
ـە� عـ �ـراق ناچارک ـرا بــە دەرکـ ن
ـرد� یاســای زمان ـه ناوچهیی ـهكان
ێ
ڵ
لهســا�1931دا ،کــە تیایــدامـ فـا� قس ـهكردن وخوێنــدن و دادبیـ نـى و رادهربریــن بهزمـ نـا� دایــك بــۆ كــوردهكان فەراهــەم کردبــوو.
ڵ
 -٣لــە مــاوەی نیــو ســەدەی تەمـ ن
ـە� حوکمـڕ نا� �
ع�اقیــدا ،هیــچ دهســتورێك بــاىس زمـ نـا� كــوردى نهكردبــوو ،بـه�م یهكـهم دهســتور كـه بهئاشــكرا بــاىس
ێ
ڵ
زمـ نـا� كــوردی كردبێــت دهســتورى ســا� 1971ى س ـهردهىم رژێــى بهعس ـ ه كهتیایــدا زمـ نـا� كــوردی بــۆ یهكهمجــار بــوو بهزمـ نـا� ف ـهریم لهپــاڵ زمـ نـا�
عـهره ب� لهناوچـهى ئۆتۆنــۆیم كــوردهكان.
 -٤ل ـهدواى روخـ نـا� رژێــى بهعــس ،زمـ نـا� كــوردى بــوو بهزمـ نـا� ف ـهرىم  -لهپــاڵ زمـ نـا� ع ـهره�  -لهههمــوو عـ �ـراق وئهم ـهش دواى دهرچـ ن
ـو� یاســاى
ێ
ب
ڵ
ڵ
�غ
بهرێوهبـ ن
ن
ـرد� دهوڵـه ت� عـ ێ�ـراق بــۆ قۆنــا گواســتنهوه لهســا�  ٢٠٠٣كـهوهك دهســتورێك وابــوو تــا دهرچــون وپهسـهندكرد� دهســتورى ســا� .٢٠٠٥
 -٥دواى ( )٩ســاڵ لـ ه دهرچـ ن
ـو� دهســتورى عـ �ـر قا� كهتیایــدا لهمــادەی()٤دا هاتبــوو دهبێــت بهكارهێنـ نـا� زمانهفهرمیـه ن
كا� عـهره ب� وكــوردی بهیاســا
ێ
ڵ
رێكبخرێــت ،و ه دواى هـهوڵ و تهقهالیــهىك زۆر توانـرا یاســایهىك تهوافـیق لهســا�٢٠١٤دا لهئهنجومـه ن� نوێنـ هر نا� عـ ێ�ـراق دەربچێــت.
ڵ
 -٦ئهگ ـه چ
ر� زمـ نـا� كــوردی یهكێك ـ ه ل ـهدوو زمان ـه فهرمیهك ـهى ههمــوو عـ ێ�ـراق ،ب ـه�م لهپراکتیکــدا هێشــتا وهك زمـ نـا� ع ـهره ب� مامهڵ ـهى لهگهڵــدا
ن
ـەرەکا� دهرهوهى ههرێمیشــدا.
ناكرێــت ،ن ـهك تەنه ـا لهدامــود هزگا فیدرالی ـهكان بەڵکــو لــە دامــودهزگاى ناوچــە کێشــە لەسـ

دووهم :پێشنیازهكان

 -١جەختکردنــەوە لــە پابەندکـ ن
ـرد� هەمــوو دەوڵەتــان کــە ئەندامــن لــە ڕێکخـراوە نێودەوڵەتییەکانــدا بــە نــاوەرۆیک ئــەو پەیماننامــە نێودەوڵەتییانــە کــە
ف
ن
ـەرەتاییەکا� مــرۆڤ .وە دۆزینــەوەی میکانــیزیم
ـەوە� و زمانــدا کــە یەکێکــە لەمافــە سـ
خۆیــان واژویــان لەســەر کــردووە بەتایبــەت لەبــواری مــا� نەتـ ی
گونجــاو بــۆ ئــەو ئامانجــە.
ـرد� یاســاى زمانـه فهرمیـه ن
ـ� بــۆ كاراكـ ن
 -٢پێویســته هـهردوو حكومـه ت� عـ ێ�ـراق وههرێــم ههنــگاوى بهپهلـه بنـ �ێن
كا� عـ ێ�ـراق ،و ه پێداگــرى بكرێــت لهسـهر
بهكارهێنـ نـا� زمـ نـا� كــوردی لهئهنجوم ـه ن� نوین ـ هر نا� عـ ێ�ـراق و ئهنجوم ـه ن� وهزی ـران و گشــت دامــود هزگا فیدرالی ـهكان.
بەه�کـ ن
ع�اقــدا ،وا چاکـ تـرە پەرلەمــان و حکومـ ت
ـرد� پێگــەی زمـ نـا� کــوردی وەک زمانێــی فــەریم لــە �
�ێز
 -٣بــە مەبەسـ تـی
ـە� هەرێــی کوردســتان بڕیارێــک
ێ

ن ڵ
دەربکــەن ســەبارەت بــە زمـ نـا� ســتانداردی کــوردی ،ئــەوەش بــە پشتبەسـ ت ن
ـو� و�تــان و ئاسـ تـی گەشــەکردن و بەکارهێنـ نـا� ئــەو شــێوەزارە.
ـ� بــە ئەزمـ
 -٤پێشــنیار دەکەیـن ل�یژ نهیــهىك چاودێــرى و بهدواداچــون لهكهسـ نـا� پســپۆر و شــارهزا بهتایبـه ت� لهبــوارى زمــان و یاســا پێكبهێ�ن ێــت بــۆ جێبهجێكـ ن
ـرد�
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یاســاى زمان ـ ه فهرمی ـهكان ،و ه ل ـه ت
كا� پێویســتدا رێــگاى دادگا و كارگـ ێ�ـرى بگ�ی ێت هب ـهر ،وه فشــار دروســتبكرێت بــۆ ئ ـهوهى دراو و پــول و دۆکیومێنتــە
فەرمییــەکان زمـ نـا� كوردیشــیان لهس ـهربێت.

پ هراوێزهكان:

ڵ
�
ـر نا� (جـزا تۆفیــق تالیــب ،ئەحمــەد عــەیل ئەحمــەد) ،دەزگای چــاپ و پەخـ شـی
 -1د .عەبدوڵــا عەتــەوی ،دەوڵــەت و کێشــە نێودەوڵەتییــەکان ،وەرگـ ێ ڕ
ســەردەم ،سـ ن
ـلێما� ،٢٠٠٣ ،ل .٢٠١
ـ� ،داخــور نا� زمـ نـا� دایــک :بنەمــاو پەســنکردن ،بابهتێك ـه ڵب�وكراوهت ـهوه له:ناوهنــدی پرۆگ ـرام وبهرنام ـهكان بــۆ خوێنـ ن
 -2د.شــیالن عومــەر حسـ �ێن
ـد�
� نــاوى چاپخانـه ،سـ ن
كــوردی و بــۆ دانـ نـا� رشــته ن
كورد�،بـه ب ێ
ـلێما� ،٢٠١٩ل.٦٨
كا� خوێنــدن بهزمـ نـا� ســتانداردی
ی
ن
ن
 -3ئاری عوسمان خەیات ،لەبارەی زمان و ن
سلێما� ،٢٠١١ ،ل .٣١
چاپەمە�،
زما� کوردییەوە ،زانست بۆ کتێب و
ن
�
 -4د .محمد معروف فتاح.
زمانەوا� ،چاپخانەی ج
حا� هاشم،
هەول� ،٢٠١١ ،ل .٩
ێ
�ێن
حس� ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .٦٩
 -5د.شیالن عومەر

ف
ت ن
ش
و�( :الحــوار
ـ� يعالــج األميــة باللغــات األم؟ ،الموقــع االلكــر ي
 -6تيسـ يـر عبدالجبــار اآللـ ي
ـ� للغــة األم مطالــب بتفعيــل مــروع أمـ ي
ـوس ،ي� اليــوم العالـ ي
المتمدن) (296146=http://m.ahewar.org/s.asp?aid )2019 /1 /28( )2012 /2 /21
ف
الدول العام ،مطبعة شهاب ،أربيل ،٢٠٠٩ ،ص . ١١٠-١٠٧
 -7د.م�ن يوخنا ياقو ،حقوق األقليات القومية ي� القانون
ي
ف
ت ن
ش
و� :شــبكة القانونيـ ي ن
ـ�
ـ� ،الحــق ي� اســتعمال اللغــة الخاصــة لألقليــات ،بحــث منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
 -8باســم عبدالكريــم حســن الجحيـ ي
العــربhtml.88_blog-post/12/2017/https://www.law-arab.com )2019 /2 /24( .
ف
-9الحــظ المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة مؤتمــر باريــس لصنــع الســام لســنة  .1856وكذلــك :بدريــة عقعــاق ،تحديــد مفهــوم االقليــات ي� القانــون
ـدول والوســائل الدوليــة لحمايتهــا ،ط ،١دارالفكــر والقانــون للنـ شـر ،المنصــورة ،٢٠١٣ ،ص.١١
الـ ي
ف
ت ن
و� (الحــوار المتمــدن) (http:// )2109 /3 /3
 -10بولــس رمــزي ،حقــوق األقليــات ي� المواثيــق الدوليــة ،مقــال منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
)2007 /5 /22( 0=r&97447=www.m.ahewar.org/s.asp?aid
ـدول النظريــة والمنظمــات العالميــة واالقليميــة والمتخصصــة ،منشــورات الحلـ ب يـى الحقوقيــة ،بـ يـروت ،الطبعــة
-11د .محمــد المجــذوب ،التنظيــم الـ ي
الثامنة ،٢٠٠٦ ،ص.٢٢٦ – ٢٢٥
 -12دێباجەی بەڵگەنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان
 -13مادەی  / ١بڕگەی  ،٣وە مادەی  / ١٣بڕگەی /١ب ،وە مادەی  /٥٥بڕگەی ج ،وە مادەی /٧٦بڕگەی ج.
حس� الفتالوي ،التنظيم الدول ،دار الثقافة ش
ين
للن� والتوزي ــع ،عمان ،٢٠٠٧ ،ص .٥٣
 -14سهيل
ي
ق
ف
ا� الدائــم ،مركــز كردســتان للدراســات االسـ تـراتيجية،
ـدول لحقــوق االنســان ي� الدســتور الع ـر ي
 -15عثمــان رحمــن محمــد ،تأثـ يـرات القانــون الـ ي
الســليمانية ،٢٠١١ ،ص .٥٤
ـ� لمنظمــة األمــم المتحــدة (http://www.un.org/ar/events/ )2019 /3 /3
-16اليــوم الـ ي
ـدول للغــة األم ،الموقــع الرسـ ي
motherlanguageday/background.shtml
-17القرار رقم  266/61/A/RESلألمم المتحدة ،نموذج القرار متاح عىل الصفحة الرئيسية ألمم المتحدة:
Lang=A&266/61/http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES
ن
ـا� ،نظريــة الحريــات
-18االعــان العالـ ي
ـ� لحقــوق االنســان  .١٩٤٨وللمزيــد حــول محتــوى هــذه المعاهــدة يالحــظ :د .حســان محمــد شــفيق العـ ي
العامــة تحليــل ووثائــق حقــوق االنســان ،المكتبــة القانونيــة ،بغــداد ،٢٠٠٤ ،ص.١٣٢ -١٣١
 -19عثمان رحمن محمد ،مصدر سابق ،ص .٥٧
ڵ
ن
ن
مافەکا� مرۆڤ سا� .١٩٤٨
جیها� بۆ
-20مادەی دووەم لە جاڕنامەی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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يز
التمي� ف ي� مجال التعليم.
-21االتفاقية الخاصة بمكافحة
ن
قەالچۆکرد� جیاکاری لە بواری �
 -22دێباجەی ڕێکەوتننامەی تایبەت بە
ف�کردندا ١٩٦٠
ێ
ن
قەالچۆکرد� جیاکاری لە بواری �
 -23مادەی یەکەم ،ڕێکەوتننامەی تایبەت بە
ف�کردندا ١٩٦٠
ێ

ن
ت
یاسا�
الیەنەکا� لەسەر  ٥٣مادەی
بەس�اوە،
( -24ئەم پەیمانە بە بڕیاری ژمارە  ٢٢٠٠ئەلف (د )٢١-لە  ١٩٦٦ /١٢ /١نەتەوە یەکگرتووەکان
ی
ق
رێککەوتــون ،بــە پـ ێ �ـی دە� مــادەی  ٤٩بــە گەڕانــەوەی یس و پێنجەم ـین راســتاندن لەالیــەن ئەندامانــەوە ڕێکەوتننامەکــە لــە  ١٩٧٦ /٣ /٢٣چۆتــە
ـەکا� مــرۆڤ ،وەرگـ �ـر نا� بــۆ کــوردی ئۆفیــی مافـ ن
ـەکا� مافـ ن
بــواری جێبەجێکردنــەوە) .بروانــە :پەیماننامــە بنەڕەتییــە نێودەوڵەتیـ ن
ـەکا� مرۆڤ-نـ ێ�ـردەی
ێڕ
ڵ
نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ هاوکاریکـ ن
ن
اوەکا� نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،٢٠١٦ ،الپــەڕە .٣٩
ـرد� عـ ێ�ـراق ،لــە ب�وکـر
ن
ت
ن
شارستا� و ڕامیارییەکان .١٩٦٦
نێودەوڵە� تایبەت بە مافە
پەیما�
 -25بڕگەی یەکەم /مادەی دووەم،
ن
 -26د .جاسم تۆفیق خۆشناو ،مەسەلەی کورد و یاسای نێودەوڵەتان ،سەنتەری لێکۆڵینەوەی ت
سلێما� ،٢٠٠٢ ،ل .٣٢٠
اتی� کوردستان،
س� ج
 -27بڕگــەی  /١مــادەی  ،٢بڕگــەی  /١مــادەی  ،٤بڕگــەی  -٣أ ،و /مــادەی  ،١٤بڕگــەی  /١مــادەی  ،٢٤مــادەی  ،٢٦مــادەی  ،٢٧پەیمـ نـا� نێودەوڵـ ت
ـە�
تایبــەت بــە مافــە شارسـ ن
ـتا� و ڕامیارییــەکان .١٩٦٦
( -28ئــەم پەیمانــە بــە بڕیــاری ژمــارە ( ٢٢٠٠د )٢١-کۆمەڵــەی گشـ تـی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە  ١٩٦٦ /١٢ /١٦بەسـ تـراوە ،ئەندامـ نـا� پەیمانەکــە
ق
لەســەر  ٣١مــادەی یاسـ یـا� ڕێککەوتــن ،وە بەپـ ێ �ـی دە� مــادەی  ٢٧لــە رێکەوتنەکــە لــە  ١٩٧٦ /١ /٣کەوتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە ،ئەویــش
بەگەڕاندنــەوەی یس و پێنجەم ـین راســتاندن لــە الیــەن ئەندامانــەوە).
ڵ
ف
کۆمە� ت
ت
ن
یە� و ڕۆشبن�ی ی ١٩٦٦
نێودەوڵە� تایبەت بە ما� ئابوری و
پەیما�
 -29بڕگەی دووەم /مادەی دووەم،
( -30ئــەم ڕێکەوتننامەیــە بــە بڕیــاری ژمــارە  ٤٤/٢٥لــە  ١٩٨٩ /١١ /٢٠نەتــەوە یەکگرتــووەکان بەسـ تـراوە ،الیەنـ ن
ـەکا� لەســەر  ٥٤مــادەی یاسـ یـا�
ق
دە� مــادەی  ٤٩بــە گەڕانــەوەی بیسـ ین
رێککەوتــون ،بــە پـ ێ �ـی
ـتەم� راســتاندن لەالیــەن ئەندامانــەوە ڕێکەوتننامەکــە لــە  ١٩٩٠ /٩ /٢چۆتــە بــواری
ـەکا� مافـ ن
جێبەجێکردنــەوە) .بروانــە کتێــی :پەیماننامــە بنەڕەتییــە نێودەوڵەتیـ ن
ـەکا� مــرۆڤ ،ســەرچاوەی پێشــوو ،الپــەڕە .٩٦
ب
ف
 -31دێباجەی رێکەوتننامەی ما� منداڵ ١٩٨٩
ن
 -32مادەکا� دووەم ،بڕگەی د /مادەی  ،١٧بڕگەی  /٣مادەی  ،٢٠بڕگەی ج ،٢٩ /مادەی  ،٣٠برگەی  -٢ب /٦،مادەی  ،٤٠لە رێکەوتننامەی
مـ فـا� منداڵ.
ت
 -33خــویل شەشــەمی�ن کۆنگــرەی گشـ تـی ڕێکخـراوی کاری نێودەوڵــە� ،لــە رۆژی  ١٩٨٩ /٦ /٧لــە ســویرسا بەسـ تـرا ،رێکەوتننامەکــە لــە  ٤٤مــادەی
یاسـ یـا� پێکهاتــووە و بەپـ ێ �ـی حوکــی مــادەی  ٣٨لــە رێکەوتننامەکــە لــە  ١٩٩١ /٩ /٥چووەتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە.
ڵ
وو� ن
ن
ت
تا� سەربەخۆدا ١٩٨٩
گەال� ڕەسەن و ت�یەگەری لە
نێودەوڵە� لەسەر
 -34دێباجەی ڕێکەوتننامەی ژمارە ١٦٩ی ڕێکخراوی کاری
ڵ
ـە� لەســەر گـ ن
 -35مــادەی  ،٢٨مــادەی  ٣٠لــە رێکەوتننامــەی ژمــارە ١٦٩ی ڕێکخ ـراوی کاری نێودەوڵـ ت
ـەال� ڕەســەن و ت�یەگــەری لــە وو�تـ نـا�
ســەربەخۆدا .١٩٨٩
ين
المنتم� إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية .١٩٩٢
 -36إعالن بشأن حقوق األشخاص
 ...( -37تعزیــز حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والتشــجيع عــى ت
اح�امهــا بالنســبة للجميــع ،دون تميـ ي زـر بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو
الديــن )...و ( ...تــدرك �ض ورة ضمــان مزيــد مــن الفعاليــة أيضــا ف� تنفيــذ الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،المتعلقــة بحقــوق األشــخاص المنتمـ ي ن
ـ�
ي
وإل أقليــات دينيــة ولغويــة.)...
إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة ي
ف
نەتەوە� یان ئیتنییک ،ئایی�ن و زمانن .١٩٩٢
 -38پێشەیک جارنامەی ما� ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی
ی
ف
ن
نەتەوە� یان ئیتنییک ،ئایی�ن و زمانن .١٩٩٢
مادەکا� یەکەم و دووەم و چوارەم لە جارنامەی ما� ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی
-39
ی
ف
ـ� لألمــم المتحــدة http://www.un.org/ar/events/ )2019 /03 /07( :
 -40اليــوم الـ ي
ـدول للشــعوب األصليــة ي� العالــم ،الموقــع الرسـ ي
indigenousday/background.shtml
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 -41إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية .٢٠٠٧
ف
ن
گەال� ڕەسەن ٢٠٠٧
 -42پێشەیک جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە ما�
ڵ
ن
ن
مافەکا� مرۆڤ سا� .١٩٤٨
جیها� بۆ
 -43مادەی دووەم لە جاڕنامەی
ڵ
ن
ن
ن
مافەکا� مرۆڤ سا� .١٩٤٨
جیها� بۆ
مادەکا� ( ١٣و )١٦ ،١٤ی جاڕنامەی
-44
 -45د .جاسم تۆفیق خۆشناو،سەرچاوەی پێشوو ،الپەڕە .١٢٠

ـتبو� شــەڕ لەنێــوان شــێخ محمــود فەرمانــڕەوای شــاری سـ ن
 -46بــۆ زانیــاری زیاتــر لەمــەڕ ئــەو کێشــانەی کــە بــوو بەهــۆی دروسـ ن
ـلێما� ودەوروبــەری و
بەریتانییــەکان بڕوانــە :ن.الزاریــف و چەنــد نوســەرێیک دیکــە ،م ـیژ ووى كوردســتان ،وهرگـ ێ�ـر نا� بــۆ کــوردی :وشــیار عبــدهللا س ـهنگاوى ،د هزگاى چــاپ
ڵ
ڵ
وب�وكردن ـهوهى رۆژه ـه�ت ،چـ پـا� دووهم ،ههولـ ێ�ـر ،٢٠١٠ل.٣٤٢ – ٣٤١
ـذا� الكــوردي ف� الع ـراق – ق ـراءة نقديــة  -الملحــق العــر� لصحيفــة كوردسـ ن
ت
ـتا� نــوى ( العــدد التجريـ ب يـى)،
بي
 - 47فريــد اســرد ،تجربــة الحكــم الـ ي
ي
الجمعــة .٢٠١٨/١/٥

ڵ
 -48خهلیــل عبــدهللا ،زمـ نـا� كــوردی لهدهســتوره ن
كا� مهكت ـه� بــر وهوشــیارى یهكێـ تـى نیشـ ن
ب�وك ـراوه ن
كا� �
ـتما� كوردســتان ،زنجـ یـرهى
ع�اقــدا ،له
ب ی
ێ
هۆشــیارى ،٤٦سـ ن
ـلێما� ،٢٠١٢ ،ل .١١
ف
ن
ش
والن� ،ط ،١كوردستان ،٢٠٠٠ ،ص .٣٧-٢٥
موكريا� للطباعة
 -49د .محمد مولود عمر ،الفيدرالية وامكانية تطبيقها ي� العراق ،مؤسسة
ي
ڵ
ت
بنەڕە� �
 -50بڕوانە مادە ( )١٧لە یاسای
ع�اق سا� .١٩٢٥
ێ
ڵ
ت
بنەڕە� �
 -51بڕوانە مادە ( )١٦لە یاسای
ع�اق سا� .١٩٢٥
ێ
� ق ڵ
ن
ع�ا� ب�وكرایهوه.
 -52له ژماره (١ )٩٨٩ى حوزهیرا�  ١٩٣١رۆژنامهى وهقائیع ێ
 -53ن.الزاریف ،سەرچاوەی پێشوو  ،ل.٣٥٥
 -54خهلیل عبدەللا  ،سەرچاوەی پێشوو ،ل.٤
ـر� للنـ شـر والتوزيـ ـ ــع ،الطبعــة الثانيــة ،مــر،
ال – دراســة تحليليــة مقارنــة ،المركــز العـ ب ي
 - 55دكتــور شــورش حســن عمــر ،خصائــص النظــام الفيــدر ي
 ،٢٠١٨ص .٨٥ – ٨٤
لــە هەندێــک لــە ســەرچاوەی دیکــەش بــاس لەوەکـراوە کــە لەســەر ڕاســپاردەی ئــەو ل�یژ نەیــەی کۆمەڵــەی گــەالن کــە بــۆ یەکالییکردنــەوەی چارەنــویس
ـە� موســڵ پێکهێ�ن ابــوو ،دەوڵـ ت
والیـ ت
ن
ـە� عـ �ـراق یاســای زمانــە ناوچەییـ ن
ـەرەتاییەکا�
ـەکا� ڕاگەیانــد کــە تیایــدا ڕێــگای بــە کــوردەکان دەدا لــە قوتابخانــە سـ
ێ
ڵ
ـە�م بەهەڵــە لەبــری سـ ڵـا�  ١٩٣١کــە سـ ڵـا� دەرچـ ن
ن
ـو�
ـتانییەکا� ،بــە زمـ نـا� کــوردی بخوێـنن و کتێــب بــە زمـ نـا� کــوردی چــاپ بکــەن ،بـ
ناوچــە کوردسـ
ڵ
�
ـر نا� لــە ئینگل�یز ییــەوە وریــا رحمـ نـا�،
یاســاکەیە ســا�  ١٩٢٦نــورساوە لەوانــە :ژێـرار شــالیان ،تراژیدیــای کــورد -ڕاپۆرتێــک بــۆ نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،وەرگـ ێ ڕ
ڵ
دەزگای توێژینــەوەو ب�وکردنــەوەی موکریـ نـا� ،چـ پـا� یەکــەم ،هەولـ ێ�ـر ،٢٠١٠ ،ل .١٠٣
زما� دادگاكان لهم قهزایانهى خوارهوه به ن
 -56مادهى دووهم و سێیهم لهیاساك ه دهڵێت :ن
زما� كوردیه

 ق هز ناكا� ئامێدى ،زاخۆ ،زێبار ،ئاكرێ (له لیواى موسڵ)
 ق هز ناكا� كۆیه ،رانیه ،رهواندوز (ل ه لیواى هه �
ول�)
ێ
 ق هز ناكا� گل ،چهمچهماڵ (لهلیواى كهركوك)
ن
ن
 ق هز نسلێما�)
سلێما� (له لیواى
اكا� ههڵهبجه ،شارباژێر ،مهركهزی
مــادهى ســێیهم :ده ش ێ
� زمـ نـا� دادگاكان بهعـهره ب� و كــوردی و تــورىك بــن ،لـهم قهزایانـهى الى خــوارهوه ،وه دادگا لههـهر حاڵهتێكــدا بریــار دهدات لـهو
زمانـهى كـه پێویســته بهكاربــهێ�ن ێــت:
 ق هز ناكا� دهۆك ،شێخان (لهلیواى موسڵ)
 ق هز ناكا� مهخمور ،مهركهزی هه �
ول� (لهلیواى هه �
ول�)
ێ
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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 ق هز ناكا� كفری ،مهركهزى كهركوك (له لیواى كهركوك)

 - 57بروانـه مــاددهى شهشـهم كـ ه دهڵێــت :لهه همــوو خوێندنگـه بنـهره ت� وسـهرهتاییهكان لـهو قهزایانـهى پێشــوتر لـهم یاســایهدا ناویــان هێـ نـرا ،زمـ نـا�
ف�بــون زمـ نـا� ماڵـهوهى زۆرینـهى خوێنــدكاره ن
�
كا� ئـهو خوێندنگهیـهن ،جــا عـهره ب� بێــت یــان تــورىك یاخــود كــوردی.
ێ
ڵ
ن
ن
 - 58رێبوار عەیل ،ن
سلێما� ،٢٠١١ ،ل .٢٤
اوەکا� ، YADC
زما� ستانداردی کوردی ،لە ب�وکر

ههندێــك لهبــرى كرمانــىج ناوهراســت  ،كرمانــىج خــواروو بهكاردههێنێــت ،بــۆ زانیــارى زیاتــر ل ـهم بارهی ـهوه بروان ـه :پ.ی س ـهالم ناوخــوش و م.
ـو� -بــۆ قۆنــا�غ یهكــهىم زانكــۆ وپهیمانـ ن
نهریمــان عبــدهللا خوشــناو و م .ئیدریــس عبــدهللا ،كوردۆلـ ج
ـگاكا� ههرێــى كوردســتان ،چاپخان ـهى منــاره،
چـ پـا� یهك ـهم ،ههولـ ێ�ـر ،٢٠٠٩ل.٨١-٨٠
ـواكا� سـ ن
اكا� لیـ ن
 -59بروانـ ه مــادهى ههشــتهم لهیاســاكه كـه دهڵێــت :لهقـ هز ن
ـلێما� و كهركــوك و ههولـ ێ�ـر كـ ه لـهم یاســایهدا ئاماژهیــان پێــدراوه ،شــێوازى
ڵ
زمـ نـا� كــوردی ئ ـهو شــێوازهیه ك ـ ه ئیســتا كارى پێدهكرێــت ،وه لهق ـ هز ن
اكا� لیــواى موســل ك ـه ل ـهم یاســایهدا ئاماژهیــان پێــدراوه هاو�تیــان ئ ـهو شــێوازى
� بـ ن
زمـ نـا� كوردیـه ههڵدهبژێــرن كـ ه مهبهســتیانه ل همــاوهى ســاڵێكدا لـه جێبـه جێ
ـو� ئـهم یاســایه.
ن
(ئی�اهیــم ئەحمــەد) کــە لەنوســینێکدا ناڕاسـ تـی ئــەو دەقــە دەســتوریەی
( -60کــە ئەمــەش نــاڕەز یا� لەنێــو ڕۆشــنب�ی ا� کــورد لێکەوتــەوە لەوانــە ب
ـەرە� عـ ێ�ـراق بەشــێکە لــە نەتــەوەی عــەرەب! چونکــە نەتــەوەی کــورد بــە هیــچ جۆرێــک بەشــێک
ڕاگەیاندبــوو بــەوەی دەبوایــە بنورسێــت نەتــەوەی عـ ب
نییــە لەنەتــەوەی عــەرەب و خــودی دەســتورەکەش دەڵێــت کــورد وعــەرەب شــەریکن لــە �
ع�اقــدا) .بــۆ زیاتــر بڕوانــە :جمــال بابــان ،اعــام كــورد العـراق،
ێ
مطبعــة شــفان  ،الســليمانية  ، ٢٠٠٦ص.١١
 -61بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە :خەلیل عبدەللا ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .٢٤ -٢٢
 -62د .محمد عمر مولود ،المصدر السابق ،ص  .١٧٥وە هەروەها خەلیل عبدەللا ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .٢٤
ڵ
�
 -63د .محمد معروف فتاح ،لێکۆڵینەوە زمانەوانییەکان ،چاپخانەی رۆژهە�ت،
هەول� ،٢٠١٠ ،ل .٣٦٤-٣٦٣
ێ
اتی� عـ �ـراق و ســێکوچەی بەعســیان :تەرحیــل ،تەعریــب ،تەبعیــس ،ئەکادیمیــای هوشــیاری و پێگەیانـ ن
ـد�
 -64ئەم ـین قــادر مینــە ،ئەم ـین سـ تـر ج
ێ
کادی ـران ،سـ ن
ـلێما� ،٢٠١٢ ،ل .١٣٣-١٣٢

ف
ق
 -65بــۆ زانیــاری زیاتــر و بینیـین دە� ئــەو ڕێنمـ یـا� و بڕیارانــە بڕوانــە :طــارق جامبــاز ،مــن ابــادة اللغــات اىل قانــون اللغــات الرســمية ي� العـراق االتحــادي،

ش
والن� ،الطبعة االوىل  ،دهوك .٢٠٠٨
دار سـ يـي�يز للطباعة

 -66بڕوانە مادە ()٧ی یاساکە.
ڵ
ڵ
ڵ
� ق
ع�ا� ژمارە  ٧٨سا�  ١٩٧٧هەموارکراو بە یاسای ژمارە  ٣٤سا� .٢٠٠٧
 -67یاسای ب�وکردنەوە لە رۆژنامەی فەریم ێ
ف
ن
�ن
امال وشــجون ي� الذاتية
عل شــوي ي  ،األلســنة العراقية – ي
 -68نمونەی ئەو نوســەرانەی کە بەچاوێیک نزم ســەیری زما� کوردی دەکەن وەک :د .ي
الشفافية ،دار ي ز
ش
والن� والتوزي ــع ،الطبعة األوىل ،بغداد ،٢٠١٣ ,ص.٢٢٨-٢٢٦
م�وبوتاميا للطباعة

ڵ
ن
فەرمییەکا� هەرێیم کوردستان ژمارە ()٦ی سا� .٢٠١٤
 -69یاسای زمانە
كا� دهرکـ ن
 -70بــۆ زانیـ نـى ههنــگاوه ن
ـرد� ئ ـهو یاســایه ،بروان ـه :د.ســامان فــوزی ،رێكخســت�ن یاســا� زمـ نـا� كــورد� وهك زمانێــى ف ـهریم له �
ع�اقــدا،
ێ
ی
ی
ڵ
ن
ن
ن
ن
ـورد� ،ب ـه ب ێ
�
بابهتێك ـ ه ب�وكراوهت ـهو ه له:ناوهنــدی پرۆگ ـرام وبهرنام ـهكان بــۆ خوێنــد� كــوردی و بــۆ دانــا� رشــتهكا� خوێنــدن بهزمــا� ســتانداردی كـ ی
نــاوى چاپخان ـه ،سـ ن
ـلێما� ،٢٠١٩ل.٢٧-٢٠
ق
ف
ت ن
و�https:// :
 -71الدكتور حسن منديل حسن
ا� ،بحث منشور بتاري ــخ  2016-2-31عىل العنوان االلك� ي
العكيل ،قراءة ي� قانون اللغات العر ي
ي
)2019-1-6( 74327=www.kitabat.info/subject.php?id
 -72بۆزانیاری زیاتر بڕوانە د .سامان فوزی ،سەرچاوەی پێشوو ،ل.٢٥
ڕوداوەکا� ڕیفرانــدۆیم کوردسـ ن
ن
ـتا� عـ ێ�ـراق بــۆ ســەربەخۆ� لــە  ،٢٠١٧ /٩ /٢٥دژایەتیکـ ن
ع�اقییـ ن
ـرد� زمـ نـا� کــوردی و زمانــە �
 73لــەدوای
ـەکا� دیکــە
ی
ێ
ن
ن
ـتانییەکا� دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــی کوردســتان
ـتەکا� عــەرەب زیــادی کــردووە ،چ لەناوچــە کوردسـ
لەالیــەن هەندێــک لــە شــوفی�ن و نەتەوەپەرسـ
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ت
�
ت �
و چ لەسەرتاســەری عـ ێـراق ،تەنهــا بــۆ نمونــە بڕوانــە :بڕیــاری ئۆفیــی پشــکێنەری گشـ تـی لــەوەزارە� نــەو� عـ ێـراق ژمــارە ( ٤٠١١/١٠٩٨٠لــە /٨ /١٣
ـەرپێ�
 )٢٠١٨کــە بــۆ کۆمپانیــای گازی باکــوری نــاردووە و داوای لێــدەکات کــە چیـ تـر ووشــەو زاراوەی کــوردی لەنێــو نورساوەکانیــان بەکارنەهێـنن و سـ
چ

ت
ـەالمە� زمـ نـا� عــەرە� سـ ڵـا�  ١٩٧٧نەکــەن ،دەنــا بەپێچەوانــەوە کارمەنــدی ســەرپێچیکار تـ ش
ـو� سز ای وەزیـ فـی دەبــن.
یاســای سـ
ب
ڵ
سەخ� ن
خ
ت
زما� کوردی لەو دوو وو�تە بڕوانە :ژێرار شالیان ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .١٥٠ ،٧٤-٧١
بارودۆ�
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يهكبازن ـه ي� ههڵـ ب ژـراردن پ هيــڕهو ك ـراوه بهدرێ ـژ يا� ئ ـهو پێنــج خول ـهى ههڵـ ب ژـراردن بــۆ پ هرلهمـ نـا� كوردســتان ئهنجامــدراو ه  ،وئ ـهم جــۆره
ژ ن ڵ
دياريكردنـه بهكــهىم جێبهجێدهكرێــت لهاليـهن سيســتێمه ن
ارد� و�تـ نـا� جيهانـهوه ،تــا ئـهو ڕادهيـهى بهئاوارتـ ه دادهنرێــت لهڕێســاى گشـ تـى
كا� ههڵـ بـر
كهفرهبازن ـه� هه ب ژ
ڵ�اردن ـه.
ي
ه ـهروهك گرتنهخــۆى يهكبازن ـه ي� ل ـهڕوى واقيعي ـهوه دهرهنجــام ولێكهوت ـهى جيــاوازى دهبێــت بهنيســبهت دهنگــدهر ونوێنهريش ـهوه ،وپهيوهســت
ڵ
بهپرۆسـه ن
هاو�تيانيــش تێيــدا كاريگـهرى بهرچــاو جێدێـ ڵ ێ
ـی بـ ه بـهراورد بـهوهى گـهر فرهبازنـه ي� جێبـه جێ
�
كا� ههڵـ ب ژـراردن وپرۆسـهى ســياىس وبهشــدارى

بكرێــت ئهمهيــان دهرهنجــاىم جيــاوازى دروســت دهكات تــا ئهندازيــهىك زۆر.
ـرد� بازنـه ن
كا� پهيوهســت بهههريـهك لـهو دو شــێوازهى دياريكـ ن
ئـهو بابهتـهى باسـهكه ههوڵيــداوه چوارچێــوه و چهمكـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن ڕون بكاتـهوه
ـرد� بازن ـه ن
لهگ ـهڵ ههڵس ـهنگاندى ههريهكهيــان ،زيــاد ل ـهوهش ئامــاژه بكرێــت بهدهس ـه ڵ� ت� تايبهتمهنــد بهدياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن ودابهشــكردنيان،
ڵ
ڵ
ڵ
ئاخــۆ ههمــان دهس ـه�ت ه يــان دهكرێــت دياريكردنهك ـه دهس ـه�تێك ڕێكيبخــات وهك دهس ـه� ت� دامهزرانــدن ،ودابهشــكردنهكهش لهتايبهتمهنــدى
ڵ
ڵ
دهسـه�تێىك تــر دهبێــت وهك دهسـه� ت� ياســادانان يــان جێبهجێكــردن..
ن
�
ت�وانيـ نـى لهخۆگرتــوه
تاوهكــو باس ـهك ه گهشــته نمون هي ـهك ل ـهڕاى دهنگــد هرا� ههرێــى كوردســتان لهڕێگ ـهى ڕاپرســيهكهوه كهبۆچــون وئاراســتهى ێ ڕ
ب هرانب ـهر يهكبازن ـه� ،و ئاســۆى ب�كردنهوهيــان ل هم ـهڕ گواســتنهو ه بــۆ گرتنهخــۆ� شــێوازى فــره بازن ـه� .ه ـهروهك دهرهنجــاىم وه ڵ�ىم پرســياره ن
كا�
ي
ي
ي
ي
ـرد� فرهبازنـه� لهههڵـ ژـرارد�ن
ـكرد� پێشــنياز و پرۆژهيـهك بــۆ جێبهجێكـ ن
ـدا� توێــژهر لـ ه پێشكهشـ ن
ڕاپرســيهكه كاريگـهرى ڕاســتهوخۆى ههبــو لهيارمهتيـ ن
ب
ي
پ هرلهمـ نـا� كوردســتان ل ـه خول ـه ن
كا� داهاتــودا ،لهڕێگ ـهى جێكردن ـهوهى چهنــد ماددهيــهىك دهســتورى پهيوهســت بهبابهتهك ـه لهدهســتورى
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

76 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
گرن�يـ نـى دابهشـ ن
ـدا� ههمــواكار� پێويســت ل ـهدهق وياســا پهيوهنــداره ن
چاوهڕوانك ـراوى ههرێمدا،ولهوهش ـهوه ئهنجامـ ن
ڵ�اردن .ت
كا� بــوارى هه ب ژ
ـكرد�
ي
ههرێــم بــۆ چــوار بازنـهى ههڵـ ژـراردن بهگوێــرهى ژمــارهى پارێـز ن
گاكا� ئهوانيش(بازنـهى ههولـ �ـر ،بازنـهى سـ ن
ـلێما� ،بازنـهى دهــۆك ،وبازنـهى ههڵبجـه).
ێ
ب

پێشهىك:

ن
يهكهم:
ناسي� توێژينهوهكه:

ڵ
ـاكا� دونيــا بريتي ـ ه لهدياريكـ ن
و�تــه جياجيـ ن
خاڵێــى گرنــگ و س ـهرهىك ه ـهر ڕێكخســتنێىك دهســتور� وياســا� ههڵـ ژـر ن
ـرد� بازن ـهى
ارد� پ هرلهمـ نـا� له
ب
ي
ي
ڵ
ڵ
ن
�
هه ب ژ
ڵ�اردنهك ـ ه چ پێكهاتـ ب ێ
وت�وانيـ نـى دهســه�تدارا� ه ـهر و�تێــك.
ـى لهيهكبازن ـ ه يــان چهنــد بازنهي ـهك ،ئ ـهوهش بهگوێــرهى ديــد ێ ڕ
كا� پرۆسـه ن
ـو� جيــاواز لهخــۆ ههڵدهگــرێ لهنێــوان اليهنـه سياســيه ڕكابـهره ن
وبـهردهوام ئـهم دياريكردنـ ه گفتوگــۆ وخســتنهڕوى بۆچـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن،
بهجۆرێــك پــرىس دادپـهروهرى ونادادپـهروهرى دابهشــكارى بازنـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دهبێتـ ه بابهتێــى بهپيــت بــۆ اليهنـه سياســيه ڕكابـهرهكان بــۆ داخــوازى

و پێشكهشـ ن
ـكرد� تـهرح و پــرۆژه لهپێنــاو ههمواكردنـهوهى ياســاى هه ب ژ
ڵ�اردنهكـه پهيوهســت بـهو بــواره.
ڵ�اردنـه ن
ر� پهيوهســته بـه هه ب ژ
هـه چ
كا� پ هرل همـ نـا� كوردســتان لـهو پێنــج خولـهى كهتاوهكــو ئێســتا ئهنجامــدراو ه يهكبازنـه ي� پهيــڕهو كـراو ه  ،لێكهوتـهى
ڵ
ئ ـهو كارهش خــا� ئ ـهرێ ون ـه �
ر� خــۆى ههبــوه ،بۆي ـه ههوڵــدان وپێشــنياركردن بــۆ گۆڕانــكارى ياخــود هێشــتنهوهى بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن پێويسـ تـى
ێ
گ
ن
ن
بهلێكۆڵين ـهوه و لێتوێژينهو هي ـه ،بهتايب ـهت ل ـهدوا خــوىل ههڵـ ب ژـرارد� پ هرلهمان ـهوه دهنــى داخــوازى بــۆ گۆڕانكاريكــردن لهڕێســاكا� ههڵـ ب ژـراردن زياتــر
ڵ�اردنيــش يهكێكــه ل ـه خاڵ ـه ن
بيسـ تـراوه ،وبازن ـهى هه ب ژ
كا� ئ ـهو داخوازيان ـه.

گ
دوهم :گرن� توێژينهوهكه:

گ
ڵ
ئهكرێ گرن� توێژينهوهكه لهم خا�نهى خوارهوه بخهينهڕو:

ن
 _1دياريكــردن وخســتنهڕوى كاريگ ـهر� شــێوازو سيســتێم پهيڕهوك ـراو ل ـهڕوى بازن ـهى ههڵـ ژـر ن
نگاند�
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتانهوه ،وههڵس ـه
ب
ي
ي
ن
ن
ل ـهڕوى دهرهنجام ـه ن
ژ
ت
كا� بــۆ پهيوهنــدى نێــوان دهنگــدهر ونوێن ـهر ،ول ـهڕوى لێكهوت ـهكا� بــۆ پرۆس ـهكا� ههڵـ بـراردن وپرۆس ـهى ســياىس بهگشــى.

ـكرد� بازن ـه ن
كا� دابهشـ ن
ـرد� گرنـ گـى ه ـهر شــێوازێك لهشــێوازه ن
 _2دياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن يــان دياريكردنيــان ،بهتايب ـهت ل ـهڕوى كاريگهرييــان لهس ـهر
ژيـ نـا� حـ زـر� وخزمهتكـ ن
ـرد� پلۆراليسـ تـى حـ ي زـر ب� لهههرێــى كوردســتاندا.
ي ب
ڵ
ـرد� بازن ـه ن
هاو�تيــان لهبهشــدارى سياســيدا ب ـهو پێي ـهى فرهكـ ن
كا� ههڵـ ژـراردن لهس ـهر هانـ ن
ـرد� بازن ـه ن
 _3ڕۆڵ وكاريگ ـهرى دياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن
ـدا�
ب
خزمهتێــى ڕاســتهوخۆ دهكات بهكهمكردن ـهوهى بۆشـ يـا� نێــوان دهنگــدهر ونوێن ـهر.
ن
�
تن
وت�وانينيــان سـهبارهت بهيهكبازنـه ي� وفرهبازنـه ي� ه هڵـ ب ژـراردن،
 _4ئهنجامــدا� ڕاپرســيهك لهنێــو دهنگد هرانــدا تايبـهت بـهو پرسـ ه بــۆ گهشــ� بهديــد ێ ڕ
ڵ
ـياس هاو�تيــان.
ولێكهوتـهى هـهر يـهك لـهو شــێوازانه لهسـهر پرۆسـهى ســياىس وپرۆسـهى ديموكـراىس وبهشــدارى سـ ي

سێيهم :ئاريشهى توێژينهوهكه:

ئاريشهى سهرهىك توێژينهوهك ه دهكرێ لهخستنهڕوى ئهم پرسياران ه چڕ بكهينهوه:
 _1تا چ ڕادهيهك يهكبازنه� هه ب ژ
ڵ�اردن لهههرێمدا خزمه ت� بهپرۆسهى ديموكراىس و لێك�نز يكردنهوهى دهنگدهر و نوێنهر كردوه؟
ي
ڵ
 _2تا چهند ههنگاو ههڵهێنان بهرهو فرهبازنه ي� دهبێته هاندهر بۆ بهشدارى زياترى هاو�تيان لهپرۆسهى سياسيدا؟
ارد� پ هرلهمــان وادهكا كێ�كـ �ـى ههڵـ ژـر ن
كا� ههڵـ ژـراردن لهههرێمــدا بــۆ ههڵـ ژـر ن
ـرد� بازن ـه ن
 _3وتــا چ ئهندازهي ـهك فرهكـ ن
ارد� الي هن ـ ه سياســيهكان زياتــر
ب
ب
ب
بڕ ێ
� لهس ـهر هه ب ژ
� وكهمـ تـر دهرهنجــاىم ههڵـ ب ژـراردن لهپارێزگاي ـهك يــان زياتــر كاريگ ـهرى ه ـه ب ێ
ناوچ ـه ي� ب ێ
ڵ�اردن ـهكان بهگشـ تـى؟
شكرد� بازنه ن
ن
يز
كا� هه ب ژ
ميكان�مێك گونجاوه ئهنجامبدرێ؟
ڵ�اردن لهههرێمدا بهچ شێواز و
 _4دابه
ڵ
كواڵي� نوێن هرايه ت� پ هرله ن
كرد� بازنه ن
 _5فره ن
كا� هه ب ژ
ت
وڕۆ� ده ب ێ
ما�؟
� لهبهرزكردنهوهى
ڵ�اردن خزمهت بهپرۆسهى ديموكراىس دهكات،

چوارهم :گريمانهى توێژينهوهكه:

ڵ
توێژينهوهك ـه گريمان ـهى ئ ـهوه دهكات ههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمانـ يـى لهههرێــى كوردســتاندا وهكــو زۆرب ـهى و�تــان ب ـهردهوام ئ هگ ـهرى پێداچون ـهوهو
ب
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ن
ت
گرنگ�يــن ئ ـهو ڕهگ هزان ـهش كهكاريگ ـهرى بهرچــاوى
گۆڕانــكارى لهڕهگ ـهزهكا� ههي ـه ،لهڕێگ ـهى ههمواركردن ـهوهى ياســا وڕێســا پهيوهندارهكانيهوه.له
ـكرد� بازن ـه ن
ههي ـه لهس ـهر پرۆس ـهك ه دياريكــردن ودابهشـ ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن ـه.

پێنجهم :ڕێبازى ز ت
انس� توێژينهوهكه:

بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� توێژينهوهك ـ ه پشــت بهسـ تـراوه بهڕێبــازى شــيكردنهوهى زانسـ تـى لهڕێگ ـهى شــيكردنهوهى ههمــو ئ ـهو دهق ـه ياســاييانهى پهيوهنــدارن
كا� ههڵـ ژـر ن
بهنــاوهڕۆىك بابهتهك ـهوه ،ه ـهروهك شــيكردنهوهى پرۆس ـه ن
ارد� پ هرلهمانـ يـى لهههرێمــدا لهســۆنگهى يهكـ يـى بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن يــان
ب
فرهيي ـهو ه وكاريگ ـهرى ههريهكهيــان لهس ـهر پرۆس ـهى ســياىس و لهس ـهر نزيكردن ـهوهى زياتــرى دهنگــدهر ل ـه نوێن ـهر .ه ـهروهك باس ـهك ه لهبهشــێكيدا
ژ ن ڵ
ڕێبــازى ب ـ هراوردكارى پ هيــڕهو دهكات لهڕێگ ـهى ئاماژهكــردن و ب ـ هراوردكارى ههڵوێسـ تـى ههنــدێ لهسيســتێمه ن
ارد� و�تـ نـا� تــر لهنمون ـهى
كا� ههڵـ بـر
ڵ
ـ� بهدهرهنجــاىم ئ ـهو پرســيارانه لهب هشــێكيدا پشــت بهسـ تـراوه ب ـه ئهنجامـ ن
و�تێــى تــر .ههروههــا بــۆ گهشـ ت ن
ـدا�
فهرهنســا و بهريتانيــا و ميــر وچهنــد
ڕاپــرىس لهنێــو دهنگدهرانــدا.

 :ن
پال� توێژينهوهكه :
شهشهم

ـرد� توێژينهوهكـ ه دابهشــدهكرێت بــۆ دو تـهوهر :يهكهميــان چهمــى بازنـهى ههڵـ ژـراردن وشــێوازه ن
ـا� زانسـ تـى بــۆ جێبهجێكـ ن
پـ ن
كا� تێــدا باســدهكرێ،
ب
ـكرد� بازنـه ن
ـكرد� دهسـه ڵ� ت� دياريكــردن ودابهشـ ن
وتـهوهرى دوهم تهرخاندهكــرێ بــۆ باسـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن وئاســۆى پێشخســت�ن لهههرێــى كوردســتاندا

تهوهرى يهكهم

ن
ڵ�اردن وشێوازه ن
چهمىك بازنهى هه ب ژ
دياريكرد�
كا�
باسـ ن
ـكرد� ئ ـهم ت ـهوهره دابهشــدهبێت بــۆ دو پــار ،لهپــارى يهكهمــدا چهمــك و واتــاى بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن ڕوندهكرێت ـهوه ،ه ـه چ
ر� پــارى دوهم ـ ه ئ ـهوا
گ
كا� دياريكـ ن
ـانكرد� شــێوازه ن
ن
ـرد� دهدات .بهمجــۆرهى الى خــوارهوه:
باس ـهك ه گرنــى بهڕونكردن ـهوه و دهسنيشـ

پارى يهكهم

ن
ناساند� بازنهى هه ب ژ
ڵ�اردن
بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن پێناس ـهى جۆراوجــۆرى بــۆ ك ـراوه لهالي ـهن ياساناسـ نـا� بــوارى ياســاى گشــتيهوه ،بهجۆرێــك ههندێــك پێناس ـهى دهك ـهن ب ـهوهى
بهشــێكه لهههرێــى دهوڵهتهكـه بهرتهســك بێــت يــان بهرفـراوان ،كانديدێــك يــان زياتــرى بــۆ دياريدهكرێــت لهمـهڕ هه ب ژ
ڵ�اردنيــان لهاليـهن دهنگــد هر نا�
ت
ـياس ،2001 ،ال )51
ئـهو ههرێمـهوه( .الشــاوى ،االقــراع السـ ي
ه ـهروهك پێناس ـهدهكرێ ب ـهوهى يهكهيــهىك ههڵـ ژـر ن
ارد� تايبهتــه ،تاك ـهكان ئهوان ـهى تۆمارك ـراون لهخشــتهى تۆمــارى دهنگــد هران تێيــدا نوێنهرانيــان
ب
ت
ن
ف
ژ
ـ�،
لهچوارچێوهيــدا ههڵدهبژێــرن بــۆ نوێن هرايهتيكردنيــان لهئهنجوم ـه� نوێنهراي ـه� بهگوێــرهى ئ ـهو ياســايانهى ههڵـ بـراردن ڕێكدهخهن(.د.عفيـ ي
ف
االنتخابــات النيابي ـ ه وضماناتهــا الدســتوري ه والقانوني ـ ه ي� القانــون المــري والمقــارن ،2000 ،ال.)770
ارد� س ـهربهخۆيه تێيــدا دهنگــدهران دهنــگ دهدهن بهئامانـ ههڵـ ژـر ن
يــان دهناســێ�ن ێ ب ـهوهى يهكهيــهىك ههڵـ ژـر ن
ارد� نوێن ـ هران لهئهنجومهن ـه
ـىج
ب
ب
نوێن هرايهتيهكاندا(.زيــن الديــن ،النظــم االنتخابيــة المعــارصة ،2010 ،ال )203
ول هب ـهر گرنـ گـى بازن ـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بهشــێك ل ـه ياســادان هر نا� ههڵـ ب ژـراردن بــۆ خۆيــان پێناس ـهى بازن ـهي هه ب ژ
ڵ�اردنيــان كــردوه ب ـهوهى( يهكهيــهىك
ارد� س ـهربهخۆيه ،دهنگــدهره ن
ههڵـ ژـر ن
كا� ئهوان ـهى ناويــان تۆمارك ـراوه تێيــدا نوێنهرێــك يــان زياتــر بــۆ ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه ت� ههڵدهبژێــرن) .يــان(
ب
ڵ
ڵ�اردنـه ن
ههمــو ناوچهيــهىك دياريكـراو ه كـه ژمارهيـهك كــورىس بــۆ تهرخانكـراوه( )..م ،1ياســاى هه ب ژ
كا� ئهنجومـه ن� نوێنـ هر نا� عـ ێ�ـراق ژمــاره  45ى ســا�
 2013ههموارك ـراو)
ـ� لـهو پێناســانهى بــۆ بازنـه ن
�
ت�وانـ ي ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن خراونهتـهڕو دهردهكهوێــت لهدهوروبـهرى دو ڕهگـهزدا دهخولێنـهوه ،ڕهگـهزى يهكـهم ڕهگهزێــى
به ێ ڕ
ڕوكار� ،پهيوهســته بهجهختكردنـهو ه لـهو پێگـ ه جوگرافيايـهى جيادهكرێتـهوه و ژمارهيـهك كــورىس پ هرل همـ نـا�
جوگرافيــه يــان وهك ناودهبــرێ ڕهگـهزى
ي
بــۆ تهرخاندهكرێــت ،وڕهگ ـهزى دوهم بريتي ـه لهڕهگ ـهزى بابهتـ يـى كهپهيوهســته بهژمارهيــهىك دياريك ـراو لهدهنگــد هران وژمارهيــهىك وێناك ـراو ل ـه كــورىس
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

78 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
ق
ن
ت
ا� ،2011 ،ال.)72
پ هرلهمانيــان بــۆ دابــڕ دهكرێــت( .البيــا� ،االطــار القانــو� لإلجـراءآت الســابقه عــى انتخابــات مجلــس النــواب العـر ي
ڵ
ول هگـهڵ ئـهوهى بازنـهى ههڵـ ژـراردن تاڕادهيــهىك زۆر ههمــان پێناسـهى بــۆ كـراو ه وڕهگـهزه ن
كا� چونيهكــن لهسيســتێمه سياســي ه جياوازهكانــدا ،بـه�م
ب
ـكرد� بازنـهى ههڵـ ژـر ن
ـ� لهدياريكــردن ودابهشـ ن
هـهر ئـهو سيســتێمان ه هاودهنــگ نـ ي ن
ارد� پ هرلهمانهكانيانــدا .بهشــێك لهسيســتێمهكان ئهوانـهى كهمينـهن
ب

وتاڕادهيــهىك زۆر بهئاوارتـ ه لهڕێســاى فرهبازنـه� ههڵـ ژـراردن دادهنرێــت لـهم بــوارهدا يهكبازنهييــان دياريكــردوه بــۆ پڕكردنـهوهى تـهواوى كورســيه ن
كا�
ب
ي
ڵ
ڵ ت
ن
ـو� للدوائــر
پ هرلهمــان ،لهنمون ـهى و�� ئيرسائيــل ،مۆناكــۆ ،هۆ�نــد ،و ههرێــى كوردســتانيش ئ ـهم شــێوازهى پ هيــڕهو كردوه(.ســاعد ،النظــام القانـ ي
االنتخابيـه ف ي� الجزائــر ، 2015 ،2014 ،ال . )8
ڵ
و�تان ـه ڕێســاى فرهبازنهييــان جێگ�كــردوه ،ئ هم ـهش بهواتــاى دابهشـ ن
ر� بــه ش
ه ـه چ
ـكرد� ههرێــى دهوڵهتهك ـه دێــت بــۆ چهنــد ڕوبهرێــى
� زۆرى
ي

جوگ ـر فا� دياريك ـراو وتێيــدا ڕهچــاوى ڕێــژهي تاك ـه ن
كا� گ ـهل دهكرێــت ،ولهه ـهر يهكهيهك ـهوه نوێنهرێــك يــان زياتــر بــۆ پ هرلهمــان ههڵدهبژێردرێــت(.
اســماعيل ،النظــم االنتخابيــة ،چ ،2ال .)104
ـكرد� دابـهش دهبێــت بــۆ دو وهچهپــار ،يهكهميــان يهكبازنـه� ه هڵـ ژـر ن
ـرد� بازنـهى ه هڵـ ژـراردن ،باسـ ن
كا� دياريكـ ن
وبــۆ تێگهيشــت�ن زياتــر لـه شــێوازه ن
ارد�
ب
ب
ي
تێــدا باســدهكرێت ،ودوهميــان فرهبازنـه� ههڵـ ژـر ن
ارد� تێــدا شــيدهكرێتهوه ،بـهم جــؤره :
ب
ي
يهكهم :ناسي�ن يهكبازنه� هه ب ژ
ڵ�اردن:
ي
ـرد� ي ـهك بازن ـهى ههڵـ ژـراردن ولهچوارچێوهيــدا ت ـهواوى ئهندامـ نـا� ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه�ت
وهك لهپێشــدا باســكرا ئ ـهم شــێوازه بريتي ـ ه لهدياريكـ ن
ب
ڵ
ههڵدهبژێردرێــت ،ئ ـهوهش بهگوێــرهى ياســا وڕێسـ ن
ـاكا� ههڵـ ب ژـراردن لهو�تــدا.
كهوات ـه لهمجــۆرهى ڕێكخســت�ن بازن ـهى هه ب ژ
ڵ�اردنــدا تاك ـهكان ل هي ـهك تۆمــارى دهنگــدهران ناوهكانيــان تۆماردهكرێــت ودهنــگ دهدهن بــۆ ت ـهواوى
كورســيه ن
كا� پ هرلهمــان چونك ـه ت ـهواوى ههرێــى دهوڵهتهك ـه يــان قهوارهك ـه دهبێت ـه ي ـهك بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن.
ف
گرنگ�يــن خهســڵهته ن
ت
كا� يهكبازنـه ي� ههڵـ ب ژـراردن بدرێت(:الحميــده ،االســس الدســتوريه ي� تحديــد الدوائــر االنتخابيـه،
لهوانهشـهوه دهكــرێ ئامــاژه به
 ،2004ال  8ودواتر)
ڵ
ڵ
 _1يــهىك ههرێــى و�ت ويــهىك بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن ،وات ـ ه و�ت ك ـه خــاوه ن� ي ـهك ههرێم ـ ه وهك ڕهگهزێــى بن ـهڕه ت� دهوڵ ـهت ،ت ـهواوى ئ ـهو ههرێم ـه
دهبێت ـه يهكبازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن.
� دابهشــكارى كورســيهكان بهس ـهر ناوچ ـه جياجيـ ن
ڵ�اردن ـهوه ت ـهواوى كورســيه ن
 _2لهيهكبازن ـهى هه ب ژ
كا� پ هرلهمــان پڕدهكرێن ـهوه ،ب ـه ب ێ
ـاكا� ههرێــى
ڵ
و�تهك ـه.
ڵ
ـوا� دهنگبــدات بهكانديــدى ناوچــه جياجيـ ن
 _3دهنگــدهر لهمجــۆرهى دياريكـ ن
ـرد� بازن ـهى هه ب ژ
و�تهك ـه ،ب ـه ب ێ
ڵ�اردنــدا ئهتـ نێ
� ئ ـهوهى
ـاكا� ههرێــى
ڵ
�
�
ـرى لهو�تــدا ڕێگــرى بك ـهن ل ـهو تواناي ـهى.
ـرى پارێ ـزگا يــان ه ـهر يهك هيــهىك تــرى كارگـ ێ ڕ
ســنورى كارگـ ێ ڕ

ت
 _4يهكبازنـه ي� ههڵـ ب ژـراردن زياتــر دهگونـجێ لهگـهڵ سيســتێىم نوێنهرايـه� ڕێژهيىــدا ،نـهوهك سيســتێىم زۆرينـه .چونكــه لهگريمانـهى كۆكردنـهوهى
سيســتێىم يهكبازن ـه� و سيســتێىم زۆرين ـهى هه ب ژ
ڵ�اردنــدا ئ ـهوا ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه ت� يهكڕهنــگ ده ب ێ
� وئ ـهو پارت ـه يــان ئ ـهو قهوارهي ـهى زۆرتريـ نـى
ي
ن
دهنگ ـه ن
ب ێ
ـتهێنا� دهبێت ـه ب ـراوهى ت ـهواوى كورســيهكا� پ هرلهمــان ئ ـهوهش تاڕادهيــهىك زۆر ناگون ـجێ لهگ ـهڵ سيســتێىم ديموكراســيدا.
كا� بهدهسـ
ـكرد� بازنـه ن
ـرد� يهكبازنـه� ههڵـ ژـراردن بريتيـه لـهوهى نادادپـهروهرى لهدابهشـ ن
ديارتريــن خـ ڵـا� ئهرێـ نـى شــێوازى دياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دروســتناكات،
ب
ي
گ
ڵ
و�تــدا بهكاردهبــرێ بــۆ دابهشـ ن
ـكرد�
چونك ـه خــۆى لهبنهڕهتــدا يهكبازنهي ـه وناتوانــرێ داب ـهش بكرێــت .ههروههــا دهنــى س ـهرجهم دهنگــد هران له
ڵ
ت ـهواوى كورســيه ن
كا� پ هرلهمــان ،وات ـه ئ ـهم شــێوازه داد دروســتدهكات لهئاســت دهنگــد هر نا� و�تــدا كاتێــك س ـهرجهم دهنگــهكان لهي ـهك ئاســتدا
گ�درێــت بــۆ س ـهرهجهم كورســيه ن
�
كا� پ هرلهمان.ئ ـهوهى كهههندێــك واى وهســف دهك ـهن ي ـهك ڕيــز دهنگــدهر ،ويهكڕيــز نوێنهراي ـه ت� لهس ـهر
وهرده ێ ڕ
ن
ن
ت
ـا� جديــد ،2007،ال)205
ئاســى نيشــتما� بــو� دهبێت(.كوكــس ،اليابــان :التكيــف لنظــام انتخـ ب ي
ڵ
رێ� گهل ـهوه نزيك ـه ،وهك ئ ـهوهى س ـهروه ت
ب�ۆك ـهى س ـهروه ت
رێ� گ ـهل قابيــى دابهشــكردن ني ـ ه و هــاو� ت�
ه ـهروهك شــێوازى يهكبازن ـه ي� زياتــر له ي
ت ڵ
ـوا� دهنگبــدات بهتـهواوى كانديـ ن
ڵ�اردنـه پ هرلهمانيهكـه ،بهجۆرێــك هه ب ژ
ـداكا� هه ب ژ
و�تهكـه ئهتـ نێ
ڵ�ێــردراوان دهبنـه نمونهيــهىك
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ڵ
هاو�تيــان ،بـهوهش بـراوه لـهم شــێوازهى هه ب ژ
ڵ�اردنــدا وادهردهكهوێــت كـه نوێنـهرى تـهواوى گهلـه بهه همــو پێكهاتـه
بچــوك لهئـ يـراده و خواسـ تـى گشـ تـى
و توێژهكاني ـهوه ،وبهتهنهــا نوێن ـهرى ناوچهك ـهى يــان پێكهاتهك ـهى ني ـه ،بهجۆرێــك ئ ـهم بــاره دهس ـه ڵ�ت و ڕهواي ـه ت� تۆكمهتــرى پ ێ
� دهبهخـ ش ێ
ـ�.
(اســماعيل ،النظــم االنتخابيــة ،ال)276
ه ـه چ
گ�ێــت ،ئ ـهوا ديارتريـ نـى ئهوهي ـه ئ ـهم شــێوازه بۆشـ يـا� نێــوان دهنگــدهر ونوێن ـهر فراوانــدهكات،
ر� پهيوهســته ب ـهو ڕهخنان ـهى ل ـهم سيســتێم ه ده ي
گ
لهوهشـهو ه ســيفه ت� نوێن هرايهتيكــردن تێيــدا له ت
نزم�يــن ئاســتدا دهبێــت ،چونكـ ه دهنگــدهر دهنــى تۆمــاردهكات لهبهرژهوهنــدى ليســتێىك حـ ي زـر ب� دهكــرێ
ن ڵ
�.لهبـهر ئـهوهى دياريكـ ن
ئـهو ليســت ه هيــچ كانديدايــهىك ناوچهكـهى ئـهوى تێــدا نه ب ێ
ـاكا� و�ت
ـرد� كانديــداكان وجێكردنـهوهى نوێنـهرى ناوچـه جياجيـ

ح�بهكانــدا بهتـهواوى جێدههێڵــرێ بــۆ ئـ يـرادهى سـهركردايه ت� ي ز
لهليسـ تـى ي ز
ح�بهكان(.ابــو الفضل_پنــاىه_ ،حقــوق اســاىس ونهادهــاى ســياىس1393 ،
ـه ،ال)603

هـهروهك خــودى دهنگــدهر ئاســۆيهىك نـ ن
� سـهبارهت بـهو كانديدايانـهى ي ز
ـاڕو� ده ب ێ
ح�بهكـهى دياريكــردون ولهليســتهكهى جێيكردونهتـهوه ،چونكـه
ـتهێنا� كــورىس پ هرل همـ نـا� كهزياتــر لههۆيـه ن
ن
كا� ڕاگهياندنـهوه دهركهوتوتــر
چاوهڕواندهكرێــت چانــى ئـهو كانديدايانـه زياتــر بێــت بــۆ دهرچــون وبهدهسـ
ـناڵ� و شــارهزاترن لهســێكتهره جۆربهجــۆره ن
ونارساوتــرن ،نـهوهك ئـهو كانديدايانـهى پرۆفيشـ ت
كا� زانســت وژياريــدا.
ڵ
ارد� سـ ڵـا�  ، 2005كهيهك ـهم ههڵـ ژـر ن
وشــايه ن� باســكردنه لـ �ـرهدا عـ �ـراق لهههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� بــو ل ـهدواى ســا�  2003پهيــڕهوى ل ـهم شــێوازهى
ێ
ب
ب
ێ
كا� ئهنجوم ـه ن� نيشـ ن
ـرد� بازن ـهى ههڵـ ژـراردن كــرد ،و ت ـهواوى ههرێــى عـ �ـراق بهيهكبازن ـهى ههڵـ ژـراردن دان ـرا وت ـهواوى كورســيه ن
دياريكـ ن
ـتما�
ب
ێ
ب
ڵ
ال�لمانيــة  ،2018 ،ال  ،)71بـه�م دواتــر
كهژمارهيــان  275كــورىس بــو لـهو يهكبازنـهو ه دابهشكرا(.ســعيد ،الرقابــة القضائيــة عــى صحــة االنتخابــات ب
ڵ
ق
ئ ـهو سيســتێمه گــؤڕدرا بــۆ فرهبازن ـه ي� بهگوێــرهى دهســتورى كۆمــارى عـ ێ�ـرا� ســا� .2005
بهههمــان شــێو ه لهههرێــى كوردســتانيش شــێوازى پهيڕهوكـراوى دياريكـ ن
ـرد� بازنـهى ههڵـ ب ژـراردن يهكبازنهييـ ه بهدرێـژ يا� ئـهو پێنــج خولـهى ههڵـ ب ژـراردن
ڵ
ارد� پ هرلهمـ نـا� ،س ـهرهڕاى ئ ـهوهى ياســاى ههڵـ ژـر ن
كهئهنجامــدراون بــۆ ههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتان ژمــاره 1ى ســا�  1992ل همــادهى 9يــدا
ب
ب

ـتا� بــۆ ن
ـكرد� ههرێــى كوردسـ ن
دابهشـ ن
ال� ك ـهم چــوار بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن جێگـ يـر كردبــو ،ك ـه چ� ل ـهڕوى كردهيي ـهوه هه ب ژ
ڵ�اردن ـهكان لهس ـهر بنهمــاى
ف
ف
اط ي� الع ـراق بعــد ،2013 ،2003ال،)172
يهكبازن ـه ي� ههڵـ ب ژـراردن جێبهجێكرا(.عبابكــر ،دور االنتخابــات ب
ال�لمانيــة ي� عمليــة التحــول الديمق ـر ي
� بهئامادهبـ ن
ـو� ليســتێىك دروسـ تـى دهنگــد هر نا� ه ـهر بازنهيهك ـهوه ل ـهو كات ـهدا بهجۆرێــك ي ژ
ـى ديارتريــن هــۆكار بــۆ ئ ـهو بابهت ـه پهيوهســت ب ێ
ڕةنگـ ب ێ
ل�ن ـهى

ف
ت
كا� سهرپهرشـ تـى هه ب ژ
ـى ب ـهو هۆي ـهوه بازن ـهكان داب ـهش بكات .ش
ڵ�اردنهك ـه نهيتوانيـ ب ێ
(�يــف ،الحكــم الصالــح ي� اقليــم كوردســتان_العراق،2013،
ق
ـرد� ياســاكهدا بازنـهى ههڵـ ژـر ن
ال .)209ههرچهنــد دواتــر لهههمواركـ ن
ارد� پ هرل همــان كـرا بهيهكبازنـ ه وهك لـهده� مــاددهى 9ى ههمواركـراودا ياســاكه
ب
�
ـتان-ع�اق ي ـهك ناوچ ـهى هه ب ژ
ڵ�اردن ـ ه ودابهشــدهكرێت بــۆ چهنــد ناوهندێــى ههڵـ ب ژـراردن).
گرتي ـه خــۆ ب ـهوهى (ههرێــى كوردسـ
ێ

دوهم :شێوازى فرهبازنه� هه بژ
ڵ�اردن:
ي

ڵ
ڵ
ن
ن
و� ن
تا� دونيا ئهوانهى هه ب ژ
جێگ�كردوه ،پهيڕهوييان لهشێوازى
ستكرد�
ستهێنا� دهسه�ت و دهستاوده
ڵ�اردنيان وهك ئامرازى بهده
لهزۆرينهى
ي
گ
ـرد� بازنـه ن
كا� ههڵـ ژـراردن كــردوه ،تائهنــدازهى ئـهوهى كۆدهنگيــهىك فيقــى دروســت بــوه لهسـهر گرنــى و پێويسـ تـى فرهكـ ن
فــره� بازنـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن
ب
ي
ڵ
ـرد� ديموكـراىس لهقهڵـهم دهدهن ،و بهنمايــهىك دهبيـنن لهمـهڕ جيديـه�ت
و�تدا(،د.عفيـ فـ� ،سـهرچاوهى پێشــو ،ال ، )770وههندێــك بهجێبهجێكـ ن
له
ي
ـوا� پڕوپاگهنــدهى ههڵـ ژـر ن
ڵ�اردنـهكان و پاكێـ تـى وبێگهردبونىلهڕێگـهى ڕهخسـ ن
هه ب ژ
ـاند� چوارچێوهيــهىك شــوێ�ن بــۆ كانديــد تابتـ نێ
ارد� تێــدا ئهنجــام بــدات،
ب
وچوارچێوهيــهىك جوگ ـر فا� بــۆ ئ ـهوهى دهنگــدهر مـ فـا� دهنگـ ن
ـدا� تێــدا پيــاد ه بكات(.الجبــوري ،الچمانــات الدســتوريه ل�نز اه ـه االنتخابــات النيابي ـه،
ي

 ،2013ال)130
لهگ ـهڵ ئهوهشــدا دابهشـ ن
ـكرد� دهوڵ ـهت بــۆ چهنــد بازن هيــهىك ههڵـ ب ژـراردن بهمانــاى ئ ـهو ه ناي ـهت ه ـهر بازنهي ـهك ت ـهواو س ـهربهخۆيه لهدهوڵهتهك ـه،
وس ـهربهخۆيه لهنوێن هرايهتيكردنيشــدا ،بهڵكــو ماناك ـه ل ـهوهدا قهتيــس ده ب ێ
� كهلهه ـهر بازنهيهك ـهوه ژمارهي ـهك كانديــد ب ـراوه دهبــن بــۆ نوێنهراي ـه ت�
ت ـهواوى گهل(.حمدي،أثــر نتائــج اإلنتخابــات عــى ممارســة الســلطة وحقــوق الفــرد ،2014 ،ال)31
ڵ
ى دابهشـ ن
ڵ�اردن ـه فۆرمێــى ڕێــكاره پێشــينيه ن
كا� پرۆس ـهى هه ب ژ
ر� خــودى فرهبازن ـه� هه ب ژ
ه ـه چ
ـكرد� ههرێــى و�تهك ـه دێــت بــۆ
ڵ�اردن ـه ،وبهواتــا 
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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چهنــد ناوچ هيــهىك ههڵـ ب ژـراردن و لههـهر ناوچهيهكـهو ه نوێنهرێــك يــان زياتــر ههڵدهبژێردرێــت بهگوێــرهى ئـهو سيســتێىم هه ب ژ
ڵ�اردنـهى پ هيــڕهو دهكــرێ

ڵ
لهو�تــدا.

ڵ
ارد� تاكهكــهىس پهيــڕهو دهك ـهن زۆرتريــن بازن ـهى ههڵـ ژـراردن دياريدهك ـهن بهگوێــرهى ژمــارهى كورســيه ن
و�تان ـهىسيســتێىم ههڵـ ژـر ن
كا�
ئهوهتــا ل ـهو
ب
ب
ڵ
پ هرلهمــان ،چونكـه لههـهر بازنهيهكـهو ه نوێنهرێــك ههڵدهبژێردرێــت ،جيــاواز لـهو و�تانـهى سيســتێىم ههڵـ ژـر ن
ارد� ليســت دهگرنـه خــۆ تێيــدا ژمــارهى
ب
بازن ـهكان كهمـ تـر دهبــن وڕوب ـهر و دهنگدهرهكانيـ شـى زۆرتــر دهبــن ،چونك ـه لهه ـهر بازنهيهك ـهوه زيــاد لهنوێنهرێــك ههڵدهبژێردرێــت.
ڵ
و بــۆ دابهشــكارى بازن ـه ن
و�تانــدا ،ئ ـهو پێوهران ـهش ب ـهزۆرى بريتـ ي ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن پێــوهرى جيــاواز پ هيــڕهو دهكرێــت له
ـ� له(:كامــل ،ترســيم حــدود

الدوائــر االنتخابي ـه ،2015 ،ال)5
ڵ
ن
كسا� لهژمارهى دانيشتوان لهنێوان بازن ه جياوازهكاندا )%52.8( ،و�تان پهيڕهوى لهم پێوهره دهكهن.
_ يه
ن ڵ
ڵ
�
و�تان جێبه ێ �
ج� دهكهن.
گ�ييه
كا� و�تهكه)%41.8( ،
_ گونجاندن لهگهڵ سنوره كار ێ ڕ
ت
رسوش� وخهسڵهته جوگرافيهكان)%24.2(.
_ ڕێزگرت�ن سنوره
_ ڕوبهرى جوگر فا� بازنهى هه ب ژ
ڵ�اردنهكه)%18(.
_ كۆمهڵگه خاوهن بهرژهوهنديه هاوبهشهكان)%16.7(.
ڵ
ت
ب ـه�م
گرنگ�يــن ڕێســا كهپشـ تـى پێدهبهسـ تـرێ ل ـهو پێوهران ـهدا هێنان ـهدى يهكسـ نـا� ڕێژهيي ـه لهنێــوان بازنهكانــدا ل ـهڕوى ژمــارهى دانيشــتوانهوه،
گ
ئ ـهو يهكســانيهى كهبهبنهمايــهىك ديموك ـراىس دادهنرێــت ،و دهبێت ـه هــۆكارى س ـهرهىك بهخشــي�ن ههمــان قورسـ يـا� بهدهنــى دهنگــدهران لهبازن ـه
جياوازهكانــدا ،بــۆ نمون ـ ه گ ـهر لهبازنهيــهىك هه ب ژ
ڵ�اردن ـهوه دو ئهوهنــدهى بازنهيــهىك تــر دهنگــدهرى ه ـه ب ێ
� ولهههردوكيانــدا ي ـهك كانديــد ب ـراوه بكــرێ،
ئ ـهوا پل ـهى كاريگ ـهرى دهنگــدهران لهبازن ـهى يهكهميانــدا كهمـ تـر ده ب ێ
� تــا ئاسـ تـى نيــوه بهب ـهراورد بهدهنگــد هر نا� بازن ـهى دوهم.
ڵ
ن
ن
شكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
كسا� لهنێوانياندا ،ژمارهيهىك زۆرى ئهو و�تانهى پهيڕهوييان لهفره ي� بازنهكان
جێكرد� يه
ڵ�اردن و جێبه
ههروهك بۆ دابه
كــردوه يهكســانيكردنيان بهســتۆتهوه بـه ژمــارهى گشـ تـى دانيشــتوانهوه ،وژمارهيــهىك تريــان بهســتويانهتهوه بهژمــارهى دهنگــدهره تۆماركـراوه ن
كا� هـهر
ناوچهيــهىك هه ب ژ
ڵ�اردنـهوه( .كامــل ،ترســيم حــدود الدوائــر االنتخابيـه ،2015 ،ال.)5

ـكرد� بازن ـه ن
لهگ ـهڵ ئهوانهشــدا شــێوازى تهكنيــى دهســتورى وياســا� پهيڕهوك ـراو لهدياريكــردن ودابهشـ ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردنــدا بهشــێوهيهىك س ـهرهىك
ي
ق
ن
ت
ـو� لالج ـراءات الســابق ه عــى انتخابــات مجلــس النــواب الع ـرا� ،2011 ،ال)76_75
خــۆى ل ـهدو ڕێگ ـ ه دهبينێت ـهوه( :البيــا� ،االگار القانـ ي
 _1دياريكـ ن
ـرد� ژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه ت� :لـ ێ�ـرهدا دهســتور ژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه ت� دياريــدهكات لهوهش ـهوه
ڵ�اردنيــش وێنــا دهكات بهگوێــرهى سيســتێىم ه هڵـ ژـر ن
بازن ـه ن
كا� هه ب ژ
ارد� پهيــڕهو ك ـراو ،گ ـهر سيســتێمهك ه زۆرين ـه بــو ئ ـهوا ئهوهنــده بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن
ب

ارد� ليســت بــو ئ ـهوا ژمــارهى بازن ـه ن
دهكرێت ـهوه بهگوێــرهى ژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجومهنهك ـه ،وگ ـهر سيســتێمهكه ههڵـ ژـر ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بريـ تـى ده ب ێ
�
ب
لهژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجومهنهك ـ ه ك ـ ه دابهشــدهكرێ بهس ـهر ژمــارهى ئ ـهو ئهندامان ـهدا ك ـه بڕيــارى لێــدراوه بــۆ ه ـهر بازن هي ـهك.
 _2دابهشــكردن بهگوێــرهى گــۆڕان لهچــڕى دانيشــتواندا :ل ـهم ڕێگهي ـهدا ژمــارهى ئهندامــان دهبهرسێت ـهوه بهژمــارهى دانيشــتوانهوه ،بهجۆرێــك ه ـهر
كا� ههڵـ ژـر ن
ـی بهس ـهر ژمــارهى ئهندامانيشــدا لهخول ـه جيــاوازه ن
زيــاد و كهمكــردن لهژمــارهى دانيشــتوان كاريگ ـهرى بهجێدێـ ڵ ێ
ارد� پ هرلهمانيــدا.
ب
ڵ
ق
ديارتريــن نمونـهش بــۆ ئـهم ڕێگهيـ ه دهســتورى كۆمــارى عـ ێ�ـرا� ســا�  2005كاتێــك ژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجومـه ن� نوێنـ هر نا� بهســتۆتهوه بهژمــارهى
دانيشــتوانهو ه وبهدياريكـراوى بــۆ هـهر سـهد هـ هزار كهســێك كورســيهىك دياريكــردوه ،بـهوهش بهههڵكشـ نـا� ژمــارهى دانيشــتوان له �
ع�اقــدا بهگوێــرهى
ێ
دهســتور دهبێــت ژمــارهى ئهندامانيــش زيادبكرێــن(.م  /49بڕگـهى يهكـهم)
�
مان�
 _3شێوازى ئاوێته :ێل�هدا ههردو شێوازى پێشو تێكهڵكێش دهكرێن بهجۆرێك بۆ ههر ژمارهيهىك دياريكراوى دانيشتوان يهك كورىس پ هرله ي
ـا� ژمــارهى ئهندامــان لـهو ژمارهيـ ه تێپـهڕ بــكات .لهوهشـهوه ژمــارهى بازنـه ن
دياريدهكرێــت بـه ڵ�م بنميچێــك دياريدهكرێــت كهنـ ب ێ
كا� ههڵـ ب ژـراردن بهگوێــرهى
ڵ� ن
سيســتێىم هه ب ژ
ارد� پهيڕهو كراو دابهشــدهكرێت.
ـكرد� بازن ـه ن
ـرد� ئهندامـ نـا� پ هرلهمــان لهوهش ـهوه دابهشـ ن
بهديــدى توێــژهر گونجاوتريــن ڕێگ ـه بــۆ دياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بريتي ـه لهڕێگ ـهى ســێيهم،
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كا� پ هرلهمانــى بهژمــارهى دانيشــتوانهوه لهگـهڵ دياريكـ ن
واتـ ه بهســتنهوهى كورســيه ن
ـرد� بنميچێــك وهك ســنورێىك دهســتورى كهنهكرێــت ئـهو ســنوره
ي
رێ� گ ـهل دهكات ب ـهو پێي ـهى ژمــارهى دانيشــتوان كاريگ ـهرن لهس ـهر دياريكــردن وپيادهكـ ن
ببهزێـ نـرێ ،چونك ـه ئهم ـه لهديوێكيــدا وێنــاى س ـهروه ت
ـرد�
ڵ
ڵ
ن
ـتكرد� قورسـ يـا� دار يا� و هه�وســان لهژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجوم ـه ن� نوێنهرانيشــدا.
س ـهروهرى لهو�تــدا ،ولهديوێــى تريش ـهوه نابێت ـه هــۆى دروسـ
ـرد� ژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه ت� ،كهمـ تـر ئ ـهوه ڕوندهكات ـهو ه بازن ـه ن
وشــياوى ڕونكردنهو هي ـه ئ ـهو ڕێگهيان ـهى باســكران لهدياريكـ ن
كا�

ڵ
ڵ
ڵ
هه ب ژ
ڵ�اردن لهاليهن چ دهسـه�تێكهو ه دابهشــدهكرێت ئاخۆ خودى دهســتور دياريدهكات ،يان دهسـه� ت� ياســادانان يان دهسـه� ت� جێبهجێكردن..

ئـهوهى لـه بــه ش
� دوهىم توێژينهوهكـهدا باســدهكهين.
ـكرد� بازن ـه ن
ئ ـهوهش گرنگ ـ ه لـ �ـرهدا ڕونبكرێت ـهوه ،وهك چــۆن دابهشـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن گرنــگ وپێويســت ه وده ب ێ
� ڕهچــاوى ژمــارهى دانيشــتوان بكرێــت
ێ
تێيــدا ،ئــاواش گرنگ ـ ه كهبازن ـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دوبــاره چــاوى پێدابخشــێ�ن ێتهوه ه ـهر مــاوهى جارێــك وگۆڕانــكارى تێــدا بكرێــت بهگوێــرهى گۆڕانــكارى
ڵ
� دهســتكارى وڕهچاونهكـ ن
و�تــدا .لهوهشـهوه هێشــتنهوهى بازنـه ن
لهژمــاره و دابهشـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بـه ب ێ
ـرد� گۆڕانــكارى و جوڵـهى
ـبو� دانيشــتوان لـهو
دانيشــتوان جۆرێــك لهنادادپ ـهروهرى دروســتدهكات لهنێــوان دهنگــد هر نا� ناوچ ـ ه جياجياكانــدا.

ڵ
خا�ن ـهى وهك خـ ڵـا� ئهرێـ نـى يهكبازن ـه� ههڵـ ب ژـراردن لهپێشــدا باســكران دهبن ـه خـ ڵـا� نهرێـ نـى لهفرهبازن ـه� هه ب ژ
ڵ�اردنــدا ،بهتايب ـهت
وههمــو ئ ـهو
ي
ي
گ
فرهبازن ـه ي� وادهكات دهنــى دهنگــد هر نا� ناوچ هي ـهك يــان بازن هي ـهك تهنهــا كاريگ ـهرى ه ـه ب ێ
� لهس ـهر ژمارهيــهىك دياريك ـراوى ئهندامـ نـا� پ هرلهمــان
گ
رناگ�درێــت بــۆ تـهواوى كورســيه ن
�
ژ
كا�
بهگوێــرهى ئـهو ژمــاره كورســيانهى بــۆ هـهر بازنهيــهىك ههڵـ بـراردن دياريكـراوه ،واتـه دهنــى تـهواوى دهنگــدهران وه ێ ڕ
پ هرلهمــان .ب ـهو جــۆرهش ئ ـهم شــێوازه وادهبي�ن ێــت كهكهمـ تـر ل هگ ـهڵ س ـهروه ت
رێ� گهلــدا دێت ـهوه.
ڵ
كا� شــێوازى يهكبازنهيي ـ ه وهك لهپێشــدا باســكران ل ـه ت
ر� خاڵ ـه نهرێني ـه ن
ه ـه چ
كا� گرتهخــۆى شــێوازى فرهبازنهييــدا ئ ـهوا دهبن ـه خــا� بههـ �ێزـر و
پۆزهتيــڤ ،ديارتريــن ئ ـهو خاڵ ـ ه پۆزهتيڤان ـهش بريتي ـه ل ـهوهى پهيوهنــدى نێــوان دهنگــدهر ونوێن ـهر زياتــر نزيــك دهكات ـهوه ئ ـهوهش ل هب ـهر بهرتهســى
ـنابو� دهنگــدهر بهئاسـ تـى گونجــاوى و لێوهشــاوه� كانديــداكان وههڵـ ژـر ن
ـاند� دهرهف ـه ت� زياتــر بــۆ ئاشـ ن
ســنورى ڕكاب ـهرى وبانگهش ـهكردن وڕهخسـ ن
ارد�
ب
ي
گونجاوترينيــان.

ڵ
ڕۆ� ههيـه لهههڵـ ژـر ن
ارد� باشـ تـري�ن كانديــدهكان بــۆ ئهندامێـ تـى پ هرلهمــان ،بهواتــاى ئـهوهى كواڵيـ تـى وئهزمونــدارى ئهندامـ نـا�
لهوهشـهوه ئـهم شــێوازه
ب
ـرد� كانديــداكان تهنهــا لهخواســت و ويسـ تـى پـ ت
� ب هب ـهراورد ب ـه يهكبازن ـه� ههڵـ ژـراردن ،چونك ـه ئ ـهو كات ت ـهوهرى دياريكـ ن
پهرلهمــان بهرزتــر ده ب ێ
ـار�
ب
ي
ڵ
ڕۆ� كاريگهرييــان ده ب ێ
سياســيدا قهتيــس نـ ب ێ
� لهس ـهر
ـا� ،بهڵكــو خواســت و ويسـ تـى دهنگــد هران وڕاوبۆچونيــان لهه ـهر ناوچهيــهىك ههڵـ ب ژـراردن

دياريكـ ن
ـرد� كانديــدى پارتهكانيــان.

ـرد� بازن ـه ن
س ـهربارى ئهوان ـهى پێش ـهو ه فرهكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بهب ـ هراورد بهيهكبازن ـه ي� ڕێكخســتنێىك ياسـ يـا� ئاڵۆزتــرى پێويســته ،چونك ـه يهكبازن ـه ي�
ـا� .لهگ ـهڵ ئهوهشــدا فرهبازن ـه� ه هڵـ ژـراردن ب ـهردهوام دهبێتههــۆى وروژانـ ن
ڕێكخســتنێىك ســادهى ههي ـ ه و وردهكارى ئهوتــۆى پێويســت نـ ب ێ
ـد� باب ـه ت�
ب
ي
ـكرد� بازنهكانــدا ،كهدهبێتـه بابهتێــى بــاو لههـهر گفتوگــۆ ومشــتومڕێىك ســياىس لهنێــوان اليهنـه ڕكابـهره ن
دادپـهروهرى لهدابهشـ ن
كا� پرۆسـهى ســياىس
ڵ
لهو�تــدا ،ئ ـهو بــارهى تاڕاد هيــهىك زۆر لهســايهى يهكبازنهييــدا چاوهڕواننهكراوه(.ســاعد ،س ـهرچاوهى پێشــو ،ال)8

تهوهرى دوهم

ڵ
شكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن وئاسۆى پێشخست�ن لهههرێىم كوردستاندا
دهسه�تىدابه
ـكرد� بازن ـه ن
ـكرد� ئ ـهم ت ـهوهره وهك لهناونيشــانهكهيدا ڕون ـه دابهشــدهبێت بــۆ دو پــار ،لهپــارى يهكهمــدا بــاس لهدهس ـه ڵ� ت� دابهشـ ن
باسـ ن
كا�
ـكرد� ئاســۆى پێشخســت�ن بازن ـهى ههڵـ ژـر ن
ههڵـ ژـراردن دهكرێــت .ولهپــارى دوهمــدا باس ـهك ه تهرخــان دهبێــت بــۆ باسـ ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتان.
ب
ب
بهمجــۆرهى الى خــوارهوه:

پارى يهكهم

ڵ
شكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن
دهسه� ت� دابه
ڵ
ڵ
ـكرد� بازن ـه ن
و�تــان ،تايبهتمهنــدى دياريكــردن و دابهشـ ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردنيــان داوهت ـه دهســت دهس ـه� ت� ياســادانان ،وژمارهيــهىك تــر ئ ـهو
ژمارهي ـهك له
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ل�نهيــهىك تايبهتمهنــد بــۆ ئـهو مهبهســته جيــا لـهو اليهنـهى سهرپهرشـ تـى هه ب ژ
ئهركهيــان خســتۆته سـهر شـ نـا� ي ژ
ڵ�اردنـهكان دهكات ،يــان دهدرێتـه ه همــان
ڵ
الي ـه ن� سهرپهرشــتيكارى ههڵـ ب ژـراردن وهك لهههنــدێ و� ت� تــر پ هيــڕهو دهكرێ(.ســعيد ،س ـهرچاوهى پێشــو،ال72و)73

� جيــاكارى بكرێــت لهنێــوان دياريكــردن لهالي ـهك ودابهشــكردن ودابهشــكردنهوهى بازن ـه ن
كا� هه ب ژ
ر� ب ـ هڕاى توێــژهر ده ب ێ
ئهگ ـه چ
ڵ�اردنــدا لهاليــهىك
ڵ
ـتور� وياسـ يـا� ڕێكدهخرێــت بهتايب ـهت ئ ـهو كات ـهى سيســتێىم پهيڕهوك ـراوى
تــرهوه ،چونك ـ ه زۆرين ـهى و�تــان ئ ـهو ه ـهردو كارهكــه بهڕێســاى دهسـ ي
ڵ
ژ ن
�
ژ
گ�ي ـهكان ديــارى ودابهشــكر ب ێ
ا� .ه ـه چ
ر� ئ ـهو و�تانهي ـه
ههڵـ بـراردن ههڵـ بـرارد� ليســت بێــت ،وبازنهكانيــش لهس ـهر بنهمــاى پارێ ـزگاكان يــان يهكهكار ێ ڕ
ـرد� بازن ـهكان زياتــر لهب ـهر ڕۆشــنا� دهق ـ ه دهســتور� و ياســاييه ن
ارد� تاكهكــهىس دهك ـهن ئ ـهوا دياركـ ن
كهزۆرتــر پ هيــڕهوى لهسيســتێىم ههڵـ ژـر ن
كا�
ب
ي
ي
ڵ
�
�
پهيوهنــدار بههه ب ژ
ـرى يــان ههمــان ئـهو
ڵ�اردنـهوه دياريدهكرێــت ،بـه�م دابهشــكردن و دوبــاره دابهشــكردنهوهى بازنـهكان دهسـ ێـپ�ن ه دهســتهيهىك كارگـ ێ ڕ
ڵ�اردن ـهكان دهكات .ئ ـهوهش بهئامانــىج جێبهجێكـ ن
دهســتهيهى سهرپهرشـ تـى هه ب ژ
ـرد� دادپ ـهروهرى لهنێــوان بازنهكانــدا پێب ـه پ ێ
� ل هگ ـهڵ گۆڕانــكارى
وجوڵ ـهى دانيشــواندا (.البــاز ،حــق المشــارك ه السياســيه ،1992 ،ال)104
ـرد� بازن ـه ن
كا� ههڵـ ژـراردن دهكهيــن ،ن ـهوهك دياريكـ ن
ـكرد� بازن ـه ن
ه ـهر بۆي ـ ه لهخــوارهو ه بهچهنــد بڕگ هي ـهك بــاس لهدابهشـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن ئ ـهوهش
ب
لهب ـهر ئ ـهوهى ئ ـهو كاره لهتايبهتمهنــدى د هق ـه دهســتورى وياســاييه ن
كا� بــوارى هه ب ژ
ڵ�اردن ـه وهك لهپێشــدا باســكرا:
ڵ
شكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن لهاليهن دهسه� ت� ياسادانانهوه :
 _1دابه
ڵ
ـكرد� بازن ـه ن
و�تانــدا پ هيــڕهوى ل ـهم ڕێگ هي ـ ه دهكرێــت بــۆ دابهشـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بهجۆرێــك خــودى دهس ـه ڵ� ت� ياســادانان ههڵدهسـ ت ێ
ـى
لهزۆرين ـهى
كا� ههڵـ ژـراردن لهچوارچێــوهى ياســاى ههڵـ ژـر ن
ـكرد� بازن ـه ن
بهدياريكــردن ودابهشـ ن
ارد� پ هرلهمــان يــان لهچوارچێــوهى ياســايهىك تايب ـهت ب ـهو بــواره.
ب
ب
ڵ
ئـهوهش لهبـهر ڕۆشــنا� دهقهدهســتوريه پهيوهنــدارهكان بهپرۆسـهى هه ب ژ
ڵ�اردنهكانـهوه .لهنمونـهى ئـهو و�تانـهى ئـهم شــێوازه دهگرنهخــۆ وياليهتـه
ي
يهكگرتــوه ن
كا� ئهمريــكا ،فهرهنســا ،ميــر� ،
وع�اق(.البيـ تـا� ،س ـهرچاوهى پێشــو ،ال)77
ێ
ڵ
ـكرد� بازن ـه ن
ـدا� دهس ـه ڵ� ت� دابهشـ ن
كا� پێـ ن
لههــۆكاره ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بهدهس ـه� ت� ياســادانان خــۆى لهڕێگهگرتــن دهبينێت ـهوه لهخ ـراپ بهكارهێنـ نـا�
دهس ـه ڵ� ت� دابهشــكردنهكه لهالي ـهن دهس ـه ڵ� ت� جێبهجێكردن ـهوه بهتايب ـهت تــرىس ئ ـهوه ههي ـه تهنهــا ي ز
ح�بێــك كهپێكهێن ـهرى كابين ـهى حكومي ـه
ڵ�اردن ـهوه بهئاقارێــك ڕۆڵ وپێگ ـهى ناوچ ـه ن
ئ ـهو پێگهي ـه بهكاربێ ـنێ بــۆ ياريكــردن بهبازن ـه ن
كا� هه ب ژ
كا� جێ
� نفــوزى خــۆى پت ـهو و جێگـ يـر بــكات ،يــان
� نفــوزى ڕكاب ـهره ن
بازن ـ ه وناوچ ـه ن
كا� جێ
كا� پ ـهرت پ ـهرت بــكات ولهئهنجامــدا نادادپ ـهروهرى و نايهكسـ نـا� لهنێــوان بازن ـهكان وژمــارهى دهنگدهرانــدا
� بهب ـ هراورد بهدهنـ گـى دهنگــد هر نا� هـ �ێزـر و اليهن ـ ه ڕكاب ـهره ن
دروســت بــكات .بهجۆرێــك دهنگــدهره ن
كا� خــۆى دهنگهكانيــان قورسـ يـا� زياتريــان ده ب ێ
كا�.

(عبدالحفيظ،قانــون تقســيم الدوائر:نظــرة نقديــة تحليليــة)2015 ،
ڵ
ڵ
كا� ههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� بازن ـه ن
و�تان ـهى ياســادانهر لهچوارچێــوهى ياســاى تايب ـهت بهههڵـ ژـر ن
و� ت� �
ارد� ديــارى ودابهشــكردوه
ع�اق ـه،
ل ـهو
ێ
ب
ب
ڵ
ڵ�اردن ـه ن
ئهوهتــا لهچوارچێــوهى ياســا دهرك ـراوه ن
كا� ههڵـ ژـراردن ل ـهدواى ســا�  2003بازن ـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دياريك ـراوه ،دواترينيــان ياســاى هه ب ژ
كا�
ب
ارد� دياريكــردوه بهگوێــرهى ژمــارهى پارێ ـز ن
كا� ههڵـ ژـر ن
ئهنجوم ـه ن� نوێنهران ـ ه ژمــاره 45ى سـ ڵـا� 2013كاتێــك بازن ـه ن
گاكا� عـ ێ�ـراق كهه ـهژده پارێ ـزگا بــوه
ب
ت
ل ـهكا� داڕشــت�ن ياســاكه وســنورى ه ـهر پارێزگايــهىك وهك ســنورى بازنهيــهىك ههڵـ ب ژـراردن دياريكــردوه .دواتــر بــۆ ه ـهر بازن هي ـهك ژمارهيــهىك هاوتــاى
ق
لهكــورىس پ هرلهمـ نـا� تهرخــان نهكــردوه بهڵكــو پيودانـ گـى ژمــارهى دانيشـ ن
ـتوا� ه ـهر پارێزگاك ـهى بهههنــد وهرگرتــوه وهك لهدهســتوردا ده� لهس ـهر
ن
ژ
ـورس تهرخانك ـراو بۆيــان جێگـ يـر كراوه(.مــادهى /11يهك ـهم
هاتــوه ،ههربۆي ـه لهخشــتهى هاوپێــىچ ياســاكهدا نــاوى بازن ـهكا� ههڵـ بـراردن وژمــارهى كـ ي
ڵ
ڵ�اردن ـه ن
لهياســاى هه ب ژ
كا� ئهنجوم ـه ن� نوێن ـ هر نا� عـ ێ�ـراق ژمــاره 45ى ســا� )2013
ن ڵ
ڵ
� ق
شكرد� بازنه ن
ن
ڵ�اردنه ن
با�ى هه ب ژ
كا�
كا� گرتوه لهمهڕ دياريكردن ودابه
ع�ا� ڕێگهى ب ه دهسه� ت� جێبهجێكردن وكۆمسيۆ�
بهوهش ياسادانهرى ێ
ق
ن
ههڵـ ب ژـراردن  ،چونك ـه بهشــێوهيهىك ڕون وئاشــكرا ب ـهده� ياسـ يـا� ئ ـهو بابهت ـهى ڕێكخســتوه و بــۆ ئ ـهوا� بهجێنههێشــتوه .ئهم ـهش بهبــڕواى توێــژهر
ق
كارێــى باشــه وبهخاڵێــى پۆزهتيــڤ تۆماردهكرێــت بــۆ ياســادانهرى عـ ێ�ـرا� .بهههمــان شــێوهش ياســادانهر لهههرێــى كوردســتاندا لهچوارچێــوهى
ياســاى پ هرلهمـ نـا� كوردســتان ژمــاره 1ى سـ ڵـا�  1992تاك ـه بازن ـهى ههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� دياريكــردوه.
ب
كا� ههڵـ ژـر ن
ارد� ئهنجوم ـه ن� نوێن ـ هران وب ـه ياســايهىك تايب ـهت بازن ـه ن
ر� ياســادانهرى ميرسي ـه ل ـهدهرهوهى ياســاى ههڵـ ژـر ن
ه ـه چ
ارد� ئهنجوم ـه ن�
ب
ب
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 83

ـكرد� بازن ـه ن
نوێن ـ هر نا� دياريكــردوه ،ئهويــش ياســاى دابهشـ ن
ڵ�اردن ـ ه ژمــاره 202ى سـ ڵـا� .2014ههرچهنــد دهركـ ن
كا� هه ب ژ
ـرد� ياســايهىك ل ـهو جــۆره
بوب ـه جـ ێ �ـى ڕهخن ـه ول ـهالى ههندێــك بهكارێــى نامــۆ ناســێ�ن ا(عبدالحفيظ،قانون تقســيم الدوائر:نظــرة نقديــة تحليليــة ،)2015 ،ل هگ ـهڵ ئهوهشــدا

ياســاكه بهشــێوهيهىك ورد ههوڵيــداوه بازن ـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دابهشــبكات بهگوێــرهى ئ ـهو سيســتێمه ئاڵــۆزهى لههه ب ژ
ڵ�اردنهك ـه پ هيــڕهو دهكرێــت
كهئهويــش سيســتێىم تێك ـه ڵ�وه ،بهشــێىك كورســيهكان كهزۆرينهي ـ ه بهشــێوهى ههڵـ ژـر ن
ارد� تاكهكــهىس پڕدهكرێت ـهوه وبهش ـهكهى تــر بهشــێوهى
ب
ليســت پڕدهكرێن ـهوه.
ديارتريــن ئ ـهو ڕهخنهي ـهش ل ـهم شــێوازه دهگ�ێــت لهقــورىس وئاڵــۆزى گۆڕانــكارى كــردن لهبازن ـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن خــۆى دهبينێت ـهوه چونك ـ ه لهه ـهر
ي
ـكرد� بازن ـه ن
ويســت وپێويســتيهىك ل ـهو جــۆره دهخوازێــت ياســاى ههڵـ ژـراردن يــان ياســاى تايب ـهت بهدابهشـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن ههمــوار بكرێت ـهوه،
ب

�
ئاشكراش ـ ه پرۆس ـهى ههمواركردن ـهوهى ياســا پێويسـ تـى بهههنــگاو وقۆنــا�غ زۆرتــر ده ب ێ
ـرى.
� بهب ـهراورد ب ـهكارى كارگـ ێ ڕ
ڵ
ـدا� دهسـه ڵ� ت� دابهشـ ن
زيــاد لـهوهش ههمــان تــرس كـه لهپێـ ن
ـكرد� بازنـهكان بهدهسـه� ت� جێبهجێكــردن چاوهڕواندهكرێــت ،ێ�ل�هشــدا چاوهڕوانكـراوه،
بۆي ـه ههندێــك بهگهرانتيــهىك ڕههــاى نابي ـنن  ،چونك ـ ه دهكــرێ زۆرين ـ ه ڕههــاى پ هرلهمانـ يـى ل ـهالى ئ ـهو پــارت وليســته بێــت ك ـه حكوم ـه ت� پێكهێنــاوه،
شكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
جێ
بگون� وببێته هۆى بچوككردنهوهى
ڵ�اردن كهلهگهڵ بهرژهوهندى خۆيدا
لهوهشهوه ئهو پارته ياسايهك دادهڕێژێت بۆ دابه

دهرفه ت� ڕكابهره ن
كا�(.خالد،األنظمة السياســية ،2015 ،ال )90
شكرد� بازنه ن
ن
ڵ�اردن لهڕێگهى ي ژ
كا� هه ب ژ
ل�نهى تايبهتمهندهوه:
_2دابه
ارد� تاكهكــهىس پ هيــڕهو دهكرێــت ولهب ـهر زۆرى وبهرتهســى بازن ـه ن
وهك لهپێش ـهوه باســكرا كاتێــك سيســتێىم ههڵـ ژـر ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن تێيــدا باب ـه ت�
ب
ڵ
و� جێبهجێكـ ن
ـرد� دهدرێــت.
دابهشــكردن ودوبــاره دابهشــكردنهوهى بازن ـهكان لهپێنــاو بهديهێنـ نـا� دادپ ـهروهرى لهنێوانيانــدا دهبێت ـ ه فاكتێــك و ه ـه
ڵ
وئينگل�اي ـه ،بۆنمون ـ ه لهئهزمـ ن
ت
لهبهرئ ـهوه كارى دابهشــكارى ئهدرێتــه ي ژ
ـو�
ل�نهيــهىك تايبهتمهنــد ب ـهو بــواره ،نمون ـهى ئ ـهو و�تان ـه كهن ـهدا وئوسـ تـراليا

كا� ســنور بـهو پێيـهى سيســتێىم ههڵـ ژـر ن
ل�نـه ن
كا� ههڵـ ژـر ن
ـكرد� بازنـه ن
ئينگلتـهرادائـهرىك دابهشـ ن
ل�نهيــهىك تايبهتمهنــد بهنــاوى ي ژ
ارد� سـ ێ�ـپ�دراوهته ي ژ
ارد�
ب
ب
ڵ
ن
ن
تاكهكــهىس پهيــڕهو كــردوه بــۆ ههڵـ ب ژـرارد� پ هرلهمانـ يـى بهپـ ێ �ـى ياســاى ئهنجوم ـه� گشـ تـى ئ ـهو و�ته(.زيــن الديــن ،س ـهرچاوهى پێشــو ،ال)451

� ه ـهر د ه بــۆ پــازده ســاڵ جارێــك ڕاپۆرتێــك پێشــكهش بــكات تێبيـ نـى وپێشــنيازه ن
وههري ـهك ل ـهو ي ژ
ل�نان ـه ده ب ێ
كا� تێــدا بخات ـهڕو س ـهبارهت بهيهكێــك
يــان گشــت بازن ـه ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن و ڕاپۆرتهك ـ ه پێشــكهش دهكرێــت بهوهزيــرى ناوخــۆ ،ئهويــش الى خۆي ـهو ه دهيخات ـه بهردهســت پ هرلهمــان بــۆ
پهس ـهندكردن يــان پهس ـهندنهكردن ،لهبــارى پهسهندكردنيشــدا دهخرێت ـ ه بهردهســت شــاژن بــۆ دهركـ ن
ـرد� ئـ يـرادهى مهلهىك(.هريــى ن ـژاد ،حقــوق
اســاىس تطبي ـىق  ،1387 ،ال)49
ڵ
ـكرد� بازن ـه ن
ـدا� تايبهتمهنــدى دابهشـ ن
نگاند� ئ ـهم شــێوازهدا ههندێــك پێيــان واي ـه لهبهرئ ـهوهى لهبــارى پێـ ن
ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بهدهس ـه� ت�
لهههڵس ـه
ڵ
ڵ
ياســادانان و دهس ـه� ت� جێبهجێكــردن تــرىس خ ـراپ بهكارهێنـ نـا� ئ ـهو دهس ـه�ته چاوهڕوانك ـراو ه بۆي ـ ه چارهس ـهرێىك گونجــاو ه ئ ـهو ئهرك ـه بدرێت ـه

كا� ڕايكـ ن
ل�نان ـه ڕهنگ ـه ل ـه ت
ل�يــهىك س ـهربهخۆ و پيشه�(.اســماعيل ،س ـهرچاوهى پێشــو ،ال ،)105لهب هرانب ـهردا بهشــێىك تــر واى دهبي ـنن ئ ـهم ي ژ
يژ
ـرد�
ي
ارد� ئهندام ـه ن
كا� ههڵـ ژـر ن
كێ� نێــوان پارت ـه سياســيهكان ل ـه ت
كارهكانيــدا تـ ش
ـو� بهريهككهوتــن بێــت ل هگ ـهڵ كێشــمه ش
كا� بهتايب ـهت كاتێــك ئهندامێـ تـى
ب
ح�بي ـهو ه ئ ـهوهش بێگومــان بێالي ـه ن� ئ ـهو ي ژ
تێيــدا ببهسـ تـرێتهو ه بهڕهزامهنــدى ي ز
ل�نان ـه دهخات ـ ه ژێــر پرسيارهوه(.ســعيد ،س ـهرچاوهى پێشــو ،ال)79

ـكر� بازن ـه ن
ل�نان ـ ه بــۆ دابهشـ ن
لهوهش ـهوه ب ـ هڕاى توێــژهر دياريكـ ن
ـرد� ئ ـهو ي ژ
كا� ههڵـ ب ژـراردن ل ـهو كۆمهڵگايان ـ ه زياتــر دهتوانێــت بهشــێوهيهىك پــاك
وپيشـه� كاره ن
كا� ئهنجــام بــدات كـه ديموكـراىس وهۆشــيارى ســياىس ههنــگاوى زۆرى ههڵهێنــاو ه وبهئاسـ نـا� دهتوانرێــت بهشــێوهيهىك دامـهزراوه ي�
ي
ڵ
سـهربهخۆىبون وپيشـه ي� بــون لهپێكهاتــن وكارهكانيــدا جێگـ يـر بكرێــت ،جيــاواز لـهو و�تانـهى ئـهو بههايانـ ه تهنهــا نــاو وناونيشــان ئـهو جــۆره دامهزراوانـه
ڵ
ن
بــو� ههي ـه ك ـه چ� ل ـهڕوى پێكهاتــن وكارهوه ب ـهو جــۆره ني ـه .بۆي ـه ل ـهم كۆمهڵگايان ـهدا دابهشــكردنهك ه بسـ ێ�ـپ�درێت ه دهس ـه� ت� ياســادانان گونجاوتــره.
ڵ
شكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن لهڕێگهى دهسه� ت� جێبهجێكردنهوه:
 _3دابه
ڵ
كا� ههڵـ ژـراردن يةكێــك دهبێــت لهتايبهتمهندي ـه ن
ـكرد� بازن ـه ن
ب هپـ �ـى ئ ـهم شــێوازه دهس ـه ڵ� ت� دابهشـ ن
كا� حكوم ـهت ،بهجۆرێــك خــودى دهس ـه� ت�
ب
ێ
ڵ
س بهدابهشــكردن ودوبــاره پێداچون ـهوه بهســنورى بازن ـه ن
كا� هه ب ژ
جێبهجێكــردن ه هڵــده ێ
ڵ�اردنــدا ل ـهو�ت .ئهم ـهش وهك لهپێشــدا باســكرا ترســێك
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
دروســت دهكات ب ـهوهى ئ ـهو تايبهتمهندي ـه بــۆ بهرژهوهنــدى پــارت وهاوپهيمـ نـا� دهس ـه�تدار بقۆزرێت ـهوه لهڕێگ ـهى كردن ـهوهى بازن ـهى ههڵـ ب ژـراردن
گ
بــۆ ئـهو جێگانـهى دهبنـ ه جێنفــوزى ،يــان لهڕێگـهى ههڵوهشــانهو ه وپهرتكـ ن
ـرد� دهنــگ وسـهن� ڕكابـ هر نا� لهنێــو ژمارهيــهىك زۆرى بازنـهى ههڵـ ب ژـراردن.
ڵ�اردنهكـه يــان تێكـ ن
(ســعيد ،سـهرچاوهى پێشــو ،ال )79لهوهشـهو ه دهكرێــت ببێتـه يهكێــك لهڕێگـه ن
كا� ســاختهكارى لههه ب ژ
ـدا� پرۆسـهكه بهگشـ تـى.
(ســارى ،النظــام االنتخـ بـا� عــى ضــوء قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ،2005 ،ال)73
ڵ
ڵ
ڵ
و� ت� مهغريب ـ ه ب هپـ �ـى ياســاى ڕێكخســت�ن پرۆس ـه ن
و�تانــه ش
كا� ههڵـ ب ژـراردن دهس ـه�ت دراوهت ـه
� كهپ هيــڕهوى ل ـهم ڕێگهي ـه دهك ـهن
لهنمون ـهى ئ ـهو
ێ
ڵ
وهزيــرى ناوخــۆ وهك ڕهگهزێــى ديــارى دهس ـه� ت� جێبهجێكــردن ب ـه دابهشــكردن ودابهشــكردنهوهى بازن ـه ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن(.مــادهى 2 ،1ل ـه ياســاى
ڕێكخســت�ن ژمــاره  27.11ل ـه14ى)2011/10/
ـكرد� بازن ـه ن
ـدا� تايبهتمهنــدى بهدهس ـه ڵ� ت� جێبهجێكــردن بهدابهشـ ن
توێــژهر لـ �ـرهدا ت ـهواو هاوڕاي ـه لهگ ـهڵ ئ ـهوهى پێـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دهبێت ـه هــۆى
ێ
كۆكردن ـهوهى ه ـهردو ســيفه ت� ڕكاب ـهر و داوهر ل هي ـهك اليهنــدا ،ئ ـهوهش ل هگ ـهڵ پرنسـ پـي� دادپ ـهروهرى و بێاليهنيــدا ناگون ـجێ  ،چونك ـه ئ ـهو بــاره
ڕێگهخۆشــدهكا دهس ـه ڵ�تداران لهقازانــىج خۆيــان ولهپێنــاو جێبهجێكـ ن
ـرد� خواســته بهرتهســك وتايبهتيهكانيــان و ل ـهدژ ڕكابهرهكانيــان بهكاريبب ـهن.
گ
ڵ
ڵ
ڵ
ن� و بهرج هســته ن
و�تــدا لهجێگ�كـ ن
كرد� ت ـهواوى
ـرد� هاوس ـه
ناكــرێ ئ ـهوهش لهبـ يـر بكــرێ كهلهههمــو بارهكانــدا ڕۆ� دهس ـه� ت� دادوهرى له
ي
ڵ
ـكرد� بازن ـه ن
كا� دابهشـ ن
ڕێســا پهيو هنــداره ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن لهنمون ـهى( ســيفه ت� نوێن هرايهتيكــردن ،يهكسـ نـا� نێــوان دهنگــد هران ،وبێالي ـه ن� دهس ـه� ت�
بگ�ێت .ئهوهش بهگوێرهى ئهو ڕۆڵه چاودێريىكاره كاريگهرهى كهخاوه ت
نێ�(.بۆ زياتر بڕوانه:اسماعيل ،سهرچاوهى
دابهشكارى بازنهكان )..ناديده ي
پێشــو،ال  ،107_106و ســعيد ،س ـهرچاوهى پێشــو ،ال 80ودواتــر).

پارى دوهم

ن
دياريكرد� بازنهى هه ب ژ
ئاسۆى پێشخست�ن
ڵ�اردن لهههرێىم كوردستاندا

وهك لهپێشــدا ئامــاژهى پێــدرا لهههرێــى كوردســتاندا پهيــڕهوى لهشــێوازى يهكبازنـه� ههڵـ ژـراردن كـراو ه لهههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمانيــدا لـهو پێنــج خولـهى
ب
ب
ي
ڵ
ههڵـ ب ژـراردن ئهنجامــدراوه ،ئـهو بــارهش بهگوێــرهى ياســاى پ هرل همـ نـا� كوردســتان ژمــاره 1ى ســا� 1992ى ههمواركـراو ،ئهگـه چ
ر� خــودى ئـهو ياســايه
پێــش ئـهوهى ههمواربكرێتـهو ه فرهبازنـه ي� گرتبوهخــۆ وهك لهپێشــدا باســكرا.

ن
دياريكرد� بازنهى هه ب ژ
ڵ�اردن دهگهڕێتهوه بۆ چهند هۆكارێك:
ئهوهش يارمهتيدهرى سهرهىك بوه ،بهڕاى توێژهر ،بۆ گرتنهخۆى ئهم جۆرهى
كا� ههڵـ ژـراردن بههــۆى فرهنهكـ ن
ـرد� پرۆس ـه ن
 _1ســانا� جێبهجێكـ ن
ڵ�اردن ـهوه ،بهجۆرێــك لهيهكبازن ـهدا دهنگ ـهكان ده �
ـرد� بازن ـهى هه ب ژ
ژم�دريــن
ێ
ب
ي
وجيادهكرێن ـهوه و كورســيهكانيش دابهشــدهكرێن.
كا� پ هرلهمــان ودياريكـ ن
ـكرد� كورســيه ن
ارد� ليســت ونوێنهراي ـه ت� ڕێــژه� وهك شــێوازێك بــۆ دابهشـ ن
 _2لهخۆگرتـ نـى سيســتێىم ههڵـ ژـر ن
ـرد� ب ـراوهكان
ب
ي
ڕێگهخۆشــكهره بــۆ ئ ـهوهى دياريكـ ن
ـرد� يهكبازن ـه ي� پ هيــڕهو بكرێــت .بهپێچهوان ـهى سيســتێىم تاكهكــهىس وزۆرين ـهى ههڵـ ب ژـراردن كهڕاســتهوخۆ
ـرد� بازن ـه ن
پێويسـ تـى بهفرهكـ ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردن ـه.

ڵ
 _3وهك باســكرا يهكبازن ـه ي� ههڵـ ب ژـراردن زياتــر ل هگ ـهڵ ئ ـهو و�ت وههرێمان ـهدا دهگون ـجێ كهڕوب ـهر و ژمــارهى دانيشــتوانيان زۆر وف ـراوان ني ـه ،بۆي ـه
�
ت�وانين ـهو ه دهكرێــت وابخوێ�ن ێت ـهو ه كهيهكبازن ـه ي� لهههرێمــدا ژينگ هيــهىك تاڕادهي ـهك گونجــاوى دۆزيوهت ـهوه.
ل ـهو ێ ڕ
كا� ههڵـ ژـر ن
ـرد� بازن ـه ن
كا� ههرێــى كوردســتان بهئاراســتهى فرهكـ ن
ـو� ه ـهوڵ وپــرۆژهى پارت ـه سياســيه ڕكاب ـهره ن
 _4نهبـ ن
ارد� پ هرلهمــان هۆيــهىك تــرى
ب
هێشــتنهوهى يهكبازنهييـه ،بهتايبـهت لهاليـهن ئـهو دو پارتـه گهورهيـهى بهشــداربونه لهپێكهێنـ نـا� كابينـه يـهك لهدواييهكـه ن
كا� حكومهتــدا وايكــردوه
هيــچ يهكيــان پرۆژهيــهىك لـهو جــۆره پێشــكهش نهكـهن ،سـهربارى ئـهوهش ئـهو داواكاريـهش لهاليـهن پارتـه ن
كا� تــرى دهرهوهى ئـهو پارتـهش نابي�ن ێــت.
وپهيوهســت بههێشــتنهوه يــان گۆڕانكاريكــردن لهشــێوازى دياريكــردن يهكبازن ـه ي� ههڵـ ب ژـراردن لهههرێمــدا توێــژهر ڕاپرســيهىك لهنێــو دهنگدهرانــدا
ـرد� ولێكهوت ـه ن
ئهنجامــداوه س ـهبارهت بهيهكبازن ـه� ههڵـ ژـراردن وفرهكـ ن
كا� ه ـهر ي ـهك ل ـهو دو شــێوازه لهس ـهر نوێن هرايهتيكــردن وپرۆس ـهى ســياىس
ب
ي
بهشــێوهيهىك گشـ تـى.
لهڕاپرســيهكهدا  104فــۆرم دابهشــكرابو بهس ـهر چـ ي ن
ـ� و توێــژه جياجياكانــدا بهتايب ـهت لهس ـهر ئاسـ تـى خوێنــدكار و مامۆســتاى زانكــۆ ،بهه ـهردو
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ڵ�اردنــدا .ههمــو ئهوان ـهش لهخشــته ن
ـداريكرد� لهپرۆس ـه ن
ن
ڕهگ ـهزهوه .بهڕهچاوكـ ن
كا� هه ب ژ
كا� ()5_1دا ئاماژهيــان
ـرد� تهم ـهن و ئينتمــاى حـ ي زـر ب� وبهشـ

پێك ـراوه.

لهنــاوهڕۆىك ڕاپرســيهكهدا چهنديــن پرســيار خراونهت ـهڕو س ـهبارهت ب ـهدو ت ـهوهرى س ـهرهىك ،ئهوانيــش يهكبازن ـه� وفرهبازنهيـ ي ن
ـ� س ـهبارهت ب ـه
ي
ڵ
ژ ن
�
ـنا�
ههڵـ بـرارد� پ هرلهمانـ يـى لهههرێمــدا .لـ ێـرهدا ههوڵئهدهيــن دهرهنجامـهكان وشــيكردنهوهيان لـهدو خاڵــدا بخهينـ ه ڕو ،ولهخــا� ســێيهمدا لهبـهر ڕۆشـ ي
كا� ههڵـ ژـر ن
ئ ـهو دهرهنجامان ـه بهپرۆژهي ـهك ئاســۆى بازن ـه ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتان بخهين ـهڕو:
ب
يهكهم :دهرهنجامه ن
كا� تهوهرىيهكبازنه� هه ب ژ
ڵ�اردن:
ي

كا� تايب ـهت بهپرۆس ـهى ههڵـ ژـر ن
ل ـهم ت ـهوهرهى ڕاپرســيهكهدا  13پرســيار خراوهت ـهڕو س ـهبارهت بهيهكبازن ـهى ههڵـ ژـراردن ولێكهوت ـه ن
ارد� پ هرلهمـ نـا�
ب
ب
ـۆر� نوێنهراي ـه ت� ،وچهنــد بارودۆخێــى پهيوهســت بهدهنگــد هران ونوێنهرانيــش.
كوردســتان وئاســت وجـ ي
ڵ
ن
ـداربوا� ڕاپرســيهكه ،ولهڕێگ ـهى وهرگرتـ نـى وه�ىم
لهدهرهنجــاىم ڕاپرســيهكهوه س ـهبارهت ب ـهو پرســيارانهى ل ـهم ت ـهوهرهوه خراوهت ـه بهردهســت بهشـ

زۆرينـهوه  ،ئـهم دهرهنجامانـه بهرجهســت ه دهبــن( :بــۆ وردهكارى زياتــر سـهبارهت بهدهرهنجامـهكان بڕوانـه خشــتهى ژمــاره_)_6
ن
_ يهكبازن ـه ي� ل ـه ههڵـ ب ژـرارد� پ هرلهمانـ يـى ههرێمــدا بۆشــاييهىك گ ـهورهى لهنێــوان دهنگــدهر ونوێن ـهر دروســتكردوه.بهوهش ئ ـهم جــۆره دياريكردن ـه
نهيتوانيــوه دهنگــدهر لهنوێن ـهر نزيكبكات ـهوه.
ـداريكرد� زۆرتــرى دهنگــد هران لهپرۆس ـه ن
ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردنــدا ،بهڵكــو بهپێچهوان ـهوه هۆكارێــك بــوه بــۆ
_ يهكبازن ـه ي� پاڵنهرێــك نهبــوه بــۆ بهشـ
بهشــدارينهكردن يــان كــهىم بهشــداريكردن ل ـهو پرۆس ـهيهدا.
ڵ
ڕۆ� دهنگد هر نا� كهمكردۆتهوه لهبراوه ن
كرد� ت
ت
ندامێ� پ هرلهمان
باش�ي�ن كانديدهكان بۆ ئه
_ يهكبازنه ي�
ـو� نوێنـ هر نا� ناوچـ ه جياجيـ ن
_ يهكبازنـه� ههڵـ ژـراردن هــاوكار نهبــو ه بــۆ بـ ن
ـاكا� ههرێــم لهپهلهماندا.ئهگـه چ
ر� بهڕێژهيــهىك زۆر كـهم ئـهم ڕايـه پارسـهنگ
ب
ي
دراوه لهگـهڵ پێچهوانهكهيــدا.
ڵ
ك� هه ب ژ
كێ� ێ �
ڵ�اردندا.
_ يهكبازنه ي� ڕۆ� ههبوه لهكهمكردنهوهى ب ڕ
ن
ـداريكرد� دهنگــد هر نا� پارێزگايـهك كاريگـهرى هـه ب ێ
� بهسـهر تـهواوى دهرهنجامهكانـهو ه لهقازانــىج اليهنێــى ڕكابـهر
_ يهكبازنـه ي� وايكــردو ه ڕيــژه ي� بهشـ
لههه ب ژ
ڵ�اردنــدا.

ن
نجامدا� ساختهكارى لههه ب ژ
ڵ�اردندا
_ يهكبازنه ي� ڕێگر نيه لهئه
ڵ
كرد� پارت ه سياسيه بچوكهكان بهكورىس پ هرله ن
ڕۆ� ههبوه لهبراوه ن
ما�
_ يهكبازنه ي�
_ لهيهكبازنه� هه ب ژ
ڵ�اردندا پارت ه سياسيه گهوره ڕكابهرهكان زيانيان بهركهوتوه.
ي
ن
ن
ژ
ڵ�ارد� پ هرلهما� كوردستان گۆڕانكارى تێدا بكرێت.
_ پێويسته يهكبازنه ي� هه ب
دوهم :دهرهنجامه ن
كا� تهوهرى فرهبازنه� هه ب ژ
ڵ�اردن:
ي
ن
ه ـه چ
ر� پهيوهنــداره بهت ـهوهرى فــره بازنهيي ـهوه ئ ـهوا دهرهنجام ـهكا� ڕاپرســيهكه ب ـهم شــێوهيه دهكهون ـهوه (:بــۆ زياتــر س ـهبارهت بهڕێــژهى س ـهدى
ڕاكان بڕوان ـ ه خشــتهى ژمــاره_)_7
ارد� پ هرله ن
ڵ� ن
دياريكرد� بازنه ن
ن
كا� هه ب ژ
ما� كوردستان لهيهكبازنهييهوه بگۆڕدرێت بۆ فرهبازنه ي�
_ پێويسته شێوازى
ارد� پ هرله ن
ڵ� ن
_ چاوهڕوان دهكرێت بهفرهبازنه ن
كرد� هه ب ژ
بۆشا� نێوان دهنگدهر ونوێنهر كهمبێتهوه.
ما� كوردستان
ي
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتان وادهكات كواڵيـ تـى ئهندامـ نـا� بهرزتــر بێت ـهو ه لهڕێگ ـهى براوهكـ ن
كا� ههڵـ ژـر ن
ـرد� بازن ـه ن
_ فرهكـ ن
ـرد� خــاوهن بڕوانام ـ ه و
ب
ئهزمونــدار ل ـهڕوى بهڕێوهبــردن و سياس ـهتهوه.
ن
ان� ن
_ فرهبازنه� هه ب ژ
ڵ�اردن تاڕادهيهىك زۆر گ هر ت
جياجياكا� ههرێم دهكات لهپ هرلهماندا.
بو� نوێنهرى ناوچه
ي
ڵ
_ فرهبازنه ي� هاوكار ده ب ێ
� بۆ زياتر بهشدارى سياىس هاو�تيان لهههرێمدا.
ڵ
ڵ�اردندا.لهبهرانبهريشــدا نابێت ـه هــۆى ڕهخسـ ن
ـا� لهكهمكردن ـهوهى ســاختهكارى لههه ب ژ
ڕۆ� كاريگ ـهرى نـ ب ێ
ـاند� دهرف ـه ت� زياتــر بــۆ
_ فــره بازن ـهى
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ســاختهكارى لههه ب ژ
ڵ�اردنــدا.
ڵ
قورسكرد� خهرجيه ن
ن
ڕۆ� ئهرێ�ن ده ب ێ
كا�
� بهب هراورد ب ه تێچو و
_ فرهبازنه ي�
ـرد� بازنـه ن
_دياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن لهههرێمــدا پێويســته لهدهسـه ڵ� ت� دامهزرانــدن بێــت وبـهده ق� دهســتورى ڕێكخـر ب ێ
ا� %61.5.لهگـهڵ ئـهم بـژاردهدا
بــوه ،دياريكردن هك ـه گونجــاو ه بدرێت ـ ه دهس ـه ڵ� ت� ياســادانان  %68.3لهبهشــدار نا� ڕاپرســيهكه هــاوڕان ل ـهو بارهي ـهوه ،ولهبــارى پێـ ن
ـدا� تايبهتمهنــدى
ڵ
ڵ
ر� سـ ن
دياريكردن ـ ه بهدهس ـه� ت� جێبهجێكــردن بهتايب ـهت وهزراه ت� ناوخــۆ  %16.3لهگ ـهڵ ئ ـهم ب ـژاردهدا بــون ،ه ـه چ
ـپارد� ئ ـهو دهس ـه�تهيه
ن ڵ
ـيۆ� بــا�ى س ـهربهخۆى ههڵـ ب ژـراردن و ڕاپــرىس ههرێــم ئ ـهوا  %44.2ل هگ ـهڵ دهبێــت.
بهكۆمسـ
ـرد� بازن ـه ن
_ لهبــارى فرهكـ ن
كا� هه ب ژ
ڵ�اردنــدا ئ ـهوا گونجــاو ه بكرێت ـه چــوار بازن ـه ،بهجۆرێــك ه ـهر پارێزگايــهىك ههرێــم بكرێت ـ ه بازنهي ـهك ،وژمــارهى
دانيشــتوان بكرێت ـه پێــوهر بــۆ دياريكـ ن
ـرد� ژمــارهى كــورىس پ هرلهمـ نـا� بــۆ ه ـهر پارێزگاي ـهك%51.ى بهشــداربوان لهگ ـهڵ ئ ـهم دابهشــكاريه بــون.
ن
ودهكرێــت بازن ـهكان زۆرتــر بكرێــن وبهپـ ێ �ـى چــڕى دانيشــتوان لهه ـهر بازنهيهك ـهوه ههمــان ژمــارهى كــورىس پ هرلهمــا� پــڕ بكرێت ـهوه .ئ ـهم بژاردهي ـهش
 %45.2لهگ هڵــن.
ان� پارته گهورهكان و ن
زيا� پارته بچوكهكاندا دهبێت.
_ فرهبازنه ي� لهههرێمدا لهقاز ج
ڵ
_ فرهبازن ـه� ههڵـ ژـراردن لهخزم ـهت بهرجهســته وپتهوكـ ن
ـرد� ئاشـ تـى كۆمه�ي ـه ت� دهبێــت لهس ـهر ئاسـ تـى ههرێــى كوردســتان ،وخزمهتيــش
ب
ي
بهپێشخســت�ن پرۆس ـهى ديموك ـراىس لهههرێمــدا دهكات.
ارد� پ هرله ن
ڵ� ن
سێيهم :پرۆژهى فرهبازنه ن
كرد� هه ب ژ
ما� كوردستان:

لهســۆنگهى ئـهو دهرهنجامانـهى ل هڕاپرســيهكهدا كهوتونهتـهو ه وهك لهپێشــدا باســكران بـه ن
ڕو� دهردهكهوێــت كهفرهبازنـه ي� ههڵـ ب ژـراردن بژاردهيهكـه

ێ�
ج� ڕهزامهندى زۆرينهى بهشــداربوان ه و بهو شــێواز و ڕێگايانهى لهچوارچێوهى دهرهنجامهكاندا هاتون.
ـكرد� بازن ـه ن
وت�وانينێــك بخات ـهڕو س ـهبارهت بهجــۆر وژمــارهى دياريكــردن ودابهشـ ن
�
كا�
بۆي ـه ل ـهم بهش ـهى باس ـهكهدا توێــژهر ههوڵئ ـهدات پــرۆژه ێ ڕ
ههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمانـ يـى .بـه ڵ�م گرنگـه ئامــاژه بـهوهش بكرێــت ئـهو دياريكــردن ودابهشــكردن ه بهسـ تـراوهتهوه بـهو سيســتێمانهى هه ب ژ
ڵ�اردنـهوه كهپهيــڕهو
ب
دهكرێــن.
چونكـه لهسيســتێىم ليســت ونوێن هرايـه ت� ڕێــژه ي� وهك پهيــڕهو دهكــرێ لهههرێمــدا ئاســان نيـ ه ئـهو دهرهنجامانـهى پێشــو جێبكرێنـهوه ،كـه ب ێ
وا� توێــژهر
بهگرنـ گـى دهزانێــت بــۆ ئ ـهوهى فرهبازن ـه� ههڵـ ژـراردن لهههرێمــدا بهشــێوهيهىك دروســت جێبكرێت ـهوه شانبهشـ نـا� ئ ـهوه گۆڕانــكارى لهسيســتێمه ن
كا�
ب
ي
ڵ
هه ب ژ
ڵ�اردنيشــدا بكرێت.ل ـهو ڕوهش ـهوه گونجاوتريــن سيســتێم بــۆ ههرێــم ب ـهڕاى توێــژهر سيســتێىم تێك ـه�وه ،وات ـه كۆكردن ـهوهى ه ـهردو سيســتێىم
ڵ
تاكهكــهىس وليســت ،وه ـهردو سيســتێىم زۆرين ـه و نوێنهراي ـه ت� ڕێــژه ي� ،يهكهميــان وهك ئامرازێــك بــۆ خۆپا�وتــن بهجۆرێــك لهههندێــك بازن ـهوه
خۆكانديدكــردن تاكهكــهىس بێــت ،ولهچهنــد بازن هيــهىك تــرهوه كانديدكــردن بهليســت بێــت ،ودوهميــان بهشــێك لهئهندامـ نـا� پ هرلهمـ نـا� كوردســتان

ح�� براوهى هه ب ژ
ز
ت
مان� بن ،وبهشێىك تريان به ێ �
ڵ�اردن بن(.زنگنه،وسعيد،
لهڕێگهى سيستێىم زۆرينه و براوهى كورىس پ هرله ي
پ� سيستێىم ليس� ي ب
ن
ن
�
ڕێكخســت�ن ياسـ يـا� دابهشــكرد� كورســيه گشــتيهكان لهههڵـ ب ژـرارد� پ هرلهمانيدا_عـ ێـراق وههرێــى كوردســتان بهنمون ـه_ ،2018 ،ال)185-184
ـرد� بازن ـه ن
لهوانهش ـهو ه سيســتێىم تێك ـه ڵ�و فرهكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن لهههرێمــدا دهكات ـه فاكتێــك ودهبێــت پ هيــڕهو بكرێــت ،ل ـهو پێناوهشــدا توێــژهر

كا� ه هڵـ ژـر ن
ـ� وگۆڕانكاريكــردن لهبازن ـه ن
ـرد� دهرهنجام ـه ن
بهڕهچاوكـ ن
كا� ڕاپرســيهكه لهم ـهڕ پێشخسـ ت ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتاندا پرۆژهي ـهك دهخات ـهڕو
ب
بريتي ـه ل ـه:
ارد� پ هرل همـ نـا� كوردســتان لهسـهر بنهمــاى پارێـزگاكان كهژمارهيــان  4پارێزگايـه (ههولـ �ـر ،سـ ن
كا� ههڵـ ژـر ن
ـرد� بازنـه ن
دياريكـ ن
ـلێما� ،دهــۆك ،ههڵهبجـه)،
ێ
ب
ـكرد� كورســيه گشــتيهكان كهژمارهيــان 100كورســي ه بهسـهر بازنهكانــدا بهگوێــرهى ژمــارهى دانيشـ ن
دواتــر دابهشـ ن
ـتوا� هـهر بازنهيـهك.
ـكرد� كورســيه تهرخانكـراوه ن
زيــاد لـهوهش دابهشـ ن
كا� هـهر بازنهيـهك بهسـهر دوبهشــدا ،بهشــێكيان لهڕێگـهى سيســتێىم ليسـ تـى حـ ي زـر ب� ونوێن هرايـه ت�
ـكرد� ناوچـه ن
ڕێــژه� پــڕ بكرێتـهوه ،وبهشـهكهى تــر لهڕێگـهى دابهشـ ن
كا� پارێزگاكـه بــۆ ژمارهيـهك بازنـهى ههڵـ ب ژـراردن بهگوێــرهى ژمــارهى نيــوهى دوهىم
ي
كورســيه تهرخانكـراوهكان وههڵـ ژـر ن
ارد� يـهك كانديــد لههـهر بازنهيهكـهوه.
ب
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ب ـهو پێي ـ ه دهنگــد هر نا� ه ـهر پارێزگاي ـهك ل هي ـهك كاتــدا دو دهنــگ دهدهن ،جارێــك ب ـه ليسـ تـى حـ ي زـر ب� لهس ـهر ئاسـ تـى بازن ـهى پارێزگاك ـه وجارێــى ب ـه
ـرد� بازن ـه ن
كانديدێــى دياريك ـراو ل ـهو بازن ـ ه تاكهكــهىس وبچوك ـهى نــاوى تێــدا تۆمارك ـراوه .بــۆ ئ ـهو مهبهســتهش توێــژهر پێشــنياز دهكات دياريكـ ن
كا�
ن
ڵ�اردن لهڕێگهى ده ق� دهســتورى بنه ن
هه ب ژ
ودياريكرد� ســنورى ههر بازنهيهك بهتايبهت بازنه تاكهكهســيهكان
جێگ� بكرێت ،ودابهشــكاريهك ه
ماكا�
ي
لهڕێگ ـهى ده ق� ياســاييهوه لهچوارچێــوهى ياســاى تايب ـهت بهههڵـ ژـر ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� كوردســتان ڕێكبخرێــت.
ب

كۆتا�
ي

ـرد� باب ـه ت� باس ـهك ه بهگوێــرهى پـ ن
ل ـهدواى تاوتوێكـ ن
ـا� كێـ شـراو توێژينهوهك ـ ه گهشــتۆت ه ژمارهي ـهك دهرهنجــام وخســتنهڕوى ڕاســپارده و پرۆژهيــهىك
كا� ههڵـ ژـر ن
ـكرد� بازن ـه ن
تايب ـهت بــۆ جــۆر� دياريكــردن ودابهشـ ن
ارد� پ هرلهمـ نـا� لهههرێمــدا:
ب
ي

يهكهم :دهرهنجامهكان:

 _1لهناســي�ن چهمــى بازنـهى هه ب ژ
ڕوكار�،
ڵ�اردنــدا دو ڕهگـهز ڕهچاودهكرێــت ،ڕهگـهزى يهكـهم ڕهگهزێــى جوگرافيــه يــان وهك ناودهبــرێ ڕهگـهزى
ي
پهيوهســت ه بهجهختكردن ـهو ه ل ـهو پێگ ـ ه جوگرافياي ـهى جيادهكرێت ـهو ه و ژمارهي ـهك كــورىس پ هرلهمـ نـا� بــۆ تهرخاندهكرێــت ،وڕهگ ـهزى دوهم بريتي ـه
لهڕهگ ـهزى باب هتـ يـى كهپهيو هســته بهژمارهيــهىك دياريك ـراو لهدهنگــد هران وژمارهيــهىك وێناك ـراو ل ـه كــورىس پ هرلهمانيــان بــۆ دابــڕ دهكرێــت.

ت
 _2يهكبازنـه ي� ههڵـ ب ژـراردن زياتــر دهگونـجێ لهگـهڵ سيســتێىم نوێنهرايـه� ڕێژهيىــدا ،نـهوهك سيســتێىم زۆرينـه .چونكــه لهگريمانـهى كۆكردنـهوهى
سيســتێىم يهكبازن ـه� و سيســتێىم زۆرين ـهى هه ب ژ
ڵ�اردنــدا ئ ـهوا ئهنجوم ـه ن� نوێنهراي ـه ت� يهكڕهنــگ ده ب ێ
� وئ ـهو پارت ـه يــان ئ ـهو قهوارهي ـهى زۆرتريـ نـى
ي
ـتهێنا� دهبێت ـه ب ـراوهى ت ـهواوى كورســيه ن
دهنگ ـه ن
ب ێ
كا� پ هرلهمــان ئ ـهوهش تاڕادهيــهىك زۆر ناگون ـجێ لهگ ـهڵ سيســتێىم ديموكراســيدا.
كا� بهدهسـ
 _3لهيهكبازن هيــدا دهنگــدهر ئاســۆيهىك نـ ن
� سـهبارهت بـهو كانديدايانـهى ي ز
ـاڕو� ده ب ێ
ح�بهكـهى دياريكــردون ولهليســتهكهى جێيكردونهتـهوه ،چونكـه
ـتهێنا� كــورىس پ هرل همـ نـا� كهزياتــر لههۆيـه ن
ن
كا� ڕاگهياندنـهوه دهركهوتوتــر
چاوهڕواندهكرێــت چانــى ئـهو كانديدايانـه زياتــر بێــت بــۆ دهرچــون وبهدهسـ
ـناڵ� و شــارهزاترن لهســێكتهره جۆربهجــۆره ن
ونارساوتــرن ،نـهوهك ئـهو كانديدايانـهى پرۆفيشـ ت
كا� زانســت وژياريــدا.

ڵ
ى دابهشـ ن
ن فۆرمێــى ڕێــكاره پێشــينيه ن
كا� پرۆسـهى هه ب ژ
ـكرد�ههرێــى و�تهكـه دێــت بــۆ چهنــد ناوچهيــهىك
ڵ�اردنـه ،وبهواتــا 
 _4فرهبازنـه ي� ههڵـ ب ژـرارد 
ڵ
ههڵـ ب ژـراردن و لههـهر ناوچهيهكـهو ه نوێنهرێــك يــان زياتــر ههڵدهبژێردرێــت بهگوێــرهى ئـهو سيســتێىم هه ب ژ
ڵ�اردنـهى پهيــڕهو دهكــرێ لهو�تــدا.
ـكرد� بازن ـه ن
ـرد� ئهندامـ نـا� پ هرلهمــان لهوهش ـهو ه دابهشـ ن
 _5بهديــدى توێــژهر گونجاوتريــن ڕێگ ـ ه بــۆ دياريكـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن بريتي ـ ه ل ـه بهســتنهوهى
كا� پ هرلهمانــى بهژمــارهى دانيشــتوانهوه ل هگ ـهڵ دياريكـ ن
كورســيه ن
ـرد� بنميچێــك وهك ســنورێىك دهســتورى كهنهكرێــت ئ ـهو ســنوره ببهزێـ نـرێ،
ي
رێ� گ ـهل دهكات ب ـهو پێي ـهى ژمــارهى دانيشــتوان كاريگ ـهرن لهس ـهر دياريكــردن وپيادهكـ ن
چونك ـه ئهم ـه لهديوێكيــدا وێنــاى س ـهروه ت
ـرد� س ـهروهرى

ڵ
ڵ
ن
ـتكرد� قورسـ يـا� دار يا� و هه�وســان لهژمــارهى ئهندامـ نـا� ئهنجوم ـه ن� نوێنهرانيشــدا.
لهو�تــدا ،ولهديوێــى تريش ـهوه نابێت ـ ه هــۆى دروسـ
� جيــاكارى بكرێــت لهنێــوان دياريكــردن لهاليـهك ودابهشــكردن ودابهشــكردنهوهى بازنـه ن
كا� هه ب ژ
_6ده ب ێ
ڵ�اردنــدا لهاليــهىك تــرهوه ،چونكـه لهزۆرينـهى
ڵ
ن
ن
ژ
ـتور� وياسـ يـا� ڕێكدهخرێــت بهتايب ـهت ئ ـهو كات ـهى سيســتێىم پهيڕهوك ـراوى
و�تانــدا دياريكــردن ودابهشــكرد� بازن ـهكا� ه هڵـ بـراردن بهڕێســاى دهسـ ي
ژ ن
�
ژ
گ�يـهكان ديــارى ودابهشــكر ب ێ
ا�.
ههڵـ بـراردن ههڵـ بـرارد� ليســت بێــت ،وبازنهكانيــش لهسـهر بنهمــاى پارێـزگاكان يــان يهكهكار ێ ڕ
ڵ
ن
ژ ن
 _7ه ـه چ
ـنا� دهق ـه
ر� ئ ـهو و�تان هي ـه كهزۆرتــر پ هيــڕهوى لهسيســتێىم ههڵـ بـرارد� تاكهكــهىس دهك ـهن ئ ـهوا دياركــرد� بازن ـهكان زياتــر لهب ـهر ڕۆشـ ي
ڵ
دهســتور� و ياســاييه ن
كا� پهيوهنــدار بههه ب ژ
ڵ�اردنـهوه دياريدهكرێــت ،بـه�م دابهشــكردن و دوبــاره دابهشــكردنهوهى بازنـهكان دهسـ ێ�ـپ�ن ه دهســتهيهىك
ي
ن
كارگـ ێ�ـرى يــان ههمــان ئ ـهو د هســتهيهى سهرپهرشـ تـى هه ب ژ
ڵ�اردن ـهكان دهكات .ئ ـهوهش بهئامانــىج جێبهجێكــرد� دادپ ـهروهرى لهنێــوان بازنهكانــدا
ڕ
پێب ـه پ ێ
� لهگ ـهڵ گۆڕانــكارى وجوڵ ـهى دانيشــواندا.
ـكرد� بازنـه ن
ـدا� تايبهتمهنــدى بهدهسـه ڵ� ت� جێبهجێكــردن بهدابهشـ ن
 _8پێـ ن
كا� ههڵـ ب ژـراردن دهبێتـ ه هــۆى كۆكردنـهوهى هـهردو ســيفه ت� ڕكابـهر و داوهر
ڵ
ل هي ـهك اليهنــدا ،ئ ـهوهش ل هگ ـهڵ پرنسـ پـي� دادپ ـهروهرى و بێاليهنيــدا ناگون ـجێ  ،چونك ـه ئ ـهو بــاره ڕێگهخۆشــدهكا دهس ـه�تداران لهقازانــىج خۆيــان
ولهپێنــاو جێبهجێكـ ن
ـرد� خواســته بهرتهســك وتايبهتيهكانيــان و ل ـهدژ ڕكابهرهكانيــان بهكاريبب ـهن.
 _9پهيوهســت بههێشــتنهو ه يــان گۆڕانكاريكــردن لهشــێوازى دياريكــردن يهكبازن ـه ي� ههڵـ ب ژـراردن لهههرێمــدا توێــژهر ڕاپرســيهىك لهنێــو دهنگدهرانــدا
ی��
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ـرد� ،ولێكهوتـه ن
ئهنجامــداوه سـهبارهت بهيهكبازنـه� ههڵـ ژـراردن وفرهكـ ن
كا� هـهر يـهك لـهو دو شــێوازه لهسـهر نوێن هرايهتيكــردن وپرۆسـهى ســياىس
ب
ي
بهشــێوهيهىك گشـ تـى .وئهنجام ـه ن
كا� لهنــاوهڕۆىك توێژينهوهك ـهدا ولهخشــتهكا�ن هاوپێچــدا بهت ـهواوى وردهكاري ـهوه ئامــاژهى پێــدراوه.

دوهم :ڕاسپاردهكان:

توێــژهر لهنــاوهڕۆىك باس ـهكهدا بهتايب ـهت لهپــارى دوهىم ت ـهوهرى دوهمــدا چهنــد ڕاســپاردهيهىك لهچوارچێــوهى پرۆژهيهكــدا س ـهبارهت بهفرهكـ ن
ـرد�
ڵ
ڵ
كا� ههڵـ ژـر ن
بازنـه ن
ارد� پ هرل همـ نـا� كوردســتان وشــێوازى ڕێكخســت�ن خســتۆتهڕو وبــۆ ئـهو مهبهســته پێشــنياز بــۆ دهسـه� ت� ســياىس ودهسـه� ت� ياسـ يـا�
ب
ـاكا� بــوارى ههڵـ ژـر ن
ـرد� لهدهســتورى ههرێــم و ياسـ ن
لهههرێــى كوردســتان دهكات بــۆ جێكردنـهو ه و جێبهجێكـ ن
ارد� پ هرلهمانـ يـى.
ب

ت
ليس� سهرچاوهكان

ن
زما� ع هر به�:
يهكهم :كتێب به
 _1الباز  ،داود  ،حق المشارك ه السياسيه ،1992 ،رسال ه دكتوراه ،جامعه االسكندريه.
-_2زين الدين ،بالل ي ن
الجامع ،االسكندرية ،مرص.
أم� ،النظم االنتخابية المعارصة ،ط ،2011 ،1دار الفكر
ي

ن
ـياس والنظــام االنتخـ بـا�،2011 ،ط ،2منشــورات زيــن
 _3اســماعيل ،د.عصــام نعمــة ،النظــم االنتخابيــة -دراســة حــول العالقــة بـ يـ� النظــام السـ ي
الحقوقية،لبنــان.
الجامع الحديث ،مرص.
ال�لمانية،2018 ،ط ،1دار
 _4سعيد ،د.زانا جالل ،الرقابة القضائية عىل صحة االنتخابات ب
ي
 -_5خالد ،د.حميد حنون ،األنظمة السياسية ،2015 ،ط ،2مكتبة السنهوري ،بغداد ،العراق
ين
حس� ،الضمانات الدستورية ل�نز اهة االنتخابات النيابية ،2013 ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية  ،مرص.
 _6الجبوري ،هاشم
ف
 _7عبابكر،ياسـ ي ن
اط ف ي� الع ـراق بعــد ،2013 ،2003اربيــل ،اقليــم كوردســتان_
ـ� محمــود ،دور االنتخابــات ب
ال�لمانيــة ي� عمليــة التحــول الديمق ـر ي
العراق.
 _8الشاوى ،د.منذر ،ت
اإلق�اع السياىس،2001 ،بغداد.
 _9حمدي ،عمر نهاد عطا ،أثر نتائج اإلنتخابات عىل ممارسة السلطة وحقوق الفرد ،2014 ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ،مرص.
االنتخا� عىل ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ،2005 ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة.
 -10سارى،د .چ
چور� شفيق ،النظام
ب
ف
 _11عفيـ فـى ،د.عفيـ فـى كامــل ،االنتخابــات النيابيــة وضماناتهــا الدســتورية والقانونيــة ي� القانــون المــرى والمقــارن ،2000 ،دون ذكــر لــدار النـ شـر
ومكانــه.
ن
زما� فارىس :
دوهم :كتێب به ي
ق
_1پناىه ،د.سيد أبوالفضل ض
حقو� ي ز
م�ان ،تهران.
قا�_ ش�يعت پناىه ،-حقوق اساىس ونهادهاى سياىس1393 ،ـه  ،چ  ، 13بنياد
 _2هريىس نژاد ،ت
ق
تطبي�1390 ،ـه ،ط ،2انتشارات آيدن ،بت�يز ،ايران.
دك� كمال الدين ،حقوق اساىس
سێيهم� :ێز
ت�و نامه وتوێژينهوهى ز ت
انس�:

 _1ش�يف ،ي ن
أم� فرج ،الحكم الصالح ف ي� اقليم كوردستان_العراق  ،2013،اطروحة دكتوراه ،كلية القانون والسياسة ،جامعة السليمانية.
ق
ن
ت
ا� ،2011 ،رســالة ماجسـ يـت� ،كليــة
ـا� ،وائــل منــذر حســون ،االطــار القانـ ي
 _2البيـ ي
ـو� لإلج ـراءآت الســابقة عــى انتخابــات مجلــس النــواب الع ـر ي
القانــون ،جامعــة المســتنرصية.
ف
ن
ماجست� ،جامعة قاصدى مرباح ورقلة ،جزائر.
القانو� للدوائر االنتخابية ي� الجزائر ،2015-2014 ،رسالة
 _3ساعد ،عبدالرحيم ،النظام
ي
ي
ف
 _4كامل،أسامة ،ترسيم حدود الدوائر االنتخابية ي ن
المعاي� الدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر االنتخابية ي� مرص  ،2015ط ،1المبادرة
ب�
ي
المرصية للحقوق الشــخصية  ،القاهرة ،مرص.
ت
واالس�اتيجية  ،منشور
 _5عبد الحفيظ ،أحمد ،قانون تقسيم الدوائر :نظرة نقدية وتحليلية ،2015 ،مقال منشور بمركز الدراسات السياسية
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ت ن
aspx.5423/http//acpss.ahram.org.eg/news ،�و
عىل الموقع االلك� ي

ـكرد� كورســيه گشــتيهكان لهههڵـ ژـر ن
 ڕێكخســت�ن ياســا� دابهشـ ن،زانــا جــال. د، و ســعيد،اســماعيل نجــم الديــن. د،_ زنگنـه6
ارد� پ هرلهمانيدا_عـ ێ�ـراق
ب
ي
گ
ڵ
ن
ن
 ههرێــى،� ســلێما،2  ژ،2 � ب ـهر،� توێژينهوهيــهىك ب�وك ـراوه لهگۆڤــارى زانسـ تـى زانكــۆى جيهان_ســلێما،2018 ،وههرێــى كوردســتان بهنمون ـه
.كوردســتان
ف
كرســتنا: ت، انــدرو رينولــدز واآلخــرون، بحــث منشــور ي� انــواع االنظمــة االنتخابيــة،ـا� جديــد
 التكيــف لنظــام انتخـ ب ي: اليابــان، كاريــن،_ كوكــس7
ن
. اقليــم كوردســتان، اربيــل،ـا� للنـ شـر
 مؤسســة موكريـ ي،1 ط،2007 ،خوشــابا بتــو
ف
 العــدد، مجلــة الحقوق_كليــة الحقــوق_ جامعــة كويــت،2004 ، االســس الدســتوريه ي� تحديــد الدوائــر االنتخابي ـه،خليفــة ثام ـ ر. د، الحميــدة-8
.الثالــث

: دهستور وياساكان:چوارهم

ڵ
� _ دهستورى كۆمارى1
2005 �ع�اق سا
ێ
ڵ
ن
ن
ڵ� ن
� �ارد� ئهنجومه� نوێن هرا
_ ياساى هه ب ژ2
 ى ههمواركراو2013 �ى سا45 ع�اق ژماره
ێ
ڵ
ارد� پ هرله ن
ڵ� ن
_ ياساى هه ب ژ3
ى ههمواركراو1992 �ى سا1 ما� كوردستان ژماره
. پهيوهندار بهئهنجومه ن� نوێن هرانهوه2011/10/ى14 له27.11 غري� ژماره
_ ياساى ڕێكخست�ن مه ب4

Summary
The single constituency of the Kurdistan Parliament elections has been adopted over the five electoral
cycles held in the region. This type of electoral districts allocation in the region is one of the few applications
adopted by the electoral systems in the countries of the world, to the extent that it is considered an exception
to the general rule that requires multiple electoral districts.
The adoption of a single circle in reality results in different outcomes and ramifications related to both the
electorate and the elected, as well as the electoral processes and the political process as a whole and the
participation of citizens in it, and, in comparison to the adoption of multi constituency, they create very different
results.
This study attempts to show the concepts and frameworks related to the methods of selection and distribution
of constituencies and the results and evaluation of any of them, by making reference to the relevant authority
to determine and distribute constituencies, and this study asked whether the same authority can regulate
the allocation or it has to be done by the establishing authority, and the selection would be the jurisdiction of
another authority such as the legislative or executive.
This research paper has examined point of view of voters in the Kurdistan Region through the adoption of a
questionnaire that asked their views and attitudes towards the unity of the electoral districts, as well as their
aspirations to move to adopt the style of multiple constituencies. The results of the questions raised within the
framework of the questionnaire have a direct effect in assisting the researcher in presenting a proposal or a
project to apply the method of multi constituencies to the elections of the Kurdistan Parliament in subsequent
sessions by including the constitution of the upcoming region with related constitutional articles and making
the necessary amendments in the electoral laws and texts.
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ف
ش
يع ي� صياغة الركن المعنوي للجريمة
القصور الت� ي
Legislative deficiency
In formulating the moral element of crime
ي ن
أ.د.
عبدعل عيىس
حس�
ي
Hussein AbdAli Issa
husseinissa@hotmail.com
قسم القانون  /كلية القانون /جامعة السليمانية
Department of Law /College of Law/ University of ulaimani
المقدمة
مشكلة البحث:

يكتســب تطويــر قانــون العقوبــات أهميــة كبـ يـرة عــى صعيــد الدراســات القانونيــة ،ويحتــل الجانــب المتعلــق بالصياغــة ش
الت�يعيــة للقواعــد الجنائيــة
ف
ف
ئ
ـا� ،لذلــك فــأن المعالجــات
مكانــة خاصــة ي� نطــاق هــذه الدراســات .ويشــكل الركــن المعنــوي للجريمــة أحــد المفاصــل الرئيســة ي� القانــون الجنـ ي
ن ف
ف
ىظ
القانونيــة المتعلقــة بتطويــره عامــة  ،وبإســلوب صياغتــه ش
ـ� ي� مختلــف
الت�يعيــة ي� القواعــد الجنائيــة خاصــة ،حظيــت وتح ـ بعنايــة الباحثـ ي
النظــم القانونيــة.
ومــن المالحــظ إن قانــون العقوبــات العـر قا� رقــم  111لســنة  1969يحتــوي ،فيمــا يتعلــق بالصياغــة ش
الت�يعيــة للركــن المعنــوي للجريمــة  ،عــى عــدد
ي
ً
ف
ف
مــن الثغ ـرات  ،سـ ً
ـواء أكان هــذا ي� قواعــد قســمه العــام أم الخــاص ،ممــا يؤثــر ســلبا عــى تفسـ يـره أو تطبيقــه أو تنفيــذ وظيفتــه ي� مواجهــة اإلج ـرام،
وهــذا مــا يتطلــب تســليط الضــوء عليهــا لبيانهــا وتقديــم التوصيــات الممكنــة لمعالجتهــا.

أهداف البحث:

ق
ف
ش
يع ف ي� صياغته الحالية.
-1دراسة أحكام الركن المعنوي للجريمة ي� قانون العقوبات العر ي
ا� رقم  111لسنة  1969وبيان أوجه القصور الت� ي
ت
ال� سيكشف عنها ف ي� صياغة الركن المعنوي للجريمة.
-2تقديم التوصيات الالزمة لمعالجة أوجه القصور ي
-3تقديــم التوصيــات بصــدد التطويــر الالحــق لقانــون العقوبــات الع ـر قا� رقــم  111لســنة  1969بخصــوص الصياغــة ش
الت�يعيــة للركــن المعنــوي
ي
للجريمــة.

منهجية البحث:

ق
ف
ف
ا� رقــم  111لســنة  ،1969ذات
ســنعتمد ي� دراســتنا لموضــوع البحــث المنهــج التحليـ يـ� ،وذلــك لتحليــل القواعــد الجنائيــة ي� قانــون العقوبــات العـر ي
الصلــة بموضــوع دراســتنا.

هيكل البحث:

ف
ف
ش
ن
ـ� ي� (صياغــة
لغــرض دراســة موضــوع البحــث ،ســيجري تقســيمه عــى مقدمــة ومبحثـ يـ� وخاتمــة .وســنوضح ي� المبحــث األول القصــور الت�يـ ي
ف
ف
ّن ف
ف
ن
ش
يع ي� (صياغة الركن المعنوي للجريمة ي� نطاق تحميل
المفاهيم)،
الركن المعنوي للجريمة ي� اإلطار
ي
وسنب� ي� المبحث ي
ي
الثا� القصور الت� ي
ف
ت
اآل�:
المســؤولية الجزائيــة) .وســنختتم البحــث بــإدراج أبــرز االســتنتاجات والتوصيــات المتوصــل إليهــا ي� مســاره ،وعــى الوجــه ي

المبحث األول
صياغة الركن المعنوي للجريمة
ف
المفاهيم
ي� اإلطار
ي
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ف
ش
ـ� بيــان ماهيــة الركــن المعنــوي للجريمــة،
قبــل الخــوض ي� دراســة الجوانــب المتعلقــة بالصياغــة الت�يعيــة للركــن المعنــوي للجريمــة مــن البديـ ي
ف
ف
بتحديــد مفهومــه وأهميتــه ،وعنــارصه المكونــة ،لذلــك ســنوزع هــذا المبحــث اىل مطلبـ ي ن
ـ� ،ونبحــث ي� المطلــب األول ي� مفهــوم الركــن المعنــوي
ف
ت
ن
ش
اآل�:
ـا� صياغتــه الت�يعيــة ،وعــى الوجــه ي
للجريمــة ،ونتنــاول بالدراســة ي� المطلــب الثـ ي

المطلب األول
مفهوم الركن المعنوي للجريمة
تشــكل أيــة جريمــة وحــدة مــن الســمات الماديــة والمعنويــة الواصفــة لســلوك الشــخص الــذي يرتكبهــا ،ويشــكل الركــن المــادي للجريمــة الشــكل
ام المرتكــب الــذي يتجســد مــن خــال الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل ونتائجــه ورابطــة الســببية بينهمــا ،الــذي حــدده
الخـ ج ي
ـار� مــن الســلوك اإلج ـر ي
المـ شـرع العـر قا� ف� قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  1969ت
ام بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون أو االمتنــاع
ي
ي ي
كاآل�»:الركــن المــادي للجريمــة ســلوك إجـر ي
عــن فعــل أمــر بــه القانــون» (المــادة .)28
امــا الركــن المعنــوي فهــو عبــارة عــن تلــك العمليــات الســايكولوجية الـ ت يـى تصاحــب ارتــكاب هــذا الســلوك منــذ لحظــة ظهــور (نشــوء) المشــاعر
ـايكولو�) عــى ارتكابــه (بينجــوك ،1998 ،ص  .)1كمــا
الســايكولوجية إزاء ذلــك الســلوك المخالــف للقانــون اىل لحظــة انعقــاد العــزم (الثبــات السـ
ج ي
ـايكولو� لإلنســان المرتبــط مبـ ش
ـا�ة بارتــكاب بالجريمــة (مجموعــة مؤلفـ ي ن
ـ� ،2016 ،ص .)100
يعــرف بكونــه النشــاط السـ
ج ي

ويعرفــه آخــرون بأنــه األصــول النفســية لماديــات الجريمــة (الخلــف ،والشــاوي ،1982 ،ص  ،)148أو هــو موقــف إرادي يــدل عــى إســاءة اســتعمال
الفاعــل لملكاتــه الذهنيــة عندمــا وجههــا بإتجــاه مخالــف لإلتجــاه الــذي رســمه القانــون ممــا ترتــب عليــه وقــوع النتيجــة اإلجراميــة (الــدرة ،1990 ،ص
ف
ن
ـا� وموقفــه الباط ـن ي مــن تحقيــق (العــدوان) ي� الجريمــة (ثــروت ،ب.ت .ص
 ،)295أو هــو القــوة النفســية للجريمــة ،كونــه يكشــف عــن إرادة الجـ ي
ن
ت
ن
ن
ام
 .)187كمــا يعــرف بأنــه يمثــل العنــارص النفســية الـ يـى تربــط بـ يـ� الجـ ي
ـا� وبـ يـ� ماديــات الجريمــة (الجنــدي ،1990 ،ص  ،)370أو هــو النشــاط اإلجـر ي
والنفــ� للجـ نـا� ،وهــو مــا يكــون معنويــات الجريمــة (ال ـراج ،1983 ،ص  ،)198أو هــو الرابطــة النفســية بـ ي ن
ـ� الفاعــل وماديــات الجريمــة (عاليــة،
ي
ي
 ،2002ص .)253
ن
ام الــذي أقــدم عليــه ،وكذلــك
لذلــك فــأن الركــن المعنــوي للجريمــة يشــكل رابطــة ســايكولوجية بـ يـ� فاعــل الجريمــة مــن جهــة ،والســلوك اإلج ـر ي
ن
ت
ت
ـا� وخطــورة الجريمــة بالنســبة للقيــم
ه الـ يـى تحــدد خطــورة الجـ ي
نتائجــه الم�تبــة عليــه مــن جهــة ثانيــة (عيــى ،1993 ،ص  .)82وهــذه الرابطــة ي
ً
ئ
ت
وه الـ ت يـى تحــدد ،جنبــا اىل جنــب الركــن المــادي للجريمــة ،الجريمــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة تقــع عــى
الـ يـى يضطلــع القانــون الجنـ ي
ـا� بحمايتهــا ،ي
ً
ن
المجتمــع ،يقــوم بهــا أحــد أف ـراده ،وتنـ ش ئ
ـا� والجريمــة.
ـ� نوعــا مــن الروابــط االجتماعي ـةـ ،أطرافهــا المجتمــع والجـ ي
ً
ً
إن الســلوك االجتمــاع لإلنســان يتحــدد وفقـ ًـا لوعيــه ،ويوجــه مــن قبــل إرادتــه ،لذلــك فــأن مــن يريــد القيــام بســلوك معـ ي ن
ـ� ،يحــدد بدايــة هدفــا معينــا،
ي
ف
ف
ت
ومــن ثــم يفكــر ي� تلــك األفعــال الـ يـى يمكــن أن تجســده ي� الواقــع ،وذلــك بمراعــاة مختلــف الظــروف الشــخصية والخارجيــة أو المحيطــة ،وهــذا مــا
ً
ف
ام .وب ـهــذا الخصــوص ،يشـ يـر الفقهــاء اىل أهميــة ترابــط العوامــل الماديــة والمعنويــة (الســايكولوجية) ي� المســاءلة
ينطبــق أيضــا عــى الســلوك اإلجـر ي
ً
ً
الجزائيــة بأنــه « :ال يمكــن أن يحمــل اإلنســان المســؤولية الجزائيــة عندمــا يكــون الفعــل الخطــر اجتماعيــا (عمــا ليديــه) فقــط ،بــل يجــب أن يكــون
ً
ً
نتاجــا لوعيــه وإرادتــه أيضــا» (غليينــا  ،وكودريافتســوف  ،1988 ،ص  .).108وبخــاف ذلــك ،تســتبعد المســؤولية الجزائيــة عــن مرتكــب الســلوك
ف� حالــة عــدم وعيــه لخطــورة الســلوك المرتكــب ،وعــدم توقعــه للنتائــج اإلجراميــة ت
الم�تبــة عليــه ،وذلــك مـ تـى مــا انعدمــت لديــه اإلمكانيــة لتحقيــق
ي
ف
ذلــك أو ي� حالــة عــدم إلزامــه بذلــك.
ف
إن أهميــة الركــن المعنــوي للجريمــة متعــددة الجوانــب ،ذلــك أنــه يعــد أحــد العنــارص الرئيســة المكونــة ألركان الجريمــة ،لذلــك فــأن انتفــاءه ي� الســلوك
ً
ف
ـال اىل عــدم توفــر أركان الجريمــة ي� هــذا الســلوك ،ممــا يعـن ي اســتبعاد المســؤولية الجزائيــة عــن مرتكبــه .فضــا عــن هــذاُ ،يعتمــد
المرتكــب يــؤدي بالتـ ي
ً
ف
الركــن المعنــوي للجريمــة ي� عــزل الجرائــم العمديــة عــن غـ يـر العمديــة ،ومــن ذلــك مثــا عــزل جرائــم القتــل العمــد عــن جرائــم القتــل الخطــأ (المــواد
ق
ا�).
 411-405عقوبــات عـر ي
ف
وإضافــة اىل مــا يكتســبه الركــن المعنــوي للجريمــة مــن أهميــة خاصــة ي� تكييــف الوقائــع اإلجراميــة (خارميشــوف  ،2018 ،ص  ،)38-36فأنــه يعــد
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
ف
ف
أساســا يعتمــده المـ شـرع ي� بيــان خطــورة الجريمــة المرتكبــة وخطــورة فاعلهــا عنــد صياغــة القاعــدة القانونيــة ي� القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات،
ف
ف
ممــا يلعــب دوره ي� بيــان درجــات المســؤولية الجزائيــة المحــددة عــن الجرائــم المعاقــب عليهــا بموجبــه ،كمــا أن هــذا لــه أثــره ي� تقديــر المحكمــة
للعقوبــة الجزائيــة مــن حيــث النــوع والمقــدار (عيــى ،1993 ،ص .)83
ويمكن أن تتلخص أهمية الركن المعنوي للجريمة ف ي� النقاط اآلتية:
-1إن الركن المعنوي للجريمة هو السبيل الذي من خالل سلوكه يمكن تحديد فاعل الجريمة ومساءلته عن ارتكابها.
ً
ً
-2أن توفر الركن المعنوي للجريمة ف ي� الواقعة اإلجرامية ،جنبا اىل جنب أركان الجريمة األخرى ،يعد ش�طا لقيام المسؤولية الجزائية.
ف
-3يشــكل توفــر الركــن المعنــوي للجريمــة ي� الواقعــة اإلجراميــة ضمانــة لتحقيــق العقوبــة وتدابـ يـر المســؤولية الجزائيــة األخــرى ألهدافهــا االجتماعيــة،
ئ
الجنا� ،وبضمنها عىل وجه الخصوص ،مبدأ المسؤولية الجنائية شخصية (الفاضل ،1978-1977 ،ص ،265
وكذلك تجسيد مبادئ القانون
ي
الجندي ،1990 ،ص  ،374-371عيىس  ،1993 ،ص .)84
ام ،وعــى وجــه
وممــا تقــدم ،يســتنتج إن الركــن المعنــوي للجريمــة ،بالمقارنــة مــع الركــن المــادي للجريمــة ،يشــكل الجانــب الداخـ يـ� للســلوك اإلجـر ي
ج ف
ن
ن
ش
ـو�،
الدقــة ،هــو الجانــب السـ
ـا� ،الــذي اعتمــد المــرع  ،وكذلــك الفقــه ،مصطلحــات متعــددة لوصفــه عــى الصعيــد القانـ ي
ـايكولو� ي� ســلوك الجـ ي
ي
ولبيــان عنــارصه المكونــة .ومنهــا ،عــى ســبيل المثــال :الخطــأ العمــدي والخطــأ غـ يـر العمــدي ،والعمــد والخطــأ ،والعمــد والخطــأ غـ يـر المقصــود،
وغ�هــا.
والقصــد المتعــدي ،ي

ق
ا� النافــذ يالحــظ عــدم احتوائــه عــى قاعــدة جنائيــة تحــدد مفهــوم الركــن المعنــوي للجريمــة ،وذلــك عــى غـرار
وعــى صعيــد قانــون العقوبــات العـر ي
ف
المــادة  28مــن القانــون ،الـ ت يـى حــددت مفهــوم الركــن المــادي للجريمــة ،ممــا يتوجــب عــى المـ شـرع تعريفــه ،وليــس االقتصــار عــى ذكــره ي� عنــوان
الفــرع الثـ نـا� مــن الفصــل الثـ نـا� مــن الكتــاب األول مــن القســم العــام مــن القانــون فحســب! اال إن المـ شـرع ،وهــذا مــا يحســب لــه ،بـ ّي ن
ـ� اىل حــد كبـ يـر
ي
ي
ف
ف
العنــارص المكونــة للركــن المعنــوي للجريمــة ،وذلــك بتعريــف (القصــد الجــرم) � المادتـ ي ن
ـ�  ،33و 34مــن القانــون ،و (الخطــأ) ي� المــادة  35منــه،
ي ي
ف
وهمــا الصورتــان الرئيســتان للركــن المعنــوي للجريمــة ،كمــا عــرف (الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة) ي� المــادة  38منــه ،وهــو مــن العنــارص الثانويــة فيــه.
ف
اال أن المالحــظ ،إن المـ شـرع أغفــل ي� نطــاق القواعــد الجنائيــة الخاصــة بصياغــة عنــارص الركــن المعنــوي للجريمــة االشــارة اىل تعريــف (الغــرض)،
وهــو مــن العنــارص الثانويــة األخــرى للركــن المعنــوي للجريمــة ،كونــه يشـ يـر إليــه ف� عديــد مــن مــواد قانــون العقوبــات ،سـ ً
ـواء أتعلــق األمــر بقســمه العــام
ي
ف
ً ف
ئ
ئ
ـا� ،والمــواد -141
ـا� مــن اإلتفــاق الجنـ ي
أم الخــاص ،ومــن ذلــك مثــا ي� قســمه العــام  :ي� المــواد  56 ،55ف  57 ،2ف  2بخصــوص (الغــرض) النهـ ي
ف
ف
 143بالنســبة لوحــدة (الغــرض) ي� تعــدد الجرائــم وأثــره ي� العقــاب .أمــا قســمه الخــاص فقــد حفــل بكثـ يـر مــن المــواد الـ ت يـى أشــار فيهــا المـ شـرع اىل
وغ�هــا.
(الغــرض) ،ومنهــا :المــواد  ،421 ،303 ،301 ،175ي
ً
ق
ن
ن
ش
ـا� مــن الكتــاب األول مــن القســم العــام مــن القانــون جــاء تحــت عنــوان (الركــن
ـا� مــن الفصــل الثـ ي
ا� أيضــا أن الفــرع الثـ ي
كمــا ال يحســب للمــرع العـر ي
ً
ـرم والخطــأ) فقــط ،وهــذا مــا
ـ� تصــورا عــن أن الركــن المعنــوي للجريمــة يتضمــن (القصــد الجـ ي
المعنــوي ،القصــد الجـ ي
ـرم والخطــأ) ،إذ إن هــذا يعـ ي
ف
يتعــارض مــع النــص عــى (الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة) و(الغــرض) ي� مــواد القانــون المختلفــة ،بــل إن (الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة) قــد ورد اىل
ً
ف
ـرم) و(الخطــأ) ي� الفــرع نفســه مــن القانــون ،اال أن المـ شـرع أســقطه مــن عنوانــه .فضــا عــن هــذا ،إن االقتصــار عــى ذكــر
جانــب كل مــن (القصــد الجـ ي
ً
ف
ت
ـرم
ـ� تصــورا عــن أن الركــن المعنــوي للجريمــة هــو مصطلــح مـرادف لصـ ي
ـور� الخطــأ (القصــد الجـ ي
(القصــد الجـ ي
ـرم والخطــأ) ي� العنــوان المذكــور يعـ ي
ـرم) و(الخطــأ)!
والخطــأ) ،أي أن الركــن المعنــوي للجريمــة هــو (القصــد الجـ ي
ق
ف
ن
ن
ا� رقــم  111لســنة  1969يتضمــن ثالثــة
وبــرف النظــر عــن المالحظتـ يـ� المتقدمتـ يـ� ،نــرى إن الركــن المعنــوي للجريمــة ي� قانــون العقوبــات العـر ي
ئ
ـرم ،والخطــأ) ،وهــو العنــر األبــرز والرئيــس ،إذ ال يخلــو الركــن المعنــوي
ه( :الخطــأ الجنـ ي
ـا�) مــن خــال اإلشــارة اىل صورتيــه (القصــد الجـ ي
عنــارص ،ي
ف
للجرائــم كافــة مــن إحــدى صورتيــه ،و(الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة) ،و(الغــرض) ،وهمــا عن ـران ثانويــان يجــري النــص عليهمــا عنــد ال ـرض ورة ي�
أركان الجرائــم ،وال يعتــد بهمــا ،سـ ً
ـواء عنــد تكييــف الجريمــة أم تحديــد العقــاب عنهــا ،اال عنــد النــص عليهمــا ،وقــد نصــت المــادة  38مــن قانــون
ق
ا� رقــم  111لســنة  1969بهــذا الخصــوص عــى أنــه « :ال يعتــد بالباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة مــا لــم ينــص القانــون عــى ذلــك».
العقوبــات العـر ي
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ف
ونــرى أن هــذه العنــارص مــن األهميــة بمــكان لذلــك يتوجــب أن توضــح ماهيتهــا ي� القانــون بوصفهــا العنــارص المكونــة للركــن المعنــوي للجريمــة،
ف
ف
ف
و� نطــاق هــذا البحــث ســوف نتطــرق اىل
و� تحميــل المســؤولية الجزائيــة ،وتفريــد العقوبــة الجزائيــة .ي
وكذلــك ألهميتهــا ي� تكييــف الجرائــم ،ي
ف
ق
ن
ا� رقــم  111لســنة  ،1969بوصفــه العنــر األســاس ي� الركــن المعنــوي
(الخطــأ) وحــده ،بصورتيــه اللتـ يـ� نــص عليهمــا قانــون العقوبــات الع ـر ي
ف
ف
للجريمة ،وذلك من دون البحث ي� كل من (الباعث عىل ارتكاب الجريمة) و (الغرض) ،اللذين سبق لنا البحث ي� مفهومهما وأهميتهما (عيىس،
 ،2011ص .)335-300

ن
الثا�
المطلب
ي

الصياغة ش
الت�يعية للركن المعنوي للجريمة
ف
ق
ئ
ش
مما تقدم ي ن
الجنا� (ال جريمة اال بخطأ) أو مبدأ (المسؤولية
ا� لم يعتمد ي� قانون العقوبات مفهوم (الخطأ) لتجسيد المبدأ
ي
يتب� إن الم�ع العر ي
ً
الجزائيــة شــخصية مــع توافــر الخطــأ) ،أو لبيــان موقفــه مــن نظريــة اإلتهــام المعنــوي (النظريــة النفســية) الـ ت يـى تعتمــد (الخطــأ) معيــارا للمســاءلة
ف
ف
ن
ش
ت
ت
ـو�) ،مــع
الجزائيــة ،مقارنــة بنظريــة االتهــام المــادي ،الـ يـى ســادت ي� الســابق ي� الت�يعــات الجنائيــة الـ يـى تقــوم عــى مبــدأ (ال جريمــة اال بنــص قانـ ي
ً
اســتبعاد (الخطــأ) بوصفــه أساســا للمســاءلة الجزائيــة ،وهــذا مــا يطلــق عليــه ب ــنظرية االتهــام المــادي أو (النظريــة المعياريــة) (محــب الديــن،2006 ،
ص  ،73-68الــدرة ،1990 ،ص .)296-295
ف
ن
ئ
وه تلك
الجنا� عبارة عن الرابطة الســايكولولجية
إن (الخطأ) ي� القانون
ي
ي
للجا� بواقعة اجتماعية معينة تتصف بخطورتها بالنســبة للمجتمع ،ي
ف
ن
ت
ن
ـا� بالقيــم االجتماعيــة الـ ت يـى يحميهــا قانــون العقوبــات ،وتتجســد هــذه الرابطــة ي� ارتــكاب جريمــة معينــة ،إمــا
الرابطــة الســلبية الـ يـى تبـ يـ� عالقــة الجـ ي
ً
عمــدا أو مــن غـ يـر عمــد (بخطــأ عمــدي أو غـ يـر عمــدي) ،وهاتــان الصورتــان مــن (الخطــأ) همــا اللتــان تعتمــدان ف ي� عــد الجرائــم عمديــة أو غـ يـر عمديــة.
ً
ق
ش
ـتنادا اىل الركــن المعنــوي للجريمــة اىل صورتـ ي ن
ـ� ،فهنــاك الجرائــم العمديــة ،الـ ت يـى حــددت بموجــب المــادة 34
ا� الجرائــم اسـ
لقــد قســم المــرع الع ـر ي
ق
ف
ق
ت
ا� بكونــه «...توجيــه
ـرم) لــدى فاعلهــا ،الــذي عرفــه ي� المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات عـر ي
عقوبــات عـر ي
ا� بكونهــا الجرائــم الـ يـى يتوافــر (القصــد الجـ ي
ً
الفاعــل إرادتــه اىل ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة هادفــا اىل نتيجــة الجريمــة الـ ت يـى وقعــت أو أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى» ،كمــا عــد الجريمــة عمديــة
ً
ق
ا�:
أيضــا بموجــب المــادة  34عقوبــات ع ـر ي
ً
ً
ال� نشأت ش
ت
مبا�ة عن هذا االمتناع.
«(أ) إذا فرض القانون أو اإلتفاق واجبا عىل شخص وامتنع عن أدائه قاصدا إحداث الجريمة ي
ً
قابال المخاطرة بحدوثها».
(ب) إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه
ف
ق
ن
ـرم) ي�
غـ ي عــن البيــان إن الفقــرة (أ) مــن المــادة  34عقوبــات عـر ي
وه ترتبــط بتعريــف (القصــد الجـ ي
ا� تتعلــق بالصــورة الســلبية للســلوك اإلجـر ي
ام ،ي
ق
ق
ا�.
ا� ،وموقــع النــص العقـ ب ي
ـا� هــذا كان يتوجــب أن يكــون ضمــن فقـرات المــادة  33عقوبــات عـر ي
المــادة  33عقوبــات عـر ي
ف
ق
ـرم ،بصورتــه االيجابيــة (الفعــل) ي� المــادة  33عقوبــات
ا� فـ ي
أمــا بخصــوص الفقــرة (ب) مــن المــادة  34عقوبــات عـر ي
ـ� ال تتعلــق بمفهــوم القصــد الجـ ي
ق
ف
ق
ن
ـرم المتقــدم
ا� ،أو بصورتــه الســلبية (االمتنــاع عــن الفعــل) ي� المــادة  34فقــرة (أ) عقوبــات عـر ي
عـر ي
ا� .بمعــى إنهــا تختلــف عــن مفهــوم القصــد الجـ ي
ت
ـأ�:
تعريفــه ،وســنوضح ذلــك كمــا يـ ي
ق
ق
ف
ش
ش
ن
ا� الجريمــة
ا� يشــوبـ ـها قصــور واضــح ،إذ حــدد المــرع الع ـر ي
ـ� المادتـ يـ�  34-33عقوبــات ع ـر ي
إن الصياغــة الت�يعيــة للجريمــة العمديــة ي� نـ ي
ق
ف
ت
ن
ا� ،وثانيتهمــا الـ ت يـى ورد
ـرم) لــدى فاعلهــا ي� المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات ع ـر ي
العمديــة عــى صورتـ يـ� ،إحداهمــا الـ يـى تتصــف بتوافــر (القصــد الجـ ي
ً
النص عليها ف� المادة  34فقرة (ب) عقوبات عر ق ف
ف� الصورة األوىل يوجه الفاعل إرادته اىل ارتكاب الفعل المكون للجريمة مستهدفا تحقيق
ي
ي
ا� .ي
ف
ت
و� الصــورة الثانيــة يتوقــع الفاعــل
النتيجــة اإلجراميــة الـ يـى وقعــت أو أيــة نتيجــة إجراميــة أخــرى ،أي (إرادة الفعــل بهــدف تحقيــق النتائــج اإلجراميــة) ،ي
ً
ـا المخاطــرة بحدوثهــا ،أي (توقــع نتائــج الفعــل وقبــول المخاطــرة بحدوثهــا).
النتائــج اإلجراميــة لفعلــه ويقــدم عليــه قابـ
ق
ق
ش
ين
ين
ه القصد
ا� يحدد
ا� ،وعىل أســاس تحليل
المادت�  33فقرة ( ،)1و 34فقرة (ب) عقوبات عر ي
إن الم�ع العر ي
صورت� للخطأ العمدي ،األوىل ي
ق
ف
ش
ـال ،الــذي لــم يطلــق عليــه تســمية مــا،
ه القصــد االحتمـ ي
ـرم) ي� المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات عـر ي
المبــا� ،أو كمــا أســماه (القصــد الجـ ي
ا� ،والثانيــة ي
ف
ق
ف
ف
ـرم الــذي يتوافــر ي� الجريمــة العمديــة ،لكنــه
الــذي نــص عليــه ي� المــادة  34فقــرة (ب) عقوبــات عـر ي
ـ� المــادة األوىل يحــدد مفهــوم القصــد الجـ ي
ا� .فـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً ف
ف
ي� المــادة الثانيــة يشـ يـر اىل إن الجريمــة تعــد عمديــة أيضــا ،ي� األحــوال الـ ت يـى نصــت عليهــا المــادة نفســها ،أي المــادة  34بفقرتيهــا (أ) و(ب) عقوبــات
ق
ن
عـر ي
ـرم لــدى فاعلهــا وتعــد الجريمــة عمديــة كذلــك .»...:وهــذا يعـ ي
ا� ،إذ نصــت فاتحــة هــذه المــادة »:تكــون الجريمــة عمديــة إذا توفــر القصــد الجـ ي
ن
ت
ـا�،
ـرم .ومــن المالحــظ إن مثــل هــذه الصياغــة تتعــارض مــع عنــوان الفــرع الثـ ي
ادراج صــور أخــرى للجريمــة العمديــة غـ يـر الـ يـى يتوافــر فيهــا القصــد الجـ ي
ق
ـرم والخطــأ) ،فمــن خــال اســتخدام مصطلــح
الــذي وردت فيــه المادتــان  ،33و 34عقوبــات ع ـر ي
ا� ،والمتعلــق ب ـ (الركــن المعنــوي ،القصــد الجـ ي
ً
ـ� ،مــا يصــح بديهيـ ًـا تقســيم (القصــد الجــرم) اىل (القصــد الجــرم المبـ ش
ـامال للصورتـ ي ن
ـا�) ،و(القصــد
ـرم) كان يتوجــب أن يكــون شـ
ي
ي
(القصــد الجـ ي
ف
الجــرم االحتمــال) ،مــع أهميــة القيــام بتعديــل فاتحــة المــادة  34عقوبــات عـر قا� لتســتقيم الصياغــة ش
الت�يعيــة ي� هــذا الفــرع ،وقــد أخــذ بعــض ش�اح
ي
ي
ي
القانــون بمثــل هــذا التقســيم عــى الرغــم مــن عــدم دقــة الصياغــة ش
الت�يعيــة كمــا تقــدم (الحديـ ث يـى ،1992 ،ص .)293-290
ً
ق
ق ف
ش
ـ�ء اىل حــد كبـ يـر اســتخدام
ا� ي� النصــوص الجنائيــة الالحقــة عــى المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات ع ـر ي
فضــا عمــا تقــدم ،إن المــرع الع ـر ي
ا� يـ ي
ف
ف
مصطلــح (القصــد) ،فيعتمــده ي� كثـ يـر مــن مــواد قانــون العقوبــات ي� غـ يـر مدلولــه .بــل بمعـ نـى بهــدف أو بنيــة أو مــا شــابهما ،ممــا يخــل بقاعــدة وحــدة
ً
ً
ً
ق
ا� »:يعاقــب المســاهم عــن جريمــة – فاعــا أو ش�يــكا -بعقوبــة
المصطلحــات القانونيــة ودالالتهــا .ومــن ذلــك مثــا :نصــت المــادة  53عقوبــات ع ـر ي
ً
الجريمــة الـ ت يـى وقعــت فعــا ،ولــو كانــت غـ يـر الـ ت يـى قصــد ارتكابهــا ،مـ تـى كانــت الجريمــة الـ ت يـى وقعــت نتيجــة محتملــة للمســاهمة الـ ت يـى حصلــت» .فهــل
ق
ف
ف
ا�؟
مصطلــح (القصــد) الــوارد ي� هــذه المــادة هــو القصــد نفســه ي� المــاد  33فقــرة ( )1عقوبــات ع ـر ي
ق
ف
ش
ش
ـال
ا� ،والقصــد االحتمـ ي
ـرم) ي� المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات ع ـر ي
ـوم القصــد المبــا� ،أي (القصــد الجـ ي
أمــا فيمــا يتعلــق بالصياغــة الت�يعيــة لمفهـ ي
ف� المــادة  34فقــرة (ب) عقوبــات عـر قا� ،فالمالحــظ أن هنــاك قصــو ًرا ش
ـ� الصورتـ ي ن
ت�يعيـ ًـا .فمــن ناحيــة ،إن هاتـ ي ن
ـ� خاصتــان بالخطــأ العمــدي (العمــد
ي
ي
ً
ف
ق
ـ� الصورتـ ي ن
كمــا يطلــق عليــه المـ شـرع العـرا� � مــواد القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات) ،اال أنــه ال يحــدد مصطلــح (العمــد) بوصفــه جامعــا لهاتـ ي ن
ـ�،
ي ي
ً
ً
ش
كال مــن التعريفـ يـ�ن
ن
ن
ن
وإنمــا كمــا تقــدم ذكــره يحــدد صورتـ يـ� للجريمــة العمديــة .ومــن ناحيــة ثانيــة ،وضــع المــرع تعريفــا لــكل مــن هاتـ يـ� الصورتـ يـ� ،اال أن
ف
ن
ـوع واإلرادة همــا المعيــاران األساســيان ي� تقســيم الخطــأ اىل صــور عمديــة وغـ يـر
الموضوعـ يـ� جانــب الدقــة القانونيــة المطلوبــة ،فمــن المعلــوم إن الـ ي
ً
ف
ـ� المتقدمـ ي ن
عمديــة ،ومــن خــال التعريفـ ي ن
ـ� يالحــظ إن المـ شـرع يســتخدم بــدال منهمــا مصطلــح (توجيــه اإلرادة) ي� المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات
ً
ق
ف
ق
ـ� بــا شــك تثـ يـر
ا� ،ومثــل هــذه الصياغــة ،فضــا عــن ســلبياتها عــى صعيــد القانــون ،فـ ي
ا� ،و(توقــع النتائــج) ي� المــادة  34فقــرة (ب) عقوبــات عـر ي
عـر ي
اشــكاليات واضحــة بالنســبة لتطبيقــه ف ي� الواقــع العمـ يـ�.
ف
ف
ت
ن
ش
ت
اآل�:
ال� تحدد وتدرج ي� تعريفه
إن القصد
وه – ي� رأينا -عىل الوجه ي
ي
ه ي
ي
القانو� ،ي
الجرم (المبا�) يتوجب أن تتوفر فيه عنارص ي
-1وع الفاعل الطبيعة الخطرة لسلوكه (الفعل أو االمتناع عن الفعل).
ي
ت
-2توقع الفاعل النتيجة اإلجرامية الم�تبة عىل فعله (عىل نحو يقي�ن ي أو محتمل).
-3إرادة الفاعل ارتكاب السلوك المذكور ،وإرادة النتائج اإلجرامية ت
الم�تبة عليه.
(االحتمال) ،فأن تعريفه ف ي� القانون يتوجب  -ف ي� رأينا  -أن يتضمن اإلشارة اىل العنارص اآلتية:
الجرم
أما بالنسبة للقصد
ي
ي
-1وع الفاعل الطبيعة الخطرة لسلوكه (الفعل أو االمتناع عن الفعل).
ي
ً
-2توقــع الفاعــل احتمــال (إمكانيــة) حصــول النتيجــة اإلجراميــة ارتباطــا بفعلــه ،أو النظــر اىل احتمــال (إمكانيــة) ترتبهــا بنــوع مــن الالمبــاالة ،فــا فــرق
بالنســبة إليــه وقعــت هــذه النتائــج أم لــم تقــع.

-3إرادة الفاعل ارتكاب السلوك المذكور ،مع تقبل النتائج اإلجرامية المتحققة ف ي� حالة حصولها.
ف
ش
ن
ـال عــى حــد ســواء .وفيمــا يتعلــق بتوقــع النتائــج
ام هــو عنــر الزم ي� القصــد المبــا� والقصــد االحتمـ ي
وع الفاعــل طبيعــة ســلوكه اإلجـر ي
بمعــى إن ي
ً
ف
ش ف
ً ف
ن
ـال،
اإلجراميــة ،فـ ي
ـ� تكــون يقينيــة (تقــع فعــا) أو محتملــة الوقــوع فعــا ي� القصــد المبــا� ،ي� حـ يـ� تكــون محتملــة الوقــوع فقــط ي� القصــد االحتمـ ي
ّ
إذ يمكــن أن تقــع  ،كمــا يمكــن أال تقــع .وبخصــوص إرادة الســلوك والنتائــج ،فــ� مــن العنــارص المتطلبــة ف� القصــد المبـ ش
ـا� ،ف� حـ ي ن
ـ� أنهــا ال تكــون
ي
ي
ي
ن ف
ف
ـا� ي� ظلــه يريــد ارتــكاب الســلوك ،لكنــه ينظــر اىل النتائــج اإلجراميــة المحتملــة بنــوع مــن الالمبــاالة ،لكنــه يقبــل بهــا
ـال ،فالجـ ي
كذلــك ي� القصــد االحتمـ ي
ً
ق
ف
ش
ش
ا�).
ي� حالــة تحققهــا (إقــدام الفاعــل عــى الفعــل قابــا المخاطــرة بحــدوث النتائــج اإلجراميــة المتوقعــة بحســب الصياغــة الت�يعيــة للمــرع العـر ي
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ً
ـا عــن هــذا ،يالحــظ إن المـ شـرع الع ـر قا� اعتمــد ف� المــادة  33فقــرة ( )1عقوبــات ع ـر قا� ،ف� معــرض تعريفــه للقصــد الجــرم (المبـ ش
ـا�) ،كلمــة
فضـ
ي ي
ي
ي
ي
ً
ً
ف
ـرم هــو توجيــه الفاعــل إرادتــه اىل ارتــكاب الفعــل هادفــا اىل نتيجــة الجريمــة أو أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى) .بمعـ نـى إن
(هادفــا) ي� النــص (القصــد الجـ ي
الفاعــل بارتكابــه ســلوكه اإلج ـرام لديــه (هــدف) تحقيــق النتيجــة اإلجراميــة ت
الم�تبــة عــى هــذا الســلوك ،مثــل أن يقــوم بإطــاق النــار عــى المجـ نـى
ي
عليــه بهــدف إزهــاق روحــه.
ف
ف
ق
ش
ه ي� مكانهــا ،اال أن الهــدف ال
إن إشــارة المــرع العـر ي
ا� اىل (الهــدف) الــذي عـ بـر عنــه ي� المــواد األخــرى مــن قانــون االعقوبــات بمصطلــح (الغــرض) ي
ف
ف
ش
ش
ام
يعــد المعيــار الوحيــد لتحقــق (القصــد المبــا�) ،إذ أشــار المــرع نفســه ي� كثـ يـر مــن مــواد القانــون اىل معايـ يـر أخــرى ،أن توفــرت ي� الســلوك اإلجـر ي
ـا� أيضـ ًـا ،بــل أنــه يعــد مرتكبـ ًـا بقصــد مبـ ش
للفاعــل عــد مرتكبـ ًـا بقصــد مبـ ش
ـا� عــى وجــه التحديــد ،مــع اســتبعاد صــور الخطــأ العمــدي وغـ يـر العمــدي
ف
ش
ام ف ي� الحــاالت اآلتيــة:
األخــرى  ،ذلــك إن القصــد المبــا� يمكــن أن يتوفــر ي� الســلوك اإلجـر ي
ف
ف
ن
ـو� للجريمــة ،كمــا ي� المــواد  406فقــرة ( )1و  ،ح 406 ،فقــرة ( )2أ 414 ،فقــرة ( 421 ،)5فقــرة
-1عنــد اإلشــارة اىل (الغــرض) ي� النمــوذج القانـ ي
ق
ا�.
(ـه) عقوبــات ع ـر ي
ف
ف
ن
ـو� للجريمــة ،كمــا ي� المــواد  406 ،399فقــرة ( )1ج 406 ،فقــرة ( )1ـه
-2عنــد اإلشــارة اىل (الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة) ي� النمــوذج القانـ ي
ق
ا�.
عقوبــات ع ـر ي
-3عنــد اإلشــارة اىل ســمة (العلــم المســبق) ،مثــل علــم الفاعــل بــأن اإلم ـرأة محرمــة عليــه ،ويقــدم عــى عالقــة جنســية معهــا (المــادة  385عقوبــات
ع ـر قا�) ،أو اغتصابهــا (المــادة  393فقــرة ( )2ب عقوبــات ع ـر قا�) ،أو العلــم المســبق فيمــا يتعلــق بجرائــم ت ز
ال�ويــر والتعامــل بالعملــة وأوراق النقــد
ي
ي
ق
ا�).
والمســتندات الماليــة المزيفــة (المــواد  284 ،283 ،281 ،280عقوبــات ع ـر ي
ف
ش ف
ـا� ي� الجريمــة ،كمــا ي� اســتعمال المــواد الســامة أو المفرقعــة أو المتفجــرة أو
-4إن (أســلوب ارتــكاب الجريمــة) يمكــن أن يــدل عــى توفــر القصــد المبـ
ق
ف
ا�).
اســتعمال الوحشــية ي� جريمــة القتــل (المــادة  406فقــرة ( )1ب ،ج عقوبــات عـر ي
ف
ش ف
ف
-5إن توفــر (ســبق اإلرصار) أو ت
ـا� ي� الجريمــة  ،كمــا ي� المــادة  406فقــرة ()1
(ال�صــد) ي� الجريمــة همــا مــن العوامــل الدالــة عــى توفــر القصــد المبـ
ق
ا�.
أ عقوبــات عـر ي
ش ف
ـا� ي� الجريمــة كذلــك عــى أســاس (تفسـ يـر) القاعــدة القانونيــة الجنائيــة ،مــن حيــث دراســة إســلوب ارتكابهــا وظروفهــا ،وعــى
-6يتحقــق القصــد المبـ
ق
ف
ا�.
أســاس المغــزى مــن تجريمهــا ،كمــا ي� المــواد  431 ،430 ،422-420عقوبــات عـر ي
ف
ت
ف
ش
ـور� القصــد
ـ� الحــاالت المشــار إليهــا يتوفــر القصــد المبــا� وحــده ي� الجريمــة المرتكبــة ،ويتوجــب عنــد تكييفهــا بيــان توفــر هــذه الصــورة مــن صـ ي
فـ ي
ـرم عــى وجــه التحديــد.
الجـ ي
ً
ق
ـان مــن الجرائــم عــى أســاس الركــن المعنــوي للجريمــة ،هــو الجرائــم غـ يـر
ا� عــى نــوع ثـ ٍ
وفضــا عــن الجرائــم العمديــة ،ينــص قانــون العقوبــات الع ـر ي
ق
ف
ت
ش
ت
ـأ� »:تكــون الجريمــة غـ يـر عمديــة إذا وقعــت النتيجــة اإلجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل
ا� كمــا يـ ي
العمديــة ،الـ يـى عرفهــا المــرع ي� المــادة  35عقوبــات عـر ي
ً
سـ ً
ـاال أو رعونــة أو عــدم إنتبــاه أو عــدم إحتيــاط أو عــدم مراعــاة القوانـ ي ن
ـ� واألنظمــة واألوامــر».
ـواء كان هــذا الخطــأ إهمـ
ً
ف
ه( :اإلهمــال ،الرعونــة ،عــدم االنتبــاه ،عــدم
وتأسيســا عــى ذلــك ،تكــون الجريمــة غـ يـر عمديــة إن توفــر الخطــأ ي� ســلوك الفاعــل ،وذلــك ألســباب ي
ً
ش
ن
وه خمســة! ومــن
اإلحتيــاط ،عــدم مراعــاة القوانـ يـ� واألنظمــة واألوامــر) .وهنــا ،وكمــا يالحــظ ،لــم يحــدد المــرع تعريفــا للخطــأ ،اال أنــه حــدد أســبابه ،ي
ً
دون الدخــول ف� تفسـ يـر مضامـ ي ن
ـ� هــذه األســباب الـ ت يـى أشــبعها الفقهــاء بحثــا (الــدرة ،2005 ،ص  ،250-248أبــو عامــر ،وعبدالمنعــم ،2009 ،ص
ي
ف
ن
ه صــورة واحــدة
 ،)341-336نــرى إنهــا متشــابهة مــن حيــث المضمــون ،ولعلهــا تنحــر ي� صورتـ يـ� همــا :اإلهمــال والرعونــة ،أو عــى وجــه الدقــة ،ي
ال غـ يـر تنحــر ف ي� اإلهمــال.
ف
ف
ق
ش
ا� يشـ يـر ي� نــص المــادة  35عقوبــات اىل أن الجريمــة تكــون غـ يـر عمديــة أن توفــر فيهــا (الخطــأ) ،اال أنــه ي� المــواد
جديــر بالذكــر ،إن المــرع الع ـر ي
ف
ـ� مــواد القســم العــام مــن قانــون العقوبــات اســتخدم
األخــرى مــن القانــون يســتخدم مصطلحــات أخــرى للداللــة عــى الجريمــة غـ يـر العمديــة ،فـ ي
ً
ً
ً
ق
ف
ا� ،الـ ت يـى تنــص... »:وإذا تجــاوز المدافــع عمــدا أو إهمــاال
مصطلـ ي
ـ� (العمــد واإلهمــال) بــدال مــن (العمــد والخطــأ) ،كمــا ي� نــص المــادة  45عقوبــات عـر ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ف
حــدود هــذا الحــق  ،»...كمــا أضــاف ي� مــواد القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات صــورة (مــن غـ يـر عمــد) اىل جانــب صــورة (الخطــأ) ،كمــا ي� نــص
ً
ً
ق
ا� الـ ت يـى نصــت  -1»:مــن قتــل شــخصا خطــأ أو تســبب ف ي� قتلــه مــن غـ يـر عمــد.»...
المــادة  411فقــرة ( )1عقوبــات ع ـر ي
ت
ش
ت
ـأ� :مــا هــو الخطــأ؟ وهــل أن األســباب الـ ت يـى
إن األســئلة الـ يـى يمكــن أن تثــار فيمــا يتعلــق بالصياغــة الت�يعيــة للجريمــة غـ يـر العمديــة تتمثــل بمــا يـ ي
ف
ف
ـتدع الخطــأ (اإلهمــال ،الرعونــة... ،الــخ) تســتوجب ي� األحــوال كافــة مســاءلة الفاعــل عــى ســلوكه؟ ثــم أيــن المعايـ يـر المعتمــدة ي� تحديــد توفــر
تسـ ي
ـ� الجـ نـا� والواقعــة اإلجراميــة ،والمتمثلــة ف� الــوع واإلرادة ف� الصياغــة ش
رابطــة الســببية بـ ي ن
الت�يعيــة للجريمــة غـ يـر العمديــة (المــادة  35عقوبــات
ي
ي
ي
ي
عـر قا�)؟ بمعـ نـى :هــل تــدل األســباب المســتدعية لخطــأ الفاعــل (االهمــال ،الرعونــة ،عــدم االنتبــاه ،عــدم االحتيــاط ،عــدم مراعــاة القوانـ ي ن
ـ� واألنظمــة
ي
واألوامــر) عــى وعيــه ســلوكه المرتكــب أو عــى عــدم وعيــه لهــذا الســلوك؟ ثــم أيــن اإلرادة مــن هــذه األســباب فيمــا يتعلــق باإلقــدام عــى الســلوك
ـتدع طــرح الســؤال األبــرز وهــو :لمــاذا يتوجــب
ـوع؟ أي هــل وجــه الفاعــل إرادتــه نحــو ارتــكاب الســلوك؟ وهــذا يسـ ي
المرتكــب؟ فهــل ارتكــب الســلوك بـ ي
ق
ف
ن
ش
ت
ا�؟ بمعـ نـى كيــف
أن يســاءل الجـ ي
ـا�؟ وهــل يمكــن ي� الحــاالت كافــة أن يتعــرض للمســاءلة الجزائيــة أن توافــرت األســباب الـ يـى حددهــا المــرع العـر ي
يمكــن عــزل الجريمــة غـ يـر العمديــة عمــا يعـ بـر عنــه بالحــادث المفـ ج ئ
ـا� ،أو (الحادثــة) ؟ الــذي يعرفــه البعــض بأنــه العامــل الــذي ال يمكــن توقعــه وال
ن
ـا� مــن وصــف الخطــأ (عبــد التــواب ،1986 ، ،ص  ،)84وذلــك عندمــا تحصــل الواقعــة مــن دون توفــر أيــة
يمكــن تجنبــه ،وهــو يحــرر ســلوك الجـ ي

صــورة مــن صــور الركــن المعنــوي للجريمــة.
ق
ف
ف
ف
ش
ا� ،وذلــك عــى
إن هــذه األســئلة ي
ـتدع  -ي� رأينــا  -إعــادة النظــر ي� الصياغــة الت�يعيــة لمفهــوم (الخطــأ) ي� نــص المــادة  35عقوبــات عـر ي
وغ�هــا تسـ ي
ف
ئ
ـا� ،فالجريمــة غـ يـر العمديــة  ،مثلهــا مثــل الجريمــة العمديــة ،يتوجــب أن تحــدد عــى أســاس معيــاري
أســاس مفهــوم الخطــأ ي� نظريــة القانــون الجنـ ي
ً
ن
ام ،وتوقعــه احتمــال
(وع الفاعــل الطبيعــة الخطــرة للســلوك االج ـر ي
ـوع واإلرادة)  ،وهــذه الجريمــة عــى صورتـ يـ� أيضــا ،إحداهمــا يتوفــر فيهــا ي
(الـ ي
ف
ـواع) أو (الخطــأ
ـواع) ،الــذي نعتمــده ي� بحثنــا ،أو (الخطــأ الـ ي
وه مــا يطلــق عليهــا (اإلهمــال الـ ي
ترتــب النتائــج اإلجراميــة  ،مــع عــدم إرادة تحققهــا) ،ي
ق
ش
ا� للداللــة عــى الجريمــة غـ يـر العمديــة ،أو كمــا يســميها البعــض (الخطــأ مــع
مــع التبــر) ،باســتعارة مصطلــح (الخطــأ) ،الــذي اعتمــده المــرع العـر ي
التوقــع) ( الــدرة ،1990 ،ص .)247
ـال) ،المتقــدم ذكــره ،فهمــا يتشــابهان مــن حيــث
ـرم (االحتمـ ي
وهنــا يالحــظ ،إن هــذه الصــورة مــن صــور الركــن المعنــوي للجريمــة مشــابهة للقصــد الجـ ي
ف
ام ،وتوقــع احتمــال حصــول النتائــج اإلجراميــة) ،اال أن وجــه االختــاف ينحــر ،ي� النظــرة الالمباليــة للفاعــل
(وع الفاعــل طبيعــة الســلوك االجـر ي
ي
ف
ف
ـال ،فاألمــر ســيان بالنســبة إليــه ،وقعــت هــذه النتائــج أم لــم تقــع ،اال أنــه يتقبلهــا ي� حالــة
بالنســبة لحصــول النتائــج اإلجراميــة ،ي� القصــد االحتمـ ي
ف
ف
ـواع ،فــأن الفاعــل ال يريــد أن تقــع النتائــج اإلجراميــة ،لذلــك فهــو يتخــذ تدابـ يـر معينــة لتجنــب وقوعهــا ،أو أنــه يضــع ي�
حصولهــا .أمــا ي� األهمــال الـ ي
ً
ف
خ�تــه الحياتيــة أو مــا شــابهما ،اال أنهــا تقــع عــى الرغــم مــن ذلــك ،مــا يشـ يـر اىل الخطــأ ي�
حســبانه أنهــا ســوف لــن تقــع ،إمــا اعتمــادا عــى مهارتــه أو ب
حســاباته ،أو عــدم جــدوى تدابـ يـر الحيطــة والحــذر الـ ت يـى إتخذهــا ،ومــن هنــا فهــو يتوجــب أن يســاءل عــن جريمــة غـ يـر عمديــة ،وذلــك النتفــاء إرادة
النتيجــة اإلجراميــة المتحققــة.
ـواع) أو (الخطــأ
وه مــا نفضلهــا ،أو (الخطــأ غـ يـر الـ ي
أمــا الصــورة الثانيــة للجريمــة غـ يـر العمديــة ،فتطلــق عليهــا تســميات مثــل (اإلهمــال غـ يـر الـ ي
ـواع) ،ي
مــن دون تبــر) ،كمــا يطلــق عليهــا البعــض تســمية (الخطــأ مــن دون التوقــع) ( الــدرة ،1990 ،ص .)247
ً
ف
وع الفاعــل الطبيعــة الخطــرة لســلوكه ،وعــدم توقعــه احتمــال ترتــب نتائــج
ـوع واإلرادة) ي� (عــدم ي
وتتمثــل هــذه الصــورة اســتنادا اىل معيــاري (الـ ي
ً
ً
ً ف
ف
إجراميــة عليــه ،فضــا عــن أنــه ال يريــد ان تت�تــب هــذه النتائــج ،وال يتقبلهــا ي� حالــة حصولهــا) .وهــذا يثـ يـر تســاؤال عــن أســباب مســاءلته جزائيــا ي� ظــل
ـال الحتمــال ترتــب نتائــج إجراميــة عليــه ،وعــدم توجيــه إرادتــه لتحقيــق النتائــج اإلجراميــة؟
وع الطبيعــة الخطــرة لســلوكه ،وعــدم توقعــه بالتـ ي
انعــدام ي
(أبــو عامــر ،وعبدالمنعــم ،2009 ،ص .)336-334
ً
ً ف
ف
ت
ـور� الجريمــة غـ يـر العمديــة تكــون ش
م�وطــة بعاملـ ي ن
ـ� ،أولهمــا أن يكــون ملزمــا
ي� واقــع الحــال ،إن مســاءلة الفاعــل جزائيــا ي� ظــل هــذه الصــورة مــن صـ ي
بــوع الطبيعــة الخطــرة الـ تـى ينطــوي عليهــا الســلوك الــذي ت
اق�فــه بحكــم المهنــة أو الحرفــة أو ت ز
االل�امــات الشــخصية الواقعــة عليــه ،وثانيهمــا أن تتوفــر
ي
ي
ً
تز ف
ت
ز
لديــه إمكانيــة تحقيــق هــذا االلــرام ي� الواقــع العمـ يـ� ،لذلــك إن كان ملزمــا ولــم يتمكــن مــن القيــام بال�امــه هــذا وذلــك ألســباب موضوعيــة أو شــخصية،
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ً
ً
ً
ف
أو أنــه ال يكــون ملزمــا أصــا بذلــك ،أو أنــه ال يكــون ملزمــا وال تتوفــر لديــه ي� الوقــت نفســه إمكانيــة التحقــق مــن خطــورة ســلوكه ،فــأن ذلــك يســتبعد
ً
ف
و� هــذه الحالــة تتحقــق مــا يطلــق عليــه بالحــادث المفـ ج ئ
ـا� أو الحادثــة.
ـواع) ،ي
مســاءلته جزائيــا عــن الجريمــة غـ يـر العمديــة بصــورة (االهمــال غـ يـر الـ ي
ن
ـواع ،أو مــع اســتخدام مصطلــح (الخطــأ)
ـواع  ،واإلهمــال غـ يـر الـ ي
وممــا تقــدم نــرى ،أن تــوزع الجريمــة غـ يـر العمديــة عــى صورتـ يـ� ،همــا :اإلهمــال الـ ي
ق
ش
ن
ـوع واإلرادة)،
الــذي اعتمــده المــرع العـر ي
ـواع ،مــع تعريفهمــا عــى أســاس عنــري (الـ ي
ـواع ،والخطــأ غـ يـر الـ ي
ا� ،وتكــون عــى صورتـ يـ� همــا :الخطــأ الـ ي
فيمــا يتعلــق بســلوك الفاعــل والنتائــج اإلجراميــة ت
الم�تبــة عليــه ،مــع أهميــة بيــان تعريــف الحــادث المفـ ج ئ
ـا� (الحادثــة) بوصفــه ال يعــد جريمــة عــى
ت
ت
ـور� الركــن المعنــوي للجريمــة
الرغــم مــن خطورتــه ومساســه بالقيــم االجتماعيــة الـ يـى يحميهــا قانــون العقوبــات ،اال أنــه ال يتصــف بتوفــر عنــارص صـ ي

(العمــد أو الخطــأ).
ً
ق ف
ش
وه كمــا معلــوم مــن
فضــا عمــا تقــدم ،يالحــظ إن المــرع الع ـر ي
ا� ي� تعريفــه لــكل مــن (القصــد الجـ ي
ـرم) و(الخطــأ) يشـ يـر اىل (النتيجــة االجراميــة) ،ي
ف
عنــارص الركــن المــادي للجريمــة ،اال إنهــا ال تتوفــر اال ف� جرائــم النتيجــة ،كمــا ف� جرائــم القتــل وااليــذاء ،ف� حـ ي ن
ـ� أنهــا ال تتوفــر ي� الجرائــم الـ ت يـى تســى
ي
ي
ي
ق
ف
ش
ت
ا�
ـتدع مــن المــرع العـر ي
بجرائــم الفعــل ،أي الـ يـى يقتــر ركنهــا المــادي عــى الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل ،كمــا ي� جرائــم االهانــة والقــذف ،مــا يسـ ي
مراعــاة ذلــك أيضـ ًـا ف� الصياغــة ش
الت�يعيــة للركــن المعنــوي للجريمــة.
ي

ن
الثا�
المبحث
ي

صياغة الركن المعنوي للجريمة
ف
ي� نطاق تحميل المسؤولية الجزائية
ق
ف
ف
ش
ا� عــى مجــرد تعريــف عنــارص هــذا الركــن مــن أركان
ـ� ي� صياغــة الركــن المعنــوي للجريمــة ال يقتــر ي� قانــون العقوبــات الع ـر ي
إن القصــور الت�يـ ي
ً
ش
ن
ع بخطــأ
الجريمــة ،بــل ويمتــد أيضــا اىل الجوانــب بالمتعلقــة بإيقــاع المســؤولية الجزائيــة ،وســنوضح ذلــك مــن خــال أنموذجـ يـ� ،همــا (الدفــاع الــر ي
ت
ض
رض
اآل�:
وتجــاوز حــدوده بإهمــال) ،و (ال ـ ب المف ـ ي اىل المــوت) ،وعــى الوجــه ي

المطلب األول

ش
ع بخطأ وتجاوز حدوده بإهمال
الدفاع ال� ي

ق
ف
ش
ه المســؤولية عــن حمايــة
ع هــو أحــد (أســباب اإلباحــة) الــوارد ذكــره ي� المــواد  45-42عقوبــات ع ـر ي
الدفــاع الــر ي
ا� ،فمــن المعلــوم أن الدولــة ي
ف
ف
ين
والمواطن� ،اال أن المواطن قد يتواجد ي� ظروف ليس بمستطاع أجهزة حماية القانون التابعة للدولة أن تقدم له المساعدة ي� حينها
المجتمع
ـتدع منــه أن يهــب بنفســه للدفــاع عــن نفســه ،حمايــة لنفســه أو مالــه أو نفــس غـ يـره أو مالــه ،وبذلــك فــأن قانــون العقوبــات يبيــح للمواطــن
مــا يسـ ي
ن
ـما� لــه أو المســاس بأموالــه (النـراوي ،ج ،1
القيــام بالدفــاع عــن نفســه ،وهــذا يمكــن ان يــؤدي اىل إزهــاق حيــاة المعتــدي أو تســبيب اإليــذاء الجسـ ي
 ،1977ص  ،159-157الحديـ ث يـى ،1992 ،ص .)146-145
ّ
ف
ش
ش
ـ� حالــة تجــاوز حــدود
اال إن القانــون يبيــح للمواطــن حــق الدفــاع عــن نفســه أو غـ يـره بــرط أال يتجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ع المحــددة بموجبــه ،فـ ي
ق
ش
ش
ع
ع يكــون المدافــع عرضــة للمســاءلة الجزائيــة ،وقــد نصــت المــادة  45عقوبــات عـر ي
ا� بهــذه الخصــوص »:ال يبيــح حــق الدفــاع الــر ي
الدفــاع الــر ي
ً
ً
ف
�ض
ش
ع فأنه يكون
إحداث ر أشــد مما يســتلزم هذا الدفاع ،وإذا تجاوز المدافع عمدا أو إهماال حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه ي� حالة دفاع � ي
ً
ً
ف
مســؤوال عــن الجريمــة الـ ت يـى ارتكبهــا ،وأنمــا يجــوز للمحكمــة ي� هــذه الحالــة أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدال مــن عقوبــة الجنايــة ،وأن تحكــم بعقوبــة
ً
ـدال مــن عقوبــة الجنحــة».
المخالفــة بـ
ً
ً
ق
ق
ش
ش
ع عمــدا أو
ا� يالحــظ أن المــرع العـر ي
فاســتنادا اىل نــص المــادة  45عقوبــات عـر ي
ا� يعاقــب المدافــع بشــكل مخفــف عــن (تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ً
ق
ـاال)  ،أو إذا (اعتقــد خطـ ًـأ أنــه ف� حالــة دفــاع ش
ا� عــى أنــه ال جريمــة إذا وقــع الفعــل
ر
ـ
ع
ـات
ـ
ب
عقو
()1
ـرة
ـ
ق
ف
42
ـادة
ـ
م
ال
ـت
ـ
ص
ن
ـك
ـ
ل
ذ
ـاف
ـ
خ
وب
)،
ع
�
إهمـ
ي
ي
ي
ً
ش
ع ،ويوجــد هــذا الحــق إذا واجــه المدافــع خطــر حــال مــن جريمــة عــى النفــس أو عــى المــال أو اعتقــد قيــام هــذا الخطــر
اســتعماال لحــق الدفــاع الــر ي
ً
ً ف
ق
ش
ع عــن النفــس إذا
وكان اعتقــاده مبنيــا عــى أســباب معقولــة .وقــد أباحــت المــادة  43فقــرة ( )1عقوبــات عـر ي
ا� القتــل عمــدا ،ي� حــاالت الدفــاع الــر ي
اريــد بــه دفــع (فعــل يتخــوف أن يحــدث منــه المــوت أو جـراح بالغــة  ،إذا كانــت لهــذا التخــوف أســباب معقولــة) .كمــا أباحــت المــادة  44فقــرة ( )4مــن
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ُ
ً ف
ش
ع عــن المــال إذا أريــد بــه دفــع (فعــل يتخــوف أن يحــدث منــه المــوت أو جـراح بالغــة  ،إذا كان لهــذا
القانــون نفســه القتــل عمــدا ي� حــاالت الدفــاع الــر ي

التخــوف أســباب معقولــة) ،أي أن يرتبــط تخــوف المدافــع بوقائــع فعليــة محيطــة بــه (حسـن ي  ،1978 ، ،ص .).73-65
وهــذا يع ـن ي إن المدافــع يجــب أن يكــون عــى قناعــة بــأن االعتــداء الواقــع عليــه هــو اعتــداء فعـ يـ� ،وأن تكــون هــذه القناعــة مبنيــة عــى أســباب
ف
معقولــة ،ولكــن أن أخطــأ ي� قناعتــه هــذه ،وبـ نـى هــذه القناعــة عــى تصوراتــه الشــخصية بوجــود هــذا االعتــداء عــى الرغــم مــن انتفــاء االعتــداء عليــه
ً
ق
ف
ف
ش
ا� إن المدافــع (يكــون مســؤوال عــن الجريمــة الـ ت يـى ارتكبهــا) .كمــا يالحــظ إن المـ شـرع لــم يحــدد
ـ� هــذه الحــاالت يــرى المــرع العـر ي
ي� الواقــع العمـ يـ� .فـ ي
ً
ق
ف
ف
ش
ت
ا� عــى أن هــذا التجــاوز يكــون (عمــدا أو
ع ،لكنــه نــص ي� المــادة  45عقوبــات عـر ي
صــورة الجريمــة الـ يـى يرتكبهــا المدافــع ي� حالــة تجــاوز حــدود الــر ي
ش
ن
ع.
بإهمــال) ،ممــا يعـ ي أنــه يمكــن أن يرتكــب جريمــة عمديــة أو خطئيــة لــدى تجــاوزه لحــدود الدفــاع الــر ي
ً
ق
ش
ش
ـ�)،
إن الصياغــة الت�يعيــة المتقــدم ذكرهــا لنــص المــادة  45عقوبــات ع ـر ي
ا� تثـ يـر عــددا مــن األســئلة فيمــا يتعلــق بالدفــاع الــر ي
ع بخطــأ (الوهـ ي
ت
ش
ـأ�:
ع بإهمــال ،وســنتطرق اىل ذلــك كمــا يـ ي
وكذلــك تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ف
ف
ش
ش
ع؟ الســيما وأن البعــض ي� معــرض
ع بخطــأ هــو مــن صــور تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
إن الســؤال المتوجــب طرحــه ي� البــدء هــو :هــل أن الدفــاع الــر ي
ً
ً
ف
ن
ئ
ـا� بوجــود االعتــداء عليــه
ه :عمــدا أو إهمــاال أو نتيجــة االعتقــاد الخــاط للجـ ي
تفسـ يـره لهــذا النــص يــرى إمكانيــة تحقــق التجــاوز ي� ثــاث صــور ي
(الحديـ ث يـى ،1992 ،ص  ،173الــدرة ،1990، ،ص .).362
ً
ف
ف
وتعليقــا عــى مــا تقــدم  ،إن المســؤولية الجزائيــة يمكــن أن تت�تــب بالنســبة للمدافــع ي� حالــة توفــر الركــن المعنــوي للجريمــة ي� ســلوكه المرتكــب ،فــا
ف
ف
ف
ش
ع بخطــأ،
جريمــة اال ي� حالــة توفــر عنــارص (العمــد أو الخطــأ) ي� ســلوكه .ي
و� الواقــع العمـ يـ� ،تكــون االحتمــاالت كلهــا واردة فيمــا يتعلــق بالدفــاع الــر ي
ً
ً
بمعـ نـى إنــه يمكــن أن تت�تــب عــى المدافــع المســؤولية الجزائيــة عــن ســلوكه ،ويعــد هــذا الســلوك ســلوكا إجراميــا أن إنطــوى عــى أركان جريمــة عمديــة
ً
ّ
ف
ـوع واإلرادة) المعتمديــن ي� تحديــد توفــر صــور الركــن
أو غـ يـر عمديــة ،كمــا ويمكــن أال يســاءل جزائيــا ،وهــذا يمكــن البــت فيــه عــى أســاس معيــاري (الـ ي
ً
ق
محددا  ،فهو اىل جانب المساءلة الجزائية للمدافع ف� حالة الدفاع ش
ش
ال�ع المب�ن
ا� كان
ي
المعنوي للجريمة أو انتفائها .اال أن موقف الم�ع العر ي
ي
ً
ق
ت
ئ
ا� ،بمعـ نـى إن قناعــة المحكمــة
عــى االعتقــاد الخــاط ،أي الــذي ال يكــون مبنيــا عــى أســباب معقولــة الـ يـى نصــت عليهــا المــواد  44-42عقوبــات عـر ي
ً
ف
ش
ش
ع ش�عيــا ،ومــن أســباب اإلباحــة .أمــا إذا رأت المحكمــة أن هــذه األســباب
ه األســاس ي� عــد الدفــاع الــر ي
بــأن أســباب الدفــاع الــر ي
ع تعــد معقولــة ي
ً
غـ يـر معقولــة فــأن الدفــاع ال يعــد كذلــك ،وتتوجــب مســاءلة المدافــع جزائيــا (كــه ردى ،2005 ،ص  .)88-86اال إن المحكمــة بإتبــاع مثــل هــذا المنهــج
ً
تســتبعد عمليــا دور الركــن المعنــوي للجريمــة بوصفــه يشــكل األســاس المعنــوي للمســؤولية الجزائيــة ،كمــا أن األخــذ بنــص المــادة  45مــن القانــون
ف
ف
غ�هــا ،المتمثلــة ف ي� اســتظهار الركــن المعنــوي للجريمــة.
كأنمــا يلـغ ي وظيفتهــا  ،ســواء ي� هــذا النــوع مــن القضايــا الجزائيــة ،أم ي� ي
ف
ش
ش
ـ�) ،يمكــن أن تبـن ي قناعتهــا عــى أســاس اســتظهار الركــن المعنــوي
ع بخطــأ ( الدفــاع الــر ي
ـ� رأينــا ،إن المحكمــة ،فيمــا يتعلــق بالدفــاع الــر ي
ع الوهـ ي
فـ ي
للجريمــة بالقيــام بفحــص ثــاث فرضيــات ،والبــت ف� صحــة أحدهــا ،وه ت
كاآل�:
ي
ي
ي
ً
ف
الفرضيــة األوىل :هــل تتوافــر ي� ســلوك المدافــع أركان جريمــة غـ يـر عمديــة (بخطــأ)؟ إذ يمكــن أن يســاءل المدافــع جزائيــا عــن جريمــة غـ يـر عمديــة،
ً
ف
وذلــك ي� حالــة عــدم توقعــه وجــود الخطــر الحقيـق ي المحــدق ،ولكــن انطالقــا مــن ظــروف الواقعــة كان ينبـغ ي أن يتوقــع أن هــذا الخطــر ال وجــود لــه
ً
ف
ف
ي� الواقــع ،وكان بإمكانــه التوصــل اىل معرفــة ذلــك ،أي أن هــذه الحالــة ي� ظــل هــذه الفرضيــة تتطلــب تكييفــا بوصفهــا جريمــة غـ يـر عمديــة مــع توفــر
ش
ع.
ـواع) ،أي مــع اســتبعاد حالــة الدفــاع الــر ي
(اإلهمــال غـ يـر الـ ي
ً
ف
الفرضيــة الثانيــة :هــل تتوافــر ي� ســلوك المدافــع أركان جريمــة عمديــة؟ هــذه الفرضيــة ممكنــة أيضــاـ إذ يمكــن أن يســاءل المدافــع عــن تســبيب الـرض ر
ف
ف
ش
ـ�) ودرجــة خطورتــه (النـراوي،1977 ،
ي� حالــة تجــاوزه لحــدود الدفــاع الــر ي
ع ،وذلــك ي� حالــة كــون دفاعــه ال يتوافــق مــع طبيعــة االعتــداء (الوهـ ي
ـ� فعــل الدفــاع وبـ ي ن
ص  ،)193أي عنــد انعــدام التناســب بـ ي ن
ـ� الخطــر الــذي يهــدد المعتــدى عليــه.
ً
ف
ـ�؟ ونــرى إن هــذه اإلمكانيــة متوفــرة أيضــا  ،وذلــك
الفرضيــة الثالثــة :هــل يمكــن اســتبعاد المســؤولية الجزائيــة عــن المدافــع ي� حالــة الدفــاع الوهـ ي
ً
ف
ـ� ،وال يكــون ملزمــا بمعرفــة أن هــذا (االعتــداء) غـ يـر حقيـق ي أو لــم يكــن بمســتطاعه ذلــك ي� ظــل ظــروف
عندمــا ال يتوقــع المدافــع أن االعتــداء وهـ ي
ّ
ف
ف
ش
ش
ـ�).
الواقعــة ،ولكــن بــرط أال يتجــاوز ي� دفاعــه حــدود الدفــاع الــر ي
ع ي� صــده هــذا االعتــداء (الوهـ ي
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ف
ف
ف
ئ
ـ�) ي� الحــق ي� الدفــاع ال يعـن ي التوجــه نحــو المســاءلة الجزائيــة وحدهــا ،كمــا نــص عــى ذلــك
ي
و� ضــوء مــا تقــدم ،إن توفــر االعتقــاد الخــاط (الوهـ ي
ف
ف
ف
ق
ف
ئ
ئ
ش
و� حالــة انتفــاء هــذه
و� الحكــم القضـ ي
ا� ،بــل مــن المهــم توضيــح أســباب ذلــك ي� النــص الجـز ي
ـا� المتخــذ ،ي
ا� ،ي
المــرع ي� المــادة  45عقوبــات عـر ي
ً
ق
ف
ش
ع
األســباب ،ال يتوجــب أن يســاءل المدافــع جزائيــا .وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر ي� صياغــة نــص المــادة  45عقوبــات عـر ي
ا� بخصــوص الدفــاع الــر ي
ً
ف
المبـ نـى عــى االعتقــاد الخـ ئ
ـاط ،وذلــك بمراعــاة الفرضيــات الثــاث المذكــورة آنفــا ،الـ ت يـى ستســهم ي� تكويــن المحكمــة لقناعتهــا ،وذلــك عــى أســاس
اســتظهار الركــن المعنــوي للجريمــة ف ي� الواقعــة المرتكبــة.
ً
ـا عمــا تقــدم ،نصــت المــادة  45عقوبــات عـر قا� عــى أن تجــاوز حــدود الدفــاع الـ شـرع يمكــن أن يكــون بصورتـ ي ن
ـ� ،همــا( :العمــد واإلهمــال)! وهــذا
فضـ
ي
ي
ً
ف
ش
ن
ن
ع)؟ فمــن المعلــوم إن المعتــدي يقــوم باعتدائــه
يطــرح ســؤاال عــن إمكانيــة تحقــق هاتـ يـ� الصورتـ يـ� (العمــد واإلهمــال) ي� (تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ً
ق
ن
ش
ـما� ،اإلغتصــاب ،اللــواط ،الخطــف ،الحريــق ،الرسقــة،
ا� أبــرز صــور هــذا االعتــداء ،ومنهــا القتــل  ،اإليــذاء الجسـ ي
عمــدا ،وقــد حــدد المــرع الع ـر ي
ق
ف
ا�) ،وبالتوافــق مــع طبيعــة هــذه
دخــول المســاكن ،وأيــة أفعــال أخــرى يمكــن أن تســبب ي� المــوت أو الجـراح البالغــة (المادتــان  44 ،43عقوبــات عـر ي
وه أفعــال إيجابيــة ،وكذلــك بالنظــر اىل درجــة خطورتهــا ،يتوجــب عــى المدافــع أن يقــوم بــدوره بأفعــال يمكــن أن توقــف االعتــداء الواقــع
األفعــال ،ي
ً
عليــه أو عــى غـ يـره ،لذلــك فــأن الدفــاع ،بال ـرض ورة ،يجــب أن يكــون عمديــا ،أي أن يوجــه المدافــع وعيــه وإرادتــه للدفــاع عــن نفســه أو غـ يـره ،وهنــا

ً
ً
ن
ـ� أنــه يتجــاوز الحــدود الـ ت يـى أباحهــا
إن حصــل تجــاوز لحــدود هــذا الدفــاع فــأن هــذا التجــاوز يكــون عمديــا أيضــا ،وليــس بإهمــال .بمعــى أن المدافــع يـ ي
ً
ف
ش
و� رأينــا أنــه ف� حــاالت التجــاوز الجســيم البـ ّي ن
ـ� يتوجــب أن يســاءل المدافــع عــن الجريمــة المرتكبــة
ي
ع ،ويتجاوزهــا مريــدا ذلــك ،ي
القانــون للدفــاع الــر ي
ف
ف
ش
ع ،كمــا ي� حــاالت االنتقــام مــن المعتــدي أو االســتمرار ي� (الدفــاع) عــى
مــن دون تخفيــف ،أي مــن دون مراعــاة حالــة تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
الرغــم مــن توقــف (االعتــداء) أو مــا شــابه.
ف
ق
ف
ق
ش
ن
ا�  ،يبيــح للمدافــع (القتــل العمــد) عــى وجــه التحديــد ،وذلــك ي� جرائــم
ـ� المادتـ يـ�  ،43و 44عقوبــات عـر ي
ا� نفســه ،ي
كمــا إن المــرع العـر ي
و� نـ ي
ف
ف
ش
ت
ع اىل جرائــم
االعتــداء عــى النفــس أو المــال البالغــة الخطــورة ،الـ يـى مــن المســتبعد ي� الواقــع العمـ يـ� أن تتحــول ي� ظــل تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ف
ش
ش
ع عــى وجــه العمــوم ي� ضــوء توفــر مــا اســماه ب ـ (األســباب المعقولــة) لقيــام الخطــر
غـ يـر عمديــة (بإهمــال)! الســيما وأن المــرع أجــاز الدفــاع الــر ي
ق
ش
ن
ع هــو
الحــال مــن جريمــة عــى النفــس أو المــال ،عــى المدافــع أو عــى غـ يـره (المــادة  42فقــرة ( )1عقوبــات عـر ي
ا�) .وغـ ي عــن البيــان إن الدفــاع الــر ي
ً
ســلوك (عمــدي) ممــا يعـن ي إن تجــاوز حــدوده يكــون هــو اآلخــر عمديــا.
ف
ش
ت
ه جريمــة عمديــة ،فليــس هنــاك تجــاوز لحــدود الدفــاع
لذلــك نــرى أن جريمــة القتــل أو اإليــذاء الـ يـى ترتكــب ي� حالــة تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ع ي
ش
ـاع عــن النفــس أو الغـ يـر.
واع ،وهــذا يتعــارض مــع طبيعــة الســلوك الدفـ ي
الــر ي
واع أو غـ يـر ٍ
ع بإهمــال ،الــذي يتطلــب أن يكــون قــد تحقــق بإهمــال ٍ
ف
ق
ق
ش
ا� بشــطب كلمــة (بإهمــال) الســتحالة تحقــق اإلهمــال ي� حالــة
ا� بتعديــل أحــكام المــادة  45عقوبــات عـر ي
ـوص المــرع العـر ي
وعــى أســاس مــا تقــدم نـ ي
ش
ع.
تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي

ن
الثا�
المطلب
ي

ال�ض ب المف�ض ي اىل الموت

ً
إن القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  1969يتضمــن عــددا مــن القواعــد الجنائيــة الـ ت يـى تحمــل المســؤولية الجزائيــة عــن تلــك
ف
ف
ت
ت
ـور� (العمــد والخطــأ) ي� آن واحــد ،ومنهــا عــى ســبيل المثــال القاعــدة الجنائيــة المصاغــة ي� المــادة
الجرائــم الـ يـى ينطــوي ركنهــا المعنــوي عــى صـ ي
ً
�ض
�ض
ت
ت
ال� تنص»:من اعتدى عمدا عىل آخر بال�ض ب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء
ال� تعاقب عن (ال ب المف ي اىل الموت) ،ي
 410من القانون ،ي
مــادة ضــارة أو بارتــكاب أي فعــل آخــر مخالــف للقانــون ،ولــم يقصــد مــن ذلــك قتلــه ،ولكنــه أفـىض اىل موتــه ،يعاقــب.»...
ن
ن
ه (االعتــداء بالـرض ب أو بالجــرح
فعــى أســاس تحليــل هــذه القاعــدة الجنائيــة يتبـ يـ� أن المــادة  410مــن القانــون تعاقــب الجـ ي
ـا� عــن جريمــة عمديــة ي
أو بالعنــف أو بإعطــاء مــادة ضــارة أو بارتــكاب أي فعــل آخــر مخالــف للقانــون) ،وكذلــك عــن جريمــة (ثانيــة) غـ يـر عمديــة أفضــت إليهــا الجريمــة األوىل،
ق ف
ش
ش
ا� ي� عــدد آخــر مــن المــواد ،منهــا :المــادة  412فقــرة ( )2عقوبــات الـ ت يـى
وه (القتــل الخطــأ) .ومثــل هــذه الصياغــة الت�يعيــة اعتمدهــا المــرع العـر ي
ي
ن
ض
ـا� إحداثهــا) ،و المادتــان  346 ،345عقوبــات اللتــان تعاقبــان مــن اســتعمل
تعاقــب عــن (االعتــداء المفـ ي اىل عاهــة مســتديمة دون أن يقصــد الجـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
ف
أو ش�ع ي� اســتعمال المفرقعــات أو المتفج ـرات اســتعماال ترتبــت عليــه نتائــج جســيمة للنــاس أو األمــوال ،وكذلــك المــادة  393فقــرة ( )3عقوبــات
ف
ف
ىض
ن
ـ� هــذه الجرائــم ومــا يماثلهــا تتوافــر ي� آن واحــد صورتــان للركــن المعنــوي للجريمــة ،همــا( :العمــد
إن أفـ االغتصــاب اىل مــوت المجــى عليهــا ،فـ ي
ف
ئ
ئ
ين
مؤلف� ،كورس ،2008 ،
الثنا� أو المركب للخطأ (مجموعة
الجنا� بالشــكل المختلط أو المزدوج أو
والخطأ) .وهذا ما يســى ي� نظرية القانون
ي
ي

ص  ، 229-219مجموعــة مؤلفـ ي ن
ـ� ،2008 ،ص .)188-184
ف
ق
ش
ا� ال ينــص ي� قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  1969عــى هــذه الصــورة المزدوجــة للركــن المعنــوي للجريمــة،
ولكــن المالحــظ ،إن المــرع العـر ي
ً
ً
فالجريمــة اســتنادا اىل المــواد  35-33عقوبــات إمــا أن ترتكــب (عمــدا) أو (خطــأ) ،لذلــك فــأن القانــون يســتبعد أيــة صــورة ثالثــة للركــن المعنــوي
للجريمــة.

ً
ق
ض
رض
ا� ،يالحــظ أن الركــن المــادي لهــذه الجريمــة يتحقــق
وبتحليــل أركان جريمــة (الـ ب المـ ي اىل المــوت) ،اســتنادا اىل نــص المــادة  410عقوبــات عـر ي
ام بصــورة الفعــل أو اإلمتنــاع عــن الفعــل) المتمثــل بالـرض ب أو بالجــرح أو بالعنــف أو بإعطــاء مــادة ضــارة أو
مــن خــال االعتــداء (أي الســلوك اإلجـر ي
بارتــكاب أي فعــل آخــر مخالــف للقانــون ،ت
وت�تــب عــى ذلــك نتيجــة إجراميــة ه مــوت المجـ نـى عليــه مــع توافــر رابطــة الســببية بـ ي ن
ـ� االعتــداء والمــوت.
ي
ً
ق
ا�) يالحــظ إن القتــل الخطــأ يتحقــق أيضــا مــن خــال
ولكــن مــن خــال مقارنــة هــذه الجريمــة بجريمــة القتــل الخطــأ (المــادة  411عقوبــات ع ـر ي
ارتــكاب الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل المفـض اىل إحــداث نتيجــة إجراميــة ه مــوت المجـ نـى عليــه ،مــع توافــر رابطــة الســببية بـ ي ن
ـ� الفعــل أو االمتنــاع
ي
ي
ت
ام والنتيجــة
عــن الفعــل مــن جهــة ،والنتيجــة اإلجراميــة الم�تبــة ،مــن جهــة ثانيــة .أي إن الركــن المــادي لجريمــة القتــل يتحقــق بتوفــر الســلوك اإلجـر ي
ـ� الجريمتـ ي ن
ـ� عنــارص هاتـ ي ن
اإلجراميــة ورابطــة الســببية .وهــذا يشـ يـر اىل التشــابه بـ ي ن
ـ� ،والســيما فيمــا يخــص الركــن المــادي للجريمــة.

ض
رض
ت
ن
ن
ـتدع طــرح ســؤال عــن أوجــه
إن تشــابه عنــارص الركــن المــادي لجريمـ يـى (ال ـ ب المف ـ ي اىل المــوت) ،و(القتــل الخطــأ) لهاتـ يـ� الجريمتـ يـ� يسـ ي
ق
ن ف
ش
ن
ن
ه متماثلــة اىل
االختــاف بينهمــا ؟ فالمالحــظ ،إن الصياغــة الت�يعيــة للركــن المــادي لهاتـ يـ� الجريمتـ يـ� ي� المادتـ يـ�  410و 411عقوبــات ع ـر ي
ا� ي
ف
ئ
ق
ـا� فيمــا يتعلــق بتكييــف واقعــة ال ـرض ب
حــد كبـ يـر ،وهــذا بطبيعــة الحــال يمكــن أن يــؤدي اىل الوقــوع ي� أغــاط عــى الصعيديــن التحقي ـ ي والقضـ ي
المف ـض اىل مــوت المجـ نـى عليــه خطــأ .بمعـ نـى :هــل ّ
تكيــف هــذه الواقعــة بوصفهــا جريمــة (ال ـرض ب المف ـض ي اىل المــوت) عــى وفــق المــادة 410
ي
ق
ق
ّ
ا�؟ (الحديـ ث يـى ،1996 ،ص  ،)176-175وال يغـ يـر
ا�؟ أم تكيــف باعتبارهــا جريمــة (قتــل خطــأ) عــى وفــق المــادة  411عقوبــات ع ـر ي
عقوبــات ع ـر ي
ق
ش
ا� وصــف االعتــداء (بالـرض ب أو بالجــرح أو بالعنــف أو بإعطــاء مــادة ضــارة أو بارتــكاب أي فعــل آخــر
مــن مضمــون الســؤال المطــروح إن المــرع العـر ي
ً
ً
ن ف
ف
ن
ن
ـا� ي� القتــل الخطــأ يريــد ارتــكاب
ـا� ،بمعــى إن الجـ ي
ام ي� القتــل الخطــأ يتحقــق أيضــا بــإرادة الجـ ي
مخالــف للقانــون) بأنــه حصــل عمــدا ،فالســلوك اإلجـر ي
الســلوك ،كمــا إن الجـ نـا� ف� (القتــل الخطــأ) ،مثلمــا ف� (ال ـرض ب المف ـض اىل المــوت) ال يقصــد (ال يريــد) مــوت المجـ نـى عليــه ،ولكــن ســلوكه أف ـىض
ي
ي ي
ي
إليــه!
ـ� (محلـ ي ن
بدايــة ،إن الجـ نـا� ف� جريمــة (الـرض ب المفـض اىل المــوت) مقارنــة بجريمــة (القتــل الخطــأ) يعتــدي عــى موضوعـ ي ن
ـ�) للحمايــة الجزائيــة ،فهــو
ي ي
ي
ً
ف
رض
رض
ن
ن
ـ� حالــة عــدم
يقــوم بالـ ب لتســبيب الـ ر لســامة جســم المجــى عليــه أوال ،فهــو يعتــدي عــى (ســامة جســم أو بــدن المجــى عليــه) ،لذلــك فـ ي
ً
ق
ف
ا� يفـ تـرض أن يســاءل وفقــا ألحــكام المــواد العقابيــة الـ ت يـى تعاقــب عــن الجرائــم الواقعــة عــى ســامة
تحقــق المــوت كمــا ي� المــادة  410عقوبــات ع ـر ي
ً
ق
ا� مثال) ،اال أن سلوكه  ،أي تسبيب ال�ض ر لسالمة جسم المج�ن عليه ترتبت عليه نتيجة أشد جسامة،
الجسم (المواد  416-412عقوبات عر ي
ً
ً
ً ف
ف
تمثلــت ي� مــوت المجـ نـى عليــه ،وهــو مــا يســاءل عنــه أيضــا ي� نطــاق المــادة العقابيــة ذاتهــا ،بوصــف ذلــك قتــا خطــأ ،كونــه ال يريــد هــذه النتيجــة ،مــا
ن
ـا� المعتــدى عليــه ف ي� هــذه الجريمــة وهــو (حيــاة اإلنســان).
يشـ يـر اىل توفــر الموضــوع الثـ ي
ً
ف
ن
ـا�  -كمــا معلــوم -يعتــدي عــى شــخص آخــر ،ويمكــن أن يتحقــق االعتــداء أيضــا (بالـرض ب أو بالجــرح أو بالعنــف أو
أمــا ي� جريمــة القتــل الخطــأ فالجـ ي
ً
ن
ن
ن
ـ�
بإعطــاء مــادة ضــارة أو بارتــكاب أي فعــل آخــر مخالــف للقانــون) ،اال أن هــذا االعتــداء يكــون موجهــا نحــو حيــاة المجــى عليــه ،بمعــى إن الجـ ي
ـا� يـ ي
ف
ف
(يعلــم) أن ســلوكه يمكــن أن يــؤدي اىل إزهــاق روح المجـ نـى عليــه ،اال أنــه يقــوم بســلوكه الخطــر ،وهــو ال يريــد أن يتســبب ي� ذلــك ،كونــه يضــع ي�
ً
حســبانه إمكانيــة تجنــب تحقــق هــذه النتيجــة اعتمــادا عــى تدابـ يـر شــخصية أو موضوعيــة يمكنهــا أن تحــول دون تحقــق هــذه النتيجــة غـ يـر المرغوبــة
ف
واع) .لذلــك يجــري االعتــداء ي� جريمــة القتــل
واع) أو أنــه ال يـ ي
ـ� خطــورة ســلوكه وال يتوقــع نتائجــه وال يريدهــا أن تتحقــق (بإهمــال غـ يـر ٍ
(بإهمــال ٍ
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الخطــأ عــى موضــوع واحــد ال غـ يـر  ،وهــو  -كمــا تقــدم ذكــره – حيــاة المجـ نـى عليــه.
ً
وتأسيسـ ًـا عــى مــا تقــدم  ،يعتــدي الجـ نـا� ف� جريمــة ال ـرض ب المف ـض اىل المــوت عــى موضوعـ ي ن
ـ� همــا :ســامة جســم اإلنســان أوال ،ومــن ثــم حيــاة
ي ي
ي
ً
ً
ف
ف
ن
ن
ن
رض
�ض
ن
ـما� هــو الــذي يســهم ي� تطــور رابطــة الســببية،
ـما� أوال ،وهــذا ال ـ ر الجسـ ي
ـا� يتســبب ي� ر (أو إيــذاء) جسـ ي
اإلنســان ثانيــا .بمعــى إن الجـ ي
ن ف
ً ف
�ض
ن
ن
ن
ه طبيعــة هــذا الـرض ر
ويتســبب ثانيــا ي� مــوت المجــى عليــه .ولكــن هــل يمكــن أن يتســبب أي ر جسـ ي
ـما� ي� مــوت المجــى عليــه؟ بمعــى ،مــا ي
ف
ق
ن
ش
ا�) الــذي يتســبب ي� مــوت المجـ نـى عليــه؟
الجسـ ي
ـما� (االعتــداء كمــا وصفــه المــرع الع ـر ي
ً
ً
�ض ً
ن
ن
ن
ت
رض
�ض
ـا� لــدى
ـما� بســيط ،بــل مــن البديـ ي
ـ� أن يكــون را جســمانيا جســيما ،كمــا أن الجـ ي
ـما� الم�تــب هــو ر جسـ ي
مــن الصعــب القــول إن الـ ر الجسـ ي
ن
ن
ن
ـا� يتســبب فيمــا
ـ� ذلــك ،وهــذا يع ـ ي أن الجـ ي
تســبيبه (ولـ ي
ـ� إمكانيــة تحقــق مــوت المجــى عليــه ،أو بإمكانــه أن يـ ي
ـ� يســاءل عــن القتــل الخطــأ) ،يـ ي
ق
ق ف
ن
ش
ـما� الجســيم (العمــدي) المنطــوي عــى
ا� بالخطــر الحــال عــى الحيــاة ،ويقصــد بــه االيــذاء الجسـ ي
ا� ي� المــادة  412عقوبــات عـر ي
اســماه المــرع العـر ي
ف
ف
التهديــد بإزهــاق روح المجـ نـى عليــه ،إذ يمكــن أن يتمثــل (الخطــر الحــال عــى الحيــاة) ي� تســبيب الجــروح الداخليــة ي� الجمجمــة والصــدر والبطــن
ف
ف
ف
والعمــود الفقــري ،أو الكســور ي� الجمجمــة واالرتجــاج الشــديد ي� الدمــاغ ،أو التمزقــات الداخليــة ي� الصــدر والبطــن ،أو الجــروح المؤديــة اىل نزيــف
ـ� والكتفـ ي ن
حــاد واىل فقــدان الــدم بصــورة كبـ يـرة ،أو الكســور ف� عظــام الفخذيــن والركبتـ ي ن
ـ� والســاعدين ،أو الصدمــات العصبيــة الشــديدة ،والحــروق
ي
ت
ت
ـ� عــادة  %25مــن الجســم ،أو إدخــال األشــياء المعدنيــة اىل جســم اإلنســان عــن طريــق الطعــام أو مــا شــابه ،الـ يـى يتطلــب إخراجهــا
الشــديدة الـ يـى تغـ ي
إجـراء عمليــة جراحيــة (عيــى ،1994 ،ص .)116
ف
ف
ن
ـ� هــذه الحالــة
بمعــى إن الخطــر الحــال عــى الحيــاة يمكــن أن ينطــوي عــى إمكانيــة تحقــق المــوت ي� حالــة عــدم تقديــم العنايــة الطبيــة العاجلــة .فـ ي
ً
ف
ن
ن
ض
رض
ن
ـا� جزائيــا توفــر الـ شـروط اآلتيــة:
ـا� عــن الـ ب المفـ ي اىل مــوت المجــى عليــه ،ممــا يتطلــب  -ي� رأينــا -لمســاءلة الجـ ي
يمكــن أن يســاءل الجـ ي
ً
ً
ن
ن
(فعال كان أو امتناعا عن فعل).
الجسما�
الجا� بارتكاب االعتداء
-1أن يقوم
ي
ي
ً
ً
ن
حاال عىل حياة المج�ن عليه.
الجسما� خطرا
-2أن يشكل هذا االعتداء
ي
ن
الجسما� ،الذي وصفه ش
الم�ع باالعتداء) اىل موت المج�ن عليه.
-3أن يؤدي ذلك (أي السلوك المف�ض ي اىل اإليذاء
ي
ً
ف
ف
ض
رض
ش
ـ� لمــوت
وخالفــا لذلــك يــرى البعــض بهــذا الخصــوص «إن المــرع ال يتطلــب ي� فعــل الـ ب المفـ ي اىل المــوت درجــة معينــة مــن الجســامة تكـ ي
الشــخص المعتــاد ،وأنمــا العـ بـرة بكــون المــوت جــاء نتيجــة مبـ ش
ـا�ة لفعــل الـرض ب ،»...وأنــه يلــزم لقيــام ماديــات هــذه الجريمــة أن تقــع بســبب فعــل
ن
ه وفاتــه (أبــو عامــر ،وعبدالمنعــم ،2009 ،ص .)384-383
مــن أفعــال المســاس بســامة جســم المجــى عليــه أو صحتــه نتيجــة معينــة ي
ً
ً
ف
ف
ين
نتيجت� ،األوىل تتمثل ي� ال�ض ر
و� رأينا ،إن الركن المادي لجريمة (ال�ض ب المف�ض ي اىل الموت) يتضمن سلوكا واحدا ،وهذا السلوك يف�ض إىل
ي
ن
ـما� الخطــر عــى حيــاة المجـ نـى عليــه ،والثانيــة تنحــر ف ي� مــوت المجـ نـى عليــه.
الجسـ ي
ق ف
ف
ش
ا� ي� المــادة  410عقوبــات ،إذ يتوفــر (العمــد) بخصــوص الســلوك
أمــا بالنســبة للركــن المعنــوي ي� هــذه الجريمــة ،فهــو كمــا حــدده المــرع الع ـر ي
والنتيجــة األوىل (االعتــداء) ،و(الخطــأ) فيمــا يتعلــق بالنتيجــة الثانيــة (مــوت المجـ نـى عليــه).
وهــذا يعـن ي إن هــذه الجريمــة تعــد مــن الجرائــم المتعديــة النتيجــة (لتعــدد نتائجهــا) ،كمــا تعــد مــن الجرائــم المتعديــة القصــد (لوجــود أ كـ ثـر مــن صــورة
مــن صــور الركــن المعنــوي للجريمــة فيهــا).
ئ
رض
ـا�
ه -1 :فعــل االعتــداء بالـ ب أو الجــرح أو بالعنــف ..الــخ -2 ،القصــد الجنـ ي
ويــرى البعــض إن هــذه الجريمــة تتطلــب لتحققهــا توفــر أربعــة أركان ي
ً
ئ
ـا� بالنســبة للفعــل ،وال ينــرف قصــده اىل
بــأن يكــون الفاعــل عالمــا بخطــورة فعلــه وأن تنــرف إرادتــه اىل الفعــل ،أي أن يتحقــق القصــد الجنـ ي
إزهــاق روح المجـ نـى عليــه -3 ،مــوت المجـ نـى عليــه ،بــأن تي�تــب عــى الفعــل إزهــاق روح المجـ نـى عليــه -4 ،عالقــة الســببية بــأن يكــون مــوت المجـ نـى

ً
ً
عليــه ســببه فعــل االعتــداء (الــدرة ،2005 ،ص  .)236-235ونــرى إن مثــل هــذا التحديــد الركان الجريمــة ال يعــد خاطئــا كونــه جــاء مراعيــا لمضمــون
ق
ف
ض
رض
ش
ا� ،الـ ت يـى نــرى عــدم دقتهــا وقصورهــا.
الصياغــة الت�يعيــة لجريمــة (الـ ب المفـ ي اىل المــوت) ي� المــادة  410عقوبــات عـر ي
ف
وتأسيسـ ًـا عــى مــا تقــدم ،نــوص المـ شـرع العـر قا� بــان يعيــد النظــر ف� الصياغــة ش
الت�يعيــة لجريمــة الـرض ب المفـض ي المــوت ي� المــادة  410عقوبــات
ي
ي
ي
ً
ً
ف
ق
ن
ن
ـا� عمــدا ويتســبب ي� مــوت المجــى عليــه (خطــا).
ا� مــن خــال بيــان ماهيــة (االعتــداء العمــد) الــذي يرتكبــه الجـ ي
عـر ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ف ف
ف
ن
ـا� يســاءل ي� األحــوال كافــة عــن الـرض ب
ـ� ي� حالــة التوصــل اىل قناعــة بــأن الجـ ي
ومــن بــاب اإلشــارة ،ننــوه إىل أن المحكمــة يمكــن أن تقــع ي� غلــط تكييـ ي
ف
ف
المف ـض ي اىل المــوت ،فمــن جهــة ،يجــب أن يتوفــر (العمــد) ي� االعتــداء ،ومــن جهــة أخــرى أن يتحقــق (الخطــأ) ي� المــوت  ، ،لذلــك فــأن المــوت
ن
ـا� عنــه ،بمعـ نـى أنــه يمكــن أن يســاءل عــن االعتــداء العمــد وحــده عــى وفــق المــواد
الــذي ال تتوافــر فيــه عنــارص (الخطــأ) ال يتوجــب أن يســاءل الجـ ي
ً
ق
ن
ـا عــن رابطــة الســببية بـ ي ن
ـ� االعتــداء والمــوت ،أن يتوفــر
ـا� عــن القتــل الخطــأ يتوجــب ،فضـ
ا� .فمــن أجــل أن يســاءل الجـ ي
 415-412عقوبــات ع ـر ي
ف
ف
ن
رض
ه مــوت المجـ نـى
ـ� أن تســبيبه الـ ر الجسـ ي
ـواع أو غـ يـر الـ ي
إمــا اإلهمــال الـ ي
ـما� يمكــن أن يتســبب ي� نتيجــة أشــد جســامة ي
ـواع ي� ســلوكه ،أي أن يـ ي
ف
ن
ـا� إمكانيــة (احتمــال) تحقــق ذلــك ،اال أنــه مــن دون أســس كافيــة يضــع ي� حســبانه أن هــذه النتيجــة ســوف لــن تقــع ،اال أنهــا
عليــه .أي أن يتوقــع الجـ ي
ـواع) ،أو أنــه ال يتوقــع احتمــال حصــول هــذه النتيجــة (المــوت) ،اال أنــه كان يتوجــب عليــه حســب ظــروف الواقعــة أن يتوقعهــا مــع
تقــع (اإلهمــال الـ ي
ف
ش
ه الـ ت يـى تعتمــد ي� تكييــف الواقعــة بوصفهــا جريمــة اعتــداء (عمــدي)
وجــود اإلمكانيــة لذلــك (اإلهمــال غـ يـر الـ ي
ـواع) ،فتوافــر هــذه الــروط كاملــة ي
َ
أفـىض اىل مــوت المجـ نـى عليــه (خطــأ).

ً
ف
ن
ـا� مــن البــاب األول مــن الكتــاب الثالــث (الجرائــم الواقعــة عــى األشــخاص) ي� القســم الخــاص مــن قانــون
فضــا عمــا تقــدم ،لقــد جــاء الفصــل الثـ ي
ق
ا� تحــت عنــوان (الـرض ب المفـض ي إىل المــوت والقتــل الخطــأ) ،ونعتقــد إن المـ شـرع  -فيمــا يتعلــق بدراســتنا للركــن المعنــوي للجريمــة-
العقوبــات العـر ي
ً
ف
ض
رض
ن
ه ليســت مــن جرائــم القتــل أصــا ،لذلــك ليــس مــن الصــواب جمعهــا مــع جريمــة
قــد وقــع ي� خطئـ يـ� ،األول إن جريمــة (الـ ب المفـ ي اىل المــوت) ي
ف
ن
ـا� إن هــذه الجريمــة عمديــة ،وقــد حــدد المـ شـرع نفســه ي� المــادة 410
القتــل الخطــأ ،فـ ي
ـ� مــن الجرائــم الواقعــة عــى (ســامة الجســم أو البــدن) ،والثـ ي
ً
ً
ق
ـ� تصــورا عــن
عقوبــات ع ـر ي
ا� بــأن االعتــداء يرتكــب عمــدا ،لذلــك ليــس مــن الصحيــح إي ـراد هــذه الجريمــة اىل جانــب جريمــة القتــل الخطــأ ،مــا يعـ ي
ق
ا� اىل الفصــل الثالــث الــذي
أنهــا مــن جرائــم الخطــأ أو عــى وجــه الدقــة مــن جرائــم القتــل الخطــأ .لذلــك مــن الصــواب نقــل المــادة  410عقوبــات عـر ي
ً
ق
رض
ـ�
ا� ،فـ ي
جــاء تحــت عنــوان (الجــرح والـ ب واإليــذاء العمــد) ،فـ ي
ـ� مــن صنــف هــذه الجرائــم ،ويمكــن إدراجهــا مثــا بعــد المــادة  412عقوبــات عـر ي
ف
ن
ض
ن
ي� الواقــع جريمــة إيــذاء جسـ ي
ـما� عمــدي مــع توافــر ظــرف مشــدد هــو مــوت المجــى عليــه خطــأ ،وذلــك مثلهــا مثــل جريمــة االعتــداء العمــد المفـ ي
ً
ق
ا� ،الـ ت يـى نصــت »:وتكــون العقوبــة ...إذا نشــأت عــن الفعــل
اىل عاهــة مســتديمة خطــأ المعاقــب عليهــا عــى وفــق المــادة  412فقــرة ( )2عقوبــات عـر ي
ً
ق
ف
ن
ا� هــو االعتــداء العمــد نفســه
عاهــة مســتديمة دون أن يقصــد الجـ ي
ـا� إحداثهــا» ،علمــا إن (الفعــل) ي� هــذه الفقــرة مــن المــادة  412عقوبــات ع ـر ي
المنصــوص عليــه ف ي� المــادة  410مــن القانــون نفســه.

الخاتمة

ت
ت
اآل�:
ال� ندرج أبرزها عىل الوجه ي
توصلنا من خالل هذا البحث اىل عدد من االستنتاجات والتوصيات ي
ً
أوال :االستنتاجات:
ف
ف
-1تكتســب دراســة الركــن المعنــوي للجريمــة أهميــة خاصــة ي� نطــاق الدراســات القانونيــة الجنائيــة لمكانتــه النظريــة والتطبيقيــة ،ولــدوره الفاعــل ي�
تكييــف الجرائــم ،وإيقــاع المســؤولية الجزائيــة ،وتحديــد العقوبــة الجزائيــة ،مــا يتطلــب إيــاء عنايــة كبـ يـرة لصياغتــه ش
الت�يعيــة والعمــل عــى تطويرهــا.
ق
ف
ش
ـ�
ا� رقــم  111لســنة  1969عــى ثغ ـرات متعــددة ،لذلــك فـ ي
-2تنطــوي الصياغــة الت�يعيــة للركــن المعنــوي للجريمــة ي� قانــون العقوبــات الع ـر ي
ق
ش
ا� مــع مراعــاة تجربــة الــدول األخــرى ،واألخــذ بالتطــورات المعــارصة للسياســة الجنائيــة فيمــا يتعلــق بصياغــة
تتطلــب مراجعــة مــن طــرف المــرع العـر ي
الركــن المعنــوي للجريمــة.
ف
ق
ف
ش
ا� رقــم  111لســنة  1969ي� قســمه العــام
ـ� ي� صياغــة الركــن المعنــوي للجريمــة عــى مــواد قانــون العقوبــات الع ـر ي
-3ال يقتــر القصــور الت�يـ ي
فقــط بالنســبة لإلطــار المفاهيــ� ،بــل هــو يمتــد كذلــك اىل مــواد قســمه الخــاص ،فيمــا يتعلــق بالصياغــة ش
الت�يعيــة ألركان الجرائــم ،الـ ت يـى عــى أساســها
ي
تت�تــب المســؤولية الجزائيــة.
ـ� فيمــا يتعلــق بالركــن المعنــوي للجريمــة مــن حيــث عــدم تعريــف الركــن المعنــوي للجريمــة ،وذلــك
-4هنــاك ثغـرات متعــددة عــى الصعيــد المفاهيـ ي
ف
ف
تز
ـرم) و(الخطــأ) ي� المــواد  35-33مــن قانــون العقوبــات
مقارنــة بتعريــف الركــن المــادي للجريمــة ،وكذلــك عــدم الــرام الدقــة ي� تعريــف (القصــد الجـ ي
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ق
ا� رقــم  111لســنة . 1969
العـر ي

ق
ش
ا� اســتبعد (الغــرض) مــن هــذه
(-5الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة) و (الغــرض) كالهمــا مــن عنــارص الركــن المعنــوي للجريمــة ،اال أن المــرع الع ـر ي
ق
ف
ا� رقــم  111لســنة  ،1969كــم أنــه
العنــارص ،وذلــك مقارنــة بالباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة ،الــذي عرفــه ي� المــادة  38مــن قانــون العقوبــات الع ـر ي
ن
ن
ـا� مــن الكتــاب األول ف ي� القســم العــام مــن القانــون ،المكــرس للركــن المعنــوي للجريمــة.
ـا� مــن الفصــل الثـ ي
اســتبعدهما مــن عنــوان الفــرع الثـ ي
ً
ش
ش
ـ�
-6يالحــظ وجــود ثغ ـرات ت�يعيــة بالنســبة للركــن المعنــوي للجريمــة فيمــا يخــص تحميــل المســؤولية الجزائيــة ارتباطــا بالدفــاع الــر ي
ع الوهـ ي
ش
ع (بإهمــال).
(بخطــأ) ،وكذلــك تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
ق
ف
ض
رض
ا� رقــم  111لســنة  1969إعــادة صياغــة مــن
ـتدع أركان جريمــة (ال ـ ب المف ـ ي اىل المــوت) ي� المــادة  410مــن قانــون العقوبــات الع ـر ي
-7تسـ ي
ف
ئ
ق
ش
ـا� ،فيمــا يتعلــق بتكييــف
الناحيــة الت�يعيــة ،فـ ي
ـ� بحالتهــا الراهنــة يمكــن أن يــؤدي تطبيقهــا اىل الوقــوع ي� أغــاط عــى الصعيديــن التحقيـ ي والقضـ ي
�ض
ـض اىل المــوت).
هــذه الجريمــة كجريمــة قتــل خطــأ ،أو عــى العكــس مــن ذلــك ،أي بتكييــف القتــل الخطــأ كجريمــة ( ب مفـ ٍ

ً
ثانيا :التوصيات:

ق
ف
ش
ش
ا� رقــم
ـ� إيــاء اهتمــام أ كـ بـر بالصياغــة الت�يعيــة للركــن المعنــوي للجريمــة ي� قانــون العقوبــات الع ـر ي
-1مــن األهميــة بمــكان عــى الصعيــد الت�يـ ي
ف
ـ� ي� قســمه العــام ،وكذلــك ذات الصلــة بوصــف أركان
 111لســنة  ،1969مــع العنايــة خاصــة بتلــك القواعــد الجنائيــة المتعلقــة بالجانــب المفاهيـ ي
الجرائــم ف ي� قســمه الخــاص.
ق
ف
ش
ا� رقــم  111لســنة  1969مراجعــة مــن حيــث صياغــة مفهومــه،
ـتدع الصياغــة الت�يعيــة للركــن المعنــوي للجريمــة ي� قانــون العقوبــات العـر ي
-2تسـ ي
ف
ئ
ـا�.
ـرم) و (الخطــأ) بدقــة أ كـ بـر ،مــع مراعــاة التطــورات المعــارصة ي� السياســة الجنائيــة وعلــم القانــون الجنـ ي
ـوم (القصــد الجـ ي
وكذلــك تحديــد مفهـ ي
ق
ش
ا� قد أكد
-3من األهمية النص عىل كل من (الباعث عىل ارتكاب الجريمة) و (الغرض) كعنارص للركن المعنوي للجريمة ،الســيما إن الم�ع العر ي
ف
ف
و� كثـ يـر مــن مــواده بالنســبة
عــى إهميتهمــا ي� المــادة  38مــن قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  1969بخصــوص الباعــث عــى ارتــكاب الجريمــة ،ي
للغرض.
ف
ق
ا� رقــم  111لســنة  1969فيمــا يتعلــق بإيقــاع المســؤولية الجزائيــة ي� حالــة الدفــاع
-4مــن المهــم إعــادة صياغــة المــادة  45مــن قانــون العقوبــات العـر ي
�ض
ش
ش
ع (بإهمــال).
ـ� (بخطــأ) ،مــع ورة اســتبعاد حالــة تجــاوز حــدود الدفــاع الــر ي
الــر ي
ع الوهـ ي
ق
ا� رقــم  111لســنة  1969ببيــان أركان هــذه الجريمــة بدقــة وبتفصيــل اكـ بـر،
-5مــن المجــدي إعــادة صياغــة المــادة  410مــن قانــون العقوبــات العـر ي
ً
ف
ـ� فضــا عــن أنهــا مــن الجرائــم المتعديــة (القصــد)
ـ� بصياغتهــا الراهنــة تماثــل اىل حــد بعيــد جريمــة القتــل الخطــأ ي� المــادة  411مــن القانــون ،فـ ي
فـ ي
تعــد مــن الجرائــم المتعديــة (النتيجــة).
ق
ا� رقــم  111لســنة  1969ضمــن جرائــم (الجــرح والـرض ب واإليــذاء العمــد) ،وذلــك بعــد
-6مــن الصــواب إدراج المــادة  410مــن قانــون العقوبــات العـر ي
المــادة  412فقــرة ( )2مــن القانــون الـ ت يـى تعاقــب عــن االعتــداء العمــد المفـض ي اىل عاهــة مســتديمة.
ق
ش
ن
ا� اىل إعــادة النظــر بشــكل جوهــري
-7نتأمــل ،وبمناســبة الذكــرى الخمسـ يـ� لصــدور قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  ،1969أن يبــادر المــرع العـر ي
ف
ي� هــذا القانــون ،أو أن يعمــل عــى إصــدار قانــون جديــد بديــل عنــه ،مــع األخــذ بنتائــج الدراســات القانونيــة المكرســة لتطويــره ،وبمراعــاة تجربــة
القوانـ ي ن
ـ� العقابيــة الحديثــة.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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قائمة المصادر

ً
أوال :باللغة العربية:

الحل� الحقوقية ،يب�وت.
زك  ،وعبدالمنعم سليمان  ،قانون العقوبات الخاص ،2009 ،منشورات
بي
.1أبو عامر محمد ي

.2الجندي حس�ن  ،ش�ح قانون العقوبات اليم�ن  ،ج ،1الجريمة ،1990 ،ب.ت .مكان ش
الن�.
ي
ي
ش
ث
صل� � ،ح قانون العقوبات  ،القسم العام ،1992 ،مطبعة الزمان ،بغداد.
.3
الحدي� فخري عبدالرزاق ب ي
ي
ث
صل�  ،ش�ح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،1996 ،مطبعة الزمان ،بغداد.
.4
الحدي� فخري عبدالرزاق ب ي
ي
ين
حس�  ،والشاوي سلطان عبدالقادر  ،المبادئ العامة ف ي� قانون العقوبات ،1982 ،جامعة بغداد ،بغداد.
عل
.5الخلف ي
ف
ش
والن� ،الموصل.
.6الدرة ماهر عبد شويش  ،األحكام العامة ي� قانون العقوبات ،1990 ،دار الحكمة للطباعة
األث� ،الموصل.
.7الدرة ماهر عبد شويش  ،ش�ح قانون العقوبات  ،القسم الخاص ،2005 ،دار ابن ي
.8الرساج عبود  ،قانون العقوبات  ،القسم العام ،1983 ،جامعة دمشق ،دمشق.
.9ثروت جالل  ،النظرية العامة لقانون العقوبات  ،ب.ت .تأري ــخ ش
الن� ،مؤسسة الثقافة الجامعية  ،اإلسكندرية.
ئ
الجنا� ،1978 ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
.10حس�ن ي محمود نجيب  ،النظرية العامة للقصد
ي
ش
والن� والتوزي ــع ،يب�وت.
سم�  ،ش�ح قانون العقوبات ،القسم العام ،2002 ،المؤسسة الجامعية للدراسات
.11عالية ي
.12عبدالتواب معوض  ،الوسيط ف ي� ش�ح القتل واإلصابة الخطأ ،1986 ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
ف
ن
ـا� ،مجلــة الرافديــن للحقــوق ،2011 ،كليــة الحقــوق ،جامعــة الموصــل،
.13عيــى حسـ يـ� عبدعـ يـ�  ،الدافــع والهــدف وأهميتهمــا ي� القانــون العقـ ب ي
العــدد .49
ف
ئ
ين
الجنا� اليم�ن ي والمقارن ،1993 ،جامعة عدن ،عدن.
عبدعل  ،تكييف الجرائم ي� القانون
حس�
.14عيىس
ي
ي
ين
عبدعل  ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الجرائم الواقعة عىل األشخاص ،1994 ،جامعة عدن ،عدن.
حس�
.15عيىس
ي
.16الفاضل محمد  ،المبادئ العامة ف� ش
العقا� ،1978-1977 ،جامعة دمشق ،دمشق.
الت�ي ــع
بي
ي
ف
ش
ع ي� قانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،2005 ،وزراة الزراعة ،أربيل.
.17كه ردى طارق صديق رشيد  ،قيود الدفاع ال� ي
ف
ئ
الجنا� ،2006 ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
.18محب الدين محمد مؤنس  ،النفس اآلثمة ي� القانون
ي
سام  ،المبادئ العامة ف ي� قانون العقوبات ،ج  ،1الجريمة ،1977 ،مطبعة دار السالم ،بغداد.
.19النرصاوي
ي
ً
ثانيا :باللغة الروسية:
.1بينجوك ف.أ .الخطأ ،1998 ،سانت بطرسبورغ.
.2خارميشوف يا.ب .أركان الجريمة ، 2018 ،أوركتسف.
ئ
ت
السوفي� ،1988 ،موسكو.
الجنا�
.3غليينا س.غ ،.كودريافتسوف ف.ن .مبادئ القانون
ي
ي
ئ
ين
الروس ،القسم العام  ، 2016 ،أوبن بنك.
الجنا�
مؤلف� ،القانون
.4مجموعة
ي
ي
ئ
ين
الروس ،القسم العام ،2008 ،موسكو.
الجنا� لإلتحاد
مؤلف� ،القانون
.5مجموعة
ي
ي
ن
ئ
ين
القانو� ،موسكو.
الروس بخمسة مجلدات ،المجلد  ،1القسم العام ،الجريمة ،2008 ،المركز
الجنا�
مؤلف� ،كورس القانون
.6مجموعة
ي
ي
ي
ً
ي ن
القوان�:
ثالثا:

ق
ا� رقم  111لسنة .1969
.1قانون العقوبات العر ي
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ف
ق
ش
ـ� ي� صياغــة أحــكام الركــن المعنــوي
يتعلــق البحــث بتحليــل عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات العـر ي
 لبيــان القصــور الت�يـ ي1969  لســنة111 ا� رقــم

ش
.ـ� فيهــا وتقديــم التوصيــات المناســبة لمعالجتهــا
 مــن خــال توضيــح أوجــه القصــور الت�يـ ي،  وذلــك لغــرض تطويرهــا،للجريمــة
ف
ف
ش
ن
،�ـ
ـ� ي� صياغــة الركــن المعنــوي للجريمــة ي� اإلطــار المفاهيـ ي
 يوضــح المبحــث األول القصــور الت�يـ ي.ويتــوزع البحــث عــى مقدمــة ومبحثـ يـ� وخاتمــة
ف
ف
ف
ن
ش
ّن
 وأدرجــت ي� الخاتمــة أهــم.ـ� ي� صياغــة الركــن المعنــوي للجريمــة ي� نطــاق تحميــل المســؤولية الجزائيــة
ويبـ يـ� المبحــث الثـ ي
ـا� القصــور الت�يـ ي
.االســتنتاجات والتوصيــات المتوصــل إليهــا ف ي� مســاره

Abstract
The study deals with the analysis of a number of articles of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 to clarify the
legislative shortcomings in the formulation of the provisions of the moral element of the crime, for the purpose
of its development, by clarifying the legislative shortcomings and making appropriate recommendations to address them.
The research is divided into an introduction, two sections and a conclusion. The first section illustrates the legislative limitations in the formulation of the moral element of the crime in the conceptual framework. The second section illustrates the legislative shortcomings in the formulation of the moral element of the crime within
the scope of the imposition of criminal responsibility. The most important conclusions and recommendations
reached in its course were included in the conclusion.
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تأث� أحداث ش
الدول
ال�ق األوسط عىل تشكل النظام
ي
ي
ً
الحرب السورية (  )2019-2011نموذجا
The impact of events in the Middle East on the formation of the international system The Syrian War (2011-2019) as a model
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Dr. Al Nasser Duraid Saeed
م .لقمان حكيم رحيم
Lukman Hakim Rahim Teacher
قسم القانون /كلية العلوم االنسانية -جامعة حلبجة  /حكومة إقليم كوردستان -العراق
/Department of Law/ College of Humanities /Halabjah University
المقدمة:

لعــب الـ شـرق االوســط ومــازال دو ًرا محوريـ ًـا ف� تشــكل النظــام الــدول منــذ االزل ،بســبب موقعــه الجيوبوليتــ� واهميتــه عــى المسـ ي ن
ـتوي�
ي
ي
ي
ً
ً ف
ن
ش
ـدول بــا اد� شــك ،فــا يمكــن
ـياس واالقتصــادي .ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة اصبــح الــرق االوســط موقعــا اساســيا ي� تشــكيل النظــام الـ ي
السـ ي
ً
ف
ف
التشــكيك ي� ان حادثــة عقــد صفقــة الســاح المرصيــة – التشــيكية ي� 1955كان واحــدا مــن ابــرز محطــات تشــكل نظــام القطبيــة الثنائيــة وكذلــك
ت ف
ـوفي� ي�  ،1956حــرب اليمــن ،حلــف بغــداد ،ســقوط حلــف بغــداد ،حــرب حزيـران ،حــرب االســت�نز اف ،حــرب
بقيــة االحــداث الالحقــة (االنــذار السـ ي
ف
ش
ش
ـ� ي� صنــع
ت�يــن ...الــخ) ،كمــا أن حــرب الخليــج  1991كانــت المــؤ� االهــم لــوالدة نظــام القطبيــة االحاديــة بســبب تســجيله ســيادة الطــرف االمريـ ي
ش
الق ـرار وتنفيــذه عــى المســتوى الــدول وتراجــع الطــرف السـ ت
ـا�.
ـوفي� ودوره عــى المســتوى الـ ي
ي
ـدول اىل حــد االضمحــال بــل والتـ ي
ي
ً
ً ف
امريك او من خالل الخالفات
الدول الجديد سواء من خالل تراجع الدور االورو-
واألن تلعب الحرب السورية دورا مهما ي� تشكيل صورة النظام
ي
ي
وب� بقية اعضاء الناتو حول الملف الســوري) او الخالفات ي ن
ب� تركيا ي ن
االطلســية (الســيما ي ن
الغر� االعم (الخالفات الخليجية
ب� اعضاء المعســكر
بي
ت
االع�اضــات
ـروس وارصاره عــى تلبيــة ق ـرار بقــاء النظــام رغــم كل
الســعودية – االمريكيــة زمــن إدارة اوبامــا ...الــخ) او مــن خــال تقــدم الموقــف الـ
ي
ف
ـدول.
و� نــوع مــن التحــدي للمجتمــع الـ ي
الدوليــة ي
ف
الدول عىل اعتاب العقد الثالث من القرن .21
تأث� الحرب السورية عىل مسار تشكل النظام
وسنحاول ي� هذا البحث ،رصد اهم نقاط ي
ي

اشكالية البحث:

ف ش
ه مجــرد تفاعــات سياســية دوليــة
تــدور االشــكالية حــول الســؤال التـ ي
ـال (هــل ان المظاهــر الدوليــة المرتبطــة بالحــرب الســورية ي� الــرق االوســط ي
ً
ـدول بــارسه وفقــا لتأري ـ ــخ طويــل مــن تأثـ يـر اقليــم الـ شـرق االوســط عــى مســار
ه تحــوالت تشـ يـر وتوضــح مســار تطــور النظــام الـ ي
عاديــة او انتظاميــة ام ي
تشــكل هــذا النظــام).
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الفرضية:

ف
ش
ـدول
ـدول كجــزء مــن تأثـ يـر تفاعــل هــذه المنطقــة بمنظومــة النظــام الـ ي
ه مــؤ� مهــم لتغـ يـرات عميقــة ي� النظــام الـ ي
ان احــداث ســوريا  2019-2011ي
منــذ االزل.

منهجية البحث

لقــد اتبعنــا منهــج تومــاس مــاول  Mouleوديفيــد ســاكو  Sackoاللذيــن عارضــا منهــج كينيــث والـ ت زـر ( Waltzمؤســس مذهــب الواقعيــة الجديــدة
ف
ـدول.
 )Neorealismوالــذي كان قــد اكــد عــى قــدرة الواليــات المتحــدة عــى البقــاء ي� صــدارة النظــام الـ ي
اذ اكــد مــاول وســاكو عــى ان بقــاء القطبيــة االحاديــة محفــوف منــذ تأسيســه بالتحديــات مــن قبــل الالعبـ ي ن
ـ� االخريــن الذيــن سيشــعرون بالتهديــد مــن

بقــاءه وســيحاولون ازاحتــه مــن هــذا الموقــع وبالنتيجــة ســينجحون ف ي� ذلــك.
وقد اتبعنا الهيكلية التالية:

ف
تأث� ش
ال�ق االوسط ي� تشكل األنظمة الدولية
المبحث األول :ي
المطلب األول :ش
ال�ق االوسط ونظام الثنائية القطبية
ن
الثا� :ش
ال�ق االوسط ونظام االحادية القطبية
المطلب ي
ف
ن
الثا� :ت
االمريك ي� االزمة السورية
ال�اجع
المبحث ي
ي

المطلب األول :إدارة الرئيس اوباما واالزمة السورية
ن
الثا� :إدارة الرئيس ترامب واالزمة السورية
المطلب ي
الخاتمة واالستنتاجات

المبحث األول:

ف
تأث� ش
ال�ق االوسط ي� تشكل األنظمة الدولية
ي

ظلــت السياســة الدوليــة طــوال القــرن التاســع عـ شـر والنصــف االول مــن القــرن ش
أورو� باألســاس ،بيــد ان الحــرب العالميــة الثانيــة
الع�يــن ذات طابــع
بي
ن
ـا� عــى وجــه الخصــوص عــى رقعــة الشــطرنج الدوليــة،إال ان نتيجــة
أســفرت عــن تحــول جوهــري واىل تراجــع الــدور
األورو� بشــكل عــام ب
وال�يطـ ي
بي
ـت� الغربيــة واالمريكيــة عــى حــد ســواء،ومنذ بدايــة القــرن ش
ألهميــة ش�ق األوســط فقدح ـظ بأهتمــام كبـ يـر ف� السياسـ ي ن
الع�يــن والحــرب العالميــة
ي
ي
ف
ف
ن
ـ� ي� المنطقــة )]1[(.
األوىل وإتفاقيــة ســايكس بيكــو ،ووعــد بلفــور ،وبدايــة األســتعمار
األورو� المتمثــل ي� االســتعمار ب
ال�يطـ ي
بي
ـا� –الفرنـ ي
ـاخن،وه الفـ تـرة الـ ت يـى
ويمكــن ان نطلــق عــى الفـ تـرة الـ ت يـى توقيــع معاهــدة فرســاي ،والـ ت يـى تمخضــت بدورهــا عــن قيــام عصبــة األمــم ،بفـ تـرة الســام السـ
ي
ف
ت
ن
ـدول آنذاك،فجــاء
تقــع بـ يـ� العــام 1936 -1920م،حيثشــاب تلــك الفــرة ســام منقــوص ولــم تســتطع عصبــة األمــم التحكــم ي� وتـ يـرة انهيــار النظــام الـ ي

انســحاب المانيــا مــن عصبــة األمــم ،واحتــال اليابــان لمقاطعــة منشــوريا الصينية،وايطاليــا ألثيوبيــا وتراجــع هيبــة األنظمــة الديمقراطيــة أمــام تحديــات
ً
ً
ف
األنظمــة الدكتاتوريــة دليــا واضحــا عــى فشــل سياســة األمــن المشـ تـرك المتبعــة مــن قبــل عصبــة األمــم ،ممــا ادى ي� نهايــة المطــاف اىل قيــام الحــرب
ف
ت
األهليــة االســبانية الـ ت يـى كانــت بدورهــا الـ شـرارة الحقيقيــة لقيــام الحــرب العالميــة الثانيــة ي� الفــرة )]2[(.1945-1939
ومــن خــال هــذا المبحث،ســوف نتطــرق اىل تلــك الحقبــة التاريخيــة ودور منطقــة الـ شـرق االوســط ولهــذا ســيتناول هــذا المبحــث مطلبـ ي ن
ـ�  :المطلــب
ن
ش
ـا� :الـ شـرق االوســط ونظــام االحاديــة القطبيــة.
األول :الــرق االوســط ونظــام الثنائيــة القطبيــة ،أمــا المطلــب الثـ ي
المطلب األول :ش
ال�ق االوسط ونظام الثنائية القطبية
ً
تجــاوزا لـ شـرح مــرح عمليــات الحــرب العالميــة الثانيــة فقــد وضعــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة نقطــة النهايــة لقصــة عقــود مــن الحــروب والمعــارك
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ف
ين
ـ� النوويتـ ي ن
والرصاعــات االثنيــة والقاريــة وذلــك بإلقــاء القنبلتـ ي ن
ـة،و� نفــس الوقــت كانــت بمثابــة
اك
ـ� عــى كل مــن ي
اليابانيت�،مــن جهـ ي
ه�وشــيما ونــاكاز ي
ت
ـوفي� بإمتالكهــا الســاح النــووي منهيــة بذلــك ســنوات مــن نظــام التعدديــة القطبيــة المحكمــة ولتســفر نهايــة الحــرب
رســالة واضحــة اىل االتحــاد السـ ي
ً
ف
العالميــة الثانيــة عــن هزيمــة الدكتاتوريــات ي� ايطاليــا والمانيــا واليابــان وتراجــع مكانــة القــارة االوروبيــة وتحديــدا كل مــن بريطانياوفرنســا ،كمــا تغـ يـرت
وال�قيــة حيــث نشــأت االنظمةالشــيوعية ،وتطــورت المســتعمرات خــارج أوروبــا واتضحــت المطالــب ش
أنظمــة الحكــم بأوروبــا الوســى ش
الم�وعــة
ت
ـ� بالعالــم الثالــث وقــد
لح ـركات التحــرر مــن االســتعمار ،وادى ذلــك اىل حصــول العديــد مــن المســتعمرات عــى اســتقاللها والـ يـى شــكلت مــا سـ ي
كان للــدول العربيــة دور فعــال ضمــن هــذه المجموعة،وترســخ بعدهــا نظــام عالــى جديــد أطلــق عليــه «الثنائيــة القطبيــة» ([)]3والــذي شــكله مــن
ت
الناحييتـ ي ن
ـوفيا� حـ تـى ســقوط هــذا االخـ يـر بشــكل
ـ� الجيوسياســية والجيواسـ تـراتيجية التاريخيــة كل مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة واالتحــاد السـ
ي
ئ
ـا� ف ي� العــام 1991م.
نهـ ي

ً
أوال :مفهوم مصطلح ش
ال�ق األوسط:
ن
ن
ـ� للشــؤون الدوليــة
حـ يـ� أطلــق الفردماهــان المصطلــح كان يقصــد بــه المنطقــة الواقعــة بـ يـ� الهنــد والجزيــرة العربيــة ،وحســب مفهــوم المعهــد الملـ ي
ف
الــذي تأســس ي� لنــدن ســنة  1919برئاســة المــؤرخ أرنولــد توينـ ب يـى ،فــإن تســمية الـ شـرق األوســط شــملت ،ش�ق البحــر المتوســط ،وبصــورة خاصــة
منطقــة الهــال الخصيــب ومــر وتركيــا واليونــان وقـ بـرص وإيـران .وأبــان الحــرب العالميــة الثانيــة  ،1945-1939توســع اســتخدام مصطلــح الـ شـرق
ش
ـر� ومــر والســودان وتركيــا وإي ـران وأفغانســتان .وبعــد إنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،وســع معهــد الـ شـرق
األوســط ليشــمل كافــة المــرق العـ ب ي
ً
ً
ف
األوســط الــذي تأســس ي� واشــنطن ســنة  1946اســتخدام المصطلــح المذكــور ليشــمل فضــا عــن المنطقــة أعــاه،كال مــن باكســتان وآســيا الوســى
ف
واألقطــار العربيــة ي� شــمال أفريقيــا)]4[( .
ً
ً
ف
ث
ش
ا�،،يضــم مــن جناحيــه أقوامــا مــن
ـياس واقتصادي،أ كــر ممــا هــو مصطلــح جغر ي
لقــد أصبــح معلومــا أن مصطلــح الــرق األوســط هــو مصطلــح سـ ي
عــروق شـ تـى (عربية،وتركية،وفارســية،وكردية )[]5
ق
ومن أديان ت
األفري� ثم إرسائيل وتعانق ذراعاه
العر� ابتداء بمرص دون الشمال
ش� إسالمية ومسيحية ويــهودية وتمتد حدوده لتحتوي الوطن
بي
ي
ً
أقطا ًراتصل إىل أفغانستان ت
وح� جمهوريات آسيا الوسىط شماال)]6[(.
وهكــذا ،فــإن الـ شـرق االوسط،يشــكل المجــال الــذي تلتـق ي فيــه قــارات أوروبــا وأفريقيــا وآســيا ،ويضــم البحــار :المتوســط واألحمــر واألســود،اىل جانــب
ف
العر� والمحيط الهندي ،كما يتحكم بأهم المضايق ي� العالم ،مثل هرمز،باب المندب،قناة السويس،البسفور،
بحر العرب وبحر قزوين والخليج
بي
ً
الدردنيــل ،وتــروي أراضيــه أنهــارا مهمــة كدجلــة والفـرات والنيــل واالردن ،وهوموطــن الحضــارات القديمــة ومهــد االديــان الســماوية.ويضم فــوق ذلــك
كلــه اكـ بـر ثــروة نفطيــة ف ي� العالــم.

ً
ثانيا:ظهور مفهوم ش
ال�ق األوسط مع بدء الحرب الباردة

ً
ً
أن ش
تع�
،وه لم ب
تعت� الواليات المتحدة االمريكية-قطبه ب
ال�ق االوسط كفكرة يعود إىل الغرب وتحديدا أوروبا تاريخيا وإىل الغرب والذي ب
االك� ي
ً
ف
تغ� المشــاري ــع الغربية واالمريكية تجاه المنطقة.
ا� محدد عىل وجه الدقة كما شا�نا ،بل تعرضت لإلنكماش والتوســع مع ي
أبدا عن نطاق جغر ي
ـو� الحــاد []7ودور الزعامــات الدوليــة بـ ي ن
ـ�
ـة،ه بــدء ظاهــرة الحــرب البــاردة  ،بســبب التناقــض االيدولـ ج ي
وكانــت نتيجــة الحــرب العالميــة الثانيـ ي
الطرفـ ي ن
ـ�[]8
ف
ش
ـ� موحــد،كان الهــدف منــه ضمــان
وظهــرت محــاوالت غربيــة عديــدة شــمول منطقــة الــرق االوســط،ومن ضمنهــا الــدول العربيــة ي� إطــار إقليـ ي
ً
ًف
ـيوع ،ودخلــت الحــرب البــاردة منعطفــا هامــا ي� ســنة  1952بإنتخــاب
أمــن أرسائيــل ،وتقديــم ضمانــات أمنيــة واضحــة لهــا وللمنطقــة مــن المــد الشـ ي
ً
ف
ف
([)]9و� ســنة  1953تقــدم ايزنهــاور بمـ شـروع إنشــاء حلــف بـ ي ن
ايزنهــاور رئيســا للواليــات المتحــدة .
ـ� الــدول الشــمالية ي� الـ شـرق االوســط المناهضــة
ي

ت
ـ� (بحلــف بغــداد) وتــم االعــان عنــه عــام . 1955
لألتحــاد الســوفي� باألخــص تركيــا والع ـراق وباكســتان واي ـران وقــد انضمــت اليهــا بريطانيــا وسـ ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 113

وكان الحــدث األهــم ف� االتحــاد السـ ت
ـتال� عام،1953ومــا تبعــه مــن إطــاق المصالحــة بـ ي ن
ـوفي� هــو وفــاة جوزيــف سـ ي ن
ـ� الســوفيت و
ي
ي
ئ
المفا� للقوات الســوفيتية من النمســا.
ج
وتول نيكيتا خروشــوف المســؤولية السياســية عام  1956و تبنيه لسياســة
يوغسالفيا[،]10واإلنســحاب
ي

ـلم[.]11
التعايــش السـ ي
ف
ف
ـر� بزعامــة جمــال عبدالنــارص ي� عقــدي الخمســينات
ـوم العـ ب ي
ـ� هــذه االثنــاء ســعت بريطانيــا وفرنســا،ثم الواليــات المتحــدة لحصــار المــد القـ ي
فـ ي
ً
ف
والســتينات مــن القــرن ش
الع�يــن ،و تــم توســيع المفهــوم ليشــمل دوالإســامية غـ يـر عربية،مثــل اي ـران ي� عهــد الشــاه وتركيــا بحيــث يصبــح الـ شـرق
ً
ً
ً ت
ش
ـ�
األوســط نطاقاإســراتيجيا وأمنيــا يقــوم عــى سلســلة مــن األحــاف مثــل حلــف بغــداد عــام ،1955ومــن ثــم مــروع النقطــة الرابعــة للرئيــس االمريـ ي
ف
ت
ئ
ـلهما� حــرب الســويس
اتي� بقيــادة الواليــات المتحــدة مــع أفــول نجــم بريطانيــا وفرنســا عــام 1957بعــد فشـ
الســابق أيزنهــاور لمــ� الف ـراغ اإلســر ج ي
ي
ً
ف
و� النهايــة جــاءت اإلســتجابة االمريكيــة تجــاه السياســة الســوفيتية الجديــدة وكان هــذا نتيجةلجملــة مــن االســباب  :منهــا معارضــة
عــام  ، 1956ي
ً
ن
،الفرنس،االرسائيـ يـ� عــى مــر ســنة ،1956ومــن ثــم نزوعهمــا لتســوية أزماتهمــا ســلميا ،كأزمــة كوبا]12[1962والحــرب
يطا�
الســوفيت للعــدوان ب
ال� ي
ي
ً
العربيــة االرسائيليــة 1967تجنبــا للمواجهــة العســكرية المبـ ش
ـا�ة بينهمــا .و بالتــال أدت اسـ تـراتيجية التعايــش الســلم اىل قيــام االتحــاد السـ ت
ـوفي� و
ي
ي
ي
السلم عىل العالم الثالث،فقد
الواليات المتحدة بتحقيق قدر من التفاهم حول القضايا الدولية([،)]13أما بالنسبة لمخرجات سياسة التعايش
ي
مع،إتجــاه دول عالــم الثالــث إلســتثمار التناقضــات األمريكيــة الســوفيتية.
ـ� فهــو ضــدي لصالــح مــن ليــس ضــدي فهــو ي
تراجعــت سياســة مــن ليــس مـ ي
وتأســيس حركــة عــدم اإلنحيــاز عــام  1961ف ي� مؤتمــر بلغـراد.
ً
فسلســلة االحــاف تلــك قــد أدخلــت دوال عربيــة تحكمهــا نظــم محافظــة مواليــة للواليــات المتحدة،مثــل األردن والســعودية وعـراق نــوري الســعيد،
ً
ً
ف
ش
ـ� دوال عربيــة رغــم إنهــا تقــع ي� قلــب هــذا النطــاق نفســه (إذا مــا قبلنــا مدلــول المصطلــح جغرافيــا) ،مثــل
وتخــرج مــن نفــس النطــاق �ق األوسـ ي
مــر وســوريا والعـراق منذعــام  1958واليمــن منــذ عــام.1962
ـر� عــام  1967توصلــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة  ،اىل �ض ورة اســتمرار التفاهــم مــع االتحــاد
ـوم العـ ب ي
وبعــد هزيمــة النظــام النــارصي والمــد القـ ي
ً
ت
ت
السـ ت ت
ـدول ) –أو مرحلــة الوفــاق
ـلم،بل و االنتقــال اىل مرحلــة متقدمــة الـ يـى مــا يعــرف تاريخيــا بف�ة(االنفـراج الـ ي
ي
ـوفي� الـ يـى ضمــن اطــار التعايــش السـ ي
. )]14[(1976-1969
ً
ف
ف ش
ـ� كيســنجر وإىل
أمــا ي� الــرق األوســط فقــد اســتفادت الواليــات المتحــدة ي� عهــد إدارة نيكســون أيضــا وتحــت تأثـ يـر سياســة وزيــر الخارجيــة االمريـ ي
ـ� الرئيــس المــري الســابق أنــور الســادات إىل تســوية ســلمية رسيعــة ومنفــردة مــع ارسائيــل بعــد أن عـ بـر منــذ األيــام األوىل لحــرب
حــد بعيــد مــن سـ ي
ف
أكتوبر /ش
ت�يــن األول  1973عــن عزمــه عــى عــدم إطالــة أمــد الحــرب أو عــدم توســيع مداهــا ،وذلــك ي� مراســاته الرسيــة مــع كيســنجر ،وتــم ذلــك
ف
ف
ت
ن
ـر� –االرسائيـ يـ� ي� إطــار مواجهتــه لتداعيــات اســتخدام ســاح
االســتثمار مــن خــال نجــاح كيســنجر ي� فــك االرتبــاط بـ يـ� قضيـ يـى النفــط والـراع العـ ب ي
النفــط العــر� إبــان حــرب أكتوبر /ش
ت�يــن[. ]15
بي
ومــن جانــب آخــر حاولــت الواليــات المتحــدة أثنــاء وبعــد هــذه الحقبــة جــل أهتمامهــا بحــر االطـراف العربيــة الـ ت يـى تقبــل التســوية السياســية للـراع
ـر� –االرسائيـ يـ� بقيــادة منفــردة لواشــنطن ومعهــا كل مــن ارسائيــل وإيـران الشــاه وتركيــا ،مــع التأكيــد عــى أهميــة إقامــة عالقــات إقتصاديــة وتنســيق
العـ ب ي
ً
أمـن بـ ي ن
ـ� هــذه األطـراف العربيــة وإرسائيــل ،وقــد تــم ذلــك جزئيــا مــع توقيــع أنــور الســادات معاهــدة «ســام «منفــرد مــع إرسائيــل عــام .1979
ي
ً
ش
لــم يــدم الوفــاق أواالنف ـراج طويــا،إذ رسعــان مــا عــاد الــرق والغــرب إىل الحــرب الباردة،قبــل انتهــاء عقــد الســبعينات،بل وإن البعــض أطلــق عليهــا
الحــرب البــاردة الثانيــة،أو مــا يســى إنتكاســة الوفــاق ( ،1985-1976كانــت هنــاك مدخــات لعــودة الواليــات المتحــدة اىل سياســة اإلحتــواء.
ـ� وصــل الشـ ي ن
ـ� ،وقــد زاد هــذا اإلدراك ســنة  1978حـ ي ن
تزايــد اقتنــاع الواليــات المتحــدة ان اإلنفـراج قــد أفــادت الســوفيت أ كـ ثـر ممــا أفــاد االمريكيـ ي ن
ـيوع�
ً
ً
ف
ت
ـوفي�،
إىل الســلطة ي� أفغانســتان ،واليمــن ســنة  ،1979وكذلــك قامــت فيتنــام بغــزو كمبوديــا ونصبــت هنــاك نظامــا مواليــا لهــا ولحليفهــا االتحــاد السـ ي
عــى أثــر ذلــك بــدأ االمريكيــون ف ي� مراجعــة سياســة االنفـراج ،وســاروا ف ي� ثــاث طــرق :
ت
السوفي�
االول:هو تعميق التناقض الصي�ن ي –
ي
ف
ن
األمريك ي� أوروبا
الثا� :تكثيف الوجود النووي
ي
ي

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
العر�
الثالث :أتباع سياسة هجومية لحماية مصالحهم النفطية ي� منطقة الخليج
بي
ف
ـم� ،1979تمثــل بقيــام االتحــاد السـ ت
ـوفي� بإجتيــاح أفغانســتان ،وقــد
إال أن التطــور الحاســم الــذي أنــى سياســة االنف ـراج والوفــاق ي� /31ديسـ ب
ي
ف
مثــل هــذا التدخــل نقطــة تحــول ي� السياســة الدوليــة[،]16إذ أنــه أدى اىل النهايــة الفعليــة لعمليــة االنف ـراج وبــدء الحــرب البــاردة الجديدة،ممــا
ف
ـامية� إيـران ،بزعامــة «آيــة هللا الخميـن ي »
ـ� كارتــر إىل إعــان سياســة جديــدة ســميت «بمبــدأ كارتــر» عــى إثــر قيــام الثــورة اإلسـ
ي
حمــل الرئيــس جيـ ي
واإلطاحــة بحكــم محمــد رضــا شــاه ف ي� بف�ايــر .]17[1979/ومــن ثــم إتبــاع ايـران سياســة معاديــة للواليــات المتحــدة االمريكيــة **.وقــد توافقــت هــذه
التطــورات مــع وصــول رونالــد ريغــان إىل رئاســة الواليــات المتحــدة ســنة ،1981
ف
ف
وكان ريغــان يمثــل التيــار المتشــدد ي� الحــزب الجمهــوري إذ كان للتطــورات الداخليــة ي� الواليــات المتحــدة أثرهــا الكبـ يـر عــى تراجــع سياســة الوفــاق
ت ف
ف
غ
ن
ن
ن
دد�
ـ� س ـ ي الثمانينــات صعــد نجــم المحافظـ يـ� اليمينـ يـ� الذيــن كانــوا يــرون أن الواليــات المتحــدة االمريكيــة ينب ـ ي أال تــر ي
خــال عهــد ريغــان ،فـ ي
إســتخدام القــوة إذااقتضــت ال ـرض ورة ذلــك ويــرى هــذا التيارايضابــأن المخاطــر الـ ت يـى تواجــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة تتطلــب إتخــاذ خطــوات
ف
بغ� هذا األســلوب،ووجد التيار اليمي�ن ي ي� الرئيس رونالد ريغان
إســتباقية ســواء عســكرية أوخالفه للتعامل معها بشــكل فعال ،واليمكن إحتواءها ي
ً
ف
ت
الخار�،فقــد بــرزت حكومــات غربيــة يمينيــة
ـوفي�[ ،]18هــذا كان داخليــا ،أمــا عــى الصعيــد
ج ي
ضالتهــم لتحقيــق مخططهــم ي� مواجهــة االتحــاد السـ ي
ف
ف
ت
ـددة،ف� بريطانيــا انترصحــزب المحافظـ ي ن
و�
متشـ
ـ� وتولــت مارغريــت تاتـ شـر رئاســة الحكومــة ب
ال�يطانيــة والـ يـى توافقــت مــع السياســة االمريكيــة ،ي
ي
ت
ت
ش
ن
ـر� وحلــف
اط الــذي تبــى سياســة االنفتــاح عــى ال�ق،كمــا إق�بــت فرنســا برئاســة فرانســوا ميــران مــن المعســكر الغـ ب ي
المانيــا انهــزم الحــزب الديمقـر ي
ً
ف
ن
ىغ
ت
ـوفي� وانحــاز كليــا
و� اليابــان بــرزت شــخصية رئيــس الــوزراء (ياسـ ي
ـوه�و ناكوسـ ي
ـ� ،ي
ـو�) الــذي ألـ جميــع مظاهــر التقــارب مــع االتحــاد السـ ي
األطلـ ي
ً
ت
ـوفي� وأتبعــت اسـ تـراتيجية مضــادة للوفــاق ،فكانــت هــذا إيذانــا
إىل الواليــات المتحدة،واتخــذت جميــع هــذه الحكومــات سياســة معاديــة لإلتحــاد السـ ي
الكث�مــن المؤرخـ ي ن
بتدهــور العالقــات بـ ي ن
(النيولي�اليــة).
ـ� عــى هــذه الفـ تـرة اســم
ـ� الـ شـرق والغــرب وبــدء مرحلــة جديــدة مــن الحــرب الباردة،ويطلــق
ب
ي
ت
وه
وقــررت الواليــات المتحدة،إتبــاع سياســة جديــدة تــدور حــول مســاعدة الــدول الصديقــة (الــدول الديقراطيــة) عــى مواجهــة االتحــاد السـ ي
ـوفي� ،ي
ت
ت
ـوع اطلــق (بحــرب النجــوم)
ـوفي� مــن خــال ســباق تســلح نـ ي
السياســة الـ يـى عرفــت بمبــدأ ريغــان([ ،)]19وكذلــك إتبــاع سياســة انهــاك االتحــاد السـ ي
ت
ـاع ضــد الصواري ـ ــخ قبــل وصولهــا إىل أهدافهــا .
مــن خــال إعــان «مبــادرة الدفــاع االســر ج ي
اتي�» ،بإنشــاء نظــام دفـ ي
ف
أثــر تراجــع الوفــاق عــى العالــم الثالث،فــأزدادت الحــروب ،بســبب تصــادم مصالــح القــوى العظــى عــى المــوارد األوليــة الموجــودة ي� العالــم
ً
الثالث،وتراجعــت عمليــة التنميــة وأصبــح الـ شـرق االوســط ســوقا تل�ويـ ـ ــج الســاح والي ـزال.
ف
ت
ف
ت
ت
ـوفي�
ـ� هــذا العهــد أخــذ معــدل النمــو ي� اإلقتصــاد السـ ي
أمــا مــن جهةاإلتحــاد السـ ي
ـوفي� ،بــدأ ال�اجــع فيــه منــذ عهــد بريجنيــف (،)1984 – 1964فـ ي
ً
ف
ت
ت
ت
ن
السوفي� فيها نموا وصل ي� عام  1973اىل  ،%5.3إنخفض
ال� سجل اإلقتصاد
ي
بال�اجع ،فعىل العكس من المدة الممتدة يب�  1970-1954ي
ف ي� عــام  1980إىل  ،%2.6ثــم تــواىل هــذا اإلنخفــاض ،حـ تـى وصــل ف ي� عــام  1990اىل. )]20[( %6
ن
ت
ـوفي� بعــد وفــاة بريجنيــف 1984مــن ظاهــرة هــرم قياداتــه فتــوىل القيــادة اندروبــوف و تشـ يـرننكو ولــم يحكمــان ســوى ســنة ،ثــم
وعــا� االتحــاد السـ ي
ً
ف
ت
ـوفي�.
ـيوع السـ ي
ي� 1985أنتخــب غورباتشــوف أمينــا عــام للحــزب الشـ ي
ت ف
ف
ت
ال�وسـ تـرويكا (المصارحــة أو المكاشــفة ) و
وأ� غورباتشــوف برؤيــة جديــدة أساســها إج ـراء إصالحــات سياســية ي� النظــام السـ
ـوفي� ي� اتجــاه ب
ي
كالسسنوســت (إعــادة البنــاء) ،لكــن أدت هــذه السياســة اىل نتائــج عكســية حيــث حــاول غورباتشــوف تهدئــة الحــرب البــاردة  ،مــن خــال تقديــم
ف
ت
اتي�،ولما أدركــت الواليــات المتحــدة ان تلــك التنــازالت
سلســلة مــن التنــازالت للواليــات المتحــدة ي� مجــال التســلح إلنهــاء مبــادرة الدفــاع االســر ج ي
ت
ـوفي� ،طالبــت بالمزيــد ،وأضطرغورباتشــوف إىل قبــول تلــك الـ شـروط وهــو األمــر الــذي أنتــى بــه إىل تفكيــك الكتلــة
ه ترجمــة لضعــف االتحــاد السـ ي
ي
ش
ال�قيــة واالتحــاد السـ ت
ـوفي� برمتــه.
ي
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ف
ت
ز
ـ� ،بحيــث أصبحــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة القــوى العظــى
أدى إنتهــاء الحــرب البــاردة إىل حــدوث إنقــاب ي� المـ يـران االســراتيجية العالـ ي
ً
ً
ً
ف
ـ�
الوحيــدة ي� العالــم ،واعلنــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة رســميا ان زمنــا جديــدا مــن العالقــات الدوليــة قــد بــدأت تحــت مســى النظــام العالـ ي

الجديــد وهــو عالــم أحاديــة القطبيــة الــذي بــدأ مــن خاللــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة التحكــم بالعالــم ،إذ طرحــت نهايــة الحــرب البــاردة مــع زوال
ً
ق
ت
ا� للكويــت ،وانتصــار الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــى المنظومــة الســوفيتية دون حرب،فرصــا
ـوفي� ،وحــرب الخليــج ضــد الغــزو العـر ي
االتحــاد السـ ي
ف
عديــدة للمـض قدمـ ًـا ف� تطبيــق ش
م�وعهــا المتجــدد للـ شـرق االوســط([ )]21فبــدأت الواليــات المتحــدة التحكــم بالعالــم والســيما ي� المناطــق الـ ت يـى لــم
ي
ي
تكــن تحــت ســيطرة أمريــكا مثــل آســيا الوســى.
ً
ً ف
ف
فقــد أتاحــت التطــورات األخـ يـرة  -نجاحهــم ي� تحريــر الكويتوانتشــارهم العســكري الطويــل األمــد بـرا وجــوا ي� شــبه الجزيــرة العربيــة  ،وقيــادة الجهــود
الدبلوماســية بهــدف إيجــاد حــل لل ـنز اع العــر� –االرسائيــ�  -األمريكيـ ي ن
ـ� القــدرة عــى التأثـ يـر وحريــة التحــرك بشــكل غـ يـر مســبوق.ويطلق البعــض
بي
ي
ً
عــى هــذه المرحلــة تســمية الـ شـرق األوســط القديــم  ،الــذي بــرز فيــه العـراق كنظــام معــادي لكنــه ضعيــف ،وإيـران كدولــة اصوليــة وضعيفــة نســبيا،
ف
ف
ف
ـ� ي� وقــت شــهدت فيــه تلــك المرحلــة العديــد مــن المظاهــر ابرزهــا التقلبــات ي�
وارسائيــل الدولــة النوويــة الوحيــدة ي� المنطقــة كأقــوى العــب إقليـ ي
ف
ـ� ارسائيــل والفلسـ ي ن
أســعارالنفط  ،واســتمرار وجــود انظمــة عربيــة قمعيــة وصعوبــة التعايــش بـ ي ن
ـ�([.)]22
ـطين� وبقيــة العــرب  ،ي� ظــل التفــوق االمريـ ي
ـ� نحوالتعقيــد اكـ ثـر فاكـ ثـر ،ويمكــن ادراجــه ضمــن خانــة الواقعيــة السياســية المســيطرة عــى العالقــات الدوليــة ،حيــث بــرزت
اتجــه النظــام العالـ ي
ف
ـ� والجبــارة
المصالــح الدوليــة عــى حســاب القانــون الـ ي
ـ� جديــد وبزعامــة الواليــات المتحــدة االمريكيــة صاحــب القــوى العظـ ي
ـدول ي� نظــام عالـ ي
ً
ً
ً
ف
ـدال مــن العدالــة ،الفـ ض
ـو� العالميــة ،وتفعيــل دور االمــم المتحــدة والمجتمــع
عســكريا وأقتصاديــا قــوة المثيــل لهــا ي� تاري ـ ــخ العالقــات الدوليــة[ ،]23فبـ
العالم،تزايــد ظاهــرة اإلثنيــات والقوميــات
ـاع لكــن لصالــح امريــكا وبمشــيئتها،وتزايد ظاهــرة اإلهــارب
الـ ي
ـدول (ماســميت تفعيــل التحــرك الجمـ ي
ي
ف
المختلفــة ،باتجــاه تقســيم الــدول وتفتيتهــا اىل دويالت،اســتعمال حــرب االســتباقية و المطالبــة باســتخدم القــوة ي� القضــاء عــى النظــم الديكتاتوريــة
ف
ي� العالم،تقســيم العالــم اىل الــدول الخـ يـر و دول الـ شـر (مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا) وضمــن اسـ تـراتيجية الحــرب عــى االرهــاب ظهــرت مصطلحــات
”محــور الـ شـر“ و ”الدولــة المارقــة“ ([. )]24وهــذا مايســميه ريتشــارد هــاس بالعــر الرابــع مــن عصــور الـ شـرق االوســط[]25
ف
ـ� الجــدد تبـ نـى نظريــة الفـ ض
مــن الواضــح إن تيــار المحافظـ ي ن
ـو� الخالقــة إلحــداث التغيـ يـر ي� العالــم الــذي يعتـ بـره هــوالء بحاجــة لإلصــاح
ف
والديمقراطية،وبـ ً
ـدء بحــرب الخليــج وفتــح محــور جديــد لل ـراع ي� منطقــة بلقــان وانهيــار فدراليــة يوغســافيا اىل عــدة دول (كوســوفو ،رصبيــا،
ف
مقدونيــا )...كانــت ألجــل فتــح مم ـرات بريــة والبحريــة هامــة ي� اسـ تـراتيجة االندفــاع نحــو الـ شـرق .وكانــت نحــو الهــدف االكـ بـر وهــو النفــاذ اىل قلــب
العالــم([.)]26

ف
وه نقطــة مهمــة بعــد الحــرب البلقــان وتتوضــح فيهــا مالمــح اسـ تـراتيجية كبـ يـرة للواليــات المتحــدة ي� عالــم يقــوده نظــام
وجــاءت أحــداث  11ســبتمر ي
ـ� ف� البلقــان وأفغانســتان كان يغذيهمــا ومنــذ ســقوط االتحــاد السـ ت
ن
ـوفي�
أحــادي القطـ ب يـى دون منافس،والجديــر بالذكــر البــد اإلشــارة إىل أن الحربـ ي ي
ي
ف
ف
أفــكار مفكريــن مثل(فوكويامــا ي� كتابــه نهايــة التاري ـ ــخ) و (صموئيــل هينتنغتــون ي� كتابــه رصاع الحضــارات) وتبشـ يـرهما عــن العــدو الجديــد بعــد زوال
ت
ت
ـأ� بــوش األبــن ليعلــن عــن عــدو جبــار هــو اإلرهــاب([.)]27
ـوفي� كمــا كان كيســنجر يصــف الســوفيت بالعدويـ ي
االتحــاد السـ ي
وهكــذا وصلــت الواليــات المتحــدة اىل قلــب العالــم مــن البلقــان اىل الع ـراق فأفغانســتان ونفــذت نظريــة (الفريدماهــان) و (ماكندر)وســبايكمان
ً
ً
ً
الكب�،مــن خــال أحتــواء روســيا مجــددا ومحارصتهــا بحلــف الناتــو عســكريا.وحصول عــدد مــن
بحذاف�ها،تمهيــدا لتحقيــق مـ شـروع ش�ق األوســط
ي
ي
الثــورات ف ي� دول البلقــان وآســيا الوســى.
ً
لكــن العوامــل الـ ت يـى أدت اىل إيصــال هــذا العــر أىل نهايتــه ،بعــد أقــل مــن عقديــن ،فمنهــا البنيــوي ومنهــا مــا هــو مســتحدث ذاتيــا  ،حيــث جــاء غــزو
ً
ً
ف
ف
ن
ـ� لمواجهــة اي ـران الشــيعية ،وهكــذا اســتفاقت
الع ـراق ي� عــام  ،2003الــذي كان الع ـراق الس ـ ي مــن أوىل ضحايــاه بعدمــا كان قويــا فاعــا بمــا يكـ ي
ف
ش
ـر�
ـر� –عـ ب ي
ـر� –ارسائيـ يـ� إىل عـ ب ي
التوتـرات الســنية الشــيعية ي� ظلهــذا البلــد وعــى إمتــداد الــرق االوســط بعدمــا كانــت راكــدة  ،وتحــول الـراع مــن عـ ب ي
ف
ن
ـيع  ،حيث إتخذ اإلرهابيون قواعد لهم ي� العراق  ،وقاموا بتطوير تقنياتهم وتصديرها  ،بحيث اصبحت مســألة الديمقراطية
 ،ورصاع سـ ي –شـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
مرتبطــة بفقــدان األمــل ونهايــة التفــوق الس ـن ي هــذا مــن جهــة  ،ومــن جهــة ثانيــة تســبب غــزو الع ـراق بتقليــص نفــوذ الواليــات المتحــدة ي� العالــم ،
لألم�كيـ ي ن
ـ� ([.)]28
ـام الشــعور المعــادي
ي
نتيجةلتنـ ي
ً
ف
فــإذا كانــت حــرب الخليــج االوىل الـ ت يـى عــدت حربــا �ض وريــة  ،قــد شــكلت بدايــة للعــر االمـ يـر يك ي� الـ شـرق االوســط ،فيمــا جــاءت حــرب الخليــج الثانيــة
ف
ف
ت
ـ� ذلــك العــر  .إىل ذلــك بــرزت عوامــل اخــرى ســاهمت ي� فقــدان واشــنطن نفوذهــا ي� المنطقــة  ،ومنهــا انهيــار عمليــة
 ،الـ يـى عــدت حــرب خيــار لتنـ ي
ف
الســام ،كنتيجــة لفشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد ي� العــام  ،2002وضعــف خليفــة يــارس عرفات،وصعــود حمــاس وال�نز عــة االرسائيليــة األحاديــة ،
ً
ً
ـاس  ،وهكــذا خــرت الواليــات المتحــدة دورا فريــدا ،كانــت قــد اســتطاعت مــن خاللــه
وعــدم قــدرة إدارة بــوش اإلبــن عــى مواصلــة العمــل الدبلومـ ي
ً
ن ً
ف
ـام االصوليــة
أن تتواصــل مــع العــرب واالرسائيلـ يـ� معــا ،عامــل آخــر أيضــا أدى اىل نهايــة العــر االمـ يـر يك ،هــو فشــل األنظمــة التقليديــة ي� مواجهــة تنـ ي
ـ� يتأ كــدوا مــن ان المجتمعــات المغلقــة باتــت تشــكل الحاضنــة االصوليــة،
االســامية  ،فيمــا انتظــر االمريــكان حـ تـى وقــوع هجمــات /11سـ ب
ـيبتم� ،لـ ي
ـ� الحصــول عــى التمويــل واالســلحة والمتطوعـ ي ن
إىل ذلــك ســاهمت العولمــة ف� تغـ يـر المنطقــة  ،حيــث بــات مــن الســهل لألصوليـ ي ن
ـ�  ،واالفــكار فيمــا
ي
ف
ـر� اىل قريــة إقليميــة مسيســة ،حيــث بــدأت الشاشــات تبــث مشــاهد العنــف
ســاهم اإلعــام الجديــد  ،بعــد انتشــار الفضائيــات ي� تحويــل العالــم العـ ب ي
ـلم� والمىــآس ف� الضفــة الغربيــة ،مــا أدى إىل زيــادة المســافة بـ ي ن
ـ� والمسـ ي ن
والدمــار ف� العـراق  ،وســوء معاملــة الســجناء العراقيـ ي ن
ـ� شــعوب المنطقــة
ي ي
ي
ف
ت
تأث�هــا يتضائــل  ،وانعــدام
والواليــات المتحــدة([ . )]29وهكــذا باتــت حكومــات المنطقــة تواجــه صعوبــة ي� التعــاون مــع الواليــات المتحــدة الـ يـى بــدء ي
ف
الثقــة بالواليــات المتحــدة مــن زرع الديقراطيــة ي� المنطقــة  .وربمــا نحــن اليــوم بصــدد العــر الخامــس والســادس مــن عصــور الواليــات المتحــدة
ً
ف
ـر� وماتمخضــت عنــه مــن تداعيــات عميقــة وتغـ يـر كثـ يـر مــن االنظمــة وظهــور «داعــش « بشــكل غـ يـر
ي� المنطقــة خصوصــا بعــد أحــداث الربيــع العـ ب ي
ـ� مهمـ ي ن
طبيــ� ف� المنطقة.إضافــة اىل ماذكــر  ،حــدوث حدثـ ي ن
ـ�:
ي ي
ً:
ف
ز
ش
األوىل حــرب عــام  2006ألرسائيــل عــى غــزة ،حيــث وعــى لســان وزيــرة الخارجيــة االمريكيــة (كونــدا يل�ارايــس) قائــا «أن �ق االوســط ي� مغــاضصعــب لــوالدة ش�ق االوســط الجديــد» ([.)]30
وه كانــت رســالة واضحــة أن روســيا بأمكانهــا
والثانيــة :حــرب جورجيــا الخاطفــة عــام  2008الــذي اســتطاع روســيا بــأن يحســم المعركــة لصالحــه ي
ف
إعــادة مجدهــا مــن جديــد خصوصـ ًـا بعــد مــج ئ بوتـ ي ن
ـ� اىل الســلطة أصبــح لروســيا دور ي� االحــداث الـ ت يـى طــرءت عــى العالقــات الدوليــة ،ومــن جانــب
ً
ً
ف
آخــر الصـ ي ن
ـ� العمالقــة الـ ت يـى أصبــح القــوة األعظــم أقتصاديــا بعــد الواليــات المتحــدة ليحــل مــكان يابــان أقتصاديــا ولهــا الكلمــة ي� مجريــات العالقــات
الدوليــة.و بالتــال أدراك كل مــن الصـ ي ن
ـ� و روســيا بنوايــا الواليــات المتحــدة العســكرية ،بتكويــن عــدد مــن التكتــات االقليميــة المهمــة مثــل منظمــة
ي
ً
ن
ـدول  ،أضافــة اىل روســيىا والصـ يـ� انضمــت اليــه عــدد مــن دول آســيا الوســى([ ،)]31األمــر أدىــإىل إعــادة نفــوذ روســيا اىل آســيا
شــانغهاى للتعــاون الـ ي
الوســى مــن جديــد[.]32
ف
أن اســت�نز اف الواليــات المتحــدة االمريكيــة ي� حرب ـهــا ضــد العـراق وافعانســتان أضافــة المشــاكل االقتصاديــة الـ ت يـى تواجــه العالــم اليــوم بشــكل خطـ يـر
ن ف
ت
ـدول فمنهــم مــن ذهــب
ومنــذ  2008وخاصــة أوربا،لذلــك اختلفــت اآلراء مــن قبــل الباحثـ يـ� ي� الشــؤون الدوليــة واالســراتيجية عــن مصـ يـر النظــام الـ ي
إىل أن األحاديــة القطبيــة ف� النظــام الــدول بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ه عامــل مهــم مــن عوامــل اســتقرارا ألمــن والســلم الدوليـ ي ن
ـ� ،فيمــا
ي
ي
ي
ذهــب فريــق ثــان إىل أن هــذه المرحلــة مؤقتــة ،التلبــت أن تتبــدل بســبب النمــو المتســارع لــدول كـ بـرى مثــل الصـ ي ن
ـ� واليابــان والهنــد وروســيا وتكتــات
األور�([.)]33
دوليــة مثــل االتحــاد
بي

ً
ً
ف
أم�كيــا غـ يـر مســبوق الســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا ي� كافــة األزمــات والرصاعــات الدوليــة ،إذ قطعــت اإلدارة
ـ� اليــوم جنوحــا ي
ويواجــه النظــام العالـ ي

األم�كيــة الحاليــة الطريــق عــى أي مفاوضــات أو تدويــل للمشــاكل واألزمــات ،إال بمــا يخــدم سياســاتها وتفــردت بالقـرارات مســتبعدة حـ تـى حلفاءهــا
ي
ً
ف
ف
التقليديـ ي ن
األم�كيــة ي� قيادتهــا للعالــم تســتعيد ي�
األم�كيــة منــذ حــرب الخليــج الثانيــة ،بــدا واضحــا أن اإلدارة ي
ـ� كأوروبــا ،وبالنظــر إىل السياســات ي
ممارســتها نمــوذج الســيطرة االســتعمارية الفجــة دون أن تــدرك أن مســؤولية القيــادة الدوليــة تتطلــب الفهــم العميــق للمشــاكل واألزمــات الدوليــة
ً
ف
والمشــاركة اإليجابية ي� حلها بتحجيم األزمات ال خلقها ،وتلك إشــكالية متعاظمة النعكاســاتها عىل كافة الشــؤون الدولية ،وبدا واضحا أن مفهوم
ف
األم�كيــة عــى ضمــان المصالــح
األم�كيــة لكــون هــذا المفهــوم ينحــر ي� القــدرة ي
األم�كيــة لعالــم يواجــه إشــكالية معرفيــة لــدى اإلدارات ي
القيــادة ي
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ف
ت
ـ� للعالقــات الدوليــة([)]34
اتي� خطـ يـر وقعــت فيــه اإلدارة ي
القوميــة ،وهــو مــأزق إســر ج ي
األم�كيــة ي� ممارســتها لــدور الفاعــل الوحيــد والمنظــم الرئيـ ي
ف
وتبــدو أن محــو ًرا قــد تبــدو مالمحهــا اســتقرت بتشــكيلها بعــد أحــداث الربيــع العــر� وخصوصـ ًـا االزمــة الســورية مــن روســيا والصـ ي ن
ـ� وإي ـران .ي�
بي
ذات الوقــت ،فــإن الحديــث عــن نظــام دول متعــدد األقطــاب ال يـزال حديــث تفــاؤل ال يســتند إىل أرضيــة قويــة ،وإذا أخذنــا بعـ ي ن
ـ� االعتبــار األقطــاب
ي
َّ
ً
ت
ض
ش
ت
ـا� هيبتهــا ،وإن احتفظــت بوضــع ال�يــك ل�ســانتها
المحتملــة ،نجــد أن روســيا أوال ومنــذ االنهيــار المــدوي لالتحــاد السـ
ـوفيي� ،قــد قلــم العقــد المـ ي
ي
النوويــة وقدرتهــا عــى المشاكســة واإلقــاق ،وعــى الرغــم مــن كبواتهــا االقتصاديــة ،فإنهــا تحــاول أن تســتعيد أدوارهــا العســكرية بتكثيــف حضورهــا
العســكري ([)]35هنــا وهنــاك وبشــكل ســلس وتدريــج ي .
ن
ـا� وهــو دول الوحــدة األوروبيــة ككتلــة سياســية واقتصاديــة واحــدة نظــر إليهــا المحللــون بتفــاؤل أ كـ ثـر كقطــب مــوازي
أمــا عــن القطــب المحتمــل الثـ ي
ت
األم�ك ف� العالم إال أنه وبالنظر إىل أن العالقات ي ن
األطلس ،تؤطرها عالقات تاريخية واتفاقيات اقتصادية وسياســية وعســكرية
ضف�
ب�
للدور ي ي ي
ي
ي
ف
و� ذات الوقــت التخــوف مــن االنســحاب
ترافقــت عــى الــدوام مــع حساســيات أوروبيــة مــن الهيمنــة ي
األم�كيــة الكاملــة عــى شــؤون القــارة األوروبيــة ي
ف
األمـ يـر يك مــن الشــؤون األوروبيــة ي� عالقــة فريــدة مــن التجــاذب والتنافــر ،فالــدول األوروبيــة كلمــا ســعت للفـرار مــن الظــل األمـ يـر يك المهيمــن عــى حلــف
األم�كيــة عــى
األم�كيــة الجديــدة مثــال صــارخ عــى الهيمنــة العســكرية ي
األم�كيــة ،والــدرع الصاروخيــة ي
«الناتــو» ،ترجــع مــن جديــد تحــت ظــل العبــاءة ي
القــارة األوروبيــة ف� ظــل حقائــق أمنيــة ال تقبــل النقــاش بــأن األهــداف المعلنــة للــدرع الصـ خ
ـارو� المزمــع إنشــاؤه والـ ت يـى بــدء بهــا مــن بولنــدا ،إذ ال تمــت
ي
ي
األم�كيــة،
بصلــة لألمــن
األورو� ومــع مخاطــر إحيــاء نزعــات الحــرب البــاردة وإحيــاء خطــوط التمــاس مــع روســيا ،إال أن أوروبــا رضخــت للـ شـروط ي
بي
ً
ف
ـال([.)]36
وه واقعيــا ال تســتطيع أن تلبــس عبــاءة المنافــس ي� الوقــت الحـ ي
ي
ً
ف
ث
أمــا القطــب المحتمــل الثالــث ،المتمثــل � الصـ ي ن
ـ� ،فعــى الرغــم مــن أ كــر الســيناريوهات تفــاؤال بمســتقبل العمــاق األصفــر والقفـزات االقتصاديــة
ي
ف
ت
ش
الـ تـى تحققــت ،فــإن الصـ ي ن
ـ� التـزال ي� حاجــة لتغيـ يـرات أعمــق وأشــمل لتتحــول لقــوة قــادرة عــى المطالبــة ب�اكــة اســراتيجية مــع الواليــات المتحــدة،
ي
ـدول ،وبالنســبة لرابــع األقطــاب المحتملــة اليابــان ،فقــد تراجعــت الســيناريوهات الـ ت يـى
ـ� أو الـ ي
أو بــدور ي
دول فاعــل ومؤثــر ســواء عــى المســتوى اإلقليـ ي
ً
ـياس يــوازي ثقلهــا االقتصــادي.
كانــت قــد رســمت أدوارا أ كـ بـر لليابــان باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة عظــى البــد أن تبحــث عــن دور سـ ي
ً
ـدول وســعيها
ـدول يواجــه تحديــات عميقــة ،فالواليــات المتحــدة رغــم انفرادهــا بالنظــام الـ ي
يمكــن القــول اليــوم اســتنادا إىل التحليــل ،إن النظــام الـ ي
لتحجيــم الــدول الكـ بـرى األخــرى لــم تســتطع أن تؤســس نظامـ ًـا أحــادي القطبيــة ،بــل إن ممارســات العقديــن الماضيـ ي ن
ـ� قــد أسســت النف ـراد بالقــوة
ف
ُ
ـ� متعــدد القطبيــة بالتحجيــم .األرجــح أن يتطــور النظــام إىل
ـ� لتأســيس نظــام عالـ ي
خــارج النظــام ،أي نظــام الالنظــام ،ي� الوقــت الــذي ووجــه السـ ي
ً
ً
دول عــى تقاســم المســؤوليات
نظــام متعــدد القطبيــة باتفــاق األقطــاب وإجمــاع الــدول ،وذلــك ليــس ســعيا فرديــا مــن هــذه األقطــاب ،بــل باتفــاق ي
ً
ـدول خاضعــا لقــوة واحــدة ومــن االســتحالة أ كـ ثـر إخضاعــه بالقــوة([.)]37
الدوليــة ،فمــن المســتحيل أن يســتمر النظــام الـ ي

ن
الثا�
المبحث
ي
ف
ت
االمريك ي� األزمة السورية
ال�اجع
ي

ً ً
ف
ف
ش
ـدول
ـال ،ويمكــن وصــف النظــام الـ ي
ـدول الحـ ي
تعتـ بـر االزمــة الســورية ي� عرصنــا الراهــن نموذجــا حيــا لتأثـ يـر أزمــات الــرق األوســط ي� تشــكيل النظــام الـ ي
ف
ـال بأنــه نظــام ي� طــور التشــكل بعــد انحســار الصــورة النمطيــة للنظــام االحــادي القطبيــة الــذي خــرج للعالــم بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة والـ ت يـى
الحـ ي
ســادت بشــكل واضــح خــال تســعينات القــرن ش
الع�يــن قبــل ان تواجــه بظاهــرة النهــوض الســلم للصـ ي ن
ـ�]38[.
ي
ف
ف
ش
والع�يــن[ ،]39وقــد ســاهمت ســوريا ومازالــت حـ تـى اللحظــة ي� اب ـراز هــذه الحقيقــة وإظهارهــا بشــكل جـ يـ�
وظهــور قــوة روســيا ي� القــرن الواحــد
(انحســار االحاديــة القطبيــة).
ً
ف
ت
السوفي� كما س�ن ى.
وتحاول روسيا من خالل دورها ي� سوريا تثبيت وضعها كقوة عظىم مجددا بعد انهيار االتحاد
يمكــن تقســيم الــدور االمريــى ف� االزمــة الســورية اىل مرحلتـ ي ن
ـ� وهمــا مرحلــة الرئيــس أوبامــا ومرحلــة الرئيــس ترامــب وســنقوم باســتعراض وتحليــل
ي
كال المرحلتـ ي ن
ـ�:
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
واجهــت رئاســة اوبامــا منــذ بدايتهــا ف�  2009حقائــق ت
ال�اجــع األمريــى القاســية والمتمثلــة بهزيمــة المـ شـروع االمريــى ي� العـراق وافغانســتان ( والـ ت يـى
ي
تســببت بســقوط ســلفه جــورج دبليــو بــوش ) مــن جهــة وأزمــة الركــود االقتصــادي المدمــرة عــام  2008ممــا جعلــه يلجــأ اىل وضــع اولويــات للسياســة
الخارجيــة لبلــده وبمعـ نـى ان الواليــات المتحــدة لــم تعــد قــادرة عــى ان تديــر كل شــؤون العالــم لوحدهــا او باعتبارهــا الالعــب االول فيــه وهــذا يتطلــب
ز ف
ك�هــا ي� مناطــق أخــرى ولهــذا فقــد ظهــر مايعــرف (بمبــدأ أوبامــا)
ان تقــرر ســحب يدهــا او تخفيفهــا مــن مناطــق معينــة حــول العالــم مــن اجــل إعــادة تر ي
[ ،]40وقــد لخــص دانيــل دريزيــز ( )Daniel w. Dreznerسياســة اوبامــا بانهــا تحـ ش
كت�يــر لهــذه
ـا� ال�نز اعــات والرصاعــات الغـ يـر مجديــة بقبولــه ب

ف
�نز
ـ� ي� ال�نز اعــات ال�ض وريــة) [ ،]41واكــد اوبامــا فكرتــه هــذه بقولــه (ان الواليــات المتحــدة
السياســة (ال اعــات الغـ يـر مجديــة تضعــف الــدور االمريـ ي
ّ
ً
ً
تبـىق اقــوى دولــة ف� العالــم ث
واك�هــا ثـراءا عــى االرض لكننــا نبـىق دولــة واحــدة والمشــاكل الـ ت يـى نواجههــا .ايــا كانــت اليمكــن حلهــا بواســطة دولــة واحــدة
ي
فقــط!!)[.]42
ً
ً
اتيجيا ت
لل�كـ ي زـر عــى حــوض المحيــط الهــاديء وآســيا عــى حســاب
مــن جهــة ثانيــة فقــد أصبــح واضحــا ان إدارة الرئيــس اوبامــا تتجــه بانظارهــا اسـ تـر
ً
ـنجا بـ ي ن
ـ� الواليــات المتحــدة والعــرب مــن أي فـ تـرة
الـ شـرق االوســط واوروبــا[ ،]43وعندمــا بــدأ أوبامــا رئاســته وجــد عالقــات فيهــا رواســب اكـ ثـر تشـ
ف
ســابقة بســبب غــزو الع ـراق ي�  2003والمشــاعر الغاضبــة الـ ت يـى أدى إليهــا هــذا الصــدام فحــاول ان يبــدأ عــره بمحاولــة تلطيــف األجــواء وإعــادة
الوضــع اىل الحالــة الطبيعيــة]44[.
ف
ـ� تراجــع واضــح ف� ت ز
لكــن رسعــان مــا اصطــدم برفــض قــوي نتيجــة سياســاته ف� الـ شـرق االوســط والـ تـى هدفــت اىل تأمـ ي ن
إل�امــات الواليــات المتحــدة ي�
ي
ي
ي
المنطقــة[.]45
ف
ت
ف
ـ�
والمتأمــل للسياســة االمريكيــة زمــن إدارة الرئيــس اوبامــا ي� األزمــة الســورية ســيجد إنهــا مجموعــة مــن ال�اجعــات واالنكفــاءات المســتمرة ،فـ ي
موضــوع اســتخدام النظــام لالســلحة الكيميائيــة وبعــد خربــة الغوطــه[ ،]46أطلــق الرئيــس اوبامــا تهديــده بعمــل عســكري إذا ماعـ بـر النظــام الســورى
ً
ئ
ـا�[ ]47ولــم ينفــذ أوبامــا أيــا مــن تهديداتــه ،الســيما وان هــذه لــم
مــا أســماه هــو بـ(الخــط االحمــر) وهــو ماحــدده بنفسه،بأســتخدام الســاح الكيميـ ي
ئ
ـ� حـ تـى  2013/6/13عندمــا أصــدر البيــت
تكــن المــرة األوىل لهجــوم النظــام الســوري عــى شــعبه بالســاح الكيميـ ي
ـ� الرسـ ي
ـا�[ ]48وتأخــر الــرد االمريـ ي
ً
ً
ـ� لــم يتجــاوز آنــذاك الق ـرار تســليح المعارضــة]49[.
االبيــض بيانــا أقــر فيــه ان دمشــق قــد اجتــازت فعــا الخــط األحمــر .لكــن الــرد االمريـ ي
ف
ف
ـواطء الســورية ي� اتجــاه واضــح للقيــام بعمــل عســكري باالشـ تـراك مــع المملكــة
و�  26آب 2013/رســت ســفن البحريــة االمريكيــة قــرب الشـ ي
ي
ً
ن
ت
ش
ـا� والتمييــع[.]51
ال�لمــان ب
المتحــدة[ ،]50لكــن الق ـرار رسعــان مــا تبخــر بســبب اعــراض ب
ال�يطـ ي
ـا� اوال ثــم رسعــان مــا تعــرض االمــر برمتــه للتـ ي
ف
ـبتم� ايلــول  ]52[،2013أعلــن فيــه
ـ� المعلــن ي� المنطقــة لصالــح موســكو بــدأت مــع خطــاب أوبامــا يــوم  10سـ ب
لكــن نقطــة بــدء االنســحاب االمريـ ي
ه رؤيــة
بــكل جــاء تبنيــه للرؤيــة الروســية ،أو باألحــرى ق ـراره بالركــون اىل ال ـرأي الـ
ي
ـروس والتحقيقــات الروســية ،رغــم علمــه بــأن الرؤيــة الروســية ي
ً
ف
ئ
ـا�]53[.
داعمــة للنظــام وإنهــا اليمكــن ان تظهــر دليــا يثبــت تــورط النظــام ي� عمليــات القصــف الكيميـ ي
ً
ت
روس – امريــى لوضــع آليــه مشـ تـركة لتدمـ يـر االســلحة الكيميائيــة الســورية
ـبتم�  2013عــن إطــار مشـ تـرك
واســتكماال لهــذا ال�اجــع اعلــن يــوم  14سـ ب
ي
ف
ئ
ت
ـا� لكنــه أب ـىق عــى 45
يفــرض ان تنتـ ي
ـ� ي� أواســط  30( 2014حزي ـران) وقــد ذكــرت مصــادر اعالميــة ان نظــام بشــار االســد أزال  19موقــع كيميـ ي
موقــع آخــر!![]54
ئ
ـا�[ ،]55ممــا أدى اىل تســاقط مصداقيــة الواليــات المتحــدة بالنســبة
واســتمرت االنتهــاكات بالنســبة للنظــام الســوري فيمــا يخــص الجانــب الكيميـ ي
ً
ف
للقضيــة الســورية ،بــل ان النظــام دبــر الحقــا هجمــات جديــدة بغــاز الكلوريــن ي� ]56[.2014
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ي

ً
ف
ـ� لــم يبــدأ
ـ� االمريـ ي
الواقــع ان التدخــل العســكري ي� األزمــة الســورية بالنســبةلالدارة األمريكيــة قــد بــدأ باك ـرا[ ]57ولكــن التدخــل العســكري الرسـ ي
ـ� ألول مــرة ،وكانــت معركــة كوبـ نـا� أول تعــاون ناجــح بـ ي ن
إال ف�  2014إثــر ظهــور داعــش ف� ســوريا[ ،]58وبــدأت الواليــات المتحــدة بإرســال المدربـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
اك ـراد ســوريا والواليــات المتحــدة[ ،]59وتعهــد مبعــوث الرئيــس أوبامــا ي� المنطقــة آنــذاك جــون الــن بــان الواليــان المتحــدة ستســلحهم وتحميهــم
حـ ي ن
ـ� ال ـرض ورة[.]60
ف
ف
و� اكتوبــر بــدأت عمليــة (العــزم المتأصــل)
ـدول لمحاربــة داعــش)[ ،]61ي
ـدول الموســع باســم (التحالــف الـ ي
و� تلــك الســنة تأســس التحالــف الـ ي
ي
ً
ً
ف
ف
ف
ـدول ي� ســوريا ]62[،والـ ت يـى قــررت رســميا إعــادة الــدور االمريــى ي� ســوريا (كمــا ي� الع ـراق) عكــس نوايــا الواليــات المتحــدة زمــن إدارة
للتحالــف الـ ي
ـر�ء إال بســبب ظهــور داعــش)
الرئيــس اوبامــا ،والســؤال هنــا هــل جــاء الرئيــس ترامــب بقـرار يختلــف كمــا كان اوبامــا قــد قــرره (وهــو القـرار الــذي لــم يـ ج ي
مــن انســحاب امريــى مــن ســوريا ؟....

ً
ف
ـال ،ي� مرحلــة مبكــرة وتحديــدا منــذ عــام
بإلقــاء نظــرة عــى مجريــات تفكـ يـر الرئيــس االمريــى مــن خــال تغريداتــه عــن االزمــة الســورية ،نالحــظ التـ ي
ف
ف
 2013دعا ترامب اىل االنسحاب االمريىك من سوريا[ ]63ثم عاد للتحذير من دعم المعارضة المسلحة ي� سوريا ي�  ]64[،2013ثم عاد ليحتج
ً
ف
بعدهــا بيــوم واحــد متذمـرا عــن عــدم قيــام الــدول العربيــة الغنيــة (عــى حــد وصفــه) بدفــع امــوال وكلــف التدخــل االمريــى ي� ســوريا[ ،]65وحــذر بعدهــا
ً
ف
بيــوم مــن قيــام الواليــات المتحــدة ب ـرض ب ســوريا وتأثـ يـر ذلــك عــى صورتهــا[ ،]66متســائال عــن جــدوى التــورط ي� ســوريا[ ،]67مؤكــدا عــى �ض ورة
ً
ف
ف
ف
نيــل اوبامــا لتفويــض مــن الكونغــرس قبــل أي �ض بــة[ ،]68مكــررا رفضــه لتدخــل ي� ســوريا[ ،]69ثــم عــاد ي� تغريــدة مثـ يـرة للجــدل ليقــول انــه لــو فكــر ي�
الذهــاب لســوريا فســيذهب بشــكل مفـ ج ئ
ـا� وليــس بهــذا الشــكل المعلــن[ ،]70ثــم ســخر مــن فكــرة الخــط االحمــر للرئيــس اوبامــا وحثــه عــى االلتفــات
ً
ـددا ومحــذ ًرا مــن تدمـ يـر الحضــارة عــى حــد تعبـ يـره بســبب هجرةالسـ ي ن
ـوري� اىل اوربــا وامريــكا
المريــكا بــدل االنغمــاس بالشــأن الســورى[ ،]71وعــاد مهـ
ف
!![ ،]72ثــم عــاد يســخر بقــوة مــن قضيــة (الخــط االحمــر) ي� ]73[.2016
ً
ف
ـ� ي� ســوريا ،وليــس مــن المؤكــد معرفــة ان
ويبــدو واضحــا مــن اســتعراض افــكار ترامــب قبــل توليــه الرئاســة ،انتقــاده لعمليــة مــا اســماه التــورط االمريـ ي
ن ف
ت
ـ� ي� إدارة الرئيــس اوبامــا ،كعادتــه
كان هــذا االنتقــاد نابــع مــن رؤيــة اســراتيجية محــددة أم هــو مجــرد هجــوم لــكل مايفعلــه خصومــه مــن الديمقراطيـ ي
ف
ت
ت
و� أ كـ ثـر مــن مــرة مــن خــال هــذه التغريــدات
الـ يـى أســتمر عليهــا طيلــة فــرة مــا قبــل فــوزه بالرئاســة وخــال دورتــه الرئاســية األوىل ،ألن ترامــب أعــى ي
إيحــاءات قويــة بالتناقــض وتصــورات بعيــدة عــن الحقيقــة فهــو مــن جهــة أدان عــدم تنفيــذ اوبامــا لوعــده بالتدخــل بعــد كــر بشــار االســد للخــط
ف
االحمــر ،لكنــه كــرر مــن جهــة ثانيــة إدانتــه لمزيــد مــن التــورط االمريــى ي� الشــأن الســوري !! إزاء ذلــك كانــت األنظــار مركــزة عــى إدارة ترامــب لمعرفــة
ئ
ـا� عــى منطقــة
كيفيــة ترصفهــا حيــال الشــأن الســورى ،وقــد بــدأت إدارة ترامــب بالتفاعــل مــع الحــدث الســوري مــن خــال حادثــة الهجــوم الكيميـ ي
خــان شــيخون]74[.
ف
ف
ف
و� اول رد فعــل تل�امــب ي� نفــس يــوم الحــادث رصح بــان الهجــوم
بعــد أقــل مــن اربعــة اشــهر عــى اســتالم ترامــب لمســؤلياته ي� البيــت االبيــض ،ي
ف
يســتحق االدانــه ونســبه للنظــام الحاكــم وأنــه اليمكــن تجاهلــه مــن العالــم المتمــدن[ ،]75فيمــا رصحــت نيــى هايـ يـ� المبعوثــة االمريكيــة ي� األمــم
ً
المتحــدة بــأن اســقاط بشــار اآلن مــن أولويــات االدارة االمريكيــة[ ،]76كمــا انهــا لمحــت إلمكانيــة التــرف بشــكل منفــرد ردا عــى هــذا الهجــوم]77[.
ً
ً
ف
ف
قائــا (تذكــروا ان كل مقاتـ يـ� الحريــة هــؤالء ي� ســوريا ال يــردون شــيئا غـ يـر ان يطـ يـر ّوا الطائ ـرات !!) ي� إشــارة اىل احــداث  11أيلــول ،بأعتبارهــم مــن
المعارضــة االســامية.
ش
ـوذ� بالنســبة لالمريــكان عــى االرض الســورية  ،فهــو
وهنــا بــرز دور قــوات ســوريا الديقراطية(قســد)([)]78والواقع ان قســد قــد اثبــت انــه �يــك نمـ ج ي
ً
ف
مــن جهــة ليــس مرتبطــا بــأي دولــة مــن دول المنطقــة ،ومــن جهــة اخــرى فهــو الطــرف الوحيــد ي� المعارضــة الســورية الــذي اليمكــن ان تلوثــه شــبهات
ف
االنتماء الدي�ن ي إســوة بجميع فصائل المعارضة الســورية االخرى ،ولالمريكان تجربة طيبة ي� التعامل مع نظرائهم أكراد العراق ،ويحظون بســمعة
ف
ث
ن
ـال لتســليحه وتدريبــه لمواجهــة
ممتــازة بـ يـ� جميــع صنــاع القـرار وأروقــة الساســة ي� واشــنطن  ،لذلــك بــدت واشــنطن وكأنهــا عــرت عــى الوكيــل المثـ ي
ف ش
ه صغــر حجــم هــذا الفصيــل وانقطاعــه عــن بقيــة فصائــل المعارضــة الســورية،وكراهية الجانــب الـ تـر يك
داعــش ي� �ق ســوريا  ،والمشــكلة الوحيــدة ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
ا� لــه (والســيما الـ تـر يك)([.)]79
وااليـر ي
ف
ت
ن
ن
ئ
ـدول بالتعــاون مــع قســد بالكثـ يـر مــن
وهكــذا بــدأت العمليــات المشــركة بـ يـ� الطرفـ يـ� ([،)]80وقبــل مــج ترامــب ي� آب  2017إذ قــام التحالــف الـ ي
ً
ف
المنجـزات ([ ،)]81لكــن هــذا التعــاون اصطــدم بالتحفــظ والرفــض الـ تـر يك الرصي ـ ــح ،إذ ليــس رسا ان تركيــا لطالمــا ربطــت (( PYDو( )YPGي� ســوريا
ن
ـتا�( (PKK
اط)ووحــدات حمايــة الشــعب مــع حــزب العمــال الكردسـ ي
(حــزب االتحــاد الديمقر ي
ف
ن
ت
ن
ـا� الكرديــة ي� ســوريا
ـرك معـ يـ� اســتهدف إســقاط مدينــة كوبـ ي
،وهــوكمــا معــروف العــدو اللــدود للدولــة ال�كيــة ،وبــرزت شــكوك غـ يـر مثبتــة حــول دعــم تـ ي
ف
ـام المضطــرد ي� قوتهــا وبدايــة توجيــه ال�ض بــات العســكرية
بيــد داعــش ([ ،)]82والواقــع ان تزايــد قــوة قســد زاد مــن عدائيــة تركيــا ورفضهــا لهــذه التنـ ي
ف
لقســد مــن الجيــش الـ تـرك إبتـ ً
ـداء مــن آذار  2016ي� عفريــن ([، )]83وعنــد بــدء عمليــة منبــج ارصت تركيــا عــى وجــوب عــزل قســد عــن العمليــات
ي
ف
وكـ شـرط للمشــاركة بهــا  ،ورفضــت واشــنطن طلبــات انقــره  ،وبــدأت العمليــات مــع حلفائهــا ي� ســوريا ([.)]84
ودعــت انقــره إبــان عمليــات شــمال حلــب ف� ف�ايــر  2016اىل اقامــة منطقــة حظــر الطــران ([ ،)]85و بالطبــع ت
اع�ضــت موســكو عــى الفكــرة ألنهــا
ي
ي ب
رمــت بــكل ثقلهــا وراء انتصــار االســد عــى كل خصومــه وضمــان بســط ســيطرة نظامــه عــى كامــل الـ تـراب الســوري .ومــن شــأن ذلــك المقـ تـرح ان يمنــع
ف
تحقيق خطط روسيا ف� هذا المجال ([ ،)]86و ف� آب من نفس العام بدأ القصف ت
ال� يك عىل شمال منبج (باإلضافة لقصف داعش ي� جرابلس
ي
ي
ً
ً ف
ت
ت
) ([ ،)]87ومعــه بــدأ التدخــل العســكري الــر يك رســميا ي� ســوريا ( لمحاربــة داعــش والـ يـى أســمتها تركيــا درع الف ـرات) معلنــة رســميا انهــا موجهــة
ف
ن
ـ� مــن
لداعــش ولوحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة ([ ،)]88ومنــذ ذلــك الحـ يـ� بــدا ان الواليــات المتحــدة واقعــة أمــام عــدة ضغــوط ي� ســوريا فـ ي
ـ�
جهــة ملزمــة بمحاربــة داعــش دون دعــم نظــام االســد ( المدعــوم مــن خصــوم امريــكا كإيـران وحــزب هللا أو منافســيها كروســيا ) ومــن جهــة ثانيــة فـ ي
ف
ت
وه الكــرد كأداة ممتــازة عــى االرض لمحاربــة الدواعــش  ،لكنهــا غـ يـر راغبــة
ملزمــة بحمايــة الجهــة الوحيــدة ي� ســوريا الـ يـى تدعمهــا وتســلحهاوتؤيدها ي
ً
ً
ً
ً
طبعــا بمواجهــة االتـراك الذيــن يــرون فيهــا خصمــا وعــدوا خطـ يـرا (ربمــا أ كـ ثـر مــن داعــش نفســها) ،ويضعــون هــدف القضــاء عليهــا كمعيــار او مقيــاس
ً
ف
ف
ت
ت
ـال مــن
لعالقاتهــم بــأي طــرف ي� المنطقــة او خارجهــا حــى اضطــرت امريــكا ترامــب اىل االعــراف رســميا بعــدم قدرتهــا عــى االســتمرار ي� وضعهــا الحـ ي
ف
ت
االع�اضــات الشــديدة الـ ت يـى
خــال االعــان عــن ســحب قواتهــا مــن ســوريا([. )]89ثــم تراجعــت اىل الموافقــة عــى ابقــاء  400جنــدي ي� ســوريا بعــد
جوبــه بهــا قـرار ترامــب مــن قبــل الخارجيــة والبنتاغــون .

الخاتمة

ف
ف
ش
ـاس ي� التأري ـ ــخ المعــارص لتغيـ يـر وتبــدل األنظمــة الدوليــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة
رأينــا ي� هــذا البحــث كيــف كان الــرق االوســط هــو محــك اسـ ي
ف
ش
ت
و� كثـ يـر مــن بقاعــه الســيما ف� الع ـراق وســوريا ومــر وفلسـ ي ن
ـر�  ،وقــد حاولنــا أن نرصــد تراجــع
ـط� ي
وغ�هــا مــن أقطــار المــرق العـ ب ي
ي
وحــى اآلن ي
ف
الموقــف االمريـ ف ش
وه القضيــة الســورية  ،وقــد
ـ� ي� الــرق األوســط مــن خــال قيــاس مواقــف هــذا الطــرف بالنســبة لقضيــة اساســية ي� عرصنــا أال ي
ي
ت
وجدنــا ان الطــرف االمريــ� رغــم التناقــض الظاهــر بـ ي ن
ـ� إدارتيــه كمــا يفــرض واللتــان عارصتــا هــذه األزمــة (أوبامــا و ترامــب) إال انهمــا بالنتيجــة عكســتا
ي
ً
ً
ف
ت
ش
ـ� ي� عمــوم الــرق األوســط  ،وهــو مانتنبــأ مــن خــال بحثنــا هــذا ان يــزداد
موقفــا واحــدا مــن هــذه األزمــة  ،يتمثــل باالنســحاب وال�اجــع االمريـ ي
ويتحقــق ف ي� الســنوات القادمــة ســواء اســتطاع ترامــب ان يتجــدد واليتــه ف ي� انتخابــات  2020القادمــة او حلــت محلــه إدارة ديمقراطيــة جديــدة.
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الهوامش

بي� رنوفان ،تاري ــخ القرن شالع�ين  ،1948-1900ترجمة نورالدين حاطوم ،دمشق ،مطبعة الجامعة السورية ،1959 ،ص.48
[ ]1ي
ف
[ ]2جــاءت تدخــل الواليــات المتحــدة واليابــان ي� الحــرب ،ليثبــت ان أوروبــا لــم تعــد قــادرة بمفردهــا عــى تحديــد مصـ يـر السياســة الدوليــة ،فالتغـ يـر
ً
ً
ف
ـ� ادى اىل تحــول هــذا التــوازن لصالــح القــوى غـ يـر اوروبيــة ،ومــن ثــم إكتســاب السياســة الدوليــة طابعــا عالميــا ،وقــد
الجوهــري ي� تــوازن القــوى العالـ ي
تعمــق هــذا اإلتجــاه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إذ ظهــر تبعيــة أوروبــا للواليــات المتحــدة االمريكيــة أنظر:د.محمــد الســيد ســليم ،تطــور السياســة
ش
الدوليــة ف� القرنـ ي ن
والع�يــن ،دار الفجــر للنـ شـر والتوزي ـ ــع ،القاهــرة ،2002 ،ص.275
ـ� التاســع عـ شـر
ي
زك ،بغداد ،دارالحرية للطباعة ،1976 ،ص.29-28
[ ]3تشارلس ي
اول�ش ،الحرب الباردة ومابعدها ،ترجمة فاضل ي
ف
[ ]4ميثاق مناح ش
م�وع ش
د� ،ش
االم� يك المعارص) ،مركز الدراســات االسـ تـراتيجية ،جامعة كربالء
ال�ق االوســط
ـياس ي
ي
ي
الكب� (قراءة ي� الفكر السـ ي
مجلة أهل البيت ،العدد  ،19ص.557
انظر الرابطhttp://abu.edu.iq/reserch/13768 :

ف
ف
[ ]5الكــرد أو األ ك ـراد (بالكرديــة :كــورد) هــم شــعوب يعيشــون ي� غــرب آســيا شــمال الـ شـرق األوســط بمحــاذاة جبــال زاكــروس وجبــال طــوروس ي�
ف
المنطقــة الـ تـى يســميها األ كـراد كردســتان الكـ بـرى ،وتعــد القوميــة الكرديــة مــن الســكان االصليـ ي ن
ـياوه اليــوم عبــارة عــن
ـ� االقــدم � منطقــة غــرب اسـ
ي
ي
ش
ش
ش
ت
إم�اطورية
ال� أنشــأت ب
أجزاء من شــمال �ق العراق وشــمال غرب إيران وشــمال �ق ســوريا وجنوب �ق تركيا .وينحدرون من القبائل الميدية ي
ف
ف� القــرن الســابع قبــل الميــاد ،ويختلــف تعــداد األ ك ـراد باختــاف المصــادر بـ ي ن
ـ�  40 -30مليــون نســمة ،يعيــش القســم األ كـ بـر منهــم ي� تركيــا (مــا
ي
ن
ن
ـوال  8ماليـ يـ� ،أقــل مــن  )%10ثــم العـراق ( 5,69مليــون نســمة،
ـال الســكان) ،ثــم إيـران (حـ ي
ـوال  %20مــن إجمـ ي
بـ يـ�  15إىل  20مليــون نســمة ،حـ ي
ف
ن
ث
ن
ـو� نســمة %15 ،مــن الســكان), ،وعــى إثــر انهيــار الســلطنة العثمانيــة ي� نهايــة الحــرب العالميــة
مــا بـ يـ�  15إىل  )%20وأخـ يـرا ســوريا (أ كــر مــن مليـ ي
ف
ف
ت
ال� أبرمت ي� 1920
األوىل رأى األكراد حلم الحصول عىل وطن خاص بهم عىل وشك أن يتحقق بعدما أصبح ب
ح�ا عىل ورق ي� معاهدة سيفر ي
ومنحــت األ كـراد حــق تقريــر المصـ يـر.
ف
ولكــن هــذا الحلــم تبخــر بعــد انتصــار مصطـ فـى كمــال ف� تركيــا واضط ـرار الحلفــاء ت
لل�اجــع عــن بنــود معاهــدة ســيفر واســتبدالها ي�  1923بمعاهــدة
ي
لــوزان الـ تـى وضعــت الشــعب الكــردي تحــت ســيطرة تركيــا وإيـران باإلضافــة إىل بريطانيــا وفرنســا اللتـ ي ن
ـ� كانتــا دولـ ت يـى االنتــداب عــى العـراق وســوريا عــى
ي
ً
ً ت ً
ً
ً
ف
ـوال .ويعــد األ كـراد أ كـ بـر قوميــة ال تملــك دولــة مســتقلة أو كيانــا سياســيا موحــدا مع�فــا بــه عالميــا ،إال أن الكــورد ي� العـراق ،اســتطاعوا اســتغالل
التـ ي
ف
ف
ن ت ن
ـمال ،حكمــا ذاتيــا
هزيمــة نظــام صــدام حسـ يـ� الـ يـى مـ ي بهــا بعــد انســحابه مــن الكويــت فقامــوا بانتفاضــة ضــده ي�  1991وأقامــوا ي� إقليمهــم الشـ ي
ف
ق
ف
و� ســوريا ،عـ نـا� األ كـراد عــى مــدى عقــود مــن تهميــش واضطهــاد
ا� الــذي أنشــأ جمهوريــة اتحاديــة .ي
أقــر رســميا ي�  2005بموجــب الدســتور العـر ي
ف
مارســهما بحقهــم النظــام البعـ ثـى ،وكانــت خاللهــا أقــى طموحاتهــم ه االعـ تـراف بحقوقهــم .وعندمــا اندلــع الـنز اع بـ ي ن
ـ� النظــام والمعارضــة ي� 2011
ي
ي
ت ف
ض
ت
ذا� ي� قســم مــن
وقــف األ ك ـراد عــى «الحيــاد» ،لكنهــم مــا لبثــوا أن اســتفادوا مــن الفــو� الـ يـى ولدتهــا الحــرب إلقامــة إدارة كرديــة تتمتــع بحكــم ي
المناطــق الشــمالية.
ً
االم�اطوريتـ ي ن
ـ� العثمانيــة والصفويــة طــوال حكمهمــا ضــد االقليــات واالثنيــات وحـ تـى االديــان االخــرى كمــا فعلــت الدولــة
وكان الكــورد تاريخيــا اداة بيــد ب
ف
العثمانيــة ،أثنــاء الحــرب العالميــة االوىل باســتعمال الكــرد ي� اإلبــادة الجماعيــة ضــد االرمــن  ،بــل وحـ تـى ضــد الكــرد االيزيديــن ولألســف تحــت ســتار
ف
ف
الديــن ،أمــا اليــوم وعــى العكــس مــن ذلــك ،فإنهــم يشــكلون عن ـرا أساســيا ي� الحــرب ضــد التنظيمــات الجهاديــة ي� ســوريا والع ـراق ،فقــد اصبــح
ً
ف
ً ف
الكــورد العبــا ي� التفاعــات السياســة الدوليــة أآلن ي� منطقــة الـ شـرق األوســط  ،ولــن تشــهد المنطقــة اســتقرارا مالــم تعالــج المشــكلة الكرديــة برمتهــا
بشــكل عــادل.
[ ]6احمــد ثابــت ،مبــادرة الـ شـرق االوســط الكبـ يـر االبعــاد السياســية واالسـ تـراتيجية ،مركــز الكاشــف للدراســات االسـ تـراتيجية ،المنابــع
االسـ تـراتيجية ،2004،ص.12انظــر الرابــطhttp://goo.gl/gaurb6:
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ـ� اجتماعيـ ي ن
ـ� نظامـ ي ن
[ ]7كانــت الحــرب البــاردة رصاعــا ايدولوجيــا حــادا بـ ي ن
ـ� إعتمــد كالهمــا ايدولوجيتــان متناقضتــان ي� مضمونهمــا و غاياتهمــا بعيــدة
المــدى ،همــا االشـ تـراكية الســوفيتية  ،والرأســمالية الغربيــة.
إذ يمكــن القــول أن الحــرب البــاردة قــد تفرعــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة ،ولذلــك حينمــا شــعرت الــدول الغربيــة أن االتحــاد السـ ت
ـوفي� يبســط
ـا� يتضمــن الســ� لنـ شـر المذهــب الشــيوع ف� تلــك الــدول وإقامــة حكومــات مواليــة لــه وإبتـ ً
نفــوذه ف� ش� ق� أوروبــا بشــكل مبـ ش
ـداء مــن ســنة 1946
ي ي
ي
ي
ي
ف
حدثــت سلســلة مــن الوقائــع الـ تـى تراكمــت وأنتهــت بخلــق الحــرب البــاردة ي� خــال عــام .منهــا :
ً
م�وع بظبط التسلح باسم ش
اوال :سع الواليات المتحدة االمريكية الحتكار القنبلة النووية من خالل طرح ش
(م�وع باروخ):
ي
الم�وع الذى ت
وهو ش
ت
السوفي� من امتالك هذا السالح.
اق�ح فرض رقابة دولية عىل انتاج السالح النووي مما كان يع�ن منع االتحاد
ف
ف
ن
و� صيــف عــام  1945حيــث اندلعــت احــداث هامــة ي� شــمال اي ـران .عندمــا شــكل االك ـراد (جمهوريــة
التطــور الثـ ي
ـا� :كانــت أي ـران نقطــة البدايــة ي
ً
ف
ض
(القا� محمد) ،وكذلك سىع (حزب توده) اىل تاسيس جمهورية مستقلة ي� أذربيجان بمساعدة
كوردستان) وتحديدا يوم1945/1/21بقيادة
ي
ً
ـتغال وجــوده العســكرى ف ي� تلــك المنطقــة.
الجيــش االحمــر ،مسـ
لكــن رسعــان مــا اســتغلت إدارة ترومــان ( )1952-1945اتفاقيــة التحالــف الثـ ث
ـا� (بريطانيــا ،االتحــاد السـ ت
ـوفي� ،الواليــات المتحدةاالمريكيــة)،
ي
بمزاحمــة القــواة الســوفيتية ،حيــث نصــت هــذه االتفاقيــة ان تســحب كل مــن بريطانيــا واالتحــاد السـ ت
ـوفي� ،قواتهــا العســكرية مــن ايـران خــال فـ تـرة

ت
ال اتفــاق حــول االســتثمار
ـمال ايـران بالتوصــل ي
اقصاهــا ســتة أشــهر بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة .وقــد ربــط االتحــاد الســوفي� انســحابه مــن شـ ي
ف
ت
ال�يطانيــة ف ي� ايـران.
المشــرك لحقــوق النفــط ي� تلــك المنطقــة ،وهــو مــاكان يعـن ي تهديــد المصالــح النفطيــة ب
ً
ثالثا - :تصاعد الحركة الشيوعية ف ي� اليونان واللجوء اىل استعمال العنف ضد الحكومة المدعومة من بريطانيا.
ف
وكانــت بريطانيــا والواليــات المتحــدة تؤمنــان أن االتحــاد السـ ت
ـوفي� يدعــم تلــك الحركــة .ولمــا فشــلت بريطانيــا ي� دعــم اليونــان ضــد الحركــة اليســارية
بــادرت بإخطــار الواليــات المتحــدة بعجزهــا عــن االســتمرار ف ي� دعــم الحكومــة اليونانيــة ،ممــا ادخــل اليونــان ف ي� اتــون الحــرب البــاردة.
ً
ف
ف
رابعــا :عــدم التوصــل اىل أي نتائــج ي� التعامــل مــع القضيــة االلمانيــة .أثنــاء مؤتمــر وزراء خارجيــة الــدول االربـ ــع الــذي انعقــد ي� موســكو  10مــارس
ت
ـر� .ويــؤرخ لهــذا المؤتمــر بأنــه يمثــل البدايــة الرســمية للحــرب الباردة.للمزيدأنظــر:
ســنة  ،1947وذلــك الختــاف المنهــج الســوفي� عــن المنهــج الغـ ب ي
ـ� التاســع عـ شـر و ش
د .محمــد الســيد ســليم ،تطــور السياســة الدوليــة ف� القرنـ ي ن
الع�يــن ،دار الفجــر الجديــد للنـ شـر و التوزيـ ـ ــع ،القاهــرة ،الطبعــة
ي
الثانيــة، 2004 ،ص.566
ف
[ ]8ان اهــم مــا تمـ ي زـرت بــه سياســة ترومــان ،هــو التخـ يـ� العلـن ي عــن سياســة عــدم التــورط ي� القضايــا االدوليــة ،والـ تـى كانــت االدارة االمريكيــة الســابقة
ن ف
ف
انكل� ي� /12نيســان-أبريل 1945قبل شــهر عىل انتهاء الحرب العالمية الثانية ،وقدخلفه
تحاول اضفائها عىل سياســاتها الخارجية ،إذ تو� فر ي
اط هاري ترومان ( .)1952-1945المصدر نفسه ،ص.567
نائبه الديقر ي
ت ف
[ ]9غ�ت الواليات المتحدة ت
ين
أتجاه�:
السوفي� ي�
أس�اتيجيتها العسكرية تجاه االتحاد
ي
ي
األول :هو ت
سوفي� جديد برد قوي يشمل كل دول الكتلة ش
ت
ال�قية.
إس�اتيجية األنتقام الشامل ،ويقصد بذلك الرد عىل أي تهديد أو عدوان
ي
الثـ نـا� :سياســة حافــة الهاويــة ،ويقصــد بهــا الوصــول بالعالقــة مــع االتحــاد السـ ت
ـوفي� إىل أقــى حــد ممكــن مــن التصعيــد إلجبــاره عــى وقــف أي
ي
ي
توســع جديــد.
ـ� مبــدأ ايزنهــاور  :والــذي نــص عــى التعهــد بمســاعدة دول الـ شـرق االوســط ضــد أي عــدوان مســلح مــن قبــل الشــيوعية الدوليــة.
قــدم الرئيــس االمريـ ي
المصدر نفســه ص.569

ف
ف
ـيوع ) والــذي ضــم ي� عضويتــه
ه مقــر الكومنفــورم الــذي تأســس ي� سـ ب
ـام الشـ ي
ـبتم� ســنة  ( 1947المكتــب االعـ ي
[ ]10ورغــم ان بلغ ـراد كانــت ي
ـوفي� ودول أوروبــا ش
االح ـزاب الشــيوعية ف� االتحــاد السـ ت
ين
ال�قيــة (ســبعة أح ـزاب) باالضافــة اىل الحزبـ ي ن
ـ�.إال أنــه تــم
ـ� الشـ
ي
ـيوعي� االيطــاىل والفرنـ ي
ف
ف
ـتال� وتيتــو حــول الــدور السـ ت
ـ� سـ ي ن
طــرد يوغســافيا منــه �  2يونيــو ســنة  1948عــى اثــر انــدالع ال ـنز اع بـ ي ن
ـوفي� ي� يوغســافيا.
ي
�ن
السلم-:
[ ]11كانت هناك جملة من االسباب لتب ي خروشوف لسياسة التعايش
ي
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ال�قية.أذ ان القدرة العسكرية الغربية كانت اعىل من ش
عدم التوازن ف� القدرات العسكرية الغربية و شال�قية .
ي
ف
ت
إتبــاع الواليــات المتحــدة اســراتيجية الــرد الشــامل و سياســة حافــة الهاويــة ي� ظــل وجــود عمليــة تــوازن الرعب.والنتائــج الكارثيــة إلنــدالع أيــة حــربجديــدة.
كان المتصور أن تؤدي تالسلم إىل تخفيف عبء سباق التسلح.
اس�اتيجية التعايش
ي
ت ف
ن
ـوفي� ي� امكانيــة هزيمــة تلــك الــدول نتيجــة
نتيجــة لتصاعــد حـركات التحــرر الوطـ ي المعاديــة للــدول االســتعمارية الغربيــة ،زادت ثقــة االتحــاد السـ ياســتعمال القــوة الناعمــة.
ً
ً
ً
ف
وسياسيا ولهذا ظ
سوفي� ي ز
ت
مم�.
ح� العالم الثالث ي� عهده بدعم
جدوى اإلنفتاح عىل العالم الثالث ،ودعمه اقتصاديا وعسكرياي
ي
ف
ن
ـر� عــى االقــل ،واالهتمــام بالصناعــات المدنيــة
ـاع لبــاده اىل المســتوى الغـ ب ي
رأى خروشــوف اولويــة تأمـ يـ� التفــوق االقتصــادي والثقـ يـا� واالجتمـ ي
بجانــب الصناعــة العســكرية.
ف
ف
ت
ـلم والــرد المــرن ،إندلعــت أزمــة كوبــا عــام 1962ي� امريــكا الالتينيــة ،وكانــت الواليــات المتحــدة قــد حاولــت
[ ]12ي� ظــل اســراتيجيتا التعايــش السـ ي
ً
ف
غزو كوبا فيما عرف بأســم خليج الخنازير ي�  / 15إبريل ســنة .1961وهو الغزو الذي فشــل ف ي� تحقيق أهدافه ،مما مهد الحقا ألزمة الصواري ــخ.
ف
ويمكــن القــول ان أزمــة الصواريـ ـ ــخ الكوبيــة مثلــت نقطــة تحــول ي� الحــرب البــاردة .وذلــك ان األزمــة مثلــت أقــرب نقطــة وصلــت عندهــا الدولتــان
ف
العظيمــان إىل حافــة الحــرب المبـ ش
ـا�ة بمــا تعنيــه مــن آثــار مدمــرة هائلــة ،ومــن ثــم بــدأت الدولتــان ي� إعــادة تقييــم سياســاتهما بإتجــاه تفــادي حــدوث
ـوفي� صواريخــه ف� االر ض
ازمــات مــن هــذا النــوع  ،وحــر هــذه األزمــة الناجمــة عــن وضــع االتحــاد السـ ت
ا� الكوبيــة ومطالبــة الواليــات المتحــدة
ي
ي
ف
ئ
ـواط الكوبيــة ي� أكتوبــر .1962
بســحب تلــك الصواريـ ـ ــخ ،وقيامهــا بحصــار الشـ
ت
ـوفي� صواريخــه مــن كوبــا .مقابــل تعهــد الواليــات المتحــدة
فقــد تفاهمــت الدولتــان حــول االزمــة مــن خــال حــل وســط ســحب ،بموجبــه االتحــاد السـ ي
ف
ف
ئ
ض
ـز� للتجــارب
و� ســنة  1963توصلــت
ِ
الدولتــان اىل إبـرام اتفاقيــة الحظــر الجـ ي
ا� الكوبيــة ،وســحب صواريخهــا الموجــودة ي� تركيــا ،ي
بعــدم غــزو االر ي
النوويــة ،ورغــم عــزل خروشــوف ســنة  1964وتــوىل قيــادة جماعيــة جديــدة مكونــة مــن بريجنيــف الســلطة ف� االتحــاد السـ ت
ـوفي� ،اال ان القيــادة
ي
الجديــدة اســتمرت ف� اتبــاع اسـ تـراتيجية التعايــش الســلم ،ويمكــن القــول ان العمالقـ ي ن
ـ� ادركا بعــد ازمــة كوبــا قواعــد اللعبــة ووضعهــا ســوية باالتفــاق
ي
ي
ً
ت
ن
وثــم إنشــاء الخــط الســاخن ألول مــرة بـ يـ� موســكو وواشــنطن وظلــت القوتــان تسـ يـران معــا بموجــب هــذه القواعــد حــى نهايــة الحــرب البــاردة.
ت
اإلس�اتيجية والسياسة الدولية ،يب�وت ،االبحاث العربية ،1979 ،ص.41
ص�ي مقلد،
أنظر :إسماعيل ب
ف
ف
ف
[ ]13ولعــل اهمهــا كان هــو مشــاركة الــدول االربـ ــع المنتــرة ي� الحــرب العالميــة الثانيــة ي� مؤتمــر فيينــا ي� 15مايــو ســنة  1955ويعتـ بـر مؤتمــر
1955إنعطافــة مهمــة لمســار العالقــات الدوليــة ومـ ش
ـ� العالمـ ي ن
ـ� القطبـ ي ن
ـؤ� عــى انتهــاء مايســى بالقطبيــة الثنائيــة الجامــدة بـ ي ن
ـ� والــذي شــهد:
وال� نصت جالء قوات الدول المتحالفة مقابل ت ز
ت
األخ�ة بالحياد
ال�ام
ي
توقيع تلك الدول معاهدة الصلح مع النمسا ي

ت
ـوفي� وألمانيــا األتحاديــة .واصبحــت المانيــا حقيقــة دوليــة (أي المانيتـ ي ن
ن
ـ�) و اصبحــت المانيــا الغربيــة
تبــادل العالقــات الدبلوماســية بـ يـ� االتحــاد السـ ي
ف
ـ� وهــذا يعـن ي أن تقســيم اوروبــا اصبــح حقيقــة واقعــة.
عضــو ي� الحلــف االطلـ ي
أنظــر  :د .اينــاس ســعدي عبــد هلل ،الحــرب البــاردة ،تاري ـ ــخ العالقــات االمريكية-الســوفيتية (، )1990-1945العـراق بغــداد ،كليــة االداب-الجامعــة

المستنرصية ،2015،ص .47
[ ]14ف� أعقاب العدوان االرسائيىل  1967عىل مرص وســوريا واألردن ،فبالنســبة لالتحاد السـ ت
ـوفي� ,فإن دوافع تب�ن سياســة االنفراج كانت تكمن
ـوفي� ،وتقليــص النفقــات الدفاعيــة الســوفيتية .وقــد تصــور االتحــاد السـ ت
ف� أزديــاد حــدة الـنز اع الصيـ نـى السـ ت
ـوفي� أن التقــارب مــع الواليــات المتحــدة
ي
ف
قــد يشــكل رادعــا للصـ ي ن
ـ� الشــعبية ي� احتمــال الهجــوم عليــه.
بــدأت الواليــات المتحــدة مــن جانبهــا ،وتحــت تأثـ يـر الــدور الــذى قــام بــه هـ نـرى كيســنجر مستشــار ألمــن القــوىم  ,ووزيــر الخارجيــة االمريــى فيمــا بعــد
ف
ف
ف
:
ي� إقامــة عالقــات جديــدة مــع كل منهمــا ي� ظــروف ال ـنز اع بينهمــا  ,وأصبحــت الواليــات المتحــدة العامــل المــوازن ي� مثلــث عالقــات
ـ� الشــعبية محــل جمهوريــة الصـ ي ن
ـ� منــذ عــام  1970وتمثــل بموافقــة الواليــات المتحــدة عــى ان تحــل الصـ ي ن
واشــنطن – موســكو -بكـ ي ن
ـ� الوطنيــة
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـ� ســنة  ،1972لذلــك رأى االتحــاد السـ ت
(تايــوان ) ف� األمــم المتحــدة ،ثــم االتفــاق عــى تبــادل التمثيــل الدبلومــاىس بعــد زيــارة نيكســون الصـ ي ن
ـوفي� أن
ي
ت
ن
هــذا التطــور يمكــن أن يــؤدي إىل نشــوء محــور صيــى –أمريــى ،ومــن ثــم ,فــإن االنفـراج االمريــى الســوفي� يمكــن أن يعطــل مــن نشــوء هــذا المحــور،

ف
ف
ومــن الالفــت لإلنتبــاه إن هــذا التوجــه نحــو تعميــق االنفـراج جــاء ي� وقــت كان فيــه جنــود الواليــات المتحــدة االمريكيــة يخوضــون معركــة خــارسة ي�
فيتنــام.
ف
أنظــر  :فرجينيــا بروديــن ومــارك ســيلدون ،الــر المعــروف ،مبــدأ نيكســون وكيســنجر ي� آســيا ،بـ يـروت ،المؤسســة العربيــة للدراســات ،والنـ شـر،
 ،1974ص.41-40
ف
ت
ه العهــد الذهـ بـى لعمليــة االنف ـراج الــدوىل حيــث تــم خــال عقــد مؤتمــر القمــة األول ي� موســكو /30-22مايــو ســنة
[ ]15تعتـ بـر فــرة الســبعينات ي
ـ� الدولتـ ي ن
 1972بزيــارة نيكســون إليهــا  ،وقــد أســفرت القمــة عــن إصــدار وثيقــة «إعــان المبــادئ االساســية للعالقــات بـ ي ن
ـ�» ،تلتهــا زيــارة بريجنيــف
ف
ت
وال� ادت اىل :
اىل واشنطن ي� /25-18يونيوسنة  1973ي

 تجنب العالقة الصفرية ي نب� الواليات المتحدة والسوفيت ومنع نشوب حرب نووية,ونبذ استخدام القوة أوالتهديد بها.

 حل مشاكل دولية مزمنة كمشكلة بر ي نل�,والتوصل إىل إتفاق بشأن وثيقة هلسنىك عام .1973
ت
االس�اتيجية األوىل .) )salt
 -نزع السالح الشامل وتوقيع اتفاقية الحد من االسلحة

ت
السوفي� أثناء حرب أكتوبر  1973ي ن
 نجحت سياسة االنفراج الدول ف� منع نشوب مواجهة مسلحة ي نب� مرصو
ب� الواليات المتحدة واالتحاد
ي ي
ســوريا من ناحية وإرسائيل من ناحية أخرى.وتعاونت الدولتان إليقاف العمليات العســكرية  ,وســحب القوات االرسائيلية

ـنك األوىل ســنة 1972والثانيــة ســنة 1973واألهــم عــى مســتوى
 تحققــت اإلنطالقــة الحقيقيــة لعمليــة االنفـراج الـ يـدول عندمــا عقــدت قمــة هلسـ ي
�ض
ت
ـنك) .واختلفــت تلــك القمــة
روؤســاء الــدول ســنة 1975 ،ح تــه ( )33دولــة ووقعــت هــذه الــدول عــى الوثيقــة النهائيــة الـ يـى عرفــت ب(وثيقــة هلسـ ي
ـ� .بــدون مشــاركة الواليــات المتحــدة واالتحــاد السـ ت
ـ� المتصارعـ ي ن
عــن القمــم الســابقة حيــث شــارك فيهــادول الحلفـ ي ن
ـوفي� .تعــرف أيضــا بإتفاقيــات
ـ� األلمانيتـ ي ن
ـ� الــدول األعضاءبمــا ف� ذلــك الحــدود القائمــة بـ ي ن
هلســنك ،وتضمنــت االعـ تـراف بالحــدود القائمــة بـ ي ن
ـ�.
ي
ي

أنظــر :عبدالخالــق عبــدهللا ،العالــم المعــارص والرصاعــات الدوليــة ،سلســلة عالــم المعرفــة  ،الكويــت ،مطابــع الرســالة ،1989،العــدد ،133ص. 78
وللمزيــد مــن التفاصيــل ف ي� عهــد نيكســون انظــر:
ن
ت
�ن
الثا� ،1984،ص.379
ه ي كيسنجر ،سنوات العصف ،مذكرات  ،مركز البحوث والمعلومات  ،سلسلة الكتب الم�جمة ،العدد،8المجلد ي
ف
ف
ف
ـ� ي� هــذا الجــزء مــن العالــم ،ويشـ يـر البعــض
[ ]16رأت القيــادة الســوفيتية ي� ذلــك الوقــت ان التدخــل ي� افغانســتان هوالــذي يوقــف الوجــود االمريـ ي
ف
ت ف
ت ف
ـوفي� ي� ترجمــة تقدمــه العســكري إىل نفــوذ وقــوة سياســية ي� الســاحة
ـوفي� ي� أفغانســتان هــو رغبــة االتحــاد السـ
إن مــن أســباب التدخــل السـ
ي
ي
الدوليــة ،مــع تجنــب المواجهــة المبـ ش
ـا�ة مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ف� ظــل الوفــاق الــدول بينهمــا آنــذاك ،كذلــك االتحــاد السـ ت
ـوفي� كان
ي
ي
ي
يعتقــد ان واشــنطن تعتـ بـر افغانســتان منطقــة هامشــية بالنســبة لهــا ،ولــن يدفعهــا تدخــل الســوفيت اىل حــدوث مواجهــة مبـ ش
ـا�ة بـ ي ن
ـ� البلديــن،

ً
ً
وبالتــال فــإن عمليــة الغــزو السـ ت
ـوفي� ألفغانســتان قــد تكــون رســالة اىل بــزوغ نجــم موســكو كقــوة عظــى نشــطة عالميــا مجــددا.
ي
ي
أنظر:

ف
ت ف
ت
االلك�ونيــة،
ـ� ي� الع ـراق ،جريــدة الريــاض
ـام السـ
ي
صالــح النملــة ،االعــام والسياســة الخارجيــة ،مقارنــة الــدور االعـ ي
ـوفي� ي� أفغانســتان واالمريـ ي
htti://www.alriydh.com
ف
وكذلك أنظر:
مصط� عاشور «افغانستان جراح تتجدد»htti://www.islamonline.net ،
ت
ين
ال� ادت لهذه النتيجة  ،منها:
الداخل
المستوي�
[* ]17كانت هناك جملة من اإلخفاقات األمريكية عىل
ج ي
وخار� ،ي
ي
ف
الفيتنام.
الشوع
 الهزيمة ي� فيتنام  ،1975بعد حرب دامت من سنة  ،1975-1959وعىل أثرها تم توحيد فيتنام تحت قيادة الحزبي
ي
 فضيحة ووتر غيت.ف
 فشل تحرير الرهائن ي� ايران .1980An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University
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التخل عن الحلفاء ف ي� ايران و نيكاراغوا واماكن اخرى.
ي

للمزيد ،أنظر  :محمد السيد سليم ،مصدر سبق ذكره ص .576
ً
ً
ت
السوفي� مسارا صلبا مثل:
اتخذت سياسة ريغان تجاه اإلتحاد
ي
عقوبات اقتصادية.
محاولة تعطيل نمو العالقات السوفيتية االوروبية.

ت ف
السوفي� ي� العالم الثالث ،كذلك
العمل عىل إسقاط النظم الصديقة لإلتحاد
ي
ت
السوفي� ف ي� أفغانستان.
إست�نز اف اإلتحاد
ي
وتعطيل المصادقة عىل معاهدة سالت  2الموقعة عام .1979
ت
السوفي� داخليا و خارجيا .أنظر:
أثرت كل ذلك عىل اإلتحاد
ي
د.ايناس سعدي عبدهللا ،الحرب الباردة ،دراسة تاريخية للعالقات االمريكية السوفيتية ،مصدر سبق ذكره ،ص.62
[ ]18ت
ح� اصبح هذا التيار يدىع بالريغانية.
ت
السوفي� من خالل جملة من الخطوات القاسية:
[ ]19وكان أساليب ريغان للتعامل مع اإلتحاد
ي
-

قام الرئيس ريغان بفرض عقوبات اقتصادية.

-

محاولة تعطيل نمو العالقات السوفيتية االوروبية.
ت ف
السوفي� ي� العالم الثالث
إ سقاط النظم الصديقة لإلتحاد
ي
ت
السوفي� ف ي� أفغانستان.
إست�نز اف اإلتحاد
ي

-

وتعطيل المصادقة عىل معاهدة سالت  2الموقعة عام .1979
ت
السوفي� داخليا و خارجيا.
أثر كل ذلك عىل اإلتحاد
ي
أنظر:د.ايناس سعدي عبدهللا ،الحرب الباردة ،دراسة تاريخية للعالقات االمريكية السوفيتية ،مصدر سبق ذكره ،ص.62
[ ]20المصدر نفسه ،ص.63

ت
[ ]21احمد ثابت ،مبادرة ش
واالس�اتيجية ،مصدر سبق ذكره ،ص.12
الكب� االبعاد السياسية
ال�ق االوسط
ي
ف
[ ]22ميثاق مناح ش
م�وع ش
د� ،ش
االم� يك المعارص) ،مصدر سبق ذكره ،ص.557
الكب� (قراءة ي� الفكر
ال�ق االوسط
السياس ي
ي
ي
ي
ف
ت
[ ]23كانــت ســمات تلــك الفــرة لنهايــة الحــرب البــاردة ومــا تالهــا هوتفــرد الواليــات المتحــدة االمريكيــة ي� السياســة الدوليــة مــن خــال المؤسســات الدوليــة ،مثــل
االمــم المتحــدة ،حيــث تكثــف عــدد إجتماعاتــه ومشــاوراته وقراراتــه بـ ي ن
ـ� عــام 1990وحـ تـى عــام  1995إتخــاذ مــا يســاوي  %50مــن عــدد القـرارات الـ ت يـى اقــرت عـ بـر
ً
ـ� ســنة الماضيــة مــن تاري ـ ــخ المنظمــة ،فأختلفــت نوعيتهــا وأســاليبها عمــا ف� الســابق ،فعــى ســبيل المثال،صــدر ضــد العـراق بضــع ش
الخمســة واالربعـ ي ن
وع�يــن قـرارا
ي

عقــب غــزوه للكويــت ،وهــو امــر لــم تكــن لــه ســابقة وبحــق بلــد واحــد ،وكان احــد هــذه القـرارات واخطرهــا هــو قـرار الحــرب ضــد العـراق ،وقــد كان هــذا اول قـرار
ف
ف
ض
ـا� ،حيــث تــم تغيـ يـر الكثـ يـر مــن توجهــات
بصــدد اعــان الحــرب عــى دولــة عضــو ي� االمــم المتحــدة منــذ اعــان الحــرب عــى كوريــا ي� الخمســينات مــن القــرن المـ ي
ً
ف
االمم المتحدة نتيجة التفرد االمريك ف� السياسة الدولية ف� تلك ت
سابقا لكونها ً
جزء من
الف�ة ،إذ تدخل االمم التحدة ي� مواضيع لم تكن تيتطيع التدخل بها
ي
ي ي
ف
ت
ن
الشــؤون الداخليــة للــدول ،إذ تغـ يـرت وجعلــت بعــض الرصاعــات الداخليــة بمثابــة خطــر مهــدد للســلم واألمــن الدوليـ يـ� ،كمــا حصلــت ي� حالـ يـى البوســنة وكوســوفو.
ن
ن
ـا�،2009،ص.294
ـ� الجديــد والمتغـ يـرات الدوليــة ،دار المنهــل اللبنـ ي
للمزيــد أنظــر  :د .خليــل حسـ يـ�  ،النظــام العالـ ي
[ ]24المصدر نفسه ،ص. .557

[ ]25اعتـ بـر ريتشــارد هــاس الـ شـرق االوســط بعبــوره بعــدد مــن المراحــل إذ اعتـ بـر المرحلــة االوىل (وصــول نابليــون اىل مــر ،الــذي مهــد لنشــوء الـ شـرق االوســط
ف
الحديــث وتفــكك الدولــة العثمانيــة .وجــاءت الحــرب العالميــة االوىل لتســجل نهايــة ذلــك العــر ،ليبــدأ االوروبيــون بعــد ذلــك بالتوغــل ي� المنطقــة وتقاســم غنائــم
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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الحــرب بـ ي ن
ـ� الــدول االوروبيــة المنتــرة ،معلنــة بدايــة عــر االســتعمار الـ ت يـى شــهدت فيــه منطقــة الـ شـرق االوســط هيمنــة بريطانيــة -فرنســية دامــت
ـ� عظيمتـ ي ن
نحــو اربعــة عقــود ورسعــان مــا انتــى ف� اعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وظهــور قوتـ ي ن
ـ� عــى مــرح السياســة الدوليــة .للمزيــد ،أنظــر:
ي
ن
ش
ز13،ت�يــن الثــا� ،2006،اعــداد مركــز الحرمـ ي ن
ـ� ،مجموعــة مقــاالت
اف�
هانــس ريتشــارد  ،نهايــة عــر الـ شـرق االوســط الجديــد ،مجلــة فــورن ي
ي
بعنــوان «الـ شـرق االوســط الجديــد» ص ، 49انظــر الرابــط http://goo.gl/ebfmss
[ ]26د.محمــد ســعدي  ،مســتقبل العالقــات الدوليــة مــن رصاع الحضــارات اىل أنســنة الحضــارة وثقافــة الســام  ،بـ يـروت مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ، 2006،ص. 57
ف
ش
ش
غ�منشــوره،جامعة االزهــر
ـر�  ،رســللة ماجسـ يـت� ي
ـ� العـ ب ي
ـ�  ،مــروع الــرق االوســط الكبـ يـر واثــره عــى النظــام اإلقليـ ي
[ ]27محمــود حســن العفيـ ي
،كليــة االداب والعلــوم السياســية،غزة،2012،ص.12
[ ]28المصدر نفسه  ،ص. 30

ف
[ ]29ميثاق مناح ش
م�وع ش
د� ،ش
االم� يك المعارص) ،مصدر سبق ذكره ،ص.567
الكب� (قراءة ي� الفكر
ال�ق االوسط
السياس ي
ي
ي
ي
والع�ين ،ترجمة غازي مسعود ،دار ش
ش
ال�وق  ،عمان ،1993 ،ص.323
[ ]30بول كندي ،االستعداد للقرن الحادي

[ ]31المصدر نفسه ،ص.324
ف
يز
وقرغ�ســتان  ،وأوزبكســتان ،وطاجيكســتان  ،وتركمانســتان  ،جميــع هــذه الــدول بعــد
[ ]32الجمهوريــات الخمــس ي� آســيا الوســى :كازاخســتان،
االســتقالل مــن االتحــاد السـ ت
ـوفي� نتيجــة االنهيــار االخـ يـرة ومنــذ عــام  ،1990بــدء التســاؤل الجــاد عــن عالقــة روســيا بهــذه الجمهوريــات ،فقــد
ي
ً
ف
ت
ت
ـابقا ،وبـ ي ن
ن
ـ� الســلطة المركزيــة ي� موســكو ،لكــن نتيجــة تــورط
ـوفي� سـ
تالشــت قــوة الجــذب الـ يـى كانــت تربــط بـ يـ� الجمهوريــات المنتميــة لالتحــاد السـ ي
ف
ف
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ي� مواجهــات متعــددة ي� (أفغانســتان والع ـراق) ،وتراجــع إســتعداداتها القتاليــة وقدرتهــا عــى المنــاورة بعــد إســتمرار
ً
ـ� الدولتـ ي ن
الحــرب ف� هاتـ ي ن
ـ� ،لســنوات طويلــة عــى خــاف مــاكان متوقعــا ،أفســح المجــال أمــام روســيا لتوســيع نطــاق نفوذهــا واســتعادة مســؤولية
ي
ف
ف
ـر� لحمايــة تدفقــات الطاقــة
ـ� – غـ ب ي
األمــن ي� مناطــق نفوذهــا التقليديــة الســابقة ،والســيما ي� آســيا الوســى وجنــوب القوقــاز ،بتفويــض امريـ ي
والحــؤول دون ســيطرة القــوى المتطرفــة ف ي� تلــك المناطــق .أنظــر :
ف
ف
ن
ـ� ،ي� مجلــة السياســة الدوليــة ،القاهــرة ،العــدد ،120
د.نيفـ يـ� عبدالخالــق مصطــى ،أزمــة تفــكك الكومنولــث ،انعكاســات التنافــس الـ ي
ـدول واألقليـ ي
الســنة الواحــدة والثالثــون ،نيســان/أبريل  ،1995ص.118
،ب�وت ،2004،ص.84
االيو� ،دار الكتاب
بريجنسك ،االختيار :السيطرة عىل العالم أم قيادة العالم ،ترجمة عمر
[ ]33زبغنيو
العر� ي
بي
بي
ي
ف
الدول الجديد ،دار الكندي  ،االردن  ،2009،ص.70-68
[ ]34هايل طشطوش ،االمن الوط�ن ي وعنارص قوة الدولة ي� ظل النظام
ي
ـر� ،بـ يـروت 2004،
ـ�  ،دار الكتــاب العـ ب ي
ـ� اىل الســيطرة عــى العالــم ،ترجمــة سـ ي
ـام الكعـ ي
ـ� االمريـ ي
[ ]35نعــوم تشومسـ ي
ـ�  ،الهيمنــة أم البقــاء لسـ ي
،ص.19

ف
الدول الجديد ،مصدر سبق ذكره،ص.69
[ ]36هايل طشطوش ،االمن الوط�ن ي وعنارص قوة الدولة ي� ظل النظام
ي
[ ]37المصدر نفسه ،ص.20
ً
ت
ن
ن
ن
ـيوع الصيـ نـى
وه السياســة الـ يـى اتبعهــا هوجينتــاو االمـ يـ� العــام للحــزب الشـ ي
ـلم للصـ يـ� ي
ـلم للصـ يـ� أو يســى احيانــا التطــور السـ ي
[ ]38النهــوض السـ ي
ً
للتعبـ يـر عــن نهــج الصعــود االقتصــادي ف� الصـ ي ن
ـ� الخــارج عــن الخــط الثــوري الــذي كان ســائدا ،وقــد ظاهــر المصطلــح ألول مــرة عــى يــد المفكــر
ي
ً
ف
ف
ن
الصيـن جينــغ سـ ي ن
ـ� = (الــذي دعــا دائمــا لتغليــب القــوة المناعمــة ي� السياســة الخارجيــة الصينيــة) عــام  2003ي� منتــدى بومبــا وثــم تبــى المصطلــح
ي
ف
رئيــس الــوزراء ويــن جيابــاو ي� مؤتمــر آســيان مــن نفــس العــام ،أنظــر:

Zheogbijian (china’s peaceful pise to Great power states) Foreign Affairs, couecil of foreign Relations, New York,
.2005 September – October

ف
[ ]39أرتبطــت عــودة القــوة السياســة والعســكرية واالقتصاديــة لروســيا مــع انتهــاء فـ تـرة الرئيــس الســابق بوريــس بلتسـ ي ن
ـ� ومــج ي ء فالديمـ يـر بوتــن ي�
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أول رئاســة لــه عــام .2000

ف
[ ]40بالرغــم مــن ان اوبامــا لــم يعلــن رصاحــة عــن مبــدأ واضــح ي� السياســة الخارجيــة كمــا فعلهــا أســافها (مونــرو ،ترومــان ،نيكســون ،كارتــر ،ريغــان،
ين
بوش) اإال ان العديد من المر ي ن
والمحلل� حاولوا إيجاد ســمات مشـ تـركه او ظاهرة لطريقة إدارة اوباما للسياســة الخارجية لبالده ،أنظر:
اقب�
.2008-3-19 Spocer Ackerman (the Obama Doctrain) the American Prospect in
https: prospect.org/article/obama-douetraine
[Daniel w. Drezner (Explaining the Obama Doctrine (foreign policy, Council of Foreign Relations, New York, ]41
.2009 ,20 April
[ ]42كان ذلك ف ي� خطابه ف ي� مؤتمر الدول االمريكية الذي عقد ف ي� ترينداوتوب ف ي� عام  ،2009انظر:
.2014-7-2 ,Jeffrey Anderson) the Obama Doctrine (the weekly standard
.795998-www.weeklystandard.com Jeffrey.h. anderson/the Obama Doctrine
[ ]43عرفت هذه السياسة بسياسة انتقال محور العمل اىل آسيا (.)pivot to Asia
.Janine Davidson (The U.S pivot to Asia) American Journal of Chinese
.82-77 pp ,2014 June ,21 .Studues American Association of Chinese studies, san Antenio, vol
ً
ً
ف
[ ]44ق
أل� الرئيس أوباما خطابا مشهورا بتأري ــخ  4حزيران  2009ي� جامعة القاهرة بمرص عرف وقتها بخطاب البداية الجديدة،
ن
ـام) لبعضهمــا مبنيــة عــى
( )A New Beginningحــث فيــه عــى انتهــاج سياســة مختلفــة ورؤيــة مختلفــة مــن الطرفـ يـ� (امريــكا والعالــم االسـ ي
المصلحــة واالحـ تـرام المبــادالن.
.2009-5-8 Ross Colvin) Obama to Reach out to Muslims in Egyt Speech) Reuters

.549-547 www.reuters.com/articles/us-Obama-Muslims-idustre
ين
[ ]45وصل التقاطع ي ن
الطرف� اىل حد رفض استقبال الرئيس االمريىك ف ي� الرياض خالل زيارته ف ي�  2016أنظر:
ب�
bill 11/9 Andrew Buncombe) Barak Obama gets Diplomatic Snub as Saudi Arabia Shows its Anger over
(Independent

.2016-4-20

.www.Independent.co.uk/news/world/middle-east/barak-obama-gets
ف
ف
�ض
ـواح دمشــق والـ ت يـى كانــت أنــذاك تحــت
[ ]46ي� يــوم  21آب  2013بــت صواري ـ ــخ محملــة بمــادة الســارين الســامة القاتلــة منطقــة الغوطــة ي� ضـ ي
ً
ـ� الدوليـ ي ن
ـخصا ولــم يســمح النظــام بدخــول المفتشـ ي ن
ـ�
ـوال ( )1729شـ
ســيطرة المعارضــة الســورية المســلحة لنظــام األســد متســببة بمقتــل حـ ي
الخ�اء ان الغاز المســتعمل ف ي� الهجوم هو من نفس الغاز الموجود ف ي� مخازن الجيش الســوري انظر:
للمنطقة للتحقيق إال يوم /25آب وقد أكد ب
( Report of the Independent International commission of Inquity on the Syrian Arab Republic) UN Human
.2014-2-12 ,Rights Concil
.html.eed4 53182/www.refworld.org,docid
[-16 .Glenn Kessler (President Obama and the Red lineon Syria’s chemical weapons) the Washington post ]47
.2013-9
.president – Obama /06/09/2013/www.washington post.com/news/fact-checker/wp
ً
ف
ف
[ ]48ي� يــوم  2013/3/16كان النظــام الســوري قــد دبــر هجومــا باالســلحة الكيميائيــة عــى ناحيــة خــان العســل ي� مدينــة حلــب المعروفــة ،ممــا
ً
ـ� و  10مدنيـ ي ن
تســبب بمقتــل  26شــخص  16منهــم كانــوا جنــود حكوميـ ي ن
ـ� وحــواىل  86مصــاب وقــد تبادلــت كال مــن الحكومــة والمعارضــة المســؤلية
ف
ف
ي� هــذه الحادثــة ولــم تســتطع أي جهــة إثبــات إدعاءهــا ،لكــن اســتخدام غــاز الســارين ي� الهجــوم قــاد الحكومــة االمريكيــة اىل إتهــام نظــام االســد
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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بالمســؤلية عــن الحــادث ،انظــر:

.Anne Barnard (Syria and Activists Trade Charges on Chemical Weapons) the New York Times 19-3-2013
.www.nytimes.com/2013/03/20/worldmiddleeast/Syria-developments

[ ]49رغــم هــذا الق ـرار الضعيــف ورغــم ان إدارة اوبامــا وضعــت العديــد مــن المحــددات والـ شـروط عــى قرارهــا هــذا إال انــه لــم يــرى النــور إال بعــد
شــهرين بســبب المعوقــات الـ ت يـى وضعهــا الكونغــرس ف ي� حينــه ضــد هــذا الق ـرار ،أنظــر:
Mark Hosenball and Susan cornwell (White House lobbies Congress to Overcome Syria Arms Dead Lock (Re.uters in 10-7-2013
.www.reters.com/articleo/us-Usa-Syria-arms/white-house-lobbies
ً
وه ســفينة بريطانيــة مخصصــة النـزال المشــاة وكذلــك
[ ]50توجهــت كال مــن القطــع البحريــة التاليــة (اتــش ام اس بولــوارك) ( )H MS Bulwarkي
،وه حاملــة طائ ـرات بريطانيــة والمدمــرة االمريكيــة يــواس اس بــارى (، )UssBaryوالمدمــرة
اتــش ام اس الليسـ تـريوس ()H ms Illustrious
ي
ً
وه يــو اس اس ماهــان (، )Uss Mahanوالمدمــرة االمريكيــة
االمريكيــة الثانيــة يــواس اس غرافيـ يـ� (،)Uss Gravelyوايضــا مدمــرة ثالثــة امريكيــة ي
يــواس اس رامــاج (.)UssRamagd
.Sam Lagrone (U. SandU.K move ships closer to Syria) usni News 26-8-2013
.s-and-UK-move-ships-4/26/08/3/20/ News usni.org
ف
ن
ن
ـا� دايفيــد كامـ يـرون آنــذاك اىل االلـ ت زـرام بق ـرار برلمــان
ـا� بالرفــض ممــا حــدا برئيــس الــوزراء ب
ال�لمــان ب
[ ]51ي� يــوم  2آب  2013صــوت ب
ال�يطـ ي
ال�يطـ ي
ف
و�
ه المدمــرة يــواس اس ســتوت  ) )Uss stoutللبحــر المتوســط ي
بــاده ،فيمــا قامــت الواليــات المتحــدة بإرســال قطعــة بحريــة خامســة ي
ً
وه يــواس اس ســان انتونيــو ( )Uss Antonioورغــم كل هــذا التحشــيد العســكري فقــد اعلــن اوبامــا
يــوم 30آب أرســلت أيضــا مدمــرة سادســة ي
ً
ً
ف
و� يــوم  31آب أل ـىق اوبامــا خطابــا اعلــن فيــه بانــه مســتعد العطــاء االوامــر بالهجــوم مبجــرد حصولــه عــى
انــه ســينتظر تفويضــا مــن الكونغــرس ي
ً
ف
�ض
و� يــوم  2013/9/3انســحبت المدمــرة يــواس اس ماهــان بســبب
التفويــض ،وقــدم حججــا قويــة حــول وجــوب توجيــه ال بــة لنظــام االســد ،ي
ف
ف
ز
ـبتم� أيــدت لجنــة العالقــات الخارجيــة ي�
و� يــوم  4سـ ب
خروجهــا مــن الخدمــة فيمــا رحلــت حاملــة الطائـرات يــواس اس اس نيمتـ يـر ( ،)Uss Nimitzي
الكونغرس طلب ال�ض بة ضد الحكومة السورية عىل ان تنفذ ال�ض بة خالل  90يوم وان التشمل ت
اش�اك قوات برية فيها أو اي أنزال عسكري !!.
ً
وظل القرار ينتظر الموافقة النهائية من مجلس النواب والشيوخ وهو مالم يحصل ابدا ،أنظر:

.ShiblyTelhami (President Obama’s Confused Logic on Syria) Brooking in 10-9-2003
.www.brokings.edu/opinions/president-Obama-confused-logic-on-Syria
ً
ً
ف
ت
ـبتم�  2013عندمــا انكــر اوبامــا انــه وضــع خطــا احمـرا ! قائــا ان العالــم هــو مــن وضــع الخــط االحمــر
[ ]52ي� الواقــع ان ال�اجــع بــدأ منــذ يــوم  4سـ ب
ف
ت ف
ـال اىل موســكو لحضــور
عـ بـر حكوماتــه ووقــع عــى معاهــدة تضمــن عــدم اســتخدام االســلحة الكيميائيــة حــى ي� حالــة الحــروب ،وســافر ي� اليــوم التـ ي
ف
ـبتم� اقنعــت موســكو بشــار االســد بالموافقــة عــى
و� يــوم  9سـ ب
قمــة ( )G20هنــاك وحــاول نيــل دعــم قــادة القمــة عــى العمليــة العســكري القادمــة ،ي
تســليم مخزونــه مــن االســلحة الكيمائيــة ،انظــر:
Mona Yacoubian (Should the Obama Admin Stration have made Different Decision about Syria? this is what a
.Controversial Study Found) the Washingtonpost 2-4-2018
what-policy/02/04/2018/www.Washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp
ً
ف
ف
[ ]53رغــم ان اوبامــا ظــل متمســكا بمــا تبـىق مــن مــاء وجــه امريــكا ي� األزمــة بأدعــاءه انــه ســي�ض ب النظــام طالمــا يثبــت تورطــه ي� ال�ض بــة لكــن فحــوى
الخطــاب اوضــح بــا جــاء تســليم اوراق القضيــة بيــد موســكو ،أنظــر:
.)AliqE.Dastagir (Obama’s Syria speech: 10 things you need to know
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Us. Today in 11-9-2013

Eu.ustoday.com/story/news/world/2013/09/10/Obama Syria – speech

.Syria’s Chemichal (Wepon’s...Can’tbedone!) The Economis 3-10-2013 ]54[
.can-it-be-done/03/10/2013/www.economist.com/nidelle-est-and-africa
] رصح مسؤل امريىك لجريدة وول ت55[
: أنظر،س�يت جورنال ان النظام بدأ بخرق االتفاق منذ أيامه األوىل
Adam Entous and Julian E. Barnes (Syria Chemical DisclosurerFalls Short of U. SCount (the Wall Street Journal,
.27-9-2013
www.wsy.com/articles/Obama-praises-syria-resolution
ف
ف
] اســتخدم نظــام بشــار االســد ذريعــة عــدم إدراج غــاز الكلوريــن ي� االتفــاق كأســاس بعــدم تخلصــه مــن هــذه المــادة بــل واســتخدامها ي� ثــاث56[
ف
ف
.2016 ،2014 مواقــع عــى األقــل ي� انحــاء متفرقــة ي� ســوريا
.2017-5-2 Anne Barnard) April Nerve Gas Attack in Syria appears to be one ira Series (the Age
.www.theage.com.au/world/april-nerve-gas-attack
ً
ً ف
 فقــد رصح مســؤل أمـ نـى ســابق للصحـ فـى المعــروف،ـ� عســكريا واســتخباراتيا ي� األزمــة الســورية
] تضاربــت االنبــاء بشــأن بدايــة الدخــول االمريـ ي57[
.2011  وحـ تـى،2012 ـيموره�ش بــأن الواليــات المتحــدة نســقت تدفــق االســلحة اىل ســوريا بالتعــاون مــع بريطانيــا والســعودية وقطــر ســنة
سـ
ي
SeymoreM.Hersh) Military to Military (London Review of Books, Nicholas Spice, London, vol.3, No, 1, 7 January
.2016, p. 13

ً ف
 وقبلهــا كانــت2013 �ـ� عــن تخصيــص مبلــغ مليــار دوالر لتســليح المعارضــة المســلحة مــن قبــل الحكومــة االمريكيــة بــدأ رســميا ي
لكــن االعــان الرسـ ي
ً
: أنظــر،ـ� أي أي تقــوم بتمويــل فصائــل محــددة مــن المعارضــة بمســاعدات انســانية تطــورت الحقــا اىل تســليح وتدريــب ومعلومــات اســتخبارية
الـ ي
.2014-5-26 ,Nancy Youssef (Syrian Rebels Describe u.s Backed Training in Qatars (Frontline
.www.pbs.org/wghh/frontline/artiles/artiles/Syria-rebels
RatriciaZengerle and David lawder (U.S congress Approves Arming Syrian Rebels, funding Government) ]58[
.Reuters, 19-9-2014
./www.reuters.com/articles/us-iraq-crisis-congress-vote
ً
ف
: انظر،االخ�ة
] لمعرفة المزيد عن القضية الكردية ي� سوريا تأريخيا ومالبساتها خالل الحرب االهلية59[
ي
JordiTejel) Syria’s Kurds, History, Politics and Society (Translated by Emily waelle and Jane welle, Routledge,
.2009 ,London
U.S will protect Syrian rebels when tim comes: enroy ) Mailon line, 3/3/2015 ( ]60[
/www.dailyMail.co.uk/wires/sfp/article-2976658
ً
اوال من ش
: أنظر، دولة60  ليصبح2014/12/3 � ثم توسع ف ي2014/9/5 �ع�ة دول ف ي
] تأسس61[
ResheedHosein (understanding Isil: How History Epains Ideology) American Intelligence foundation, fort Hua.chuca, Arizona, vol.32, No1, 2015, p.70
Chris Carroll) Global waron Terrorism expeditionary Medal authorized for operation in herent Resolve ]62[
.(stars and Stripes, 31-10-20-2014
.www.Stripes.com/news/global-war-on-terrorism
��ی
��گ ���ێك ن��س
��ب
��ك
�كا
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ف
ف
ف
[ ]63كان ترامــب ي�  2011قــد أدان  ،إدانــة األمــم المتحــدة الرسائيــل وســكوتها عمــا يجــرى ي� ســوريا ،فيمــا عــاد ي�  2012ليهاجــم اوبامــا النــه اعــى
مرونــه حركــة واضحــة لبوتـ ي ن
ـ� ف ي� ســوريا ،أنظــر:
.Nicholas Fandos) Trump’s view of Syria: How it evolved, in 19 Tweets (the New York Times, 7-4-2017
www.nytimes.com 2017/04/07/us/politics/Donald-trump-syria-twitter
[Ibid ]64
[Ibid ]65
[Ibid ]66
[Ibid ]67
[Ibid ]68
[Ibid ]69
[Ibid ]70
[Ibid ]71
[Ibid ]72
[Ibid ]73
ً
ً
ف
[ ]74تقــع منطقــة خــان شــيخون ي� محافظــة أدلــب بســوريا وقــد تلقــت هجومــا كيميائيــا مــن خــال �ض بــة جويــة بتأري ـ ــخ  2017/4/4بغــاز الســارين
ً
متســببة بمقتــل  74شــخصا وإصابــة  557آخريــن وقــد اعلنــت لجنــة األمــم المتحــدة للتحقيــق ( )un-opcwعــن مســؤولية نظــام بشــار االســد عــن
العمليــة ،أنظــر:
.Rodrigo Capos (Syrian Government to Blame for April Attack –UN Report) Reuters, 27-10-2017
.Uk.reuters.com/articles/uk-mideast-crisis-Syrian-un
ن
ت
الثا� ملك االردن ،انظر:
[ ]75جاء ذلك الترصي ــح خالل المؤتمر المش�ك له مع الملك عبدهللا ي
(.2017/4/4 ,Statement from President Donald J. Trump) statements
.www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement- president-donald-J-Trump
[.Angela Dewan (us Envoy Nikk, Haley says Syria Regim change is Inevitable) CNN, 10-4-2017 ]76
[SominiSengupta and Rick Gladstone (Nikki Haley Says u.s may Take our own Action on Syrian chemichal ]77
.Attack) the New York Times, 5-4-2017
.www.nytimes.com/2017/04/05/worldMiddleeast/syria-chemicha-attack-un
وه ميليشــيات مســلحة بقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة ،تتكــون معظمهــا مــن األ كـراد بمشــاركة
[ ]78قســد أو قــوات ســوريا الديقراطيــة  ،ي
ً
ف
ف
العــرب والرسيــان وبعــض ت
 �2015ســوريا ألجــل قيــام دولــة علمانيــة وديمقراطيــة وفدراليــة ي� ســوريا ،وأعتـ بـرت بمثابــة
ال�كمــان أيضــا ،تأسســت عــام
ي
،وه تعتـ بـر مناوئــة للجماعــات المعارضــة الســورية المســلحة
القــوة المدافعــة عــن التشــكيل اإلداري المســى (فدراليــة شــمال ســوريا الديمقراطيــة)
ي
،ربمــا أ كـ ثـر مــن مناوئتهــا للنظــام الســوري ،بســبب علمانيتهــا وبسســب معاداتهــا لنظــام أنقــره لهــا (والداعــم األول لهــذه المنظمــات )  ،وقــد تمكنــت

مــن االنتصــار عــى داعــش ف� كثـ يـر مــن المواقــع وطــرده منهــا ،مثــل حلــب ومنطقــة الهــول ش�ق الحســكة والشــدادي جنــوب الحســكة وســد ش
ت�يــن
ي
ف
ف
ش�ق حلــب ومنبــج شــمال حلــب ومدينــة الطبقــة ي� الرقــة وســد الطبقــة وســد البعــث ي� الرقــة ومدينــة الرقــه نفســهاللمزيد انظــر:
Thomas Schmidinger (RojavaRevolition, War and the future of Seryia Kurds), Translaited by Michael Schiffman,
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.PlautoPreis, London, 2018, P.63

ه منظمــة متعــددة اإلثنيــات ومتعــددة الطوائــف
[ ]79رصح جــون دوریــان الناطــق باســم عمليــة غضــب الف ـرات (حملــة تحريــر الرقــة) بــأن قســد ي
ـر� داخــل قواتهم،أنظــر:
وهــذا أحــد أســباب تعاوننــا معهــم  ،وهــم مازالــو مســتمرين ببنــاء العنــر العـ ب ي

Michal Halpern (the only way to defeat Isis is by arming kurds) observer6-2-2017
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الملخص
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كان ش
 ومنذ الحرب.ـياس وأهميتها سياســيا واقتصاديا
رئيس ي� تشــكيل النظام
 جزء.ال�ق األوســط وما زال
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 أصبــح الــرق األوســط مكانــا أساســيا ي� النظــام الـ ي، العالميــة الثانيــة
ف
ً واآلن أصبحــت الحــرب األهليــة الســورية حدثـ ًـا
 فقامــت الدراســة بإعــادة تعريــف موقــع الـ شـرق،مهمــا للغايــة ي� تأســيس نظــام مــا بعــد القطــب الواحــد
 واسـ ش، كمــا ناقشــت التهديــدات النابعــة مــن حالــة الســيولة ف� الـ شـرق األوســط، األوســط ف� السياســات العالميــة
ـت�فت الدراســة أن الـ شـرق األوســط
ي
ي
. وكمــا يقــول ريتشــارد هــاس نحــن امــام عــر التكويـن ي الخامــس مــن عصورالـ شـرق األوســط،يقــف ف ي� لحظــة فارقــة
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رسوش� فەرمانڕەوا� لە �
ت
ع� قا� هاوچەرخدا:
ێ
ڵی
ن
ن
یژ
توندوت�ی الی هانا ئارێنت
پیادەکرد� چەمکەکا� دەستە�ت و
The Nature of Governance in Contemporary Iraq: applying Hannah
Arendt›s concepts of power and violence
د .هێمن نامق جهمیل
م .هۆشهنگ دارا حمه ین
ام�
ڵت� یاسا و پهیوهندیی ه نێودهوڵهتییهكان]
[زانكۆی سۆران ،فاكه ی
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پوخته:

ڵ
�یژ
یژ
ـاواز� دەکات .ئــەو ،بــە پێچەوانــەی زۆرێــک
هانــا ئارێنــت ،لــە کتێـ بـی ‹ســەبارەت بــە توندوت ـ ی› ،لــە نێــوان دەســە�ت و توندوت یــدا جیـ ی
لــە ب�ی یــار نا� سیاســییەوە ،لــەو باوەڕەدایــە کــە ئــەم دوو چەمکــە هاوواتــای یەکـ تـر ن ـین  ،بەڵکــو تــەواو جیــاوازن و ســەرچاوە ،بهكارب ـهر و ئامانجیشــیان
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ڕوو� دەکاتــەوە کــە دەشــێت دەســە�ت توندوت ـیژ ی یــان توندوت ـیژ دەســە�ت بــەکار ببــات ،بــە�م ئەمــە ناکاتــە ئــەوەی ئــەو دوو
جیایــە .ئارێنــت
ڵ
ـد� ڕەوتێــی دیــارە .بــە بــڕوای ئارێنــت ،فەرمانــڕەوای شــەریع ،دەســە�ت و تــەوژیم دەرەوەی
چەمکــە هاوواتــان ،بەڵکــو هەریەکەیــان تایبەتمەنـ ی
ڵ
فەرمانڕەواییــش ،توندوتـیژ ی� بــەکار دێنێــت .ئــەو ددان بەوەشــدا دەنێــت کــە دەشــێت دەســە�ت بــۆ مانــەوەی خــۆی ،یــان لــە تــریس داڕمـ نـا� ،پەنــا بباتــە
ڵ
ڵ
ت
ـە�م لــەو باوەڕەدایــە کــە ئــەم جــۆرە لــە بەکاربـ ن
ـەرعییە� نییــە و
ـرد� توندوت ـیژ ی ،بــا لەالیــەن دەســە� ت� فەرمانڕەواشــەوە بێــت ،شـ
بــەر توندوت ـیژ ی ،بـ

ڵ
ڵ
ت
ق
شـهرعییه� دهسـه�تیش دهباتـه ژێــر پرســیارهوه .عـ ێ�ـرا� دوای  2003نموونــەی و�تێکـه کــە زیــاد لــە جەمســەرێیک هـ �ێزـری تێدایــە .لەالیــەك دامــەزراوە
ڵ
ڵ
ـە�ت و هـ �ێزـری شـهریع و دامهزراوهییــان هەیــە و بـ ه یاســا توانــای مۆنۆپۆڵكـ ن
ـرد� ’توندوتـیژ ی� دهوڵه ت�›یــان ههیـه ،بـه�م هــاوكات
دەوڵەتییــەکان دەسـ
ڵ
ـرد� توندوتـیژ ی نەســڵەمیونەتەوە؛ لەالیــەیک دیکــەش تاقــم و تەوژمـ ن
لــە بەکاربـ ن
ـەکا� دەرەوەی دەســە�تیش هـ �ێزـری دیفاكتۆیــان هەیــه و لهگـهڵ ئـهوهدا

ڵ
ك ـه ل ـ ه ڕۆڵگـ �ـر نا� دهوڵ ـه ت� و دامهزراوهییــدا كاران ،ب ـه ڵ�م توندوت�یژ یــش یەکێکــە لــە میکان�یز مەکانیــان بــۆ كارتێكـ ن
ـرد� زیاتــر ل ـ ه دەســە�ت و وهك بنهمــا
ێڕ
ڵ
نـهك وهك بـژاردهی دووهم لێیــان ڕوانیــوو ه و پهیڕهویــان كــردووه .لــەم چوارچێوەیــەدا ،هەوڵدەدرێــت هــەردوو چەمــی دەســە�ت و توندوتـیژ ی الی
ڵ
ئارێنــت لــە عـ �ـر قا� ئەمــڕۆدا پیــادە بکرێــن و ش�ۆڤــەی ئــەوە بکرێــت کــە ئــەوەی لــە �
ـڕەوا� پێدەکرێــت دەســە�تە یــان توندوت ـیژ ی ،ئایــا
ێ
ێ
ع�اقــدا فەرمانـ ی
ن �
�یز
ت
تن
تن
ـدار�
فەرمانــڕەواکا� عـ ێـراق توانیویانــە پشــت بــەو میکان مانــە نەبەســ� کــە یاخیبــوان پشــی پێدەبەســ� و دواجــار ئایــا ئــەوەی لــە سیســتەیم دەوڵەتـ ی
ڵ
�
ـە�تە یــان توندوت ـیژ ی .ئــەم توێژینەوەیــە بــە پشتبەسـ ت ن
ـ� بــە چوارچێوەیــەیک تیــۆری ،کــە هەمــان تیۆرهك ـهی
ع�اقــدا قســەی دوای ـین دەکات ،دەسـ
ێ
ڵ
ڵ
ڵ
هانــا ئارێنتــە بــۆ جیاکردنــەوەی دەســە�ت لــە توندوتـیژ ی ،هــەو� وە�مدانــەوەی ئــەم پرســانە دەدات و ئامانجیـ ت
ـە� لــەم ڕێگەیـهوە رسووشـ تـی هـ �ێزـر،
ڵ
دەســە�ت و توندوت ـیژ ی لــە عـ ێ�ـر قا� هاوچەرخــدا ش�ۆڤــە بــکات.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

به ش
تیۆر� توێژینهوهكه
� یهكهم :میتۆدۆلۆژی و دهروازهی
ی
پێشهیك:
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ڵ
ن
م�ووی �
دەسە�ت لە �ێژ
ئیم� ت
عوسما� دروست بووە ،بەردەوام کێشەی
اتۆرێ�
ع�اقدا لەوەتەی وەکو دەوڵەتێیک نوێ لە پاش هەڵوەشاندنەوەی پ
ێ
ڵ
زۆری هەبــووە .حکومەتـ ن
ـەکا� عـ ێ�ـراق فــۆریم جۆراوجــۆری توندوت�یژ یــان بەرامبــەر بــە خەڵــی خۆیــان و و�تـ نـا� دەوروبــەر بەکارهێنــاوە .دۆخەکــە لــە
ن
روخـ نـا� رژێــی بەعــس لــە سـ ڵـا�  2003بــە دواوە وەکــو دۆخێــی نــوێ یــان ســەرەتای �ێژ
م�وویــەیک نــوێ لــە عـ ێ�ـراق پێناســە ک ـراوە.
رووداوەکا� ئــەو
ێ ڵ
ڵ
ن
�
ـى بــە�م لــە ناوەڕۆکــدا
مـ ێژـرووە نوێیــە ،بــە تایبــەت ئــەوەی پەیوەســت بــووە بــە دەســە�ت و بەکارهێنــا� توندوت ـیژ ی ،رەنگــە فــۆریم دیکــەی وەرگرتـ ب

ن
ن
ت
ـۆرەکا� هانــا
ـنا� تیـ
گۆڕانــکاری جەوهــەری گــەورەی بەســەردا نەهاتــووە .ئــەم توێژینەوەیــە کار دەکات بــۆ ئــەوەی هەڵســەنگاند� زانســی لەبــەر رۆشـ ی
ڵ
دەسە�ت و توندوت�یژ ی پێشکەش بکات .لە دوای خوێندنەوەی ئەو توێژینەوەیە هەندێ ێ�ت�وانی�ن
ئارێنت بۆ ئەو دۆخە نوێیە و پەیوەندی نێوان
ڕ
ڵ
ـە�ت و پەیوەندییـ ن
ـەکا� لــە گــەڵ توندوتـیژ ی بــە گشـ تـی ،هەروەهــا لــە چوارچێــوەی کەیــی �
ع�اقــدا ،بــۆ دەردەکــەوێ.
روونـ تـرت دەربــارەی ماهێـ تـی دەسـ
ێ

گرنگ� توێژینهوهكه:
ی

یەکێــک لــە بایەخـ ن
ـەکا� ئــەم توێژینەوەیــە ئەوەیــە کــە چوارچێوەیــەیک تیــۆری روون دێـنێ بــۆ ئــەوەی لــە خ
دۆ� شــێواو و ئاڵــۆزی عـ ێ�ـر قا� نــوێ تێبــگات.
ڵ
ڵ
ڵ
هەروەهــا هــەو� لێکجیاکردنــەوەی ئــەو تێکــە� و ئاڵۆزیــە دەدات کــە چەمکــەکان و دەســتەواژەکان لــەو و�تــەدا دووچــاری هاتــوون .لــە الیــەیک دیکــە
ئــەم توێژینەوەیــە کاراکتــەرە دەوڵـ ت
ـە� و نادەوڵەتییــەکان لــە عـ ێ�ـر قا� نــوێ پۆڵـ �ێن
ـ� دەکات و ئامــاژە بــە رۆڵیــان دەکات لــە گۆڕەپانەکــە و مــەودای کار و
ن
ن
ـەرچاوەکا�
اوەکا� دەوڵــەت و کاریگەریــان بەســەر یەکـ تـری تاوتــوێ دەکات .ئەمــەش یارمەتیمــان دەدات بــۆ ئــەوەی لــە سـ
تێکەڵیــان لــە گــەڵ دامــەزر
ڵ
ن
ن
اوەکا� بکۆڵینــەوە.
ـۆکارەکا� الوازی پێگــەی دەســە�ت و دامــەزر
توندوت ـیژ ی تێبگەیــن و لــە هـ

ن
پرسیارەکا� توێژینەوە:

ق
توێــژەران لــەوەدا ناکــۆک نـین کــە ڕێــژەی توندوتـیژ ی لــە عـ ێ�ـرا� نوێــدا یەکجــار بــەرزە .بۆیــە ئەمــە وەکــو راســتیەیک پێشــوەختە زانـراو لــەم توێژینەوەیــەدا
ڵ
ن
اوەکا� لــە عـ �ـر قا� نوێــدا ســەقامگ ن ـین و ئیشــە بنەڕەتییـ ن
مامەڵــەی لــە گــەڵ دەکــرێ .هەروەهــا لەوەشــدا ناکــۆیک نیــە کــە دەســە�ت و دامــەزر
ـەکا�
�ی
ێ
خۆیان ناکەن و کێشــەی ڕیشــەییان هەیە ،ئەمەش دیســان پشــت ئەســتوورە بە ســەدان راپۆرت و لێکۆڵینەوەی زانسـ تـی و وەکو دەرەنجامێیک زانراو
ێەدا مامەڵــەی لــە گــەڵ دەکــرێ .بۆیــە پرســیاری ســەرەیک ئــەم توێژینەوەیــە بریتیــە لــە:
لـ �ـر
ڵ
ن
چەمکەکا� دەسە�ت و توندوت�یژ ی چیە؟
چوارچێوەی تیۆری هانا ئارێنت بۆ

ڵ
ڵ
� ق
ع�ا� نوێدا دەسە�ت یان توندوت�یژ ی با�دەستە؟
بە لەبەرچاوگرت�ن ئەو دیدەی ئارێنت ،ئایا لە ێ
ڵ
لە پاڵ ئەم پرسیارە سەرەکییانە ،توێژینەوە هەوڵ دەدات وە�یم هەندێ پرسیاری الوەیک بداتەوە وەکو:
� ق
ن
ع�ا� نوێ کامانە؟
کاراکتەرە کاریگەرەکا� نێو پرۆسەی سیایس ێ
ڵ
ن
ن
ن
ئەو هۆکارانە ین
اوەکا� دەسە�ت.
الوازبوو� پێگەو کاریگەری دامەزر
زۆربوو� توندوت�یژ ی و
چ� کە بوونتە هۆکاری
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میتۆدۆلۆژی:

ڵ
ـە�ت و توندوتـیژ ی کــە لــە کتێبـ ن
ئــەم توێژینەوەیــە لەبــەر رۆشــنا� تـ �ـر ن
ـکە� کــردوون ،لێکدانــەوە بــۆ خ
ـەکا� پێشـ ش
دۆ�
ێزەکا� هانــا ئارێنــت دەربــارەی دەسـ
ی
ق
ڕووداوەکا� دوای  ،2003دەکات .داتـ ن
ن
ـاکا� ئــەم توێژینەوەیــە داتــای الوەکـین  Secondary sourcesو لــە کتێــب
ســیایس عـ ێ�ـرا� نــوێ ،کــە دەکاتــە
ن
و راپـ ت
اوەکا� ب�ی کردنــەوە و لێکۆڵینــەوەی توێــژەر نا� دیکــە وەرگـ یـراون و لـ �ـر
ـۆر� دامــەزر
ێە بــۆ پاڵپشـ تـی کــردن لــە ئارگومێنتــەکان و بەراوردکردنیــان بــەکار

هێندراون.

ت
س�اكچهر:

ڵ
ـە� دووەمــدا دیــدی ئارێنــت بــۆ پرسـ ن
ـە� دیکــە پێــک هاتــووە .لــە بـ ش
ـە� پێشــەیک ،ئــەم توێژینەوەیــە لــە چــوار بـ ش
لــە دوای بـ ش
ـەکا� دەســە�ت و
توندوتـیژ ی دەخرێتــە ڕوو .لــەو بەشــەدا بــاس لــەوە دەکــرێ کــە چــۆن ئارێنــت هەڵســەنگاندن بــۆ دیــد و پێناســەی زانــا و لێکۆڵــەر نا� پێشــخۆی دەکات

کــە بەشــێیک دیاریــان ئــەو دوو چەمکەیــان لێــک جیانەکردۆتــەوە یــان بــە ســەرچاوە و بەرەنجــایم ت
یەک�یــان زانیــووە .ئارێنــت رەخنــە لــەو دیدانــە دەگــرێ
ڵ
و �ت�وانیـین تایبـ ت
ـە� خــۆی دەخاتــە ڕوو کــە بریتیــە لــە جیــاوازی نێــوان ئــەو دوو چەمکــە بــە جۆرێــک دەســە�ت ناکــرێ توندوتـیژ ی بــۆ مانــەوەی خــۆی
ێڕ
ڵ
ن
جیاوازییەکا� نێوان ئەو دوو چەمکە و سەرچاوە
بەکار بهێ�نێ ئەگەر بیەوێ وەکو دەسە�تێیک ڕەوا بمێنێتەوە .هەر لەو بەشەدا بە وردی باس لە
ڵ
ق
ـە� ســێیەم تایبەتــە بــە خ
و ئامرازەکانیــان دەکــرێ .بـ ش
دۆ� دەســە�ت و توندوت ـیژ ی لــە عـ ێ�ـرا� دوای 2003و بەســەر دوو باســدا دابەشــکراوە .بــایس
یەکــەم تایبەتــە بــەو ئەکتەرانــەی لــە دوای گۆڕانکارییــەکان لــە عـ �ـراق کەوتنــە ڕۆڵ بینـین لــە گۆڕەپـ نـا� �
ع�اقــدا و بـ ش
ـە� هەرەزۆریــان توندوت�یژ ییــان بــە
ێ
ێ
فــۆریم جۆراوجــۆر بەکارهێنــا تــا سـ ڵـا�  2011کــە سـ ڵـا� کشــانەوەی هـ �ـر ن
ن
ڕووداوەکا� دوای کشــانەوەی
ێزەکا� ئەمریــکا بــوو لــە عـ ێ�ـراق .لــە بــایس دووەمــدا
ڵ
� ق
هـ �ـر ن
یژ
ـەوە� ئاراســتەکرد و ئــەو دەســە�تە لەرزۆکــەی دروســت
ـەزە� و نەتـ ی
ێزەکا� ئەمریــکا دەخرێتــە روو کــە عـ ێـرا� زیاتــر بــەرەو بازنــەی توندوت ـ ی مـ ب
ق
ببــوو ،زیاتــر بــەرەو توندوت ـیژ ی ئاراســتەکرد .ئــەم بەشــە دەگاتــە ئــەو دەرەنجامــەی کــە ئــەوەی لــە عـ ێ�ـرا� دوای  2003تــا ئەمــڕۆ لــە ئارادایــە زیاتــر بــە

ڵ
ت
ـە�ت وەکــو ئــەوەی هانــا ئارێنــت بــایس دەکات .بـ ش
ـکالیە� ئاوەژووبوونــەوەی
ـە� چــوارەم تایبەتــە بــە ئیشـ
الی توندوت ـیژ ی ڕۆیشــتووە نــەک دەسـ
ق
ڕۆڵــە دەوڵـ ت
ـە� و نادەوڵەتییــەکان لــە عـ ێ�ـرا� نوێــدا .لــەم بەشــە هەڵوەســتە لــە ســەر فاکتــۆرە دەرەکییــەکان دەکــرێ و لەوێــدا بــاس لــەو رۆڵــە دەکــرێ کــە
ڵ
ێزەکا� هاوپەیمانــان لــە ت
هـ �ـر ن
ن
�
ـە� ت� کاتییــان لــە �
یژ
گ�ایــان .هەروەهــا
کا� دەسـ
ێ
ع�اقــدا ،بــە بێئـ ی
ـاگا� یــان بــە مەبەســت ،لــە فراوانکــرد� زەمینــەی توندوتـ ی ێ ڕ
ڵ
ڕۆ� دەوڵەتــە هەرێمیــەکان بــە تایبــەت ئـ �ـران و تورکیــا دەکــرێ کــە بــە ڕێــگای جۆراوجــۆر و بیانــووی جیــاواز چــۆن ئەســی خۆیــان لــە مەیـ ن
بــاس لــە
ـدا�
ێ
پ
ڵ
ڵ
بەه�بـ ن
عـ �ـر قا� نوێــدا تــاوداوە و بەرژەوەندییـ ن
ـەکا� خۆیــان لەســەر حســا� ســەقامگ�ی ی و �ێز
ـوو� دەســە�ت لــەو و�تــەدا پاراســتووە .هەروەهــا بــاس لــە
ێ
ب
ڵ
فاکتــۆرە ناوخۆییــەکان دەکــرێ کــە خــۆی لــە شکسـ تـی دەســە� ت� نــوێ لــە �
ع�اقــدا دەبینێتــەوە لــە دۆزینــەوە و گرتنەبــەری میکانــیزیم نــوێ کــە هەمــوو
ێ
ڵ
ڵ
ن
ـدە� زۆر و رەچاوکـ ن
ـاوازەکا� عـ �ـراق لــە دەوری بەرنامەیــەیک نیشـ ن
پێکهاتــە جیـ
ـرد�
ـتیما� کۆبکاتــەوە ،هەروەهــا شکسـ تـی ئــەو دەســە�تە بــە هــۆی گەنـ
ێ
ڵ
ق
ن
ت
تن
ـتهێنا�
ـەزە� .بــەم جــۆرە دەســە�ت لــە عـ ێ�ـرا� نوێــدا شکسـ تـی هێنــاوە لــە بەدەسـ
ـەوە� و مـ ب
سیاســە� پەراوێزخســ� لەســەر بنەمــای ناســنامەی نەتـ ی
ـەرعیە� خەڵــک و پێشکەشـ ن
ت
ـکرد� خزمەتگوزارییــە ســەرەتاییەکان بــە شــێوەیەیک دادپەروەرانــە بــۆ خەڵــک.
متمانــە و شـ

ڵ
بـ ش
ـە� کۆتـ یـا� ئــەم توێژینەوەیــە خســتنەرووی ئــەو دەرەنجامانەیــە کــە توێژینــەوەی پـ ێ �ـی گەیشــتووە و وە�مدانــەوەی ئــەو پرســیارانەیە کــە توێژینــەوە
لــە پێناویــدا ئەنجــام دراوە.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ڵ
ش
یژ
توندوت�ی
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ڵ
ن
ـدەکا� ئارێنــت بــۆ پرسـ ن
ن
ـەنگاند� ئارێنــت بــۆ دیــدگای توێــژەر نا� پێــش
ـەکا� دەســە�ت و توندوتـیژ ی دەکات .هەڵسـ
ئــەم بەشــە هەڵوەســتە لەســەر دیـ
ڵ
خــۆی دەربــارەی دەســە�ت هەروەهــا پەیوەنــدی لــە گــەڵ توندوت ـیژ ی دەخاتــە روو؛ رەخنــە لەوانــە دەگــرێ کــە بیانــوو بــۆ بەکارهێنـ نـا� توندوت ـیژ ی

ڵ
ن
ـەرەکییەکا� دەســە�ت دەخاتــە روو لــە گــەڵ یه توندوت ـیژ ی.
دەهێننــەوە یــان ئــەو دوو چەمکــە وەکــو هاوواتــا دەناســن .هەروەهــا توخمــە سـ

هانــا ئارێنــت ( )1906-1975ب�ی یــاری دیــاری نــاو زانسـ تـی سیاسـهت لـ ه نووســینهكانیدا و بـه تایبهتیــش لـه كتێـ بـی سـهبارهت بـه توندوت�یژ یــدا بۆچوونـه
ڵ
ڵ
ن
ن
ن �
یژ
ت�امــان ل ـه
جیــاوازهكا� س ـهبارهت ب ـه چهمك ـهكا� دهس ـه�ت و توندوت ـ ی دهخات ـ ه ڕوو .كتێبهك ـه س ـهرهتا ل ـ ه ســا�  1969ل ـه ژێــر ناونیشــا� ێ ڕ
ڵ
توندوت ـیژ ی و ل ـه شــێوهی گوتارێكــدا و دواتریــش ل ـ ه ســاڵ  1970ل ـه شــێوهی كتێبێكــدا و ب ـ ه نــاوی س ـهبارهت ب ـه توندوت ـیژ ی چــاپ و بــاو كرای ـهوه
ڵ
( .)1970 ,Arendtئارێنــت لـهم كتێبهیــدا ڕهخنـه لـهو ش�ۆڤانـه دهگرێــت كـه بــۆ چهمــی دهسـه�ت كـراون و لـهو باوهڕهشــدای ه كـه تـهواوی ب�ی یــاران،
ڵ
ل ـه چ هپ ـهوه تــا ڕاســت ،باوهڕیــان ب ـهوه ههی ـه ك ـ ه دهس ـه�ت و توندوت ـیژ ی دوو چهمــی هاوواتــان ك ـ ه دهكرێــت ل ـ ه تێكســتهكاندا شــوێ�ن یهكـ تـر پــڕ

بكهن ـهوه یــان ل ـه شــوێ�ن یهكـ تـر داب�ن ێــن و لهوپ ـهڕی جیاكاریشــدا ك ـه كردبێتیــان گوتویان ـ ه ك ـه توندوت ـیژ ی هیــچ نی ـه جگ ـه ل ـ ه دیارتریــن دهركهوت ـهی
دهس ـه ڵ�ت ( .)2011 ,Bernsteinه ـهر ئ ـهم �ت�وانین ـهش ،ب ـ ه بــڕوای ئارێنــت ،بووهت ـه هــۆی ئ ـهوهی ك ـه كه ت
م�یــن س ـهرنج بخرێت ـه س ـهر بــایس
ێڕ
ڵ
ڵ
جیاكردنـهوهی دهسـه�ت و توندوتـیژ ی لـ ه یهكـ تـر .ئارێنــت دهیهوێــت لـه سـهبارهت بـ ه توندوت�یژ یــدا توندوتـیژ ی لـه دهسـه�ت جیــا بكاتـهوه و لهمهشــدا
ڵ
�
ـردراوی كتێبهك ـ ه بــۆ زمـ نـا� ئهڵمــا�ن ب ـ ه دهس ـه�ت و
س ـهركهوتووانه كاری كــردووه؛ ڕهنگ ـه ه ـهر ئ هم ـهش بووبێت ـ ه هــۆی ئ ـهوهی ك ـ ه نوســخهی وهرگـ ێ ڕ
توندوت ـیژ ی ناون ـراوه (.)1981 ,Arendt
ڵ
ڵ
ـد� و یهكێتـیی دڵخوازانـهی كۆمهڵـه كهســێكهو ه سـهرچاوه
لــە دیــدی ئارێنتـهو ه دهسـه�ت ههڵگــری واتایــهیك ناواخنـیی كۆمه�یهتییانهیـه و لـ ه پهیوهنـ ی
ڵ
ڵ
دهگرێــت .بـهم پێیـ ه توخمـ ه پێكهێنـهره ن
كا� دهسـه�ت بریـ تـی دهبــن لـه خهڵــك ،ئـ یـراده وكاری هاوبـهش .ئـهو لـهو باوهڕهدایـه كـه دهسـه�ت رسوشــتێیك
ـد� كۆمهڵـه خهڵــی ڕێكخـراو و هاوئاههنگـه كـه پێكـهو ه كار دهكـهن و لـ ه پشــت یهكـ تـرن .لـهم سۆنگهیهشـهوه تــاك
بونیاتنهرانـهی ههیـ ه و تایبهتمهنـ ی
ڵ
ڵ
ـوب�و ناتوانــن ببنـه خــاوهن دهسـه ڵ�ت ،ئهمـهش لهبـهر ئـهوهی ئـهو كـهس یــان ئـهو كهســانه لـه توخمـ ه پێكهێنـهره ن
كا� دهسـه�ت
ـروو� پهرشـ
یــان گـ پ
ڵ
بێبهشن( .)2016 ,Navarro Diaz, & Romero-Morenoئارێنت به پێناسه ن
كا� پێش خۆی بۆ دهسه�ت ڕازی نییه و ڕووبهڕووی ئالنگارییان

ن
ڤۆڵت� بۆ دهسـه ڵ�ت كه به ناچار ن
�
كرد� ئه ت
دهكاتهوه .ئهو پێناسـهی
نجامدا� كارێك به ویسـ تـی من ڕهتدهكاتهوه ()1970 ,Arendt؛ یان
وانی� بۆ ئه
ێ
پێناسـهی ماكــس ڤیبـهر كـه بـه بــڕوای ئـهو دهسـه ڵ�ت بریتییـه لـه سـه ن
پاند� ئ�ی ادهیـهك بـه سـهر ئ�ی ادهیــهیك دیكـهدا ،جــا لـ ه ئاسـ تـی هـهر پهیوهندییــهیك
كۆمه ڵ�یهتیــدا بێــت ( .)36.Ibid, pئارێنــت بۆچـ ن
ـوو� دوجۆنڤیلیــش ڕهتدهكات ـهو ه ك ـه دهڵێــت دهس ـه ڵ�ت ب ـه ب ێ
وا� و فهرمانب ـهر واتــای
� فهرمــاڕه ی
ڵ
نییــه (. )73.Ibid, pئارێنــت ههمــوو ئــەو پێناســانەی ســەرەوە رەتدەکاتــەوە ،چونكـه پـ ێ �ـی وایـه ئـهم جــۆره ناســاندنانهی دهسـه�ت بـهره بـ یـری مــاوی
ڵ
ـاواز� چی ـ ه ل ـه
دهچێــت ك ـه دهڵێــت دهس ـه�ت ل ـ ه لوول ـهی تفهنگ ـهو ه دێت ـ ه دهر .ئارێنــت ل ـه ڕهتدان ـهوهی ئهمان ـهدا دهپرســێت ،ئهگ ـهر وابێــت جیـ ی
ڵ
نێــوان فهرمـ نـا� ئهفس ـهرێیك پۆلیــس و تاوانكارێــی چهكــداردا؟ ( )37.Ibid, pل ـه ب هرامب ـهر ههمــوو ئ ـهم پێناســانهدا ،ئارێنــت دهس ـه�ت دهناســێنێت

وهك بهرئهنجــایم كاری هاوبــه ش
� خهڵــك لهگـهڵ یهكــدی كـه لـ ه حكومـهت یــان دامهزراوهیــهیك متمانهپێكـراو و پشــتگ�ی یكراودا دهردهكهوێــت.
الی ئارێنــت دهس ـه ڵ�ت تایبهتمهندییــهیك مرۆیی ـه ،ن ـهك ه ـهر بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� كارێــك ،بهڵكــو بــۆ كۆكردن ـهوهی مرۆڤ ـهكان ل ـه دهوری خــۆی ئینجــا
ڵ
ل ـ ه پێنــاو ئهنجامـ ن
ـدا� كارێــی هاوب ـهش .ه ـهر ل ـهم ســۆنگهیهوهی ه ك ـه ئارێنــت دهڵێــت دهس ـه�ت تایبهتمهنــدی تاكهكهســێك نیی ـه ،بهڵكــو ههمیش ـه
رسووشــتێیك كۆمه ڵ�یـه ت� ههیـ ه و تایبهتـه بـ ه كۆمهڵـ ه كهسـهوه؛ بـهم پێیـ ه دهسـه ڵ�ت ههمیشـ ه پشــت بـه فــره� سـهرچاو ه مرۆییـه ن
كا� دهبهســتێت،
ی
ب ـ ه پێچهوان ـهی توندوت�یژ یی ـهو ه ك ـه پشتئهســتوور نی ـه ب ـه ژمــاره ،بهڵكــو پشــت ب ـهو هــۆكار یــان هۆكاران ـه دهبهســتێت ك ـه ل ـ ه بهردهســتیدان (Ibid,
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هــاوكات ،توندوت ـیژ � پێچهوان ـهی دهس ـه ڵ�ته و ههڵگــری رسووشــتێیك وێرانك ـهر و تێكد هرانهی ـ ه و ئ ـهو ئامانجانــه ش
� ك ـ ه ل ـ ه ڕێگ ـهی توندوت�یژ یی ـهوه
ی
ن
بهدهســت دههێندرێــن پێویســتییان ب ـه هــۆكار و میكانــیزیم ترســێن هرانه ،ناچارك هران ـ ه و وێرانك هران ـه ههی ـه .ئارێنــت وهك ی ـهك س ـهیركرد� توندوت ـیژ ی

ڵ
ت دهخات ـه ژێــر پرســیارهو ه و دهڵێــت ئاســتهمه ئ ـهم دوو چهمك ـه تێك ـهڵ بكرێــن و جیــا نهكرێن ـهوه،
و دهس ـه�ت الی زانایـ نـا� دیکــەی بــواری سیاســە 
مهگهر بۆ كهسێك كه هاوشێوهی كارل ماركس لهو باوهڕهدا بێت كه دهوڵهت ئامرازی سه ن
پاند� �ێز
ه� و توندوت�یژ ییه ()11.Ibid, p؛ لهم حاڵهتهدا،
ئ ـهریك دهس ـه ڵ�تداری ل ـ ه دهوڵ ـهت دهس ـهندرێتهوه و دهكرێت ـ ه دامهزراو هی ـهك بــۆ پیادهكـ ن
ـرد� توندوت ـیژ ی .ئ ـهوهی ئارێنــت زیاتــر سهرســام دهكات
ڵ
ئهوهیـ ه كـه ب�ی یــاران ناماركــی و تهنانـهت دژه ماركســیش ،هاوشــێوهی ئـهو توندوتـیژ ی و دهسـه�تیان لێــك جیــا نهكردوونهتـهوه .ئارێنــت ڕهخنـه لـه

ـد� دهوڵـهت ،یــان ماكــس ڤیبـهر كـه دهوڵـهت بـ ه الیـه ن� مۆنۆپۆڵــكاری توندوتـیژ ی� ف�یز یــی
برترانــد دو جۆنڤیــل دهگرێــت كـه جهنــگ دهكاتـه تایبهتمهنـ ی
ڵ
دهناســێنێت؛ لـه وه�یم ئـهم پێناســانهدا ئارێنــت دهپرســێت :ئهگـهر وا بێــت ،كهوایـه ئایــا دهبێــت كۆتـ یـا� توندوت�یژ یــش بـ ه واتــای كۆتاییهاتـین دهوڵـهت
لێــك بدرێتـهوه؟ ئایــا كۆتاییهاتـین شـهڕ واتــای كۆتاییهاتـین دهوڵهتــان دهگهیهنێــت؟(.)36.Ibid, p
ڵ
ـاكار� نێــوان دهس ـه ڵ�ت و توندوت ـیژ ی ،ئارێنــت بەمــە ناوەسـ ت ێ
ـى و ل ـهو باوهڕهدای ـه ك ـه ئ ـهم دووان ـه ،دهس ـه�ت و توندوت ـیژ ی ،ن ـهك
س ـهرهڕای جیـ ی
ه ـهر ل ـ ه ی ـهك جیــان ،بهڵكــو ڕووب ـهرووی یه ت
ك�یــش دهو هســتنهوه و دژ ب ـه یهكیشــن .ئ ـهو پـ ێ �ـی وای ـ ه ل ـه ههرشــوێنێك یهكێــك ل ـهم دوو چهمك ـه
ن
ت
ـردار� ،ن ـهك واتـ یـا� ،ل ـه نێــوان
ههبێــت ،ئهوی�یــان بــوو� نابێــت ( .)56.Ibid, pئارێنــت زیاتــر ئ هم ـه ڕوون دهكات ـهو ه و ئامــاژه ب ـه تێكهڵییــهیك كـ ی
ڵ
ئـهم دوو چهمكـهدا دهكات و دهڵێــت توندوتـیژ ی كاتێــك دهگ�ی ێتـه بـهر كـ ه دهسـه�ت لـ ه ژێــر ههڕهشـ ه و مهترسـیی كۆتاییهاتــن و لهناوچوونــدا بێــت؛
هــاوكات ڕهوایـه ت� بـهم بــارهش نــادات و دهڵێــت ئهگـهر چارهنــوویس دهسـه ڵ�ت گــرێ بدرێــت بـه بهكاربـ ن
ـرد� توندوت�یژ ییـهوه ،ئـهوا دواجــار توندوتـیژ ی
ڵ
ڵ
ڵ
جــاڕی ن همـ نـا� ڕهوایـه ت� دهسـه�ت دهدات و سـهرهنجامیش دهبێتـ ه هــۆی كۆتاییهاتـین دهسـه�ت وهك دهسـه�ت (,Habermas, & McCarthy

ڵ
 .)1977ێ�ل�هدای ـه ك ـ ه ئارێنــت دهس ـه�ت و توندوت ـیژ ی ب ـه دوو شـ تـی دژ ب ـ ه یهكـ تـر نــاو دهبــات و دهشــگاته ئ ـهو بڕوای ـهی ك ـ ه توندوت ـیژ ی هیچــكات
ڵ
ناتوانێــت دهس ـه�ت بهره ـهم بهێنێــت ،بهڵكــو دهتوانێــت لهنــاوی ببــات.
ڵ
ئارێنــت لـ ه بەرامبــەر ئهوانـهدا كـه توندوتـیژ ی بـ ه دیارتریــن دهركهوتـهی دهسـه�ت نــاو دهبـهن دهنووســێت كـه ئـهوهی لـه لوولـهی تفهنگـهوه دێتـ ه دهر،
ڵ
ڵ
دهتوانێــت ببێتـه فهرمانێــی كاریگـهر ،كـ ه فهرمانبهرێــك ناچــار بــكات جێبهجێـیی بــكات ،بـه�م ،وهك ئارێنــت دهڵێــت ،دهسـه�ت ههرگـیز لـ ه لوولـهی

تفهنگ ـهوه نایت ـه دهر .بهڵكــو ئ ـهوه توندوت ـیژ ی ،زهبــر ،هـ �ێزـر ،ناچاركــردن و دواجــار زۆر و زهنگ ـ ه ك ـه ل ـه لوول ـهی تفهنگــدا خــۆی بهیــان دهكات .ب ـه
ڵ
ـكرد� چییـه ت� دهسـه ڵ�ت پشــت بـه باسـ ن
بــڕوای ئارێنــت ،ناتوانرێــت بـ ۆ باسـ ن
ـكرد� توندوتـیژ ی ببهسـ تـرێت ،چونكـ ه دهسـه�ت پێویسـت�ی بـ ه كهشــێیك
ئاشــتییان ه و متمانـهی دووالیهنـه ههیـه ،ئهمـهش بـ ه پێچهوانـهی توندوت�یژ ییـهوه كـ ه كهشــێیك پــڕ لـه تــرس و دڵـهڕ ێ
اوك و بێمتامانـه ی� دهخوڵقێنێــت و
لــه وههــا كهشێكیشــدا گهش ـ ه دهكات (.)1970 ,Arendt
ئاڕێنــت دواتــر ل ـ ه كتێبهكهیــدا دێت ـه س ـهر بــایس دهس ـه ڵ� ت� حكوم ـهت و دهنووســێت ئ ـهوهی ك ـه دهس ـه ڵ�ت دهبهخشــێته یاســا و دام ـهزراوه ن
كا�
ڵ
ڵ
و�ت ـه بــۆ حكوم ـهت ههیان ـه ،دهریدهبــڕن و پێی ـهوه پابهنــد دهبــن .ئ ـهو دهشــڵێت ئ هگ ـهر حكوم ـه ت ێ
�
و�تێــك بریتیی ـه ل ـهو پاڵپشــتییهی ك ـه خهڵــی ئ ـهو
ڵ
ڵ ت
ـۆ� لـ ه دهســت دهدات ،بـ ه جۆرێــك كـ ه دهسـه� ت� لهدهســتچوو بـه
ـۆ� لـ ه دهســت دا ،ئـهوا بـ ه شــێوهیهیك یاسـ یـا� دهسـه�� خـ ی
پشــتیوان�ی خهڵــی خـ ی
ڵ
هیــچ ڕێــگا و هۆكارێــك ،تهنانـهت بـه توندوت�یژ یــش ،ناگهڕێتـهوه بــۆ حكومـهت ،مهگـهر ئـهوهی حكومـهت بتوانێــت دهسـه�ت بــۆ سـهرچاو ه یهكــهیم

و ڕهس ـهنهكهی ،ك ـ ه بریتیی ـه ل ـه پشـ ن
ـتیوا� و متمان ـه و هاوئاههنگ ـیی خهڵــك ،بگهڕێنێت ـهوه ( .)41.Ibid, pئارێنــت نموون ـهی ئ ـهو حكومهتان ـهش
ڵ
ڵ
و� گرتنهبـهری ڕێـ ن
دێنێتـهو ه كـه بــۆ بهدهستخسـ ت ن
ـگاكا� توندوتـیژ ی دهدهن و ئ همـه بـ ه ههڵهیـهك ناودهبــات
ـ� یــان بهدهســتهێنانهوهی دهسـه�ت هـه
ڵ
ڵ
ـار� لـ ه نــاو دهچێــت و ئـهوهی ئـهوان دهســتیان دهكهوێــت بریـ تـی دهبێــت لـه توندوتـیژ ی ،نـهك دهسـه�ت؛
كـ ه بـه هۆیـهوه خــودی دهسـه�ت بـ ه یهكجـ ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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واتـ ه توندوتـیژ � جێگـهی دهسـه ڵ�ت دهگرێتـهوه و حكومهتیــش كـه دامـهزراوهی دهسـه ڵ�ته دهبێتـه ئامرازێــك بــۆ جێبهجێكـ ن
ـرد� توندوتـیژ ی بـه سـهر
ی
ڵ
پاند� هـ �ێزـر بهس ـهر خهڵكــدا بهڵكــو بریتیی ـ ه ل ـه پهیداكـ ن
خهڵكــدا ،ك ـه ئهم ـهش پێچهوان ـهی رسووشـ تـی دهس ـه�ته ك ـ ه بریـ تـی نیی ـ ه ل ـه س ـه ن
ـرد� توانــا ل ـه
ڕێگ ـهی خهڵك ـهوه ،ن ـهك بهس ـهر خهڵك ـهوه (.)Frazer, & Hutchings, 2008
ڵ
ڵ
ئارێنــت ئامــاژه بـهوهش دهدات كـ ه دهتوانرێــت توندوتـیژ ی� بخرێتـ ه شــوێ�ن دهسـه�ت و سـهركهوتووش بكرێــت ،بـه�م هیچــكات ناتوانرێــت ئهمـه بـه
� باجـ ن
ئاسـ نـا� و بـه ب ێ
ـدا� قــورس ئهنجــام بدرێــت ،باجێــك كـ ه نـهك هـهر خهڵــك بهڵكــو خــودی فهرمانــڕهواش دهیــدات و دواجاریــش هـهردووال دۆڕاوی
ڵ
ئـهم ههژموونـه توندوت�یژ یــن بـه سـهر دهسـه�تدا و هیچكاتیــش ناتوانرێــت ڕهوایـه ت� بـهم كاره بدرێــت ،چونكـه هیچــكات ناتوانرێــت توندوتـیژ ی وهك
دهس��ه ڵ�ت پێناس��ه و پی��اده بكرێ��ت ( .)Arendt, 1970, p.52ئارێنــت پشتبهســت�ن دهوڵـهت بـ ه توندوتـیژ ی بـه لهخۆنامۆبـ ن
ـوو� دهوڵـهت ناودهبــات
و ل ـهو باوهڕهدای ـ ه ئ هگ ـهر دهوڵ ـهت ل ـه بــری هـ �ێزـری پێكهاتــوو ل ـ ه كۆبوون ـهوهی خهڵــك ل ـه دهوری كارێــی هاوب ـهش پشــت ب ـ ه ئامرازێــی توندوت ـیژ ی�
ڵ
ـتدا� سـهرچاوه ن
ڕ� ڕاسـت خــۆی دهرچــووه و دوچــاری الدان بــوو ه و ئهمـهش ئهنجــایم لهدهسـ ن
ببهســتێت ،ئـهوه ئـهو دهوڵهتـه لـ ه �
كا� دهسـه�تیه ت�
�ی
ێ
ڵ
ن
ك ـه دهیهوێــت ب ـه پشتبهسـ ت ن
ـ� ب ـ ه س ـهرچاوهكا� توندوت ـیژ ی خــۆی بهێڵێت ـهوه؛ ب ـه�م ب ـ ه گوت ـهی ئارێنــت ،س ـهركەوتوو نابێــت ل ـهوهی خــۆی وهك
ڵ
دهسـه�ت نیشــان بــدات.
ڵ
ب ه شــێوهیهیك گشـ تـی ،دهسـه ڵ�ت الی ئارێنت بریتییه له به �ێز
ه� ی� خهڵك كاتێك ك ه پێكهو ه و ل ه پێناو ئامانجێیك هاوبهشــدا دهســتبهكار دهبن؛ به�م
توندوتـیژ ی ئهكتێكـه كاتێــك دێتـه بــوون كـ ه ڕازیكــردن ،باوهڕپێهێنــان و گفتوگــۆ شكســت دێنێــت .لـه ڕاســتیدا توندوتـیژ ی كاتێــك بـه دیــار دهكهوێــت كـه
دهس ـه ڵ�ت كهوتبێت ـه مهترس ـ لهناوچوون ـهوه ،ئیــدی ئ ـهوكات ل ـه بــری كاری ب ـ ه كۆم ـهڵ ،پشــت ب ـه ئام ـرازه ن
كا� زهبــر و زۆر دهبهسـ تـرێت .ه ـهر بۆی ـه
یی
ڵ
ڵ
ر� ههبـ ن
ر� فــره ی� و توندوت�یژ یــش پێشــمه ج
دهس ـه�ت كاری كهســان و توندوت ـیژ ی كاری كهســێكه؛ دهس ـه�ت پێشــمه ج
ـوو� ئام ـرازی تونــدی ههی ـه.
بـهم پێیـهش ناتوانرێــت بـه توندوتـیژ � دهسـه ڵ�ت بهدهســت بخرێــت ،بهڵكــو وهك ئارێنــت دهڵێــت دهسـه ڵ�ت بــۆ بـ ن
ـوو� خــۆی تهنیــا پشــت بـه خــودی
ی
ڵ
خــۆی دهبهســتێت و هــاوكات دهس ـه�ت تهنهــا خــودی خــۆی بهره ـهم دێنێت ـهو ه و ههرگ�یز یــش توندوت ـیژ ی بهره ـهم ناهێنێــت .الی ئارێنــت ئامانــیج
ڵ
ـد� كهشــێكه كـ ه تیایــدا توندوتـیژ ی ،پێشــێلكردن و وێرانكــردن بـ ن
دهسـه ڵ�ت خوڵقانـ ن
ـوو� نییـه ،بهڵكــو دهسـه�ت ئـهو ڕاســتییه دێنێتـ ه كایـهوه كـ ه تیایــدا

پهیوهندییـهكان و ڕاســتییه نوێــكان بونیــات دهنرێــن.

دەرەنجام:

ڵ
ـە�ت و توندوت ـیژ ی ناکــەن ناکۆکــە و رەخنــەی ئەوەیــان لێ دەگــرێ کــە نـ ب ێ
ـا� بــە هیــچ
ئارێنــت لــە گــەڵ ئــەو توێژەرانــەی جیــاوازی لــە نێــوان دەسـ

جۆرێــک ئــەو دوو چەمکــە تێکــەڵ بکرێــن و بکرێنــە هاومانــا .لــە هەمــان کاتــدا دیــدی خــۆی بــۆ جیــاوازی نێــوان ئــەو دوو پرســە دەخاتــە روو بــە جۆرێــک
ڵ
ن
ن
سەرچاوەکا� هەردووکیان و ئامراز
بەکارهێنا� ناهێنێتەوە .بە پێچەوانەوە
توندوت�یژ ی وەکو ئامرازێیک دەست دەسە�ت سەیر ناکات و بیانوو بۆ
و مەبەســتەکانیان بــە جیــاواز دەبیـنێ .

ڵ
� ق
ش
یژ
ت
بە� سێیەم:
ع�ا� هاوچەرخدا
رسوش� دەسە�ت و
توندوت�ی لە ێ
پێشەیک:

ڵ
ڵ
دەوڵـ ت
ـە� عـ ێ�ـراق لەوەتــەی لــە ســا� 1921دا دامــەزراوە ،بــەو تێگەیشــتنەی ئارێنــت خســتۆتیە ڕوو دەربــارەی دهس ـه�ت و توندوت ـیژ ی ،کێشــەی
�
یژ
ـرە� تیــا نەگــوزەر ب ێ
ا� کــە دەوڵــەت
بــەردەوایم هەبــووە .هیــچ دەیەیــەک لــەو تەمەنــە نزیــک ســەد ســاڵەی عـ ێـراق نیــە بازنەیــەک لــە توندوتـ ی و نــا ئۆقـ ی
ڵ
ڵ
ـەرەکییەکا� .بــەم جــۆرە تــا دەگاتــە سـ ڵـا�  2003دەوڵـ ت
ن
ـە� عـ ێ�ـراق بــە تێگەیشــت�ن ئارێنــت کێشــەی قــو� دهس ـه� ت�
یەکێــک بــووە لــە بەکارهێنــەرە سـ
هەبــووە و دەوڵــەت فــۆریم جۆراوجــۆری توندوتـیژ ی بەکارهێنــاوە لــە دژی خەڵکەکــەی خــۆی .ئەمــەش لــە دەرەوەی تێگەیشــت�ن ئارێنــت یــش گومـ نـا�
ـە� دهسـه ڵ�ت و سیســتیم بەڕێوەبــردن .ڕووخـ نـا� ڕژێــی بەعــس لــە  2003پەنجەرەیــەیک نـ �
گــەورەی خســتبووە ســەر ڕەوایـ ت
ـو� لــە مـ �ێژـرووی �
ع�اقــدا
ێ
ێ
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کــردەوە و ئومێــدی مۆدێلێــی نـ �
ـو� حوکم ـڕ نا� الی خەڵــک دروســت کــرد .ئەگــەر چ� دۆخەکــە جیــاوازە و مۆدێــی حوکمڕانیەکــەش هاوشــێوەی
ێ
ڵ
ـە�م تــا نوســی�ن ئــەم توێژینەوەیــەش ڕەوایــە بگوتــرێ کــە ئــەو قۆناغــە نوێیــەش ڕووبــەرووی کۆمەڵێــک کێشــەی بنـ ت
ـەڕە� بۆتــەوە
ئــەوەی بەعــس نیــە ،بـ

ڵ
ڵ
ن
دیارەکا� نێو دەســە�ت لە دوای
لە هەردوو پریس دهسـه�ت و توندوت�یژ یدا .لەم بەشــەدا لە چوارچێوەی دوو باســدا هەڵوەســتە لە ســەر ئهکتەرە
ڵ
 2003و ئــەو گۆڕانکارییانــەی لــە دوای کشــانەوەی هـ �ـر ن
ێزەکا� ئەمریــکا لــە عـ ێ�ـراق لــە ســا�  2011هاتنــە کایــەوە ،دەکات.

ڵ
� ق
ن
ع�ا� دوای 2003
بایس یەکەم :ئهکتەرەکا� نێو دهسه�ت لە ێ

ت
ئەمریــکا و بەریتانیــا و هاوپەیمانەکانیــان لــە بەهــاری  2003ڕژێــی بەعســیان لــە عـ ێ�ـراق ڕووخانــد کــە لــە الیــەن ســەددام حوسـ �ێن
ـەرۆکایە�
ـ� سـ
ڵ
دەک ـرا .لــە ســەرەتای داگ کـ ن
ـاکا� نێودەوڵـ ت
ه�انــە خۆیــان وەکــو داگــرکار  Occupierبــە گوێــرەی یاسـ ن
ـرد� عـ ێ�ـراق ،ئــەو �ێز
ـە� ناســاند و دهس ـه� ت�
�ی
ی
ن
ـرۆ�Office of Reconstruction
حوکمـڕا� کردنیــان بەخۆیانــدا .ئەوەبــوو ســەرەتا دامەزراوەیەکیــان بــە نــاوی ئۆفیــی بونیادنانــەوە و هــاوکاری مـ ی
ڵ
 )and Humanitarian Aid (ORHAدامەزرانــد و جــەی گارنــەری ژەنــەرا� خانەنشــینکراوی ئەمریکیــان کــردە بەڕێوەبــەری ئــەو ئۆفیســە کــە
ـۆر� بــە پینتاگــۆن دەدا .دواتــر لــە مانـ گـی ئایــاری  2003ئــەو دامەزراوەیــە ناوەکــەی گــۆڕا بــۆ دهسـه ڵ� ت� ت
ڕاســتەوخۆ ڕاپـ ت
کا� هاوپەیمانــان Coalitions

ڵ
ش
ـەکە� گــۆڕدرا بــۆ دیبلۆمـ تـا� ئەمریــی پــۆڵ بریمــەر لــە گــەڵ دهسـه�تێیک فراوانـ تـر بــۆ هەڵســوکەوتکردن
)Provisional Authority (CPAو بەرپرسـ
و بڕیــاردان (بڕوانــە .)2004 ,Zwanenburgئــەو  CPAیــە بــووە ئهکتەرێــی غەیــرە عـ �ـر قا� کــە دهس ـه ڵ� ت� تــەواوی بەســەر بەڕێوەبـ ن
ـرد� دامــەزراوە
ێ
فــەریم و نــا فەرمییـ ن
ـەکا� نێــو ســنووری ســیایس عـ �ـراق وەرگــرت .لــەو ســەردەم هەرێــی کوردسـ ن
ـتا� عـ ێ�ـراق وەکــو چوارچێوەیــەیک دیفاکتــۆ لــە دەرەوەی
ێ
ڵ
دهس ـه ڵ� ت� عـ �ـراق بــوو پێــش  2003و بــە گوێــرەی بڕیــاری  688ی ئەنجومـ ن
ـە� ئاسـ ش
ـای� نەتــەوە یەکگرتــووەکان کــە لــە ســا�  1991دەرچووبــوو،
ێ
دەپارێــزرا .لــەو کاتــدا جگــە لــەوەی هەرێــی کوردســتان وەکــو کیانێــک کــە خـ ن
ـلێما� کــە الیـ ن
ـاوە� دوو ئیــدارەی بەڕێوەبــردن بــوو لــە هەولـ �ـر و سـ ن
ـە�
ێ
ـرد� خەڵکیــان بەڕێــوە دەبــرد ،کۆمەڵێــک حــز� سیاســیش لــەو گۆڕەپانــە وەکــو ئهکتــەری ژێــر دەوڵـ ت
ـەکا� حوکمـڕ نا� کـ ن
کــەیم ئەرکـ ن
ـە� بوونیــان هەبــوو.
ب
لــە نــاو بەشـ ن
ـەکا� دیکــەی عـ �ـراق جگــە لــە  CPAئهکتــەری دیکــەی ژێــر دەوڵـ ت
ـە� بــە کاریگــەر جۆراوجــۆر بوونیــان هەبــوو .حزبــە شــیعەگەرە
ێ
ڵ
ن
و�ت و خەریــی خــۆ ڕێکخســتنەوە بــوون بــە تایبــەت ئەنجومـ ن
ـە� بـ ڵـا�ی شـ ش
ئۆپۆزیسـ
ـیۆنەکا� پێشــوو لــە ئـ ێ�ـران گەڕابوونــەوە
ـۆڕ� ئیســایم لــە عـ ێ�ـراق
ـز� دەعــوەی ئیســایم کــە ئەمانــە جگــە لــە باڵــە سیاســییەکە هـ �ێزـری چەکداریشــیان هەبــوو( بڕوانــە,Alaaldin ;2018 ,Nada and Rowa
و حـ ب
�
 .)2005 ,and Beehner ;2017 ,Alaaldin and Attia ;2017ئــەو هـ �ـر
ـە�
ـنا� بەرنامــەی ســیایس و مەزهـ ب
ێزە شــیعانە لــە ئـ ێـران و لەبــەر ڕۆشـ ی
کۆمــاری ئیســایم ڕاهێ�ن ابــوون و کاریــان بــۆ دامەزرانـ ن
ـد� ڕژێمێــی هاوشــێوە لــە عـ ێ�ـراق دەکــرد .دوای کەوت ـین ڕژێــی بەعــس گەڕاونەتــەوە عـ ێ�ـراق
و ئیــدی بەعــس وەکــو گەورەتریــن بەربەسـ تـی بــەردەم چاالکیەکانیــان نەمــا تــا ڕێگریــان لێ بــکات .ئــەو �ێز
ه�انــە دەســتیان بــە خــۆ ڕێکخســتنەوە و
ئامادەســازی کــرد بــۆ قۆنــا�غ نـ �
ـو� حوکمکــردن لــە عـ ێ�ـراق ( .)2017 ,Alaaldinلــە پــاڵ ئەمانــەش هـ �ێزـری دیکــەش دروســت بــوون وەکــو جەیـ شـی
ێ
گ
ن
ن
ن
مەهــدی کــە موقتــەدا ســەدر لــە دوای ڕوخــا� ڕژێــی بەعــس بانــی الیەنگــرەکا� کــرد کــە بچنــە ڕیــزی ســوپاکەی بــۆ دەرکــرد� ســوپای ئەمریــکا لــە
ڵ
ـرد� میلیشـ ن
و�تــە جۆراوجۆرەکانــەوە دەسـ تـی بــە پتەوکـ ن
عـ �ـراق و دامەزرانـ ن
ـیاکا� کــرد و لــە لوبنــان لــە ســەر
ـد� حوکمڕانێتیــەیک شــیعە .ئــەم گروپــە لــە
ێ
ه�شــکردنە ســەر ســوپای ئەمریــکا و هاوپەیمانـ ن
دەسـ تـی حزبوڵـ ڵـا ڕاهێنانیــان وەرگــرت و لــە  2004دەســتیان بــە �
ـەکا� کــرد و لــە چەندیــن شــاری
ێ
باشــووری عـ ێ�ـراق بوونــە خــاوەن توانــا و کاریگــەری (بڕوانــە  .)2017 ,Stanford Universityئــەم گروپــەش لــە دوای  2005ەوە پاڵپشـ تـی لــە

ژمارەیــەک کاندیــد کــرد و بــوو بــە تەیــاری ســەدری.
ن
گروو� بەرهەڵستکاری بە ناو ئیسالیم دژ بە ئەمریکا ،وەکو ئەلقاعیدە،
پاشماوەکا� ڕژێیم بەعس خۆیان لە چوارچێوەی
سوننییەکان بە تایبەت
پ
ڕێکخســت .بــە تایبــەت لــە دوای ئــەوەی حاکــی مـ ن
ـەدە� ئەمریــی لــە عـ �ـراق پــۆڵ بریمــەر لــە ئایــاری  2003لــە دوو بڕیــاردا کــە ڕیشەکێشـ ن
ـکرد� بەعــس
ێ
ـای� و هەواڵگرییـ ن
و بڕیــاری هەڵوەشــاندنەوەی ســوپا و دامــەزراوە ئاسـ ش
ـەکا� ڕژێــی بەعــس بــوون ( )2003 ,Al-Waqai Al-Iraqiyژمارەیــەیک
اوەکا� دەوڵــەت و کارەوە (بڕوانــە . )2016 ,Zinnلێکەوتـ ن
ن
ـەکا� ئــەو دوو بڕیــارە تــا نووســی�ن ئــەم
گــەورەی لــەو خەڵکــە خســتە دەرەوەی دامــەزر
ن
اوەکا� دەوڵــەت لــە عـ ێ�ـر قا� نوێــدا بــە تـ خ
ـۆ� دیــارن.
توێژینەوەیــەش بــە ســەر ســەقامگ�ی ی ســیایس و کار یا� دامــەزر
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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عهرەبــە ســونییەکان کــە لــە هەشــتا سـ ڵـا� پێشــوودا بــە سەردەسـ تـی جڵــەوی حوکم ـڕ نا� �
ع�اقیــان بــە دەســتەوە بــوو ،بــەو دوو بڕیــارەی لــە ســەرەوە
ێ
ن
ن
بژ
اردنەکا�
هەڵ�
مەدە� و سەربازییەکانیان .ئەمە وای لێکردن لە
ئاماژەیان بۆ کرا کەوتنە دەرەوەی حوکمڕانییەوە ،بە تایبەت دەستەبژێرە سیایس و
 2005و نوســینەوە و دەنگــدان لــە ســەر دەســتووری  2005بەشــدارییەیک کارا نەکــەن و تــا ڕادەیــەیک فـراوان بایکـ ت
ـۆ� پرۆســەکە بکــەن (Cockburn
ـرو� دیکــەدا کاری ئــاژاوە و توندوتـیژ ی
 .)2005 ,and Senguptaلەمــەش زیاتــر بکەونــە ســەنگەری دژ بــەو ئەزموونــە نوێیــە و لــە پــاڵ قاعیــدە و گـ پ
بــە فــۆریم جۆراوجــۆر لــە دژی ئەمریکییــەکان و حکومەتــە ســاوایەکەی عـ �ـراق بگرنــە بــەر .ئــەم دۆخــە نوێیــە هاوتەریــب لــە گــەڵ بـ ن
ـوو� زەمینــە و
ێ
پێشــینەی نــا تەبــا� ســیایس و مەزهــە� لــە نێــو هــەردوو مەزهــە� شــیعە و ســوننە لــە عـ �ـراق ،هەروەهــا لــە گــەڵ نەبـ ن
ـوو� بەرنامەیــەیک ســیایس
ێ
ب
ب
ی
ڵ
� ق
ن
ن
ـۆ� لــە نێــوان شــیعە کــە
پێگەیشــتوو بــۆ پێکـ ی
ـانا� بــووە هــۆی هەڵگ�ی ســاند� شــەڕی ناوخـ ی
ـەوە� لــە عـ ێـرا� نــوێ ،لــە ســا��  2006بــە دواوە بــە سـ ی
حوکمـڕ نا� بــە دەســتەوە بــوو ،هەروەهــا عـهرە� ســون�ن کــە لــە گــرو� جۆراوجــۆری بەرهەڵســتکاری خــۆی ڕێکخســتبوو .هــەزاران خەڵــک لــە پێکـ ن
ـدادا�
پ
ب
تایـ فـی بوونــە قوربـ نـا� ئــەو دۆخــە تایفییــە تونــدە ( .)2006 ,Al-Khalidi and Tanner ;2018 ,Alaaldin ;2014 ,Al-Qaraweeبــەم جــۆرە لــە
ن
نــاو چوارچێــوەی �
ـەرەتاکا�  2003چەندیــن ئهکتــەری جۆراوجــۆر بــە کاریگــەری فــرەوە کارا بــوون و پەیوەنــدی و کارلێکیــان کاریگــەری
ع�اقــدا لــە سـ
ێ
گــەورەی بەســەر ســەقامگ�ی ی ســیایس و ئاسـ ش
ـای� و باروگــوزەر نا� خەڵکــەوە هەبــوو .ڕاســتە دواتــر لــە  2005یەکــەم هەڵـ ب ژـراردن لــە دوای کەوت ـین

ـتیما� و حکومەتێــی ت
ڕژێــی ســەددام ئەنجامــدرا کــە ئەنجومەنێــی نیشـ ن
کا� عـ �ـر قا� لێکەوتــەوە کــە �
ع�اقیـ شـی کــردە خــاوەن دەســتوورێیک نــورساو،
ێ
ێ
ڵ
ـە�م ئــەو دۆخــە بــە نــا ئۆقــرە� تــا سـ ڵـا�  2011بــەردەوام بــوو کــە لــەو ســاڵەدا هـ �ـر ن
ێزەکا� ئەمریــکا لــە عـ ێ�ـراق کشــانەوە بــە گوێــرەی ڕێکەوتنامــەی
بـ
ی
ـای� نێــوان ئەمریــکا و حکومـ ت
ـە� عـ �ـراق ( .)2008 ,U.S Department of Stateکشــانەوەی هـ �ـر ن
ئاسـ ش
ێزەکا� ئەمریــکا گۆڕەپانەکــەی بەســەر دوو
ێ
ڵ
دە� و دهسـه ڵ�ت لــە عـ �ـر قا� نوێــدا ڕووبــەرووی ئەگــەری خراپـ تـر دەبێتــەوە ،یــان حکومـ ت
وا� کــرد .یــان ئەوەتــا بازنــەی توندوتـیژ ی فراوانـ تـر ب ێ
ـە�
ئەگــەردا
ێ
� ق
هەڵەکا� پێشــوو دەبێتە خاوەن بەرنامەیەیک نیشـ ن
ن
ن
ـتیما� کۆکەرەوە
نێودەوڵەتییەکا� بە ســوودوەرگرتن لە
ع�ا� بە هاوکاری ئەمریکا و هاوپەیمانە
ێ
 Inclusiveلــە بــەر ڕۆشــنا� دەســتووری عـ �ـراق .بــە هەڵوەســتەکردن لــە ســەر لێکەوتـ ن
ـەکا� دوای کشــانەوەی ســوپای ئەمریــکا و ئــەو دۆخــە ئاڵــۆزەی
ێ
ی
ـە� ئـه ت
هاتــە کایــەوە ،دەکرێــت بگوترێــت کــە حکومـ ت
وكا� عـ �ـراق ڕەوتەکــەی بــەرەو بـژاردەی یەکــەم بــرد و کشــانەوەی ئەمریکییـ ن
ـەکا� بــە دەرفــەت ز نا�
ێ
بــۆ ئــەوەی لــە �
ـۆز� زیاتــر ببــات.
ڕ� گرتنهبـهری هەندێــك سیاســەتەوە دۆخەکــە بــەرەو ئاڵـ ی
ێ

�ێز ن
دۆ� �
بایس دووەم :خ
ه�ەکا� ئەمریکا لە 2011
ع�اق لە دوای کشانەوەی
ێ

لــە دوای کشــانەوەی هـ �ـر ن
ـە� ئـه ت
دۆ� ســیایس عـ �ـراق بــەرەو نائۆقــرە� زیاتــر چــوو .حکومـ ت
ێزەکا� ئەمریــکا خ
وكا� عـ ێ�ـراق و بـ ه تایبهتیــش لـه مــاوهی نێــوان
ێ
ی
ڵ
ن
ن
ت
ناکۆکییەکا� لە گەڵ هەرێیم کوردستان پەرەپێدا .بەم
اوانکرد� بازنەی
سیاسە� پەراوێزخست�ن زیاتری سونییەکان و فر
سا� ن� ()2010-2014
ت
ن
تن
ـەوە� بــووە دیــوی پێشــەوەی
ـە� و نەتـ ی
جــۆرە لــە بــری لەخۆگرتــن و ئاشــتەوای نیشــتیما� ،سیاســە� پەراوێزخســ� و جیــاکاری لــە ســەر بنەمــای مەزهـ ب
ن
ـوننەکا� کــردە ئامانــج
حوکمکــردن لــە عـ ێ�ـراق (بڕوانــە .)2016 ,and Al-Qarawee ;2014 ,Al-Ali ;2013 ,Sullivan :ئــەو سیاســەتە عهرەبــە سـ
ڵ
هاوو�تیـ نـا� ســون�ن و ســوود وەرگرتــن لــە بڕیــاری ڕیشەکێشـ ن
ن
ـکرد�
کرد� ســەرکردەکانیان و ڕەشــبگ�ی ی
و لێکەوتــەی جۆراوجــۆری وەکــو دەســتگ�ی
ن
اوەکا� دوور بخاتــەوە لــە کاتێــک ئــەو سیاســەتە ڕیزپــەڕی بــۆ عهرەبــە شــیعە کۆنــە بەعســییەکان
بەعــس بــۆ ئــەوەی ســوننیەکان لــە دەوڵــەت و دامــەزر
کــرد پــاش ئــەوەی چوونـ ه بـهرهی دهسـه ڵ�تدارانهوه ( .)2016 ,Al-Qaraweeئــەم جیاکارییــە عـهرە� ســوننەی زیاتــر هانــدا کــە لــە خۆڕێکخسـ ت ن
ـ� لــە
ب

ـرو� جۆراوجــۆری بەرهەڵســتکاری بــەردەوام بــن بــە تایبــەت کــە ئــەوان وەکــوکــوردەکان هیــچ قەوارەیــەیک فەرمیــان نەبــوو وەکــو هەرێــی کوردســتان
گـ پ

کــە لــە ڕووی ئاسایشــییەوە بیانپارێــزێ و خزمەتگوزاریشــیان بــۆ دابـین بــکات.

ـەکا� حکومـ ت
عهرەبــە ســونییەکان ناچاربــوون پەنــا بــۆ ڕێــگای جۆراوجــۆر بــەرن بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی سیاســەتە جیاکارییـ ن
ـە� عـ ێ�ـراق .لــە الیــەک
ـاوا� تەریقـ ت
ـۆرەکا� وەکــو قاعیــدە و ئەنسارولئیســام و پیـ ن
ن
ـە� نەقشــبەندی و ســوپای موجاهیدیــن و هـ �ێزـری
توندوت ـیژ ی لــە الیــەن گروپــە جۆراوجـ
ئیســایم لــە عـ �ـراق ( )2014 ,BBCو دەوڵـ ت
ـە� ئیســایم لــە عـ ێ�ـراق بــەردەوام بــوون ( ،)2016 ,and Crisis Group 2015 ,Bymanلــە الیــەیک
ێ
ن
ـەدە� وەکــو خۆپیشـ ن
ـرد� خزمەتگوزارییــە ســەرەتاییەکان چــاالیک مـ ن
دیکــە جەمــاوەر بــۆ داواکـ ن
ـاندانەکا�
ـاندا� فراوانیــان بەڕێــوە دەبــرد نمونــەی خۆپیشـ
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ڵ
ڵ
ئەنبــار و ســە�حەددین و موســڵ و لــە ســا�  2012و  2013کــە بــە تونــدی لــە الیــەن حکومەتــەوە بــە زەبــری هـ �ێزـر دامرکێندرانــەوە و هیــچ ئەنجامێــی
ئەرێ ـین بــۆ نیگــەر نا� و داخوازییەکانیــان نەبــوو( .)2013 ,and Crisis Group ;2013 ,Arangoحکومـ ت
ـە� عـ ێ�ـراق بەزەبــر و زەنــگ ڕووبــەرووی
هــەردوو ئاراســتەی بەرهەڵســتکاری و نــاڕازی ســونیەکان بویــەوە .ئــەو ڕووبــەروو بوونەوەیــە ئام ـرازی جۆراوجــۆری توندوت ـیژ ی تێــدا بەکارهێنــدرا

وەکــو بــەردەوایم دان بــە بەرەنگاربوونــەوەی ســەربازی لــە گــەڵ بەرهەڵســتکارە ســوونییەکان بــە پاســاوی ڕیشەکێشـ ن
ـکرد� بەعــس و شــەڕی تـ یـرۆر
� جیاکردنــەوەی ئــەو دوو پرســە لــە گــەڵ داخوازییـ ن
ب ێ
ـەکا� ســوننەکان .هەروەهــا دامرکاندنــەوەی خۆپیشــاندانەکانیان بــە زەبــری هـ �ێزـر ،و ڕاوەدوونـ نـا�
ـد� کەیــی جۆراوجــۆر لــە دادگاکان و ڕەشــبگ ی بــە کۆمــەڵ و بــە ئامانجکـ ن
ڕ� جوالنـ ن
هەنــدێ لــە ســەرکردە ســوونیە دیــارەکان لــە �
ـرد� مــاڵ و
�ی
ێ
ن
ت
رە� ســون�ن فراوانــر کــرد و مــەودای
ـوڕە� شــەقایم عـه ب
موڵکیــان لــە الیــەن میلیشــیا شــیعییەکان .ئــەم پەرچەکردارانــەی دەوڵــەت بازنــەی نیگــەرا� و تـ ی
ـتکردنیا� بــە پەراوێزبــوون بــردە قۆناغێــی دیکــە .ئــەم سیاســەتە بــواری بــۆ گەشــەکردن و گەورەبـ ن
ن
ـوو� گروپــە ت�ی ۆریســتیەکان زیاتــر کــردەوە و
هەسـ
ـان� بتوانــن لــە نــاو کۆمەڵگــەی ســون�ن مۆڵگــە زیــاد بکــەن .بــە تایبــەت گروپێــی وەکــو دەوڵـ ت
دەرفـ ت
ـە� ئــەوەی بــۆ دروســت کــردن کــە بــە ئاسـ ت
ـە� ئیســایم
توا� بە ئاسـ نـا� بە هۆی پاڵپشـ تـی شــەقامەوە دەســت بە ســەر موســڵ و شــارە عهرەبە ســوننە نیشـ ن
لە ع اق و شــام (داعش) کە دواتر ن
ـەکا� دیکەی
�ی
عـ ێ�ـراق بگــرێ.
ـەنەکرد� داعــش بــە تایبــەت دوای فراوانکـ ن
ن
ـرد� قەڵەمــڕەوی خــۆی لــە ســوریا و عـ �ـراق ،دۆخێــی نـ �
ســەرهەڵدان و تەشـ
ـو� هێنایــە کایــەوە .ســوننەکان
ێ
ێ
�
ین
ـواز� گەرمیــان لێکــردن یــان النیكـهم الریــان نەبــوو کاتێــک بەراوردیــان دەکــردن لــە
لــە عـ ێـراق لــە ســەرەتای هاتـ داعــش بــۆ شــارەکانیان بـ ه زۆری پێشـ ی
ـەکا� حکومـ ت
گــەڵ سیاســەتە جیاکارییـ ن
ن
ـوو� ب ـهره شــیعییه ن
ـە� فیــدر ڵا� عـ �ـر قا� ك ـه ههژمـ ن
روو� ب ـه س ـهرەوە دیــار بــوو (.)2015 ,Cockburn
كا� ب ـه
ێ
�
ن
ـو� �
ع�اقــدا جێــگا و پۆســتیان هەبــوو ،بوونــە
رە� ســون�ن  ،جگــە لەوانــەی لــە دوای  2003ەوە لــە نێــو پرۆســەی حوکمـڕا� نـ ێ ێ
بــەم جــۆرە زۆرینــەی عـه ب
خــاوەن ئهکتەرێــی نــوێ و کارا لــە عـ �ـراق کــە داعــش بــوو .ئــەو ئهکتــەرە بــەوە نەوەســتا وەکــو ئهکتەرێــی ژێــر دەوڵـ ت
ـە� هەڵســوکەوت بــکات بەڵکــو
ێ
ن
خــۆی وەکــو دەوڵـ ت
ـتکرد� دامــەزراوە بــە فــۆریم خــۆی و بڕیــار و ڕێنمـ یـا� کــرد لــەو ســنوورەی بــە زەبــری هـ �ێزـر
ـە� ئیســایم ڕاگەیانــد و دەسـ تـی بــە دروسـ
ڵ
لــە دەوڵـ ت
ت
ـەواوە� بــرد تــا ئــەو کاتــەی مەرجەعــە
ـە� عـ ێ�ـراق و ســوریای زەوت کردبــوو .ئــەم دۆخــە دهس ـه� ت� فــەریم لــە عـ ێ�ـراق تــا نزیکــەی داڕوخـ نـا� تـ
شــیعییەکان بــۆ پاراســت�ن شــوێنە پ�ی ۆزەکانیــان و حکومەتیــش لەبەغــدا فەتــوای بەرگــری جەماوەریــان دا و حەشــدی شــەعبییان دامەزرانــد (,Abbas
.)2017 ,O›Driscoll and Zoonen ;2017
ت
ن
دەوڵە� خۆی لە �
گۆڕەپا� سیایس �
دوای ئەوەی داعش
ع�اق و سوریا ڕاگەیاند و بوو بە ئەکتەرێیک دیکە لە سەر
شەع� وەکو
ع�اق ،حەشدی
ێ
ێ
ب
ف
ـرو� میلیشــیای شــییع پێکهاتــووە ،دامــەزرا .لەوســاوە لــە پــاڵ دەوڵــەت وەکــو دامەزراوەیــەیک
دامەزراوەیــەیک نیمچــە فــەریم تایــە� کــە لــە کۆمەڵێــک گـ پ
ف
ـرو� بەهـ �ێزـری تایــە� لــە گۆڕەپـ نـا� عـ ێ�ـراق کەوتنــە چــاالیک و توندوت ـیژ ی نوانــدن .ئــەم دوو گروپــە لەالیــەن چەندیــن دامــەزراوە و
لــەرزۆک ،دوو گـ پ
دەوڵـ ت
ـە� هەرێــی بــە فــۆریم جۆراوجــۆر پاڵپشـ تـی دەکرێــن و لــە ســەر گۆڕەپـ نـا� �
ع�اقــدا توندوتـیژ ی وەکــو تاکــە ئامـرازی سیاســەتکردن بــەکار دەهێـنن و
ێ
ڵ
ـاوو� ت� بوونــە قوربـ نـا� ئــەو تایفەگەرییــە و مــاڵ و موڵــک و ژیانیــان لــە دەســت دا و تــا ئێسـ ش
ـتا� لــە گەڵــدا
لــە نێــوان  2014تــا  2018ســەدان هــەزار هـ
بێــت دەوڵــەت توانیویـ ت
ت
کەم�یــن ژمــارەی ئــەو خەڵکــە بگەڕێنێتــەوە شــوێ�ن خۆیــان و ئــارایم و خزمەتگوزاریــان بــۆ دابـین بــکات.
ـە�

دەرەنجام:

ـە� و ژێــر دەوڵـ ت
ـە� و نیمچــە دەوڵـ ت
جــۆرە عـ �ـر قا� دوای  2003بــووە جێــگای ملمالنـ �ـی ژمارەیــەیک زۆر لــە ئهکتــەری فــەریم دەوڵـ ت
ـە� کــە زۆرینەیــان
ێ
ێ
گ
ڵ
توندوت�یژ یــان بــە فــۆریم جۆراوجــۆر وەکــو ئام ـرازی گرنــی خۆســەپاندن و خۆســەلماندن بــەکار هێنــاوە و لــە ئەنجامــدا هــەزاران هــاوو� ت� کــوژراون،

ڵ
ڵ
ڵ
ن
دەربەدەرکـراون و ب ێ
ـانەکا� شکسـ تـی دهسـه�ت و با�دەسـ تـی توندوت�یژ یــە وەکــو
� مــاڵ و جێــگا لــە و� ت� خۆیانــدا ئاوارەکـراون ،ئەمــەش لــە نیشــانە ئاسـ
ڵ
ق
تاکــە ئامـرازی یەکالکردنــەوەی کێشـ ن
ـەکا� سیاســەت لــە عـ ێ�ـرا� نوێــدا .هەروەهــا ئەمانــە نیشــانەی الوازی و نــاکار یا� ئــەو دەســە�تەن کــە ئارێنــت بــایس
دەکات کــە پەنــا بــۆ توندوتـیژ ی نابــات بەڵکــو هـ �ێزـری خــۆی لــە پشـ ن
ـتیوا� خەڵــک وەردەگــرێ.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ت
ت
دەوڵە� و نادەوڵەتییەکان لە �
ش
بە� چوارەم :ئیشکالیە� ئاوەژووبوونەوەی ڕۆڵە
ع�اق
ێ
پێشەیک:

ڵ
عـ �ـر قا� دوای گۆڕانکارییـ ن
ێزە سیاســییەکان پێشــبینیان دەکــرد .دۆخەکــە هــەر
ـەکا�  2003تــا ئێســتا نەبۆتــە ئــەو و�تــەی کــە خەڵــک و زۆرێــک لــە هـ �ـر
ێ
ن
ـد� ڕژێــی بەعــس ڕووبــەرووی کۆمەڵێــک ئاڵــۆزی ســیایس و ئەم ـین بویــەوە کــە تــا ئێســتاش لێکەوتـ ن
لــە دوای ڕووخانـ ن
اوەکا�
ـەکا� بەســەر دامــەزر

دەوڵــەت و ژیـ نـا� خەڵکــەوە بـ جێ
ـۆ� دەخرێنــە بــەر بــاس کــە بەشــدارییان
ـە� مــاون .لــەم بەشــەدا ،لــە دوو باســدا ،کۆمەڵێــک هــۆکاری دەرەیک و ناوخـ ی
ن
خ
ـۆ� عـ ێ�ـراق.
کــردووە لــە ئاڵۆزکــرد� دۆ� ناوخـ ی

بایس یەکەم :هۆکارە دەرەکییەکان

�غ
ن
ن
ن
�
ـتکرد� بڕیــار لــە ئیــدارەی ئەمریــکادا هەبــوو .پینتاگــۆن
ـدەکا� دروسـ
ت�وانیـین جیاجیــا لــە نێــو ناوەنـ
بــۆ قۆنــا دوای ڕووخــا� ڕژێــی بەعــس لــە  2003ێ ڕ
ن
و کۆشــی ســی و وەز ت
ـگاوەکا� دوای ڕوخانیــان دەکــرد .ئەمــە وای کــرد کــە دیدێــی
ارە� دەرەوە لــە دیــدی جیــاوازەوە ســەیری گۆڕانکارییــەکان و هەنـ
پ
ق
ناجێگــر بەســەر سیاسـ ت
ـە� ئەمریــکا بەرامبــەر بــە عـ ێ�ـرا� نــوێ زاڵ بێــت (بــۆ زانیــاری زیاتــر بڕوانــە;2005 ,Rathmeel ;2005 ,O›Hanlon :
ی
ـتبەکاربوو� پــۆل بریمــەر لــە ئایــاری  2003وەکــو حاکــی مـ ن
ن
ـەدە� ئەمریــکا لــە عـ ێ�ـراق و بەڕێوەبــەری
 .)2008 ,.Bensahel et alلــە دوای دەسـ
کا� هاوپەیمانــان  CPAدوو بڕیــاری هەســتیار کــە بڕیــاری ژمــارە 1ی ڕیشەکێشـ ن
دهس ـه ڵ� ت� ت
ـکرد� بەعــس و ژمــارە  2ی هەڵوەشــاندنەوەی ســوپا
ـەکا� ڕژێــی بەعــس دەرچــوون .ئــەو دوو بڕیــارە کاریگــەری گەورەیــان بەســەر نەخشــەی ســیایس نـ �
و ئاســایش و دامــەزراوە ئەم ـین و هەواڵگرییـ ن
ـو�
ێ
ن
اوەکا� عـ ێ�ـراق بـ جێ
دامــەزر
ـە� هێشــت .وەکــو لــە ســەرەوە ئامــاژەی پێکـراوە ،عهرەبــە ســوننیەکان کەوتنــە دەرەوەی پرۆســەی حوکمـڕ نا� .ئەمریکییــەکان
ـ� ئــەو دوو بڕیــارە بــۆ ئــەوە بــووکــە �
دەڵـ �ێن
ع�اقییــەکان بــە تایبــەت کــورد و شــیعە بــاوەڕ بکــەن کــە ســەردەیم حوکمـڕ نا� بەعــس و ســەددام حوسـ �ێن
ـ� کۆتـ یـا�
ێ
ڵ
هــات و ئیــدی گەڕانــەوەی بــۆ نیــە .ڕاســتە ئــەم دوو بڕیــارە دۆخێــی نـ �
ـە�م دەرگای بەســەر فــۆریم نـ �
ـو� لــە �
ـو� توندوت ـیژ ی
ع�اقــدا هێنایــە کایــەوە ،بـ
ێ
ێ
ێ
ن
ـۆ� لــە نێــو پێکهاتــە ســەرەکییەکان و هەروەهــا لــە گــەڵ دەزگا نوێیــەکا� دەوڵــەت دروســت کــرد .ئەمریکییــەکان بــەم بڕیارانــە بەشــداریان کــرد لــە
ناوخـ ی
�
ن
ـو� �
�ن
ع�اقــدا.
رە� ســوننە لــە حوکم ـڕا� نـ ێ ێ
پەراوێزخســت ع ـه ب
ڵ
ڵ
ن
ـتەکرد�
لــە الیــەیک دیکــە دەوڵەتـ نـا� دراوسـ ێ �ـی عـ ێ�ـراق بــە تایبــەت ئـ ێ�ـران و تورکیــا بــە قــو� دەســتیان خســتنە نێــو پرۆســەی ســیایس و هــەو� ئاراسـ
الیەنەکانیــان دا بــۆ پاراســت�ن بەرژەوەنــدی خۆیــان لــە عـ �ـر قا� نوێــدا .ئـ �ـران تــا ئەمــڕۆش لــە تورکیــا زیاتــر دەسـ تـی درێــژ و هەژمـ ن
ـوو� فراوانـ تـرە .بــەر
ێ
ێ
ڵ
ن
ـولەیما� وەکــو ئامــادەکاری دوای ڕووخـ نـا� ڕژێــی بەعــس
لــە ڕووخـ نـا� ڕژێــی عـ ێ�ـراق ،کۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران لــە ســا�  2002ژەنــەراڵ قاســم سـ
ن ڵ
ن �
�
ـە� بــا�ی
دامەزرانــد بــۆ ئــەوەی سەرپەرشـ تـی بەرژەوەندییــەکا� ئـ ێـران بــکات لــە عـ ێـراق  )29 .p ,2012 ,Terrill(.لــە جانیــوەری  ،2008ئەنجومـ

ن
ن
ن
ئاسـ ش
ـولەیما� ببێتــە بەرپــریس هەمــوو جوالنــەوە ســیایس و ئەم ـین و سـ
ـای� ئـ ێ�ـران بڕیاریــدا سـ
ـولەیما� کرایــە
ـەربازییەکا� ئـ ێ�ـران لــە عـ ێ�ـراق .واتــە سـ
خـ ن
ـولەیما� ڕێبەرایـ ت
ن
ـە� و نەخـ �ـر لــە جیـ تـا� ڕژێــی ئـ �ـران لــە هەمــوو کاروبارێــی �
ـاوە� بـ ڵ ێ
ـە� دەکات لــە دوای
ع�اقــدا .ســوپایس قــودیس ئـ ێ�ـر نا� کــە سـ
ێ
ێ
ێ
ن
ن
ـیعەکا� �
ڕوخا� ڕژێیم بەعســەوە بە جۆرەها شــێوە هاوکاری لۆجسـ تـی پێشـ ش
ـکە� گروپ و میلیشــیا شـ
ع�اق کردووە بۆ ئەوەی ســوپای ئەمریکا لە
ێ
ن
عـ �ـراق بکەنــە ئامانــج و ڕێــگا نــەدەن �
اتیجیەکا� ئـ ێ�ـران لــە ناوچەکــە ناکــۆک ب ێ
� .ئــەو هاوکارییــە
ع�اقێــک بونیــاد ب�ن ێتــەوە کــە لــە گــەڵ بەرژەوەندییــە سـ تـر
ێ
ێ
ڵ
بــە جۆرێــک بــووە کــە لێکۆڵەرێــک دە� « ســوپای قــودس بــۆ میلیشــیا شــیعەکان وەکــو قاعیــدە وایــە بــۆ میلیشــیا ســونییەکان» (Beehner and
ت
�
�ن
ـۆ� عـ ێ�ـراق و ڕێگــری کــردووە لــەوەی عـ ێ�ـراق ببێتــە کاراکتەرێــی
 .)2008 ,Brunoبــەم جــۆرە ئـ ێـران بــووە ئهکتەرێــی کارا لــە داڕشــت سیاســە� ناوخـ ی
ن
ســەربەخۆی بەهـ �ێزـر کــە بەرژوەنــدە سـ تـرات�یژ
یەکا� ئـ ێ�ـران وەکــو ســوپەرپاوەرێیک هەرێــی بخاتــە مەترســییەوە (.)2012 ,Bongers
ڵ
ڵ
ڵ
رۆ� تورکیــاش لــە خ
دۆ� دوای  2003ڕۆڵیــی دیــارە بــە تایبــەت کــە لــە ســەرەتای پرۆســەی ڕوخـ نـا� ڕژیــی بەعــس تورکیــا ڕۆ� نیگــەران و دوو د�
ـەرەکا� دابەشـ ن
ن
�
ـرا بــە بیانــووی ئــەوەی کــە پرۆســەی ســەربازی لــە دژی ڕژیــی ســەددام ئەگـ
ـبوو� عـ ێ�ـراق زیــاد دەکات کــە ئەمــەش بــە
لــەو پرۆســەیە گـ ێ ڕ
ت
ن
ش
ـۆ� تورکیــا
دەوری خــۆی دەرفــەت بــۆ دروســتبوو� دەوڵــە� کــوردی زیاتــر دەکات .وەهــا دەوڵەتێــک کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە ســەر ئاســای� ناوخـ ی
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دە� (الســعدون .) 2012 ،بــە الی تورکیــا یەکێـ تـی خــایک عـ ێ�ـراق بەشــێکە لــە ئاسـ ش
ـای� جیۆســیایس ،ســەقامگ�ی ی لــە عـ ێ�ـراق ئاسـ ش
ب ێ
ـای� ئابــوری بــۆ
ـتیما� تورکیــا ســەیر کـراوە و لــە پرسـ ن
ـای� نیشـ ن
تورکیــا دابـین دەکات (باکـ یـر .)2015 ،بــەم جــۆرە عـ ێ�ـراق هەمیشــە وەکــو بەشــێیک گرنــگ لــە ئاسـ ش
ـەکا�
پەیوەســت بــە کــورد ،تورکمانـ ن
ـەکا� عـ �ـراق و عـهرە� ســون�ن  ،تورکیــا دەسـ تـی لــە کاروبــاری عـ �ـراق وەرداوە .پەیوەندییـ ن
ـەکا� بــە گوێــرەی هەڵســوکەوت و
ێ
ێ
ب
ڵ
و�تــە گــۆڕ نا� بەســەردا هاتــووە .تورکیــا لــە دوای  2003ەوە چ لــە ڕووی ســەربازی لــە �
دۆ� ناوخــۆ� عـ �ـراق لــە گــەڵ حکومـ ت
خ
ڕ� بۆردوومـ نـا�
ـە� ئــەو
ی ێ
ێ
ن
ـار� کرێــکار نا� کوردســتان ( )PKKچ لــە ڕووی ســیایس لــە �
ـدارەکا� پـ ت
ن
بــەردەوایم سـ
ڕ� پاڵپشـ تـی لۆجسـ تـی
ـنوورەکا� عـ ێ�ـراق بــۆ بەئامانجگرت ـین چەکـ
ێ
تورکمــان و حزبەکانیــان و هەنــدێ تەیــاری ســون�ن  ،دەسـ تـی لــە کاروبــاری �
ع�اقــدا هەبــووە (باکـ یـر 2015،و عبداللطيــف2015،و العيســاوي2016 ،
ێ
هەروەهــا .)2012 ,Cagaptay and Evans
ڵ
ڕۆ� گەورەیــان هەبــوو لــەو کێشــانەی ڕووبــەرووی دهسـه ڵ�ت و دامــەزراوە نوێیـ ن
ێزە نێودەوڵـ ت
ـەکا� عـ ێ�ـراق
ـە� و هەرێمییــەکان لــە دوای 2003
واتــا هـ �ـر
بوونــەوە و بــوار و زەمینــەی ئەوەیــان فراوانـ تـر کــرد کــە هــەم دامــەزراوە دەوڵەتییــەکان توندوت ـیژ ی بــەکار بهێ ـنن وەکــو میکان�یز مێــک بــۆ مانــەوە هــەم

ڵ
یژ
نن
دامــەزراوە نــا دەوڵەتییــەکان دەســتیان درێـ ب ێ
ـۆ� تۆکمــە الواز بکــەن.
ـژ� و ئەوانیــش توندوتـ ی بــەکار بهیـ و بــواری گەشــەکردن بــۆ دهسـه�تێیک ناوخـ ی
ڵ
ڵ
ئەمــەش دیســان دەســە�ت لــە عـ ێ�ـراق لــە روانگــەی تیــۆر و دیــدی ئارێنــت دەخاتــە بــەردەم پرســیاری گــەورەوە و ئــەوە دەخاتــە رووکــە توندوتـیژ ی رۆ�
ڵ
ن
اوەکا�.
بەرجەســتە و یەکال کــەرەوەی دیکــە نــەک دەســە�ت و دامــەزر
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گ
عـ �ـراق لەوەتــەی دامــەزراوە لــە ســەر بنەمــای یەکێـ تـی ئارەزوومەندانــەی نێــوان پێکهاتـ ن
ـەکا� دروســت نەبــووە .بۆیــە هەمیشــە دڕدۆنــی لــە نێــوان
ێ
دەوڵــەت و پێکهاتــە جیاوازەکانــدا بــە ڕێــژەی جۆراوجــۆر بـ ن
ـوو� هەبــووە .لــە ســەردەیم حوکمڕانێـ تـی کۆماریــدا لــە دوای  1958ەوە بــە شــێوەیەیک چڕتــر
ڵ
�
�ن
رە� شــیعە و
عـه ب
رە� ســون پێکهاتــەی بــا� دەســت و خــاوەن هەژمــوون و فەرمــان بــووە .ئەمــە هــەردوو پێکهاتــەی دیکــەی ســەرەیک عـ ێـراق کــە عـه ب
ڵ
کــورد ی خســتۆتە دۆخێــک کــە یــان هەســت نەکــەن هــاوو� ت� ئــەو نیشــتیمانەن یــان هەمیشــە وەکــو پلــە دوو و ێ
س خۆیــان پلەبەنــد بکــەن و ببیـنن .

س پێکهاتــە ســەرەکییە و پێکهاتـ ن
کــە ڕژێــی بەعــس لــە  2003ڕووخــا ،خۆشــبین�ی ئــەوە هاتــە پێــش کــە ئــەو ێ
ـەکا� دیکــە دەگەنــە ڕێکەوتــن لــە ســەر
چوارچێوەیــەیک نــوێ کــە نەهامەتییـ ن
ـەکا� ڕابــردوو ببنــە وانــە و بــە ســەر هیــچ الیەنێــی دیکــە دووبــارە نەبنــەوە و عـ �ـراق ببێتــە دەوڵـ ت
ـە� هەمــووان.
ێ
ـە� نیشـ ن
ـد� ئەنجومـ ن
ـەکا� دامەزرانـ ن
هەڵ�اردنـ ن
ن
بژ
ـندکرد� ڕەشــنوویس دەســتووری
ـتیما� عـ ێ�ـراق لــە  2005و پرۆســەی پەسـ
رە� ســوننە هــەر زوو لــە
عـه ب
هەمیشــە� عـ �ـراق لــە هەمــان ســاڵ کشــانەوە و بەشــێوەیەیک کاریگــەر بەشــدارییان نەکــرد .ئــەم بایکۆتکردنــە ئـ ن
ـەوا� خســتە دەرەوەی پرۆســەکە و
ی ێ
ن
اوەکا� دەوڵ��ەت بەرک��ەوت (Ottaway and Kaysi, 2009; Oppler
ک��ورد و ش��یعە ک��ە زیات��ر ڕێکخ��راو ب��وون چان�سی زیاتری��ان ل��ە نێ��و دام��ەزر
ڵ
 .)JR., 2005; Williams, 2010ڕاســتە ئــەو کات ســوونییەکان ئارەزوومەندانــە و بــۆ ڕەتکردنــەوەی مۆدێــی نـ �
ـو� عـ ێ�ـراق و سیســتیم فیــدرا�
ێ
ڵ
ڵ
�
ت
ت
ت
�
ت
ـو� عـ ێـراق
کــە ڕۆ� کەمــر بــە حوکمــە� ناوەنــد دەدات بایکۆتیــان کــرد ،بــە�م دواتــر ئــەو پەراوێزخســتنە بــووە سیاســە� پەیڕەوک ـراوی حکومــە� نـ ێ
ن
ـەرەکییەکا� ئــەو حکومەتــە بەڕێــوە دەبــات .هەرچەنــدە ســونییەکان
کــە زۆرینەیــەیک شــیعەی مەزهەبگــەرا پاڵپشــتیکراو لــە الیــەن ئـ ێ�ـران جومگــە سـ
ڵ
ن
ـتهێنا� مافەکانیــان و ڕزگاربــوون لــە پەراوێزخسـ ت ن
ـ� پەنایــان بــۆ ئــەو
ـە� عـ ێ�ـراق نــەدا ،بــە�م دواتــر بــۆ بەدەسـ
دەنگیشــیان بــە دەســتووری هەمیشـ ی
ـە� هــەر ســوود و دادی نــەدان.
دەســتوورەش بــرد کـ چ
ـە� ئـه ت
ێزەکا� ئەمریــکا لــە عـ �ـراق لــە  ،2011حکومـ ت
ن
لــە دوای کشــانەوەی هـ �ـر ن
ـگاوەکا� بــۆ پەراوێزخســت�ن عهرەبــە ســونییەکان �
وكا� عـ ێ�ـراق هەنـ
خ�اتــر
ێ
ێ
ڵ
ن
ـە�حەددین و ئەنبــار) وەکــو ئامرازێــک بــۆ خــۆ ڕزگارکــردن لــە هەژمـ ن
کــرد .شــارە دیــارە ســون�ن نشـ
ـوو�
ـینەکا� عـ ێ�ـراق (وەکــو موســڵ ،دیالــە ،سـ
ڵ
بەغــدا ،کــە بــە دیــدی ئــەوان ڕژێمێــی مەزهەبگــەرای شــیعە با�دەســت حوکــی تیــا دەکات ،پەنایــان بــۆ دەســتووری عـ ێ�ـراق بــرد و داوای هەرێــی
خۆبەڕێوەبــەری ســوننیان کــرد هاوشــێوەی هەرێــی کوردســتان .حکومـ ت
ـە� عـ ێ�ـراق نــەک تەنیــا داواکــەی ڕەتکردنــەوە ،بەڵکــو کەوتــە ڕاوەدوونــان و
هەوڵــدان بــۆ دەســتگ کردن و دوور خســتنەوەی ســەرکردە و دەســتەبژێرە ســوننیەکان .دەرپەڕانـ ن
ـد� جێگــری ســەرۆک کۆمــار و وەزیــری دار یا� ئەوســا
�ی
گ
ڵ
ـدە� و پاڵپشـ تـی تــرۆر لــەو هەوڵــە دیارانــەی حکومــەت بــوون ( بڕوانــە  .)2011 ,Pollackحکومـ ت
بــە تۆمـ ت
ـە� عـ ێ�ـراق هەنــگاوی کــرداری گرنــی
ـە� گەنـ
ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـتیما� نەهاویشــت و نیگــەر نا� و دڵەراوکـ �ـی ســونییەکان بــە پــڕۆژەی خزمەتگــوازی بــۆ شــارەکانیان و دەســتهەڵگرتن لــە سیاسـ ت
بــۆ ئاشــتەوا� نیشـ ن
ـە�
ێ
ی
ڵ
جیــاکاری وە�م نەدرایــەوە .ئەمــەش دیــارە ئەنجامەکــەی بــووە هــۆی بــە ئاسـ نـا� کەوتـین شــارە ســوونیەکان لــە ت
کا� هـ �ـر ش
ێ� داعــش و ئــەو لێکەوتانــەی
حوکم ـڕ نا� داعــش و شــەڕی داعــش بــە ســەر ژیـ نـا� خەڵــک و ژێرخـ نـا� عـ ێ�ـراق جێ ـیی هێشــت.
هەڵبــەت ئــەوەی بەســەر ع ـهرە� ســوونە هــات لــە عـ �ـر قا� نوێــدا بەســەر کــورد نەهاتــووە وێ ـڕای ئــەوەی حکومەتــە یــەک لــە دوای یەکـ ن
ـەکا� عـ ێ�ـراق
ێ
ب
ڵ
ن
بــە جۆرەهــا شــێواز هەوڵیانــداوە ئــەو مافانــەی دەســتووری عـ یـراق بــە قــەوارەی فیــدرا� هەرێــی کوردســتا� داوە کــەم بکەنــەوە و خۆیــان لــە بڕگــە
� ق
ن
ن
ین
چەمکەکا�
بنەڕەت� و پەیوەندیان بە
ـەرەکییەکا� دەســتوور دزیوەتەوە کە بەالی هەرێیم کوردســتان
سـ
ع�ا�
پێکەوە� و بەشــداری هەموان لە ێ
ی
نوێــدا هەیــە .حکومەتـ ن
ـەکا� عـ �ـراق ،بـه تایبهتیــش لـ ه دهیـهی رابــردوودا زۆرتریــن مــاددەی دەســتووری �
ع�اقیــان پێشــێلکرد کــە بــە الی کــوردهوه ئــەو
ێ
ێ
ڵ
ن
مــاددە و دەقانــە هــۆکاری مانــەوەی �
ـەوە� لــەو و�تــە دەپارێــزن .بــە الی هەرێــی کوردســتانهوه النیك ـهم 55
ێ
ـە� و مافــەکا� پێکـ ی
ع�اقــن بــە یەکپارچـ ی
مــادەی بنەڕەت ـ دەســتوور لــە الیــەن حکومـ ت
ـە� �
ع�اقــەوە پێشــێلکراوە ( بڕوانــە .)2017 ,KRG
ێ
یی
ڵ
ت
ن
ن
ن
ت
حکومە� �
شەرعیە� ناوخۆ� و توانای ت
الوازبوو� دهسه� ت�
ئەم دۆخانە پێکەوە بەشداریان کرد لە
سنوورەکا� و
ۆڵکرد�
کۆن�
ع�اق لە ڕووی
ێ
ی
ڵ
ڵ
ن
ن
بنەڕەتییەکا� دهسه�تییک کارا و وە�مدەرەوەن.
سەرەتا� بۆ خەڵک بە شێوەیەیک دادپەروەرانە ،کە ئەمانە لە ئەرکە
پێشکەشکرد� خزمەتگوزاری
ی
ـەکا� دهسـه ڵ�تێیک ڕەوا ،حکومەتـ ن
ـرد� ئەرکــە بنەڕەتییـ ن
ـرد� ئــەو خزمەتگوزاریانــە و ئەداکـ ن
لــە جیـ تـا� دابینکـ ن
ـەکا� عـ �ـراق لــە �
ڕ� ئامـرازی جۆراوجــۆری
ێ
ێ
دیکــەی وەکــو توندوتـیژ ی ڕووت ،فەرامــۆش و پەراوێزخسـ ت ن
ـ� ،ئابلوقــەی ئابــوری ( وەکــو بڕیـین بودجــە و موچــەی فەرمانبــەر نا� کوردســتان لــە دوای

ڵ
�ێز
ـرو� دهسـه�تدار دیــدی دیکەیــان دەخســتە ڕوو.
 2014ەوە) ڕووبــەرووی ئــەو هــر و ئهکتەرانــەی دیکــە بوونــەوە کــە لــە دەرەوەی گـ پ
ـەوا� دیکــە کاری دەکــرد ،دەوڵـ ت
لــە پــاڵ گرتنەبــەری سیاســەتێیک مەزهــە� چــڕ کــە لــە ســەر بنەمــای پەراوێزخســت�ن ئـ ن
ـە� عـ �ـراق لــە ئەنجــایم نەبـ ن
ـوو�
ێ
ب
ـەکا� دونیــا کــە زۆرتریــن داهـ تـا� نیشـ ن
ـەکا� ،بــووە یەکێــک لــە دەوڵەتــە گەندەڵـ ن
میکانــیزیم کارای چاودێــری و بەدواداچــوون لــە دامودەزگایـ ن
ـتیما�

ڵ
ـدە� بــووە دێوەزمەیــەیک گــەورە کــە قەبارەیــەیک گــەورە لــە داهـ تـا� نیشـ ن
ـتیما� کــە پێویســت وایــە بــۆ خزمەتگــوزاری گشـ تـی
تیــادا بەف ـی ڕ ۆ دەدرێ .گەنـ
ن
تۆڕەکا� بەرژەوەندی( بڕوانە .)2016 ,and Al-Khatteeb 2018 ,Calamur ;2018 ,Khan
بەکاربــهێندرێن ،دەخاتە خزمەت بەرپرسەکان و
ڵ
ڵ
ق
ن
�
ـرا لــە بەرگرتــن لــە گەشـ
ـەکرد� دەســە�ت لــە عـ ێ�ـرا� نوێــدا و زەمینــەی زیاتریــان خۆشــکرد کــە
ئــەم فاکتــۆرە دەرەیک و ناوخۆییانــە رۆ� گەورەیــان گـ ێ ڕ
ڵ
ڵ
توندوتـیژ ی جێــگای دەســە�تێیک کارا بگرێتــەوە .بۆیــە ئــەوەی وەکــو دەســە�تیش جڵــەوی حوکمـڕ نا� خەڵــی بەدەســتەوە بــووە ،لــە بــری هەوڵــدان بــۆ

ـتیما� و پتەوکـ ن
ـکرد� خزمەتگــوزاری گشـ تـی بــۆ خەڵــک و ئاشــتەوا� نیشـ ن
دۆزینــەوەی میکان ـیز م و ڕێگاچــارەی کارا بــۆ پێشکەشـ ن
ـرد� متمانــە و پــردی
ی
ڵ
ڵ
ت
ـەرعیە� دەســە�ت لــەو پــرد و خزمەتگــوزاری ولینکانــە دێــت ،پەنــای بــۆ توندوتـیژ ی
پەیوەنــدی لــە گــەڵ هاوو�تیــان ،کــە بــەالی ئارێنــت ســەرچاوەی شـ
ـ� و یەکڕەنــگ کـ ن
بــرد .توندوت ـیژ ی بــە فــۆریم جۆراوجــۆر و لــە الیــەن ئەکتــەرە جۆراوجۆرەکانــەوە لــە پێنــاوی مانــەوە و یەکخسـ ت ن
ـرد� کۆمەڵگایــەیک
�
ین
ـەزە� جیــاواز ،بەکارهێنــدراوە و بــەکار دەهێنــدرێ.
ـەوە� و ئای ـ و مـ ب
دابەشــکراوی وەکــو عـ ێـراق کــە پــڕە لــە ناســنامەی نەتـ ی

به ش
� پێنجهم :دەرەنجامەکان

ڵ
�
خ
ـنا� تێگەیشــت�ن هانــا ئارێنــت بــۆ هــەردوو چەمــی دهس ـه�ت و
ئــەم توێژینەوەیــە لێکۆڵینــەوە لــە دۆ� عـ ێـراق دەکات لــە دوای  2003لــە بــەر ڕۆشـ ی
توندوت ـیژ ی و بــەم دەرەنجامانــەی خــوارەوە گەیشــتووە:
ڵ
ـە�ت و توندوت ـیژ ی دەکات و ت
ـارەکا� پێشــخۆی ،هانــا ئارێنــت جیــاوازی لــە نێــوان چەمکـ ن
ن
رە�
ـەکا� دەسـ
یەکــەم :پێچەوانــەی هەنــدێ لــە ب�ی یــارە دیـ
ڵ
ڵ
ڵ
ـە�ت بــۆ بیانــووی جۆراوجــۆر بتـ نێ
ـە�تیش بمێنێتــەوە .ئــەو ڵ ێ
دە� یــان پێویســتە دەســە�ت
ـوا� توندوتـیژ ی بــەکار بهێـنێ و وەکــو دەسـ
دەکاتــەوە کــە دەسـ
ڵ
توندوت ـیژ ی بــەکار نەهێ ـنێ  ،یــان ئەگــەر بــەکاری هێنــا دەبێتــە توندوت ـیژ ی و لــە خاسـ ت
ـیە� دەســە�ت بوونــدا ال دەدات .بــەم جــۆرە ئارێنــت ئــەو دوو
ڵ
ـە�ت لەســەر بنەمــای بــاوەر و تێگەیشــت�ن هاوبـ ش
ـە�
چەمکــە لێــک جیــا دەکاتــەوە لــە رووی پێکهاتــە و ئامانــج و ئام ـرازەکان .ئــەو پـ ێ �ـی وایــە دەسـ
کۆمەڵێــک خەڵــک کار دەکات و هیــچ بیانووێــک نیــە تــا ئام ـرازی توندوت ـیژ ی بــەکار بهێ ـنێ  .لــە بەرامبــەردا توندوت ـیژ ی خــۆی کۆمەڵێــک ئام ـرازی
ڵ
ن
ـە� و گوێڕایــە� و یەکڕەنــگ و گوتــاری بــکات.
کەوتکرد� لەبەردەســتە بــۆ ئــەوەی خەڵــک ناچــار بــە ملکـ چ
ناچارکــردن و راوەدوونــان و ســەر
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دووەم :ئارێنــت پـ ێ �ـی وایــە کــە دهس ـه ڵ�ت لــە تێگەیشـ ت ن
ـ� و یەکێـ تـی ئارەزوومەندانــەی کۆمەڵێــک کــەس پێکهاتــووە .لــەم ســۆنگەیەوە ئەگــەر ســەیری
ڵ
ڵ
ڵ
هاوو�تییـ ن
خ
ـەکا� لــە ســەر فۆرمێــک لــە دهس ـه�ت ڕێــک بکــەون و
دۆ� عـ ێ�ـراق بکەیــن ،زەحمەتــە دەیەیــەک لــە مـ �ێژـرووی ئــەو و�تــە بدۆزیتــەوە کــە
ن
ن
ڕووخا� ڕژێیم بەعس لە  2003بکەین ،دەکرێت
ڕووداوەکا� دوای
تێگەیشــت�ن هاوبەشــیان بۆی دروســت بووبێت .ئەگەر هەڵوەســتە لە ســەر
ڵ
ق
ن
اوەکا� ببنــە دهس ـه�تێیک ڕەوا بــۆ
بگوترێــت کــە هــەوڵ هەبــوون بــۆ ئــەوەی تێگەیشــت�ن هاوبــەش بــۆ عـ ێ�ـرا� نــوێ بێتــە کایــەوە و دەوڵــەت و دامــەزر
ڵ
ڵ
ن
ن
هاوو�تیان ب ێ
ڕەچاوکرد� ناســنامە ئیت�ن و ئایی�ن و مەزهەبییەکانیان .بە�م ئەم خواســت و هەوڵە ســەرەتاییانە ڕووبەرووی
�
خزمەتکرد� هەموو
بەربەسـ تـی زۆر هاتــەوە.

سێیەم :ئارێنت باوەڕی وایە کە دهسه ڵ�ت و توندوت�یژ ی دوو چەمیک پێچەوانەی یەکن و توندوت�یژ ی وێرانکارە و ئامر ن
ازەکا� ترساندن و ناچارکردن
دە� ئــەو دوو چەمکــە پێچەوانــەی یەکــن و لــە کــوێ یەکێکیــان هەبــوو ،ئــەوەی دیکــە بـ ن
و تۆقانــدن بــەکار دەهێنــدرێ .هەروەهــا ڵ ێ
ـوو� نیــە .واتــا کاتێــک
ـە� و بــە پێچەوانەشــەوە .لــە عـ �ـر قا� دوای  2003توندوت ـیژ ی بــە فــۆرم و قەبــارەی جۆراوجــۆر بـ ن
دهس ـه ڵ�ت بـ ن
ـا� توندوت ـیژ ی هـ ب ێ
ـوو� هەیــە ،نـ ب ێ
ـوو�
ێ
هەبــووە .دهس ـه ڵ�ت بــە ئهکتــەرە دەوڵـ ت
ـە� و نــا دەوڵەتییــەکان ،کاراکتــەرە فــەریم و نافەرمییــەکان زۆرتریــن توندوت�یژ یــان بەکارهێنــاوە .توندوت ـیژ ی
ن
ـرد� دەوڵـ ت
لــە دوای  2003ئامرازێــی بەرچــاوی مانــەوە و خۆقایمکـ ن
اوەکا� بــووە .هەروەهــا ئام ـرازی گەشــەی کاراکتــەرە
ـە� لــەرزۆک و دامــەزر
ڵ
ڵ
نافەرمییــەکان و نیمچــە دەوڵەتییــەکان بــووە .بــەو جــۆرە ئــەوەی با�دەســت و بــاو بــووە توندت ـیژ ی بــووە نــەک دهس ـه�تیک کــە لــە ســەر بنەمــای
ڕێکەوت ـین نێــوان پێکهاتــە جیــاوازەکان بــوو ب ێ
�.
ن
ت
ع�اق لە دوای  2003لە �
حکومەتەکا� �
ڕ� ب ژ
ڕەوایە� دەکات کە پێویستە دهسه ڵ�ت ب ێ
هەی� .ڕاستە
چوارەم :ئارێنت باس لە متمانە و
هەڵ�اردنەوە
ێ
ێ
ڵ
�
رە� ســوننەن هەمیشــە جێــگای پرســیار
متمانــە وەردەگــرن ،بــە�م ئــەو متمانەیــە لــە الیــەن دوو پێکهاتــەی ســەرەیک کۆمەڵگــەی عـ ێـراق کــە کــورد و عـه ب
ت
ـە� و نەژادیــان پەیــڕەو کــردووە و ئام ـرازی جۆراجــۆری
و گومــان بــووە بــە تایبــەت کــە حکومەتــە یــەک لــە دوای یەکــەکان سیاســە� جیــاکاری مەزهـ ب
ڵ
ت
توندوت�یژ ییــان بەرامبــەر بــە ئـ ن
ـەرعیە�
ـەوا� تــر بــەکار هێنــاوە .بۆیــە لــە گــەڵ ئــەوەی کــە هەڵـ ب ژـراردن و متمانــەی نــاو پارلەمــان ســەرچاوەی دهسـه�ت و شـ
ڵ
ن
ن
رە� شــیعە لــەو ڕەوایەتیــە نــاڕازی بــوون.
حکومەتــەکا� دوای  2003بــوون ،بــە�م پێکهاتــە ســەرەکییەکا� تــری دەرەوەی عـه ب
�غ
ـە� و ژێــر دەوڵـ ت
ـە� و نیمچــە دەوڵـ ت
پێنجــەم :لــە گۆڕەپـ نـا� عـ �ـر قا� نوێــدا چەندیــن ئەکتــەری دەوڵـ ت
ـە� کارابوونــە و لــە قۆنــا جیــاوازی دوای 2003
ێ
دا رۆڵیــان لــە زەمینــە ســازی توندوت ـیژ ی گـ �ـراوە .ئــەو ئەکتەرانــە لــە الیــەک توندوت�یژ یــان بــە فــۆریم جۆراوجــۆر بــۆ یەکـ تـر سینــەوە و ت
یەک�ناچارکــردن
ێڕ
ڕ
ن
ن
�
ـراوە و بــواری ئەوەیــان بــۆ نەهێشــتوونەتەوە کــە گەشــە بکــەن و ببنــە
بــەکار هێنــاوە ،لــە هەمــان کاتــدا رۆڵیــان لــە الوازکــرد� دامــەزراوەکا� دەوڵــەت گـ ێ ڕ
ڵ
ڵ
ن
ـتەکا� دەســە�تێیک کارا و رەوا .بۆیــە ئــەوەی وەکــو دەســە�تیش خــۆی نوانــدووە و جڵــەوی حوکمـڕ نا� بــە دەســت بــووە ،بــە شــێوەیەیک نــاکارا و
کەرسـ
جیاخــواز رەفتــاری کــردووە و توندوت ـیژ ی بەکارهێنــاوە.
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’In ‘On Violence’, Hanna Arendt believes that there are major differences between concepts of ‘Power
and ‘Violence’; she even argues that these two concepts, are not just different, but also opposite to each other.
Arendt states that power is the act of people in concert and aiming at something like common good; however,
violence is about acting individually and depending on a tool, but not on the number of those who are engaging
in the mater, as Arendt says. Based on this argument, this paper seeks to find out the nature of governance in
post-2003 Iraq. It also seeks to address the parties and actors that play significant roles in governing people via
using violence or non-violent tools. It also aims at identifying parties that are shaping power structure in this
era. The paper suggests that post-2003 Iraq several states and non-state actors have been interacting. Their
interaction has significantly left influences on the performance of the fragile state institutions. Although there
were hopes and plans to shape the new era with inclusive governance strategies and make new Iraq a new
home to its people regardless their sub-identities, until now this type of governance has not been achieved.
This paper supports its arguments with examples within this era to argue that the authority of the newly established state apparatus has been fragile. This has allowed various forms of violence to gain attention and be
used by both state and non-state actors. Therefore, in line with the arguments proposed by Arendt, power in
new Iraq has not been strong enough to perform its expected duties. Instead, violence has been utilized as a
tool to protect the fragile state bodies and to maximise the narrow interests of various active actors working
within Iraqi society.

الخالصة

ـ� الســلطة والعنــف ،بخــاف الكثـ يـر مــن المفكريــن السياسـ ي ن
حنــة آرنــت ف� كتابهــا «عــن العنــف» تميـ ي زـر بـ ي ن
ـي� ،يعتقــد آرنــت ان هذيــن
ي
المفهوم� ليســتا ت
ادفت� ،وانما يتمايزان من حيث المصدر واالســتخدام ت
وح� الغاية ،ي ن
م� ي ن
ين
يب� لنا آرنت ان الســلطة يمكن لها ان تســتخدم العنف
او لربمــا العنــف تســي� الســلطة ،ولكــن ذلــك ال تعـن ان المصطلحــان ت
م�ادفتــان مــن حيــث المعـ نـى ،بــل ان لــكل منهمــا خاصيــة تجســد اتجــاه معـ ي ن
ـ�.
ي
ي
آرنــت يعـ تـرف ويقــر ان الســلطة تلجــا اىل اســتخدام العنــف مــن اجــل بقائهــا ،او لغــرض تفــادي االنهيــار ،ولكــن يعتقــد ان هــذا الشــكل مــن اللجــوء
اىل اســتخدام العنــف ،وبالرغــم مــن انــه مــن جانــب الحاكــم ،ليــس فقــط ال تمتلــك ش
ال�عيــة ،بــل يضــع الســلطة برمتــه امــام تســاؤل تحــدي ش�عيتهــا.
العـراق مــا بعــد  2003تجســد نمــوذج دولــة ،فيهــا اكـ ثـر مــن مركــز للقــوة ،فمــن ناحيــة تمتلــك مؤسســات الدولــة الســلطة والقــوة ش
ال�عيــة لمؤسســاتها،

ف
ف
بحيــث لديهــم القــدرة عــى التحكــم واحتــكار العنــف وفقــا للقانــون ،ولكــن ي� نفــس الوقــت ال يتوانــون ي� اســتخدام العنــف .ومــن جهــة اخــرى هنالــك
ف
ق
ف
ا� ،اضافــة اىل دورهــم الفعــال ي� ادارة
ـياس العـر ي
جماعــات وطوائــف وقــوى خارجــة عــن الســلطة يمتلكــون القــوة كامــر واقــع للحــال ي� المشــهد السـ ي
ف
ن
الثا� ،للتاث� ث
يز
اك� عىل الســلطة .ي� بحثنا هذا
الدولة ومؤسســاتها ،اال ان ممارســة العنف جســدت عن احدى
ي
ميكان�ماتهم كمبدأ وليس كخيارهم ي
ف
حاولنــا ،تحليــل وتطبيــق كلتــا المصطلحـ ي ن
ـ� الســلطة والعنــف لــدى حنــة آرنــت ي� العـراق لفـ تـرة مــا بعــد  2003اىل االن ،بغيــة تحليــل فيمــا اذا كان الـ ت يـى
ف
تــدار بهــا الحكــم ف� العـراق تجســد الســلطة ام العنــف؟ هــل امكــن للحــكام والقابضـ ي ن
ـ� عــى الســلطة ي� العـراق التخـ يـ� عــن ذلــك االليــة والميكانـ ي زـرم
ي
َ
ف
ت
ه للســلطة ام للعنــف؟ هــذا البحــث باالعتمــاد عــى اطــار
الـ يـى تعتمــد عليهــا المتمــردون؟ واخـ يـرا هــل الكلمــة االخـ يـرة ي� مســالة ادارة الدولــة العراقيــة ي
ف
نظــري ،الـ ت يـى تمثــل نفــس منهــج آرنــت لفصــل الســلطة عــن العنــف ،يحــاول االجابــة علــة جملــة التســاؤالت الـ ت يـى طرحناهــا ،وي ـهــدف ي� هــذا الســبيل
اىل ان يحلــل طبيعــة القــوة ،الســلطة ،العنــف ،ف ي� العـراق الراهــن.
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پوخته:

خ
	بارودۆ� سیایس ،سهربازی ،ئهم�ن

ن
ڵ ت
كۆتا� هات�ن ئهو ڕێكخراوه ت�ی ۆریستیه
 ،ئابووری ،كۆمه�یه� لهدوای سهرههڵدا� (داعش)و دواتر ی
ن
ت
گرنگ�یــن ئ ـهو گۆڕانكارییان ـ ه به �ێز
ـتكرد�
ه�بــوون وس ـهرههڵدان ودروسـ
بهس ـهردا هــات .یهكێــك له

له �
ع�اقــدا؛ گۆڕانێــی چهندای ـه ت� وچۆنای ـه ت�
ێ
ڵ
ف
ـرو� جیــاواز جیــاوز بــوو ل ـهم و�ت ـهدا ،كهدواتــر زۆرین ـهی ئ ـهو میلیشــیایانه لهنــاو دهســتهی حهشــدی
ـز� ودهســتهو گـ پ
چهندیــن میلشــیای تایــی وحـ ب
شـهعبیدا كۆكرانـهوه و لهالیـهن مهرجــهیع ئایـین ئایـنز ای شــیعهوه ڕهوایهتییــهیك ئایـین ولهالیـهن پارلهمــان وحكومـه ت� �
ع�اقـهوه ڕهوایهتییــهیك ســیایس
ێ
گ
ڵ
ڕۆ� بهرچاویــان لهئازادكـ ن
ن
ـرد� ناوچ ـهو شــاره
ع�
ویاســاییان پێبهخـ شـرا .لهس ـهروبهندی جهنــی دژ ب ـ ه (داعــش)دا میلیشــیاكا� حهشــدی ش ـه ب
ن
�
ـتكرد� كوتلـهو
ـرا .لهپــاش كۆتـ یـا� هاتـین (داعش)یــش لهرێگـهی پێكهێنـ نـا� رێكخـراوی ســیایس ودواتــر دروسـ
داگ�ی كـراوهكان لهالیـهن (داعــش)هو ه گـ ێ ڕ
هاوپهیمـ نـا� لهنێــوان خۆیانــدا بهشــداری ههڵـ ژـر ن
ارد� (ئایــاری )2018ی ئهنجومـه ن� نوێنـ هر نا� �
ع�اقیــان كــردو ژمارهیــهیك بهرچــاو كــوریس پارلهمانیــان
ێ
ب
بهدهســتهێنا .بهمشــێوه سـهنگ وبـ ن
ـوو� خۆیــان هـهم لـهرووی سـهربازی وهـهم لـهڕووی سیاســیهو ه قورســتكرد بهجۆرێــك كهپرۆسـهی ســیایس لـهم
ڵ
ڵ
ت �یژ
ت
ـۆ� یــان
و�ت ـهدا تاراد هیــهیك زۆر كهوت ـه ژێــر ههژمــوون وئاراســتهی ســیایس وســرات ی وئایدیۆلۆژییان ـهوه .ب ـه�م لهپــاڵ ئهم ـهدا چ ههڵوێســی ناوخـ ی
ههرێــی یــان نێودهوڵ ـه ت� دهربارهیــان ی ـهك ههڵوێســت نییــه وجیای ـه؛ ئهم ـهش وایكــردووه داهاتــووی ئ ـهم میلیشــیایانه ههمیش ـه پرســێیك گ ـهریم نــاو
ڵ
ههمــوو دیالۆگ ـ ه ســیایس ودیبلۆماســیه ن
كا� ناوخــۆی عـ ێ�ـراق و ،ههروههــا نێــوان رێكخ ـراو و و�تـ نـا� ههرێــی ونێودهوڵ ـه ت� وحكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق بێــت.

س تهوهری سـهرهكیهو ه دهیهوێت تیشــك بخات ه سـهر ئهو الیهنانهی سـهرهوه .تەوەری یەكەم تەرخانكراوە بۆ باسـ ن
ئهم توێژینهوه لهرێگهی ێ
ـكرد�
ـەرهەڵدا� گــروپو میلیشــیا شــیعەكانو حەشــدی شــەعبیەوەیه ،لەگــەڵ دەستنیشــان كـ ن
ن
ـرد� كاریگەرتری ـنو �ێز
بەه�تری ـین
ئــەو هۆكارانــەی لەپشــت سـ
ن
ن
�
ـەع�
ئــەو میلیشــیایانە .تــەوەری دووەمیــش لەژێــر ناونیشــا� (هەڵویســتە جیاجیــاكا� ناوخـ ۆ و دەرەوەی عـ ێـراق) دەربــارەی میلیشــیاكانو حەشــدی شـ ب
بەگشـ تـی .تــەوەری ســێیەمیش تیشــكدەخاتە ســەر رۆڵ وپێگــه وداهاتوویــان لهنــاو سیســتهیم ســیایس �
ع�اقــدا.
ێ

پێشهیك:

ن
ێ� چەكــدار نا� دەوڵـ ت
ن
دوا بــەدوای هـ �ـر ش
ـە� ئیســایم لهعـ ێ�ـراق وشــام(داعش)[]Iبۆ ســەر پارێ ـزگا ســوننە نشـ
ـتبوو�
ـینەكا� عـ ێ�ـراقو دروسـ
ن
�
ن �
لەع�اقیــەكان كــرد كــە
مەتــریس لەســەر بەغــدای پایتەخــت ،گــەورە مەرجــهیع شــیعەكا� عـ ێـراق ( عــەیل سیســتا�) ،لــە ( 13یولیــو  )2014داوای ێ
ئ
ێەوە ژمارەیــەیك زۆر لەخۆبهخشـ نـا� شــیعەی عـ �ـراق بــەدەم ئــەم بانگــەوازەی (عــەیل سیسـ ن
كیفا�(الجهــاد الكفـ ئـا�) بچــن ،لـ �ـر
بــەرهو جیهــادی
ـتا�)هوه
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ێزە ن�یز امیـ ن
ـەكا� عـ ێ�ـراق لــەدژی چەكــدار نا�
چــوونو ،توانـرا لەماوهیــەیك كەمــدا ،چەندیــن گــروپو میلیشــیای ســەربازی دروســت بكــەنو ،شانبەشـ نـا� هـ �ـر
داعــش ،بجەنگ ـنو چەندیــن ســەركەوت�ن ســەربازی گرنگیــش بەدەســت بهێ ـنن .
ن
ـتبوو� حەشــدی شــەع� ( ،)The Popular Mobilization Forcesژیـ نـا� ســیایس وئیــداری لەنــاو �
ع�اقــدا پـ ێ �ـی نایــە قۆناغێــی
بەدروسـ
ێ
ب
ق
دیكــەوە ،قۆناغێــك تێیــدا حكومـ ت
ن
ـتكرد�
ـە� عـ ێ�ـرا� وەك دامەزراوەیــەیك فــەریمو شــەریع بەشــێویەیك ناراســتەوخۆ ،الوازبــوو لەئاســت بڕیــار دروسـ
ێزە دەڕوانــن ،بــەو
ێزە ســوننیەكانو تەنانــەت كوردیــش بەچــاوی گومــانو دوودڵیــەوە لــەم هـ �ـر
ســەربازیو ئاسایشــدا لەالیــەك ،لەالیــەیك دیكەشــەوە هـ �ـر
ێزە؛ �ێز
یو لۆجسـ تـی وەردەگــرنو ،لەداهاتــوودا دەبنــە
ه�ێــی تایفییــەو زیــاد لهســەرچاوەیەكەوە فەرمـ نـا� ســەربازیو هــاوكاری دارا�
پێیــەی كــە ئــەم هـ �ـر
گ
ڵ
كۆمە�یـ ت
�
لەع�اقــدا.
ـە�و ئایــینو فەرهەنــی
مەتــریس بــۆ ســەر پــریس پێكــەوە ژیـ نـا� ســیایسو ئابــووریو
ێ
ئەنجومـ ن
ت�ی ـین دووەیم  )2016بەزۆرینــەی دەنـ گـی ئەندامـ نـا� ئامادەبـ ن
ـە� نوێنــەر نا� عـ ێ�ـراق لــە ( 26ش
ـووا� دانیشــتنەكە ،یاســای پێكــەوە
ه�ی ســەربازی �
ـەع� �ێز
ـەع� لەگەڵ �ێز
ع�اقدا ،دەركرد .ێ �
ه�ێك دەبێت لەناو چوارچێوەی
ێ
بەپ� ئەم یاســاییە ،ئیدی حەشــدی شـ ب
بەســت�ن حەشــدی شـ ب
ڵ
ڵ
ن
سیستەیم بەرگری �
چەكدارەكا� �
گش� �
ت
ع�اقهوه ،بە�م
ێزە
ه�
ع�اقیدا مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێتو ،راستەوخۆ دەچێتە ژێر دەسە� ت� فەرماندەی
ێ
ێ
لــەرووی پراكتیكیــەوە ،بــە لەبەرچاوگرتـین ئــەو هـیز و توانــا ســەربازی وهونـهریو داراییانــەی زۆریــك لــەم گروپــە میلیشــیایانە هەیانــهو بەدەســتیانەوەیه،
ئەســتەم دەبێــت بــۆ حكومـ ت
ـە� عـ ێ�ـر قا� بەتــەواوی بیانخاتــە ژیــر ركێـ فـی خۆیــەوە ،لەژێــر یاس ـاو رێنمایەكانیــدا ،كاربكــەن.

كێشەی توێژینەوە:

ڵ
ق
وە�مدانــەوەی ئــەم پرســیارەوە كێشــەی توێژینەوەك ـه بخاتــە روو:ئەگــەر حكومـ ت
ئــەم توێژینەوەی ـ ه هەوڵــدەدات لەرێگــەی
ـە� عـ ێ�ـرا� خــاوەن ســوپاو
ه�ێــی سیســتەماتییك فەرمیــە ،چ� پێویسـ تـی بــە �ێز
�ێز
ـەع� هەیــە؟
ه�گەلێــی وەك حەشــدی شـ ب

گریمانەی توێژینەوە:
�
ـەع� بــەم شــێوەیەی ئێســتای بمێنێتــەوەو
ئــەو گریمانــە ســەرەكییەی ئــەم توێژینــەوە كاری لەســەر دەكات ئەوەیــە ئەگــەر بێـتو هـ ێزـری حەشــدی شـ ب
ڵ
ڵ
ق
ـەدە� حكومـ ت
ـە� ت� مـ ن
ـەو� چارەســەر كـ ن
ـرد� نەدرێـتو ملكـ چ
ـە� كــردارهیك دەسـ
هـ
ـە� عـ ێ�ـرا� نەكرێــت ،دەبێتــە مەتــریس گــەورە بــۆ ســەر پــریس پێكــەوە
ن
ن
ڵ ن
ن �
ن �
ـەرە�و
ژیــا� نێــوان پێكهاتــە جیــاوازەكا� عـ ێـراق لەالیــەكو ،هەروەهــا دەبێتــە مایــەی زیاتــر ئاڵۆزبــوو� پەیوەندییــە دبلۆماســییەكا� عـ ێـراق بەو�تــا� عـ ب
ن
ئەمریــكاو هاوپەیمانـ ن
ـەزەكا� پێكــەوە ژیــان لەنــاو
ـەكا� لەالیــەیك دیكــەوە .لهه همــان كاتیشــدا دەبێت ــە هۆكارێــی بەهـ �ێزـر بــۆ زیاتــر هەڵوەشــاندنەوەی رەگـ
�
ع�اقــدا.
ێ
گ
گرن� توێژینەوە:
ن
ه�ێــی كاریگــەر لەنــاو گۆڕەپـ نـا� ســیایسو ســەربازی �
ـەع� ،وەك �ێز
ع�اقــدا
ێ
ئــەم توێژینەوەیــە چەختدەكاتــەوە ســەر ئــەوەی كــە میلیشــیاكا� حەشــدی شـ ب
ێزە؛ لەنــاو قەی ـر نا� ســەركردایەتیكرد�نو مەرجەعیەتــدا دەژیــت .هەروەهــا
رۆڵو پێگــەی گرنگیــان بــۆ خۆیــان داگ�ی كــردووە ،لەهەمــان كاتــدا ،ئــەم هـ �ـر
گرنگیــەیك دیكــەی ئــەم توێژینــەوە لەوەدایــە تاكــو ئێســتا بهزمـ نـا� كــوردی؛بەشــێوەیەیك ئەكادیــی بــاس لەحەشــدی شــەع� وكاریگهرییـه ن
كا� نهكـراوه.
ب
ئامان� توێژینهوه:
ج

ڵ
ن
میلیشیاكا� دەرەوەی �ێز
ه�ی فەریم دەوڵەت رونبكاتەوە ،تیشك بخاتە سەر الیهنە باشو خراپەكا�نو،
ئامان� توێژینەوەكە ئەوەیە كەپێگەو رۆ�
ج
ه�انە لەســەر ن
ت
ژیا� ســیایس �
ئەو جێكەوتانەی كەئەم جۆرە �ێز
هەیە�.
ع�اق بەگشـ تـی،
ێ
میتۆدی توێژینەوە:

گ
گرن� ناو ز ت
انس� سیایس دەبەستێت ،ئەوانیش هەردوو میتۆدی :شیكاری و وهسفیه.
ئەم توێژینەوەیە پشت بە دوو میتۆدی

پەیكەری توێژینەوە:
ن
ـەس تــەوەری ســەرەیك ،تــەوەری یەكــەم تەرخانكـراوە بــۆ باسـ ن
توێژینەوەكـه پێكدێــت لـ ێ
ـەرهەڵدا� گــروپو میلیشــیا
ـكرد� ئــەو هۆكارانــەی لەپشــت سـ
ن
�ێز
بەه�تری ـین ئــەو میلیشــیایانە .تــەوەری دووەمیــش لەژێــر ناونیشـ نـا�
ـانكرد� كاریگەرتری ـنو
شــیعەكانو حەشــدی شــەعبیەوەیه ،لەگــەڵ دەستنیشـ
ن
�
ـەع� بەگشـ تـی .تــەوەری ســێیەمیش تیشــكدەخاتە ســەر رۆڵ
(هەڵوێســتە جیاجیــاكا� ناوخـۆو دەرەوەی عـ ێـراق) دەربــارەی میلیشــیاكانو حەشــدی شـ ب
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وپێگـهو داهاتوویــان لهنــاو سیســتهیم ســیایس �
ع�اقــدا.
ێ

ن
ن
بو گروپە جیاجیاكا�
تەوەری یەكەم :زەمینەی دروست بوو� حەشدی شەع�

گ
ڵ
كۆمە�یـ ت
ن
ـە� ،فەرهەنــی ،پەیوەنــدی راســتەوخۆی بەهەلومـ ج
یو
ـەر� ناوخــۆ�
ـتبوو� هــەر فاكتێــی ســیایس ،ئابــووری ،ســەربازی،
ســەرهەڵدان ودروسـ
هەرێــیو نیودەوڵـ ت
ـە� هــەر كۆمەڵگایەكــەوە هەیــە ،رادەی كاریگــەریو بەهـ �ێزـری ئــەو هەلومەرجانــەش پەیوەندیــدارە بــەرادەی گەشــەی هەمەالیەنــەی
خــودی ئــەو كۆمەڵگایــەوە كــە فاكتەكــەی تێــدا دەردەكەوێـتو چەكــەرەدەكات.
لەع�اقــدا ،لــەدوای روخـ نـا� رژێــی پێشــوو لەسـ ڵـا� ( )2003لەســەر دەسـ تـی ئەمریــكاو هاوپەیمانـ ن
�
پرۆســەی ســیایس
ـەكا� ،پـ ێ �ـی نایــە قۆناغێــی
ێ
گ
ڵ
نوێــوەو ،بــووە هــۆی گــۆڕ نا� فــۆریم دەســە�ت وشــێوەی حوكم ـڕا�نو ،دەركەوت ـین �ێز
ه�گەلێــی دیكــەی ســیایسو ســەربازی ،كــە لەخەبـ تـا� ئۆپۆزســیۆن
ڵ
ع�اقیــان كەوتــە سەرشــان .پــریس بەدیموكـرایس كــردنو دەستاودەســت كـ ن
ـە�تو ،ئــەریك دووبــارە بونیادنانــەوەی �
بوونــەوە گــۆڕان بــۆ هـ �ێزـری دەسـ
ـرد�
ێ
ڵ
ڵ
ـە�تو ،فراوانبـ ن
هاو�تیبـ ن
لەع�اقــدا بــوون ،كاركــردن بــۆ فۆرمەلەكـ ن
�
ـوو� بەشــداری ســیایس بــۆ تــەواوی ئــەو هـ �ـر
دەسـ
ـوو�
ـرد� چەمــی
ێزە سیاســییانەی ێ
�غ
عـ �ـرا�قو ،دووبــارە رێكخســتنەوەی پەیكــەری دامــەزراوە فەرمییـ ن
ـەكا� عـ �ـراق لەســەر بنەمــای توان ـاو فــۆریم مــەدە�نو شارسـ ن
ـتا� ،جێهێشــت�ن قۆنــا
ێ
ێ
ڵ
ڵ
گرنگ�یــن ئــەو بابەتانــە بــوون كــە لەســەرهتای دەســتپێیك ئەزمـ ن
ت
ـوو� حوكم ـڕ نا� ئــەم
ـز� با�دەســت؛
یو دیكتاتــۆر�
دەســە� ت� تاكــڕەو�
یو ،فــۆریم حـ ب
ڵ
ن
خ
�ێز
ـارودۆ� ســیایس وئابــووری
ـەنگاند� بـ
ه�انــەدا هاتنــە ئــاراوەو ،كرانــە رووكاری گوتــاری ســیایس وئاینییــان .بــە�م بەدیوێــی دیكــەدا ،بــە هەڵسـ

ڵ
ن
وكۆمە�یـ ت
ـاوازەكا� دیكــەی نــاو عـ �ـراقو ،رادەی ملكەچبـ ن
ـە�وشــێوەی پێكەوهژیـ نـا� نێــوان ئایـنو ئای�نز اونەتــەوە وگروپــە جیـ
ـو� ئەجێنــدای ســیایس ئــەو
ێ
ڵ
ێزە كاریگەرییانــەی لەنــاو گۆڕپـ نـا� سیاســیدا هــەنو خــاوەن پێگــەی ســیایسو ئابــووریو ســەربازی قورســن بــۆ ئەجێنــدای و�تـ نـا� دراوسـ ێ �ـی عـ ێ�ـراقو
هـ �ـر
ڵ
ڵ
ـە�تو بەرێوەبـ ن
ـرد� پــریس حوكم ـڕ نا�
و�تـ نـا� دیكــەی ناوچەكــەو جیهــان ،تــەواوی ئــەو ئامانــج وگوتارانــەی كــە لەســەرهتای بەدەســتەوەگرت�ن دەسـ
�
لەع�اقــدا لەالیــەن ئــەم �ێز
ه�انــەوە ،نــەك هــەر كاریــان لەســەر نەكـرا ،بەڵكــو بوونــە مایــەی زیاتــر قوڵكردنەوەیــان ،دەركردنیــان لەرێــڕەوی راســتەقینەی
ێ
ڵ
خــۆی ،هەروەهــا پەراوێــز خســتنیان وهەڵگرتنیــان بــۆ كاتێــی نادیــار .بۆیــە لەدواجــاردا ،قەیرانێــی ســیایس وئەمــینو ئابــووریو كۆمە�یـ ت
ـە� وەهــا
ه�انــە مایەپــووچ بــوون لەچارەســەركردنو تێپهڕانـ ن
�
ت
لەع�اقــدا ســەری هەڵــدا ،كــۆی ئــەم �ێز
بەكەم�یــن زیــان لـ ێ �ـی قوتاربێــت.
ـد�؛ بەشــێوەیەك عـ ێ�ـراق
ێ
بێگومــان تیشــك خستنەســەر هەمــوو ئــەم پێشــكەوتنە سیاســییانە كارو مەبەسـ تـی ئــەم توێژینەوەی ـ ه نییــە ،بەڵكــو ئــەوەی لـ �ـر
ێەدا قســەی لەســەر
ن
ـەع�
دەكرێتو شــیكردنەوەی بۆ دەكرێت ،ئەو پانتا ســیایسو عەســكەریو پەیوەندییە سیاســییانەیە كەبوونەتە مایەی ســەرهەڵدا� حەشــدی شـ ب
�
لەع�اقــدا .بــۆ ئــەم مەبەســتەش ،ئــەم تــەوەرە بــۆ ئــەم باســانەی خــوارەوە دابەشــكراوه.
ێ

ن
شەع�
بایس یەكەم :زەمینەی سەرهەڵدا� حەشدی
ب

ن
ن
هەڵەیــەیك ئەكادیــی �ێژ
ـەع�
وم�ووییــە گــەر ســەرەتای ســەرهەڵدانو چەكەرەكــردنو دروســتبوو� گروپــە كۆوەبــووەكا� نــاو حەشــدی شـ ب
ن
ببەسـ تـرێتەوە بەهات ـنو دروســت بـ ن
ـتبوو� ئ ـهم رێكخ ـراوه چەندیــن گــروپو میلیشــیای ســەربازی تایبــەت
ـوو� (داعــش)هوه؛ چونكــە پێــش دروسـ
ڵ
بەمەزهــە� شــیعه لەنــاو �
ع�اقــدا بوونیــان هەبــووەو ،بەشــێوەیەیك راســتەوخۆ یــان ناراســتەوخۆ ،لەســەر گۆڕەپـ نـا� ســیایسو ئەم ـین عـ ێ�ـراق ،رۆ�
ێ
ب
ڵ
ـرد� پارێ ـز ن
گــەورەو بەرچاویــان ،چ� بەشــێوەیەیك نێگەتیــڤ یــان پۆزەتیــڤ ،گـ �ـراوە .بــە�م هەندێــك لــەم گــروپو میلیشــیانە ،تــا داگ كـ ن
گاكا� ئەنبــارو
�ی
ێڕ
ن
س ـه ڵ�حەدین ودواجاریــش موســڵ لەالیــەن داعشــەوە ،نەیانتـ ن
ـەرعیەتیبوو� خۆیــان لەنــاو �
ننو ،بەئاشــكرا
ـوا� ورێگەیــان پێنــەدرا شـ
ع�اقــدا بســەپێ�
ێ
كرد� ســەركردەكانیان دهبونــەوە لەالیــەن هـ �ـر ن
ن
ێزەكا�
چاالكیەكانیــان بەئەنجــام بگەیەنــن ،بەڵكــو لــەزۆر جــاردا رووبــەڕووی راوەدونــان ودەســتگ�ی
ئەمریــكا لەعـ �ـراقو هەروەهــا حكومـ ت
ـە� �
ع�اقیشــەوە.)Mansor, 2017:p.6(.
ێ
ێ
ڵ
ن
كۆن�ۆڵكـ ن
ن
ـە�م بەهات ـین داع ـشو ت
ـرد� پارێ ـزگا ســوننه نشـ
بـ
ـتبوو� مەتــریس لەســەر بەغــدای
ـینەكا� عـ ێ�ـراق لەالیــەن داعشــەوەو ،دروسـ

پایتەخ ـتو ســوپای عـ ێ�ـراق ،بەتایبــەت دوای ئــەوەی داعــش؛ لەماویــەیك زۆر كەمــدا ،پارێ ـزگای موسـ ڵـی داگ�ی كــرد ،ســوپای عـ ێ�ـراق تـ ش
ـو� داڕوخانێــی
گــەورە هــات ،بەشــێوەیەك كەرۆژانــە لــەو شــەڕەیدا لەگــەڵ داعــش نزیكــەی ( )300س ـهربازی لەدەســتدەدا چ� بەهــۆی كوشـ ت ن
ـ� یــان راكــردن یــان
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ن
برینداربونەوە(.مجموعــة باحثـ ي ن
ـ� :2015 ،ص . )549بــۆ رووبەڕوبونــەوەی ئــەو مەترســیە؛ گــەورە مەرجــهیع شـ
ـیعەكا� عـ ێ�ـراق (ئایەتــو� عــەیل
ڵ
سیسـ ن
ـتا�) لەبــەرواری ( 13حوزیـر نا�  )2014فەتــوای (جیهــادی كیفـ ئـا�) بــۆ هەمــوو هاو�تیـ نـا� عـ ێ�ـراق دەركــردو داوای لێكــردن؛ ئــەوەی توانــای چــەك
ن
ـەربازییەكا� �
ێزە ئەمــینو سـ
هەڵگرتـین هەیــە ،بچێتــە ریــزی هـ �ـر
ع�اقــەوەو رووبــەڕووی داعــش ببێتــهوه .لــەدوای ئــەم فەتوایــەوە ،ئــەو گــروپو میلیشــیا
ێ
شــیعیانەی كەپێشـ تـر هەبــوون ،بەئاشــكرا دەركەوت ـنو خۆیــان رێكخســتەوەو شــەرعییەتێیك ئایــینو سیاســیان بــۆ خۆیــان دەســەبەركرد ،شــەرعیەتێك

كەدەمێــك بــوو هەوڵیــان بــۆ ئــەدا .لەپــاڵ ئەمانــەدا ،چەندیــن گــروپو میلیشــیای دیكــەی جیــاواز جیــاواز دەركەوت ـنو خۆیــان ئامادەكــردو بەشــداری
كاریگەریــان لەرووبەرووبوونــەوەی داعــش لەنــاو خــایك �
ع�اقــدا كــرد.
ێ
ن
ت
ێەوە دەتوان ـین
لـ �ـر
ـەرهەڵدا� گــروپو میلیشــیا شــیعەكانو دواجاریــش
گرنگ�یــن ئــەو هۆكارانــە دەستنیشــان بكەیــن كەبوونــە هــۆی سـ
ـەع�.
حەشــدی شـ ب

ن

ڵ

 -1داگ�كرد� �
ع�اق لەالیەن ئەمریكاوە لەسا� (:]II[)2003
ی
ێ
ئەگــەر چ� داگ كـ ن
ـرد� عـ ێ�ـراق لەالیــەن ئەمریــكاو بەریتانی ـاو هاوپەیمانەكانیانــەوە ،هەلێــی زێڕی ـنو دەرفەتێــی م ـیژ
ێزە ئۆپۆزســیۆنە
وو� بــۆ هـ �ـر
�ی
ی
ڵ
عەرەبـ ن
ـەكا� عـ �ـراق رەخســاند كەبێنــەوە بــۆ عـ �ـراقو ،لەهەمانكاتیشــدا هەرهمـ ن
ـەكا� دەســە� ت� فــەریم بەدەســتەوە بگــرنو ،بەشــداری پرۆســەی
ێ
ێ
ق
ســیایس بكــەنو ،هــاوكاری تــەواوی هـ �ـر ن
ێزەكا� ئەمریــكاو هاوپهیمانــان بكــەن لەبەڕێوەبــردنو دووبــارە بونیادنانــەوەی عـ ێ�ـرا� نوێــدا ،ئازادیــەیك تــەواو
ڵ
ـە�م لەهەمــان كاتــدا ،هات ـین هـ �ـر ن
ێزەكا� ئەمریــكاو بەریتانی ـاو هاوپەیمانەكانیــان بــۆ نــاو خــایك
وپانتایــەیك زۆری كاركــردن بــۆ خۆیــان مســۆگەربكەن ،بـ
ڵ
ـتما� دایــە دەســت هەندێــك كەسـ ت
ـە� ت� مــەدە�نو دۆســیهی ئەم ـین لەالیەنیانــەوە ،بیانویــەیك ئایــینو نیشـ ن
ـایە�و
عـ ێ�ـراقو ،بەدەســتەوەگرت�ن دەسـ
ێزەكا� ئەمریــكاو هاوپەیمانـ ن
گــرو� ئایــینو ســیایس كەمیلیشــیای تایبــەت بەخۆیــان دابمەزرێــننو ،رووبــەڕووی هـ �ـر ن
ـەكا� ببنــەوە لەناوخــۆی عـ ێ�ـراق،
پ
لەنمونــەی ئــەو كەسـ ت
ـایە�و پیــاوە ئاینییانــە دەتوان ـین ئامــاژە بــۆ رابــەری ئای ـین وســیایس (موقتــەدا ســەدر) بكــەن.
ـا� كشــانەوەی هـ �ـر ن
ـوەكا� ئەمریــكا ،پـ ن
ن
پــاش ئــەوەی ئیــدارەی (بــاراك ئۆبامــا) ســەرۆیك پێشــووی والیەتــە یەكگرتـ
ێزەكا� ئەمریــكای لەعـ ێ�ـراق راگەیان ـد،
دواجــار لــە( 31ش
ت�یـین یەكــەیم  ،)2011بەشــێوەیەیك فــەریم ســوپای ئەمریــكا لەعـ ێ�ـراق كشــایەوە .)2014 ,Jeffrey(.هەلێــی گــەورەی لەناوخــۆی
�
ع�اقــدا رەخســاند بــۆ ئــەو گــروپو میلیشــیا ســەربازییانەی كەپێشـ تـر هەبــوونو بەشــێوەیەك لەشــێوەكان لەســەر گۆڕەپـ نـا� ســیایس وســەربازی
ێ
بژ
هەڵ�اردنــەكان بكــەنو،
ئامادەگییــان هەبــوو ،خۆیــان زیاتــر رێكبخەنــەوەو ،لەژێــر نــاوی جیــاوازدا بخزێنــە نــاو ژیـ نـا� سیاســیەوەو ،تەنانــەت بەشــداری
ت
ـەرعیە� دەســتوریو ســیایس بــۆ خۆیــان فەراهــەم بكــەن.
پێگــەی خۆیــان قایمبكــەنو ،جۆرێــك لەشـ

-2كاریگەری ێ�ئ�ان:

ڵ
ڵ
ڵ
ـو� لەگــەڵ �
و�تێــی دراوسـ ێ �ـی عـ ێ�ـراق� ،ێژ
ع�اقــدا هەیــە ،لــەزۆر وێســتگەی �ێژ
م�وویــەیك دوورو درێــژو قـ
ئـ ێ�ـران وەك
م�وویــدا ئــەم و�تــەی خســتۆتە ژێــر
ێ
ن
كاریگــەریو هەژمـ ن
ـتێوەردا� ئـ �ـران لەكاروبــاری ناوخــۆی �
ـوو� ســیایسو ئایــینو ئابــووری خۆیــەوە .دەسـ
ع�اقــدا ،بەشــێوەیەیك بەرچــاو لەپــاش رووخـ نـا�
ێ
ێ
رژێــی پێشــووی �
ع�اقــەوە زیــادی كــردوە .ئــەم هەژموونــەی ئـ ێ�ـران لەســەر عـ ێ�ـراق چەندیــن هــۆكاری گــەورەی ســیایسو ئابــووریو ئایــینو سـ تـرات�یژ یو
ێ
ســەربازی لەپشــتیەوە وســتاوە .دوابــەدوای رووخـ نـا� رژێــی پێشــوو لەعـ ێ�ـراق ،ئـ ێ�ـران كەوتــە جموجوڵێــی ســیایسو دیبلومــایسو هەواڵگـ یـری گ ـهوره
تابتوانێــت ئــەو هەلــەی لەعـ ێ�ـراق هاتۆتــە پێشــەوە لەدەسـ تـی نــەداتو ،شــوێن پـ ێ �ـی خــۆی تێــدا قایــم بــكات ،بــۆ بەدیهێنـ نـا� ئــەم ئامانجانـهش ،ســەرەتاو
ڵ
ێزە ســیایسو كەســایەتیانەی كەلــەرووی ئایدیۆلۆژیــای ئایـین شــیعەگەراییەوە لێــوەی
بەشــێویەیك نهێـین كەوتــە هــەو� دروســتكردنو پاڵپشـ تـی ئــەو هـ �ـر
گ
ت
ن
ت
ت
لەكا� پێویستو
اهێنا� سەربازییەوە یارمەتیدان (وحيد .)2014 ،تا
یو كەرەستەی جەن� بچوكو ر
لۆجس�و دارا�
یارمە�
نزیكبوون ،لەرێگەی
ع�اقــدا بەكاریانبهێنێــت ،ئەمــەش بــۆ پێـ ن
لەچركــە سـ تـا� خۆیــدا وەك ئەجێنــدای خــۆی لەناوخــۆی �
ـكا� چهنــد ئامانجێــی سـ تـرات�یژ ی گرنــگ:
ێ

ڵ
ن
ه� ن
ن
�
تەنگەتاوكرد� �
یەكەم :الوازكردنو
لەع�اقو ،دەركردنیان لەخایك ئهم و�ته.
ێزەكا� ئەمریكاو هاوپەیمانەكا� ێ
ڵ
ن
ـتكرد� ئــەو حــزبو گروپــە میلیشــیا شــیعانەی ناوخــۆی عـ �ـراق كــە وه ئ
دووەم :با�دەسـ
ال� رەهایــان بــۆ سیســتەیم ســیایسو ئای ـین ئـ ێ�ـران هەبــوو ،تــا
ێ
پرۆسەی سیایسو ن
ژیا� سیایس �
ه�گەلێیك شەریع ئەوتۆش كە لەرێگەی �
ع�اق ت
كۆن�ۆڵبكەنو ،ببنە �ێز
ێزە ئەمنیە فەرمییەكانەوە رووبەڕووی هەر
ه�
ێ
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ه�یــی دیكــە ببنــەوە كەببێتــە مایــەی مەتــریس بــۆ ســەر بەرژەوەندیــە جیاجـ ن
ـاكا� ئـ �ـران �
�ێز
لەع�اقــدا؛ بــۆ نمونــە پێشــوازی كــردن لــە ســێبارە ب ژ
هەڵ�اردنــەوەی
ێ
ێ
ـدا� حكومەتەكــەی نــوری مالیــی لە(پرۆســەی ئەنبــار) كــە لــە ( 2كانـ ن
(نــوری مالیــی) وەك ســەرۆك وەزیـران ،هەروەهــا یارمەتیـ ن
ـو� یەكــەیم )2013

ن
ـووەكا� ئەنبــار وهســتانهوه(.مجموعة باحثـ ي ن
ێزە ســوننییە مانگرتـ
دژی هـ �ـر
ـ� :2015 ،ص.)558
ێ� ئهمریــكاو هاوپهیمان ـه ن
خ� ئـ ێ�ـران بــۆ ئ ـهوهی رێگ ـ ه ل ـهو ه بگرێــت ك ـ ه ل ـهدوای عـ ێ�ـراق ،ئ ـهو نهكهوێت ـ ه ب ـهر هـ �ـر ش
ســێیهم :ههوڵێــی پێشــوه ت
كا�؛
چونك ـه لهس ـهروبهندی داگ كـ ن
ـرد� عـ �ـراق ئاماژهگهڵیــی ل ـهو شــێوهی ه ههبــوو كه �
ئ�انیــش هاوشــێوهی عـ ێ�ـراق دهكهوێت ـه ب ـهر ههڵم ـه ت� ئهمریــكا
�ی
ێ
ێ
وهاوپهیمان ـه ن
كا�( .جويــن :2008،ص.)31
ئەگــەر تــا ســاتە وەخـ تـی هات ـین داعــش وداگ كـ ن
ن
ێزەوە ،دەسـ
ـرد� چەنــد پارێزگایــەیك عـ ێ�ـراق لەالیــەن ئــەم هـ �ـر
ـتێوەردا� عـ ێ�ـراق ،شــێوازێیك ســیایسو
�ی

ن
�
دیبلومــایسو نهێ ـین بووبێــت ،ئــەوا لــە (ئەیلــویل  )2014ئـ ێ�ـران بەفــەریم وبـ ب ێ
ـتێوەردا� ســەربازی
ـە� هیــچ دوودڵیــەك راســتەوخۆ دەسـ
لەع�اقــدا
ێ
گ
ق
ن
ن
ـەربازیەكا� عـ �ـر قا� دژ بەداعــش لەناوخــۆی �
راگەیان ـدو( ،قاســم سـ
ـولەیما�) فەرمانــدەی فەیلــە� قــودیس ئـ ێ�ـر نا� بەشــێیك گرنــی پرۆســە سـ
ع�اقــدا
ێ
ێ
ڵ
بەدەســتەوە گــرتو ،هەروەهــا چەندیــن راوێـژکاری ســەربازی �ئ�انیــش بەشــداری ئــەم جەنگەیــان كــرد .لەئازادكـ ن
ـرد� هــەردوو شــاری گو�ڵە(جلــوالء) و
ێ
ڵ
ـولەیما�) بەشــێوەیەیك ئاشــكرا لــە گۆڕەپـ نـا� شــەڕ دەبیـ نـراو ،تــۆپ هاوێـ ن
ن
ـژەكا�
تكریــت (ناوەنــدی پارێـزگای ســە�حەدین وناحیــەی ســەعدیە (قاســم سـ
� ن
ن
ن
�
ش
ـەع� شــەڕیان دەكرد(.رائــد.)2016 ،
گاردی شــۆڕ� ئـ ێـرا� وســەربازە ێئ�انییــەكان شانبەشــا� گروپــەكا� حەشــدی شـ ب
ن
�
�
ـەع�و گرێدانــەوەی بەشــێیك
بۆیــە ئاشــكرایە ،ئـ ێـران رۆڵێــی بەرچــاوی گـ ێـراوە لەدروســتكرد� گروپــە میلیشــیا شــیعەكانو ،دواجاریــش حەشــدی شـ ب
ن
ـەع� بەسـ تـرات�یژو ئەجێنــدای ســیایسو ئایــینو ســەربازیو ئابــووری خۆیــەوە.
زۆری گروپــەكا� نــاو حەشــدی شـ ب

ن
ئەم� وناوخۆی �
ن
ع�اق:
 -3قەیرا� سیایسو
ێ

ن
ن �
�ێز
اوە� نەبــوون كەعـ ێ�ـراق
ئاشــكرایە كەحكومەتـه یــەك لــەدوای یەكــەكا� عـ ێـراق لەپــاش رووخــا� رژێــی پێشــوو لــە ( ،)2003ئەوەنــدە بەهــرو دامــەزر ی
�غ
ێزە سیاســییە
یو ســەقامگ�ی ی ســیایسو ئەمنیــەوە .جگــە لــەوە ،هـ �ـر
یو ناســەقامگ�ی ی ســیایسو ئەمنیــەوە ببهنــە قۆنــا دامــەزراوە�
لەبــاری پشــێو�
ن
�
بەشداربووەكا� ناو پرۆسەی سیایس فەریم �
�
ف
ع�اقییە
ع�اق ،لەوەدا شكستیان هێنا سوپایەیك تۆكمەو دوور لەكاریگەری
لەع�اق
ێ
ێ
مەزهە�و تای� ێ
ب
دابمەزرێــننو ،توانــای رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو مەترســییانەی هەبێــت كــە لەنــاوەوە و دەرەوە دروســت دەبــن .ســەرباری ئــەوە ،لــەو مــاوە درێــژەی
دوای روخـ نـا� رژێــی پێشــوو تــا هات ـین داعــش ،حكومەتـ ن
ـە� هــەردوو كابینەكــەی (نــوری مالیــی)( ،)2014-2006نەیانتـ ن
ـەكا� عـ �ـراق ،بەتایبـ ت
ـوا�
ێ
یو نیشـ ن
ن
ـتما� دروســتبكەنو ،دووریــان بخەنــەوە
اوەكا� ســوپاو ئاســایشو پۆلی ـسو دەزگای هەواڵگـ یـریو دژەتـ یـرۆر لەســەر بنەمایــەیك پیشــە�
دامــەزر
ڵ
ن
ه�انــە گــۆڕان بــۆ �ێز
لەئەجێنــدای حــز�و كــەیسو مــەرایم ئایــینو تایـ فـی ،بەڵكــو لەجیـ تـا� ئەمــە ،ئــەم �ێز
ـتبوو� الیەنێــی تایـ فـی
ه�گەلێــی تایـ فـیو ،با�دەسـ
ب
ت ڵ
ن
ن
دیاریكـراو تێدا(.جويــن :2008 ،ص .)31بــۆ نمونــە (نــوری مالیــی) وەزارەتــە ئەمنییــەكا� لەژێــر كۆنــرۆ� خۆیــدا هێشــتەوەو ،تــا تەواوبــوو� مــاوەی

ڵ
ت
ســەرۆكایەتیەكەی لەســا� ( .)2014كــە بەتـ
ـەواوە� ژیـ نـا� ســەربازیو ئەمـین لەعـ ێ�ـراق بــۆ خــۆیو حزبەكــەی مۆنۆپۆڵكــردو ،دەرگای بــەرووی چەندیــن
ڵ
ن
میلیشــاو گروپــدا كــردەوە كــە لەناوخــۆدا دروســت بــ�نو چــاالیك بنوێـنن  .ئهمـه جگـه لهههوڵـه ن
ـتكرد� شــیعه بهسـهر كــۆی دامـهزراوه
كا� بــۆ با�دهسـ
ب
فهرمی ـه ن
كا� �
ع�اقــدا( .حــارث :2014 ،ص ص .)13-12
ێ
ڵ
واتــە الوازیو مایەپــووچ بـ ن
ـوو� كایــەی ســیایسو ،پێشــنەكەوت�ن بــاری ئابــووری عـ �ـراقو ،گرتنــە بــەری سیاسـ ت
ـیە� پەراوێزخسـ تـ�نو ،شكسـ تـی هــەو�
ێ

بەدامــەزراوە� كـ ن
ع�اقیــە جۆربەجــۆرەكان لەالیــەن حكومەتـ ن
ن
ـرد� دامــودەزگا �
ـەكا� �
ـتبوو� چەندیــن میلیشــیاو
ع�اقــەوە ،كەشــێیك لەبــاری بــۆ دروسـ
ێ
ێ
ی
�
ع�اقــدا رەخســاند.
ـە� لەناوخــۆی ێ
ـە�وناوچـ ی
ـرو� مەزهـ ب
گـ پ

ن
 -4دروست بوو� داعش

ن
ـەرهەڵدا� رێكخـراوی داعــش لەعـ ێ�ـراق ،لــەرووی �ێژ
رەگو ریشــەی دروســت بــوونو سـ
م�ووییــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو دەمــەی كــە (ئەبــو مەســعەب
زەرقــاوی) لەسـ ڵـا� ( ،)2004رێكخراوێــی بەنــاوی (التوحیــد والجهــاد) دامەزرانــدو ،پــاش ماوەیــەك (ئەبــو مهســعهب زهرقــاوی) بەیعـ ت
ـە� بــە( ئوســامە
ف
بــن الدن – ســەرۆیك رێكخـراوی قاعیــدە)داو ،نــاوی رێكخراوەكــەی گــۆڕی بــۆ (قاعــدة الجهــاد ي� بــاد الرافدیــن) ،دواتــر ئــەم رێكخـراوە لەگــەڵ حــەوت
ف
گــرو� چەكــداری دیكــەی �
ع�اقیــدا یەكیــان گــرتو رێكخـراوی (مجلــس شــوری المجاهدیــن � العـراق) راگەیاند(.التوحيــد والجهــاد ودالالت مبايعــة
ێ
پ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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البغــدادي .)2014 ،بەكــوژر نا� (ئهبــو مهســعهب زهرقــاوی) لەالیــەن هـ �ـر ن
ێزەكا� ئەمریكاوەل ـه( 7حوزهی ـر نا� ،)2006ئــەم رێكخ ـراوە بــەم ناونیشــانەوە

ت
كۆتـ یـا� پێهات(.محمــد .)2014 ،لـ �ـر
كردایە� رێكخراوەكــە بــكات ،ئــەوە بــوو
ێە بــەدواوە ئــەم رێكخ ـراوە بــەدوای كەســێیك دیكــەدا د هگــەڕا كەســەر
(حامــد داود محهمـهد خهلیــل راوی) نــارساو بــە ( ئهبــو عومـهر بهغــدادی) بەئەمـ یـری رێكخراوەكــە هەڵـ ب ژـررادو ،نــاوی رێكخراوەكــەی گــۆڕی بــۆ (دولــة
الع ـراق االســامية) .لەپرۆســەیەیك ســەربازی هاوشــێوەی ئــەو پرۆســە ســەربازییەی كــە (ئەبــو مهســعهب)ی تێــدا كــوژرا ،هـ �ـر ن
ێزەكا� ئەمریــكا لــە (19
ن
ن
ن
ئی�اهیــم ع ـهواد ســام هڕ یا�)
نیســا�  )2010بــە بۆردومــا� فرۆكەكانیــان (ئهبــو عوم ـهر بهغــدادی) یشــیان كوشــت .لــەدوای كــوژرا� ئــەم؛ (ع ـهیل ب
بژ
هەڵ�ێــردرا.
نــارساو بــە ( ئهبــو بهكــر بهغــدادی) بەئەمـ یـری ئــەم رێكخ ـراوە

(ئهبــو بهكــر بهغــدادی) لەتۆمارێــی دەنگیــدا لـه( 9نیسـ نـا�  )2013رایگەیانــد كــە لەئەنجــایم یەكگرتـین هــەردوو رێكخـراوی (دولــة العـراق االســامية)و
ـۆال�) بەرپــریس بــوو ،هەڵوەشــێ�ن ایهوهو ،رێكخ ـراوی (دەوڵـ ت
بــەرەی نــورسە (جبهــة النــرة) لەســوریا كــە (مح هم ـهد جـ ن
ـە� ئیســایم لەعـ ێ�ـراقو
شــام) لەجێگەیــان دامــەزراوە ،خـ ش
ـۆ� وەك ســەرۆیك ئــەم دەوڵەتــە ناساند(.إع ــان ال ــدولة اإلسالم ــية ف� الع ـراق والشــام أمـ يـر المؤمنـ ي ن
ـ� أبوبكــر
ي
ڵ
ـە� پەیوەندیــان بــە دەوڵـ ت
ـە�م هــەر زوو (محهمـهد جـ ن
ـۆال�) بەنــاوی بــەرەی نوســەرەوە لەتۆمارێــی دەنگیــدا رایگەیانــد كــە بـ ڵ ێ
ـە�
الحســي�ن ي  .)2014،بـ
ڵ
ـەوە� وت كــە ئــاگاداری پــریس ئــەو یەكگرتنــە نەبــوونو رازیــش نـین �پ�(.كلمــة أبــو محمــد الجـ ن ف
ـە�م ئـ ش
ـ� علمــه
ئیســایم ع�ی اقیــەوە هەبــووە ،بـ
ێ
ي
ـوال� ينـ ي
ف
بق ـرار الدولــة اإلســامية ي� الشــام) .ســەرئەنجام بــەرەی نــورسە چــووە پــاڵ رێكخ ـراوی قاعیــدەو ،داعشــیش وەك رێكخراوێــی ســەربەخۆ مایــەوەو،
شــەڕو كوشــتاری زۆریــش لەنێــوان هــەردوو الدا روویــدا.
دوا بــەدوای ئــەوەی ئــەم رێكخـراوە تـ ن
ن
ـوا� زیاتــر خــۆی رێكبخاتــەوە� ،
اوەكا� لەناوخــۆی �
ع�اقــدا پـ ێ �ـی نایــە قۆناغێــی
ه�شــە كتوپـڕو بەرنامــە بــۆ داڕێــژر
ێ
ێ
مەترســیدارەوە ،بەجۆرێــك كــە تــەواوی هـ �ـر
ێزە ئەمنییــەكانو ســوپای عـ ێ�ـراق دەستهوهســتاوبوون لەئاســت گەورەبــوونو كاریگــەری ئــەم رێكخ ـراوەدا،
ســەرئەنجام تـ ن
ـوا� لەماویــەیك كەمــداو ،بەتوانایــەیك چەكــداری ژمــارە كــەم؛ دووەم گەورەتریــن پارێ ـزگای عـ ێ�ـراق كــە پارێ ـزگای موســڵ بــوو بخاتــە ژێــر
ركێـ فـی خۆیــەوەو ،لـه( 29حوزەیـران ( )2014ئەبــو بەكــر بەغــدادی) نــاوی رێكخراوەكــەی گــۆڕی بــۆ (دەوڵـ ت
ـە� ئیســایم)و خۆیـ شـی وەك (خەلیفــەی)
ڵ
ئــەم دەوڵەتــە ناســاند .بەشــێوەیەیك خـ �ـراو بەرچــاو تـ ن
ـوا� پارێ ـزگای ئەنبــارو ســە�حهددینو چەنــد شــوێنێیك دیكــەی عـ ێ�ـراق كۆنـ تـرۆڵ بــكات( .تنظيــم
ێ
الدولــة االســامية :كيفبــدأ وإىل أيــن انتــى.)2017 ،
بۆیــە پــاش ئــەم گەورەبوونــەی (داعــش) ،كــە بەداگ كـ ن
ـرد� نزیكــەی ( )%40خــایك عـ ێ�ـراق كۆتـ یـا� پێهــات ،وبهشــێوهیهیك بهرچاویــش لهبهغــدای
�ی
ێزە ئەمنیـ ن
ـەكا� عـ ێ�ـراق لەبەرئــەوەی تـ ش
ـو� شكسـ تـی ســەربازی گــەورە بــوون بەرامبــەر ئــەم رێكخـراوە.
پایتهخــت نزیــك بوونـهوه ،لەبەرامبــەردا ســوپاو هـ �ـر
ن
ـیعەكا� عـ �ـراق (عــەیل سیسـ ن
(مركــز دراســات الـ شـرق االوســط-االردن ،ازمــة العراقيــة اىل ايــن ،2015،ص  ،)11لەئەنجامــدا گــەورە مەرجــەیع شـ
ـتا�)
ێ
�
لەفتوایــەیك ئاینیــدا داوای
لەع�اقیــەكان كــرد ،ئەوانــەی كەتوانــای هەڵگرت ـین چەكیــان هەیــە ،جیهــادی كیفـ ئـا� دەســت پێبكــەنو ،رێگــە بگــرن
ێ
ئ
ن
ن
ـا� ويعتـ بـر قتــى الوطــن شــهداء.)2014 :
ـتا� يعلــن الجهــاد الكفـ ي
لەهەژمــوو� زیاتــری ئــەم رێكخراوە(.الســيد عـ يـ� السيسـ ي
هــەر زوو دوای ئــەم فتوایــە ،ئــەو حــزبو میلیشــیا شــیعانەی كــە لەناوخــۆی �
ع�اقــدا ئامادەگیــان هەبــوو ،ئــەم فەتوایەیــان قۆســتەوەو توانیــان
ێ
ڵ
لەماوەیــەیك كەمــدا ،زۆرتریــن ژمــارەی هاو�تیــانو گەنــیج بێــكارو قانــدراو بەئایدیۆلۆژیــای ئایـین لەناوخۆیانــدا رێبكەنــەوە .لهههمــان كاتــدا لهناوخــۆی
ێ�ئ�انیشــدا ههڵمهتێــك راگهیهنــدرا بــۆ رێكخســت�ن ئ ـهو كهســانهی بهشــێوهی خۆبهخــش دهچــن بــۆ عـ ێ�ـراق بــۆ پاراســت�ن شــوێنه پـ یـرۆزهكان لهنهج ـهف
وكهربـهال .لهمــاوهی ( )24كاتژمـ ێ�ـردا ( )4200خۆبهخــش لهناوخــۆی ئـ ێ�ـران خۆیــان لـهم ههڵمهتـهدا تۆماركرد(.رائــد)2015 ،؛ ئەمــە لەالیــەك ،لەالیــەیك
ن
ت
ـتبوو� چەندیــن میلیشــیای دیكــە ،كــە لەناوچـەو شــوێ�ن جیاجیــای �
دیكەشــەوە ،ئــەم فەتوایــە ســەری كێشــا بــۆ دروسـ
ـەرعیە�
ع�اقــدا دەربكــەونو ،شـ
ێ
�
ـەرە�
خۆیــان لــەو فەتوایــەوە وەربگــرن .جـ ێـی ئاماژەیــە ،ئــەم میلشــیایانە كەدروســت بــوون ،تەنهــا تایف ـەو خەڵــی شــیعە مەزهــەبو نەتــەوەی عـ ب
ـرو� مەســییح ،یەزیــدی ،توركمـ نـا� ،تەنانــەت كــوردی فهیــیو ســوننە مەزهەبیـ شـی گرتــەوە.
نەگرتــەوە ،بەڵكــو میلیشــیاو گـ پ
ڵ
ت � ق
بۆ رێكخست�ن ئەم سەرهەڵدانو دروستبوونە �
ع�ا� لەرێگەی بڕیاری ژمارە ( )47سا�
ێ
خ�ایەی ئەم گروپو میلیشیا زۆروجۆراو جۆرانە ،حكومە� ێ
ن
( )2014دەسـ جێ
ـەع�) بۆ كۆكردنەوەو رێكخســتنەوەی ئەم گروپو میلیشــیایانە تاوەكو لەژێر
ـتبە� هەســتا بە دروســتكرد� دەســتەی (حەشــدی شـ ب
ت ڵ
ـای� نەتــەوە� عـ �ـراق بەڕێوەبەرایەتییــەیك بەنــاوی (بەڕێوەبەرایـ ت
ۆ� خۆیــدا بهێڵێتــەوە .هــەر بــەداوی ئەمــەدا( ،فالــح فەیــاز) راوێـژکاری ئاسـ ش
كۆنــر
ـە�
ی ێ
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یو داراییــەوە ئــەم بەرێوەبەرایەتیــەی بەســتەوە بــە دامــەزراوەی راوێـژكاری نەتەوەییــەوەDuman,( .
ـەع�)ەوە راگەیانـدو ،لــەرووی یاســا�
حەشــدی شـ ب
ن
ن
ـەع�) نەهاتــووە ،بەڵكــو داوای لەهەمــوو
 .)2015: p.8لەراســتیدا ،لەهیــچ بڕگەیــەیك فەتواكــەی (سیســتا�)دا بــایس دروســتكرد� (حەشــدی شـ ب
ڵ
ێزە فەرمیـ ن
�
ـەكا� �
ع�اقــەوەو لەوێــوە دژی مەترســییەكان (داعــش) بوەســتێت ،بــە�م
ع�اقییــەك كــرد ئــەوهی ئهتوانێــت چــەك هەڵبگرێــت بچێتــە نــاو هـ �ـر
ێ
ێ
ئــەم فەتوایــە هــەر زوو لەالیــەن (نــوری مالیــی) ســەرۆك وەزی ـر نا� پێشــووی عـ �ـراقو سـ �
ـز� دەعــوەوە قۆسـ تـرایەوەو ،رەهەندێــی ســیایس
ێ
ێ
ـكرت�ی حـ ب
ش
پێبەخ�شرا.)Mansor, 2017: p.6(.
ـە� عـ �ـر قا� ،چەندیــن بڕیــارو یاســای گرنـ گـی تایبــەت بەرێكخسـ تـ�نو بەســتنەوەی حەشــدی شــەع�و میلیشـ ن
دوا بــەداوی ئەمــە ،حكومـ ت
ـیاكا� نــاوی؛
ێ
ب
ڵ
ڵ
ـە� یاس ـاو رێنماییـ ن
دەركــردو ،هــەو� زۆری دا ئــەم دیــاردە نوێیــەی نــاو ژیـ نـا� ســیایس عـ ێ�ـر قا� ملكـ چ
ـەكا� خــۆی بــكات .ئەگــەر چ� ئــەم هەو�نــەی
ڵ
ڵ
ق
حكومـ ت
ـە� عـ ێ�ـرا� تارادەیــەك ســەركەوتوو بــوون ،بــە�م تاوەكــو ئێســتا نەیتوانیــوە بەشــێویەیك دروس ـتو كاریگــەر كۆنـ تـرۆ� ئــەو هەمــوو گــروپو
میلیشــیایانە بــكات كــە لەناوخــۆی �
ع�اقــدا خــاوەن هـ �ێزـرو قورسـ یـا� گــەورەن.
ێ
ق
ـە� نــاو پەیكــەری فــەریم حكومـ ت
ـتبوو� حەشــدی شــەع� وەك دامەزراوەیــەیك تایبـ ت
ن
لەكۆتـ یـا� ئــەم تــەوەرەدا دەتوان ـین بڵێ ـین كــە دروسـ
ـە� عـ ێ�ـرا�
ب
ڵ
راســتەوخۆ لــەدوای فەتــوا ئاینییەكــەی (عــەیل سیسـ ن
ـتا�)هو ه دروســت بــوو ،بــە�م ئەمــە ئــەو راســتییە ناشــارێتهوه كــە گــروپو میلیشــیا كاریگــەرو
پێكهێن ـه ن
رەكا� نــاو حهشــدی شــەع� لەگــەڵ ئەمــدا دروســتبوونە ،بەڵكــو پێــش حەشــدیش لەناوخــۆی �
ع�اقــدا چەندیــن میلیشــیای شــییع بەهـ �ێزـر
ێ
ب
ت ڵ
با�یــان لهنــاو دام ـهزراوه ن
كا� حكومهتــدا بهدهســتهو ه گرتــووهو كاریگــەری
هەبــوون وس ـهركردهكانیان لهرێگ ـهی پارت ـه سیاســییه شــیعهكانهوه پۆســی
ڵ
گەورەیان لەســەر پرۆسـهو ئاراســتهی ســیایس �
ن
ێ
ـەع�،
ع�اق كردووه( .مجموعة األزمات الدولية :2018 ،ص ،)7بە�م بەدروســتبوو� حەشــدی شـ ب
ت
ـەواوە� جێپـ ێ �ـی خۆیــان لەنــاو
ئــەم گــروپو میلیشــیایانە زیاتــر دەركەوتـنو ،شــەرعییەتێیك ســیایسو ئایـین گەورەیــان بــۆ خۆیــان بەدەســت خسـتو ،بەتـ
ێزە ئەمینـ ن
ـەكا� دیكــەدا كــردەوە.
دامــەزراوەی ســوپاو هـ �ـر

ن
شەع�
بایس دووەم :گروپو میلیشیا پێكهێنەركا� حەشدی
ب

ن
�
�
ـرو� ســەرەیك پێكدێــن،
بەت�امانێــی خـ ێـرا لەگــروپو میلیشــیاكا� نــاو حەشــدی شـ ب
ـەع� ،ئــەو راســتیە رووندەبێتــەوە ،كەئــەم میلیشــیایانە لــەدوو گـ پ
ێڕ
ڵ
گــرو� یەكەمیــان ئــەو میلیشــیایانە دەگرێتــەوە كەپێــش فەتواكــەی (عــەیل سیسـ ن
ـتا�) لەســا� ( ،)2014دروســتبوونو ،لەســەر گۆڕەپـ نـا� ســیایس
پ
ق
�
ـرو� دووەمیــان ئــەو میلیشــیایانە دەگرێتــەوە كــە لــەدوای فەتواكــەوە دروســتبوون .هەڵبەتــە تاوەكــو ئێســتا
وســەربازی عـ ێـرا� بوونیــان هەبــووە .گـ پ
ن
ـەع� ،هەندێــك دەڵـ �ێن
ـ� ژمارەیــان ( 40بــۆ )50میلشــیایە.
ئامارێــی ورد لەبەردەســتدا نییــە لەبــارەی ژمــارەی گــروپو میلیشــیاكا� نــاو حەشــدی شـ ب
(مجموعة األزمات الدولية :2018 ،ص2؛  .)Gulmohamad, 2015: p.2هەندێیك دیكە پێیان وایە زیاد لە ( )60میلیشیایەو ،هەندێیك دیكە
زیــاد لــەم ژمارانــە دەڕۆنو بــە( )100گــروپو میلشــیا زیاتــر دەیخەمڵێ ـنن  .)7.p :2015 ,Spyer(.ئــەم پشــێویو نادروســتیە لەژمــارەی میلیشـ ن
ـیاكا�
ـەع� دەگهڕێتــەوە بــۆ -1 :ئــەو پاڵنــەرو ئایدیۆلۆژیــا ئاینییــەی كــە لەپشــت ئــەم میلشــیایانەوە هەیــە ،روپۆشــێیك ئەســتوری بــۆ دروســت
ناوحەشــدی شـ ب
ق
ـ�؟ ئامانجیــان چیــە؟  -2نادامــەزراوە� حكومـ ت
كــردوون كەبەتــەواوی نەزانرێــت چ ـین ؟ كـ �ێن
ـە� عـ ێ�ـرا� لــەوەی بتوانێــت تــەواوی ئــەم میلشــیایانە
ی
ن
رێكبخاتــەوەو ،ملكـ چ
یو گــەورەی هەندێــك لــەم میلیشــیایانە ،بەجۆرێــك هەندێــك
روو� خــۆی بــكات -3 .بەهـ �ێزـر�
ـە� سـ تـرات�یژو ئەجێنــدای ســیایس
یو دەرەكیــەوە بەتایبـ ت
ن
كات لــەرووی توانــای ســەربازیو ،لۆجسـ تـیو ،راهێنــانو ،پاڵپشـ تـی ناوخــۆ�
ـەربازیەكا�
ـە� ئـ ێ�ـران ،زۆر لەدامــەزراوە ئەمــینو سـ
حكومـ ت
ـە� عـ �ـر قا� لەپێشـ تـرن ،ئەمــەش وایكــردووە حكومـ ت
ـە� عـ ێ�ـر قا� نەتوانێــت هەمــوو ئــەم میلیشــیانە بخاتــە ژێــر ركێـ فـی خۆیــەوە.
ێ
ن
ت
میلیشیاكا� ناو حەشد بكەین:
لەگرنگ�ین گروپو
بەهەرحاڵ ،لەم تەوەرەدا ،هەوڵدەدەین بەشێویەیك كورت باس
 -1رێكخراوی بەدر:

ڵ
ـوو� دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای هەشـ ن
ـیاكا� نــاو حەشــدی شــەعبیە .مـ �ێژـرووی دروســت بـ ن
لەكاریگەرتریــن میلیشـ ن
ـتاكا� ســەدەی رابــردوو ،بــە�م لەبــارەی
ڵ
سـ ڵ�ا� دروسـ�تبوونیەوە رای جیـ�اواز لەنێـ�وان �ێژ
م�وونوسـ�انو توێژەرانـ�دا هەیـ�ە ،هەندێـ�ك لەوانـ�ە پێیانوایـ�ە سـ�ا�(  ( )1982دامــەزراوەGulmoha�(.

 .)mad, 2015: p.4هەندێیك دیكە رایان وایە سـ ڵـا� ( (.)1984الهاشــ� :2014 ،ص .)89نوسـهرێیك دیكە سـ ڵـا� دامەزر ن
اند� دەگەڕێنێتەوە بۆ
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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سـ ڵـا� ((.)1983الخي��ون :2009 ،ص .)144هەرچۆنێــك بێــت ئاشــكرایە ،كەئــەم میلیشــیایە لەالیــەن حــز� (ئەنجومـ ن
ـە� بـ ڵـا�ی شـ ش
ـۆڕ� ئیســایم
ب
لەعـ �ـراق)ەوە دامــەزراوە .ئــەم میلیشــیایە لــە دیلــە �
ع�اقییــەكان لەئـ �ـرانو پەناهەنــدە �
ع�اقیــەكان لەنــاو خــایك ئـ ێ�ـران پێكهــات ،ئامانــیج ســەرەكیان
ێ
ێ
ێ
ێ
شــەڕكردن بــوو دژ بەســوپای عـ �ـراق لەمــاوەی شــەڕی نێــوان عـ �ـراق -ئـ �ـرانو ،یارمەتیـ ن
ـدا� ســوپای ئـ ێ�ـران لــەو جەنگــەدا .بەشــێویەیك راســتەوخۆ لەالیــەن
ێ
ێ
ێ
�
ئەفســەرە ێئ�انێكانــەوە بەرێوەدەبرا(.فهـ ي
ـ� :2014 ،ص  .89الخيــون :2009 ،ص .)145
ـ� :2008 ،ص  .282الهاشـ ي
ق
لەپــاش رووخـ نـا� رژێــی پێشــووی عـ ێ�ـراق ،ئــەم میلیشــیایە بەهەمــوو هـ �ێزـرو توانایــەوە گەڕایــەوە عـ ێ�ـراقو ،نــاوی خــۆی لــە (فەیلــە� بــەدر)هوه گــۆڕی
بــۆ (رێكخ ـراوی بەدر)(.فهــ� :2008 ،ص  .)283بەئامانــیج بەشــداریكردن لەپرۆســەی ســیایس وەك رێكخراوێــی مـ ن
ـەدە� .لــەو كاتــەوە لەژێــر
ي
ڵ
ق
ڵ
ن
�
ن
نــاوی رێكخ ـراوی بــەدردا بەشــداری هەمــوو ب ژ
ـز� (ئەنجومــە� بــا�ی ئیســایم لەعـ ێ�ـراق)دا
هەڵ�اردنــەكا� عـ ێـرا� كــردووه .تاســا� ( )2008لەنــاو حـ ب
هەڵ�اردنـ ن
بژ
ـەكا� ( )،2010،2014،2018كــرد,Duman(.
مایــەوە ،دواتــر جیابونــەوەی خــۆی لــەم حزبــە راگەیانــدو ،وەك حزبێــی ســیایس بەشــداری
ڵ
 .)14.p :2015هەرچەندە وەك حزبێیك ســیایس خۆی ناســاند ،بە�م باڵە ســەربازییەكەی هەڵنەوەشــاندەوە ،ئەمەش ئەوە دەســەلمێنێت كهئەم
رێكخ ـراوە قورســە وەك رێكخراوێــی مـ ن
ـەدە� بنارسێــت.
ڵ
(هــادی عامــری) وەزیــری پێشــووی گواســتنەوەی عـ ێ�ـراقو ئەنــدام پارلەمـ نـا� عـ ێ�ـراق ،ســەرۆیك ئــەم رێكخراوەی ـەو ،پەیوەندییــەیك تون ـدو تــۆ� لەگــەڵ
ن
ـولەیما�) فەرمانــدەی ســوپای قــودیس �ئ�انیــدا هەیــە .لەگــەڵ هاتـین (داعــش)داو راگەیانـ ن
(قاســم سـ
ـد� جەنــگ دژی ،هــەر یــەك لــە (هــادی عامــریو
ێ
ن
ن
ـرەكا� كارهكتــەری بەهـ �ێزـری ســیایسو ئەم ـین
ـیۆنەكا� حەشــدیان كــرد دژ بەداعــش .زۆربــەی كادیـ
ئەبــو مەهــدی موهەندیــس) سەرپەرشـ تـی ئۆپراسـ

نــاو دەزگا ئەمنیـ ن
ت
� ن
ـەكا� �
ـ� :2014 ،ص .)89
ێ
ع�اقــن .بەشــێویەیك روونو ئاشــكرا الیەنگـ یـری خۆیــان بــۆ (ویالیــە� فەقیــی) ئـ ێـرا� راگەیاندوە(.الهاشـ ي
ژمــارەی ئەندامـ نـا� ئــەم رێكخـراوە بــەوردی نازانرێــت چەنــدە ،هەندێــك پێیــان وایــە ژمارەیــان نزیكــە ( )12هــەزار چەكــدار دەبێــت:2015 ,Duman(.
ـەكا� ئێســتادا چاالكییـ ن
 .)14.pهەندێــی دیكــە ژمارەیــان بــە ( )50,000هــەزار كــەس دەخەمڵێ ـنن  .)7.p :2015 ,Spyer(.لـ ت
ـەكا� ئــەم رێكخ ـراوە
ڵ
لەبەغــداوە تاوەكــو موســڵ درێژبوتــەوەو ،لەدەوروبــەری (كەركــوك -تازەخورماتــوو -ئامــریل -صە�حەدیــن -دیالــە) بەهـ �ێزـرن .هەندێــك لــە توركمانــە
ن
ـیعەكا� دەوروبــەری كەركــوك لەنــاو ئــەم رێكخـراوەدا بەشــدارن.
شـ
ـە� دەرهــەق بەدانیشـ ن
ـاوا� دژ بەمرۆڤایـ ت
ـدا� تـ ن
ئەندامـ نـا� ئــەم رێكخ ـراوە ،لەالیــەن رێكخ ـراوە نێودەوڵەتییەكانــەوە تاوانبارك ـراون بــە ئەنجامـ ن
ـتوا�
سوننەنشــی�ن پارێ ـزگای دیالــەو ،لەراگواسـ تـ�نو گۆڕی ـین بــاری دیمۆگ ـر فا� ئــەو پاریزگایــە لەبەرژەوەنــدی دانیشـ ن
ـتوا� شــیعە مەزهــەبو ،ســوتاندنو
ن
�ن
ـز� بەعــی هەڵوەشــاوە لەنــاوەو دەرەوەی
تەقاندنــەوەی مزگەوتــەكانو ماڵــەكان .هەروەهــا تاوانبارك ـراون بــە ت�ی ۆركــردنو كوشــت ئەندامــا� حـ ب
عـ ێ�ێراق.)AMENESTY INTERNATIONANL, 2014(.
 -2سەرایا سەالم:

ڵ
ئەم میلیشیایە درێژكراوەی سوپای مەهدیە ،ئەو سوپایەی كە سا� ( )2003لەالیەن (موقتەدا سەدر)ەوە وەك سوپایەیك عەقائیدی دروستكرا.
ڵ
ڵ
ڵ
ـ� :2008 ،ص .)284ســوپای مەهــدی لەســا� ( )2004هــەو� زۆری دا تاوەكــو كۆنـ تـرۆیل (نەجــەفو كەربــەال) بــكات ،بــە�م لــەم هەوڵەیــدا
(فهـ ي
ڵ
ێزەكا� ئەمریــكاو حكومـ ت
ســەركەوتوو نەبــوو ،هـ �ـر ن
ـە� عـ ێ�ـراق بەتونــدی رووبەڕوویــان بوونــەوەو شكســتیان پێهێنــان .لەســا� ( )2006پــاش تەقاندنــەوەی
هــەردوو مهزارگـهی (ئیمــام عەســكەری) لەســامەڕا ،دوبــارە ئــەم میلیشــیایە كەوتنــە چــاالیك نوانــدن .لەسـ ڵـا� (( )2008موقتــەدا ســەدر) رێبــەری ت
رەو�
ـرد� چاالكیـ ن
ســەدر ،بلــۆك كـ ن
ـەكا� ئــەم میلیشــیانەی راگهیانــد ( .الخيــون :2009 ،ص ص.)224-211
دوای فەتواكــەی (عــەیل سیسـ ن
ـتا�) ،میلیشــیای ســوپای مەهــدی لەژێــر نــاوی ســەرایا سـهالم دا كەوتنــەوە كار .ژمارەیــان بەنزیكــەی پەنجــا بــۆ شەســت

هــەزار كــەس مەزەنــدە دەكرێــت( .خريطــة الميليشــيات الشــيعية المقاتلــة ف ي� العـراق).
ڵ
كەتای� حزبو�:
-3
ب
ڵ
ڵ
ـد� كەتایــی حزبــو� دەگەڕێتــەوە بــۆ ناوەڕاسـ تـی ســا� ( ،)2003واتــە چەنــد مانگێــی كــەم پــاش داگ كـ ن
ـەرەتاكا� دامەزرانـ ن
ن
ـرد� عـ ێ�ـراق لەالیــەن
سـ
�ی
ب
ڵ
ـە� فەزڵــو� عەبــاس)دا دەركــەوتو ،ئامانجیــان رووبهڕوبونـهوهی ســوپای ئەمریــكاو
ئەمریــكاو هاوپەیمانەكانیــەوە .لەســەرەتادا لەژێــر نــاوی (لیــوای ئـ ب
ڵ
دەركـ ن
ـرد� بــوو لەخــایك عـ ێ�ـراق .ئــەم میلیشــیایه بهپاڵپشـ تـی حزبــو�ی لوبنـ نـا�؛ لەژێــر ئــەم ناونیشــانەدا بەتــەواوی لــە ( 21ئـ بـا�  )2007خــۆی راگەیانــد،
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ڵ
ن
ین
ـە� فەزڵــو� عەبــاس ،زەیــد بــن عــەیل ،عــەیل ئەكبــەر ،ســەجاد) پێكهــات.
لەیەكگرتـ میلشــیا چەكــدارەكا� دیكــەی شــیعە وەك كەتایـ بـی (كەربــەال ،ئـ ب
(المقاومــة االســامية ف ي� الع ـراق :كتائــب حــزب هللا  21اب .)2007
ڵ
كا� دروســتبوونییەوە تاوەكــو كشــانەوەی هـ �ـر ن
ـو� لــە ت
ێزەكا� ئەمریــكا لەعـ ێ�ـراق لـه( ،)2011چەندیــن هـ �ـر ش
كەتایـ بـی حزبـ
ێ� چەكدارییــان كردۆتــە ســەر
هـ �ـر ن
ێزەكا� ئەمریــكا لەعـ ێ�ـراق( .بەییانامــەی كەتایـ بـی حزبــو هللا لــە ( 18ش
ـلح� عراقيـ ي ن
ت�ی ـین دووەیم  ;2007البنتاجــون يقــر باخـ تـراق مسـ ي ن
ـ� لبيانــات
طائ ـرات االســتطالع .2009 ،كتائــب حــزب هللا .ميليشــيا الــدم ف� الع ـراق) ،لەپەرچەكــرداری ئەمەشــدا ،وەز ت
ارە� دەروەی ئەمریــكا لــە ( 2تەمــوزی
ي
 )2009خســتیە نــاو لیسـ تـی تـ یـرۆرەوە.)7.p :2015 ,Spyer( .
لــەرووی ئایدیۆلۆژییــەوە ،بەئاشــكرا الیەنگــری خۆیــان بــۆ سیســتیم ســیایسو ئایـین كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران راگەیانــدووە ،بەشــێوەیهیك رەهــا بڕوایــان
بــە (ویالیـ ت
ـە� فەقیــه) هەیـەو ،خۆیــان بەپارێــزەرو درێژكـراوەی ئــەم ئایدۆلۆژیــا ئایـین  -سیاســیە دادەنـ �ێن
ـ�( .لمــاذا واليــة الفقيــه).
ن
كردەكا� ئــەوە رەتدەكەنــەوە كەســەر بەهیــچ حزبێــی ســیایس ب ـنو ،بەشــداری پرۆســەی ســیایس �
لــەرووی ســیایسو رێكخســتنەوە ،ســەر
ع�اقیــش
ێ
ن ـین  ،بەڵكــو ئــەوان شــێوازی (بەرگــری ئیســایم)یان گرتۆتەبــەرو ،لــەم رێگەیــەوە چاالكیـ ن
ـەكا� خۆیــان دەردەخەن(.مصطـ فـى .)2015 ،لــەرووی

ڵ
ڵ
ـەواوە� نازانرێــت كێیــە؟ بەڵكــو ئەنجومـ ن
ت
ـو� محەمــەد سـهند) سەرپەرشــتاری گشـ ت
ـە�
ـتیە� .بــە�م ئەمینــداری گشــتییان بەتـ
رێكخستنیشــەوە( ،ئایەتـ
ڵ
ن
ن
كاروبارەكا� دیكەی ئەم میلیشــیایە .بە�م ێ �
شــورایان هەیە كە بەرپرســە لەداڕشــت�ن
بەپ� هەندێك ســەرچاوە
پال� ســیایسو ســەربازیو راگەیاندنو
ئی�اهیــم) نــارساو (بەئەبــو مەهــدی موهەندیــس) سەرپەرشـ تـی ئــەم میلیشــیایە دەكات.)7.p :2015 ,Spyer(.
(جەمــال جەعفــەر ب
ن
بەكـ ت
ت
ـور� ئــەم میلیشــیایە ،بەیەكێــك لهبه �ێز
ـەع� دادەنرێـتو ،لەپــاش هاتـین داعــش
ه�تریـنو رێكخراوتریـنو پڕچەك�یــن میلشــیاكا� نــاو حەشــدی شـ ب
ن
ـیۆنەكا� ئــەم میلیشــیایە دەكات لەشــەڕەكانیدا دژ بەداعــش .ســەرەڕای ئەمانــە ،ئــەم میلشــیایە لەالیــەن
(جاســم جەزایــری) فەرمانــداری ئۆپراسـ

ن
ـە� دژ بەدانیشـ ن
ـدا� كــردەوەی دژە مرۆڤایـ ت
اوەكا� مـ فـا� مرۆڤــەوە تاوانبــارن بەئەنجامـ ن
ن
ـینەكا� پارێ ـزگای دیالــەو
ـتوا� ناوچــە ســوننە نیشـ
رێكخ ـر
ڵ
صە�حەدین(.هيومــان راتيــش وج ،ايلــول  :2015ص ص .)41-40
عەسائ� ئەهیل حەق:
-4
ب

ڵ
ن
كییەكا� ســوپای مەهــدی كــە لەالیــەن (موقتــەدا ســەدر)هوه دامــەزرا ،بــە�م پــاش ئــەوەی ســوپای
ئــەم میلیشــیایە ،یەكێــك بــوو لەباڵــە ســەره
ێزە ئەمنیـ ن
ع�اقــدا شكسـ تـی خــوارد؛ (موقتــەدا ســەدر) چاالكییـ ن
ـەكا� �
مەهــدی لەرووبەڕووبونەوەیــدا لەگــەڵ ســوپای ئەمریــكاو هـ �ـر
ـەكا� ئــەم ســوپایەی
ێ
ـە� ،عەبدولهــادی دەڕ جا�) رەتیانكــردەوە چاالكییەكانیــان دژ بەســوپای ئەمریــكا رابگــرن،
بلــۆك كــرد ،هەریەكــە لــە (قەیــس خەزعــەیل ،ئەكــرەم كەعـ ب
ڵ
ـە� كـ ن
بۆیــە بەجیــا لەســوپای مەهــدی؛ درێژەیــان بەدژایـ ت
ـرد� ســوپای ئەمریــكاو عـ ێ�ـراق دا .لەســا� (( )2008قەیــس خەزعــەیل) ئەمێنــداری گشـ تـی
ڵ
ـایە� دیكــەی ســیایسو ســەربازی نــاو ت
ـەواوە� لەســوپای مەهــدی جیابــووەوهو چەندیــن كەسـ ت
ت
رەو� ســەدر هاتنــە پــا�و میلیشــیای
عەســائیب ،بەتـ
ق
حە�)یــان دامەزرانــد( .خريطــة الميليشــيات الشــيعية المقاتلــة ف ي� الع ـراق :ساســة بوســت).
ـائی� ئەهــی
(عەسـ ب
ئــەم میلیشــیایە لەچــوار گــرو� ســەرەیك میلیشــیای شــییع پێكدێــت كەبریت ـین لــە كەتیبـ ن
ـەكا� (ئیمــام عــەیل ،ئیمــام كازم ،ئیمــام مەهــدی ،ئیمــام
پ

عەســكەری).
ن
ن
ـیایەكا� دیكــە زیاتــر رادیكاڵـ تـرو توندوت�یژ تــرن .بەتاوانبارتریــن گروپــە میلیشــیا شـ
ـیعەكا� عـ ێ�ـراق دادەنرێــن،
ئــەم میلیشــیایە بــە بــەراورد بــە گروپــە میلیشـ
بــەوەی كەچەندیــن كــردەوەی كوشـ تـ�نو رفانــدنو ت�ی ۆریــان دژ بهســوپای ئەمریــكاو بەریتانی ـاو ،ســوپای عـ ێ�ـراقو ،هەروەهــا دژ بەپێكهاتــەی ســونە
ف
ف
ن
�
ش
ـا� .)2014
لەبەغــداو چەندیــن ناوچــەی دیكــەی عـ ێـراق ئەنجامداوە(.بيــان اللجنــة العراقيــة لحقــوق االنســان ي� الع ـراق :ي� ( 30ت�يــن الثـ ي
گ
ژمــارەی ئەندامـ نـا� ئــەم میلیشــیایە بەشــێوەیەیك بەرچــاو لەمــاوەی جهنــی دژ بهداعــش زیــاد كــردووە ،بەجۆرێــك ژمارەیــان تەنهــا لــە هــەزار كەســەوە
ڵ
ت ن
ت
و� :الغــد).
لەســا� ( )2003بەرزبووەتــەوە بــۆ نزیكــەی دە هــەزار كــەس لــەكا� ئێســتادا( .عصائــب أهــل الحــق ،عــى الموقــع االلكــر ي
ڵ
لەپــاش كشــانەوەی هـ �ـر ن
�
ێنو بەشــداری
ـائی� پێشــاندا بــەوەی چــەك دابنـ �ـ�
ـادە� عەسـ ب
ێزەكا� ئەمریــكا لەعـ ێـراق لەســا� ()2011دا( ،قەیــس خەزعــەیل) ئامـ ی
ڵ
ت
ـەواوە� خۆیــان لەئـهو نزیــك كــردەوە .بــە�م نــەك چەكیــان
پرۆســەی ســیایس بكــەن ،لەمەشــدا حكومەتەكــەی نــوری مالیــی پشــتگ�ی ی كــردنو ،بەتـ
ن
ن
ن
ت
ئۆپۆزسیۆ� سوریا
شانبەشا� رژێیم سوریا لەدژی
رۆش�نو
ۆزەكا� شیعە لەسوریا ،بەرەو ئهوێ
دانەنا بەڵكو لەژێر پاساوی پارێزگاری لەشوێنە پ�ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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بژ
شــەڕیان كرد(.عصائــب أهــل الحــق ،موســوعة الجزيــرة .10/12/2014 :عصائــب أهــل الحــق ،موسوعةالرشــيد).
لەهەڵ�اردنــە پارلەمانیەكــەی
ڵ
ـە�م تەنهــا یــەك كورســیان بەدەســتهێنا .لهههڵـ ژـرر ن
اد� ( )2018لهنــاو (هاوپهیمـ نـا� فهتــح)
( )2014بەلیسـ تـی (الصدیقــون) بەشــداریان كــرد ،بـ
ب
�ێز
بهشــداری هه ب ژ
بەه�یــان لەگــەڵ ێ�ئ�انــدا هەیــە ،بەپـ ێ �ـی هەندێــك ســەرچاوە ،ئــەم
ڵ�اردنیــان كــردو ( )15كــوریس پارلهمانیــان بهدهســتهێنا .پەیوەنــدی

ن
میلیشــیایە راســتەوخۆ لەالیــەن (قاســم سـ
ـولەیما�) فەرمانــدەی هـ �ێزـری قــودیس ێ�ئ�انیــەوە بەرێوەدەبرێ ـتو ،مانگانــەش بــڕی ملیــۆن تــا پێنــج ملیــۆن
دۆالر وەك یارمـ ت
یو لۆجسـ تـی لەئـ �ـران وەردەگــرن ،دەرئەنجــایم ئــەوەش الیەنگــری خۆیــان بــۆ (والیـ ت
ـە� دارا�
ـە� فەقیــه)ی ئـ ێ�ـر نا� راگهياندوە(.حميــد،
ێ
ڵ
ت
ن
 .)4.p :2015 ,Gulmohamad .2014بــە�م عەســائیب ئــەوەی رەتكــردەوە كــە پاشـ
ـوێنكەوتوا�
ـكۆیە� بــۆ ئـ ێ�ـران هەبێــت ،بەڵكــو خۆیــان بەشـ
ێنو ،لەســەر سـ ت
ـای� فەرمیشــیان وێنــەی (خەزعــەیل) لەپــاڵ (محمــد محمــد ســەدر) دانـراوە.
(محمــد محمــد ســەدر) دادەنـ �ـ�
ئەم میلیشیای ه لەبەغدای پایتەختو باشوری �
�ێز
�ێز
بەه�یشیان لە پارێزگای دیالەو تازە خورماتوو هەیە.
ئامادە�
بەه�ن ،سەرباری ئەوەی
ع�اق
ێ
ی
 -5بزوتنەوەی نوجەبا
ڵ
ن
ـارەكا� نــاو ســوپای
ئــەم بزوتنەوەیــە لەالیــەن (ئەكــرەم كەعـ بـی)هو ه دامــەزرا .ئــەم كەســایەتیە تاوەكــو ســا� ( )2007یەكێــك بــوو لەفەرمانــدە دیـ
ڵ
ن
ـائی� ئەهــی حــەق)
مەهــدی ،بــە�م دوای ئــەوەی (موقتــەدا ســەدر) چاالكیــەكا� ســوپای مەهــدی وەســتاند ،كەعـ بـی پەیوەنــدی بــە میلشــیای (عەسـ ب
ڵ
ن
كردەكا� عەســائیب ،لەســا� ( )2013جیابونــەوەی خــۆی لێیــان راگەیانـدو ،میلیشــیای نوجەبــای
ەوە كــرد ،لـ ێ�ـرهش بەهــۆی ناكۆكییــەوە لەگــەڵ ســەر
دامەزراند(.خالــد.)2017 ،

ڵ
ق
ـەوا� دیكــە جیادەكاتــەوە ،ئەوەیــە كەئەندامـ ن
ئــەوەی ئــەم میلیشــیایە لـ ن
ـەكا� تەنهــا عـ ێ�ـرا� نـین  ،بەڵكــو هــاو� ت� (ســوری ،لوبنـ نـا� ،بەحرەیـین  ،كوەیـ تـی)
ن
�
ش
�ێز
بەه�یــان هەیــە.
ـادە�
� تێدایــە .بــەم پێیــەش ســنوری كاركــرد� ئــەم میلیشــیایە تەنهــا عـ ێـراق ناگرێتــەوە ،بەڵكــو لەسوریاشــدا ئامـ ی
ت
ش
لەرووی سیاسیەوە ،الیەنگری تەواویان بۆ
خامنە�) رابەری
والیە� فەقییه ێ�ئ�انو( ،عەیل
شۆڕ� ئیسالیم ێ�ئ�ان هەیە .جگە لەوەی پەیوەندی
ی
ڵ
توندوتۆڵیان لەگەڵ حزبوڵ�ی لوبنانیدا هەیە (.حركة النجباء ،موسوعة الجزيرة).
ڵ
لەناوخــۆی �
ع�اقــدا ،لــە باب ـلو ســامەڕاو دەوروبــەری بەغــدای پايتەختــدا چاالك ـنو ،لەشــەڕی دژ بەداعشــدا رۆ� كاریگەریــان بینیــوە .هەڵوێسـ تـی
ێ
نێگەتیڤیــان بەرامبــەر بەهەرێــی كوردســتان هەیــە .لهههمــان كاتیشــدا ئهمریــكا ئ ـهم بزوتنهوهی ـهی خســتووهت ه نــاو لیسـ تـی رێكخ ـراوه ت�ی ۆریســتییه

األم�كيــة.)2019 ،
جیهانییهكان ـهوه( .حركــة النجبــاء العراقيــة عــى الئحــة اإلرهــاب ي
ڵ
ن
ت
ـەع� پێكدەهێ ـنن  ،بــە�م ئەمــە بــەو مانایــە نایــەت كەتەنهــا ئــەم
ئەمانــەی لەســەرهوە باســكران ،گرنگ�یــن گــروپو میلیشــیاكا� نــاو حەشــدی شـ ب
ڵ
میلیشــیانە هەیــە ،بەڵكــو لەپــاڵ ئەمانــەدا ،دەیــان گــروپو میلیشــیای جیــاواز بوونیــان هەیــە ،بــە�م لەبەرئــەوەی لـ �ـر
ێەدا بــواری باســكردنیان نیــە
ێەدا تەنهــا ناویــان دەبەیــن:
بەدرێــژی ،لـ �ـر
ن
ـا� -2 ،كتائــب ســيد الشــهداء  -3 .كتائــب االمــام عـ يـ� -4.كتائــب حــزب المجاهديــن ف ي� الع ـراق -5 .فيلــق الوعــد الصــادق.
 -1رسيــا طليعــة الخرسـ ي
 -6لــواء أبــو فضــل العبــاس -7.كتائــب االمــام الحسـ ي ن
ـ� -8.كتائــب االمــام الغالــب -9 .كتائــب انصــار الحجــة -10.كتائــب االحـرار العراق-11.كتائــب
ـال -12.كتائــب روح هللا -13 .كتائــب الدفــاع المقــدس (قــوة الســيد الصــدر) -14 .كتائــب الشــهيد صــدر االول -15.كتائــب انصــار
التيــار الرسـ ي
العقيــدة -16 .رسايــا عاشــورا  -17 .،لــواء ذو الفقــار -18 .لــواء يــوم قيامــة -19 .رسايــا الجهــاد والبنــاء -20 .قــوة الـ بـراق -21 .لــواء اســد هللا الغالــب.
 -22لــواء المنتظــر -23 .لــواء اليــوم الموعــود  -24 .لــواء عامــر بــن يــارس -25 .لــواء الحســن المجتـ بـى -26 .لــواء الحمــد -27 .حركــة االبــدال28 .
ـال -31 .لــواء الصديقــان -32 .رسيــا العتبــات المقدســة -33 .لــواء القارعــة.
كتائــب رسايــا الزه ـراء -29 .حــزب هللا االب ـرار -30 .لــواء الشــباب الرسـ ي

 - 34كتائــب يــد هللا -35 .كتائــب درع الشــعلة -36 ..جيــش المختــار -37 .حــزب هللا ثائــرون -38 .لــواء االمــام القائــم  -39 .كتائــب الفتــح المبـ ي ن
ـ�.
 -40لــواء القريــة  -41 .كتائــب جنــد االمــام -42 .كتائــب النخبــة القتاليــة -43 .كتائــب النخبــة والغيــث الحيــدري -44 .لــواء عـ يـ� االكـ بـر -45.لــواء
انصار المرجعية -46 .كتائب قمر بن هاشــم -47 .كتيبة عماد المغنية -48 .لواء قاســم الجبارين -49 .كتائب أئمة البقيع -50 .حركة انصار هللا
االوفياء -51 .كتائب ثار هللا -52 .كتائب القصاص -53 .كتائب اشــبال الصدر -54 .كتائب الثأر الحسـ ي ن
ـ� -55 .كتائب ملك االشـ تـر -56 .كتائب
دمــاء الزكيــة -57 .كتائــب مســلم بــن عقيــل -58 .لــواء انصــار المهــدي -59 .لــواء المؤمــل -60 .كتائــب العدالــة -61 .كتائــب الفتــح -62.حركــة الوفــاق
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ـام -63 .لــواء زينــب العقيلــة -64 .لــوء الطــف -65 .كتائــب القيــام الحســي�ن ي  -66 .كتائــب درع الواليــة -67 .كتائــب القارعــة -68 .كتائــب بقيــة
االسـ ي
ـع� -72 .كتائــب الطفــل الرضيــع -73 .رسايــا المختــار
هللا -69 .كتــاب الشــبيبة االســامية -70 .كتائــب جمعيــة آل البيــت -71 .رسايــا الدفــاع الشـ ب ي
ف
ـ� -77 .كتيبــة بابليــون -78 .قيــادة
ـ� -74 .رسيــا لــواء الســجاد -75 .كتائــب وعــد هللا -76 .كتائــب الغــوث االعظــم -كتائــب الجيــش الفاطـ ي
الثقـ ي
ف
ت
ـع� ي� العراق :النشــاة والمســتقبل :دراســة
ـع� الشــيعية العراقية -2 .الحشــد الشـ ب ي
محور الشــمال :قوة ال�كمان -1 ( .حســن ،ميليشــات الحشــد الشـ ب ي
ق
ف
ا� -4 .المديــر االداري لكتائــب جنــد االمــام ناظــم االســدي
اســتقصائية -3 .كتائــب بابليــون أول فصيــل مسـ ي
ـع� الع ـر ي
ـيح مســلح ي� الحشــد الشـ ب ي
للـ شـرق -5 .ســميث ،كتائــب االمــام عـ يـ� -6 .الحطــاب ،حــل كتائــب حــزب هللا المجاهــدون ف ي� العـراق -7.تقريــر كامــل عــن لــواء ابــو الفضــل العبــاس:
ن
ـ� لحركــة االســامية ف ي� العـراق :كتائــب جنــد االمــام).
منتديــات شــيعة الحسـ يـ� العالميــة -8 .مــن نحــن ،الموقــع الرسـ ي
ن
بەت�وانینێیك �
�
شەع� ئەم تایبەتمەندییانە لەخۆدەگرن:
میلیشیاكا� ناوحەشدی
خ�ای ئەوانهی سەرەوە رووندەبێتەوە كە گروپو
ێ
ب
ێڕ
ت
ت
لەیەك� جیاوازن.
بەخۆیە� ،كە لەهەندێك جاردا تەواو
 -1هەریەك لهم گروپو میلیشیایانە هەڵگری سیفات وتایبەتمەندی
ت
ت
لۆجس�و دارایو مەعنەوی دەكرێن.
پاڵپش�و هاوكاری
 -2زۆربەیان لەالیەن كۆماری ئیسالیم ێ�ئ�انەوە
ن
ت
حوكمكرد� �
ع�اق.
ویالیە� فەقیه هەیە ،وەك سیستەمێیك سیایس -ئای�ن بۆ بەرێوەبردنو
 -3زۆربەیان الیەنگ�ی یان بۆ سیستهیم
ێ
ڵ
 -4هەرچەندە بەفەریم لەژێر دەســتەی حەشــدی شــەعبیدان ،واتە لەالیەن خودی ســەرۆك وەزیر نا� �
ع�اقەوە ئاراســتە دەكرێن ،بە�م لەواقيعدا؛
ێ
زۆرێــك لــەم میلیشــیایانە نــەك بڕوایــان بەحكومـ ت
ـەدە� بـ ن
ـە� عـ �ـراقو پرۆســەی ســیایس نییــە تێیــدا ،بەڵكــو گەورەتریــن كۆسپیشــن لەبــەردەم بەمـ ن
ـوو�
ێ
ڵ
ـە�ت �
لەع�اقــدا.
دەسـ
ێ
ڵ
 -5هەریــەك لــەم میلیشــیاو گروپانــە خــاوەن رێكخسـ تـ�نو چەكــدارو ئــا�و مەرجــەیع ئای ـین تایبــەت بەخۆیانــن ،جگــە لەهەڵگــری پــرۆژەی ســیایسو
ئای ـین بــۆ داهاتــووی عـ ێ�ـراق.
گ
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ن
رۆ� بەرچاویان �
ادكرد� ناوچە �
اقیەكا� ژێر دەسە� ت� داعش.
 -6بە�م لەپاڵ ئەمانەشدا
ع�
گ�اوەو لەجەن� دژ بەداعشو ئاز
ێ
ێ
ـەرە� شــیعە ناگرێتــەوە ،بەڵكــو هەندێــك لەهــۆزە عەرەبــە ســوننە مەزهەبەكانیــش لەنــاو حەشــدی شــەعبیدان،
 -7حەشــدی شـ ب
ـەع� تەنهــا عـ ب
ن
ـەع� ،هەروەهــا شــەبەك؛ ئەمــەش
جگــە لەیەزیــدیو مەســییحو تەنانــەت كوردیــش وەك لیــوای ( )110كــوردە فەیلییــەكا� ناوحەشــدی شـ ب
ن
ن
ـەع�و دواجاریــش
هەوڵێــی دیبلۆمــایسو ســیایسوتەكتیــی ســەرا� حەشــدی شــەعبییە بــەوەی كەرەهەندێــی نیشــتیما� ببەخشــن بەحەشــدی شـ ب
ت
دەســتەبەر ن
ـەرعیە� ســیایس ویاسـ یـا� تاوهكــو لهداهاتــوودا مان ـهوهی مســۆگهر بك ـهن.
كرد� شـ

ت
ن
ن
حكومە� �
بایس سێیهم :هەنگاوەگا� پارلەمان و
شەع�
بەیاسا� كرد� حەشدی
ع�اق بۆ
ێ
ب
ی

ه�ێــی كاریگــەر لەنــاو گۆڕەپـ نـا� ســەربازی وئەم ـین �
ـەع� وەك �ێز
ع�اقــدا بەدەركەوتــن و وەك دیفاكتۆیــەیك
ێ
دوای ئــەوەی حەشــدی شـ ب
(ســەربازی -ئای ـین  -ســیایس) خۆیــان ســەپاند ،پارلەمــان وحكومـ ت
ـە� عـ �ـر قا� هــەر زوو هەوڵەكانیــان چڕكــردەوە بــۆ بــە یاســاییكردن وبەفــەریم كـ ن
ـرد�
ێ
ێەدا بەكـ ت
ت
گرنگ�یــن ئــەو هەنگاوانــە دەخەینــە روو:
ـەع� وەك دامەزراوەیــەیك یاسـ یـا� وتوانیــان بەرگێــی شــەریع بەبــەردا بكــەن .لـ �ـر
ـور�
حەشــدی شـ ب
یهك ـهم :لەدانیشــت�ن ژمــارە ( )26لــە ( 6حوزی ـران  )2014ئەنجومـ ن
ـە� وەزی ـر نا� عـ �ـراق چەنــد بڕیاریــی دەركــرد لەوانــە سەرپشـ ن
ـكرد� وەزیــری
ێ
گ
گ
ێزە ســەربازیو ئەمنیــەكانو ،حەشــدی شــەع� وداب ـین كـ ن
تایبەتمەنــد بــۆ یارمەتیــدانو پاڵپشـ تـی كـ ن
ـرد� كەرەســتەی جەنــی
ـرد� توانــای جەنــی بــۆ هـ �ـر
ب
ف
بۆیان(.جمهوريــة الع ـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،ق ـرارات مجلــس الــوزراء للجلســة رقــم  26ي� .)2014 /6/7
گ
دووهم :دانیشــت�ن ژمــارە (( )29لــە  22تەمــوزی  )2014بەسەرپەرشـ تـی (نــوری مالیــی) ســەرۆك وەزیــری پێشــووی عـ ێ�ـراق چەندیــن بڕیــاری گرنــی
تێــدا درا لەوانــە :دەربڕی ـین رەزامەنــدی لەســەر بــەردهوام بــوون لەســەر خەرجكـ ن
ـرد� مووچــەو دەرماڵــەی تایبــەت بــۆ ئەوانــەی لەنــاو حەشــدی
ف
شــەعبیدان لـ ت
ـەكا� جەنگــدا برینداروشــەهید دەبــن( .جمهوريــة العـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الوزراء،قـرارات مجلــس الــوزراء للجلســة رقــم  29ي�
.)22/7/2014
ســێیهم :دانیشــت�ن رۆژی ( 5ئـ بـا�  )2014بەسەرپەرشـ تـی (نــوری مالیــی) ســەرۆك وەزیــری پێشــووی عـ ێ�ـراق ئــەم بڕیــارە گرنگانــەی تیــدا درا:
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـكرد� ئــەو ئۆتۆمبیلــە گــەورەو بچوكانــەی كــە موڵكداریــان دەگەرێتــەوە بــۆ ئەمینــداری گشـ تـی ئەنجومـ ن
پێشكەشـ ن
ـە� وەزیـرانو وەزارەتــەكان ،ئەوانــەی

ن
ت
ـەع�(.جمهورية الع ـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،ق ـرارات
كەزیــادەن؛ بــۆ وەزارە� بەرگــری بەمەبەسـ تـی یارمەتیــدا� ل�یژ نــەی حەشــدی شـ ب
مجلــس الــوزراء للجلســة رقــم  30ف ي� .)05/08/2014
چــوارهم :دوای ئــەوەی (حەیــدەر عەبــادی) بــوو بهســەرۆك وەزیـر نا� عـ �ـراق ،لەدانیشــت�ن رۆژی ( 30ئەیلــویل  )2014ئەنجومـ ن
ـە� وەزیـر نا� بڕیاریــدا
ێ
گ
ن
ن
ن
ن
ت
دابینكرد�
پێداویس� جەن�و
سەربازییەكا� لە چەكو
شەع�و توانا
پێداویستییەكا� حەشدی
دابینكرد�
سەرۆك وەزیران سەرپشك بكات بۆ
ب
ن
ـەع�( .جمهوريــة الع ـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،ق ـرارات مجلــس الــوزراء
مووچــەو شایســتەی دار یا� بــۆ خۆبەخشــەكا� نــاو حەشــدی شـ ب
للجلســة رقــم  4ف ي� .)30/9/2014
ـو� دووەیم  )2014ئەنجومـ ن
پێنجـهم :هەروەهــا لەدانیشــت�ن ژمــارە ( )9لــە( 11كانـ ن
ـە� وەزیـر نا� عـ ێ�ـراق بەسەرپەرشـ تـی (حەیــدەر عەبــادی) كۆبویــەوەو
ـدارەكا� حكومـ ت
ن
ئــەم بڕیــارەی دەركــرد :شــەهیدی هـ �ـر ن
ـە�
ێزە چەكـ
ـەع� هەمــان ئــەو مــافو جیاوكانـه دەیانگرێتــەوە كــە شــەهیدی هـ �ـر
ێزەكا� حەشــدی شـ ب
ف
� ق
.)2014 /11/11 �9
عـ ێـرا� هەیانــە( .جمهوريــة العـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،قـرارات مجلــس الــوزراء للجلســة رقــم ي
شهش ـهم :لەیەكــەم دانیشــت�ن سـ ڵـا� ( )2015لــە( 7كانـ ن
ـو� دووەیم  )2015ئهنجوم ـه ن� وهزی ـران بەسەرپەرشـ تـی (ح هیــدهر عەبــادی) كۆبویــەوەو
ـەكا� دیكــەی حكومـ ت
چەندیــن بڕیــاری دەركــرد لەوانــە :ئــەو خانەنشــینو فەرمانبەرانــەی كەلەســەر میــایك وەزارەتــەكانو الیەنـ ن
ـە� �
ع�اقی ـەو،
ێ
ن
ـەرەكا� جەنگــەوە كــردووە لەچوارچێــوەی خۆبەخشـ نـا� حەشــدی شــەعبیدان ،ئــەو دەرماڵــەی خــواردنو مەتــریسو كاری ناوازەیــان
پەیوەندیــان بەبـ
ڵ
پێدەدرێــت كەبەپـ �ـی فەرمـ نـا� دیـ ن
ـوا� ژمــارە ( )48ســا� ( )2014دراوە بەجەنــگاوەران( .جمهوريــة الع ـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،ق ـرارات
ێ
ف
.)2015 /7/1 �1
مجلــس الــوزراء للجلســة رقــم ي
ن
ئەنجومە� وەزیران ،وەز ت
ن
ئەنجومە� وەزیر نا� �
حهوتهم :لەدانیشـ تـی ژمارە ()7
ارە� دار یا� راســپارد بڕی ( )60ملیون دۆالر تەرخانبكات بۆ
ع�اقدا،
ێ
ن
ن
شەع�( .جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم  8ف ي� .)24/2/2015
تواناكا� حەشدی
بونیادنا�
ب
ارە� دارا� راســپارد بڕی ( )10ملیار دینار بۆ وەز ت
ئەنجومە� وەزیران ،وەز ت
ن
ارە� تەندروسـ تـی �
ع�اق
ههشــتهم :لەدانیشــت�ن رۆژی ( 1ئازاری )2016
ێ
ی
ن
ن
ـخانەكا� �
ع�اقــدا چارەســەر بكــەن( .جمهوريــة الع ـراق:
ـەع�) لەنەخۆشـ
ێ
تەرخــان بــكات تاوەكــو برینــدارەكا� (پرۆســە ســەربازییەكانو حەشــدی شـ ب
ـع�).
االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء )10( ،مليــار دينــار تخصيصــات تمويــل موازنــة اإلخــاء الطـ ب يـى لجــرىح العمليــات العســكرية والحشــد الشـ ب ي
ق
اوەكا� دەوڵـ ت
ن
نۆی ـهم :لەدانیشـ تـی ژمــارە ( )9كــە لــە ( 7نیسـ نـا�  )2015ئەنجومـ ن
ـە� وەزی ـران بڕیارێــی دەركــرد بــۆ هەمــوو وەزارەتو دامــەزر
ـە� عـ ێ�ـرا�
كــە وەك دەســتەیەیك فــەریم مامەڵــە لەگــەڵ دەســتەی حەشــدی شــەعبیدا بكــەن ،بــەو پێیــەی ئــەم دەســتەیە بەسـ تـراوەتەوە بەســەرۆك وەزی ـرو
ێزە چەكــدارەكانو ،ســەرۆك وەزیــر خــۆی سەرپەرشـ تـی كۆنـ تـرۆڵو رێكخســت�ن هـ �ـر ن
ـەع� دەكات( .جمهوريــة
فەرمانــدەی گشـ تـی هـ �ـر
ێزەكا� حەشــدی شـ ب
ف
.)2015 /7/4 �14
الع ـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،ق ـرارات مجلــس الــوزراء للجلســة رقــم
ي
ـوا� ژمــارە ( )91لــە ( )2016/2/24حـهوت بڕیــاری گرنــگ وچارەنوسســازی دەركــرد تایبــەت بــۆ هـ �ـر ن
دهیـهم( :حەیــدەر عەبــادی) بــە فەرمـ نـا� دیـ ن
ێزەكا�
ق
ـەع� كرایــە �ێز
ه�ێــی شــەریع وهاوتــای هـ �ێزـری دژە تـ یـرۆری عـ ێ�ـرا� و ،پەیكەرێــی رێكخســت�ن ســەربازی
ـەع� .لــەم فەرمانــەدا حەشــدی شـ ب
حەشــدی شـ ب
ڵ
ن
ـدارەكا�
ێزە چەكـ
ـەع� پێكهاتەیــەیك ســەربازی ســەربەخۆیەو بەشــێكە لەهـ �ـر
بــۆ دەكــرد .وەك لەخــا� یەكــەیم فەرمانەكــەدا هاتــووه كــە حەشــدی شـ ب
ن
ع�قدایــە( .امــر دیـ ن
ـدارەكا� �
ـوا� رقــم .)91
ێزە چەكـ
عـ ێ�ـراق و لەژێــر فەرمانــدەی گشـ تـی هـ �ـر
ێ
ت�ی ـین دووەیم  )2016لەالیــەن ئەنجومـ ن
ن
ت
ـەع�) بــوو كــە لــە ( 26ش
ـە�
یازد هی ـهم :لەهەمــوو ئــەم بڕیارانــە گرنگــر دەركــرد� یاســای (حەشــدی شـ ب
گ
نوێنــەر نا� �
�ن
ع�اقــەوەو بەزۆرینــەی دەنــی ئامادەبــووان دهرچوێ ا(.االمــم المتحــدة :2017 ،ص .)2ئــەم یاســایە كــە لــە ( )11مــاددە پێكهاتــووە وەك لــە
ێ
گ
ن
ـدا� رەوایـ ت
ـ� وپارێـزگاری وپێـ ن
مەبەسـ تـی دەرچوانـ ن
ـد� یاســاكەدا هاتــووە بــۆ پاراسـ ت ن
ـتێوەردا� ســەربازی لــەو ناوچانــەی جەنــی تێدایــە بــۆ گــروپ
ـە� دەسـ
ن
ـەع� بكاتــە
ـەع� .هەروەهــا بــۆ ئەوەیــە نــە لەئێســتاو نــە لەداهاتووشــدا هیــچ كــەس والیەنێــك نەتوانێــت حەشــدی شـ ب
و پێكهاتــەكا� حەشــدی شـ ب
ن
ـع�).
ئامانــج .ئەمــە جگــە لەدەســتەبەركرد� مــاف وجیــاویك مــاددی ومەعنــەوی بۆیــان( .قانــون رقــم  40لســنة  :2016قانــون هيئــة الحشــد الشـ ب ي
ن
ـەع� كــرد بەدامەزراوەیــەیك فــەریم وهەمــوو مــاف وجیاوكێــی مــاددی ومەعنــەوی ورەوایەتییــەیك یاسـ یـا�
ئــەم یاســایە زۆر بــەروو� حەشــدی شـ ب
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ێەوە چیـ تـر حەشــدی شــەع� لــەو ترســە رزگاری بــوو كــە وەك میلیشــیا بنارسێــن ومامەڵــەی گروپـ ن
تۆكمــەی پێبەخش ـین  .لـ �ـر
ـەكا� دەرەوەی پەیكــەری
ب
رێكخســت�ن ســەربازی وئەمـین عـ �ـر قا� لەگەڵــدا بكرێــت .هەڵبەتــە كۆمەڵێــك هــۆكاری ســەرەیك لەپشــت دەركـ ن
ـرد� ئــەم یاســایەوە لەالیــەن هاوپەیمـ نـا�
ێ
ـتيما� شــیعەكان لەخــویل پێشــووی پارلەمــان و حكومـ ت
نیشـ ن
ـە� �
ت
لەگرنگ�یــن ئــەو هۆكارانــە (legalization sectarianism: future
ع�اقـهو ه بــوو؛
ێ
ق
ن
ـارەكا� ئـ �ـران بــۆ ســەر حكومـ ت
 .2.for advanced research studies.pاحمــد عـ يـ� :مأسســة الطائفيــة)  -1 :فشـ
ـە� عـ ێ�ـرا� بــۆ ئــەوەی حەشــدی
ێ
�
ێزە شــیعییەكان
ـەع� لەداهاتــوودا هەڵبوەشــێ�ن ێتەوە -2 .هـ �ـر
شـ ب
ـەع� تێكــەڵ بەســوپای عـ ێـراق بكــەن ،بــەم كارەش بیانــوی ئــەوە ناهێڵــن كەحەشــدی شـ ب
ڵ
ن
ت
وەك هەنگاوێــی پیشــوەختە هــەو� چڕیانــدا بــۆ دەركـ ن
ـدارەكا� شــیعە دەدات
ێزە چەكـ
ـەرعییە� تــەواو بــە هـ �ـر
ـرد� ئــەم یاســاییە ،چونكــە یاســاكە شـ
كــە لــەدوای نەمـ نـا� مەتــریس داعشــیش بمێننــەوە ،نــەك هــەر ئ هم ـه بەڵكــو تێكــەڵ بەپرۆســەی سیاســیش بــن .بەكرداریــش ئــەم ئامانجەیــان پێــكا.
 -3دەركـ ن
ێزە چەكــدارە شــیعییەكان بهخـ شـی كــە لــەدەرەوەی ســنوری �
ع�اقیــش چــاالیك بكــەن.
ـرد� ئــەم یاســایە پەرژینێــی یاسـ یـا� وشــەریع بەهـ �ـر
ێ
ن
ن
ێزە شــیعییەكان مەتــریس ئەوەیــان الدروســتبوو
ـەرهەڵدا� داعــش بــوو ،بۆیــە هـ �ـر
ـەع� هاتــن وسـ
 -4مەبەسـ تـی ســەرەیك دروســتكرد� حەشــدی شـ ب
ێزە پاســاوی مانەوەیــان الواز بێــت یاخــود نهمێنێــت ،بۆیــە دەركـ ن
ـرد� یاســایەك بــۆی گەرەنـ تـی مانەوەیــان دەكات لەداهاتــوودا.
كــە بەنەمـ نـا� ئــەم هـ �ـر
ن
ـارەكا� ئەمریــكا بــۆ ســەر (حەیــدەر عەبــادی) ســەرۆك وەزیــری پێشــووی عـ �ـراق بــەوەی كــە نابێــت هـ �ـر ن
 -5فشـ
ـەع� بەشــداری
ێ
ێزەكا� حەشــدی شـ ب
ـرد� موســڵ بكــەن .بۆیــە دەركـ ن
ئازادكـ ن
ـرد� یاســایەك بۆیــان وبەشــەرعیكردنیان ئــەم فشــارانەی ئەمریــكای لەســەر كەمكردن ـهوه.

ت � ق
ن
ت
ـدارەكا�
ـەع� بــۆ مووچــەی ئەنــدام وچەكـ
دوازدهیـهم :لــەرووی داراییشــەوە حكومــە� عـ ێـرا� بوودجەیــهیك تایبــە� تەرخــان كــردووە بــۆ حەشــدی شـ ب
ڵ
وپــریس راهێنــان وكڕیـین چــەك وكەرەســتەی ســەربازی .لهســا� ( )2015نزیكـهی شـهش تریلیــۆن ویس وشـهش ملیــار دینــارو ،لـه ( )2016نزیكـهی
دوو تریلیــۆن وس ـهدو شهســت ملیــار دینــارو ،ل ـه ( )2019نزیك ـهی دوو تریلیــۆن ون ـهوهد وههشــت ملیــار دینــار؛ ئ هم ـهی دواییــان لهبوودج ـهی
ڵ
تهرخانك ـراو بــۆ ه ـهر چــوار پاری ـزگای (ئهنبــار ،س ـه�حهدین ،موســڵ ،كهركــوك) زیاتــره كهنزیك ـهی ( )%49خــایك عـ ێ�ـراق پێكدههێ ـنن و ،ی ـهك لهس ـهر
سـ �ـی دانیشـ ن
ـتوا� عـ ێ�ـراق لهخۆدهگــرن.
ێ
ـەع� چیـ تـر تــریس ئــەوەی النەمــاوە كــە وەك میلیشــیاو هـ �ێزـری
ـنا� هەمــوو ئەوانــەی لەســەرەوە باســكران دەتوانـین بڵێـین كــە حەشــدی شـ ب
لەبــەر رۆشـ ی
دەرەوەی یاســا مامەڵــەی لەگەڵــدا بكرێــت وداهاتــووی بكەوێتــە مەترســیەوە .بەڵكــو لەرێگــەی ئــەو یاســاو بڕیارانــەی كــە لەالیــەن پارلەمــانو حكومـ ت
ـە�

ق
ه�انــە دەرچوێـ نـراون ،حەشــدی شــەع� شانبەشـ نـا� ســوپا وپۆلیــس ودەزگای هەواڵگــری وهـ �ـر ن
�
ع�اقیــەوە لەمــەڕ ئــەم �ێز
ێزەكا� دژە تـ یـرۆری عـ ێ�ـرا�؛
ی
ێ
ب
ێزە رۆڵێــی گــەورەی لــە ژیـ نـا� ســیایس و ســەربازی وئابــووری
بوونێــی یاسـ یـا� وشــەریع بــۆ خــۆی دەســتەبەركردوو ه ئەمــەش وایكــردووە كــە ئــەم هـ �ـر
�
�
بگ�ێت.
ێ
ع�اقدا ێ ڕ
ن
جیاجیاكا� ناوخۆو دەرەوەی �
ت
تەوەری دووەم :هەڵوێستە
بەگش�
شەع�
ع�اق دەربارەی میلیشیاكانو حەشدی
ێ
ب
ڵ
بەگشـ تـی ،هەڵوێسـ تـی پێكهاتــە جیاجیـ ن
ن
ێزە نێودەوڵەتییــەكان دەربــارەی میلیشــیا شـ
ـاكا� ناوخــۆی عـ ێ�ـراقو ،و�تـ نـا� دراوسـ ێ �ـی عـ ێ�ـراقو ،هـ �ـر
ـیعەكا� عـ ێ�ـراقو
ـەع� ،هەڵوێســتگەلێیك جیــاوازەو ،بارگاوییــە بەرەهەنــدی ئایــینو بەرژەوەنــدی ســیایسو پاوانخــوازی ئابــووریو ســەربازی .ئــەم تــەوەرە
حەشــدی شـ ب
لەرێگــەی ئــەم دوو باســەی خــوارەوە هەوڵــدەدات ئــەو هەڵوێســتانە بخاتــە روو.
ن
ن
پێكهاتەكا� ناوخۆی �
ت
بایس یەكەم:
هەڵوێس�
شەع�
میلشیاكا� حەشدی
ع�اق لەمەڕ
ێ
ب
ڵ
ن
ـتبوو� ئــەم دەوڵەتـهش ،ئــەم فرەییــە بووەتــە فاكتــەری
عـ ێ�ـراق و�تێــی فــرە نەتــەوەو ئایـنو مەزهــەبو زمـ نـا� جیــاواز جیــاوازە ،بەدرێـژ یا� مـ �ێژـرووی دروسـ
ڵ
ن
م�ووییـ ن
�
لەع�اقــدا .وێســتگە �ێژ
ـتنەكرد� دەســە�تێیك دیموك ـراسو مۆدێــرن
الوازیو دروسـ
ـەكا� عـ ێ�ـراق پــڕن لەنمونــەی چەوســاندنەوەی پێكهاتــەی
ێ
ڵ
ـەكا� دیكــە .جـ �ـی خۆیـ ت
ن
نەتــەوەو تایفــەی با�دەســت بــۆ نەتــەوەو تایفـ ن
ـە� لـ �ـر
ێەدا هەڵوێسـ تـی فــەریم پێكهاتــە جیـ
ـاوازەكا� عـ ێ�ـراق دەربــارەی میلیشــیا
ێ
ـەع� ،بخەینــەڕوو.
شــیعییەكانو حەشــدی شـ ب
ت
هەڵوێس� كورد:
-1

هەڵوێسـ تـی كــورد لەمــەڕ حەشــدی شــەع� بــەدوو ئاراســتەی ســەرەكیدا دەڕوات ،یەكــەم :هەڵوێسـ تـی حكومـ ت
ـە� هەرێــی كوردســتان.
ب
ن
ـییەكا� ناوخــۆی هەرێــی كوردســتان .لەهەمــان كاتــدا ئــەم دوو هەڵوێســتە یــەك جــۆر نــینو جیــاوازن .ئــەوەی تایبەتــە
ێزە سیاسـ
دووەم :هەڵوێسـ تـی هـ �ـر
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ت
ـەع�و میلیشــیا شــیعەكان نەكــردووە،
بەحكومــە� هەرێــی كوردســتان ئەوەیــە كــە تائێســتا بەشــێوەیەیك فــەریم مامەڵــەی لەگــەڵ حەشــدی شـ ب
ڵ
ت
ـە� هەرێــم دژایـ ت
ـە�م ئەمــە نەبووەتــە مایــەی ئــەوەی حكومـ ت
ـەرۆكایە� هەرێــی كوردســتان (كابین ـهی
ێزە دەربڕێــت ،بەڵكــو سـ
ـە� خــۆی بــۆ ئــەم هـ �ـر
بـ
ههشــتهم) هەڵوێسـ تـی لەبــارەی حەشــدی شــەعبیەوە تارادەیــەك نەگــۆڕە ،بــەوەی كــە لەتێكشــكاندنو رووبەڕووبوونــەوەی تـ یـرۆر هیــچ كێشــەیەكیان
ڵ
ـەرۆكایە� هەرێـمو چ� حكومـ ت
ت
ـە�
ـەع� نیــەو ،بەڵكــو هــاوكاری یەكدیــش دەكــەن لەرووبەڕووبونــەوەی (داعــش) .بــە�م چ� سـ
لەگــەڵ حەشــدی شـ ب
ن
ن
ن
ـتانییەكا� دەرەوەی هەرێــم كەهـ �ێزـری
ـەع� لەناوچــە كوردسـ
هەرێمیــش خــاوەن هەڵوێسـ تـی توندبــوون لەبەرامبــەر بــوو� میلشــیاكا� حەشــدی شـ ب

ڵ
پێشــمەرگەی كوردســتان ئــازادی كــردن( .مــهرسور بــارز نا�) راوێـژکاری ئهنجومـه ن� ئاسـ ش
ـای� ههرێــی كوردســتان لهچاوپێكهوتنێكیــدا لهگـهڵ كهنــا�
ـیاكا� حهشــدی شـهع� لهداهاتــوودا هیــیچ لهمهترســییه ن
( )BCCئـهوهی وت »:كهمهتــریس میلیشـ ن
كا� داعــش كهمـ تـر نابێــت له �
ع�اقــدا»( .موقــف
ێ
ب
ئ
ـع� الشــيعية أخطــر مــن داعــش .)2015 ،ئەوەشــیان رەتكــردهوە كەهـ �ێزـری پێشــمەرگە لــەو ناوچانــە بكشــێتەوە
كــردي مفـ جـا� :مليشــيات الحشــد الشـ ب ي
ن
�
ـەع� رووبــدا ،وەك ئــەوەی
كەئــازادی كــردون .ئــەوەش وایكــرد لەچەنــد شوێنێكیشــدا پێكــدادا� چەكــداری لەنێــوان هـ ێزـری پێشــمەرگەو حەشــدی شـ ب
ڵ
ڵ
لــەدووز خورماتــوو روویــدا لەنێــوان هـ �ێزـری پێشــمەرگەو حەشــدی شــەع� لەكۆتاییـ ن
ـەكا� ســا� ( )2014وســەرەتای ســا� ( .)2015هەروەهــا لــە
ب
ڵ
لەرۆژهە� ت� قەزای شــەنگال .هەرچەندە حكومە�ت
ن
( )2017/1/26گروپێیك حەشــدی شــەع� بەتۆپــهاوێژ �
�
ه� ش
ێزەكا� پێشــمەرگە
ێ� كردە ســەر ه�
ب
گ
ن
ن
ـەع�( .فصيــل مــن
هەرێـمو خانـهی راگهیانــد� جەنــی هەریــی كوردســتان رایانگهیانــد ئــەم رووداوە گوزارشــت نــاكات لەبۆچــو� فــەریم حەشــدی شـ ب
الحشــد الشــع� يقصــف قــوات البيشــمركة ف� ســنجار ) .بـه ڵ�م لـهدوای رووداوه ن
كا� ( 16ئۆكتۆبـهری  )2017كـه( )%51خــایك كوردســتان دووبــاره
ي
بي
ـیاكا� حهشــدی شـهع� ،دامـهزراوه فهرمیـه ن
ع�اقییـهكان ومیلیشـ ن
كهوتنـهو ه دهســت هـ �ێزـره �
كا� ههرێــی كوردســتان ههرچهنــد ه ههڵوێسـ تـی توندیــان
ێ
ب
ڵ
ڵ
ب هرامب ـهر ئ ـهم كارهســاته نهتهوهیی ـ ه ههبــوو ،ب ـه�م لهههمــان كاتیشــدا نێــو مــا� كــوردی پهرتهوازهكــردو ،تۆم ـهت بهخشــینهوهی خیان ـهت لهنێــوان
ه ـهردوو حــز� دهس ـه ڵ�تدار (ی.ن.ك) و(پ.د.ك) بــووه نهرێتێــی دیك ـهی نــاو مـ �ێژـرووی ســیایس كــورد( .یەکێـ تـی وپـ ت
ـار� لــە ()16ى ئۆکتۆبــەردا چ�
ب
ت
بەیەک�دەڵـ �ێن
ـ�؟ .)2017
گ
ن
ـەع� ،بەپلــەی یەكــەم
لەســەر ئاسـ تـی حزبــە سیاســییەكا� كوردســتانیش ،هاوهەڵوێسـ تـیو كۆدەنــی تــەواو نییــە لەنێوانیانــدا دەربــارەی حەشــدی شـ ب
ـار� دیموك ـر تا� كوردســتان چەندینجــار ئــەوەی راگەیانــدووە كەحەشــدی شــەع�و میلیشـ ن
پـ ت
ـیاكا� مایــەی هەڕەشــەو مەترس ـین بــۆ ســەر خــایك
ب

ن
ن
ت
ـەع� دووبــارە
هەرێــی كوردســتان ،لەهەمــان كاتــدا پــار� پێداگــری لەســەر ئــەوە دەكــرد كەپێویســتە دوای نەمــا� داعــش ،میلیشــیاكا� حەشــدی شـ ب
ن
ـەكا� بەســەر هـ �ـر ن
رێكبخرێنــەوەو ئەندامـ ن
ـەع� پەیوەنــدی
ێزەكا� ناوخ ـۆو ســوپادا دابەشــبكرێنەوە ،چونكــە زۆرێــك لەمیلیشــیاكا� نــاو حەشــدی شـ ب
راســتەوخۆیان بەحزبــە سیاســییەكانەوە هەیــە كەالیەنگــری عەقائیــدی رەهایــان بــۆ كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران هەیــە ،ئەمــەش وادەكات لەداهاتــوودا
ن
ن
ن �
ـتا� :إلغــاء
اط الكردسـ ي
ئــەم میلیشــیایانە ببنــە هەڕەشــەی گــەورە بــۆ ســەر پێكــەوە ژیــا� پێكهاتــەكا� عـ ێـراقو ،ناســەقامگ�ی ی ســیایس( .الديمق ـر ي
ـار�؛ حەشــدی شــەع� بــەوە تاوانبــار دەكات كەیارمـ ت
الحشــد الشــع� مابعــد داعــش �ض ورة وطنيــة ألمــن ومســتقبل العـراق) .ســەرباری ئەمــە پـ ت
ـە�
ب
بي
ـتا�) .زیــاد لەمــە ،پــار�ت
ـتا� داوه لەناوچــەی شــەنگال( .الديمق ـراط يتهــم الحشــد الشــع� بدعــم حــزب العمــال الكردسـ ن
ـار� كرێــكار نا� كوردسـ ن
پـ ت
ي
بي
ي
ڵ
ڵ
ـە� ت� فــەریم لەهەرێــی كوردســتان ،ناكــۆیك جەوهــەری لەگــەڵ هەندێــك میلیشـ ن
ـیاكا�
دیموكـر تا� كوردســتان وەك حزبێــی با�دەسـتو خــاوەن دەسـ
ڵ
حزبوڵ� ،بزوتنەوەی نوجەبا) .زۆرجار ئەم میلیشیایانە ت
پار� بەالیەنگریو
كەتای�
(عەسائی� ئەهل حەق،
حەشدی شەعبیدا هەیە ،بەتایبەت
ب
ب
جێبەجێكــەری سـ تـرات�یژ ی دەوڵـ ت
ـە� ئیرسائیــل لەعـ ێ�ـراقو هەرێــی كوردســتان تاوانبــار دەكــەن.
�غ
�غ
ن
ت
ین
دەتوان� ێ
س قۆنا ســەرەیك دەستنیشــان بكەین ،قۆنا
ـەع�،
ســەبارەت بەهەڵوێسـ تـی
یەكێ� نیشــتما� كوردســتانیش لەهەمبەر حەشــدی شـ ب
ن
ت
ن
ـەع�
پێــش شــەڕی دووزخورماتــوو :لــەم قۆناغــەدا یەكێـ تـی نیشــتما� كوردســتان بەشــێوهیەیك نیمچــە راســتەوخۆ یارمــە� میلیشــیاكا� حەشــدی شـ ب
دا كەهـ �ـر ن
ێزەكا� خۆیــان لەبەغــداو دیالــەوە بەنــاو خانەقــینو كــەالرو كفریــدا بگوازنــەوە بــۆ دووز خورماتــوووناحیــەی ئامــریل بــۆ شــەڕی داعــش،

لــەم قۆناغــەدا هەماهەنـ گـی لەنێــوان حەشــدی شــەع�و هـ �ـر ن
ێزەكا� یەكێتیــدا هەبــوو بــۆ شــەڕی داعــش لەناحییــەی ئامــریل( .پ هرلهمانتــاران داوای
ب
�غ
�غ
ن
لێكۆڵینـهوهلهپێشــێلكاری میلیشــیا شــیعهكان لهكـهالر دهكـهن .)2014:قۆنــا دووەم :قۆنــا پــاش شــەڕی دووزخورماتــووو ئازادكــرد� هــەردوو
�غ
ن
ێ�
ت
ملمالن� چەكداریو شــەڕی دەســتەویەخە
یەكێ� چووە قۆنا
ـەع�و
ناحییەی جەلەوالو ســەعدیە :لەم قۆناغەدا پەیوەندییەكا� حەشــدی شـ ب
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ن
لەنــاو شــاری دووزخورماتــوو ،لـ �ـر
ـەع� گرتەبــەرو ،هەڵوێسـ تـی
ێەوە یەكێـ تـی هەڵوێسـ تـی تون ـدو پەرچەكــرداری لەبەرامبــەر میلیشــیاكا� حەشــدی شـ ب
ـوو� حەشــدی شــەع�ومیلیشـ ن
تونــدی لەبەرامبــەر بـ ن
ـیاكا� وەرگــرت لــەو ناوچانــەی كەهـ �ێزـری پێشــمەرگەی كوردســتان ئــازادی كــردن بەتایبــەت لــە
ب
ڵ
ـە�م هەمــوو ئەمانــە رێگــەی لــەوە نەگــرت فراكسـ ن
ـیۆ� یەكێـ تـی لــە پارلەمـ نـا� بەغــدا دەنــگ بەپــرۆژە
ناحیــەی جەلــەوالو قەرەتەپــهو دووزخورماتــوو .بـ
�غ
�غ
ـەع� نــەدەن! (هســتيار .)2016،قۆنــا ســێیهم قۆنــا پــاش ( 16ئۆكتۆب ـهری )2016ی ـه :ل ـهم قۆناغ ـهدا ســوپای عـ ێ�ـراق
یاســای حهشــدی شـ ب
ـیاكا� حهشــدی ش ـهع� ت ـهواوی ه ـیز ه كوردییهكانیــان لهناوچ ـ ه كوردســتانیه ن
ومیلیشـ ن
كا� دهرهوهی ههرێــم بهدهرنــاو ،ب ێ
� هیــچ بهرگریی ـهك شــاری
ب
ڵ
�
ع� ك ـرا .ل ـهم ماوهی ـه
كهركــوك ودوزخورماتــوو وگو�ڵ ـهو خانهق ـین ومهخمــورو پــردێ وزۆر شــوێ�ن دیك ـه رادهسـ تـی ســوپای عـ ێـراق وحهشــدی ش ـه ب
ن
ع� گــۆڕ نا� بهس ـهردا هاتــوو و وهك هـ �ێزـری داگ�ی ك ـهر
ب ـهدواو ه ئیــدی ههڵوێسـ تـی یهكێـ تـی وحزب ـ ه كوردیی ـهكا� دیك ـهش ب هرامب ـهر بهحهشــدی ش ـه ب

تهماشــایان دهك ـهن.
هـ چ
ـەع�و
ـەر� پەیوەنــدی بەحزبــە ئیســامییەكانەوە هەیــە ،ئاشــكرایە كەئــەم حزبانــە زیاتــر لەروانگەیــەیك مەزهەبییــەوە تەماشــای حەشــدی شـ ب
ن
�ێز
ـە� عەقائیدیــن و ،مەتــریس گەورەیــان هەیــە لەســەر داهاتــووی
میلیشــیاكا� دەكــەنو ،ســوورن لەســەر ئــەوەی حەشــدی شـ ب
ـەع� ه�گەلێــی مەزهـ ب
پرۆســەی ســیایس لەعـ �ـراقو ،پێگ ـەو ئەزمـ ن
ـوو� هەرێــی كوردســتان.
ێ
ـور� ،دەتوانـین بڵێـین هەڵوێسـ تـی كــورد لەمــەڕ حەشــدی شــەع�و میلیشـ ن
بەكـ ت
ـیاكا� ،هەڵوێســتێیك روونو ئاشــكرا نییــە ،بەڵكــو زیاتــر ئــەم هەڵوێســتە
ب
ـاكا� نــاوی بەرامبــەر بەهەرێــی كوردســتانو ناوچ ـه كوردســتانییه ن
ـردەوەكا� حەشــدی شــەع�و گروپــە جیاجیـ ن
ن
كا� دهرهوهی
وەك پەرچەكــرداری كـ
ب
ێزە سیاســییەكان هەڵوێسـ تـی سـ تـرات�یژ یو نیشــیتمانیان نەبێــت لەبەرامبــەری.
ههرێــم دهبی�ن ێــن ،ئەمــەش وایكــردووە هەرێــی كوردســتانو هـ �ـر
ت
عەرە� سوننە
هەڵوێس�
-2
ب
ڵ
ت
�
ـز�و تایفیــدا دەژیــن ،ئەســتهمە هەڵوێسـ تـی ســوننە بەرامبــەر بەحەشــدی
عـ ب
ـەرە� ســوننە لەعـ ێـراق لەكێشــەیەیك قــو� ســیایسو نوێنەرایــە�و حـ ب
�
ـەع� بــەوردی دەستنیشــان بكرێــت ،ئــەوەش لەبــەر ئــەم هۆكارانــە -1 :عــەرە� ســوننە وەك پێكهاتەیــەیك ئای ـین
لەع�اقــدا یەكگرتــوو ن ـین -2 .
ێ
شـ ب
ب
ڵ
خــاوەن حزبێــی ســیایس كاریگــەر یــان گــەورە نـین بتوانێــت گوزارشــت لەخواسـتو داواكارییەكانیــان بــكات -3 .بەدەســت پەرشوبــاوی وهەڕەمــەیك
ن
ت
�ێن
كرد� ناوچەكانیان لەالیەن داعشەوەو
گرو� عەشایەریوگردبوونەوەی خێڵەیك دەرئەكەون -5 .داگ�ی
نوێنەرایە� كردنەوە دەناڵ� -4 .زیاتر وەك پ
گ
ن
ن
ـوننەكا� پارێـزگای
یەتە عەرەبــە سـ
ـرو� جیــا جیــای چەكــدار لەهــۆزو عەشــر
هەماهەنــی هەندێكیــان بۆیــان ،لەهەمــان كاتــدا دروســتكرد� چەندیــن گـ پ
ڵ
ێزە �
ن �
یو الیەنگــری بــۆ
ـەع� لــەدژی داعــش دەجەنگــن -6 .شــوێنكەوتوو�
ئەنبــارو ســە�حەدینو موســڵ كەشانبەشــا� هــر ێ
ع�اقییــەكانو حەشــدی شـ ب
ڵ
و�تـ نـا� عــەرە� بەتایبـ ت
ـە� ســعودیەو قەتــەرو توركیــا.
ب
ڵ
ن
ن
ن
ت
میلیشیاكا�،
شەع�و
عەرە� سوننە بەرامبەر بە حەشدی
هەڵوێس�
دەستنیشانكرد�
ئەستەمبوو�
بە�م سەرباری ئەو هۆكارانەی سەرەوە بۆ
ب
ب
دەكرێت هەڵوێســتیان بەســەر ێ
س ئاراســتەی ســەرەكیدا دابەشــبكەین :یەكەم :ئاراســتەی الیەنگری :ئەم ئاراســتەیە خۆی لەالینگری بۆ حەشــدی
ـەكا� بڕیـ ن
ع�اقــە .لـ ت
ـایەتییەكانی� (ســەلیم جبــوری) ســەرۆیك پێشــووی پارلەمـ نـا� �
ت
ش
گرنگ�یــن كەسـ
ـەع� دەبینێتــەوەو
ـاردا� یاســای حەشــدی
ێ
شـ ب
شــەعبیش لەپارلەمـ نـا� عـ �ـراق جبــوری ئەوپــەڕی پاڵپشـ تـی خــۆی بــۆ یاســاكە دەربــڕیو بەوەرچەرخانێــی پۆزەتیڤیــش بــۆ ســوننەو پێكهاتـ ن
ـەكا� دیكــە
ێ
ـە� :ئــەم ئاراســتەیە هــەردوو ب ـرا (ئوســامەو ئەســیل نوجێـ فـی) نوێنەرایـ ت
ئەژمــاردی .دووەم :ئاراســتەی دژایـ ت
ـە� دەكــەن� ،ێز
ه�ێكیــان بەنــاوی حەشــدی
ن
ن
ن
وەتەنیــەوە دامەزرانــدووە كــە لەخۆبەخشـ ن
ـوننەكا� پارێ ـزگای موس ـڵو ئەفسـ
ـۆزەكا� عەرەبــە سـ
ـەكا� هـ
ـەرەكا� ســوپای هەڵوەشــاوەی عـ ێ�ـراق
ن
ینو پێیانوایــە مەتــریس
ـەروو� دژی حەشــدی شــەعب�
ێزە زۆر بـ
پێكدێــت ،راســتەوخۆش لەالیــەن توركیــاوە پاڵپشـ تـی دەكرێــن( .رينــاد .)2016 ،ئــەم هـ �ـر
گ
حەشــدی شــەع� هیــیچ كەمـ تـر نییــە لەمەتــریس داعــش ،چونكــە پێیانوایــە حهشــدی شــەع� دوای ئازادكـ ن
ـرد� موســڵ لەچنــی داعــش راســتەوخۆ
ب
ب
گ
ن
�
ت
ت
ن
ـع� ب ـ شـراسة اذا اقــرب مــن الموصــل) .ســێیەم :ئاراســتەی بێدەنــیو چــاوەڕوا�:
دەیدەنــە دەســی ێئ�انــەوە( .الحشــد الوطـ ي  :ســنقاتل الحشــد الشـ ب ي
ن
ـوێنەكا� خۆیــان ماونەتــەوە یــان گەڕاونەتــەوە شــوێ�ن خۆیــان،
ـەرە� ســوننەدا زیاتــر لەنــاو ئــاوارەكانو ئەوانەدایــە كــە لەشـ
ئــەم ئاراســتەیە لەنــاو عـ ب
نــە پشــتگ�ی ی نــە الیەنگ�ی یــان بــۆ حەشــدی شــەع� نییــە ،بەڵكــو زیاتــر لەبارێــی دڵــەڕاوكێو تــرسو چاوەڕوانیــدا دەژیــن ،تـ ش
ـو� جۆرێــك لەرەشــبی�ن
ب
لەداهاتــووی خۆیــان هاتــوون ،ئــەوەش لەبەرئــەوەی نــە بــڕواو متمانەیــان بەنوێنــەرو ســەركردەكانیان مــاوە ،نــە بەحكومـ ت
ن
اوەكا�،
ـە� عـ ێ�ـراقو دامــەزر
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـرد� شــوێنەكانیان داوە ،ناتوانــن بۆچـ ن
حەشــدی شــەعبیش لەبەرئــەوەی قوربانیــان بــۆ ئازادكـ ن
ـوو� راشــكاویان دەربارەیــان هەبێــت.
� ق
ت
ت
�
ین ین
ـەرە�
ـە�و تایفیــدا دەژێ ـتو ،پێكهاتــەی عـ ب
بەشــێوەیەیك گشــی دەتوان ـ بڵێ ـ  ،لەبەرئــەوەی عـ ێـرا� ئەمــڕۆ لەدۆخێــی ملمالنـ ێـی ســەخ� مەزهـ ب
ت ڵ
با�دەسـ ت ن
ێزەوە بێــت یاخــود ژمــارە یــا لەســەر ئاسـ تـی ســوپاو حكومــەتو ،تەنانــەت پارلەمانیــش ،لەوالشــەوە
ـ� چ� لــەرووی هـ �ـر
شــیعەش بەتــەواوە�
عەرە� سوننە لەباری كشانەوەو لەقاڵبدانو بچوككردنەوەدان ،هەستێیك دوژمنكارانهی ئەوتۆیان الدروست بووە كە هیچ گەرەنتیەیك
پێكهاتەی
ب
ن
ـەرهەڵدا� جۆرێــی دیكــەی كوشــتارو شــەڕی تایـ فـی لەنێوانیانــدا بــكات.
ئەوتــۆ لەئــارادا نییــە رێگــری لەسـ
ت
هەڵوێس� توركمان:
-3
�
ین
پێكهاتــەی توركمــان
ـێیەم� پێكهاتــەی ســەرەكیە لــەدوای هــەردوو پێكهاتــەی عــەرەب وكــورد .جوگرافیــای دابەشبونیشــیان زیاتــر
لەع�اقــدا ،سـ
ێ
لەپارێ ـزگای كەركــوكو موس ـڵو هەولـ �ـرو ،چەنــد شــوێنێیك دیكــەی �
ـە�
ێ
ێ
ع�اقــە .لــەرووی ئاینیشــەوە زۆرینەیــان موســڵمانن وبەســەر هــەردوو مەزهـ ب
ن� ،بەڵكو بەهۆی درێژبوونەوەی ن
سوننەو شیعەدا دابەشبوون .لەراستیدا توركمانەكان لەناوخۆیاندا یەكگرتوو ین
گیا� مەزهەبگەراییەوە لەنێوانیادا
ت
ـز�
ـز� (توركمــان ئیــی بەســەرۆكایە� ریــاز ســاری كەهیــە ،حـ ب
ـز� ســیایس جۆربەجــۆردا دابەشــبوون وەك حـ ب
(ســوننە و شــیعە) ،بەســەر چەندیــن حـ ب
ڵ
ـدو� عەبدولرەحمــان ،بزوتنــەوەی نەتەوایـ ت
ت
ت
ن �
ـە�
ـەرۆكایە� عەبـ
ـز� بڕیــاری توركمـ نـا� بەسـ
دادی توركمــا� عـ ێـراق بەســەرۆكایە� ئەنــوەر بەیرەقــدار ،حـ ب
ڵ
ـە� زۆربــەی ئــەو حزبانــە ،الیەنگریانــە بــۆ دەوڵـ ت
ت
ـە�م خـ ڵـا� هاوبـ ش
ـە� توركیــا .ئــەوە ئاشــكرایە
ـەرۆكایە� حوســامەدین وەیل عــەیل) ،بـ
توركمـ نـا� بەسـ
ت
ن
كــە توركمانــە شــیعەكان ،بەتایبـ ت
ـەواوە� لەنــاو حەشــدی
ـیعەكا� كەركــوك و دووزخورماتــوو وناحییــەی ئامــریلو تــازەو داقــوق ،بەتـ
ـە� توركمانــە شـ
شــەعبیدا جێگەیــان بوەتــەوەو ،چەندیــن میلیشــیای تایبــەت بەخۆیــان دامەزرانــدووە یاخــود لەنــاو میلیشـ ن
ـیاكا� دیكــەی حەشــدی شــەعبیدا هــەن

ڵ
ڵ
ن
حزبوڵ� و سەرایای خۆر ن
ت
نەتەوە�
الیە�
اسا� .بە�م توركمانە سوننەكان ،هەرچەندە وەك
عەسائی� ئەهیل حەقو
بەتایبە� رێككخراوی بەدرو
ب
ی
ڵ
ـەع� دەڕوانــن ،چونكــە بــە لەبەرچاوگرت ـین
پەیوەندییــان لەگــەڵ توركمانــە شــیعەكاندا هەیــە ،بــە�م بەچــاوی مەتــریسو گومانــەوە لەحەشــدی شـ ب
خ
بـ
ـارودۆ� ســیایسو تایـ فـی عـ ێ�ـراقو ،ئــەو پەرەســەندانانەی لــەم دوایــەدا بەهاتـین داعــش رویانــداوە ،ئــەو دوو دڵیــەی الی ســوننە بەگشـ تـی دروســت
ڵ
ن
ت
بەتەواوە� لەژێر هەژموونو ت
پیاوا� ئای�ن شــیعەدایەو ،رادەی �ێز
ـەع� وەك �ێز
ه�و رێكخسـ تـ�نو
كۆن�ۆ� ســەركردەو
ه�ێك كە
كردووە كەحهشــدی شـ ب
توانــای شــەڕكردنو گردكردنــەوەی زۆرتریــن الوو گەنــیج شــیعە مەزهــەب لەعـ ێ�ـراق لەدەوروبــەری خۆیــان ،ئەگــەری زۆری هەیــە لەداهاتــوودا ببێتــە

ـەع�،
مەترســیەیك گــەورە بــۆ ســەر پێكهاتــەی ســوننە ،لــەم روانگەیــەوە توركمانــە ســوننەكان هەڵوێســتیان پارێزگاریخــوازە بەرامبــەر بەحهشــدی شـ ب
ڵ
ـەروو� لەپرۆســەی ئازادكـ ن
ن
ـە�م نــەك بەمانــای دژایـ ت
ـرد� شــارۆچكەی تەلعەفــەردا هاتــە كایــەوە ،كەهەندێــك لەحزبــە
ـە� كــردن .ئــەم هەڵوێســتەش بـ
بـ
ن
ادكرد� ئەو شارۆچكەیە بكاتو بچنە ناوییەوە ،بەوەی كە ئەو �
ێزە دەبنە مەتریس
ه�
شەع� بەشداری لەئاز
توركمانەكان دژی ئەوەبوون حەشدی
ب
ڵ
بــۆ ســەر دانیشــتوانەكەی كەزۆرینــەی توركمانـەو ،دەبنــە هــۆی گۆڕیـین دیمۆگرافیــای شــارۆچكەكە( .مقابلــة مــع أيــدن معــروف) .بـه�م بهشــێوهیهیك
گشـ تـی توركمانهكان ب ه شــیعهو ســوننهوه بهتایبه ت� ئهوانهی دهرهوهی ههرێیم كوردســتان لهم دوایهدا ههڵوێسـ تـی پۆزهتیڤیان ب هرامبهر بهحهشــدی
شـهع� ههیـه .حــز� دادی توركمـ نـا� كهزۆربـهی سـهركرده ن
كا� لهپێكهاتـهی ســوننهن بهتـهواوه ت� لهنــاو حهشــدی شـهعبیدان .هـهر دوو لیــوای (16
ب
ب
ع� ب هت ـهواوه ت� لهتوركمــان پێكهاتــووه( .محمــود.)2017 ،
و )52ی نــاو حهشــدی ش ـه ب
ت ڵ
ت
و� ن
ونێودەوڵە�
تا� هەرێیم
بایس دووەم :هەڵوێس�
ت
هەڵوێس� توركیا:
-1
ـەع� هەڵوێســتێیك تونــدەو ،بەشــێوەیەیك فــەریم لەگەڵیــدا مامەڵــە نــاكات ،بەڵكــو لەچەندیــن
هەڵوێسـ تـی فــەریم توركیــا ســەبارەت بەحەشــدی شـ ب
ـتا� توركیــا ئەوەیــان راگەیانــدووە كــە توركیــا لەگــەڵ ئەوەدایــە هەمــوو هـ �ـر ن
دیــدارو لێدوانــدا ،كاربەدەسـ ن
ێزەكا� ناوخــۆی عـ ێ�ـراق دەبێــت لەچوارچێــوەی
ع�اقــدا كۆبكرێنــەوەو لەالیــەن خــودی حكومـ ت
ـای� بەرگــری فــەریم �
ـە� �
مەنزومــەی ئاسـ ش
ع�اقییــەوە سەرپەرشـ تـی بكرێــن .ئەمــەش هەڵوێســتێیك
ێ
ێ

چاوەڕوانكـراوە ،چونكــە توركیــا حەشــدی شــەع�و میلیشـ ن
ـیاكا� وەك �ێز
ه�گەلێــی تایـ فـی شــییع دەبینێـتو ،لەخزمــەت ئەجێنــداو سـ تـرات�یژ ی ســیایسو
ب
ڵ
ش
ـە� ێ�ئ�انــدا دایدهنێــت( .رهج ـهب تهیــب ئ ـهردۆگان) س ـهرۆك كۆمــاری توركیــا لهههڤپهیڤینێكیــدا ل هگ ـهڵ كهنــا� جهزیــره
ئاســای�و ئابــووریو مەزهـ ب
ت
ن
�
ـو� مــع أردوغــان بعــد االســتفتاء عــى
و�« :حهشــدی شـه ب
ع� رێكخراوێــی ت�ی ۆریســتیهو ،ئـ ێـران پاڵپشــتیان دهكات»(.بــا حــدود – أول حــوار تلفزيـ ي
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گ
ن
ت
ـەع�
تغيـ يـر نظــام الحكــم .)2017 ،هەڵوێسـ تـی توركیــا زیاتــر لەسـ
ـاتەوەخ� پرۆســەی ئازادكــرد� موســڵ لەجهنــی داعشــدا ،دەربــارەی حەشــدی شـ ب
ـەع� كەمـ تـر
بەدەركــەوت ،بەجۆرێــك كــە (مەولــود چــاوش ئۆغلــۆ) وەزیــری پێشــووی دەرەوەی توركیــا ئــەوەی راگەیانــد كــە« :مەتــریس حەشــدی شـ ب
نییــە لەمەتــریس داع ـشو ،بەشداریكردنیشــیان لــە پرۆســەی ئازادكـ ن
ـرد� موســڵ بەمەبەسـ تـی تۆڵەســەندنەوەیە ،بەهانــدانو پاڵپشـ تـی ئـ ێ�ـران دەچنــە
ّ
ـەع� بچێتــە نــاو شــارۆچكەی تەلعەفــەرەوە» ( .تركيــا تحــذر
ناوچــە ســوننە نشــیەنەكانەوه .توركیــا بەهەمــوو شــێوەیەك دژی ئەوەیــە كــە حهشــدی شـ ب
الحشدالشــع� :يســتهدفون مناطــق الســنة .وســندافع عــن ت
ال�كمــان . )2016،هەمــان هەڵوێســت لەســەر زاری (نەعمــان قورتولمــوش) جێگــری
بي
ـە� توركیــا دووبــارە كرایــەوە ،كــه ت
پێشــووی ســەرۆك وەزیــری توركیـاو وتەبـ �ێژـری فــەریم حكومـ ت
و�»:پێویســتە لەســەرمان رێگــە بەرێكخراوێــی ت�ی ۆریسـ تـی
گ
واتــە (حەشــدی شــەع�) نەدەیــن بەشــداری ئازادكـ ن
ـرد� موســڵ بــكات لەجەنــی رێكخراوێــی دیكــەی ت�ی ۆریسـ تـی واتــە (داعــش) .دەبێــت رێگەنەدەیــن
ب
ڵ
حەشــدی شــەع� كۆنـ تـرۆ� موســڵ بــكات .كۆنـ تـرۆڵ كـ ن
ـرد� موســڵ لەالیــەن حەشــدی شــەعبییەوە ئەگــەری جەنگێــی تایـ فـی گــەورەی لێ چــاوەڕوان
ب

ـع� .)2016 :لەبەرامبــەر ئــەم هەڵوێســتەی توركیــادا ،حەشــدی شــەعبیش الی خۆیــەوە
دەكرێــت» ( .تركيــا تحــذر مــن تســليم الموصــل للحشــد الشـ ب ي
دژایـ ت
ـە� خۆیــان بــۆ توركیــا نهشــاردۆتەوە ،توركیــا بــە « :تاڵــە قــژی موعاویــە دەبی ـنن لەناوچەكــەدا» (.برنامــج (فكــر مرتـ ي ن
ـ�) :قنــاة nrtالعربيــة) .ئــەم
ن ڵ
ـا� ســەختە �ێژ
و� ت� توركیـاو ،رەهەندێــی تایـ فـی ئایـین تایبــەت بەخــۆی هەیــە ،كەپەیوەســتە بــەو ملمـ نێ
م�ووییــەی
گوزارشــتەش لوتكــەی دژایەتیكــرد�

ڵ
ـە� ســوننەو شــیعەی ئای ـین ئیســامدا هەیــە لهناوچ ـهی رۆژه ـه� ت� ناوهڕاســتدا.
كــە لەنێــوان هــەردوو مەزهـ ب
ب ـه ڵ�م ل ـهدوای ریفراندۆمهك ـهی ( )2017/9/25ههرێــی كوردســتانهوه ،توركیــاو ئـ �ـران زیاتــر بــۆ دژایهتیكـ ن
ـرد� ئهنجــایم ریفراندۆمهك ـه
ێ
ت
ن
ع� كهمیكــردهوه یاخــود خــۆی ب ـهدوور دهگرێــت
لێك�نزیكبوون ـهوه .لهههمــان كاتیشــدا ههڵوێســت ه تونــدهكا� توركیــا ب هرامب ـهر بهحهشــدی ش ـه ب
ڵ
ع�
لهناوهێنانیــان ( .محمــود .)2017 ،پێــش ریفرادۆمهك ـهش بهچهنــد مانگێــك ( )2017/5/17باڵوێــزی توركیــا لهبهغــدا ئــا�ی حهشــدی ش ـه ب
بهرزكــردهو ه وهك نیازپاكیـهك ب هرامبهریــان وداننــان بهرۆڵیانــدا لهنــاو پرۆسـهی ســیایس وسـهربازی �
ـف� الـ تـر يك ببغــداد يرفــع رايــة الحشــد
ع�اقدا(.السـ ي
ێ
ـع�.)2017:
الشـ ب ي
ڵ
ت
ت
�غ
ـەع� ب ـهدوو قۆناغــدا رۆیشــتووه .قۆنــا
بەكــور� دەتوان ـین ئــەو ئەنجامگ�ی یــە بەدەســت بخەیــن كــە هەڵوێسـ تـی و�� توركیــا لەمــەڕ حەشــدی شـ ب
ڵ
�ێز
ێزە
یهكـهم هەڵوێســتێیك تونــدەو ،ئــەو هـ �ـر
بەه�ێــی ت�ی ۆریسـ تـی تایـ فـی دانـاو ،وایدەبیـین كەخزمــەت بەئەجێنــداو سـ تـرات�یژ ی و� ت� ئـ ێ�ـران دەكات لەعـ ێ�ـراقو
�غ
ناوچەكــەدا ،زیاتریــش وەك �ێز
ه�ێــی تایـ فـی تەماشــای دەكــرد .قۆنــا
ه ـه ێ
رس حكوم ـه ت� (بهغدا-تــاران -ئهنك ـهره) ل ـهدوای ریفراندۆمهك ـهی ههرێــی كوردســتانهوه.
ن
ت
عەرە� سعودیە:
شانشی�
هەڵوێس�
-2
ب
ت ڵ
و� ت� ســعودیە لەمــەڕ حەشــدی شــەع� ئەوەنــدەی پەیوەنــدی بەملمالنـ �ـی مەزهــە�و رەهەنــدی سـ تـرات�یژ یو ئــارەزووی هەژمـ ن
ـوو�
هەڵوێســی
ێ
ب
ب
ڵ
ڵ
�
با�دەســتیەوە هەیە لەناوچەكەدا لەنێوان هەردوو و� ت� ســعودیەو ێ�ئ�اندا ،ئەوەندە پەیوەندی
بەع�اقەوە نییە وەك شــوێ�ن ســەرەیكو جوگرافیای
ێ
ڵ ت
ن
ن
ـەع� وەك �ێز
ه�گەلێــی میلیشــیای تایـ فـی دەبینێ ـتو،
ـەع� .لــەم روانگەیــەوە و�� ســعودیە ،حهشــدی شـ ب
بــوو� میلشــیاكا� نــاو حەشــدی شـ ب
دووهم :ههڵوێســتێیك میانڕهوتــره؛ ئ ـهوهش بههــۆی زیاتــر لێك�نز یكربوون ـهوهی

ڵ ن ڵ
�
ش
كا� و� ت� ســعودیەوە چەندینجــار
ـە� كۆمــاری ئیســایم ئـ ێـران .لەســەر زاری بەرپرســە بــا�
ئامانجیــی خزمەتكردنــە بەئەجینــدای ئایــینو مەزهـ ب
ه�ێــی تایفیــەو ،لەالیــەن ئەفســەرە بـ ڵـا� ن
ن
كا� �ئ�انــەوە بەتایبـ ت
ـەع� �ێز
ـولەیما�) بەرێوەدەبرێــت.
ـە� (قاســم سـ
ێ
ئــەوە دووپاتكراوەتــەوە كەحەشــدی شـ ب
ڵ
لەنمونــەی ئــەو هەڵوێســتە فەرمییانـ ه ئامــاژە بــە لێـ ن
ـدوا� (عــادل جوبەیــر) وەزیــری پێشــووی دەرەوەی و� ت� ســعودیە دەكەیــن كــە لــە ( 29حوزهیـر نا�
ق
 )2016كــە لەپەراوێــزی ســەردانەكەی وەیل عەهــدی ســعودیە مــر( محەمــەدی كــوڕی ســەلمان) بــۆ فەرەنســا ،لەپاریــس داوای لەحكومـ ت
ـە� عـ ێ�ـرا�
ی
�
ف
ـ� وتقــوده
كــرد كەحەشــدی شـ ب
ـەع� هەڵبوەشــێنێتەوەو ،بەتەنیــا ســوپای عـ ێـراق رووبــەڕووی داعــش ببێتــەوە ( .الجبـ يـر :الحشــد الشـ ب ي
ـع� طائـ ي
ـو� یەكــەیم  )2016لەبــارەگای وەز ت
إيـران) .وەك پێداگــری لەســەر هەمــان هەڵوێســت (جوبەیــر) لــە( 16كانـ ن
ارە� دەرەوەی ســعودیە لەكۆنگرهیــەیك
ی
ڵ
رۆژنامەنوســیدا لەگــەڵ (نــارس جــەودە) جێگــری ســەرۆك وەزی ـرانو وەزیــری دەرەوەی و� ت� ئــوردن ئــەوەی راگەیانــد « :هەمــوو جیهــان دەزانێــت

ـەع� دامەزراوەیــەیك تــەواو تایفیـەو ،لەالیــەن ئەفســەرە ێ�ئ�انیەكانــەوە بەتایبــەت (قاســم ســولەیمان)یەوە بەرێوەدەبرێــت ،چەندیــن
كەحەشــدی شـ ب
كوشــتاری گەورەیــان لەناوچـ ن
ـە� لەپارێـزگای ئەنبــارو ناوچـ ن
ـەكا� عـ �ـراق بەتایبـ ت
ـەكا� دیكــەی عـ �ـراق ئەنجامــداوە .ئەگــەر ئێمــە �
ع�اقێــی یەكگرتوومــان
ێ
ێ
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

172 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
�ن
دەوێــت ئــەوا نابێــت بــواری هیــچ �ێز
ـع� مؤسســة
ه�ێــی تایـ فـی تیایــدا بدەیــن ،داواش دەكەیــن ئــەو هـ �ـر
ێزە هەڵبوەشــێ ێتەوە» ( .الســعودية :الحشــد الشـ ب ي
طائفيــة يقــوده اإيرانيــون).
ڵ
ڵ ت
ت
ـەع� زیاتــر گرێــدراوی هەڵوێسـ تـی ئــەم و�تەیــە لەبەرامبــەر
بەكــور� دەتوان ـین بڵێ ـین كــە هەڵوێسـ تـی فــەریم و�� ســعودیە دەربــارەی حەشــدی شـ ب
ڵ
ڵ
ـۆڕ� ئیســایم لەســەر ئــەو فۆرمــەی كــە �
و�تێــی مەزهــە� پــان شــیع�یز مەو ،كار لەســەر ناردنــە دەرەوەی شـ ش
لەئ�انــدا
و� ت� ئـ ێ�ـران ،بــەو پێیــەی كەئـ ێ�ـران
ێ
ب
ڵ
ڵ
هەیــە دەكاتو ،ملمالنێــی توندیـ شـی لەگــەڵ ســعودیەدا هەیــە؛ ئەمــەش و� ت� ســعودیە بەگەورەتریــن مەتــریس بــۆ ســەر پێگــەی خــۆی وەك و�تێــی
ڵ
ئیســایم ســوننە مەزهــەب ئەژمــاری دەكات ئەمــە لەالیــەك ،وەك مەترســیش بــۆ ســەر خــودی بنەماڵــەی (ئــال ســعود) كــە كۆنـ تـرۆ� تەواویــان بەســەر
ڵ
ـەع� وەك �ێز
ه�گەلێــی تایـ فـیوملكــەچو شــوێنكەوتووی ئـ ێ�ـران دەبینێــت،
دەســە�تدا هەیــە لەســعودیە لەالیــەیك دیكــەوە .لەبەرئــەوەش حەشــدی شـ ب
بۆیــە هەڵوێسـ تـی دوژمنكاران ـەو رەتكردنــەوەی بــۆی هەیــە .ئــەم هەڵوێســتەش لەبەرامبــەر حەشــدی شــەعبیدا وایكــردووە پەیوەندییــە دیبلۆمــایسو
ن
ـەربازییەكا� نێــوان عـ �ـراقو ســعودیە بــەرەو پێشــەوەچوون بەخۆیــەوە نەبینێ ـتو بــەردەوام لەبــاری گومــانو تۆمەتباركـ ن
ســیایسو ئابــووریو سـ
ـرد�
ێ
ڵ
دووالیەنــەدا بمێنێتــەوە .بــە�م لەگــەڵ ئەمەشــدا هێشــتا ســعودیە نایەوێــت پەیوەنــدی ســیایس و دیبلۆمــایس خــۆی لەگــەڵ �
ع�قــدا ببچڕێــت بەهــۆی
ێ
ف
ت
مەلــە� یەمــەن وســوریا وبەحرێــن ئەمــە لەالیــەك ،لەتــریس ئــەوەش كەعـ ێ�ـراق بەتـ
ێزە چەكــدارە شــیعەكانەوە
ـەواوە� بكەوێتــە ژێــر دەسـ تـی ئـ ێ�ـران و هـ �ـر
اتی� للدراســات ،ص  .)7بــۆ ئــەم مەبەســتە ســعودیە زیاتــر لەرێگــەی هـ �ێزـری نەرمــەوە ()soft power
لهالیــهیك دیك ـهوه( .مركــز الفكــر االسـ تـر ج
ـەكا� نێوانیــان بــەرەو پێشــەوە بەرێــت .كردنــەوەی كەنـ ڵـا� ئاسـ ن
ع�قــدا بــكات وپەیوەندییـ ن
دەیەوێــت مامەڵــە لەگــەڵ �
ـما� (ئێــم ب� یس عـ ێ�ـراق) لەنــاو
ێ
ڵ
ت
س العراق ..طريق السعودية لعقول وقلوب أهل بالد الرافدين).
خایك سعودیە لە(شوبا�  )2019هەوڵێیك ئەو و�تەیە بۆ ئەم مەبەستە(.أم ب ي� ي
ن
ت
یەكگرتووەكا� ئەمریكا:
هەڵوێس� والیەتە
-3
گ
یو دەرەكییـه ن
كا�
جو ئابــووری گرنــی هەیــە ،بەشــێوەیەیك گــەورە بایــەخ بەپەرەســەندنەكانو پێشــهاتە ناوخــۆ�
عـ ێ�ـراق بــۆ ئەمریــكا رەهەندێــی سـ تـراتی�
عـ �ـراق دەدات ،لەرێگــەی چەنــد رێكەوتنێــی دوو الیەنــەوە لەنێــوان حكومـ ت
ـە� عـ ێ�ـراقو ئەمریــكادا ،تارادەیــەیك زۆر ئاراســتەی پرۆســەی ســیایسو
ێ
ڵ
ئابــووریو ســەربازی عـ ێ�ـراق لەژێــر كۆنـ تـرۆ� ئەجێنــداو سـ تـرات�یژ ی ئەمریكادایــە .بــەو پێیــەش كەئەمریــكا دەستپێشــخەرو هـ �ێزـری یەكــەم بــوو لەرووخـ نـا�
ع�اق لەســەر بنەماگەلێیك �
ـیارێ� گەورەی كەوتە سەرشــان بەوەی كەدووبارە �
رژێیم پێشــووی �
ع�اق لە ( ،)2003ئەمریكا بەرپرسـ ت
نو� نیشــتیما�نو
ێ
ێ
ێ
ڵ
ـەدە� بونیــاد بنێتــەوە ،هەرچەنــدە لــەم ئەركەیــدا شكسـ تـی خــوارد ،بــە�م هەژمـ ن
دیموكـرایسو مـ ن
ـوو� خــۆی بەســەر �
ع�اقــدا هێشــتوەتەوەو ،تائێســتاش
ێ
لــەزۆر پــریس ســیایسو ئابــووریو ســەربازیدا ئەمریــكا خــاوەن قســەی یەكالیكرەوەیــە بەنیســبەت �
ع�اقــەوە.
ێ
ـەع� ی ـهك ههڵوێســت نیی ـه ،بهڵكــو تهنهــا چهنــد گروپێــی نــاو حهشــد بهمیلشــیا
ههڵوێسـ تـی ئەمریــكا ب هرامب ـهر بــه گروپ ـهكا�ن نــاو حەشــدی شـ ب

د هزانێــت و ،بەمەتــریس بــۆ ســەر ئاســایش وپرۆســەی ســیایس لەعـ ێ�ـراق دادەنێــت .باڵوێــزی ئەمریــكا لەبەغــدا لەســەر ماڵپــەری فــەریم خــۆی لەســەر
ڵ
ن
ن
البرد� گەمارۆكان لەسەر �ئ�ان ڵب�وكردەوە كەتیایدا داوا �
داواكاریەكا� ئەمریكای بۆ
فەیسبووك لە ( 31ئۆكتۆبەری  )2018خا� شەشەیم
لەئ�ان
ێ
ێ
دەكات رێــز لەســەروەری عـ ێ�ـراق بگرێ ـتو رێگــە بەچەكداماڵی ـین میلیشــیا تایفیــەكان بــدات وهەڵبوەشــێ�ن ێنەوە.)U.S Embassy Baghdad( .
ڵ
ت
ـائی� ئههــی ح ـهق ،بزوتن ـهوهی نوجهبــا ،كهتایـ بـی حزبــو�) ههڵوێســتێیك تونــدهو لهنــاو لیسـ تـی
ههڵوێسـ تـی ئهمریــكا بهتایب ـه� ب هرامب ـهر به(عهسـ ب
ڵ
تـ یـرۆری ئهمریــكادان .بـه�م ئـهم ههنــگاوهی ئهمریــكا وهك (فلیــپ ســیس) پـ ێ �ـی وایــه ؛ رهنگـ ه ببێتـه مایـهی مهتــریس گـهوره بــۆ سـهر پرۆسـهی ســیایس

لهعـ ێ�ـراق و خــودی سیاس ـه ت� ئهمریــكاش ،پاشــان ســود وهرگرت ـین ئـ ێ�ـران ل ـهم میلیشــیایانه ك ـهوهك كارتێــی فشــار بهكاریانبهێنێــت بــۆ كهمكردن ـهوهی
فشــاره ن
كا� ئهمریــكا لهس ـهری( .فليــب .)2018 ،لهههمــان كاتیشــدا دوورخســتنهوهی ئ ـهو گروپان ـ ه ئهســتهم ه لهپرۆس ـهی ســیایس عـ ێ�ـراق؛ چونك ـه
ڵ
ڵ
ن
تهنهــا عهســائیب خــاوه� ( )15كــوریس پارلهمانـه .بۆیـ ه جیاكردنـهوهی بــا� سـهربازی لهبــا� ســیایس ئـهو گروپانـه دهكرێــت لهداهاتــوودا ههڵوێسـ تـی
ڵ
ئهمریــكا ب هرامبهریــان بگۆڕێــت .ب ـه�م مانهوهیــان ب ـهم شــێوهیهی ئێســتا وادهكات هەڵوێسـ تـی ئەمریــكا بەرامبەریــان هەڵوێســتێیك تونــد بێــت .تــا ئ ـهم
ه�انـه الی ئەمریــكا میلیشــیای تایفـین ومەترسـین بــۆ ســەر پرۆســەی ســیایس لەعـ �ـراق و وەكیــی ســەرەیك جێبەجێكـ ن
ســاتهوهخته ئــەم �ێز
ـرد� ئەجێنــدا
ێ
و سـ تـرات�یژ ی ێ�ئ�انــن لەعـ ێ�ـراق وناوچەكــە.

ێزەكا� نــاو حهشــدی شــەع� بۆچــوون گەلێــی نێگەتیفــە بەرامبــەر بەئەمریــكا ،بەیارمەتیـ ن
ـوو� هـ �ـر ن
لهبهرامبـهردا بۆچـ ن
ـدا� داعــش تاوهنباریــان دهكــرد،
ب
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ت
ـائی� ئەهــی حــەق ،كــە
زیــاد لــەوەش پێیــان وابــوو كەخــودی داعــش دروســتكراوی ئەمریــكا خۆیــە�( .قەیــس خەزعــەیل) ئەمینــداری گشـ تـی عەسـ ب
ن
�ێز
ـەع� لــە ( 12ئەیلــویل  )2016ئــەوەی دوپاتكــردەوە كــە « :ئەمریــكا خــۆی داعـ شـی دروســت
لەبەه�تریــن هـ �ـر
یەكێكــە
ێزە پێكهێنــەرهكا� حەشــدی شـ ب
كــردووە ،هیــچ رۆژێكیــش بەجــدی كاری بــۆ نەهێشــت�ن ئــەم رێكخـراوە ت ۆریســتیە نەكــردووە ئــەوەش لەپێنــاو بەدیهێنـ نـا� بەرژهوەندیـ ن
ـەكا� لەعـ ێ�ـراق».
�ی

ف
ـەع� لەپارێ ـزگای ئەنبــار لــە
(الخزعـ يـ� :أمـ يـركا تســى لتقســيم الع ـراق عـ بـر بوابــة نينــوى .)2016،هەروەهــا (نــازم جغێــی) ســەركردەی حەشــدی شـ ب
( 26ئەیلــویل  )2016ئــەوەی راگەیانــد « :فرۆكـ ن
ـەكا� ئەمریــكا لەناوچــە (دەالیــە) كــە بــەدووری ()40كــم دەكەوێتــە باكــووری قــەزای حەدیســە
ـەكا� داع ـشو دابەزانـ ن
لەپارێ ـزگای ئەنبــار هەســتاون بەگواســتنەوەی ســەركردە بیانییـ ن
ع�اقییـ ن
ـد� ســەركردە �
ـەكا� داعــش لــەو ناوچەیــە ،ئەمــەش بــۆ
ێ
ف
ن
ن
�
أم�كيــة تنفــذ إن ـزاال ي� صح ـراء األنبــار وتنقــل قــادة ب ــداعش إىل
خزمەتكــرد� زیاتــر بــە بەرژەوەندیی ـهكا� ئەمریــكا لەعـ ێـراقو ناوچەكــە» (.طائ ـرات ي
ـدا� داعــش لەالیــەن هـ �ـر ن
جهــة مجهولــة .)2016،ئــەم تاوانباركردنانــەی ئەمریــكا بەیارمەتیـ ن
ێزەكا� نــاو حەشــدی شــەعبییەوە لەســەروبەندی پرۆســەی
ن
ت
ـۆ� چەنــد پەرەشــوتوانێیك
ئازاكــرد� موســڵدا تۆخ�بویــەوە .لــەم بارەیــەوە رێكخـراوی بــەدر لەســەر پـهڕهی فـهریم خــۆی لەفەیســبووك وێنــەی ڤیدیـ ی
ـما� قــەزای تەلع هفــەر بەریـ نـا� داوەتــەوە بــۆ یارمەتیـ ن
ـەكا� ئەمریــكاوە لەســەر ئاسـ ن
ڵب�وكــردەوە كــە لهالیــەن فرۆكـ ن
ـدا� چەكــدار نا� داعــش( .الحشــد
ـاكا� نــاو حەشــدی شــەع� دژایـ ت
ێزە جیاجیـ ن
ـ�) .لەچەندیــن لێـ ن
يتهــم أمريــكا بدعــم «الدولــة» بالموصــل عـ بـر مظليـ ي ن
ـە� خۆیــان بــۆ
ـدوا� دیكــەی هـ �ـر
ب
ـوو� هـ �ـر ن
بـ ن
ـداریكرد� لەپرۆســەی ئازادكـ ن
ن
ێزەكا� ئەمریــكا لەنــاو عـ �ـراق بەتایبـ ت
ـرد� موســڵ دووپاتكــردوە .لهپــاش نهمـ نـا� داعــش وپێكهێنـ نـا�
ـە� لەبەشـ
ێ
ق
كابین ـهی نـ �
ـتهێنا� نزیك ـهی ( )47كــوریس پارلهمـ نـا� لهالی ـهن لیسـ تـی فهتح ـهوه ،ههروههــا لیسـ تـی ســائ ن
ن
و� موقت ـهدا
ـو� حكوم ـه ت� عـ ێ�ـرا� وبهد هسـ
�ی
ێ
ڵ
ـرد� یاســایهك لهالی ـهن پارلهمان ـهو ه هـ �ێزـره ن
ـوو� نێگهتیــڤ ب هرامب ـهر ئهمریــكا ههی ـهو ،لهه ـهو� ئهوهشــدان بهدهركـ ن
س ـهدر بۆچـ ن
كا� ئهمریــكا لهعـ ێ�ـراق
وهدهربنـ �ێن
ـ� (.مـ شـرق.)2019،
بهكـ ت
ـور� دهتوان ـین بڵێ ـین كهسیاس ـه ت� ئهمریــكا له �
ع�اقــدا بهئاراســتهیهكدا كارنــاكات ههماههنــگ بێــت لهگ ـهڵ چهنــد گروپێــی نــاو حهشــد ،چونك ـه
ێ
بهدرێژكـراوهی سیاسـه ت� سـهربازی وتایـ فـی وپانشــیعزییم ئـ ێ�ـر نا� دهیانبینێــت ،لهه همــان كاتیشــدا فشــاری زۆری خســتووهته سـهریان تاوهكــو دهســت
ن ڵ
ن
�
لهپاشــكۆیه ت� ئـ ێ�ـران ههڵبگــرن وب ـه ب ێ
ع�
� بــوو� بــا� س ـهربازی تێك ـهڵ بهپرۆس ـهی ســیایس عـ ێـراق بــن .لهب هرامب ـهردا گروپ ـهكا� حهشــدی ش ـه ب
ڵ
با�دهسـ تـی ئهمریــكا بهێ ـنن له �
ع�اقــدا؛ ئهم ـه ملمالنێیــهیك ســیایس
ههڵوێسـ تـی نێگهتیڤیــان ب هرامب ـهر بهئهمریــكا ههی ـه ودهیانهوێــت كۆتـ یـا� ب ـه
ێ
وسـ تـرات�یژ ی دوور مهودای ـه لهداهاتــوودا رهه هنــده ن
كا� بهدهردهك ـهن.

ن
ن
ع� لهدوای نهما� داعش
تهوهری دووهم :رۆڵ وداهاتووی میلیشیاكا� حهشدی شه ب

ـد� كۆتــا� هاتـین جهنـ گـی دژ بهداعــش لـه (9كانـ ن
لـهدوای راگهیانـ ن
ـوو� یهكــهیم  )2017لهسـهر زاری (حهیــدهر عهبــادی) سـهرۆك وهزیـر نا�
ی
ـیاكا� نــاو حهشــدی شـهع� خۆیــان بــۆ قۆنــا�غ دوای ئـهو جهنگـه ئامادهكــرد .خولیــای بهدهسـ ن
پێشــووی عـ �ـراق؛ فهرمانــدهو میلیشـ ن
ـهێنا� سـهركهوت�ن
ێ
ب
كا� جهنـ گـی دژ بهداعشــدا بهدهســتیانهێنا وایلێكــردن بــۆ ههڵـ ژـر ن
ســیایس هاوشــێوهی ئ ـهو س ـهركهوتنه س ـهربازیانهی ل هب ـهره ن
ارد� (ئایــاری)2018ی
ب

پارلهمـ نـا� عـ یـراق هاوپهیمـ نـا� گـهوره لهنێــوان خۆیانــدا دروســتبكهن بــۆ بردنـهوهی زۆرتریــن ژمــارهی كــوریس پارلهمـ نـا� .لهپــاڵ ئهمهشــدا؛ هێشــتا تــرس
ڵ
لهداهاتــووی خۆیــان نهڕهویوهت ـهوه .ئ ـهم ت ـهوهره لهرێگ ـهی ئ ـهم دوو باس ـهی الی خــوارهوه شــیكردنهو ه بــۆ ئ ـهو ههو�نهیــان دهكات.
ڵ
ت � ق
پێكهێنا� پارلهمان وكابینهی �
ن
ن
ع� له
ع�ا�
نو� حكومه� ێ
بایس یهكهم :رۆ� فهرماندهو میلیشیاكا� حهشدی شه ب
ێ
كۆن�ۆڵكـ ن
ت
ـرد� نزیك ـهی ( )%40خــایك عـ ێ�ـراق لهالی ـهن داعش ـهوه؛ گۆڕانیــی
	رسوشـ تـی پرۆس ـهی ســیایس لهعـ ێ�ـراق بهتایب ـه ت� لهپــاش
چهندای ـه ت� وچۆنای ـه ت� بهس ـهردا هــات .ههڕهش ـهی داعــش بۆس ـهر بهغــدای پایتهخــت وت ـهواوی مهنزوم ـهی س ـهربازی وئ هم ـین د هرگای كــردهوه
ل هب ـهردهم دهســتێوه ن
ردا� گــروپ ومیلیشــا ورێكخ ـراوه شــیعییهكان لهكای ـهی س ـهربازی وســیایس وتهنان ـهت ئابووریــش ،بهجۆرێــك كــه رێگریــهیك
ئهوتــۆی دهســتووری ویاســای وســیایس وش ـهریع لهبهردهمیانــدا نهمای ـهوه ل ـهوهی بهئاشــكرا سـ تـرات�یژ و ئامانــج ودروشــی ســیایس وئای ـنز یا� خۆیــان
لهنــاو گۆڕهپـ نـا� سیاســیدا بخ هن ـهڕوو.
ئـهم میلیشــیایانه رهوایهتییــهیك ئایـین كهخــۆی لهپاڵپشـ تـی فهتــوا بهناوبانگهكـهی (سیسـ ن
ـتا�)و ،پاشــان پاڵپشـ تـی(عهیل خامنـه ی�) مهرجــهیع
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ویالیـه ت� فهقیــی ئـ �ـران و ،تـهواوی مهرجهعـه ئاینییـه ن
كا� ناوخــۆی �
ع�اقـهوه (شــیعه) ،دهبینیـهوه؛ بهدهستخســت ولهههمــان كاتیشــدا رهوایهتییــهیك
ێ
ێ
ن
ع� كــرد ب ـ ه دامهزراوهیــهیك ف ـهریم و
دهســتوری ویاساییشــیان بهدهســتهێنا .ت ـهواوی ئ ـهم دهســتكهوته ئای ـین ویاســاییان ه میلیشــیاكا� حهشــدی ش ـه ب
ڵ
رۆ� یهكالیك ـهرهو ه لهنــاو پرۆس ـهی ســیایس �
�
ـرن.
وایلێكــردن ك ـه
ێ
ع�اقــدا بگـ ێ ڕ
ن
ع�؛ گروپگهلێــی خــاوهن الیهندارێـ تـی (والء) جیــاوازن و لهی ـهك
وهك لهس ـهرهوه ئامــاژهی بــۆ ك ـرا گروپ ـه چهكــدارهكا� نــاو حهشــدی ش ـه ب
خان ـهی الیهندارێتیــدا كۆنابن ـهوه .بهشــێوهیهیك گشـ تـی دهتوان ـین بڵێ ـین الیهندارێـ تـی ئ ـهم گروپان ـه بهس ـهر ێ
س ئاراســتهی س ـهرهكیدا دابهشــدهبن:

یهك ـهم :الیهندارێـ تـی بــۆ (ع ـهیل سیسـ ن
ـتا�) گ ـهوره مهرجــهیع شــیعهكان لهعـ �ـراق .دووهم :الیهندارێـ تـی بــۆ (موقت ـهدا س ـهدر) راب ـهری ره ت
و� س ـهدر
ێ
ل هعـ ێ�ـراق .ســێیهم :الیهندارێـ تـی بــۆ (عـهیل خامنـه�) رابـهری شـ ش
ـۆڕ� ئیســایم ئـ ێ�ـران یاخــود الیهندارێـ تـی بــۆ ویالیـه ت� فهقیــی ئـ ێ�ـران .ههرچهنــده ئـهم
ی
ڵ
ئاراســتان ه لهچهنــد پرســێیك ئایـین وســیایس جیــاوازن ودیــد وت وانیـین چوونیهكیــان نیــه؛ بـه�م لهبنهڕهتــدا كۆكــن لهسـهر مانـهوهی ههژمـ ن
ـوو� ئایـنز یا�
�ی ڕ
شــیع ه وسیاس ـه ت� شــیعهگ هرا� وپێـ ن
ـدا� مــۆریك ئای ـین ئیســایم شــییع بهسیســتهم وجــۆری حوكم ـڕ نا� له �
ع�اقــدا.
ێ
ی
گ
ن
ـوو�
دوای ئ ـهو س ـهركهوتنه گهوران ـهی حهشــدی ش ـه ب
ع� لهجهنــی دژ بهداعــش بهدهســتیانهێنا ولهمهیــدا� جهنگــدا كارام ـه ی� ولێهاتـ ی
ت ڵ
رەكا� جهنــگ ودانـ نـا� پـ ن
ۆ� تـهواوی بـه ن
ـا� سـهربازی وئهمنیــان كــرد؛ ئامانجیــان لهخواسـ تـی سـهربازیهوه
خۆیــان سـهلماندو ،فهرماندهكانیــان كۆنــر
كۆن�ۆڵكـ ن
ـرد� پرۆس ـهی ســیایس یاخــود بهالی ـه ن� ك هم ـهوه بهشــداری كارا لهپهیك ـهری فهرمانڕهواییــدا .ئ ـهم خواسـ تـی ت
گواســتهوه بــۆ ت
كۆن�ۆڵكــردن
ڵ
با�دهســت وكاریگ ـهره ن
ـدا� ههڵـ ژـر ن
وبهشــداریكردن ه لهپێــش ئهنجامـ ن
كا� نــاو حهشــدی
ارد� (12ئایــاری  )2018بهدهرك ـهوت .گروپ ـ ه چهكــداره
ب
ت
ع� لهژێــر نــاوی ق ـهوارهو لیسـ تـی هه ب ژ
ناوبانگ�یــن ئ ـهو قهواران ـه؛ ق ـهوارهی (فهتــح) بهس ـهرۆكایه ت� (هــادی
ڵ�اردنــدا خۆیــان یهكخســتهوه .ل ـه به
ش ـه ب
ن
عامــری)و ق ـهوارهی (ســائ�ی ون)ی س ـهر ب ـ ه (موقت ـهدا س ـهدر) .یهكهمیــان ههڵگــری شوناســێیك ت ـهواوی گروپ ـهكا� نــاو حهشــدی ش ـهعبیه .ئ ـهم
ت
ـائی� ئههــی ح ـهق ،بزوتن ـهوهی ئیســایم
ـز� پێكهاتــووه .لهگرنگ�ینیــان (رێكخ ـراوی ب ـهدر ،عهسـ ب
ـرو� چهكــداری وحـ ب
قهوارهی ـه لهنزیك ـهی ( )18گـ پ
ن
�
�
ع� پێكهاتــووهو زۆرتریــن
عـ ێـراق ،بزوتنـهوهی جیهــادو بونیادنانـهوه)ن .واتـه ئـهم قهوارهیـه لهبنهڕهتــدا لهگروپـه چهكــداره بههـ ێزـرهكا� حهشــدی شـه ب

ارد� ()2018ی ئهنجوم ـه ن� نوێن ـ هر نا� عـ �ـراق تـ ن
كاریگ ـهری ێ�ئ�انیــان بهس ـهرهوهیه( .فلیــب .)2017 ،قهوارهك ـه لهههڵـ ژـر ن
ـوا� ( )47لهكــۆی ()329
ێ
ب
ق
ن
ا� .)2018 :لیسـ تـی ســائ�ی ونیش بـ ه بردنـهوهی ( )54كــوریس پلـهی یهكــهیم
كــوریس پارل همــا� بهدهســتبخات( .نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب العـر ي
بهدهســتهێنا .ئ هم ـه جگ ـه ل ـ ه لیسـ تـی (دهوڵ ـه ت� یاســا) بهس ـهرۆكایه ت� (نــوری مالــی)و ،لیسـ تـی (س ـهركهوتن) بهس ـهرۆكایه ت� (ح هیــدهر عهبــادی)
كهبهههردوكیانـهوه نزیكـهی ( )68كورســیان بهدهســتهێنا( .نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب العـر قا� .)2018 :وهك دهرئهنجــایم هه ب ژ
ڵ�اردنهكـ ه دوو
ي
ت
ن
ت
كوتل ـهی پارلهمـ نـا� گرنــگ پێكهــات .كوتل ـهی (چاكســازی وبونیادنان ـهوه) ك ـه لهههریهكــه لــهلیســتهكا� (ســائ�ی ون ،نــهرس ،رهو� حیكم ـه ،لیســی
ـتیما� ،ههروههــا چهنــد پارلهمانتارێــی پێكهات ـهی ســوننهو مهســییح ویهزیــدی) پێكهــات .كوتل ـهی (بونیــات) ك ـه لهلیســته ن
نیشـ ن
كا� ه ـهر یهك ـ ه ل ـه
و� نیشـ ن
(فهتــح ،دهوڵ ـه ت� یاســا ،جگ ـ ه لهچهنــد پارلهمانتارێــی نــهرسو ره ت
ـتیما� وحیكم ـه) پێكهــات.
ڵ
ێ�
ملمالن� سیایس وناكۆیك وجیاوازی
ههرچهند ه كوتلهی چاكسازی وبونیادنانهوه گهورهترین كوتلهی پارلهمانیان پێكهێنا؛ به�م بههۆی
سـ تـرات�یژ ی كاركــردن والیهندارێـ تـی ئایدیۆلــۆژی وســیایس وئایـین وپهیوهندییـه ههرێــی ونیودهوڵهتییـه جیاجیـ ن
ـاكا� نیــوان هـهردوو كوتلـه سـهرهكیهكه؛
نهیانتـ ن
ـوا� لهنێــوان خۆیانــدا كهســێك بــۆ پێكهینـ نـا� حكوم ـهت راسـ ێ�ـپ�ن ،بۆی ـه وهك چارهس ـهرێیك مامناوهنــدی ریككهوتــن لهس ـهرئهوهی كهســێیك
بێالی ـهن وتهكنۆك ـرات بــۆ پێكهێنـ نـا� حكوم ـهت راسـ ێ�ـپ�ن بهمهرجێــك ههمــووان رهزامهندبــن لهس ـهری .لهئهنجامــدا ل ـه( )2018/10/24پارلهمـ نـا�
ڵ
عـ ێ�ـراق متمانـهی به(عــادل عهبدولمههــدی) وهك سـهرۆك وهزیـران و( )14وهزیریــش لهگهڵیــدا؛ بهخـ شـی .بـهم جــۆرهكابینـ ه نوێیهكـه بهنیوهناچــی
پێكهــات( .مجلــس النــواب يمنــح الثقــة للســيد عــادل عبــد المهــدي رئيــس مجلــس الــوزراء و 14وزيـرا).
ڵ
ههرچهنــد ه پۆسـ تـی و هزارهت ـه ن
كا� دیكــه لهالی ـهن پارلهمـ نـا� �
ع�اق ـهو ه متمانهیــان پێبهخـ شـرا ،ب ـه�م بههــۆی ناكــۆیك ورێكنهكهوت ـین نێــوان
ێ
لیســته بـراوهكان بهتایبـهت (فهتــح وســائ�ی ون) هـهردوو پۆسـ تـی و هزاره ت� (ناوخــۆ و بهرگــری) هێشــتا بهوهكالـهت لهالیـهن سـهرۆك وهزیرانـهوه بهڕیــوه
ن
ن
ع� هیــچ پۆســتێیك و هزاری و كاریگهریــان
دهبرێــت .ههڵبهت ـه ل ـهم نێوهنــدهدا فهرمانــد ه دیــارو پل ـه یهك ـهكا� گروپ ـه چهكــدارهكا� نــاو حهشــدی ش ـه ب
وهرن هگــرت ئ ـهوهش ل هب ـهر ئ ـهم هۆكاران ـهی الی خــوارهوه:
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ت
ندارێ� ههمهجۆری نێوانیان.
 -1ناكۆیك وجیاوازی ئایدیۆلۆژی وبهرژهوهندی سیایس والیه
 -2نهبـ ن
ـوو� متمانـه لهنێوانیانــدا؛ ههرچهنــد ه گروپـه چهكــدارهكان لهنــاو دهســتهی حهشــدی شـهعبیدا كۆكراونهتـهوهو بهفـهریم لهالیـهن فهرمانــدهی
ڵ
�
�ێز
ت
ت�وان ـین والیهندارێـ تـی
گشــی هــره چهكدارهكانهوه(س ـهرۆك وهزی ـران) بهڕێوهدهبرێــت ،ب ـه�م لهپراكتیكــدا ئهمان ـه گروپگ ـهیل جۆراوجــۆرو خــاوهن ێ ڕ

جیــاوازن ئـهوهش وایكــردووه متمانهیــهیك پتـهو لهنێوانیانــدا نهبێــت.
 -3تــرس لهسیاس ـه ت� ئهمریــكا وههڵوێسـ تـی دهربــارهی حكومهتهك ـهی (عــادل عهبدولمههــدی) وئاســتهنگ دروســتكردن بــۆی ،چونك ـه ئهمریــكا
ڵ
با�دهسـ تـی كهســایهتییه دیــاره ن
ه�شــكردن ه س ـهر هـ �ێزـره ن
ی تۆمهتبــارن به �
كا� نــاو حهشــد نییــه ؛ بهتایب ـهت ههندێــك لهوان ـ ه 
خوازیــاری
كا� ئهمریــكا
ێ
لهعـ ێ�ـراق ك ـ ه پۆســت ه ئیــداری وهزاریی ـهكان بهد هســتهوه بگــرن.
ڵ
 -4دهســتێوه ن
و�تـه كـ ه دهیهوێــت فهرمانــده دیــارو گروپـه چــاالك وبههـ �ێزـره ن
ردا� ئـ �ـران لهكارووبــاری ناوخــۆ� عـ �ـراق وپـ ن
كا� نــاو حهشــد زیاتــر
ـا� ئـهو
ێ
ی ێ
رباز� وئهمنیهكانــدا ههبێــت وژێربهژێــر وهك هـ �ێزـری فشــار بمێنن ـهوه زیاتــر ل ـهوهی لهس ـهر ئاسـ تـی حكوم ـهت
ههژموونیــان بهس ـهر دام ـهزراوه س ـه ی
پۆسـ تـی ف ـهریم بهد هســتهوه بگــرن.
ڵ
با�د هســته ن
كا� حهشــدهوه
 -5رهواندن ـهوهی ئ ـهو مهترســییهی الی پێكهات ـهی ســوننهو كــورد دروســتبوو ه ل ـهوهی كهحكوم ـهت لهالی ـهن فهرمانــده
كۆنـ تـرۆڵ بكرێــت.
ڵ
ڵ
 -6ههنگاونــان بــۆ كران ـهوهی سیاس ـه ت� دهرهوهی عـ ێ�ـراق ب ـهرووی و�تـ نـا� ع ـهره ب� بهتایب ـهت و�تـ نـا� كهنــداوی ع ـهره ب� وگهڕان ـهو ه بــۆ نــاو پانتــای
جیۆسـ تـرات�یژ ی ع ـهره ب� لهڕیگ ـهی حكوم ـه ت� تهكنۆكرات ـهوه.
ڵ
ڵ
ههرچهنــد ه فهرمانــده دیــارو كاریگ ـهره ن
كا� نــاو حهشــد پۆسـ تـی بــا�ی حكومیــان بهدهســتهو ه نهگرتــووه ،ب ـه�م لهرێگ ـهی ئ ـهو هـ �ێزـره
ڵ
ژمارهیی ـهی ك ـ ه لهنــاو هــۆ� پارلهمانــدا ههیان ـهو ،ههروههــا ئ ـهو هـ �ێزـره رێكخ ـراوه ی� وچهكدرایی ـهی ك ـه ههیانــه دهتوانــن بهئاسـ نـا� كار لهسیاس ـه ت�
ڵ
ن
ن
ت
ع�
حكومـهت بكـهن وبشــتوانن ســرات�یژ و پــا� خۆیــان تارادهیــهیك گـهوره جێبهجێبكـهن .بـه�م لهپــاڵ ئهمهشــدا هێشــتا سـهركردهكا� حهشــدی شـه ب

ڵ
ـ� ودوورخســتنهوهیان لهژیـ نـا� ســیایس النهڕهویوهت ـهوه ،بهتایب ـه ت� ههندیــك لهحــزب ومیلشـ ن
تــریس پهراوێزخسـ ت ن
ـیاكا� وهك (عهســائیب و حزبوڵــاو
بزوتنـهوهی نوجهبــا) كهالیـهن ئهمریــكاو ه لهنــاو لیسـ تـی تــرۆردان وتاوانبــارن بهئهنجامـ ن
وه�شــكردنه سـهر بهرژهوهندیـه ن
ـدا� شـهڕی تایـ فـی �
كا� ئهمریــكا
ی
ێ
لهعـ �ـراق ئهمـه لهالیـهك ،لهالیــهیك دیكهشـهو ه وهك میلیشــیاو گــرو� چهكــداری سـهر بهئـ �ـران دادهنرێــن وكار بــۆ جێبهجێكـ ن
ـرد� پــرۆژهی پانشــیعزییم
ێ
ێ
پ
ڵ
ڵ
وپــرۆژهی جیۆسـ تـرات�یژ ی� وجیۆئابــووری ئ ـهو و�ت ـ ه دهك ـهن لهناوچ ـهی رۆژه ـه� ت� ناوهڕاســتدا.

ع�:
بایس دووهم :داهاتووی حهشدی شه ب

ر� تایبهتـه بهداهاتــووی حهشــدی شـهعبیهوه ،ئـهوا وهك ئهنجامگ�ی یـهك بــۆ ههمــوو ئهوانـهی لهسـهرهوه باســمانكردن ،دهتوانـین ێ
هـه چ
س

ســێناریۆ بــۆ داهاتــووی حهشــد دیاریبكهیــن:
شەع�:
یهكهم :سیناریۆی هەڵوەشاندنەوەی حەشدی
ب
ـرد� پارێ ـز ن
ێزو پێگــەی حەشــدی شــەع�و ئــەو ســەركەوتنە گەورانــەی بەرامبــەر (داعــش) تۆمــاری كــرد لەپرۆســەی ئازادكـ ن
�
گاكا�
بەت�وان ـین لەهـ �ـر
ب
ێڕ
ڵ
ـە�حەدینو موســڵ ،هەروەهــا ئــەو پاڵپشـ تـیو یارمەتیــە لۆجسـ تـیو دارایو ســەربازیو مەزههبییانــەی كــە لەالیــەن ئـ ێ�ـرانو نوخبــەی ئای ـین
ئەنبــارو سـ
�
ـەع� فەراهــەم بــووە ،ئــەم ســیناریۆیە ،ســیناریۆیەیك دوورە لەواقـعو
شــییعو حزبــە سیاســیە شــیعیانەی عـ ێـراقو بنكــەی جەمــاوەری بــۆ حەشــدی شـ ب
ڵ
ن
ێزە ئەگەرێــی زۆر الوازە ،بــە�م هێشــتا ناتوانرێــت بەرەهـ یـا� ئــەم دیــدە
روودا� هەیــە .لەراســتیدا هەڵوەشــاندنەوەی ئــەم هـ �ـر
ئەگــەری زۆر الوازی
قبوڵبكرێــت؛ چونكــە حەشــدی شــەع� بــۆ خــۆی لەســەر بنەمــای فەتــوا بەناوبانگەكــەی سیسـ ن
ـتا� دروســتبوو بەمەبەسـ تـی بەرپەرچدانــەوەی
ب

ن
ۆزەكا� شــیعە لەعـ �ـراق ،لەكاتێكیشــدا ئەگــەر ســوپاو دامــەزراوە ئەمنییـ ن
مەتــریس داعـشو پاراســت�ن شــوێنە پـ یـر
ـەكا� عـ ێ�ـراق لەداهاتــوودا بتوانــن خۆیــان
ێ
ڵ
بەه�بـن ،حكومـ ت
ـە� �
بەبـ ش
ـا� رێكبخهنــەوەو �ێز
ێزە هەڵبوەشــێ�ن ێتەوە .زیــاد
ع�اقیــش كۆنـ تـرۆ� بەســەریاندا بســەپێنێت ،رەنگــە بەفەتوایــەیك دیكــە ئــەم هـ �ـر
ێ
ت
ت
ع� دهك ـهن .بهتایب ـه ت� ئهمریــكا
ـۆ� پێداگــری لهس ـهر ههڵوهشــاندنهوهی حهشــدی ش ـه ب
لهم ـهش ههندێــك ههڵوێســی نێودهوڵ ـه� وههرێــی وناوخـ ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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چهندینجــار ئ ـهوهی دووپاتكردووهت ـهوه كهدهبێــت چ ـهك تهنهــا لهدهسـ تـی ســوپا وهـ �ێزـره فهرمیی ـه ن
كا� �
ع�اقــدا كۆبكرێت ـهوه .لهالیــهیك دیكهش ـهوه
ێ
ن
ن �
ع� بهت ـهواوه ت� لهنــاو د هزگا س ـهربازی
كوتل ـهی (چاكســازی وبونیادنان ـهوه) لهپ هرلهمــا� عـ ێـراق ل هگ ـهڵ ئهوهدای ـ ه كهگروپ ـهكا� نــاو حهشــدی ش ـه ب
ڵ
وئهمنیی ـه ن
با�دهسـ تـی ئ ـهو ك ـهس والیهنان ـهی س ـهر به �
كا� عـ ێ�ـراق رێكبخرێن ـهوه بهشــێوهیهیك ت ـهواوه ت� ههژمــوون و
ئ�انــن لهنــاو حهشــدی ش ـهعبیدا
ێ
ڵ
ت
نەحكومە� �
ێزە بتوانێت ئەوە بكات ،نەسوپای �
�
دوور بخرێنهوه( .مجدي)2017 ،؛ بە�م پرسیارەكە ئەوەیە
بەه�
ع�اق ئەوەندە
ع�اقو دامەزراوە
ێ
ێ
ـەی� بتوانــن لەداهاتوویــەیك نزیكــدا خۆیــان رێكبخهنــەوەو جڵــەوی دۆســیەی ئەمـنو ئاسـ ش
ئەمنیەكانیـ شـی ئەوەنــدە پیشـ ین
ـای� ناوخــۆودەرەوەی عـ ێ�ـراق

ن
كردەكا� حەشــدی شــەعبیەوە دەبڕدرێـنو؛ زۆرجاریــش بــۆ مەبەسـ تـی
لەئەســتۆبگرن ،جگــە لــەوەش ئــەم دامــەزراوە ئەمنیانــە بەئاسـ نـا� لەالیــەن ســەر
ـەع� ســیناریۆیەیك دوورەو چــاوەڕێ ناكرێــت لەســەر
پــرۆژەی پانشــیع�یزیم خۆیــان بەكاریاندەهێـنن  .بۆیــە ســیناریۆی هەڵوەشــاندنەوەی حەشــدی شـ ب
گۆڕەپـ نـا� ســیایس عـ ێ�ـراق نەمێـنن .
ن
ن
ئەمنیەكا� �
ع�اق:
شەع� بەدامەزراوە سەربازیو
سیناریۆی دووەم :تێكەڵكرد� حەشدی
ێ
ب
ق
ێزەكان ،زۆرێــك لهسیاســەتمەدارو كەسـ ت
ن
ئــەم ســیناریۆیە یەكێكــە لەســیناریۆ بەهـ �ـر
ـدارەكا�
ـایە� نــارساوی عـ ێ�ـرا� لەگــەڵ ئــەوەن كەئەندامــانو چەكـ
نــاو حەشــدی شــەع� تێكــەڵ بەســوپاو دامــەزاروە ئەمنیـ ن
ـەكا� عـ ێ�ـراق بكرێنــەوە ،بەتایبــەت ئەوانــەی لــەرووی جەســتەییهوە بهتوانــانو توانــای
ب
ن
ن
اوەكا� دیكــە ،هەروەهــا ئەوانــەش كەتوانــای خزمەتكردنیــان نەمــاوەو تەمەنیــان رێگــەی
ـزەكا� ســوپاو پۆلی ـسو دامــەزر
خزمەتكردنیــان هەیــە لەرێـ
ێزە جیاجیـ ن
ـاكا� حەشــدا كردوویانــە خانەنشـین بكرێـنو ،ئەوانـ ش
ـە� لەنــاو دامــەزراوە
ئــەو كارەیــان پێنــادات ،بــە لەبەرچاوگرتـین ئــەو خزمەتــەی لهنــاو هـ �ـر
ـاكا� حكومـ ت
جیاجیـ ن
ن
ـە� �
كارەكا� پێشــووی خۆیــان( .موقتــەدا ســەدر) یەكێكــە لەالیەنگـر نا�
ع�اقیــدا فەرمانبــەرو كاربەدەســت بــوون بگەڕێنــەوە ســەر
ێ
ئــەم ســیناریۆیە ،ئــەو چەندینجــار ئــەوەی راگەیانــدووە كەدەبێــت چــەك تەنهــا لەدەسـ تـی دەوڵەتــدا بێـتو ،حەشــدی شــەعبیش دەبێــت لەنــاو ســوپای
ق
�
ا�.)2017 ،
ێ
ـع� بالجيــش الع ـر ي
ع�اقــدا بتوێتــەوە (.الصــدر :يجــب دمــج الحشــد الشـ ب ي
ڵ
ـە�م رۆڵـ ن
ن
ـەكا�
ـەع� ن ـین  ،بـ
بەهەمــان شــێوە؛ (ئەیــاد عــەالوی) هەمــان بۆچــوو� موقتــەدا ســەدری هەیــە بــەوەی كــە « :ئــەوان دژی حەشــدی شـ ب

ـەع� ئەوانــەی كەئــارەزوو دەكــەن لەبــواری ئاسایشــدا كاربكــەن دەبێــت بچنــە نــاو ســوپاو پۆلی ـسو پۆلیــی فیدراڵیــەوە ،چونكــە
نــاو حەشــدی شـ ب
ـەكا� دەوڵــەت دەبێتــە مایــەی قوڵكردنــەوەی زیاتــری كێشـ ن
ـتكرد� هــەر دامەزراوەیــەیك ئەم ـین دیكــە لــەدەرەوەی دامــەزراوە فهرمییـ ن
ن
ـەكا�
دروسـ
�
ـع� توســيع لمشــاكل الع ـراق).
عـ ێـراق ( .عــاوي :الحشــد الشـ ب ي
سینارۆی سێیهم :مانهوهی حهشدی وهك خۆی:

ت
ت
ع� وهك ئـهم بارودۆخـهی كهئێســتا ههیـه� زیاتــر لهواقیعـهوه نزیكــره .بهشــێوهیهیك فـهریم رووكـهش
ل هراســتیدا مانـهوهی حهشــدی شـه ب
ڵ
ن
لهژێــر دهس ـه ڵ� ت� حكوم ـه ت� �
ع� بهتایب ـه ت� ئهوان ـهی الیهندارێـ تـی
ێ
ع�اقــدا بــن ،ب ـه�م لهپراكتیكــدا فهرمانــدهو س ـهركرده دیــارهكا� نــاو حهشــدی ش ـه ب
ت
� ن
�
ع� لهژێــر ههژمــوون
توندیــان بــۆ ئـ ێـران و ویــا� فهقیــی ئـ ێـرا� ههیـه وهك (هــادی عامــری ،مههــدی موههندیــس ،قهیــس خهزعـهیل) حهشــدی شـه ب
ڵ
با�دهسـ تـی خۆیانــدا بهێڵنـهوهو بیكهنـه �ێز
و
ه�ێــی هاوشــێوهی ســوپای پاســدار نا� ئـ ێ�ـران .ههڵبهتـه ئـهم خواســته خواســتێیك ێ�ئ�انییـه؛ چونكـه مانـهوهی

ڵ
حهشــدی ش ـهع� وهك ئ ـهم بارودۆخ ـهی ئێســتای خزم ـهت بــه بهرژهوهندیی ـه ن
كا� دهكات ن ـهك تهنهــا له �
ع�اقــدا ،بهڵكــو ل ـ ه و�تـ نـا� دیك ـهی وهك
ێ
ب
ڵ
ت
ت
(ســوریا ،لوبنــان ،ی هم ـهن ،بهحرهیــن)و وهك كار� فشــاریش بهكاریانبهێنێــت بــۆ س ـهر و�� ســعودیهو ئیمــارت.
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دهرئهنجام

گرنگ�ین ئهنجامه ن
ت
كا� توێژینهوهكه ین
بریت� له:
ـتا�) گ ـهوره مهرجــهیع شــیعه ن
ـیاكا� نــاو حهشــدی ش ـهع� راســتهوخۆ دوای ف هتــوا بهناوبانگهك ـهی (ع ـهیل سیسـ ن
 -1ههمــوو میلیشـ ن
كا� عـ ێ�ـراق
ب
ڵ
دورســتنهبوونه ،زۆرێــك لـهم میلیشــیایانه پێــش ئـهو فهتوایـهو؛ تهنانـهت پێــش رووخـ نـا� رژێــی پێشــووی �
ع�اقیــش بوونیــان ههبــووه ،بـه�م پــاش ئـهو
ێ
ڵ
فهتوایـ ه رهوایهتییــهیك ئایـین وســیایس ویاســاییان بــۆ خۆیــان دهســتهبهركرد .لهههمــان كاتیشــدا لهرێگـهی با�دهسـ تـی وههژمـ ن
ـوو� سـهربازی وســیایس
خۆیان ـهوه بهشــێوهیهیك كاریگ ـهر بهشــداری پرۆس ـهی ســیایس دهك ـهن .ئهنجــایم ههڵـ ژـر ن
اد� (ئایــاری  )2018بهڵگ ـهی ئــە و بهشــدارییه كارایی ـهی
ب
ئهوانــن.
ن
ـتبوو� رێكخ ـراوی ت�ی ۆریسـ تـی (داعــش) تاك ـه هــۆكاری پشــت دروســتبوون وكاریگ ـهری ئ ـهم میلیشــیایانه نهبــوو؛ بهڵكــو رووخـ نـا� رژێــی
 -2دروسـ
كا� وبـ ن
پێشــوو لهس ـهر دهسـ تـی ئهمریــكاو هاوپهیمان ـه ن
ـوو� هـ �ێزـره بیانیی ـهكان لهعـ ێ�ـراق و؛ كاریگ ـهری ئـ ێ�ـران و ،رسوشـ تـی پرۆس ـهی ســیایس و ،خ ـر پا�
ـتبوو� زۆرێــك لهمیلیشـ ن
ن
خ
ـیاكا� نــاو حهشــدی ش ـه ین
عب�.
ـارودۆ� ئابــووری هۆكارگهلێــی دیك ـهی پشــت دروسسـ
بـ

ن
ع� لـهرووی سـ تـرات�یژ ی كاركــردن ،ئاراســتهی ئایدۆیۆلــۆژی ،ئاسـ تـی پهیوهسـ تـی و الیهندارێـ تـی جیــاوازو یـهك جۆرنـین .
 -3میلیشــیاكا� نــاو حهشــدی شـه ب
س ئاراســتهی ئای�ن -سیاســیدا دابهشــبوون :ئاراســته یــان هێـ ڵـی (عـهیل سیسـ ن
بهشــێوهیهیك سـهرهیك بهسـهر ێ
ـتا�) ،ئاراســتهی ویالیـه ت� فهقیــه یاخــود
ڵ
با�دهسـ تـی وههژمـ ن
(ع ـهیل خامن ـه�) ،ئاراســتهی (موقت ـهدا س ـهدر) راب ـهری ره ت
و� س ـهدر؛ ب ـه ڵ�م ه ـهر ێ
ـوو�
س ئاراســتهكه كۆكــن لهس ـهر مان ـهوهی
ی
�
ع�اقــدا.
پێكهاتـهی شــیعه بهسـهر كــۆی پرۆسـهی ســیایس له ێ
ـیاكا� نــاو حهشــدی ش ـهع� لهرێگ ـهی دام ـهزراوه فهرمیی ـه ن
 -4ههرچ هنــد ه میلیشـ ن
كا� سیســتهیم ســیایس �
ع�اق ـهو ه جۆرێــك لهرهوای ـه ت� یاسـ یـا�
ێ
ب
پاند� ئــرادهی پێكهاتهی ـهك بهس ـهر ئ ـه ن
وسیاســییان بهدهســت خســتتوه بــۆ خۆیــان ،ب ـه ڵ�م ئ ـهم رهوایهتیی ـه هاوكات ـه ل هگ ـهڵ هـ �ێزـرو س ـه ن
وا� تــرداو،
ی
ف
�
ســوود وهرگرتــن لههـ ێزـری ژمــاره ی� دیمۆگ ـرا� پێكهات ـهی شــیع ه بــۆ ئ ـهم مهب هســته .وات ـه ئ ـهم پرۆس ـهی ش ـهرعیهت پێدان ـ ه ئهوهنــده رهههندێــی
ن
رعاند� ه هی ـه ئهو هنــده رهههندێــی دهســتووری یاسـ یـا� نی ـه.
ش ـه
ن
ت
 -5ههڵوێسـ تـی
ع� ههڵوێســتگهلێیك جیاوازه .بهشــێوهیهیك گشـ تـی ههڵوێسـ تـی
ناوخۆ� وههرێیم ونێودهوڵه� لهمهڕ میلیشــیاكا� ناو حهشــدی شـه ب
ی
ڵ
�
ن �
ناوخــۆی عـ ێـراق لهههڵوێسـ تـی ه همــوو پێكهاتـهكا� عـ ێـراق پێكهاتــووه .كــورد ههڵوێسـ تـی دوو د� ونادڵنیـ یـا� لهسـهر زۆرێــك لـهو میلیشــیایان ه ههیـهو
ع�اقــدا ،بهههڕهش ـهش دهیبنێــت بــۆ س ـهر داهاتــووی ناوچ ـ ه كوردســتانییه ن
بهمهتــریس دایدهنێــت بــۆس ـهر پــریس پێكهوهژیــان وس ـهقامگ ی له �
كا�
�ی
ێ
دهرهوهی ههرێــم .پێكهات ـهی ســووننهش تاراد هی ـهك ههڵوێســتیان لهههڵوێسـ تـی كــوردهو ه نزیك ـه بهتایب ـهت ل ـه پارێ ـز ن
گاكا� (موســڵ،ئهنبار ،دیال ـه،
ڵ
ڵ
س ـه�حهدین) .پێكهات ـهی توركمــان ههرچهنــده ل ـهرووی مهزه هب ـهو ه بهس ـهر ســوننهو شــیعهدا دابهشــبوون ،ب ـه�م زۆرینهیــان ل هگ ـهڵ حهشــدی

ش ـهعبیدان وخــاوهن دوو لیــوای چهكــداری تایب ـهت بهخۆشــیانن لهنــاو حهشــدا .ســوودی گ ـهورهی ســیایس وسهربازیشــیان لهحهشــد بی ـین بــۆ
ن
به �ێز
ت
ه�بوون ودووباره خۆرێكخستنهو ه بهتایبهت لهدوای رووداوهكا� ( 16ئۆكتۆبهری )2017هوه .هه چ
ڵوێس� ههرێمیشهوه
ر� پهیوهندی بههه
ـیاكا� نــاو حهشــد ههبــوو بهتایبـه ت� لهسـهرووبهندی ئازادكـ ن
ههیـه ئـهوا توركیــا لهسـهرهتادا ههڵوێسـ تـی تونــدی ب هرامبـهر بهمیلیشـ ن
ـرد� شــاری موســڵ

وتهلعهف ـهر؛ ب ـه ڵ�م دوای ریفراندۆمهك ـهی ههرێــی كوردســتان ئ ـهو توندیی ـهی نهمــاوهو خــۆی دهپارێزێــت لهناوهێنــان وباســكردنیان .شانشــی�ن
ڵ
ت
ـۆ� و�تهكـهی و وهك میلیشــیاو
عـهره ب� ســعودییهش خــاوهن ههڵوێســی تونــد ه بهرامبـهر بهحهشــدو بهههڕهشـه بــۆ سـهر سـهقامگ�ی ی وئــارایم ناوخـ ی
ڵ
ـرو� مهزه ـه ب� س ـهر بهئـ ێ�ـران دایاندهنێــت .جیــاواز ل ـهم دوو و�ت ـه؛ ئـ ێ�ـران ههمــوو فشــارو ههوڵێــك دهدات بــۆ مان ـهوهو بههـ �ێزـری زۆرێــك ل ـهم
گـ پ
ف
ر� ههڵوێسـ تـی نیودهوڵهتیش ـه بهتایب ـهت رێكخ ـراوه ن
میلیشــیایانه بهتایب ـهت ئهوان ـهی بهئاشــكرا الیهندارێتیــان بــۆی ههی ـه .ه ـه چ
كا� مــا� مــرۆڤ
ـوو� ئـهم میلیشــیایانه بـه ههڕشـه ومایـهی مهتــریس دهبیـنن بــۆ سـهر پــریس ئاشــتهوا� نیشـ ن
وئهمریــكا بـ ن
ـتیما� لهعـ ێ�ـراق بهتایبـهت پــاش ن همـ نـا� داعــش.
ی
ق
زیــاد لهم ـه ئهمریــكا ههمیش ـه فشــار دهخات ـه س ـهر حكوم ـه ت� عـ ێ�ـرا� بــۆ ئ ـهوهی ههندیــك ل ـهم میلیشــیایانه لهژیـ نـا� ســیایس دوور بخات ـهوهو دووبــاره
بهشــێوهیهیك كــردارهیك بیانخات ـهو ه ژێــر ركێـ فـی یاســاو رێسـ ن
ـاكا� دهوڵ هت ـهوه.
ڵ
رۆ� حهشــدی ش ـهع� لهنــاو پرۆس ـهی ســیایس �
ع�اقــدا گ ـهورهو كاریگ ـهره .بهتایب ـهت ل ـهدوای ههڵـ ژـر ن
 -6پیگ ـهو
ارد� (ئایــاری )2018هوه زۆرب ـهی
ێ
ب
ب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ئ ـهو میلشــیایانه لهرێگ ـهی بـ ڵـا� سیاســیانهو ه توانیــان رای گشـ تـی ش ـهقایم عـ �ـر قا� ب ـهالی خۆیانــدا رابكێشــن ودهســتكهوتهكان وس ـهركهوتنه ن
كا�
ێ
جهنگیــان بهســهر داعشــدا كــرد بهگوتــاری ســیایس وژمارهیــهیك زۆری كــوریس پارلهمانیــان بــۆ خۆیــان بــردهوه .ل ـهم رێگهیهش ـهوه ههژمـ ن
ـوو� ســیایس
وس ـهربازی خۆیــان بهس ـهر پرۆس ـهی سیاســیدا بهشــێوهیهیك ناراســتهوخۆ س ـهپاندووه.
ن
ع�؛ تاماوهیــهیك زهم ـه ن� تــاراد ه دوور وهك ئ ـهوهی ئێســتا لهس ـهر گۆڕهپـ نـا� ســیایس وس ـهربازی وئای ـین
 -7داهاتــووی میلیشــیاكا� نــاو حهشــدی ش ـه ب
ڵ ت
وئابــووری وكۆمه�یـه� ههیــه ؛ وهكــو خــۆی دهمێنیتـهوه .زۆربـهی ئاماژهكانیــش نـهك پاڵپشـ تـی ئـهم ســیناریۆی ه دهكـهن؛ بهڵكــو بــۆ ئـهو ه دهچــن كهئـهم
ڵ
با�دهســت وههژموونگ ـهرا تربــن بهس ـهر كــۆی پرۆس ـهی ســیایس وس ـهربازی وئابــووری وتهنان ـهت پهیوهندیی ـه دهرهكیی ـه ن
كا�
میلیشــیایان ه زیاتــر
�
ع�اقیــش.
ێ

پ هراوێزهكان

ت
دەوڵە� ئیسالیم لەشامو �
ع�اق.
[� ]Iل�
ێە بەدواوە دەستەواژەی (داعش) لەناو ئەم توێژینەوەیەدا بەكاردێت بۆ ئاماژەدان بەرێكخراوی
ێ
ن �
ین
[ ]IIلـ �ـر
ـنا�
ێە دەســتەواژەی داگ�ی كــردن لەبــری ئازادكــرد� عـ ێـراق بەكاردەهێن ـ  ،چونكــە لــەرووی ئەكادیمیــەوە دروســت تــرە ،ئــەوەش لهبــەر رۆشـ ی
ئــەوەی كەبەشــێوەیەیك فــەریم لەبــەرواری ( 8ئایــاری  )2003هــەردوو نوێنــەری هەمیشــە� ئەمریــكاو بەریتانیــا نامەیــەك دەدەنــە سـ �
ـكرت�ی گشـ تـی
ێ
ی
ڵ
ت
ن
نێودەوڵە� ،مامەڵە لەگەڵ �
ئەنجومە� ئاسایشو؛ داوا دەكەن ،ێ �
بەپ� یاسای
ع�اقدا بكەن لەرووی ئەو دەسە�تو پابەندبوون وبەرپرسیارێتیە
ێ

دیاریكراوانــەوە كــە وەك دوو دەوڵـ ت
ـە� داگ�ی كــەر دەكەوێتــە ســەر شــانیان .بــۆ زانیــاری زیاتــر بڕوانــە :االمــم المتحــدة ،مجلــس االمــن ،الق ـرار ()1483
الــذي اتخــذه مجلــس االمــن ف ي� جلســته ( )4761العقــوده ف ي� ( 22آيــار .)2013

ت
لیس� سهرچاوهكان

به ن
زما� كوردی

یهكهم :ئینتهرنێت:
-1پ هرلهمانتاران داوای لێكۆڵینهوه ل ه پێشێلكاری میلیشیا شیعهكان لهكهالر دهكهن:
.39381=aspx?jimare.https://www.sbeiy.com/newsdetail3
یەکێ� و ت
ت
ت
یەک� �ێن
دەڵ�؟
پار� لە ()16ى ئۆکتۆبەردا چ� بە
-2
.9666=https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare
به ن
زما� عهره ب�
یهكهم :یاساو بڕیارهكان:

ف
-1جمهورية العراق ،االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم  26ي� :2014 /6/7
.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=4954

ف
-2جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم  29ي� :22/7/2014
.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5026

ف
 -3جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم  30ي� :05/08/2014

.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5062

ف
 -4جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم  4ي� :30/9/2014
.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5294
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ف
:2014 /11/11 �9
-5جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم ي

.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5417

ف
:2015 /7/1 �1
 -6جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم ي
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5633

ف
 -7جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم  8ي� :24/2/2015
.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5856
 -8جمهوريــة الع ـراق :االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء )10( ،مليــار دينــار تخصيصــات تمويــل موازنــة اإلخــاء الطـ ب يـى لجــرىح العمليــات العســكرية
ـع�:
والحشــد الشـ ب ي

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=6737

ف
 -9جمهورية العراق :االمانة العامة لمجلس الوزراء ،قرارات مجلس الوزراءللجلسة رقم
:2015 /7/4 �14
ي
.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=6040

ف
الشع� :جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )4429ي� .2016/12/26
 -10قانون رقم ( )40لسنة  :2016قانون هئية الحشد
بي
دووهم :كتێب
-1دايــار ،جويــن :الفـ ض
ـو� الـ تـى نظموهــا :الـ شـرق االوســط بعــد العـراق ،ترجمــة :بســام شــيحا،2008 ،ط ،1الــدار العربيــة للعلــوم النـ ش
ـا�ون ،لبنــان-
ي
يب�وت.

ف
غ
كارني� ش
لبنان-ب�وت.
 -2حسن ،حارث :االزمة الطائفية ي� العراق :إرث من االقصاء،2014 ،ط ،1مركز
لل�ق االوسط،
ي
ي
ف
-3الخيون،رشــيد :الهــوت السياســية :األح ـزاب والح ـركات الدينيــة ي� الع ـراق،2009 ،ط ،1دراســات العراقيــة :منشــوارت الجمــل ،بغــداد -اربيــل-
يب�وت.
فهم،احمد :رصاع المصالح ف ي� بالد الرافدين ،2008 ،ط،1سلسلة كتاب مجلة البيان ،مرص.
-4
ي
 -5مجموعــة باحثـ ي ن
ـ� /حالــة األمــة العربيــة ( )2015-2014األعصــار :مــن تغيـ يـر النظــم اىل تفكيــك الــدول ،2015 ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
يب�وت.

ن
ـوا� ،صــادق جمعــة :شــيعة العـراق :مصــادر القــوة والتحديــات :دراســة ألبــرز التحــوالت السياســية لشــيعة العـراق بعــد
ـ� ،محمــد والعطـ ي
 -6الهاشـ ي
ق
ـا� ،بغــداد.
 ،2014 ،2003ط ،1مركــز العـراق للدراســات ،مطبعــة السـ ي
ف
ت
اتي�
 -7وحــدة الرصــد والتحليــل ،أزديــاد دور الميليشــيات ي� العـراق وانعكاســاته عــى العالقــات مــع الســعودية ،بــا ســنة طبــع ،مركــز الفكــر االســر ج ي
للدراســات ،تركيا-اســطنبول.
سێیهم :گۆڤارو رۆژنامه
-1فريق االزمات العر� ،األزمة العراقية اىل اين؟ مجلة مركز دراسات ش
ال�ق االوسط ،العدد التاسع ،ايلول  ،2015االردن.
بي
ف
ف
 -2مصطـ فـى ،حمــزة :كتــائ بحــزب هللا ي� الع ـراق :جدليــة الديــن والسياســة :ميليشــيا جديــدة اسســت عــام 2007لتعكــس شــقيقتها ي� لبنــان،
ف
جريــدة الـ شـرق االوســط ،العــدد  13320ي�  18مايــو .2015
سێیهم :لێكۆڵینهوه ،ههواڵ (ئینتهرنێت):
ت
اتي� للدراسات:
 -1الحامد ،رائد:
الحشدالشع�:خلفيات التشكيل،الدور والمستقبل12 ،
ب
ديسم�  ،2016مركز الفكر االس� ج ي
بي
.https://fikercenter.com/political-analysis/popular-mobilization-forces
الحشدالشع� :القوة النظامية البديلة ف ي� العراق24 ،مارس  ،2016مركز الجزيرة للدراسات:
 -2الحامد ،رائد:
بي
.http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/01/201511141532221465.html
 -3الحطاب،جواد :حل كتائب حزب هللا المجاهدون ف ي� العراق :2014/8/27:قناةالعربية:
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

.Www. Al-Arabiya.net/ar/arab-and-world
ئ
خامن�:
 -4حميد ،صالح :ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية تبايع
ي
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.http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014/11/07
الشع� ف ي� العراق :النشاة والمستقبل :دراسة استقصائية:
 -5الحشد
بي
.53766/www.qasioun.net/ar/news/show
ف
ف
خمس� ،محمود :دور ت
الشع� ي� العراق:2017/10/6 ،
ال�كمان ي� صفوف الحشد
-6
ج ي
بي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41532165
ن
ش
ش
العر�:
لما� يلزم الحكومة بإخراج القوات األمريكية من العراق،2019/1/30 ،القدس
بي
 -7ريسان ،م�ق:م�وع قانون بر ي
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.8 6 %D 9 %8 8 %D 9 %8 6 %D 9 %A 7 %D 8 %8 2 %% D 9
ه؟ ولمن تتبع؟:
 -8زلغوط ،حسن :ميليشات الحشد
بي
الشع� الشيعية العراقية :من ي
.http://raseef22.com/politics/2015/02/25/iraqi-militias-identity-and-affiliation
ق
ف
األمريك 11 ،حزيران ،2018معهد واشــنطن لسياســة
ا� :النتائج السياســية والرد
 -9ســميث ،فليب :الميليشــيات اإليرانية ي� مجلس النواب العر ي
ي
ن
ش
االد�:
ال�ق
ي
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iranian-militias-in-iraqs-parliament-political.outcomes-and-u.s.-response
العر� للبحوث والدراسات:
الشع� 17 .اوكتوبر  ،2018المركز
 -10طارق ،مجدي :مابعد داعش:مستقبل الحشد
بي
بي
.http://www.acrseg.org/40966
 -11عبدهللا العوين ،محمد :قصة داعش من التوحيد والجهاد إىل الخالفة المزعومة:
http://www.al-jazirah.com/2014/20140721/ln41.htm

ق
ف
ا� 29 ،نوفمـ بـر ،2016المســتقبل :األبحــاث والدراســات
ـع�» ي� الجيــش العـر ي
 -12عـ ي
ـدل ،احمــد :مأسســة الطائفيــة :تداعيــات إدمــاج «الحشدالشـ ب ي
المتقدمة:

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2197 .

 -13ماثيــو ليفيــت وفليــب ســميث ،كتائــب االمــام عـ يـ� :لمحــة عــن ميليشــيا شــيعية عراقيــة متششــدة تحــارب داعــش ،معهــد واشــنطن لسياســة
ن
االد�:
الـ شـرق
ي
www.Washingyoninstitute.org/ar/policy-analsis/view/kataib-al-imam-ali-portrait-of-a-iraq-shite-militant.group-fighitng-isis

ف
غ
كارين� ش
لل�ق االوسط:
 -14منصور ،ريناد :المأزق الس�ن ي ي� العراق :مركز
ي
.http://carnegie-mec.org/2016/03/03/ar-pub-62945
نا� ،فرات :عصائب أهل الحق :موسوعة الرشيد:
 -15ج ي
.http://alrashead.net/index.php?derid=1329&partd=24
ف
 -16وحيــد ،مــروة :تكريــس النفــوذ :السياســات اإليرانيــة ي� ع ـراق مابعــد داعــش21 ،يوليــو ،2014األبحــاث والدراســات المتقدمــةhttps:// :
futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/238

ف
 -17يامــوت ،خالــد :حركــة النجبــاء العراقيــة :تنظيــم غامــض ي� ســاحة االرهــاب ،جريــدة الـ شـرق االوســط ،العــدد (:2017/12/16 )14251
https://aawsat.com/home/article/1102306.
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ف
( -18المقاومة االسالمية ي� العراق :كتائب حزب هللا)  21اب :2007
.http://1.bp.blogspot.com/-jv5KI041xP0/VCXlttw-buI
ف
ين
المؤمن� أبوبكر الحسي�ن ي :
أم�
 -19إعـالن الـدولة اإلسالمـية ي� العراق والشام ي
https://www.youtube.com/watch?v=1CukB6APYJ8
س العراق .طريق السعودية لعقول وقلوب أهل بالد الرافدين:
 -20أم ب ي� ي

https://www.aljazeera.net/news/arts/2019/2/17
ن
تغي� نظام الحكم ،برنامج بال حدود ،قناة الجزيرة:2017/4/20 ،
 -21أول حوار
تلفزيو� مع أردوغان بعداالستفتاء عىل ي
ي
https://www.youtube.com/watch?v=CKVrk4qx9q8
 -22البنتاجون يقر ت
مسلح� عر ي ن
ين
اقي� لبيانات طائرات الستطالع:
باخ�اق
.http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091218_us_drones_tc2.shtml
ّ
تحذر الحشدالشع� :يستهدفون مناطق السنة ..وسندافع عن ت
ال�كمان:
 -23تركيا
يب
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/27/turkey-iraq-war
الشع� ،شبكة الجزيرة االعالمية:
 -24تركيا تحذر من تسليم الموصل للحشد
بي
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/10/20
-25تنظيم الدولةاالسالمية :كيف بدأ وإىل أين انتىه 29 :حزيران:2017
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40375390
ين
الحس� العالمية:
 -26تقرير كامل عن لواء ابو الفضل العباس :منتديات شيعة
.www.she3a-alhusen.com/showthreat.php?t==41519
المقدس:
وال�اء من
-27التوحيد والجهاد ودالالت مبايعة البغدادي ب
ي
http://www.islamist-movements.com/3105
ف
طائ� وتقوده إيران:
الشع�
-28الجب� :الحشد
ي
بي
ي
.http://www.skynewsarabia.com/web/article/853662
األم�كية:
-29حركة النجباء العراقية عىل الئحة اإلرهاب ي
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/03/06
-30حركة النجباء ..حزب هللا ف ي� نسخته العراقية:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2016/9/13
تت�أ من تبعيتها اليران:
 -31حركة عصائب أهل الحق ب
.http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=16840
الشع� :اتهام أمريكا بمساعدة داعش ال يستند عىل أدلة:
 -32الحشد
بي
.http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0207201518
 -33الحشد الوط�ن  :سنقاتل الحشد الشع� ب شـ�اسة اذا ت
اق�ب من الموصل:
بي
ي
http://www.kurdistan24.net/ar/newsreader/63f249fe-a87e-4243-86ad-c45a0f0a939c
ين
مظلي�؟:
ع�
 -34الحشد يتهم أمريكا بدعم الدولة بالموصل ب
.http://arabi21.com/story/987845
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

 -35خريطة الميليشيات الشيعية المقاتلة ف ي� العراق ،ساسة بوست:
./http://www.sasapost.com/iraq-shia-militia
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الشع�:
الرسم لهيئة الحشد
ع� بوابة نينوى ،الموقع
أم�كا تسىع لتقسيم العراق ب
-36الخزعل :ي
بي
ي
ي
.http://al-hashed.net/2016/09/12
ن
الشع� مابعد داعش �ض ورةوطنية ألمن و مستقبل العراق:
الكردستا�:إلغاء الحشد
اط
ي
بي
 -37الديمقر ي
http://rssiraq.com/news

ن
الكردستا�:
الشع� بدعم حزب العمال
اط يتهم الحشد
ي
بي
 -38الديمقر ي
http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=42805
الشع� مؤسسة طائفية يقودها إيرانيون:
 -39السعودية :الحشد
بي
.http://www.elkhabar.com/press/article/116333
 -40السف� ت
الشع�:2017/5/17:
ال� يك ببغداد يرفع راية الحشد
ي
بي
https://baghdadtoday.news/news/1570
ئ
ن
ويعت� قتىل الوطن شهداء:
الكفا�
السيستا� يعلن الجهاد
عل
ب
ي
ي
 -41السيد ي
http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=403029920
ق
ت ن
و�:
 -42الصدر :يجب دمج
ا�،عىل الموقع االلك� ي
الحشدالشع� بالجيش العر ي
بي
https://www.almowaten.net/2017/08/4
ف
الشع�:
الرسم لهيئة الحشد
أم�كية تنفذ إنزاال ي� صحراء األنبارو تنقل قادة بـداعشإىل جهة مجهولة ،الموقع
 -43طائرات ي
بي
ي
.http://al-hashed.net/2016/09/26
أك� من اعتمادات المدن المحررة:2018/11/30 ،
 -44العراق :موازنة
الحشدالشع� ب
بي
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/11/29
ت ن
و�:
 -45عالوي :الحشد
الشع� توسيع لمشاكل العراق،عىل الموقع االلك� ي
بي
/https://www.baghdad-times.net/2016/11/30
 -26عصائب أهل الحق:
http://www.alghadpress.com/ar/news/43536/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8.% D 8 % A 3 % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 9 % 8 2
-47عصائب أهل الحق ،موسوعة الجزيرة:
.http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/10
الشع� يقصف قوات البيشمركة ف ي� سنجار:
 -48فصيل من الحشد
بي
http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/260120175
ف
الشع� :تركيا ه شعرة معاوية الموجودة ف� المنطقة :برنامج (فكر ي ن
مرت�) :قناة  nrtالعربية:
 -49قيادي ي� الحشد
ي
بي
ي
http://www.nrttv.com/AR/Detail.aspx?Jimare=38647
ف
الشع�:
 -50قادر ،هستيار :بوابة نحوالشيعةو جدار ي� وجه السنة:الكرد يتقدمون خطوة باتجاه الحشد
بي
http://www.niqash.org/ar/articles/security/5420
ف
السياس واالقليات:
 -51كتائب حزب هللا ..ميليشيا الدم ي� العراق :بوابة الحركات االسالمية :نافذة لدراسة االسالم
ي
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http://www.islamist-movements.com/28263
ق
ف
العر�:
ا�:2016/10/22:القدس
مسيح مسلح ي� الحشد
 -52كتائب بابليون:أول فصيل
ي
بي
الشع� العر ي
بي
.http://www.alquds.co.uk/?p=617870
ن ف
ين� علمه بقرار الدولة اإلسالمية ف ي� الشام:
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The position and the role of Popular Mobilization Forces in the Iraqi political system
A political & analytical study
Abstract
After the emergence and end of the terrorist organization (ISIS) in Iraq, there were changes qualitatively
and quantitatively in political, military, security, economic and social conditions. Chief among them was the
emergence and creation, and the strengthening of various sectarian and partisan militias and different groups
in the country. As a result, most of these militias were gathered in the Popular Mobilization Committee, and
then religious legitimacy was given by Shiite religious references (Shiite Marja) in Iraq and political and legal
legitimacy by Iraqi Government and parliament. In war against ISIS terrorist organization, they played a significant role in liberating the occupied areas and cities. After the end of (ISIS), these militias started creating coalitions and political alliances among them and participated in the May 2018 elections of the Iraqi parliament and
obtained many parliamentary seats in parliament. Thus, their weight and their political and military presence
have deepened to a great extent; and the political process in Iraq was controlled by their hegemony and their
strategic and ideological tendencies as well. However, Iraq›s internal attitudes as well as the regional and international attitudes remain different towards these militias. Therefore, their future becomes a very important
issue in all Iraqi political and diplomatic arguments, as well as between regional and international organizations
and countries and the Iraqi government.
This paper attempts to shed light on the aforementioned issues through three main sections. The first section is
devoted to explain the reasons of the emergence of these groups and the popular militias and people’s mobilization committee with reference to the most important and strongest of them. The second section is entitled
(different attitudes of the internal and external of Iraq) towards those militias and people’s mobilization committee in general. The third and last section talks about the role and status of these militias and their future
within the Iraqi political system.
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المستخلص:

هــذا بحــث عــن نظريــة ف� التنميــة تعتـ بـر مــن أهــم نظريتهــا ف� العــر الحديــث و يعتـ بـر صاحبهــا آمارتيــا سـ ي ن
ـ� الحاصــل عــى جائــزة نوبــل
ي
ي
ّ
ّ
ف
ف
االقتصــاد ي� عــام 1998مــن الــرواد المنظريــن للتنميــة والتنميــة المســتدامة ان لــم يكــن مؤسســها ،وصاحــب نظريــة خاصــة ي� التنميــة حفــزت
ف
الكثـ يـر مــن الباحثـ ي ن
ـ� الكتابــة عنهــا ،واصبــح صاحبهــا مــن الشــخصيات المئــة االكـ ثـر تأثـ يـرا أل كـ ثـر مــن عــام حســب مانـ شـرت المجــات المختصــة ي�
هــذا المجــال ،وتبنتهــا كثـ يـر مــن دول العالــم.
ف
ن
وه نظريــة أساســية مؤثــرة ي� أ كـ ثـر
ه نظريــة مــن نظريــات التنميــة المســتدامة بــل مــن اعــرق تلــك النظريــات  ،ي
إن نظريــة أمارتيــا سـ يـ� للتنميــة ي
ت
وه مــن اكـ ثـر النظريــات المهتــم بهــا ف ي� اقتصاديــات التنميــة.
النظريــات الـ يـى جــاءت مــن بعدهــا ي
ين
آمارتياس� مقاربة يمكن دراستها ف ي� حقول معرفية مختلفة كالسياسة والقانون وعلم االجتماع واالاقتصاد.
إن نظرية
ـ� ف� العدالــة جانبــان أولهمــا مــن إبداعــه والثـ نـا� يعتـ بـر أمارتيــا سـ ي ن
ن
ـ� مطـ ِّـورا لــه :أولهمــا هــو نهــج القــدرة الــذي تبنتــه منظمــة
ي
إن لنظريــة أمارتيــا سـ ي ي
ف
االنمــاء وكثـ يـر مــن الــدول لتقييــم تنميــة وتطويــر تنميتهــا .وأن نهــج القــدرة هــو قــدرة األشــخاص عــى أن يعيشــوا حيواتهــم الـ ت يـى لهــم دليــل ي� اختيارهــا
وتقديرهــا.
َّ
ان لتطبيــق النظريــة جانبــان ايضــا :جانــب يتعلــق بمــا يخــدم االنســان كالتعليــم والصحــة والدخــل  ،وجانــب يتعلــق بمســألة اختيــار اإلنســان لمــا هــو
ف
ف
لــه دليــل ي� القيــام بــه وهــذا الجانــب يتعلــق بمشــاركة اإلنســان ي� العمليــة التنمويــة واحـ تـرام آرائــه ،ومــن هنــا تظهــر أهميــة مســألة كحقــوق اإلنســان
والديموقراطيــة ف ي� التنميــة االقتصاديــة.

ووصــل البحــث اىل ان آمارتيــا سـ ي ن
ـ� كأحــد فالســفة االقتصــاد والسياســة والقانــون مــع تدخــل الدولــة مــن أجــل التنميــة ،بـ شـرط أن يكــون هــذا
ف
التدخــل مــن أجــل تنميــة قابليــات االفـراد وقدراتهــم( التنميــة لالنســان) ،وبـ شـرط ان تغـ يـر الدولــة تكوينهــا بشــكل يشــارك أفـراد المجتمــع ي� تكويــن
الدولــة ( التنميــة باالنســان) وعمليــة صنــع الق ـرارات المتعلقــة بهــم.
ف
فيــوص البحــث الدولــة التدخــل مــن أجــل التنميــة ولكــن بالكيفيــة والـ شـروط الـ تـى يلــزم آمارتيــا سـ ي ن
ـ� توفرهــا ،حـ تـى تتــا� النقائــص الـ ت يـى توجــد عنــد
ي
ي
تطبيــق نظريــات التدخــل األخــرى.
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Abstract:

This search for a theory of development is one of the most important theory in the modern era and is
accompanied by Amartya Sen, a Nobel economics prize in 1998 from the pioneer theorists of development and
sustainable development that was not its founder, and his special theory of development has stimulated a lot
of researchers writing about them, and became its owner Of the 100 most influential figures for more than a
year, according to magazines specialized in this area, and adopted by many countries of the world.
Amartya Sen›s theory of development is a theory of sustainable development. It is one of the most important
of these theories. It is a fundamental theory that is influential in most of the later theories. It is one of the most
important theories in development economics.
Amartya Sen›s theory is an approach that can be studied in different fields of knowledge such as politics, law,
sociology and economics.
Amartya Sen›s theory of development has two aspects, the first of which is his creation, and the second is
Amartya Sen›s development: the first is the capacity approach adopted by the Organization for Development
and many countries to assess development and development. A capacity approach is the ability of people to
live their lives, which have evidence of their choice and appreciation.
That the application of the theoretical aspects as well: along with respect to serve human education, health
and income, along with the question of human choice for what is a guide to do this side of the participation
rights in the development process and respect for his views, and here show the importance of the issue such
as human rights and democracy in economic development.
The research concluded that Amartya Sen as one of the philosophers of economics, politics and law, with
state intervention for development, provided that such intervention for the abilities of individuals and their
development (development of man), and on condition that the state change its composition are members of
the community involved in the formation of the state (development of mankind) And their decision-making
process.
The research recommends that the State intervene for development but how and to what conditions Amartia
sen Requests to be available, so as to avoid the shortcomings that exist in the application of other intervention
theories.
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المقدمة

ف
يعتـ بـر مفهــوم التنميــة مــن المفاهيــم األساســية الـ ت يـى قــام العلمــاء بدراســتها ي� شـ تـى مجــاالت العلــوم االنســانية منهــا االقتصــاد والسياســة والقانــون
ف
ف
وحـ تـى العلــوم التجربيــة .ويرجــع هــذا اىل أهميــة هــذا المفهــوم ي� الحيــاة االنســانية ي� العــر الحديــث ،اىل أن ذهــب بعــض الفالســفة اىل القــول بــأن
ش
والع�يــن هــو قــرن التنميــة.
كان القــرن العـ شـرون هــو قــرن الديموقراطيــة فــإن القــرن الواحــد
ّ
ف
إن آمارتيــا سـ ي ن
ـ� الحاصــل عــى جائــزة نوبــل االقتصــاد ي� عــام 1998الميــادي يعتـ بـر مــن الــرواد المنظريــن للتنميــة والتنميــة المســتدامة ان لــم يكــن
ّ
ف
حفــزت الكثـ يـر مــن الباحثـ ي ن
ـ� الكتابــة عنهــا ،واصبــح صاحبهــا مــن الشــخصيات المئــة االكـ ثـر تأثـ يـرا
مؤسســها ،وصاحــب نظريــة خاصــة ي� التنميــة
َ
أل كـ ثـر مــن عــام حســب مانـ شـرت المجــات المختصــة ف� هــذا المجــال ،وتبنتهــا كثـ يـر مــن دول العالــم .بــل ان المـ ش
ـؤ�ات المحــدددة لمســتوى التنميــة
ي
ن
ـ� و صديقــه االقتصــادي الباكســتا� محبــوب الحقوالـ تـى اســتنبط آمارتياسـ ي ن
ف� منظمــة االنمــاء التابعــة لالمــم المتحــدة قــام بوضعهــا آمارتيــا سـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ف
ف
ف
حظــه منهــا مــن نظريتــه ي� التنميــة ونظريتــه ي� العدالــة .حيــث انــه يعتـ بـر مــن أ كـ ثـر الفالســفة تحقيقــا ي� مفهــوم العدالــة بعــد جــون راولــز المشــهور
ف
ف
بفيلســوف العدالــة ،وصاحــب أ كـ بـر مدرســة تمتــاز عــن مدرســة راولــز .وان عالقــة نظريــة آمارتيــا ي� التنميــة بنظريتــه ي� العدالــة وطيــدة وعميقــة اىل

حــد يمكــن اعتبارهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.
ف
ف
إن آمارتيــا سـ ي ن
ـ� يعتـ بـر نظريتــه ي� التنميــة مالئمــة لجميــع الــدول الديموقراطيــة ايــا كان نــوع انظمتهــا السياســية .فمــا هــو دور الدولــة ي� التنميــة
حســب هــذه النظريــة ؟.
ن
ن
والقانو�
ـياس
ي
فمن خالل محاولة الجواب عىل هذا الســؤال ومن خالل األخذ بنظر االعتبار العالقة الموجودة يب� الجانب االقتصادي والسـ ي
ف
والعلــوم االنســانية االخــرى ي� موضــوع كالتنميــة الــذي يريــد الــدول العالــم الثالــث حــل مشــاكلهم الموجــودة بهــا( وخاصــة دول منطقــة الـ شـرق
ف
االوســط) ،حـ تـى يواكبــوا الــدول المتقدمــة بــل يعيــدوا مكانتهــم القياديــة ش
للب�يــة باالعتمــاد عــى مفاهيــم كالتنميــة والعدالــة ي� زمــن اكـ ثـر ممــا تحتاجــه
هــو كشــف مفاهيــم كهذيــن المفهمـ ي ن
ـ� و تطبيقهمــا.
ف
التحليل المقارن.
الوص� و
و بالنسبة للمنهج الذي اعتمد عليه الباحث أثناء البحث هو المنهجان
ي
ي
ومن أجل تحقيق أهداف البحث فقد ِّ
ين
مبحث� :
قسم اىل
ف
اما المبحث االولفقد ِّ
ين
آمارتياس�.
خصص إللقاء الضوء عىل مفهوم التنمية ي� نظرية
ن
الثا� فيتناول عالقة الدولة بالتنمية و دورها ف� العملية التنموية حسب نظرية آمارتيا ي ن
س� ف ي� التنمية.
أما المبحث ي
ي
ت
ال� وردت ف ي� ثنايا البحث .
و اختتم الباحث البحث بخاتمة تضم أهم ما توصل إليها من نتائج ،من ي
غ� أن تكون مستغنية عن التفاصيل ي

المبحث االول

مفهوم التنمية ف� نظرية آمارتيا ي ن
س�
ي
المطلب األول
ن ف
س� ي� التنمية
البنية الفكرية لنظرية آمارتيا ي

ف
ف
يذهــب آمارتيــا سـ ي ن
ـ� ان هنــاك مقاربتــان ي� مســألة العدالــة والتنميــة ايضــا :احداهمــا تت�كــز عــى مفهــوم العدالــة االجتماعيــة و وجــود العدالــة ي�
ـاع لتوزي ـ ــع الســلع العامــة الموجــودة ويعتـ بـر جــون راولــز المشــهور بفيلســوف العدالــة
المؤسســات العامة.وســميت بمقاربــة او مدرســة العقــد االجتمـ ي
االك� (,)25-P23,1982 Rieko Gotoh and Paul Dumouchl
منظرها ب
ّ
َّ
ف�كــز عــى االنســان ومفهــوم الحريــة والقــدرة عــى االختيــار ف� الحيــاة بــدل ت
امــا المدرســة الثانيــة ت
المؤسســاتية ،تهتــم بتنميــة
ال�كـ ي زـر عــى العدالــة
ي
ـاس الحريــة وليــس الســلع العامــة معروفــة بمقاربــة ونهــج النسـ ب يـى المقــارن ونهــج القدرة.المقاربــة الـ ت يـى
القــدرات و تطويــر القابليــات ،موضوعهــا االسـ ي
تبنتــه منظمــة االنمــاء التابعــة لالمــم المتحــدة يعتـ بـر امارتيــا سـ ي ن
ـ� فيلســوفها ومبدعهــا .

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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(p33) (Sen Amartya ,)2009
ف
سـ ّـى آمارتيــا سـ ي ن
وتكث�هــا ي� العمليــة
ـ� المدرســة االوىل ب(المدرســة الشــيئية) النهــا تعتمــد عــى محاولــة ازديــاد االشــياء( ومنهــا الســلع العامــة )
ي
كمؤ�يــن للتنميــة ،المـ ش
ش
ـؤ�ان
ـكل
التنمويــة وذلــك عــن طريــق المؤسســات العامــة للدولــة ومــن ثــم تقتــر التنميــة عــى ازديــاد دخــل الفــرد والناتــج الـ ي
ف
ش
ت
ال� تعتمد عىل الزيادة ي� المبلغ وإن كان هذا العدد والمبلغ هو مبلغ الدخل للفردوالناتج )2009( Sen
اللذان ب
يعت�ان من المؤ�ات المادية ي
p35 Amartya
ف
ن
ـال ليــس الدخــل هــو المعيــار الوحيــد واألهــم تحديــد
ي� حـ يـ� أن المدرســة الثانيــة تعتمــد عــى االنســان وامكانيــة تنميــة قابلياتــه وتطويرهــا ،وبالتـ ي
التنميــة ،بــل هنــاك معايـ يـر اخــرى تعتمــد عــى القابليــات اإلنســانية كالصحــة وإمكانيــة العيــش لمــدة عمريــة اطــول ،وهــذا التحــول مــن االعتمــاد عــى
ش
ال�ء اىل االنســان اصبح اســاس االنتقال من العملية التنموية المعتمدة عىل النمو االقتصادي اىل التنمية المســتدامة والشــاملة المعتمدة عىل
ي
ق
ف
ن
ث
ش
ت
ت
ـا�.
ـاع والقانـ ي
ـياس و حــى األخـ ي
ـو� والسـ ي
اكــر مــن مــؤ� والـ يـى تتجــاوز نطاقهــا المجــال االقتصــادي تدخــل ي� المجــاالت االخــرى كالمجــال االجتمـ ي
ومــن ثــم ظهــر اســتعمال مفهــوم التنميــة ف ي� تلــك المجــاالت كالتنميــة االجتماعيــة والتنميــة السياســية والتنميــة القانونيــة والتنميــة األخالقيــة الــخ..
ف
ف
وتنجح التنمية ي� المجتمع عندما تتحقق التنمية ي� تلك المجاالت جميعهامن حيث النطاق .وهذا ما نعنيه عندما نستعمل اصطالح التنمية
ف
الشــاملة ،كمــا ان التنميــة الشــاملة ال تكــون ممكنــة اال اذا كانــت التنميــة ي� جميــع المجــاالت مســتمرة زمانــا ،ومــن ثــم تكــون التنميــة مســتمرة(Sen
.)Amartya,(2009) p25
مــن هنــا إذا كان لنــا نموذجــان للتنميــة ،فــإن دور الدولــة تختلــف مــن كل نمــوذج بالنســبة لآلخــر ،الــدور الــذي ســنبحث عنــه الحقــا .وذلــك بعــد
الدراســة عــن نظريــة آمارتيــا سـ ي ن
ـ� ف ي� التنميــة والـ ت يـى نبــدأ بالبحــث عــن االســاس الفكــري لهــذه النظريــة.
ف
ف
يذكــر الباحثــون بــأن أســاس نظريــة آمارتيــا ي� التنميــة بــل أ كـ ثـر ابداعاتــه يرجــع اىل مقــال مهــم كتبــه ي� ســتينات القــرن المنــرم( عــام ،)1967
ف
حيــث يذهــب الفيلســوف االمريــ� المشــهور هيــاري بتنــوم بــأن آمارتيــا سـ ي ن
ـ� أثبــت نبوغــه ي� ذلــك المقــال الــذي بحــث فيــه حــول آراء الفيلســوف
ي
ن
ن
ـا� المشــهور حيــث ان ( هـ يـر)) ( SenAmartya.1967,p44كان مــن الفالســفة المؤمنـ يـ� باختــاف طبيعــة القيــم
روبــرت هـ يـر الفيلســوف الوضعـ ي
ف
والقواعــد األخالقيــة عــن الحقائــق الواقعيــة والتجربيــة والوضعيــة مهــا الحقائــق االقتصاديــة الوضعيــة ( المســماة بالحقائــق الحقيقيــة ي� العلــوم
ـ� العلــوم المتعلقــة بــكال الجانبـ ي ن
الفلســفية) ،وبالتــال عــدم جــواز المــزج بـ ي ن
ـ� مــن الحقائــق( الحقائــق االعتباريــة المعياريــة والحقائــق الحقيقيــة
ي
الموضوعيــة) (ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ه ش،ص )118-116وإحيــاء المشــكة الفلســفية المشــهورة بمشــكلة هيــوم ( مشــكلة عــدم إمــكان الوصــول
اىل الوجــوب بنــاءا عــى مــا هــو موجــود) اي ان االنســان اليمكــن ان يهتــدي اىل مــا يجــب ان يفعلــه باالعتمــاد عــى معرفتــه للواقــع االموجــود خــارج
االنسان ومن ثم عدم امكان جواز البحث عن األخالق بواسطة علماء االقتصاد وبالعكس .الن علم االقتصاد والعلوم الوضعية االخرى تحقق
ف� عمــا هــو كائــن ف� حـ ي ن
ـ� أن علــم االخــاق والعلــوم االعتباريــة االخــرى كالسياســة والقانــون تبحــث فيمــا ينبـغ ي أن يكــون ،وهــذا هــو أســاس التعامــل
ي
ي
ف
ت
والل�اليــة الكالســيكية وفاللســفتها وشــق الوحــدة واالســاس المشــرك بـ ي ن
ـ� االقتصــاد واالخــاق.اذ
ي� االقتصــاد التقليــدي مــن بدايــة زمــن التنويــر
ب
مــن المعــروف ان آدم ســميث كان يـ ّ
ـدرس االقتصــاد ضمــن مــادة فلســفة األخــاق و باعتبــاره فيلســوفا لالخــاق  ،وكان مــن المعــروف تأريخيــا منــذ

ت ن ف
زمــن األغريــق أن اإلقتصــاد يعتـ بـر جــزءا مــن االخــاق فــكان األخــاق واإلقتصــاد إن لــم يكونــا متداخلـ ي ن
كث�مــن مواضيعهما،كمــا هــو
ك� ي� ي
ـ� فكانــا مشــر ي
ف
الحــال ي� توزيـ ـ ــع أرســطو المشــهور للعلــوم( .ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ه ش،ص)118-116
ق
ـا� بـ ي ن
ـ� الحقــول التجربيــة المتعلقــة بالحقائــق
ويمكننــا أن نعتـ بـر هيــوم وباســتحالته المشــهورة هــو مــن وضــع اللبنــة األوىل لالنفــكاك وعــدم التـ ي
الحقيقيــة الـ ت يـى تبحــث عــن الحقائــق الخارجيــة كاالقتصــاد والحقــول غـ يـر التجربيــة المتعلقــة بالعلــوم االعتباريــة الـ ت يـى تطلــب منــا القيــام بأمــر أو تمنعنــا
عــن القيــام بأمــر ،ســواء كان ذلــك األمــر مفــردا أو مجموعــة مــن أمــور متعلقــة ببعضهــا البعــض المســماة بالنظــام (كالنظــام االقتصــادي) .فاشــتد أمــر
ـ� هذيــن النوعـ ي ن
التمايـ ي زـر بـ ي ن
ـ� مــن المعــارف والعلــوم حـ تـى وصــل اىل عــدم اعـ تـراف وجــود الحقائــق االعتباريــة المعياريــة مــن قبــل فالســفة المدرســة
الوضعيــة واعتبارهــا مســائل خياليــة أو نســبية أو مأخــوذة مــن مســائل أخــرى ،بــل كــون التعبـ بـرات اللغويــة المكونــة للحقائــق االعتباريــة ال مدلــول و
معـ نـى لهــا ومــن ثــم عــدم إمــكان فهمهــا ,ومــن هنــا كانــوا يقولــون بــأن القواعــد األخالقيــة والجمــل اإلنشــائية الـ ت يـى فيهــا طلــب ال معـ نـى لهــا (Hare1952
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( ).p34-37وكان دليلهــم و مســتندهم اللغــوي أن الجمــل الـ ت يـى تعـ بَّـر بهــا عــن العلــوم والحقائــق الوضعانيــة تســتند اىل حقيقــة موجــودة ولهــا نســبة
َّ
ف
ف
خ�يــة (تخـ بـر عمــا هــو موجــود وكائــن ي�
خارجيــة ،يمكــن التحقيــق ي� صحتهــا بنــاءا عــى تلــك الحقيقــة الخارجيــة ومــن ثــم جــواز وصفهــا بأنهــا جمــل ب
ف
الخــارج ) يمكــن وصفهــا بأنهــا صادقــة أوكاذبــة .ف� حـ ي ن
ـ� أن الجمــل والتعابـ يـر الـ ت يـى تعـ بَّـر بهــا عــن الحقائــق االعتباريــة ليــس لهــا نســبة وحقيقــة ي� الخــارج
ي
ف
 ،ومــن ثــم عــدم إمــكان كشــف صدقيتهــا باالعتمــاد عــى تلــك الحقائــق الخارجيــة()237,p)1954,A j Ayreفــإن معناهــا تكمــن ي� التعابـ يـر الملتفظــة
ّ
ف
ـ� ،وال تكشــف عــن حقائــق ي� الخــارج ومــن ثــم اليمكننــا
مــن قبــل المتكلــم ،فــإن علينــا الرجــوع اىل نفــس التعبـ يـرات ،فإنهــا جمــل إنشــائية تأمــر أو تنـ ي
ـ� هذيــن النوعـ ي ن
البحــث عنهــا بالمناهــج والوســائل الـ تـى نبحــث بهــا عــن الحقائــق الخارجيــة .ولهــذا يجــب أن ال نخلــط بـ ي ن
ـ� مــن الحقائــق والمعــارف،
ي
وهــذا هــو رأي جميــع علمــاء المدرســة الوضعيــة ومنهــم علمــاء وفالســفة االقتصــاد التقليديـ ي ن
ـ� ()SenAmartya.1967,p78
َّ
ف
ف
أن أمارتيــا سـ ي ن
ـ� حــاول كشــف المغالطــة والخطــأ المنط ـق ي الموجــود ي� هــذا الموضــوع ،وذلــك ببحثــه ي� القواعــد األخالقيــة الـ ت يـى يســميها
اال
بالقواعــد الســميكة الـ ت يـى ليــس مــن الســهل اعتبارهــا مــن الحقائــق االعتباريــة اإلنشــائية ،ألن لهــا جوانــب وصفيــة خارجيــة حقيقيــة يمكــن مالحظتهــا،

ولهــا جوانــب اعتباريــة معياريــة فيهــا طلــب القيــام بأمــر أو المنــع مــن القيــام بأمــر ايضــا ،ويعتـ بـر بوتنــوم أن هــذا الكشــف هــو بدايــة ظهــور نبــوغ أمارتيــا
ين
غ�ها من هذا النوع من المفاهيم األخالقية
ه الظلم و غلظة القلب والعدالة والجريمة و ي
س� وإبداعاته الالحقة .واألمثلة عىل تلك المفاهيم ي
ـ� أو عادلـ ي ن
الـ تـى توصــف بهــا األفراد،كمــا وصــف بهــا ف� تاريـ ـ ــخ البـ شـري المديــد كثـ يـر مــن الحــكام فاعتـ بـروا ظالمـ ي ن
ـ� و مســتبدين ،فــكل تلــك المفاهيــم
ي
ي
ف
ف
ف
وه أحــوال خارجيــة ي� نفــس الوقــت ،كمــا هــو الحــال ي� لفــظ الجريمــة ،الــذي
تدخــل ي� علــم األخــاق والحقائــق االعتباريــة وتوصــف بهــا أشــخاص ي
س��أل عن��ه هي��وم :أي��ن يكم��ن مفه��وم الج��رم ،حي��ث أن المش��هود ه��و األفع��ال الخارجي��ة ولي��س الجريم��ة( .!.)Martha Nussbaum.( 2011) ,p5
ولتوضيــح مقصــوده جــاء أمارتيــا سـ ي ن
ـ� بمثــال ،فقــال :افـ تـرض أنــك تتلفــظ بجملــة (إن اإلعــدام جـزاء غـ يـر عــادل ،فيجــب أن تقــف امــام تنفيــذه!)،
فــإذا كنــت ش
مت�عــا فإنــه يكــون لــه مدلــول وهــو إنشــاء قاعــدة قانونيــة ،ومعلــوم أن هــذا المفهــوم يختلــف عــن مفهــوم نفــس الجملــة إذا كنــت شــخصا
ف
ف
ف
(غ�متـ شـرع) .فالمعـ نـى ي� الحالــة الثانيــة هــو مجــرد إبــداء رأي ي� أنــك تــرى أن جـزاء اإلعــدام غـ يـر عــادل ،وأنــك تشـ تـرك ي� أيــة محاولــة تريــد أن
عاديــا ي

توقــف تلــك العقوبــة مــن غـ يـر أن يكــون رأيــك ملــزم ألحد(ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ه ش،ص)91
ـ� أن الجمــع بـ ي ن
فــإن التعبـ يـر يتوفــر فيــه المعـ نـى اإلنشـ ئـا� والوصـ فـ� ف� نفــس الوقــت .ومــن هنــا أثبــت أمارتيــا سـ ي ن
ـ� الحقائــق الحقيقيــة والحقائــق
ي
ي ي
ئ
المخط(ســن أمارتيــا 2009،م  ،ص ،)27-24و مــن هنــا تمكــن مــن إبــداع نهــج
ـدع خــاف ذلــك فهــو
االعتباريــة ممكــن ،بــل أنــه واقــع وأن مــن يـ ي
القــدرة ،النهــج الــذي هــو مــن الحقائــق األعتباريــة الــذي فيــه طلــب توفـ يـر تلــك القــدرات ،ووصــف لتلــك القابليــات وهــو مــن الحقائــق الحقيقيــة
ـ� علــم االقتصــاد وعلــم األخــاق وهــذا يعتــر توجهــا جديــدا عنــد فالســفة االقتصــادُّ ،
ف� نفــس الوقــت  ،ومــن ثــم قــال بالجمــع بـ ي ن
توجــه يريــد إرجــاع
ب
ي
الجانــب المعيــاري ونظرياتــه اىل مركــز اهتمــام علــم االقتصــاد ،وخاصــة اقتصاديــات الرفــاه والتنميــة والفــروع المعياريــة األخــرى لالقتصــاد بــل ويتنبــأ
بــأن التنميــة تصبــح الموضــوع الرئيــ� للعلــوم االنســانية جميعــا ومنهــا االقتصــاد ف� القــرن الواحــد ش
الع�يــن كمــا كانــت الديموقراطــة الموضــوع
ي
ي
األ كـ ثـر تــداوال ف� القــرن ش
الع�يــن .
ي
ن
ـا� فيــه جانــب إعتبــاري
ـوع اإليجـ ب ي
بــل ذهــب بعــض العلمــاء اىل أبعــد مــن ذلــك فاســتنبط مــن آراء علمــاء أمثــال أمارتيــا سـ يـ� أن الجانــب الموضـ ي
ًّ
َّ
التعلــم مــن االقتصاديـ ي ن
أيضــا .ولهــذا قــال أمارتيــا سـ ي ن
ـ� .وكمــا
ـ� يجــب عــى علمــاء االقتصــاد أن يتعلمــوا مــن علمــاء األخــاق ،وعــى علمــاء األخــاق
قــال  :إن هــذه المســألة أصبحــت اآلن لهــا مدافعـ ي ن
ـ� فــكان عندمــا طرحناهــا أول مــرة كانــت غريبــة وانتقــدت مــن قبــل االقتصــاد التقليــدي بشــدة،
ف
وذهــب أمارتيــا سـ ي ن
ـ� اىل أن هــذا هــو مقصــود علمــاء االقتصــاد األوائــل أمثــال آدم ســميث ،وإن هنــاك نــوع مــن إســقاط فيمــا قصــدوه فيمــا بعــد ي�
علــم االقتصــاد التقليدي(ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ه ش،ص ،)101فكثــرا مــا اسـ َّ
ـتدل آمارتياسـ ي ن
ـ� بالمثــال التقليــدي الــذي ذكــره آدم ســميث عندمــا
ي
جلــس عــى المائــدة فقــال إن الخـ ب زـر الــذي نأكلــه بعثــه الينــا الخبــاز  ،واللحــم أرســله القصــاب كمــا أن الفاكهــة أتتنــا مــن قبــل البقــال  ،ولــم يفعــل أي مــن
ف
ن
ـا� ( Sen,
هــؤالء مــا فعــل ترحمــا بنــا ولكــن تحقيقــا لمصلحتهــم الشــخصية .وعرفــت هــذه المســألة ي� االقتصــاد التقليــدي بنظريــة الخيــار العقـ ي
 .)p22,)1999(,Amartyaالنظريــة الـ تـى بـن عليهــا أ كـ ثـر النظريــات االقتصاديــة التقليديــة .اال أن أمارتيــا سـ ي ن
ـ� أثبــت أن هــذا ســوء فهــم لمــا قصــده
ي ي
ف
ت
آدم ســميث ،ألنــه وإن أشــار بهــذا أهميــة تحقــق المصالــح الفرديــة حــى تــدوم الفعاليــة االقتصاديــة ي� الســوق والمجتمــع ،اال أن آدم ســميث لــم
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ت
وه تخالــف ي� كثـ يـر مــن األحيــان مصالحــه
ه الغايــة الوحيــدة الـ يـى يريــد اإلنســان تحقيقهــا ،بــل هنــاك غايــات أخــرى يريدهــا ي
يقصــد بــه أن هــذه ي
ف
تز
وه مســائل معياريــة
الشــخصية ويعطيهــا اإلنســان األولويــة عــل مصالحــه الفرديــة كالتعاطــف والجــود وااللــرام والعيــش ي� ســبيل المعتقــدات .ي
ه األقــوى عنــد آدم ســميث كمــا
أخالقيــة مناقضــة لمــا اعتمــد عليــه االقتصــاد التقليــدي مــن تحقيــق الفائــدة والمصلحــة الفرديــة وهــذه الدوافــع ي
ـ� ،فابتدعــت هــذه اآلراء وأصبحــت تلــك ف� الحاشــية فقــام أمارتيــا بإرجاعهــا اىل المركــز بعــد كشــفها ،ولهــذا سـ ِّـى أمارتيــا سـ ي ن
َّادىع أمارتيــا سـ ي ن
ـ� بعــد
ي
ي
آدم ســميث بصاحــب الخطــوة الثانيــة الـ ت يـى أرجــع بهــا األخــاق اىل مركــز الدراســات االقتصاديــة (.)26-p23,2007 ,Sen, Amartya
ن ف
ـ� ي� شـ تـى الحقــول المعرفيــة الـ ت يـى
إن البحــث حــول عالقــة األخــاق (الحقائــق االعتباريــة) و علــم االقتصــاد يذهــب بنــا اىل عمــق أعمــال أمارتيــا سـ ي
تطــرق لهــا كاالاقتصــاد والقانــون والسياســة و وخاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة التنميــة وعالقتهــا بمســائل كالديموقراطيــة والتنميــة و الفقــر والمجاعــات
ف
ف
ت
ـدس ي� االقتصــاد فقــط حـ تـى نرتفــع
و الرفــاه والبطالــة .فمثــا ي� التنميــة عندمــا نفــرض وجــود تلــك العالقــة فــا يمكننــا االعتمــاد عــى الجانــب االهنـ ي
ف
ف
مســتوى التنميــة ي� البــاد دون االعتبــار للمســائل األخالقيــة والحوافــز الدينيــة ي� المجتمع(ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ه ش،ص)43-41
ن
ـا� المشــهور (ماكــس فيـ بـر) والــذي كشــف مــن
ه مــا عمــل عليهــا غـ يـره ايضــا الفيلســوف وعالــم االجتمــاع االلمـ ي
أمــا عالقــة الديــن بالعمليــة التنمويــة ي
ف
ن
ن
ت
ـتا�
ـتا� دون الــدول الكاثوليكيــة ،ألن أحــكام المذهــب ب
ه عــى المذهــب ب
ال�وسـ ي
ال�وسـ ي
خاللهــا أن التقــدم الرأسـ ي
ـمال حصــل ي� الــدول الغربيــة الـ يـى ي
ت
ث
أ كــر توافقــا مــع تراكــم رأس المــال وتشــجيع ادخــاره )دكــر احمــد صــدرى،1385 ،ص .11كمــا أنــه وبنــاءا عــى تلــك العالقــة كشــف الفيلســوف
ف
ف
ن
ن
ت
ـا� فيهــا
والباحــث اإلي ـر ي
ه عــى المذهــب الس ـ ي فرصــة التطــور االقتصــادي والثقـ ي
ا� عبدالكريــم رسوش ،أنــه ي
و� العالــم اإلسـ ي
ـام أن الــدول الـ يـى ي
ث
ق
ن
ت
ـيع
ـيع ،ألن عالقــة المذهــب السـ ي األشــعري بالجانــب العمـ يـ� التطبيـ ي أقــوى مــن المذهــب الشـ ي
أ كــر منهــا مــن الــدول الـ يـى تديــن بالمذهــب الشـ ي
ت
ف
ـ� النظــري فقــط )عبدالكريــم رسوش.(2013/4/1 ،
المعــر ي
زل المعتمــد عــى الجانــب الفلسـ ي

ـ� العالقــة الطرديــة بـ ي ن
وبنــاءا عــى تلــك العالقــة كشــف أمارتيــا سـ ي ن
ـ� الحريــة اإلنســانية والتنميــة االقتصاديــة( Sen, Amartya, (1999),p22-
ف
 ، .)25ولذلك َّ
تعت� دوال غنية
سم كتابه األشهر ب(التنمية كالحرية) .وأثبت بأن المجاعة ال تحصل ي� الدول الديموقراطية قط وإن كانت ال ب
شِّ
شِّ
ـكل لتحديــد مســتوى الرفــاه
مــن ناحيــة المنابــع الطبيعيــة ،كمــا أنــه وبنــاءا عــى تلــك العالقــة كشــف مــؤ� القــدرات بديــا لمــؤ� الدخــل والناتــج الـ ي
شِّ
شِّ
شِّ
ف
ـؤ� الــذي تبنــاه منظمــة اإلنمــاء لتحديــد ترتيــب ومســتوى الــدول ي�
ـؤ� الدخــل) ،المـ
ـؤ�ات األخــرى (ومنهــا مـ
والتنميــة وكشــف بــه نقائــص المـ
التنميــة(.)Undp 1990
ئ
ش
ن
والت�يعــات ،والمؤيديــن
ـاو� حقــوق اإلنســان الذيــن يذهبــون أن تلــك الحقــوق ليــس لهــا أي أســاس غـ يـر القانــون
وإن كان هنــاك خــاف بـ يـ� منـ ي
ن
ـاس لتلــك الحقــوق هــو الحريــة،
لتلــك الحقــوق الذيــن يذهبــون اىل أن اســاس تلــك الحقــوق هــو أســاس القانــون  ،فذهــب أمارتيــا سـ يـ� أن الدليــل األسـ ي
ف
ق
ف
ـ� يمكــن كشــفه ي� الخــارج ( )2009( )357-Sen Amartya ,p355كمــا أنــه وبنــاءا عــى
والحريــة لهــا جانــب أخـ ي
ـا� يجــب مراعاتــه ،وجانــب وصـ ي
تداخــل القواعــد المعياريــة والحقائــق الحقيقيــة الخارجيــة أثبــت خطــأ االعتمــاد عــى الدخــل لتحديــد مســتوى الفقــر ,و بـ َّي ن
ـ� أن الفقــر الحقيـق ي هــو
الحرمــان مــن القابليــات((  .Sen, Amartya,( 1999),p22-25بــل حــاول إعــادة تعريــف الغ ـن ي فاســتنج إن كان الغ ـن ي مــن هــو صاحــب الـ ثـروة
ً
الكثـ يـرة ،فــإن الـ ثـروة ليــس المــال فقــط .فقــال :أن القــروي الهنــدي الــذي يعيــش قرابــة مئــة ســنة ســالما مــن الناحيــة الصحيــة هــو أغـ نـى مــن الرجــل
األفريـق األصــل الــذي يعيــش ف� مدينــة نيويــورك وال يتجــاوز عمــره خمسـ ي ن
ـ� ســنة ،وإن كان مــن ناحيــة الدخــل دخــل الهنــدي هــو أقــل بكثـ يـر مــن دخــل
ي
ي
ف
ش
ـ� أســود البــرة الــذي يعيــش ي� نيويــورك )ســن ،أمارتيــا(1391ه.ش )،ص.( 44
الرجــل األمريـ ي
كمــا أثبــت أن هنــاك خطئـ ًـا شــائعا ف� بيــان التطــور التنمــوي الرسيـ ـ ــع لعــدة بــاد ف� الربـ ــع األخـ يـر ف� القــرن الســابق كالصـ ي ن
ـ� والهنــد ،وحـ تـى التطــور
ي
ي
ي
َّ
َّ
ف
ف
ف
الــذي حصــل ي� الــدول الـ ت يـى تقدمــت ي� بدايــة ذلــك القــرن كاليابــان ،ألن تلــك الــدول لــم تتقــدم فجــأة وباغتــت الجميــع عــى مــا يبــدو ي� أول برهــة،
ف
ف
و� نهايــة القــرن
بــل أن تلــك الــدول بــدأت بعمليــة التنميــة ي� تأريـ ـ ــخ يعــود اىل أبعــد مــن ذلــك الت ــاريـ ــخ الــذي ظهــر فيــه تقدمهــا للعالــم .فاليابــان مثــا ي
ـ� مواطـن ذلــك البلــد هــو مئــة ف� المئــة .كمــا أن الصـ ي ن
التاســع عـ شـر انعــدم األميــة فيــه وكان مســتوى القـراءة والكتابــة بـ ي ن
ـ� بــدأ اول تطويــر للقابليــات
ي
ي
ف
ف
ف
وارتفاع مســتوى التعليم فيها ي� الســتينات من القرن الســابق )ســن ،أمارتيا1391 :،ه.ش ،ص .( 97وأن التطور الحاصل ي� الهند هو موجود ي�
ت
ـ� فيهــا كواليــة كاريالنــا! (ماير,جرالــد.م1378( ، ,ه ش) ص.)235-232
ـ� والصـ ي
الواليــات الـ يـى تحققــت الديموقراطيــة وارتفــع المســتوى التعليـ ي
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ن
الثا�
المطلب
ي
الشق االول لنظرية التنمية( نظرية نهج القدرات )
إن كانــت نظريــة الخيــار االجتمــاع تعتـ بـر قلــب مهنــة أمارتيــا سـ ي ن
ـ� كمــا ذكرنــا( ،)Sen Amartya(20009),p212-213فــإن نهــج القــدرة يعتـ بـر
ي
ف
قلــب أعمــال أمارتيــا سـ ي ن
ـ� و أشــهر إبــداع لــه ،وال يوجــد أي كتــاب مــن كتبــه اال وفيــه ذكــر لهــذا الموضــوع وبــه عــرف ي� الفكــر االقتصــادي بــل فكــره
ق
ف
ـا� والســياس .إن كانــت بحــوث أمارتيــا سـ ي ن
ـ� مملكــة واســعة فإنهــا مملكــة مظلمــة بــدون نهــج القــدرة فهــو شمســها المضـ ي ئ
ـى  ،ومنــه
ـ� واألخـ ي
ي
الفلسـ ي

ـ� ،حيــث صــار يهتــم بهــا العـ شـرات مــن الفالســفة المختصـ ي ن
أصبــح الفالســفة والعلمــاء يهتمــون بــآراء أمارتيــا سـ ي ن
ـ� بالـ شـرح والنقــد وأصبــح المئــات مــن
ه ف ي� مجاالتــه الخاصــة أو بتحويلهــا اىل حقــول معرفيــة جديــدة .إن كان هــذا هــو موقــع نهــج القــدرة فــإن الموضــوع المركــزي
العلمــاء يتبنــون آرائــه كمــا ي
ن ف
ـ� ي�
للنهــج أيضــا هــو الحريــة الموضوعيــة لالشــخاص( .. )Martha Nussbaum. (2011),p 3-15فــا يمكــن البحــث عــن نظريــة آمارتيــا سـ ي
ف
العدالــة وكذلــك نظريتــه ي� التنميــة مــن دون البحــث عــن نظريــة نهــج القــدرات ألنهــا توجــد فيهــا المبــادئ األساســية لكلتــا نظريـ ت يـى التنميــة والعدالــة
ف
ف
ن
ه بحــث عــن التنميــة والعدالــة ي� نفــس الوقــت  ،وبتعبـ يـر آخــر تحقيــق العدالــة هــو تحقــق للتنميــة ي�
آلمارتياسـ يـ�  ،فالبحــث عــن تلــك النظريــة ي
نفــس الوقــت عنــده ،لــذا نذكــر بعــض المقدمــات ف ي� العدالــة تتعلــق بنظريــة نهــج القــدرات والتنميــة:
يذكــر الفالســفة الباحثــون عــن العدالــة التوزيعيــة بــأن هــذا المفهــوم مــن حيــث الموضــوع يتعلــق بثــاث مواضيــع اساســية ،يمكــن اعتبارهــا ثــاث
مراحــل تاريخيــة لهــذا المفهــوم:
إن المرحلــة االوىل مــن العدالــة التوزيعيــة كانــت تع ـن ي التوزيـ ـ ــع العــادل لألشــياء .اي ان العدالــة تتحقــق بالتوزيـ ـ ــع المعقــول والمســاوي لألشــياء
ف
ف
ـ� هــذه المرحلــة اعتبــار االشــخاص وتحديــد
القابلــة للتوزيـ ـ ــع .بينمــا تحــول موضــوع العدالــة ي� مرحلــة تاليــة اىل التوزيـ ـ ــع بنــاءا عــى االشــخاص ،فـ ي
ش
ش
ت
ـ�ء الــذي يعــى لرئيــس القبيلــة تختلــف نوعيتــه ومقــداره عــن االف ـراد
ـ�ء الــذي يخصهــم وبالكميــة الـ يـى تليــق بهــم ،فالـ ي
مكانتهــم يعطيهــم الـ ي
القبيلــة العاديـ ي ن
ـ�.
ف
و� النهايــة الطريقــة والمرحلــة األخـ يـرة تعتمــد عــى المنهــج الخــاص لتحقيــق العدالــة فاالســلوب ونوعيــة المنهــج يحــدد كميــة ونوعيــة التوزيـ ـ ــع
ي
وليــس االشــياء واالشــخاص ومكانتهــم وهــذا النــوع هــو مــا ســماه جــون راولــز بأســلوب العدالــة المحضــة فالمهــم هنــا هــو ان يكــون األســلوب عــادال و
ـ� يدخل ف� مســالة التنمية  ،ويدع آمارتياسـ ي ن
اليهم ايا كانت النتيجة بالنســبة لألشــياء واألشــخاص .ويظن الباحث ان نهج القدرة آلمارتيا سـ ي ن
ـ�
ي
ي
بأن نهج القدرات يمكن استعماله ف� جميع الدول ف� عمليتها التنموية .اذا ما هو نهج القرة الذي له هذه المكانة السامية ف� نظرية آمارتيا ي ن
س�:
ي
ي
ي
ف
ِّ
ت
ين
ال� لهم دليل ي� اختيارها وتقديره (ا)Ibid,ppp14-10-16
يعرف
أمارتياس� نهج القدرة بأنه قدرة األشخاص عىل أن يعيشوا حيواتهم ي
ف
إن أول مــا كشــف أمارتيــا سـ ي ن
واعت�هــا غـ يـر كافيــة ي� بيــان
ـ� نهــج القــدرة كان لتوضيــح نقــص اعتمــاد جــون راولــز عــى توزيـ ـ ــع الســلع االساســية
ب
ف
ن
ـاس ي� جميــع أعمالــه
مقتضيــات العدالــة  ))Sen (2009),p213-215فــإذا كان النهــج هــو أهــم مــا عــرف بــه أمارتيــا سـ يـ� ويعتـ بـر الموضــوع األسـ ي
ف
ّ
األس الــذي ب ـن ي عليــه بنــاء تلــك النظريــة ،فــإن كان نهــج القــدرة يوجــد ي�
فإنــه يعتـ بـر موضوعــا رئيســيا ف ي� نظريتــه للعدالــة .بــل يمكننــا القــول بأنــه
ف
جمي��ع أج��زاء ومراح��ل نظريـ�ة العدال��ةو نظري��ة التنميــة لــه (البنيــة الفكريــة ،والبنيــة النســبية ،البنيــة التطبيقيــة العمليــة) ،فــإن ظهــوره ي� المرحلــة
األخ�ة(البنيــة التطبيقيــة) أ كـ ثـر جــاءا ،بحيــث يمكننــا ان نصــف المرحلــة األخــرة بالمرحلــة الـ تـى َّ
ـألت� مكملتـ ي ن
تكونــت بمسـ ي ن
ـ� بعضهمــا البعــض يكــون
ي
ي
ي
ِّ
متبدلـ ي ن
ـ� دورهمــا لبعضهمــا البعــض .بحيــث ليــس أحدهمــا بنيــة تحتيــة واآلخــر بنيــة فوقيــة ،بــل كل منهــا بنيــة تحتيــة
كل منهمــا معتمــدا عــى اآلخــر,

ف
ّ
ـاع) المبـن ي كل منهــا عــى
وفوقيــة ي� نفــس الوقــت مؤسســان أحدهمــا عــى أآلخــر( ،)Ibid,p217-219وهمــا نظريتــا (نهــج القــدرة) و (الخيــار االجتمـ ي
نعت� الحرية ه المفهوم المركزي ف� نظرية أمارتيا ي ن
س�
االختيار والحرية الموضوعية(  . ) Sen, Amartya1982, p,41-39و لهذا يمكننا أن ب
ي
ي
ف
ف
ي� التنميــة( والعدالــة ايضــا) ،كمــا هــو حــال (االتفــاق) حــول توزي ـ ــع الســلع األساســية ي� نظريــة جــون راولــز ،فإنــه هنــاك ش�ط لذلــك العقــد قبــل إبرامــه
عنــد راولــز وهو(حجــاب الغفلــة) .بحيــث يفـ تـرض عــدم وجــود أي معلومــات عــن حصصهــم أو مواقعهــم االجتماعيــة عنــد المشــار ي ن
ك� ف ي� العقــد .و
ن ف
كمــا أن هنــاك ش�ط بعــد إب ـرام العقــد وهــو معقوليــة العقــد وموافقتــه للعدالــة الشــهودية واإلحســاس بالعدالــة عنــد المشــار ي ن
ك� ي�
ك� وغـ يـر المشــار ي
ف
وه تســاوي مــع نهــج القــدرة .حيــث يكــون بإمــكان األفـراد توظيــف قدراتهــم وقابلياتهــم ي�
العقــد(  ،).Ibid,p218-222فــإن الحريــة الموضوعيــة ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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َّ
ـ� بهــا كشــف العالقــة بـ ي ن
تمكــن أمارتيــا سـ ي ن
ـ� الحقائــق االعتباريــة المعياريــة الـ ت يـى يعتـ بـر
الحي��اة الـ ت يـى له��م دليــل في اختيارهــا ،فالمرحلــة الفكريــة الـ ت يـى
ف
ت
ت
ـ�
االختيــار وحدتهــا األساســية والحقائــق الحقيقيــة الـ يـى تبحــث بهــا عــن الحقائــق الخارجيــة والـ يـى تجتمــع ي� القــدرات والحريــات الموضوعيــة فـ ي
ـار� يمكننــا
أرضيــة إرادة اإلنســان حيــث بتحريــك إرادة اإلنســان تظهــر تلــك القابليــات .كمــا أن تلــك القــدرات والحريــات الموضوعيــة لهــا وجــود خـ ج ي
أن نجعلهــا موضــوع دراســة العلــوم الموضوعية،ومــن هنــا نجــح أمارتيــا سـ ي ن
ـ� ف ي� الجمــع بينهمــا وكشــف نهــج القــدرة.
أما ف� المرحلة الثانية وه مرحلة التمايز ي ن
ب� مقاربته ومقاربة الفالسفة اآلخرين (وخاصة جون راولز ) وكشف أخطاء تلك المقاربات وخاصة
ي
ي
ف
ف
ت
ـا�  ،ومــن أخطائهــا عــدم إمــكان قياســها الدقيــق و ضعــف الجانــب العمـ يـ� فيهــا .ولهــذا اعتـ بـر أن أهــم مــا ي� نهجــه هــو إمكانيــات
ي� أساســها المعلومـ ي
ف
تطبيقهــا وتبلورهــا العمــ� ف� كافــة الحقــول المعرفيــة مــن ت
ال�بيــة اىل السياســة و خاصــة ي� علــم االقتصــاد كالتنميــة والرفــاه وبالفعــل تمكــن الحصــول
ي ي
ف
ش
عــى نتائــج مهمــة ي� اســتعمال ذلــك المنهــج وأن نهــج التنميــة الب�يــة المعتمــد عالميــا خـ يـر دليــل عــى هــذا النجــاح ( )Undp 1990وأن هــذا النجــاح
ف
ت ز
ت
ن
ـاع( Sen
مبـ ي عــى ال�كـ يـر عــى الحريــة الموضوعيــة الـ يـى تعــادل القــدرة عــى االختيــار ي� نوعيــة الحيــاة ومنهــا االعتمــاد عــى نظريــة الخيــار االجتمـ ي
))AmartyaThe 2009,p 233-237

ت
ـ� :يمكن توضيحه بشــكل أوســع عندما نرجع اىل نقطة تر ي ز
أما فيما يتعلق بنهج القدرة فيقول آمارتيا سـ ي ن
معلوما�()informational focus
ك�
لــه كنظريــة ف� التنميــة والعدالــة  ،إلن لــكل نظريــة ف� العدالــة نقطــة تركـ زـر معلومـ تـا� أي تحديــد الســمات الـ تـى ينبـغ ت
ال�كـ ي زـر عليهــا عنــد الحكــم عــى
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ف
مجتمــع مــا وتقييــم العدالــة( والتنميــة ايضــا)  ،فالمهــم هنــا أن ينظــر اىل كيفيــة تقييــم المنفعــة الشــاملة للفــرد ،فبعــض النظريــات تعتمــد ي� هــذا
ف
الصــدد تقييــم منفعــة الفــرد بداللــة دخلــه أو ثروتــه أو مــوارده ،ومنهــا مــا تعتمــد عــى الســعادة أو اللــذة الفرديــة كمــا هــو الحــال ي� النفعانيــة الـ ت يـى كان
جـ يـرم بينتــام رائدهــا .فيوضــح هــذان البديــان التبايــن بـ ي ن
ـ� المقاربــة القائمــة عــى المنفعــة وتلــك القائمــة عــى الدخــل ،غـ يـر أن مقاربــة القــدرة قائمــة
ي

عــى الحريــة ،فمقاربــة القــدرة ِّ
تقيــم المنفعــة الفرديــة بقــدرة الشــخص عــى عمــل أشــياء يكــون لديــه دليــل لتقديرهــاSen, Amartya(1982), (،
ِّ
 .)p,41-39ومن ثم تكون منفعة الشــخص بداللة الفرص أقل من منفعة شــخص آخر أقل منه قدرة عىل القيام بما يقدر اســتدالال من أشــياء إذا
ش
ت ز
�ء ممــا لديــه ســبب ودليــل لتقديــره
كانــت فرصتــه الحقيقيــة لعمــل هــذه األشــياء أضــأل ،فال�كـ يـر هنــا هــو وجــود الحريــة لفعــل أي عمــل أوكــون أي ي
ث
ئ
اع نهــج القــدرة أن
)أمارتيــا ســن،2011ص .(.337-339فمــن الواضــح أنــه كلمــا كان ازداد تقديرنــا لشـ يـى كلمــا كان هــذا أ كــر أهميــة ممــا ننجــزه ،فـ يـر ي
َ
نكــون أحـرارا ف ي� تحديــد مــا نريــد ،ومــا نقـ ِّـدر ،ومــا نقـ ِّـرر ف ي� النهايــة .ومــن هنــا يكــون نهــج القــدرة مرتبطــا بجانــب الفرصــة مــن الحريــة  .والمقصــود مــن
ِّ
ه الفرصــة الشــاملة وليســت النتيجــة النهائيــة فقــط ،ومــن ثــم أن نهــج القــدرة والحريــة ال تركــز عــى الوظائــف واألعمــال الخارجيــة ،بــل
الفرصــة ي
تز ف
تعتمــد عــى قــدرة ف ي� اقتنــاص الفــرص .كمــا أن النظريــة تعتمــد عــى الحريــة الشــاملة وليســت النتائــج النهائيــة ،وبــه يجعــل النظريــة غـ يـر مخ�لــة ي�
ـ� هذيــن المفهومـ ي ن
ـ� بــل يجعلهــا ممكنــة التطبيــق ف� جميــع المجتمعات.ولربمــا كشــف الفــرق بـ ي ن
مجتمــع معـ ي ن
ـ� مفتــاح كثـ يـر مــن مفاهيــم وبحــوث
ي
ـ� المفهومـ ي ن
ـ� بــل أغراضــه ومراميــه )المصــدر نفســه ،ص ( 339ولذلــك نقــوم بالتميـ ي زـر بـ ي ن
أمارتيــا سـ ي ن
ـ�:
ف
ش
ـ�ء أواالمتنــاع عــن القيــام
يبــدو أن لــكل قيمــة كالحريــة جانبــان( كمــا ذكرنــا ي� المطلــب األول) وهمــا الجانــب االعتبــاري الــذي يطلــب منــا قيــام بـ ي
ق
ن
ـار� يتــا� مــع الحقائــق الخارجيــة األخــرى وهــو مهــم بحــد ذاتــه دون اعتبــاره وســيلة لحقائــق
ـوع خـ ج ي
بــه ألنــه مب ـ ي عــى االختيــار  ،وجانــب موضـ ي
ف
ـار� للقيــم باسـ ي ن
ـلوب� ،األســلوب األول فهــو معــروف بأســلوب يل
ـ� مســألة كالتنميــة أن أصحــاب الق ـرار يتعاملــون مــع تلــك الوجــود الخـ ج ي
أخــرى ،فـ ي
ـال يــرى أن باإلمــكان الحصــول عــى التنميــة االقتصاديــة باالعتمــاد
(نســبة اىل رئيــس وزراء ســنغافورة يل)ينظــر اىل تلــك القيــم نظــرة وســيلية ،وبالتـ ي
وه التنميــة مــن دون التفــات اىل حريــات األفـراد)
عــى رفــع الناتــج الـ ي
ـكل و والتصنيــع وبطريقــة رسيعــة والمهــم هــو الوصــول اىل الحصيلــة النهائيــة ي
صن،أمارتيــا ،التنميــة حريــة2004 ، ،م،.ص(.17-27
ف
ن ف
و� عمليــة التنميــة يجــب النظــر اىل تلــك القيــم (كالحريات)نظــرة غائيــة وليــس
وهنــاك اســلوب ثــان تبنــاه أمارتيــا سـ يـ� ي� بحوثــه يذهــب اىل أنــه ي
ف
اعتبارهــا وســيلة لمســائل أخــرى ،لكونهــا مهمــة ي� حــد ذاتهــا )ســن،)1371( ،ص ،(.15-23وأن تأريـ ـ ــخ التنميــة واإلحصائيــات الدقيقــة تقــول لنــا
ف
أن تلــك العمليــات التنمويــة نجحــت و وصلــت اىل مرامهــا عندمــا نظــرت اىل تلــك القيــم بهــذه النظــرة .وإن كان يبــدو ي� الظاهــر والنظــرة الســطحية
أن عكــس هــذا هوالصحيــح ,فمثــا أن التنميــة والتطــور اليابـ نـا� لــم تبــدأ بالتصنيــع فقــط ،بــل بــدأت بالمســائل التنميــة ش
الب�يــة كالتعليــم )المصــدر
ي
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ـ� والهنــد عــى خــاف الظاهــر) المصــدر نفســه ،ص ..(54-59ويــرى أمارتيــا سـ ي ن
نفســه ،ص (،25-28وهــذا هــو نفــس الحــال ف� الصـ ي ن
ـ� أن هــذا
ي
ِّ
ن
األســلوب هــو األســلوب الناجــح فقــط ،ويجــب أن ينظــر اىل الدخــل والناتــج كوســيلة اىل تلــك القيــم ،ومــن هنــا حــاول أمارتيــا سـ يـ� أن يعــرف المــال

والـ ثـروة بمعـ نـى مخالــف لمعنــاه التقليــدي ،فالفقـ يـر الــذي يعيــش حيــاة صحيــة أطــول فإنــه أغـ نـى مــن صاحــب المــال الــذي ال يعيــش طويــا ،فالوصــول
ً
ف
اىل الحصيلــة النهائيــة ليســت مهمــة ي� حــد ذاتهــا بــل المهــم الحريــة الشــاملة الـ ت يـى تهمهــا حضــور اختيــار الفــرد كمــا يهمهــا حصــول النتائــج أيضــا
ف
( ..)Sen Amartya(2009),p36-37كمــا ه ال تقتــر عــى االختيــار بـ ي ن
ـ� الوظائــف الموجــودة فقــط بــل وجــود القــدرة واالختيــار ي� الفــرص
ي
ً
ف
رض
ت
أيضــا ،أن يعيــش اإلنســان الحيــاة الـ ت يـى لــه ســبب ي� تقديرهــا وهــذا هــو نهــج القــدرات الـ يـى نحــن بصــدد البحــث عنهــا ونــرى بـ ورة تبنيهــا مــن قبــل
ف
أصحــاب القـرار ي� بلداننــا اإلســامية والعربيــة (  ,)Ibid,p76-89ومــن ثــم يجــب النظــر اىل الحريــات الفرديــة الـ ت يـى تكــون بمثابــة تبلــور إرادة االنســان
ف
والديموقراطيــة كنقــاش عــام لتطويــر معلوماتــه ومناقشــة الجماعــة ف� اتخــاذ الق ـرارات كأهــداف ف� ذاتهــا وليــس حـ تـى لتطويــر المــوارد ش
الب�يــة ي�
ي
ي
ف
االقتصــاد ،وإن كان باإلمــكان حصــول هــذا ي� نفــس الوقــت!.
ف
ين
ين
و� صدد بيان القصد من نهج القدرة يبدي أمارتيا ي ن
مهمت� وهما:
مالحظت�
س�
ي
ت
معلوما�) ف� تقييم ومقارنة المنافع الفردية الشاملة  ،وال ت
تش� اىل (نقطة تر ي ز
تق�ح أية صيغ معينة لكيفية استخدام
ك�
أوال ،أن مقاربة القدرة ي
ي ي
المعلومــات ،ومــن ثــم يمكــن أن تظهــر اســتخدامات مختلفــة مناســبة لنــوع المســائل الم ـراد اســتعمال النهــج فيها(كالسياســات المتعلقــة بالبطالــة
ف
والعجــز والفقــر والحريــة الثقافيــة) ،بشــكل أ كـ ثـر عمـ يـ� اعتمــادا عــى البيانــات والمعلومــات المتوفــرة ي� الفرصــة ،فالنهــج تقيــم بداللــة االختيــار وليــس
ف
ن
و� الســنوات األخـ يـرة ذهــب بعــض الفالســفة وعلمــاء االقتصــاد اىل حصــول التقييــم و السياســة
بداللــة تصميــم معـ يـ� لتنظيــم المجتمــع ،غـ يـر أنــه ي
االجتماعيــة مــن خــال اســتخدام نهــج القــدرة! )أمارتيــا ســن،1391 ،ص (101_95ثانيــا ان مــن المهــم األخــذ بنظــر االعتبــار أن العمــل البـ شـري الــذي

ِّ
ف
نقــدره لــه جوانــب متعــددة يجــب أن تؤخــذ كلهــا بنظــر االعتبــار ،فهنــاك أعمــال عــدة مختلفــة ي� نفــس الوقــت كرفــع البطالــة والفقــر وســوء التغذيــة
ِّ
وغ�هــا مــن األعمــال الـ ت يـى نقدرهــا نقــارن بينهــا ونناقشــها ونســتدل لهــا  ،ويجــب ان نتعامــل مــع هــذا التنــوع وال
ورفــع المناقشــات والمشــاكل السياســية ي
يجــوز قرصهــا عــى بعــض جوانبهــا!) ســن ،أمارتيــا1391 ،ه.ش ،ص.(299-303
ينتقــد العلمــاء نهــج القــدرة عــى أســاس أنهــا تع ـن ي بالقــدرات الفرديــة وال يمكنهــا تقييــم المســائل المتعلقــة بالق ـرارات الجماعيــة  ،فيجيــب أمارتيــا
ف
سـ ي ن
ـ� أن نهــج القــدرة يمكــن اســتعمالها فيمــا يتعلــق بجميــع المجتمــع كمــا يســتعمل ي� القــدرات الفرديــة ،فإنهــا تطويــر للقــدرات الفرديــة وتبلــور
ن
ـاع الــذي يهتــم بالعمــل
الختيــار المجتمــع (،.)Sen amartya ,(1982), p21-25وهــذا هــو رس اعتمــاد أمارتيــا سـ يـ� عــى نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ـاع مــع مراعــات التفضيــات الفرديــة ،النظريــة الـ ت يـى ســنبحث عنهــا فيمــا يـ يـ�:
بالق ـرار الجمـ ي

المطلب الثالث
ن ف
ن
االجتماع):
س� ي� التنمية ( نظرية الخيار
الشق
الثا� لنظرية آمارتيا ي
ي
ي

يذهــب آمارتيــا سـ ي ن
ـ� اىل أن نقطــة ضعــف كل نظريــات التنميــة والعدالــة االجتماعيــة ســواء كانــت نظريــات توتاليتاريــة شــمولية او نظريــات
متعلقــة بتغيـ يـر الهيكلــة االقتصاديــة ه انهــا نظريــات فوقانيــة لهــا ش
م�وعهــا الحــا�ض الموجــود يفرضهــا عــى المجتمــع واالف ـراد ،دون الحســاب
ي
الختيــارات وتفضيــات فرديــة بــل الجماعيــة ،دون االلتفــات للخصوصيــات المتعلقــة بالمجتمعــات المختلفــة وثقافاتهــا المتنوعــة ،ومــن ثــم فشــلت
ف
ف
ي� تحقيــق التنميــة ي� تلــك المجتمعــات  ،بــل ان المجتمعــات الـ ت يـى ســلمت طريقاخاصــا بهــا تمكنــت مــن تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــمولية
ن
ـاع وبأضافــة نكهتــه الخاصــة عليهــا ،الـ ت يـى ال تعتمــد عــى الق ـرارات الجماعيــة لتحقيــق
ولهــذا حــاول آمارتيــا سـ يـ� تجديــد نظريــة الخيــار االجتمـ ي
التنميــة فقــط بــل تحتســب للتفضيــات واالختيــارات الفرديــة والجماعــات االقليــة حســابها ،و جعــل تلــك النظريــة مــع اإلضافــات الخاصــة بــه عليهــا
ف
ف
ن
ـا� لنظريتــه ي� التنميــة ونظريتــه ي� العدالــة ايضــا ،ألنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة كمــا ذكرنــا!.
الشــق الثـ ي
ف
ن
وه
يمكننــا القــول بــأن نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ه بديلــة للعدالــة االجتماعيــة وتنظيــم المجتمــع ي� مقاربــات العدالــة األخــرى ،ي
ـاع عنــد أمارتيــا سـ يـ� ي
ن ف
ث
ـ� ي� كتابات��ه وبحوثـ�ه وكـ فـى دليــا عــى ذلــك أنــه خــص بهــا محا�ض تــه الخاصــة الـ ت يـى ألقاهــا بمناســبة حصولــه عــى
م��ن أ كـثر م��ا اهت��م بهـ�ا أمارتي��ا سي ي
ف
ـاع ال تقــل مــن أهميــة (نهــج القدرة)وأظــن بأنهمــا الجانــب العمـ يـ� لنظريــة أمارتيــا
جائــزة النوبــل ي� عــام 1998م ،فــإن أهميــة نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ِّ
ين
س�ي في التنميــة .فــإن كان نهــج القــدرة يركــز عــى جانــب االختيــار والحريــة الموضوعيــة ومــن ثــم بـن ي أ كـ ثـر مــا بـن ي عــى اإلرادة اإلنســانية مــع عــدم
ت ز
ش
ـ� تهتـ ُّـم باألســاس
ـاع وإن كانــت معنيــة بالقـرارات الجماعيــة فـ ي
إهمــال نقطــة ال�كـ يـر المعلوماتيــة (التنميــة مــن أجــل البــر) .أمــا نظريــة الخيــار االجتمـ ي
عــى دور النقــاش و أهميــة توســيع دائــرة المعلومــات للوصــول اىل الق ـرارات الجماعيــة مــع رعايــة التقييمــات ت
وال�تيبــات والتفضيــات الفرديــة(
ش
ـ� تعتمــد عــى القــدرة الدركيــة لإلنســان أ كـ ثـر مــن اعتمــاده عــى القــدرة اإلراديــة ومــن ثــم يكتمــل العلــم مــع اإلرادة.
التنميــة بالبــر) .فـ ي
ف
ـر� الــذي يعالــج مســألة التوصــل اىل تقييمــات جمعيــة قائمــة عــى أولويــات فرديــة بعبــارات أقــرب مــا تكــون
فيمكننــا تعريفهــا بذلــك الحقــل المعـ ي
ِّ
 .وقــد انصـ َّ
ـب عمــل المنظريــن األوائــل تهيئــة إطــار التخــاذ الق ـرارات العقالنيــة والديموقراطيــة لمجموعــة مــن النــاس مــع االلتفــات اىل
رياضيــة
وه الوصــول اىل الق ـرارات الجماعيــة مــع رعايــة التفضيــات الفرديــة
مفضــات ومصالــح كل األف ـراد(  .)Ibid,p309-315إال أن هــذه المســألة ي
ن ف
ـي� ي� عهــد الثــورة الفرنســية (وكان فيهــم مــن كان مــن قــادة تلــك الثــورة) حاولــوا
بــدت مســتحيلة التحقيــق  .وإن كان علمــاء الرياضيــات الفرنسـ ي
ف
ض
ـياس مــن قــادة الثــورة الفرنســية (كوندروســة)
ـا� والسـ ي
ه كشــف االســتحالة وخاصــة ي� محاولــة الريـ ي
فــك تلــك االســتحالة فكانــت النتيجــة ي
المعروفــة باســتحالة كوندورســة ،وبالمقابــل كانــت نظريــات العدالــة االجتماعيــة الـ ت يـى تعتمــد عــى مفهــوم واحــد كالحاجــة أو الحــق نظريــات ســهلة
َّ
ف
ـاع ي� الحاشــية حـ تـى بدايــة النصــف
و متناســبة ومنســجمة موجــودة فتبنتهــا الــدول والفالســفة ( .)Ibid,p17-19فبقيــت نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ن ف
ش
ـاع)
الثـ ي
ـا� ي� قــرن الع�يــن ،فقــام (أرو) الفيلســوف والعالمــة االقتصــادي بإحيــاء تلــك النظريــة ،وهــو الــذي أعطاهــا اســم نظريــة (الخيــار االجتمـ ي
ـاع مــع رعايــة
وه معادلــة رياضيــة مهمــة كشــفت اســتحالة اتخــاذ الق ـرار الجمـ ي
وه معروفــة اليــوم باســتحالة (أرو) ،ي
وإن كشــف اســتحالة أخــرى ي
ف
أخــف األولويــات الفرديــة .فــكان نتيجــة متشــائمة � مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الـ تـى يحتــاج ش
الب�يــة اىل ديموقراطيــة أصيلــة ترجــع اىل
ي
ي
ن
ت
ف
ت
ـا� دون أي اعتبــار
ـمول فوقـ ي
وه أهــم مــا تمتــاز بــه تلــك النظريــة عــن نظريــات العدالــة االجتماعيــة الـ يـى تـ ي
ـأ� بحــل شـ ي
النــاس ي� القـرار عــى مــا تهمهــم .ي
ن
ت
ق
ن
ن
ـب� الريــادي الــذي قــام بــه (آرو)
آلراء المعنيـ يـ� ودون أد� حســاب للمســائل وال�اتيــب النســبية الموجــودة بـ يـ� األشــخاص ،ولهــذا وبعــد العمــل السـ ي
ن
ت
ش
ـ� التفضيــات الفرديــة كعــدم قبــول الديكتاتوريــة ،وبعــد المناقشــات العميقــة والواســعة الـ ت يـى أجريــت حولــه قبــل
واشــراطه �وطــا أد� لعــدم تنـ ي
ُّ
ف
ـاع
ـر� ،رغــم ظهــور اســتحاالت متعاقبــة فيهــا .اال أنــه كشــف أيضــا أنــه يمكــن حلــه بجعــل إجـراءات اتخــاذ القـرار االجتمـ ي
ـاع كفــرع معـ ي
الخيــار االجتمـ ي
ف
أ كـ ثـر حساســية للمعلومــات  ،ويبــدو أن المعلومــات عــن مقارنــات صــاح الحــال والمزايــا النســبية بـ ي ن
ـ� الألشــخاص ذات أهميــة حاســمة ي� هــذا
الحــل!( .)Ibid,p43-46
ن
ـا� يبحــث عنــه ويحــاول التأصيــل لــه ،غـ يـر أن هــذا التأري ـ ــخ
إن كان تأري ـ ــخ القـرارات االجتماعيــة يعــود اىل تأري ـ ــخ قديــم وهــذا أرســطو الفيلســوف اليونـ ي
ف
ن ف
ـ� ي� بدايــة محا�ض تــه ي� جائــزة نوبــل ،بــأن الجمــل كان مــن المقـ َّـرر أن يكــون
مملــوء باســتحاالت وانتكاســات حـ تـى أن هنــاك مثــال يحكيــه أمارتيــا سـ ي
ِّ
حصانــا ولكــن أصبــح بهــذا الشــكل بقـرار مــن الجماعــة ( )Ibid,p11-14ويعقــب ســن عــى هــذا القــول بأنــه صحيــح أن الحصــان أجمــل وأ كـ ثـر تناســبا
ف
ث
ش
ـاع عمليــة صعبــة ولكــن
منــه ،إال ان الجمــل هــو أ كــر تحمــا مــن الحصــان يمكنــه البقــاء والســفر ي� الصحـراء أليــام بــدون �ب المــاء ،فالخيــار الجمـ ي
ليــس لنــا بــد منهــا اال بقـرار فــردي مــن قبــل حاكــم مســتبد )ســن ،أمارتيــا ،انديشــه عدالــت)1379(،ص).127-134
ـاع بــل تتعلــق بمســائل أخــرى كمســألة حريــة الســوق و قضيــة العدالــة و تقليــل الفقــر و
غـ يـر أن هــذه المشــكلة ليســت قــارصة عــى الق ـرار الجمـ ي
ف
ف
تحقيــق التنميــة ،فــإن قمنــا بتوســيع الحريــة الســوقية َّ
ضيقنــا ي� دائــرة العدالــة ,وكلمــا وســعنا ي� دائــرة العدالــة االجتماعيــة و تدخــل دولــة كلمــا قـ َّـل
ف
ف
ف
ـاع ألنــه غـ يـر ممكــن القيــام باتخــاذ القـرار واحتســاب التفضيــات الفرديــة ي� نفــس الوقــت،
الفعاليــة االقتصاديــة ي� الســوق .وكــذا ي� الخيــار االجتمـ ي
ف
رض
اع المســائل الجزئيــة النســبية )
اال أنــه ي
و� جميــع األحــوال ليــس مــن ال ـ وري اللجــوء اىل النظريــات المطلقــة لكونهــا فوقانيــة وغـ يـر كافيــة وال تـر ي
المصــدر نفســه ،ص ،)134-136غـ يـر كافيــة ألننــا ف� صــدد إنشــاء قـرار حــول مســائل جزئيــة بـ ي ن
ـ� االفـراد يهمهــم وليــس تجديــد نظــرة كليــة ال يمكــن
ي
التعامــل بهــا مــع تلــك المســائل الجزئيــة ،اال أن أمارتيــا سـ ي ن
ـ� يذهــب اىل أن باإلمــكان حــل تلــك المســألة بتوســيع المعلومــات كمــا فعــل كوندورســة
االجتماع ف ي� مسألة تحديد النسل جوابا لمالتوس االقتصادي المشهور ،فقال :كوندورسة بأنه بازدياد المعلومات و ارتفاع
الرائد لنظرية الخيار
ي
ِّ
ت ف
ن
ن
ـا� ي� اتخــاذ
توعيــة المجتمــع ســتخفض عــدد األوالد والمواطنـ يـ� ،ومــن هنــا يركــز أمارتيــا سـ يـ� عــى ازديــاد المعلومــات و توســعة األســاس المعلومـ ي
َّ
ف
ف
القـرارات الجماعيــة ومــن هنــا يظهــر اهتمــام أمارتيــا سـ ي ن
ـ� المركــز عــى الحريــة ي� التفكـ يـر وإبــداء الـرأي و وجــود النقــاش العــام لتحقيــق التنميــة ي�
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المجتمــع( ..)Sen (2009),p335-338
ف
ُّ
ق
ـاع وشــف مكانتهــا ي� التنميــة يجــب علينــا الرجــوع اىل موضــوع العدالــة
ـ� نكشــف الموقــع الحقيـ ي لنظريــة الخيــار االجتمـ ي
إن الباحــث يظــن أنــه لـ ي

ه العدالــة التوزيعيــة وليــس العدالــة االجتماعيــة
االجتماعيــة والعدالــة التوزيعيــة ،يبــدو أن الموجــود قبــل العصــور الحديثــة مــن هــذه الناحيــة ي
ف
خ
ـ� البدايــة كانــت العدالــة التوزيعيــة
والخيــار االجتمـ ي
ـاع(  ..)Ibid,p345-354ومــن ثــم علينــا البحــث حــول المفاهيــم الثالثــة وظهورهــا التأريـ ي  ،فـ ي
ـ� أفـراد المجتمــع وليــس العدالــة المطلقــة  ،أي المســاواة بـ ي ن
الـ تـى بحــث عنهــا أرســطو تطلــب المســاوات النوعيــة الهندســية بـ ي ن
ـ� افـراد فئــات المجتمــع
ي
ن
ن
وليــس بـ يـ� جميــع األفـراد وهــذا هــو معــى المســاواة النوعيــة )ديفيــد جونســتون ،2012ص ،) 279اال أن هــذا التوزي ـ ــع يكــون بمقاديــر وليــس جزافــا

ف
ن
ـدس .أمــا العدالــة االجتماعيــة فظهــرت ي� العصــور الحديثــة وتع ـن ي التوزيـ ـ ــع عــى أســاس حقــوق األنســان والمســاواة
وهــذا هــو معــى التوزيـ ـ ــع الهنـ ي
ـ� الفئــات نفســها .ولكــن مشــكلة العدالــة االجتماعيــة كمــا يقــول منتقدوهــا أن القائمـ ي ن
ـ� أف ـراد الفئــات بــل بـ ي ن
ليــس فقــط بـ ي ن
ـ� بتطبيقهــا يقومــون بمــا
يدعــون منعــه وهــو المســاواة وعــدم االســتغالل وبمــا أن قراراتهــم ملزمــة فإنهــم سيســتغلون صالحياتهــم لمصالحهــم الشــخصية وانهــم يســتعملون
ف
تنظيمــات وترتيبــات ي� التطبيــق عــى أفـراد المجتمــع عــى الرغــم منهــم و يفرضونهــا عليهــم مــن غـ يـر إرادة منهــم )المصــدر نفســه ،ص.(.234-242
ً
ت
ـاع الـ ت يـى تحــاول اتخــاذ القـرارات ومنهــا المتعلقــة بالتوزي ـ ــع بنــاءا عــى قـرارات جماعيــة مــع مراعــات التفضيــات
وبعدهــا تـ ي
ـأ� نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ِّ
ـاع آخــر مــا وصــل اليــه الفكــر
الفرديــة حيــث أن االف ـراد يقــررون حــول مــا يهمهــم بــدون فــرض أحــد عليهــم وب ـهــذا تكــون نظريــة الخيــار االجتمـ ي
اإلقتصــادي حــول هــذا الموضــوع وان كانــت موجــودة منــذ الثــورة الفرنســية وحــاول آمارتياسـ ي ن
ـ� إحيائهــا.

ن
الثا�
المبحث
ي
ن ف
آمارتياس� ي� التنمية
دور الدولة و نظرية
ي

المطلب االول

ف
تاريـ ــخ دور الدولة ي� النشاط االقتصادي

ف
اختلفــت آراء المذاهــب حــول تدخــل الدولــة ي� االقتصــاد بنــاءا عــى اختــاف علــة وغايــة هــذا التدخــل ومــن ثــم اختلفــت دالئــل تلــك المذاهــب
حــول تدخــل او عــدم تدخلهــا .فعلينــا بيــان آراء تلــك المذاهــب وأدلتها.مــع مالحظــة أن تلــك آراء وأدلتهــا التتعلــق بفـ تـرة زمنيــة معينــة ،بــل يمكــن
ـال ال يمكــن االدعــاء _مثــا_ بــأن اآلراء
القــول بــأن المذاهــب المؤيــدة والمعارضــة للتدخــل تقريبــا موجــودة بالتــوازي عـ بـر جميــع المراحــل ،وبالتـ ي

ـيكي� ألن هنــاك التجاريـ ي ن
ـ� والكالسـ ي ن
والمذاهــب كانــت مــع عــدم التداخــل كمذهــب الطبيعيـ ي ن
ـ� كانــوا يؤمنــون بتدخــل الدولــة وان كان تفسـ يـرهم
يختلــف عــن تفسـ يـر المذاهــب الطالبــة بالتدخــل بعــد (كيـنز ) ،وان يعتـ بـر المذاهــب والنظريــات الجديــدة طالبــة للتدخــل فانــه عــى جانــب الطالبـ ي ن
ـ�
ف
ـ� عــن الكالســيك الجــدد الطالبـ ي ن
بالتدخــل كالكي�نز يــة وانصــار دولــة الرفــاه فــإن هنــاك آراء المدافعيـ ي ن
ـ� بعــدم تدخــل الدولــة ي� الســوق واالقتصــاد( Gi

.)llis,Perkins,Roemer,Sondgras3ed 1994 Nortok. P32-34
اوال :آراء انصار عدم التدخل:

ف
و� اضيــق الحدود.والســبب فيمــا دعــوا اليــه هــو النتائــج غـ يـر
1الطبيعيــون( :)Physiocratesيرفــض الطبيعيــون تدخــل الدولــة اال فيمــا البــد منــه يـ� التدخليـ ي ن
المرضيــة والمتدهــورة الـ تـى حصلــت ف� االنتــاج الــزراع ف� فرنســا بســبب آراء التجاريـ ي ن
ـ� و بســبب فســاد يب�وقراطيــة الدولــة ويســتند
ي ي
ي
ي
رض
وه بذلــك تنــادي ب ـ ورة الرجــوع اىل
ـ� القائــم عــى مبــادئ الحريــة وتحقيــق المصلحــة الشــخصية والمنافســة ،ي
الطبيعيــون عــى النظــام الطبيـ ي
الطبيعــة ،ألن هنــاك قواعــد طبيعيــة تحكــم الفعاليــة االقتصاديــة وتسـ يـره بانتظــام دون �ض ورة تدخــل الدولــة الـ ت يـى يجــب عليهــا ان تـ تـرك األفـراد احـرارا
يحكمــون األحــداث االقتصاديــة ،ألن هنــاك يــدا خفيــة تعمــل عــى خلــق التــوازن المســتمر بـ ي ن
ـ� المصالــح ،وأن كل تدخــل مــن قبــل الدولــة يؤخــر النمــو
االقتصــادي ويعطلــه( .)Hettne, B. (1995)..p450-46
ت
اآل� مــن قلــم (آدم ســميث).
2الكالســيك :تقــوم آراء الكالســيك عــى فكــرة الحريــة المطلقــة للفردبنــاءا عــى المبــدأ القائــل ( دعــه يعمــل دعــه يمــر) يف
ف
وان أنصــار هــذه المدرســة يمتنعــون تدخــل الدولــة ي� الحيــاةا القتصاديــة و االجتماعيــة لألفـراد و يطلبــون ان يقتــر دور الدولــة ي� حراســة الســوق
ضرض
ت
ال�ت تع��وق النش��اط االقتصــادي،
والمجتم��ع ويتقلصليصبحدوره��ا دور (الدولةالحارس��ة)،كما ين��ادي الكالس��يك بـ ورة إزالةــ الدولةــ ل��كل القي�وـد ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
غ
ش
ت
مــع تــرك كل فــرد حــر ي� تحقيــق مصلحتــه و يبــا� كل األنشــطة االقتصاديــة الـ يـى يختارهــا ،وطبــق النظــام الحريــة الطبيعيــة فعــى الدولــة أن تل ـ ي
التنظيم الموجه للسياسة التجارية وتكفل حرية مرور السلع داخل الدولة وان تحرر تجارتها الخارجية .وان المذهب الكالسيك يذهب
الجهاز
ي
ف
ـوم غـ يـر كفــوء إلدارة االنتــاج والتوزيـ ـ ــع والتخصيــص بشــكل يحقــق الكفــاءة
اىل أن هنـ�اك يدا خفيــة يحقــق التــوازن ي� الســوق وأن الجهــاز الحكـ ي
والتشــغيل الكامــل( ..)Peet, R, & Hartwick E (2009) p76-89
ف
3آراء الكالســيك الجديــد :كان أنصــار الكالســيك الجديــد ي� البدايــة يذهبــون اىل أن اآليــة الســوق تتصــف بإخفاقــات ذاتيــة تطلــب تدخــل الدولــةف
ّ
ـ� ي� كل األزمــات االقتصاديــة هــو تدخــل الدولــة
لمعالجتهــا،اال انــه ومــع بدايــة ســبعينات القــرن المنــرم غـ يـروا رأيهــم وذهبــوا اىل ان الســبب الرئيـ ي
ف
ف
ي� الســوق والنشــاط االقتصــادي ،ولهــذا طلبــوا ب ـرض ورة تقليــص دور الدولــة ي� النشــاط االقتصــادي وعــى الدولــة بــدل ان تركــز عــى العدالــة
وإعــادة توزيـ ـ ــع الدخــل عليهــا ان تقــوي الكفــاءة والنمو.ويرىالكالســيك الجــدد بأنــه عــى الدولــة أن ترجــع اىل المفهــوم القديــم وهــو مفهــوم الدولــة
ف
ف
إال� أضيــق الحــدود عــى ،وان تتحقــق النشــاط االقتصــادي عــى أســاس حريــة الســوق والمبــادرة
الحارســة وأن ال تتدخــل ي� النشــاط االقتصــادي ي
الفرديــة((.Simon, D. (2006),p33-38
ثانيا :آراء المؤيدين لتدخل الدولة ف ي� النشاط االقتصادي:

1التجاريــون( :)Merchantilisمــع زيــادة حجــم التجــارة وتراكــم الراســمال ذهــب التجاريــون اىل �ض ورة تدخــل الدولــة ،وذلــك مــن أجــل حمايــةف
الســوق الداخليــة مــن الســلع الخارجيــة الــواردة المنافســة للســلع الداخليــة ،ومــن أجــل تعظيــم الـ ثـروة وتحقيــق فائــض ي� المـ ي زـران التجــاري وذلــك
ف
عــن طريــق محاولــة زيــادة تملــك الدولــة للمعــادن النفيســة والـ ت يـى تمكــن االقتصــاد الوطـن ي مــن زيــادة نشــاطها ي� التجــارة الدوليــة ،و تهيئــة الظــروف
واالســباب لزيــادة صادراتهــا )طيليس،ثركي ـنز  ،رومــر ،اســنودطراس 1388،ه.ش .ص(.67-70
ن
ئ
ن
ـا� و صديــق (آدم ســميث ) ديفيــد
ـا� للفيلســوف ب
ال�يطـ ي
يذهــب الباحثــون اىل أن طلــب التجاريـ يـ� بتدخــل الدولــة يرجــع اىل رد نظريــة التــوازن التلقـ ي
ه تتــوزع تلقائيــا دون الحاجــة إىل وجــود الدولــة ،كمــا أن تدخــل الدولــة
هيــوم القائمــة عــى عــدم التــدخ ل ألن المعــادن النفيســة كالذهــب انمــا ي
ف
لتوزي ـ ــع المعــادن النفيســة يتســبب ي� ارتفــاع أســعارها ،األمــر الــذي يــؤدي إىل عجــز الدولــة عــى زيــادة قيمــة الصــادرات )المصــدر نفســه،ص.(23-34
ف
 2الكي�نز يــة :مــن المعــروف أن النظريــة الكي�نز يــة ظهــرت بعدمــا حــاول كي ـنز معالجــة اآلثــار الســلبية للكســاد القتصــادي الكبـ يـر ي� عــام 1929ف
ف
م وذهــب كي ـنز ي� نظريتــه اىل ان ســبب االختــال يرجــع اىل عــدم عمــل االقتصــاد ي� مســتوى التشــغيل الكامــل ممــا انتــج منــه البطالــة المرتفعــة،
ن ف
ـ� ي� االســتثمار وذهــب ايضــا ان المشــكلية الجذريــة ان الفكــر االفتصــادي
وان التشــغيل الكامــل ال يمكــن ان تتحقــق اال عنــد تحقــق مســتوى معـ ي
ـكل وذلــك مــن مــن
ـكل وآليــة الســوق لحــل المشــكلة ،ولهــذا ذهــب اىل أن عــى االقتصــاد االعتمــاد عــى جانــب الطلــب الـ ي
تتعتمــد عــى العــرض الـ ي
خــال تدخــل الدولــة وذلــك مــن أجــل زيــادة معــدل التشــغيل وأن هــذا ال يتحقــق اال مــن تدخــل الدولــة) المصــدر نفســه،ص .(23-34وبــه ارجــع
الــدور المركــزي اىل الدولــة ي ز
وم�انيتهــا العامــة  .وكان تأثـ يـر نظريــة كيـنز لــم يقتــر عــى االقتصــاد بــل تجــاوزه اىل الحقــول المعرفيــة األخــرى كالقانــون

ف
والسياســة وخاصــة ي� مفهــوم العدالــة والنظريــات الخاصــة بهــذا المفهــوم ويقــال أن نظريــة العدالــة لفيلســوف العدالــة المشــهور جــون راولــز لــم
تكــن اال توســيعا لنظريــة كي�نز )المصــدر نفســه،ص.45-48
ان كي ـنز رفــض جميــع مــا اعتمــد عليــه معارضــو تدخــل الدولــة كوجــود اليــد الخفيــة الـ ت يـى تعيــد اىل الســوق توازنــه تلقائيــا .كمــا نــادى كي�نز بوجــوب
اضطــاع الدولــة بــدور هــام ليــس فقــط مــن خــال السياســة الماليــة والنقديــة ،بــل أيضامــن خــال القيــام بــاأل عمــال العامــة كإنشــاء المرافــق ،ذلــك أن
ف
ف
ـتثمار� نفــس الوقت،وهــذا
ـ� كال مــن االســتهالك واالسـ
ي
تدخــل الدولــة ي� النشــاط االقتصــادي هــو العامــل القــاد رعــى تنميــة الطلــب الـ ي
ـكل حيــث ينـ ي
يتطفــل تحقيــق االشــتغال الكامــل والنمــو االقتصــادي.
ـاع بـ شـرط تداخــل
 3رأي مؤيــدي دولــة الرفــاه :يذهــب انصــار هــذا الـراي اىل ان الســوق والمنافســة هــو االليــة الطبيعيــة لتحقيــق الرفــاه االجتمـ يالدولــة مــن أجــل حصــول كل فــرد عــى حاجاتــه اال�ض وريــة مــن التعليــم والتغديــة والســكن وذلــك عــن طريــق معالجــة مــا يصيــب الســوق مــن حــاالت
االحتــكار و التقلبــات األقتصاديــة والصدمــات الخارجيــة الـ ت يـى تــؤدي اىل عــدم حصــول التوزيـ ـ ــع والتخصيــص العــادل للســلع العامــة والمــوارد بشــكل
عــام مــا ينتــج منــه تحســن أحــوال البعــض عــى حســاب البعــض اآلخــر ،مــع مالحظــة ان هــذا التدخــل ال يقتــر عــى تقديــم الخدمــات واالعانــات
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ف
االجتماعيــة بــل يمتــد اىل تخصيــص المــواد باكـ ثـر فعاليــة وتحديــد حــاالت عــدم الكفــاءات ي� الســوق وتقليــص الجوانــب الســلبية فيهــا وكل هــذا
ف ي� ســبيل اســعاد افـراد المجتمــع و اشــباع حاجاتهــم.
ف
ت
ت
اك التدخــل الواســع للدولــة و تكــون الفاعــل المركــزي بــل الوحيــد ي� النشــاط االقتصــاد وذلــك مــن أجــل
اك :يؤيــد الفكــر االشــر ي
4الطــرح االشــر يتحقيــق المصلح��ة العام��ة عـ�ل حس��اب المصلخح��ة الفردي��ة وذل��ك عــن طريــق خصائصهــا مــن امتالكهــا لوســائل االنتــاج و تخطيطهــا المركــزي و
والعدالــة توزيعهــا( المصــدر نفســه.).49-44،

ن
الثا�
المطلب
ي
التنمية عند آمارتيا ي ن
س� واآلخرين

ف
ـر� واحــد كاالقتصــاد ،بــل تختلــف تلــك النظريــات حســب العلــوم والحقــول المعرفيــة الـ ت يـى تذكــر فيهــا .فمثــا
ال تتعلــق نظريــات التنميــة بحقــل معـ ي
ف
ف
ث
واالن�وبولوجيــا والعلــوم السياســية والنظريــات الـ ت يـى تركــز عــى الثقافــة ي� التنميــة و الـ ت يـى تنظــر اىل التنميــة
هنــاك نظريــات للتنميــة ي� علــم االجتمــاع
مش�ك يرجع اىل ث
من الناحيةالتأريخية ونظريات الجغرافيا للتنمية وكذا النظرياتاالخالقية ف� التنمية  ،وإن كان هناك أساس ت
اك�ها يعود اىل مبدأ
ي
ف
ـ� العلــوم ف� كل عــر  ،.لــذا فــإن كنــا ركزنــا عــى نظريــات التنميــة � االقتصــاد فكأننــا تطرقنــا اىل التنميــة (ريضــارد ثيــت ،الـ ي ن
التعــاون المتبــادل بـ ي ن
ـ�
ي
ي
هــارت ويــك بهــار  ١٣٨٩ه ش ،ص)15
أوال :التنمية عند اآلخرين:

ف
ـ� أن الفــرق بـ ي ن
يــرى بعــض الباحثـ ي ن
ـ� نظريــات النمــو ونظريــات التنميــة إن مايتمثــل ي� تركـ ي زـر نظريــات النمــو عــى تــوازن االســتثمار مــع االدخــار ،بينمــا
ّ
ن ت
ـمال والزيــادة الســكانية وتكيفهمــا معــا وهــذا الفــرق رغــم كونــه اليشــكل تميـ ي زـرا علميــا إال أنــه يفيــد
تركــز نظريــات التنميــة عــى التــوازن بـ يـ� ال�اكــم الرأسـ ي
فيكونــه تميـ ي زـرا للنظريــات المتعلقــة بالــدول المتخلفــة عــن تلــك المتعلقــة بالــدول المتقدمــة وعــى ذلــك يحتــوي الفكــر االقتصــادي عــى مجموعتـ ي ن
ـ�
ف
مــن النظريــات  ،تتنــاول األوىل النمــو االقتصــادي ي� الــدول المتقدمــة ،لتهتــم األخــرى بظــروف التنميــة االقتصاديــة بالبلــدان المتخلفــة( المصــدر

نفسه ،ص.) 15

ـ� النمــو والتنميــة االقتصاديــة كمــا َ
عرفهــا الباحثــان (ريضــارد ثيــت ،الـ ي ن
ومــن هنــا يمكننــا الـ شـروع ف� تعريــف التنميــة بنــاءا عــى هــذا التمايــز بـ ي ن
ـ� هــارت
ي
ف
ش
ويــك) بهــذا الشــكل(التنمية بمعـ نـى االســتفادة مــن وســائل االنتــاج المجتمــع مــن أجــل تحسـ ي ن
ـ� �ائــط الحيــات لــذوي الدخــل االقــل والفق ـراء ي�
ف
ف
ش
ت
و� معنــاه الضعيــف اي حينمــا نركــز عــى النمــو
�ء لجميــع افـراد المجتمــع  ،حــى انــه ي
المجتمــع ،ي
و� معنــاه الضيــق خلــق النصيــب األوفــر مــن كل ي
االقتصــادي تحــت ســيطرة نخبــة فإننــا نســمع اصواتــا ضعيفــة مســتمرة حــول تحسـ ي ن
ـ� الظــروف الماديــة لعــدد كبـ يـر مــن أفـراد المجتمــع ،وان كان
ف
ن
و� هــذه القـراءة تكــون هــذه العمليــة مشــكوك فيهــا)
آليــة التــرب مــن األعــى اىل األد� ()Trickle downيكــون مــن االغنيــاء اىل الفقـراء اال انــه ي
(ريضــارد ثيــت ،الـ ي ن
ـ� هــارت ويــك بهــار  ١٣٨٩ه ش ،ص)15
يوجــد جــذور التنميــة ف� المفاهيــم االساســية الموجــودة ف� عــر التنويــر وبدايــات العــر الحديــث الــذي هدفــه تحسـ ي ن
ـ� الحيــاة والــذي يريــد تحــرر
ي
ي

االنســان مــن جهتـ ي ن
ـ� ،جهــة محاولــة الســيطرة عــل الطبيعــة والنقائــص الموجــودة فيهــا وذلــك عــن طريــق الصناعــة والتكنلوجيــا المتقدمــة.
ف
ت
ن
ـذا� لإلنســان ( .)self – emancipationوهــذا يظهــر ي� مقولــة ماركــس
ويحــاول تحريــر اإلنســان مــن جهــة اخــرى وهــذا يع ـ ي التحريــر الـ ي
ف
ف
المشــهورة الـ ت يـى قــال فيهــا (أن الفالســفة كانــوا يفكــرون ي� كشــف حقيقــة الوجــود وهــا آن االوان ان نفكــر ي� تغيـ يـر الوجــود بــدل كشــفه) فالتنميــة
تعـن ي الســيطرة اإلراديــة عــى العالقــات والروابــط والمناســبات اإلنســانية الـ ت يـى تشــكل فيهــا الماهيــة االنســانية .عــى ان التنميــة بحــد ذاتهــا بنــاءا عــى
ف
ف
ن
ـا� الــذي يعتـن ي بالظــروف االخالقيــة واالجتماعيــة والسياســية
ـا� ،وخاصــة ي� االتجــاه الثـ ي
ـاع والثقـ ي
اتجــاه تنتــج التغيـ يـر والتقــدم االقتصــادي واالجتمـ ي
ف
داخــل المجتمــع والثقافيــة ،وهــذا هــو رس ظهــور انــواع جديــدة مــن التنميــة ي� الفـ تـرة االخـ يـرة مــن الـ ت يـى غـ يـر تغـ يـر المفهــوم فيهــا مــن النمــو االقتصــادي
ّ
النميــة والتنميــة الشــمولية والمســتدامة ،اي ان التغيـ يـر الحاصــل بواســطة التنميــة ادت اىل تغيـ يـر مفهــوم التنميــة ذاتهــا .ومــن ثــم يظهــر العمــق
ّ
ف
ه نظريــة حديثــة بحــد ذاتهــا نتيجــة التحــوالت الـ ت يـى حصلــت ي� العــر الحديــث الـ ت يـى لــم تكــن لهــا ســوابق
الفكــري للـرأي الــذي يـ ي
ـدع بــأن التنميــة ي
ّ
ن ف
ف
ـ� ي� التنميــة أن مــا أدى اىل ظهــور
ي� كل التأري ـ ــخ البـ شـري مــن قبــل ،منهــا تغيـ يـر مــا كان يعتـ بـر مطلقــا وغـ يـر قابــل للتغيـ يـر ،ولهــذا ذهــب بعــض المحققـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ق
ـاع الموجــود ي� المجتمــع الحديــث ،فــإذا كان موضــوع مــا
التنميــة هــو النظــر النسـ ب يـى اىل مــاكان مطلــق كالنســبية المعرفيــة والتنــوع االخـ ي
ـا� واالجتمـ ي
ف
ف
يعتـ بـر نســبيا يمكــن التفكـ يـر ف� تغيـ يـره واالســتفادة منــه لتحسـ ي ن
ـ� حــال االنســان .اال ان هــذا التغيـ يـر يجــب ي� مصلحــة الجميــع ي� الحــال او المســتقبل
ي
(.)Velasquez,M.G.(1997) (pp15-26
ف
ولهــذا ال يتحقــق التنميــة ي� النمــو الــذي يســتفيدمنه فئــة معينــة( صعــود فقــط) بــل يلــزم أن يكــون لمصلحــة الطبقــات الفقـ يـرة ايضــا( نــزول ايضــا)،
ف
اي اليكــون التغيــر عموديــا فقــط بــل يجــب ان یکــون افقيــا ايضــا .وهــذا التغيــر االفـق هــو الــذي يخلــق فــضءا يعيــق حركــة ت
ال�اجــع اىل الصفــر ي�
ي
ي
ي
ف
ن
ـة� المجــات االنســانية والبيئيــة االخــرى ظــن ومــن هنــا يمكــن تســمية االتجــاه
التغيـ يـر العمــودي ويجمــع بـ يـ� اللتطــور والتنميــة االقتصاديــة والتنميـ ي
االول ب(االتجــاه الضيــق) الــذي يعتمــد عــى النمــو او ( التنميــة االقتصاديــة فقــط) .واالتجــاه الواســع الــذي ال يركــز عــى النمــو بــل ال عــى التنميــة
ـ�
ـ� التنميــة كل المجــاالت االنســانية االجتماعيــة واالخالقــة و الثقافيــة ايضــا .ويسـ ي
االقتصاديــة فقــط ،وانمــا التنميــة االنســانية الواســعة اي تغـ ي
ف
ف
آمارتيــا سـ ي ن
ـ� االتجــاه االول باتجــاه يل( نســبة اىل يل رئيــس وزراء االســبق لســنغافورة) الــذي ال يــرى ي� العمليــة التنمويــة ي� االنســان والجوانــب
ت
ـو� عــى اعتبــار أن هــذا يــؤدي تحسـ ي ن
ـ�
االخــرى لالنســان غـ يـر ال�اكــم الرأســمال والنمــو االقتصــادي ،وانمــا كان يهمــه التطــور الصناعـ ي يـى والتكنولـ ج ي
ف ف
ف
ـ� ي� التنميــة االقتصاديــة ان تكــون مــن أجــل االنســان ،بــل يجــب
احــوال االنســان ي� المرحلــة التاليــة .ويمثــل لالتجــاه الواســع بنفســه حيــث ال يكـ ي
ان يكــون باالنســان ويشــارك االنســان نفســه اي االعتمــاد عــى الجوانــب غـ يـر االقتصاديــة للتنميــة .ومــن ثــم تختلــف اتجاهــات التنميــة اىل هذيــن
ف
ن
ن
ن
االد� ســنبحث عنهمــا باختصــار:
و�
االتجاهـ يـ� :حيــث أن علمــاء التنميــة يوزعــون بـ يـ� المؤيديــن لالتجــاه الضيــق والمؤيديــن لالتجــاه الواســع  ،ي
-1النظريات الضعيفة للتنمية ( االتجاه الضيق للتنمية):
ُّ
ف
ف
اذا كان مفهــوم النمــو االقتصــادي يركــز عــى التغيـ يـر ي� الكــم الــذي يحصــل عليــه الفــرد مــن الســلع والخدمــات ي� المتوســط ،دون أن يهتــم بهيــكل
ف
ق
ن
ـكل ي�
توزيـ ـ ــع الدخــل الحقي ـ ي بـ يـ� األف ـراد ،أو بنوعيــة الســلع والخدمــات المقدمــة فــإن مفهــوم التنميــة االقتصاديــة تركــز عــى حــدوث تغيـ يـر هيـ ي
توزيـ ـ ــع الدخــل واإلنتاج،وتهتــم بنوعيــة الســلع والخدمــات المقدمــة لألفـراد؛ أي:إنهــا ال ترتكــز عــى الكــم فقــط ،بــل تتعــداه إىل النــوع ،وبصفــة عامــة
ف
ف
ً
ق
ت
مصحوبــا بتحسـ ي ن
ـ�
تعــرف التنميــة بأنهــا العمليةالـ يـى تســمح أو يتــم مــن خاللهــا زيــادة ي� اإلنتــاج والخدمــات ،وزيــادة ي� متوســط الدخــل الحقي ـ ي
الظــروف المعيشــية للطبقــات الفقـ يـرة .وإن كنــا حددنــا االتجــاه الضيــق للتنميــة بالنظريــات واآلراء الـ تـى تعتمــد عــى النمــو و التنميــة االقتصاديـ ي ن
ـ�
ي
ـال يمكننــا انــن نعتـ بـركل النظريــات الـ ت يـى تتتعلــق بهمــا ضمــن االتجــاه الضيــق للتنميــة ،ســواء كانــت آحاديــة النظــرة اي تطلــب النمــو فقــط او تنظــر
وبالتـ ي

اىل الجوانــب االقتصاديــة المختلفــة وتطلــب التغيـ يـر الهيــكل لالقتصــاد )ريضــارد ثيــت ،الـ ي ن
ـ� هــارت ويــك1389،ه ش ،ص( 35و منهــا:
ي
ُّ
ُّ
ُّ
بالنســبة للنمــو االقتصــادي ،فقــد تطرقــت إليــه النظريــات التاليــة :نظريــة النمــو الكالســيكية ،نظريــة النمــو النيوكالســيكية ،نظريــة النمــو
ُّ
يز
النمــو الجديدة(الداخليــة) (المصــدر نفســه ،ص.)9-8
الكين�ية،نظريــة

ُّ
ُّ
أمــا التنميــة االقتصاديــة ،فقــد تطرقــت إليهــا النظريــات التاليــة :نظريــة الدفعــة القويــة ،نظريــة النمــو المتــوازن ،نظريــة النمــو غـ يـر المتــوازن ،نظريــة
ُّ
ُّ
النمو،نظريــة التبعيــة الدوليــة.
ـكل وأنمــاط التنمية،نظريــة مراحــل
أنمــاط النمــو ،نظريــة التغيـ يـر الهيـ ي
 -2النظريات القوية( االتجاه الواسع للتنمية):
ف
ـ� يتحقــق التنميــة الشــاملة
ذكرنــا بــأن االتجــاه الواســع ي� النميــة هــو االتجــاه الــذي يذهــب بالتنميــة اىل خــارج علــم االقتصــاد ويــرى بأنــه ولـ ي
والمســتدامة يجــب ان تتحقــق التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة والتنميــة السياســية والقانونيــة بــل التنميــة األخالقيــة ايضــا عــى جانــب التنميــة
ف
االقتصاديــة ،ولهــذا فــان نظريــات التنميــة ي� الحقــول المذكــورة معتـ بـرة ضمــن االتجــاه الواســع ،ك النظريــات يكــون خــارج نطــاق هــذا البحــث .ولهــذا
البحــث عــن تــان ذكرنــا بعــض تلــك النظريــات انمــا نذكرهــا علــة ســبيل المثــال وليــس الحــر منهــا:
ن ف
ف
ـا� ي� اقتصاديــات التنميــة و والنظريــة الوظيفيــة والنظريــة الثقافيــة والنفســية
منهانظريــة التنميــة المســتدامة ي� االقتصــاد واالنقــاب الثـ ي
ف
ف
ف
ا� التاري ـخ ي ي� علــم االجتمــاع والنظريــة العقالنيــة لماكــس فيـ بـر و نظريــة ماركــس والماركســية الجديــدة ي� علــم االجتمــاع
والتحديــث الجغ ـر ي
ـ� وكل النظريــات
وكــذا النظريــات جزئيــة تابعــة لتلــك النظريــات والنظريــات السياســية كالنظريــة التبعيــة السياســية واالســتعمارية والنظــام العالـ ي
المتعلقــة بالتخلــف ف� الحقــول االنســانية وكــذا النظريــات الفيمينســتية الـ تـى تنظــر اىل التنميــة بعيــون جندريــة .وبمــا أن يعتـ بـر آمارتيــا سـ ي ن
ـ� محســوبا
ي
ي
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ف
ف
عــى هــذا االتجــاه كمــا ذكــر هــذا ي� أ كـ ثـر مكتوباتــه وخاصــة ي� كتابــه المشــهور( التنميــة كحريــة) (ســن ،أمارتيــا1381 ،ه ش45 ،ص.)47-ويظــن
ف
ن
ـال:
الباحــث ان البحــث عــن آراءه يوضــح عمــق هــذا االتجــاه ولــذا نقــوم بدراســة رأي آمارتياسـ يـ� حــول التنميــة ي� المطلــب التـ ي
ثانيا :التنمية عند آمارتيا ي ن
س�:
ش
ت
لك يتضح لنا راي آمارتيا ي ن
ال� تتعلق بالرفاه عنده:
س� يجب علينا البحث عن التنمية ذاتها أوال ومؤ�اتها ي
ي

ن
تغي� الوضع
ه التنمية اال محاولة اإلنســان الواعية لتقليل عدم المســاواة االقتصادية واالجتماعية و ي
1يذهب آمارتيا سـ يـ� اىل ان التنمية ما يالــكل للمجتمــع باتجــاه األحســن والتقــدم (طيليــس ،ثركي�نز ،رومــر ،اســنودطراس1388، ،ه.ش،ص )48-51فالتغيـ يـر الحاصــل ش
ل�ائــط العيــش
ي
ت
ف� الــدول المتقدمــة جعــل مــن الــدول الناميــة تريــد التخــ� ورائهــا للحصــول عــى نفــس ش
ال�ائــط للتقــدم .والنتيجــة أن مــا حصــل هــو ال�بـ ــع عــى
ي
ي
ّ
ت
ه مكونــة وحاميــة لذلــك
النمــو االقتصــادي وارتفــاع الدخــل ،والــذي ال يلتفــت اليــه هــو األرضيــة االجتماعيــة ومجموعــة القيــم والمبــادئ الـ يـى ي
التحـ ّـول) ســن ،أمارتيــا ( ،)1391ص19
ِّ
ّ
فالمســألة ه المســافة الواســعة بـ ي ن
وتوجــه أوســع يركــز عــى كل الجوانــب
ـ� توجــه لفهــم التنميــة والــذي يركزعــى إعــاء قيمــة النمــو االقتصــادي
ي

المطلوبــة األخــرى للحيــاة ،التوجــه الــذي يخلــق فضــاءا يخــرج فيــه تقييــم نتائــج برامــج التنميــة مــن يــد اآلليــات الميكانيكيــة واالعتمــاد عــى االرقــام
ِّ
َّ
واإلحصــاءات ،بــل ت
المؤسســات ونمــاذج االتصــال المتقابــل
وال�كـ ي زـر عــى التحقيقــات الكميــة االقتصاديــة فقــط .بينمــا يركــز هــذا التوجــه عــى تحليــل
بـ ي ن
ـ� االقتصــاد والمجتمــع ف ي� مجــال الدراســات االقتصاديــة للتنميــة ) .ســن ،أمارتيــا ( ،)1391ص(25
ف
و� سبيل ذلك َّ
ِّ
خصص ث
ويعت� أمارتيا ي ن
أك� كتبه ومقاالته لبيان المفاهيم والمنظومة الفكرية
ب
س� من أعمدة هذا التوجه إن لم يكن مؤسسه ،ي
ّ
التوجــه وخاصــة كتابــه األشــهر (التنميــة كحريــة) (صن،أمارتيــا2010 ،م )الــذي ســنعود اليــه م ـرارا خــال هــذا البحــث لعالقتــه بالموضــوع
لهــذا
الرئيــ� لــه وسـ ف
ـنكت� هنــا عــى إعطــاء فكــرة عنــه وتوضيــح المفاهيــم المفتاحيــة فيه(ســن ،أمارتيــا1381 ،ه ش ،ص)19
ي
ي
ف
ـ� توجــه النمــو االقتصــادي المعتمــد عــى الدخــل يطــرح ســؤال مفــاده  :هــل الحريــات السياســية واالجتماعيــة أو الحصــول عــى التعليــم لهــا
فـ ي
ف
أي دور ي� التنميــة؟!.
ف
ِّ
ن
المكونــة للتنميــة ،وليــس ألن لهــا دور ي� النمــو ،بــل هــو يعتقــد بــأن الحريــة الفرديــة
ه مــن األجـزاء
فمــن وجهــة نظــر أمارتيــا سـ يـ� أن تلــك المســائل ي
ِّ
ِّ
ـ� يعيشــوا
ضمــن المكونــات األساســية للتنميــة ،وللحصــول عــى التنميــة يجــب أن نركــز عــى خلــق الفضــاء الــذي تنمــو فيــه قابليــات وقــدرات األفـراد لـ ي
الحيــواة الـ تـى يختارونها(ســن ،أمارتيــا1381 ،ه ش ،ص ،)14واألرضيــة الـ تـى تظهــر فيهــا تلــك القابليــات تنـ ش ئ
ـ� خــال توســيع الحريــات الـ ت يـى تعتـ بـر
ي
ي
ه تلــك الحريــات الوســيلية إال :
وســائل لهــا ،ومــا ي
-1الحريات االقتصادية
-2الحريات االجتماعية
-3توف� الشفافية
ي
توف� الحرية األمنية(سن ،أمارتيا1381 ،ه ش ،ص،)93-31
 -4ي
مــن خــال السياســات العامــة لتلــك الحريــات الوســيلية األربعــة يمكــن إيجــاد مقتضيــات تمكـ ي ن
ـ� األفـراد وبــروز القــدرات المكنونــة فيهــم ،وأن تلــك
الحريــات ِّ
مكملــة لبعضهــا البعــض ويمكــن أن تقـ ِّـوي بعضهــا البعــض (صن،أمارتيــا،2004،ص .)29-17فمثــا النمــو االقتصــادي ينتــج خــال ارتبــاط

ف
ف
متقابلـ ي ن
ـ� :ارتفــاع الدخــل الفــردي والسياســات الماليــة للدولــة ي� اتجــاه تقديــم الخدمــات االجتماعيــة ،مثــا ي� القــرن التاســع عـ شـر لــم يكــن اليابــان قــد
ف
ف
ف
بــدأ ي� عمليــة التصنيــع الـ ت يـى كان قــد مـىض زمــن عــى بدئــه ي� اوروبــا  ،غـ يـر أن قيمــة التعليــم ي� يابــان كانــت ارفــع مــن أوروبــا  ،تحــت تأثـ يـر إصالحــات
مرحلــة حكــم ميــج ي (( )1911-1868صن،أمارتيــا،2004،ص.)65
ف
ن
ن
ـآس االقتصاديــة وهنــاك مثــال مشــهور يوضــح هــذه العالقــة ،فإنــه ال
ي� نظــر أمارتيــا سـ يـ� هنــاك عالقــة بـ يـ� الحريــات السياســية والنجــاة مــن المـ ي
ف
توجــد مجاعــة حصلــت ف� الــدول الديموقراطيــة ،وظهــرت هــذه األهميــة الكبـ يـرة للحريتـ ي ن
ـ� (ضمــان الشــفافية) و(األمنيــة الحمائيــة) ي� األزمــة الماليــة
ي
ف
ف
ف
ت
ن
ي� جنــوب ش�ق آســيا ي� التســعينات مــن القــرن الســابق .أوال ي� الــدول الـ يـى وقعــت فيهــا تلــك األزمــة لــم تكــن المشــاركة العامــة للمواطنـ يـ� للتحقيــق
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ت
ـال للدولــة موجــودة والقضــاء العــادل للمســاءلة عــن الممتلــكات واألمــوال الخاصــة لبعــض الفئــات لــم يكــن موجــودا،
حــول نوعيــات ال�تيــب المـ ي
ف
ف
ولــو كانــت الديموقراطيــة ي� تلــك الــدول موجــودة لــكان إجـراء تلــك التحقيقــات ممكنــا ،لــو كانــت االنتقــادات الديموقراطيــة ي� تلــك الــدول مجــازة
ف
ف
ي� تلــك الــدول لــكان باإلمــكان مناقشــة بــل دراســة السياســات الخاطئــة وكانــت تلــك األمــور ســهلة وأل كـ ثـر شــفافية ،ولكــن ي� تلــك الــدول لــم تكــن
تلــك المشــاركة والتحقيقــات خارجــة مؤسســات الدولــة ممكنــة( ســن ،أمارتيــا،1391 ،ص ،)318-310هــذا و مــن ناحيــة أخــرى فــإن مــن وقــع عليــه
والمتحملـ ي ن
ـ� لنتائــج األزمــة أحســوا بالمــكان الفــارغ للســلطة الديموقراطيــة ،ألنهــم لــم يجــدوا أذنــا صاغيــة لمعاناتهــم( ســن ،أمارتيــا ()1391ص-316
.)318

ف
أمارتيــا سـ ي ن
ـ� ذهــب اىل أن ســبب عــدم وجــود الشــفافية الماليــة هــو عــدم الحريــات السياســية و هــو ســبب تعميــق األزمــة الماليــة ي� جنــوب ش�ق

ـكل فعــن طريــق
آســيا أيضــا ،إذا كان وجــود الشــفافية والمســائلة مــن ضمــن أهــم وســائل ضبــط الفســاد  ،وإيجــاد االعتمــاد و تثبيــت االقتصــاد الـ ي
آليــات الديموقراطيــة نحصــل عــى كل هــذا ،وأن هــذا يتعلــق بمجــال تداخــل السياســة واالقتصــاد ،وعندمــا يتداخــل مجــال السياســة بعنــوان (منبــع
الســلطة) ومجــال االقتصاد(كمنبــع ث
ال�وة)فالحصــول عــى الفائــدة االقتصاديــة يكــون عــن طريــق السياســة وعــن طريــق الوظائــف الحكوميــة وليــس

ف
ـ� حــر ،فيحصــل _نتيجــة ذلــك _ظهــور جماعــات منتفعــة مــن بقــاء الوضــع الموجــود ومقاومــة كل محاولــة للتغيـ يـر
عــن طريــق الرب ــح ي� ســوق تنافـ ي
ـياس يتخــذ سياســات
واإلصــاح ،ومــن خــال هــذه النمــاذج المتداخلــة معقــدة التكويــن يوجــه عــدم الفعاليــة االقتصاديــة الموجــودة ،والنظــام السـ ي
إلعــادة التوليــد الموجــودة ف ي� الوضــع الراهــن ( ســن ،أمارتيــا ()1391ص.)97-90
ِّ
يحقــق وجــود مؤسســات كثـ يـرة ،والـ تـى لهــا دور كبـ يـر ف� عمليــة التنميــة بشــكل ت ز
إن أمارتيــا سـ ي ن
م�امــن و يؤكــد عــى
ـ� بتب ـن ي فكرة(التنميــة كحريــة)
ي
ي
القيــم واألع ـراف الموجــودة ف� األرضيــات االجتماعيــة والشــفافية ،ومــن وجهــة نظــر ســن أن الحريــة السياســية ّ
ترجــح بواســطة تحقــق الحريــة
ي
ّ
ق
ف
ت
االقتصادية ،أمارتيا ي ن
تر� األهداف والتعهدات القيمية
ال� ي
س�ي يؤمن بالتقدم الذي يركز عىل الش��عور ،ي
و� نهجه وجود المؤسس��ات واآلليات ي
لنــا وايجــاد نظــم ســلوكية عقالنيــة تمكننــا الوصــول اىل رغباتنــا �ض وريــة ()Klamer, Arjo, (Winter 1989), p135–50
وهــذه القيــم ممكــن أن تكــون حاصلــة بالتفكـ يـر والتأمــل أو التحليــل ،وأســاس وجودهــا هــو ميلنــا ّ
لتتبــع الرســوم والعــادات الرائجــة ،فالتفكــر وعملنــا
َّ
َّ
ـاع ،تتشــكل الحريــة بواســطة القيــم والقيــم تتأثــر مــن البحــوث العامــة
ـاع او عــن طريــق البحــث االجتمـ ي
الموازيــان حاصــان مــن الســلوك االجتمـ ي
َّ
والمنــاورات االجتماعيــة والـ ت يـى تتأثــر أيضــا مــن حريــة المشــاركة االجتماعيــة والسياســية ()Ibid,p120-121
ن ف
ش
ومؤ�ات التنمية:
س� ي� الرفاه
 -2آراء أمارتيا ي
ـ� يعتـ بـر مــن علمــاء االقتصــاد الذيــن يعملــون عــى إعــادة العالقــة بـ ي ن
إن كان أمارتيــا سـ ي ن
ـ� علــم االقتصــاد واألخــاق ،فــإن أبــرز مــا مايظهــر فيــه نتائــج
هــذه المحاولــة هــو (اقتصــاد الرفــاه) ،فإنــه الفــرع الــذي يكــون مجــال ظهــور النظريــات االعتباريــة لعلــم االقتصــاد ،إن كانــت النظريــات االقتصاديــة
تنقســم اىل نظريــات وضعيــة كميــة وأخــرى اعتباريــة (طيليس،ثركي ـنز  ،رومــر ،اســنودطراس،1388 ،ص ،)119-117فيمكننــا أن نعتـ بـر اقتصــاد

الرفــاه ونظرياتــه (وخاصــة مبحــث المـ ش
ـؤ�ات المحــددة لدرجــة الرفــاه) المجــال األ كـ ثـر مالئمــة لظهــور آراء أمارتيــا سـ ي ن
ـ� (ذان فرانســوا دورتية،علــوم
ن
انسا�(طسـ تـرة شــناختها)،ترجمة:مرت�ض
كت�،جــال الديــن رفيــع فر،نـ شـر ن�،تهران،ضــاث ســوم 1386،ش.ه،ص ،)19_17فكأنمــا يبــدو أن الرفــاه
ب
هــو المجــال الــذي يعرفنــا بــآراء هــذا العالــم االقتصــادي الكبـ يـر ،وإن كان هــذا هــو إحــدى مجــاالت إبــداع أمارتيــا سـ ي ن
ـ�  ،فإننــا ســنبحث عــن جوانــب
اقتصــاد الرفــاه الـ تـى يمكــن أن تبــدي لنــا تلــك اآلراء ،ألن هــذا االقتصــاد عنــد آمارتيــا سـ ي ن
ـ� يعتـ بـر مجــال تطبيــق نظريــة التنميــة لــه وخاصــة فيمــا يتعلــق
ي
بمـ ش
ـؤ�ات التنميــة .

ف
يعــرف اقتصــاد الرفــاه ()Welfare economicبذلــك الفــرع مــن علــم االقتصــاد يعـ نـى بإدخــال القيــم األخالقيــة والمفاهيــم اإلنســانية ي� عمليــات
ف
ف
ـ� هــذا الحقــل تتــازم الجوانــب االقتصاديــة
التحليــل االقتصــادي ي� مجــال النظــم االقتصاديــة وتقويمهــا( .)Sen, Amartya 1992,p85-111فـ ي
مــع جوانــب اجتماعيــة معينــة وتتداخــل معطياتهــا ،والســيما إن كان البحــث يتعلــق بتحقيــق أهــداف اقتصاديــة ذات مضامـ ي ن
ـ� اجتماعيــة ،مــن
ـاع تكــون الدولــة بموجبــه مســؤولة عــن رفــاه مواطنيهــا أفـرادا أو جماعــة  .فيقــوم عــى مفهــوم التكافــل
أجــل مجتمــع الرفــاه أو مــن أجــل نظــام اجتمـ ي
ف
االقتصــادي واالجتمــاع بـ ي ن
ـ� مواط ـن ي الدولــة الواحــدة  ،حينمــا تنطلــق عمليــات التحليــل ي� بقيــة الحقــول االقتصاديــة بوجــه عــام مــن أســس
ي
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ف
موضوعيــة بحتــة وتكــون انعاكاســاتها (ومنهــا االنعكاســات االجتماعيــة) نتيجــة مــن نتائجهــا المتعــددة .فــإن عمليــة التحليــل ي� هــذا الحقــل تنطلــق
ف
من مفاهيم خاصة وفرضيات ذاتية وفق أهداف اجتماعية معتمدة سلفا ومرغوب ي� تحقيقها ( .)26-p22,1982 Sen, Amartyaإذ تقاس
فيه النتائج االقتصادية الالحقة ف ي� ضوء انسجامها مع المفاهيم االجتماعية المعتمدة مسبقا و درجة تحقيقها لألهداف االجتماعية المجددة.

ومــن هنــا أن هــذا الحقــل هــو مجــال بــروز النظريــات المعياريــة (ربــرى نورمــن ،رفــاه1389، ،ه.ش،ص .)35-11ولهــذا ســنقوم بدراســة هــذا الموضــوع
ث
ـ� ف� العدالــة كإحــدى تلــك النظريــات ونختــر هنــا عــى البحــث عــن مـ ش
ن
ـؤ�ات الرفــاه المجــال الــذي إبــدع
أ كــر عنــد دراســتنا عــن نظريــة أمارتيــا سـ ي ي
فيهــا أمارتيــا سـ ي ن
ـ� ف ي� اقتصــاد الرفــاه.
شّ
ف
ف
ـوم
ي� بدايــة ظهــور أدبيــات التنميــة ي� خمســينات القــرن الســابق كان المــؤ� الوحيــد الــذي يركــز عليــه لقيــاس تنميــة الــدول هــو الدخــل القـ ي
والناتــج المحــ� اإلجمــال (كريــم ،د.كريمــة ،عبدالخالــق ،د.جــودة ،أساســيات التنميــة االقتصادية،النـ ش
ـا� :دار النهضــة العربية،الطبعــة
ي
ي
شِّ
شّ
الثانيــة،2012،ص ،)25_24ولكــن رسعــان مــا بــدت عيــوب هــذا المــؤ� ،وهنــاك عيــوب درجــت لهــذا المــؤ�:
إن أول عيــب مــن عيــوب مـ ش
ـؤ� الدخــل إنــه يبـ ي ن
ـ� حجــم الفعاليــات التوليديــة داخــل بلــد لمــدة ســنة واحــدة  .فإنــه لوحــده اليمكنــه بيــان رفــاه
ش
ت
ـوم (ســايمون كازنتــس) (طيليس،ثركي ـنز  ،رومــر ،اســنودطراس،1388 ،ص )131_120يعتقــد بأننــا
المجتمع،وأنــه حــى مبــدع مــؤ� الناتــج القـ ي
َّ
ـوم( ، )GDPوأن عــدم تمكننــا مــن إيجــاد بديــل لــه هــو ســبب مــن أســباب عــدم وجــود حلــول للمعضــات
اليمكننــا اســتنباط الرفاهيــة مــن الناتــج القـ ي
شِّ
ح� اآلن ،فمثال يرى بعض علماء االقتصاد بأن أحد جذور األزمة االقتصادية األخ�ة هو يكمن ف� ت
ال� ي ز
ش
الب�ية ت
مؤ� الدخل.
ك� المبالغ فيه عىل
ي
ي
ومــن وجهــة نظــر هــؤالء العلمــاء أن نمــو الدخــل خــال ســنوات( )2007-2004لــم يســتفد منــه إال قســم محــدود مــن المجتمــع البـ شـري .وهــذا أحــد
ّ
ـ� والسياسـ ي ن
عوامــل نشــوء األزمــة االقتصاديــة ،بعبــارة أخــرى أن تفسـ يـر الرفاهيــة باالعتمــاد عــى نمــو الدخــل جعــل االقتصاديـ ي ن
ـي� يغضــون البــر
ِّ
عــن الجوانــب المؤثــرة األخــرى عــى الرفــاه .وكان أحــد العوامــل الـ ت يـى كانــت محــل توجههــم هــو عامــل عــدم المســاواة ،فــإن االزديــاد الشــديد لعــدم
المســاوات يمكنــه أن يكــون ســبب تقليــل الرفــاه ف ي� المجتمــع (ســن ،أمارتيــا(،)1391ص.)299
شِّ
ـال يشــمل مرصوفــات االســتهالك وان هــذه
كذلــك مــن أدلــة عــدم مالئمــة الدخــل ليكــون مــؤ�ا لتحديــد الرفاهيــة هــو ان الدخــل اإلجمـ ي
المرصوفــات تكــون ف� ســبيل إعــادة االقتصــاد اىل وضعهــا الســابق والتزيــد مــن رفاهيــة المجتمــع ،و منهــا أن الناتــج اإلجمــال يبـ ِّي ن
ـ� حجــم الســلع
ي
ي
ِّ
ن
والخدمــات داخــل الدولــة ولكنــه اليبـ يـ� مقــدار مــا اكتســبه أف ـراد شــعب هــذه الدولــة .وإنــه مــن الممكــن أن يكــون مقــدارا كبـ يـرا مــن هــذا الدخــل
ذهــب اىل خــارج حــدود هــذا البلــد أو أن جانبــا ممــا حصــل عليــه أفـراد الشــعب جــاء مــن الخــارج كريــم( ،د.كريمــة ،عبدالخالــق،2012 ،ص.)25_24
ف
ش
ـ� االنشــطة ذات الطبيعــة القيميــة الـ ت يـى ال يحصــل االفـراد عــى قيمــة
ومــن عيوبــه أن مــؤ� الدخــل يحســب األنشــطة النقديــة فقــط .ومــن ثــم تختـ ي
ف
ع ي� البيــت اليحســب ضمــن الدخــل )،.)24-p23 ,1990 Sen Amartyaاو عندمــا يدخــل ولــد والــده اىل
نقديــة إزائهــا .فمثــا عمــل المـرأة التـ بـر ي
ـوم .ولكنــه إن قــام بخدمتــه بنفســه ،فــإن
إحــدى مؤسســات رعايــة الشــيوخ ويدفــع رســم خدمــة المؤسســة فــإن هــذا الرســم يعتـ بـر مــن الدخــل القـ ي
ـوم (ســن،أمارتيا) ،( 1379ص .)59_47أخـ يـرا وليــس آخـرا أن هنــاك أنشــطة كثـ يـرة تدخــل ضمــن الدخــل
هــذا اليحســب ضمــن الدخــل والناتــج القـ ي
ف
ـوم وال تكــون عوامــل ازديــاد الرفــاه ،فمثــا بســبب ازديــاد عــدد وســائل النقــل وبقائهــا مشــتغلة لمــدة أ كـ ثـر بســبب إيجادهــا االزدحــام ي� الطــرق
القـ ي
ف
ومــن ثــم رصفهــا األ كـ ثـر للمحروقــات ،يعتـ بـر ارتفاعــا ي� مســتوى النمــو و إن كان ال يعتـ بـر مظهـرا لرفــع مســتوى الرفــاه كذلــك المــال الــذي يــرف لـ شـراء
ف
األدويــة وعــاج األم ـراض الـ ت يـى تحصــل بســبب تلـ ُّـوث البيئــة يدخــل ي� هــذا النــوع مــن الدخل!(.ســن،أمارتيا) ،( 1379ص)59_47
شِّ
شِّ
ف
ـؤ�ات كثـ يـرة التجـ ي زـر طبيعــة البحــث أن ندرســها واحــدة تلــو األخــرى ،ألن القصــد
ـؤ�ات أخــرى ،فكشــفوا عــن مـ
ولهــذا بحــث العلمــاء ي� إيجــاد مـ
ن ف
ـ� ي� هــذا المجــال ،حيــث يعتـ بـر نهجــه المشــهور وهــو نهــج القــدرة( )capability approachوتنميــة القابليــات
هنــا هــو البحــث عــن إبــداع أمارتيــا سـ ي
ئ ف
ش
ـا� ي� تقريرهــا الســنوي منــذ ســنة ()1990م (Undp
أحــد تلــك المــؤ�ات وأشــهرها وخاصــة بعــد تبنيهامــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمـ ي
ّ
شِّ
ـؤ� المبــدع
 .)1990 The Human Development Report,1990ولهــذا فإننــا نجمــل القــول فيهــا ،و نبحــث عنهــا بشــكل عــام مــن ضمنهــا المـ
ـ� .وإن كنــا نؤخــر االنتقــادات الموجهــة اليــه اىل المبحــث الخــاص باالنتقــادات الموجهــة اىل آراء أمارتيــا سـ ي ن
مــن قبــل أمارتيــا سـ ي ن
ـ� .وهنــا نقتــر عــى
بيــان أنــواع تلــك المـ ش
ـؤ�ات:
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ِّ
المؤ�ات المبينة للرفاه توزع اىل ث
ش
ين
نوع�:
أك� من تقسيمات،اال أن التقسيم الذي يتعلق بموضوعنا يوزعها اىل
إن
شِّ
-1المؤ�ات الشخصية ()Subjective Indictors
شِّ
-2المؤ�ات الموضوعية (( )Objective Indicatorsعالم،أ.د سعد طه أ.د.فريد أحمد،عبدالعال2012 ،م،ص)55
شِّ
ـؤ�ات الذهنيــة فــ� تلــك المـ ش
ـؤ�ات الذاتيــة الـ ت يـى تعتمدعــى إحســاس األفـراد بالرضــا والســعادة مــع حســاب للتفضيــات الفرديــة والـ ت يـى
أمــا المـ
ي
ف
ف
ت
وال� تدخل بدورها ي� مدرسة االعتبار ي� مدارس األخالق (مصباح يزدى ,استاد محمد قت� 1380،ـه.ش،ص87
تدخل ضمن المدرسة النفعية ي
ن
ت
ـا� هــو حاجتهــا
وه تلــك المدرســة الـ يـى تنظــر اىل النتائــج دون أي اعتبــار للوســائل وهــو أحــد االنتقــادات الموجهــة اىل تلــك المدرســة .واالنتقــاد الثـ ي
) ي
ـوع عيـن ي يمكــن أن يقــاس بــه درجــة الرفاهيــة االقتصاديــة ،ألنهــا تعتمــد عــى الرضــا والتمايــات الذاتيــة لألفـراد والـ ت يـى تختلــف مــن
اىل معيــار موضـ ي

شــخص آلخــر( أمارتيــا ســن ( ،)1379ص)31-17

شِّ
مؤ�ات التنمية .ومن هذه المدرســة يمكننا أن نشـ يـر اىل
وه تعتمد عىل مســتويات عينية لتحديد
أما المدرســة الثانية ي
فه المدرســة العينية ي

ت
وه لــم تنــج أيضــا مــن انتقــادات وجهــت اليهــا مــن أمارتيــا
ـ� نوزويــك .ي
الحقــوق األساســية لألفـراد الـ يـى دافــع عنهــا فالســفة أمثــال الفيلســوف األمريـ ي
شِّ
شِّ
ين
الخ�ات و السلع العامة ضمن
المؤ� اآلخر فهو
وغ�ه من الفالسفة من أمثال جون راولز (حمةغريب ( )2007ص ،)54أما
مؤ� توزي ــع ي
س� ي
مؤسســات فوقانيــة حكوميــة دون ن
المدرســة الوظيفيــة الكانطيــة المؤسســاتية الـ تـى قـ َّـرت معيــار الرفــاه والعدالــة التوزيعيــة ف� وجــود َّ
أد� توجــه اىل
ي
ي
وجــود العدالــة ف� المجتمــع ،وه تدخــل أيضــا ضمــن مدرســة العقــد االجتمــاع الـ تـى تؤمــن بالعدالــة المثاليــة الـ تـى انتقدهــا أمارتيــا سـ ي ن
ـ� وآخــرون
ي
ي
ي
ي
ي
شِّ
غ�ممكنــة  ،فإنــه يســتفيدمنها بعــض وتظلــم فيهــا آخــرون ،فهــو مــؤ� نسـ ب يـى اليمكــن االعتمــاد عليــه (ســن ،أمارتيــا ،1381 ،ص.)54
واعت�وهــا ي
ب
ف
ف
و� هــذا الصــدد يمكننــا أن نشـ يـر اىل أحــد المبــادئ المشــهورة ي� االقتصــاد و اقتصــاد الرفــاه بشــكل خــاص وهــو مبــدأ باريتــو المعتمــد مــن قبــل كثـ يـر
ي
شِّ
كث�يــن منهــم أمارتيــا سـ ي ن
مــن االقتصاديـ ي ن
ـؤ� يفيــد أنــه يمكننــا أن نعتـ بـر الرفــاه
ـ�(  .)1970,Sen Amartyaوإن هــذا المـ
ـ� ومنتقــد مــن قبــل علمــاء ي
ُ
ف
موجــودا ،عندمــا يصــل االقتصــاد اىل درجــة فيهــا اليمكننــا أن نزيــد ي� نصيــب شــخص اال اذا أنقــص مــن نصيــب شــخص آخــر .المبــدأ الــذي رفضــه
أمارتي��ا ي ن
س�ي وآخ��رون لقي��اس الرف��اه  ،ألنن��ا يمك��ن أن نعت ب�بر أن مب��دأ باريت��و موج��ود م��ع وج��ود الفق��ر والبطال��ة وس��وء التوزـ ـ ـ ��ع! (p23-26( Sen
.)Amartya(1970
شِّ
َّ
ـؤ� القــدرة) فيقصــد مــن هــذا المـ ش
ـ� أي (مـ ش
ـؤ� أمارتيــا سـ ي ن
ـؤ� هــو االعتمــاد عــى تنميــة اإلنســان وقدراتــه ،الــذي يحــدد بقــدرة اإلنســان عــى
امــا مـ
ف
ـن،2010ص(440و� ســبيل ذلــك حـ َّـدد أمارتيــا سـ ي ن
ـ� وصديقــه محبــوب الحــق
أن يســتعمل قدراتــه وأن يعيــش الحيــاة الـ ت يـى يختارهــا ).أمارتيــا سـ
ي
شِّ
ف
ن
ـا� هوالمعرفــة والتعليــم  ،والثالــث هــو الدخــل والقــوة
وه ،الصحــة وطــول العمــر ،والثـ ي
ثــاث مــؤ�ات فرعيــة لتحديــد درجــة التنميــة ي� البلــدان  ،ي
ِّ
ش
ال�ائيــة الحقيقيــة للدخــل )عــام،أ.د ســعد طــه أ.د.فريــد أحمد،عبدالعــال)2012( ،ص .(22ومنــذ ســنة 1990م ينـ شـر تقريــر ســنوي يحــدد موقــع

شِّ
ف
ـؤ�ات  .))Undp1990,TheHuman Development Report 1991وإن كان باإلمــكان
كل دولــة ي� التنميــة العالميــة اعتمــادا عــى تلــك المـ
شِّ
شِّ
ف
ـؤ� التعليــم اإلجبــاري مهــم ي� الــدول المسـ ّـماة بالعالــم الثالــث فــإن
غ�هــا حســب الحالــة الخاصــة لــكل دولــة ،مثــا إن كان مـ
االعتمــاد عــى مـ
ـؤ�ات ي
ُّ
ئ
ه األهــم ف ي� دول العالــم األول (عــام،أ.د ســعد طــه أ.د.فريــد أحمد،عبدالعــال)2012( ،ص.)22
درجــة التلــوث البيـ يـى ي
ً
شِّ
ـؤ� التنميــة اإلنســانية أو التنميــة ش
الب�يــة نتيجــة نهــج القــدرة الــذي أبدعــه أمارتيــا سـ ي ن
ـ� والــذي لــه جوانــب عــدة و ممكــن أن
اذا يمكــن أن يعتـ بـر مـ
ف
يوظــف ي� مجــاالت شـ تـى منهــا أقتصــاد الرفــاه.) )Sen, Amartya (1982) p12

المطلب الثالث
ن ف
ف
س� ي� التنمية
دور الدولة ي� التنمية حسب نظرية آمارتيا ي

ن ف
ـ� ي� التنميــةال ينظــر اىل عيــش الفــرد داخــل الجماعــة كوســيلة إلظهــار قابليــات الفــرد وكاعتبــاره
ممــا ســبق مــن البحــث وصلنــااال أن نظريــة آمارتيــا سـ ي
ف
حقــا مــن حقــوق الفــرد كمــا يذهــب اىل ذلــك بعــض فالســفة االقتصــاد كإعطــاء الفــرد حــق الظهــور ي� المجتمــع مــن غـ يـر اســتحياء )ســن ،أمارتيــا،
ف
ـاع لألفـراد وأن لهــم أن يختــاروا حيواتهــم الـ ت يـى لهــم أســباب ي� اختيارهــا ,كمــا أنــه يــرى بأنــه
،1391ص ،(303-299بــل أنــه يدافــع عــن العيــش الجمـ ي
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يدخــل ضمــن مقتضيــات نهجــه (نهــج القــدرة) حــق اإلنســان أن يعيــش حياتــه الموافقــة لثقافــة وعــادات مجتمعــه و التكلــم بلغتــه المحليــة وتكويــن
ه أحــد األســباب الـ ت يـى جعلتــه يعـ ِّـرف الديموقراطيــة بمثابــة
المؤسســات المتعلقــة الجديــدة وإدامــة الموجــودة منهــا ،بــل أن أهميــة هــذا الموضــوع ي
ف
ف
ف
و� جميــع أدوار التأري ـ ــخ وليســت مختــرة عــى
نقــاش عــام ي� المجتمــع ،ممــا يجعــل الديموقراطيــة ظاهــرة عالميــة موجــودة ي� جميــع الحضــارات ي
ف
األورو� )أمارتيــا ســن،2009،ص469-463
ـر�
بي
شــكلها وآلياتهــا الموجــودة ي� نموذجهــا الغـ ب ي
ـ� مــن مؤيــدي و مطـ ِّـوري نظريــة الخيــار اإلجتمــاع الـ تـى يحــاول أن يجمــع فيهــا بـ ي ن
كمــا أن أمارتيــا سـ ي ن
ـ� الخيــارات الجماعيــة والخيــارات الفرديــة بــدون
ي ي
ف
تغي�هــا(  ،)Sen amartya ,(1999).p28-34والـ تـى ذهــب أ كـ ثـر العلمــاء اىل اســتحالتها غـ يـر أن أمارتيــا سـ ي ن
ـ� وبنبوغــه ي� الرياضيــات أثبــت إمكانهــا
ي
ي
نَّ
وه موضــوع محا�ض تــه الـ ت يـى ألقاهــا بمناســبة إعطائــه جائــزة نوبــل .وهــذا ممــا يــدل
بــل جدارتهــا لتتبــى مــن قبــل علمــاء االقتصــاد وأصحــاب القـرار ،ي
ف
ف
��اع لحي��اة الفرــد ,كم��ا أن��ه ي� كتابه(الهوي��ة والعن��ف)أراد أن يثبــت أن أحــد أســباب ازديــاد العنــف ي� العــر الحديــث هــو
ع�لى اهتمام��ه بالجان��ب الجم ي
ف
ت
ال�كـ ي زـر عــى إحــدى الهويــات الموجــودة ضمــن هوياتنــا الكثـ يـرة المتنوعــة وإهمــال الهويــات األخــرى ي� عالقتنــا االجتماعيــة مــع اآلخريــن .فمثــا ان

لنــا الهويــة اإلنســانية و الهويــة الدينيــة والهويــة القوميــة والهويــة الجنســية والهويــة المهنيــة اال أننــا عندمــا نركــز عــى واحــد مــن تلــك الهويــات ونهمــل
ف
ن ف
ن ف
ـ� ي� موضــع العنــف والمعــادات ي� الموضوعــات المرتبطــة مــع الهويــات األخــرى( Sen
ـ� ي� الهويــة الدينيــة و واقعـ ي
الهويــات األخــرى ،نصبــح متماهـ ي
ن ف
ـ� ي� نظريتــه للتنميــة بــكال جانبيــه مــع تدخــل الدولــة حـ تـى تتحقــق التنميــة مــن غـ يـر أن
ـال يظهــر أن آمارتيــا سـ ي
 .)Amartya(2007), p,5-51وبالتـ ي
ف
ت
ه تحقيــق القــدرات االنســانية وب ـهــا يتحقــق
يحــدد شــكال معينــا لنــوع النظــام السـ ي
ـياس للدولــة .غـ يـر أنــه يشــرط أن تكــون هــدف الدولــة ي� التنميــة ي
وه نظريــة نهــج القــدرات) .وال يمكــن لتلــك الدولــة أن تكــون اال ان
ه النتيجــة الحتميــة لنشــطر النظريــة ي
التنميــة المســتدامة والشــاملة( هــذه ي
ف
بمشــاركة االفـراد اي ان الدولــة يجــب ان تغـ يـر بنيتهــا حـ تـى تصبــح دولــة تشــارك افـراد المجتمــع ي� تكوينهــا  .خالصــة القــول يجــب ان تكــون الدولــة
مــن أجــل تحقيــق قابليــات االنســان( التنميــة لإلنســان) وباســطة مشــاركة االنســان( التنميــة باالنســان).
ولهــذا يكــون لتطبيــق النظريــة جانبــان فيمــا يتعلــق بالدولــة  :جانــب يتعلــق بمــا يخــدم االنســان كالتعليــم والصحــة والدخل،مــن واجــب الدولــة
ف
ف
توف�هــا وجانــب يتعلــق بمســألة اختيــار اإلنســان لمــا هــو لــه دليــل ي� القيــام بــه وهــذا الجانــب يتعلــق بمشــاركة االنســان ي� العمليــة
التدخــل مــن أجــل ي
التنمويــة واحـ تـرام آرائــه.

النتائج والتوصيات

ف
ن
وه نظريــة أساســية مؤثــرة ي� أ كـ ثـر
ه نظريــة مــن نظريــات التنميــة المســتدامة بــل مــن اعــرق تلــك النظريــات  ،ي
-1إن نظريــة أمارتيــا سـ يـ� للتنميــة ي
ت
وه مــن اكـ ثـر النظريــات المهتــم بهــا ف ي� اقتصاديــات التنميــة.
النظريــات الـ يـى جــاءت مــن بعدهــا ي
ف
-2إن نظريــة آمارتياسـ ي ن
ـ� وإن كانــت مقاربــة يمكــن دراســتها ي� حقــول معرفيــة مختلفــة كالسياســة والقانــون وعلــم االجتمــاع اال انهانظريــة اقتصاديــة
َّ
مهمــة ،مــن الممكــن تطبيقهــا عــى علــم االقتصــاد واســتعمال لغــة األرقــام واالحصائيــات فيها.بــل مــن خــال صفتهــا االقتصاديــة تمكنــت نظريــة
شِّ
ـؤ� التنميــة ،حيــث
أمارتيــا كشــف نقــص المقاربــات والنظريــات األخــرى وإعطــاء بدائــل اقتصاديــة عمليــة لهــا ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لتحديــد مـ
شِّ
شِّ
شِّ
شِّ
ـؤ� الدخــل والناتــج الــكل اال أن أمارتيــا سـ ي ن
ـؤ�
ـؤ� القــدرة كبديــل لذلــك المـ
ـ� كشــف مـ
ـؤ� المعتمــد لتحديــد درجــة تنميــة أي بلــد كان مـ
كان المـ
ي
ِّ
ّ
ف
 ،وظهــر بــأن هــذا المـ ش
وكث�مــن المنظمــات
ـؤ� هــو األجــدر لهــذا تبنتــه منظمــة اإلنمــاء التابعــة لألمــم المتحــدة واعتمــدت عليــه ي� تقريرهــا الســنوي ي
الدوليــة األخــرى .
ـ� ف� العدالــة جانبــان أولهمــا مــن إبداعــه والثـ نـا� يعتـ بـر أمارتيــا سـ ي ن
ن
ـ� مطـ ِّـورا لــه :أولهمــا هــو نهــج القــدرة الــذي تبنتــه منظمــة
ي
-3إن لنظريــة أمارتيــا سـ ي ي
ف
االنمــاء وكثـ يـر مــن الــدول لتقييــم تنميــة وتطويــر تنميتهــا .وأن نهــج القــدرة هــو قــدرة األشــخاص عــى أن يعيشــوا حيواتهــم الـ ت يـى لهــم دليــل ي� اختيارهــا
وتقديرهــا.

َّ
-4ان لتطبيــق النظريــة جانبــان ايضــا :جانــب يتعلــق بمــا يخــدم االنســان كالتعليــم والصحــة والدخــل  ،وجانــب يتعلــق بمســألة اختيــار اإلنســان لمــا هــو
ف
ف
لــه دليــل ي� القيــام بــه وهــذا الجانــب يتعلــق بمشــاركة اإلنســان ي� العمليــة التنمويــة واحـ تـرام آرائــه ،ومــن هنــا تظهــر أهميــة مســألة كحقــوق اإلنســان
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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والديموقراطيــة ف ي� التنميــة االقتصاديــة.

 -5ان نظرية آمارتيا ي ن
س� للتنمية ونظريته ف ي� العدالة وجهان لعملة واحدة  ،تطبيق نظريته التنمية تطبيق لنظريته ف ي� العدالة ف ي� نفس الوقت.

-6ان آمارتيــا سـ ي ن
ـ� كأحــد فالســفة االقتصــاد والسياســة والقانــون مــع تدخــل الدولــة مــن أجــل التنميــة ،بـ شـرط أن يكــون هــذا التدخــل مــن أجــل تنميــة
ف
قابليــات االفـراد وقدراتهــم( التنميــة لالنســان) ،وبـ شـرط ان تغـ يـر الدولــة تكوينهــا بشــكل يشــارك أفـراد المجتمــع ي� تكويــن الدولــة ( التنميــة باالنســان)
وعمليــة صنــع القـرارات المتعلقــة بهــم.
ف
ن ف
ـاه التخطيــط المركــزي وال تغيـ يـر الهيكلــة االقتصاديــة القتصــاد البلــد بــل نهــج مســتقل
 -8ال تعتـ بـر نظريــة آمارتيــا سـ يـ� ي� التنميــة ي� أي مــن اتجـ ي
ـ� السـ ي ن
اســتفاد كثـ يـر مــن الــدول بــل المنظمــات الدوليــة ف� تطبيقهــا ،ويطالــب الباحــث تطبيــق تلــك النظريــة ف� العـراق حيــث جــرب فيــه النهجـ ي ن
ـابق�
ي
ي
ِ
وعـ نـا� شــعبه مــا عانــاه مــن نتائــج تطبيقهمــا!.
ف
 -9يــوص البحــث الدولــة التدخــل مــن أجــل التنميــة ولكــن بالكيفيــة والـ شـروط الـ تـى يلــزم آمارتيــا سـ ي ن
ـ� توفرهــا ،حـ تـى تتــا� النقائــص الـ ت يـى توجــد عنــد
ي
ي
تطبيــق نظريــات التدخــل األخــرى.
ف
 – 10حســب النظريــة ال يمكــن تحقيــق النمواالقتصــادي والتنميــة( مــن أجــل االنســان) بغـ يـر ايجــاد تغيـ يـرات ي� المجــاالت واالنظمــة االجتماعيــة
ف
ـ�( التنميــة باإلنســان) ي� نفــس الوقــت .وتعتـ بـر كلهــا رزمــة واحــدة .لــذا تطالــب القيــام بإصالحــات جذريــة عميقــة
االخــرى كالنظــام السـ ي
ـياس والتعليـ ي
ف ي� تلــك المجــاالت وذلــك مــن أجــل نجــاح التنميــة!.
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 الغربية خالل ت-األزمة األوكرانية وتأث�ها الجيوسياسية عىل عالقات روسيا
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ملخص

ف
2013  وشهدت اوكرانيا ي� عام.وذلك بسبب اهميتها الجيوسياسية، الغربية- تعت� االزمة االوكرانية محورا هاما ف ي� العالقات الروسية
ب
ن
ا� الســابق بعــض االصالحــات او اتفاقيــات االقتصاديــة مــع دول الغربيــة وخاصــة االوروبيــة مــن
ازمــة نشــوب مظاهـرات حيــث رفــض الرئيــس االوكـر ي
وحيــث. ويمثــل تحديــا لســامة االقليميــة والدولية،ـ� الزمــة االوكرانيــة
 وان احتــال روســيا لشــبه جزيــرة القــرم مصــدر رئيـ ي،اجــل التعامــل مــع روســيا
تركــز البحــث عــى ماهيــة االزمــة االوكرانيــة واســبابها وتداعياتهــا عــى البيئــة الداخليــة والدوليــة ومــدى تاثـ يـر االهميــة الجيوسـ تـراتيجية الوكرانيــا عــى
.عالقــات الروســية الغربيــة
 شبه جزيرة القرم، الدول الغربية،  روسيا، ازمة اوكرانيا، الجيوسياسية:الكلمات الرئيسية
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المقدمة

ف
لعبــت جغرافيــا دورا حاســما ي� تحديــد االهميــة االسـ تـراتيجية للــدول  ،وهــذا بالتحديــد مــا منحتــه جغرافيــا ألوكرانيــا ،اذ انهــا تشــكل دولــة

الفاصلــة او العزلــة بـ ي ن
ـ� روســيا والــدول الغربيــة  .كمــا تحتــل الجــزء االكـ بـر مــن اوروبــا وتســتوحز أوكرانيــا عــى مــوارد طبيعيــة هامــة ،فــكل هــذا منــح
ف
كب�ة.تعتـ بـر االزمــة االوكرانيــة  ،مــن بـ ي ن
ـ� اكـ ثـر االزمــات تاثـ يـرا ي� العالــم وذلــك لمــا تزخــر بــه مــن مقومــات عديــدة ترشــحها الن تكــون قــوة
أوكرانيــا مكانــة ي
اقتصاديــة مؤثــرة دوليــا.
ان تاريـ ـ ــخ أوكرانيــا يشـ يـر اىل العديــد مــن جوانــب الـراع بـ ي ن
ـ� روســيا والغــرب ،اذ ان اوكرانيــا كانــت وعــى مــدى قــرون مقســمة اىل شــطرين ،اذ كانــت
ش ق
ـ� اىل الغــرب ،والكــن
روســيا القيرصيــة تســيطر عــى الشــطر الــر ي�  ،امــا الشــطر الغـ ب ي
ـر� فكانــت تحــت ســيطرة المملكــة البولنديــة والــذي كانــت ينتـ ي
ف
لالم�اطوريــة الروســية بينمــا الجــزء القليلــة المتبقيــة اصبــح خاضعــا للســيطرة
ي� القــرن التاســع عـ شـر اصبحــت الجــزء االكـ بـر مــن أوكرانيــا تابــع
ب
النمســاوية -المجريــة.
ن
روس ويتحدثــون اللغــة الروســية يــرون ان روســيا بلدهــم االم،
ا� منقســم ومتعــدد االع ـراق ،فــكان الجــزء الــذي كان مــن اصــل
ان المجتمــع أالوك ـر ي
ي
فهــو يمثــل ش�ق وجنــوب البــاد باالضافــة اىل اغلبيــة ســكان شــبه جزيــرة القــرم ،امــا الجــزء االخــر فهــو يتكلــم اللغــة االوكرانيــة ويــرى انــه جــزء اليتجـزا
االم�اطوريــة الروســية وثــم بعــد ذلــك جــزءا مــن
مــن القــارة االوروبيــة ويدعــو اىل انضمــام لالتحــاد
االورور� ،امــا شــبه جزيــرة القــرم فكانــت جــزءا مــن ب
بي

ت
ت
ـوفي� واســتقالل اوكرانيــا منهــا صــار شــبه جزيــرة قــرم جــزء مــن اوكرانيــا ولكــن فقــد ضمتهــا روســيا رســميا
ـوفي� وبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
االتحــاد السـ ي
ف
اليهــا ي� عــام. 2014
ف
ن
ا� الســابق بعــض االصالحــات او اتفاقيــات االقتصاديــة مــع
فقــد شــهدت اوكرانيــا ي� عــام  2013ازمــة نشــوب مظاهـرات حيــث رفــض الرئيــس االوكـر ي
دول الغربيــة وخاصــة االوروبيــة مــن اجــل التعامــل مــع روســيا ،فنتيجــة لهــذه المظاهـرات واالضطرابــات .،والهميــة جيوسياســية الوكرانيــا لروســيا
ودول الغربيةتدخلــت روســيا والــدول الغربيــة ف� شــؤون اوكرانيــا منــذ ســنة  2014حـ تـى  .2018حيــث تدخــل كل طرفـ ي ن
ـ� مــن اجــل حمايــة مصالحــه
ي
واثبــات نفســه طــرف االقــوى ،ويتاثــر هــذه االزمــة ســلبيا عــى العالقــات الروســية مــع الــدول الغربيــة.
اوال :اهمية البحث:

ف
ف
تظهــر اهميــة البحــث ي� حداثــة الموضــوع  ،حيــث يعــد موضوعــا جديــدا ولــم تنالــه الكثـ يـر مــن الدراســات وتكمــن اهميــة البحــث ي� نتائجــه الـ ت يـى
ف
ف
ت
اتي� الوكرانيــا ي� نشــوء هــذه االزمــة وتدخــل روســياوالدول والغربيــة ي� ازمــة مــن اجــل
تســاهم عــى فهــم االزمــة االوكرانيــة وتطوراتهــا  ،ودورجيوســر ج ي
الحفــاظ عــى مصلحتهــم ف ي� المنطقــة.

ثانيا :اشكالية البحث:

ـ� قارتـ ي ن
تقــع أوكرانيــا ف� منطقــة اسـ تـراتيجية جذابــة وحساســة ،فــ� تصنــف ضمــن الــدول العازلــة ،أي الـ تـى تعــزل بـ ي ن
ـ� ،ضمــن حزمــة مــن
ي
ي
ي
ـاؤالت ف
ف
الــدول الـ تـى تقــع بـ ي ن
ي� المجتمــع
ـ� أوروبــا وروسيا،وشــهدت اوكرانيــا ي� عــام  2013ازمــة كـ بـرى داخليــة  ،وتثـ يـر األزمــة األوكرانيــة العديــد مــن التسـ
ي
ف
الــدول ،وخاصــة تاثـ يـر االزمــة عــى عالقــات الروســية -الغربيــة ،فمــن الناحيــة تســى روســيا � ظــل رئاســة بوتـ ي ن
ـ� اىل ضــم الــدول الـ ت يـى كانــت ضمــن
ي
ي
ف
ت
ـدول .ومــن ناحيــة اخــرى نجــد الــدول الغربيــة ترفــض محــاوالت روســيا للتوســع وفــرض
ـوفي� فيمــا ســبق واســتعادة مكانتــه ي� نظــام الـ ي
االتحــاد السـ ي
ت
ـال :
ـ� التـ ي
ســيطرتها حــى التنافســها .،ومــن ثــم تســى البحــث اىل اجابــة التســائل الرئيـ ي
ماه ابعاد االزمة االوكرانية عىل عالقات الروسية  -الغربية؟
“ ي
وه:
والتساؤالت الفرعية ي
1ماه اهمية جيوسياسية اوكرانيا ؟ي
2ماطبيعة العالقة االوكرانية الروسية والغربية قبل االزمة؟ف
ه اسباب تداخل روسيا والدول الغربية ي� االزمة االوكرانية؟
3-ما ي
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ثالثا :فرضية البحث:

ان توزيـ ـ ــع الشــعب االوكـر نا� بســبب اختــاف انتماءاتهــم العرقيــة وبـ ي ن
ـ� ميولهــم لروســيا و الغــرب  ،واهميــة جيوسياســية لموقــع االوكرانيــا
ي

ـ� لتدخــل شــؤونها مــن قبــل روســيا والــدول الغربيــة.
ســبب الرئيـ ي

ف
ســتقوم الدراســة عــى فرضيــات النظريــة الواقعيــة ،تقــوم النظريــة الواقعيــة عــى أســاس مبــدأي القــوة والمصلحــة كأطارللعالقــات مابـ ي ن
ـ� الــدول ي�
ي
ت
ض
ـاس للسياســة الخارجيــة
ظــل الفــو� الدوليــة وعــدم وجــود حكومــة عالميــة أو ســلطة فــوق الــدول  ،وبالتـ ي
ـال تفــرض الواقعيــة ان المحــرك االسـ ي
ف
دول فوضــوي يقــوم عــى اســاس عالقــات
ـوم ،وبقــاء الدولــة ي� ظــل مجتمــع ي
هــو مفهــوم المصلحــة الوطنيــة للدولــة وعــى قمتهــا حمايــة االمــن القـ ي
ف
ن
ـروس وتطلــع بمكانــة مرموقــة لروســيا
القــوة والمصالــح .ويناقــش اتبــاع المدرســة الواقعيــة محاولــة بوتـ يـ� منــذ توليــه الحكــم ي� روســيا ارجــاع المجــد الـ ي
عــى الســاحة الدوليــة ،وابـراز روســيا كقــوة عظــى والعمــل عــى اعــادة التــوازن القــوى بـ ي ن
ـ� روســيا و الــدول الغربية،ويتجــى ذلــك ف ي� النظريــة الواقعيــة.

رابعا :منهجية البحث:

يقــوم البحــث عــى منهجيــة العلميــة الســتقراء واقــع االزمــة االوكرانيــة خــال فـ تـرة  2013-2018اســتنتاج اهميــة جيوسياســية الوكرانيــا
ف
ف
ـ� و
لروســيا والــدول الغربيــة واســباب تداخــل روســيا والــدول الغربيــة ي� االزمــة ي
وتاث�هــا عــى عالقــات الروســية –الغربيــة باســتعانة بالمنهــج الوصـ ي
خ
ـياس.
تاري ـ ي والمنهــج التحليـ يـ� السـ ي

خامسا :الدراسات السابقة:

يتــم تنــاول الدراســات الســابقة وفقــا لموقــف روســيا والــدول الغربيــة حــول االزمــة االوكرانيــة مــن المنظــور الــذي يتــم تنــاول االزمــة منــه ،
وهــو موقــف كل مــن روســيا والــدول الغربيــة  ،ويمكــن توضيــح هــذه المحــور كمــا يـ يـ�:
1دراســة الدكتــور محفــوظ رســول بعنــوان “ االزمــة االوكرانيــة ورهانــات امــن الطاقــة االوراســية مــع اشــارة لحالــة االمــن الطاقــوي الجزائـ يـري ،مركــزف
ف
ا� الوكرانيــا ويشـ يـر اىل دور الـ ت يـى يلعبــه اوكرانيــا كممــر ي� التجــارة
ـ� ،الجزائــر ”2018 ،حيــث يتنــاول الدراســة اهميــة الموقــع الجغ ـر ي
الكتــاب االكاديـ ي
ف
ت
الخارجيــة بـ ي ن
اتي� الــذي
ـروس
ـ� روســيا واوروبــا .وتعــد اوكرانيــا حلقــة محوريــة مهمــة ي� سلســلة االمــن الطاقــوي الـ
واالورو� نظ ـرا لموقهــا االســر ج ي
بي
ي
يربــط روســيا باوروبــا  ،ويتطــرق الكاتــب اىل طبيعــة االزمــة االوكرانيــة اســبابها وابعادهــا وذلــك بالعــودة اىل جــذور التاريخيــة لهــذه االزمــة وخلفياتهــا
وتاث�هــا ف� النظــام العالقــات الطاقويــة بـ ي ن
ـ� روســيا واوروبــا.
وابعادهــا المحليــة ي
ي
اللي�اليــة الثالثــة الـ تـى أثــارت بوتـ ي ن
ـبتم� /
ـ�  ،سـ ب
ه خطــأ الغــرب :األوهــام ب
ي
 2دراســة ( ، )Johan J. Mearsheimerبعنــوان “ لمــاذا أزمــة أوكرانيــا يروس باألســاس ،وان القــوى
أكتوبــر  “ 2014تعمــل الدراســة عــى االظهــار مــدى الصــورة الخاطئــة لــدى الغــرب بــأن األزمــة األوكرانيــة نتيجــة خطــأ
ي
الغربيــة قامــت بتدخــل بنــاء عــى طلــب أوكرانيــا مــن اجــل حمايتهــا .حيــث ان الجــذور الرئيســية للمشــكلة كانــت توســع حلــف ناتــو ،ممــا أثــار مخــاوف
روســيا األسـ تـراتيجية ،باالضافــة اال انهــا ايقنــت الخطــة الـ ت يـى يريدهــا الغــرب مــن ضــط اوكرانيــا لــه وبعدهــا روســيا  ،ممــا عمــل عــى اتخــاذ الموقــف
ـروس بالتدخــل كسياســة رد فعــل الدفاعيــة.
الـ
ي
ـ� ) بعنــوان “كتــاب رقعــة الشــطرنج الكـ بـرى  :االولويــة االمريكيــة ومتطلباتهــا الجيوسـ تـراتيجية”  ،تنــاول المؤلــف
 3كتــاب (زيبغنيــو بريجنسـ يف
فيــه عــى االهميــة الـ ت يـى تتمتــع بهــا المنطقــة االوراســية ،وركــز عــى توضيــح المصالــح االسـ تـراتيجية المريــكا ي� عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة ،و وضــع
ت
ت
وه ان عــى امريــكا
مجموعــة مــن االســراتيجيات الـ يـى مــن خاللهــا تســتطيع الواليــات المتحــدة المحافظــة عــى قيــادة العالــم ،حيــث اثــار نقطــة مهمــة ي
ـ� روســيا ضمــن القــوى
ان تنتبــه لخطــر ظهــور قــوة اوراســية قــادرة عــى الســيطرة عــى اوراســيا ،وبالتـ ي
ـال الســيطرة عــى عالم.حيــث وضــع بريجنسـ ي

الـ ت يـى يجــب احتوائهــا النهــا تشــكل تهديــدا للهيمنــة االمريكيــة.
ف
ش
ـر� لالبحــاث
 4مقالــة لعمــاد قــدورة حــول محوريــة الجغرافيــا والتحكــم ي� البوابــة ال�قيــة للغــرب :اوكرانيــا بــؤرة الـراع الصــادرة عــن المركــز العـ ب يف
والدراســة السياســات ،الدوحــة  .الـ ت يـى توصــل فيهــا اىل ان روســيا لــن تتخــى عــن اوكرانيــا بحكــم انهــا تقــع ي� جوارهــا القريــب ،كمــا انهــا تمثــل الحصــن
ت
اتي� لروســيا ويشـ يـر اىل امكانيــة توصــل الغــرب وروســيا اىل التفــاوض حــول تخفيــف حــدة التوتــر االزمــة االوكرانيــة اال ان الخــاف الجوهــري
االســر ج ي
ـ� بينهمــا ســيظل مســتمرا.
الجيوبولتيـ ي
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ن
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المطلب
ي
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ن
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المبحث
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ي
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ن
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ي
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المبحث االول :المبحث التمهيدي
اوكرانيــا بلــد مهــم جــدا مــن ناحيــة الجغرافيــا السياســية لــكل مــن روســيا والــدول الغربيــة .كمــا تحتــل الجــزء االكـ بـر مــن اوروبــا وتســتوحز
ن
ا� منقســم ومتعــدد االعـراق ،فــكان الجــزء الــذي كان مــن
اوكرانيــا عــى مــوارد طبيعيــة هامــة ،فــكل هــذا منــح اوكرانيــا مكانــة كبـ يـرة ،وان المجتمــع االوكـر ي
روس ويتحدثــون اللغــة الروســية يــرون ان روســيا بلدهــم االم ،فهــو يمثــل ش�ق وجنــوب البــاد باالضافــة اىل اغلبيــة ســكان شــبه جزيــرة القــرم،
اصــل
ي
االورور� ،امــا شــبه جزيــرة القــرم
امــا الجــزء االخــر فهــو يتكلــم اللغــة االوكرانيــة ويــرى انــه جــزء اليتجـزا مــن القــارة االوروبيــة ويدعــو اىل انضمــام لالتحــاد
بي

ت
ت
ـوفي� واســتقالل اوكرانيــا منهــا صــار شــبه
فكانــت جــزءا مــن ب
ـوفي� وبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
االم�اطوريــة الروســية وثــم بعــد ذلــك جــزءا مــن االتحــاد السـ ي
جزيــرة قــرم جــزء مــن اوكرانيــا.

ف
ت
ت
ت
ـوفي� الســابق
ـوفي� تعمــل عــى الحفــاظ عــى ي
تاث�هــا ي� فضــاء السـ ي
ـوفي� ظلــت روســيا باعتبارهــا الــوارث االهــم لــارث السـ ي
وبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
معتـ بـرة ايــاه منطقــة نفــوذ تضمــن لهــا مصالحهــا االسـ تـراتيجية ،ومــن هــذه الناحيــة يعتـ بـر اوكرانيــا كانــت مطمــع لــكل مــن روســيا و الــدول الغربيــة وذلــك
ت
ـ� وه قــوة ش
ـ� عظيمتـ ي ن
ـ� قوتـ ي ن
اتي� الــذي هــو بمثابــة ســاح ذو حديــن ،حيــث انهــا حلــق وصــل بـ ي ن
ال�قيــة “ روســيا “ والغربيــة
بســبب موقعهــا االســر ج ي
ي
االورو� الــذي يعتـ بـر بمثابــة حليــف للواليــات المتحــدة.
“ االتحــاد
بي
ف
ف
ن
ت
ـا� تن�كــز عــى
و� المطلــب الثـ ي
 �،المطلــب االول نتعــرف عــى اهميــة جيوسياســية واالســراتيجية الوكرانيــا ،ي
والمبحــث يتكــون مــن ثــاث مطالــب ي
ف
و� المطلــب الثالــث نتحــدث عــن طبيعــة العالقــة االوكرانيــة الروســية والغربيــة قبــل االزمــة.
الخلفيــة التاريخيــة السياســية الوكرانيــا ،ي

ت
واالس�اتيجية الوكرانيا
المطلب االول :اهمية جيوسياسية

ان اوكرانيــا دولــة اوروبيــة ش�قيــة  ،واســم اوكرانيــا يعـن ي باللغــة االوكرانيــة”ارض الوطــن” ،والكــن باللغــة الروســية يعـن ي “ارض الحــدود”،
ـ� الدالالتـ ي ن
ويبــدو ان االســم بـق يحمــل هاتـ ي ن
ـ� حـ تـى يومنــا هــذا ،تبــدو اوكرانيــا منقســم جغرافيــا عــى نفســها منــذ قــرون عــى طــول نهــر “دنيـ بـر” ،فيتجــه
ي
ق
نصفها الغر� اىل اوروبا ونصفها ش
ين
ين
الكاثوليك
مختلفت� ،اذ يندر عبور الســكان من غربــها
دولت�
ال� ي� اىل روســيا ،وما تزال تشــعر بانها مكونة من
بي
ي
ش
ـاع( ديــاب . )3، 2013،
ـ� الصنـ ي
الــزر ي
اع اىل �قهــا االرثودكـ ي
ـ� قارتـ ي ن
وتقــع اوكرانيــا ف� منطقــة اسـ تـراتيجية جذابــة وحساســة ،فــ� تصنــف ضمــن الــدول العازلــة ،اي الـ تـى تعــزل بـ ي ن
ـ� ،ضمــن حزمــة مــن الــدول الـ ت يـى
ي
ي
ي
تقــع بـ ي ن
ـيا(الوغليس .)2018،1،
ـ� اوروبــا وروسـ
ي
ش
ـر� رومانيــا ومولدافيــا ومــن
اذ يحدهــا مــن الــرق روســيا االتحاديــة ،مــن الشــمال بيالروســيا مــن الغــرب بولنــدا وســلوفاكيا والمجــر ،مــن جنــوب الغـ ب ي
الجنــوب البحــر االســود والبحــر ازوف Anders Aslund(, 2009,25 (،
ـ� ش
ويقســم نهــر الدنيـ بـر اوكرانيــا مــن الشــمال اىل جنــوب اىل ضفتـ ي ن
ال�قيــة والغربيــة ،حيــث يعــد هــذا النهــر مــن الناحيــة التاريخيــة ذا اهميــة كـ بـرى
ف
ف
لطــرق التجــارة واقامــة العديــد مــن المســتوطنات الرئيســية االوىل ي� اوكرانيــا بمــا ي� ذلــك عاصيمتهــا كييــف الـ ت يـى انشــئت عــى ضفــاف “نهــر الدنيـ بـر”
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
ـكا�  46مليــون نســمة ،كمــا انهــا تمثــل
وتعــد اوكرانيــا دولــة صناعيــة ومصــدرة للمعــدات والتكنولوجيــا المدنيــة والعســكرية ،ويبلــغ تعدادهــا السـ ي
ف
ف
ن
ـا� قــوة عســكرية ي� اوروبــا
المجــال الحيــوي لروســيا ويذكــر انهــا قــد حققــت تقدمــا ي� مجــاالت عــدة عــى راســها المجــال العســكري اذ ان اوكرانيــا ثـ ي
ف
ـر� المتقــدم وتصــدر الطائـرات والدبابــات ،كماتملــك ترســانة نوويــة ضخمــة تــم تســليمها اىل روســيا ي� اطــار
بعــد روســيا ،وتملــك مصانــع لالنتــاج الحـ ب ي
معاهــدة ســتارت الخاصــة بتخفيــض االســلحة النوويــة الموقعــة  (1994النشــار )2014،3،
ف
ف
ـ� ،وتنتــج وتصــدر
ـ� ،فـ ي
ي
ـ� دولــة متقدمــة خاصــة ي� مجــال الفضــاء وتملــك  16قمـرا صناعيــا الغـراض االستكشــاف والبحــث العلـ ي
و� المجــال العلـ ي
االقمــار الصناعيــة.
ف
وه تسـ يـر بخطــوات جــادة نحــو مزيــد مــن التقــدم االقتصــادي
ي
و� المجــال االقتصــادي تحتــل اوكرانيــا المركــز  29اقتصاديــا عــى مســتوى العالــم ي
خاصــة بعــد تغيـ يـر سياســتها اىل ســوق الحــر عقــب انهيــار االتحــاد السـ ت
ـوفي� (النشــار.)3،
ي
ف
اع بالمقــام االول ،كمــا تمتلــك بعــض الصناعــات الهامــة مثــل
وتعتمــد اوكرانيــا عــى تربتهــا الخصبــة ي� انتــاج المحاصيــل الزراعيــة ،فـ ي
ـ� بلــد زر ي
ت
والب�وكيمياويــات.
الطاقــة والوقــود والمــواد الحديديــة
ف
ت
وبالتال انخفاض اسعار المنتجات المعدنية والميكانيكية مما ادى
وال� ادت اىل ركود ي� االستثمارات
ي
والكن نتيجة لالزمة االقتصادية العالمية ي
اىل وجود خلل ف ي� عملية التصنيع من اجل التصدير(.صفوان  ،2013 ،جزيرة نيت)
ق
فالمجتمــع االوكـر نا� منقســمة اجتماعيــا ،فهــو مجتمــع متعــدد االثنيــات واالعـراق واللغــات منقســم بـ ي ن
روس يتحدثــون الروســية
ـ� ش� ي� مــن اصــول
ي
ي
ـروس وللكنيســة االرثوذكســية ويــرون ان روســيا بلدهــم االم ،هــذا الجــزء يمثــل ش�ق وجنــوب البــاد ،باالضافــة اىل
ويدينــون باالنتمائهــم الصلهــم الـ
ي
اغلبيــة ســكان شــيه جزيــرة القــرم.
االورو� ويديــن للكنيســة
ـر� يتكلــم اللغــة االوكرانيــة ويــرى انــه جــزء اليتج ـزا مــن القــارة االوروبيــة ويدعــو اىل انضمــام لالتحــاد
بي
والجــزء االخــر غـ ب ي
ف
ـل� )https://democraticac.de/?p=25929 ،2016،
الكاثوليكيــة ي� روما(.الشـ ب ي
ف
ت
ن
ـ� تعــد ممرهــا اىل
ايت� لنفــوذ ومكانــة روســيا ،فـ ي
وتقــع شــبه جزيــرة القــرم ي� جنــوب اوكرانيــا بـ يـ� البحــر االســود والبحــر وانهــا ذات بعــد جيواســر ج ي
ت
اتي� حيــث انهــا تصــل روســيا بالـ شـرق  ،باالضافــة اال انهــا تمتلــك عــى موقــع مدينــة
البحــر االســود (.مجبــل ، )2014،77،وانهــا تتمتــع بموقــع اســر ج ي
ف
ـروس ي� بحــر االســود كمــا وتعتـ بـر شــبه جزيــرة القــرم ذات مكانــة تاريخيــة لروســيا،
سيفاســتوبول والــذي يعتـ بـر مركــز مهــم الســطول البحــري الـ
ي
ف
ض
االم�اطوريــة روســية واالتحــاد السـ ت
ـوفي� ســابقا( .الحســي�ن ي ، 2014،2 ،عــى الموقــع http://m.mc-
ـا� جــزءا مــن ب
ي
وذلــك النهــا اعتـ بـرت ي� المـ ي
)doualiya.com/artical
تعتـ بـر شــبه جزيــرة القــرم ذات اهميــة كبـ يـرة لروســيا و اوكرانيــا ،ويذكــر انهــا دخلــت تحــت ســيادة روســيا منــذ عــام ،1783وتعتـ بـر شــبه جزيــرة القــرم
ن
ت
ت
ا� االصــل” اهدائهــا اىل اوكرانيــا (الحســي�ن ي .)2،ويتحكم شــبه
ـوفي� نيكيتــا خوروشــوف “االوكـر ي
جــزءا مــن روســيا حــى  ،1954اال ان قــرر الرئيــس السـ ي
ن
وغ�هــا (جــوالق.)3-4 ،2014 ،
ـوا�ء االوكرانيــة والروســية ي
جزيــرة القــرم بمــرور الســفن التجاريــة والعســكرية عــدة المـ ي
ت
ن
ه جــزء اليتجـزا مــن اوكرانيــا ،ويحــدد الدســتور اوكرانياالقضايــا
ا� “ان جمهوريــة القــرم ذات الحكــم الـ ي
وحســب المــادة 135مــن الدســتور االوكـر ي
ـذا� ،ي
ف
ن
ا� لســنة  ،1996ي�: 27/07/2018بصيغــة الملــف  .)35 ،ولكــن فقــد ضمتهــا روســيا رســميا
المتعلقــة باختصاصاتهــا وســلطاتها” (الدســتور االوكـر ي
ف
اليهــا ي� عــام( .2014انيــس. )2014،24،

ن
الثا� :الخلفية التاريخية السياسية ألوكرانيا:
المطلب
ي

يش� اىل العديد من جوانب الرصاع ي ن
ب� روسيا والغرب ،اذ ان اوكرانيا كانت وعىل مدى قرون مقسمة اىل شطرين ،اذ
ان تاري ــخ اوكرانيا ي
ش ق
ـ� اىل الغــرب،
كانــت روســيا القيرصيــة تســيطر عــى الشــطر الــر ي�  ،امــا الشــطر الغـ ب ي
ـر� فكانــت تحــت ســيطرة المملكــة البولنديــة والــذي كانــت ينتـ ي
والكن ف� القرن التاســع ش
لالم�اطورية الروســية بينما الجزء القليلة المتبقية اصبح خاضعا للســيطرة
االك� من اوكرانيا تابع
ب
ع� اصبحت الجزء ب
ي
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النمســاوية -المجرية(.جــوالق .)1 ،2013 ،

ف
ت
السوفي� السابق أحكم قبضته
بوغريبينسك ،إن االتحاد
ويقول رئيس مركز الدراسات السياسية والرصاعات ي� العاصمة ميخائيل
ي
ي
ف
ن
ن
ا� مــن النـ شـر المصانــع وحـ تـى دعــم البنيــة التحتيــة ،كمــا فعــل ي� أقاليــم ومــدن
ا�  ،وإبــان حقبتــه حــرم أقاليــم ومــدن الغــرب األوكـر ي
عــى الغــرب االوكـر ي
ف
ن
ش
ا�  ،يالحــظ أن الكثـ يـر
ـ� اىل أن الزائــر لبعــض مــدن الغــرب األوكـر ي
الــرق ،بســبب ميولهــا الغربيــة  ،ومعداتهــا لــه .ي
و� هــذا الصــدد يشـ يـر بوغريبينسـ ي
مــن مبانيهــا إرث تركتــه المملكــة البولنديــة  ،إضافــة إىل الكثـ يـر مــن العــادات والتقاليد(جــوالق ..)1 ،
ف
ـوفي� بــدات االوضــاع السياســية ف� اوكرانيــا التابعــة لالتحــاد السـ ت
مــع ظهــور مالمــح تفــكك االتحــاد السـ ت
ـ�  16تمــوز 1990اعلــن
ي
ي
ي
ـوفي� بالتغيـ يـر ،فـ ي
ـياس واالقتصــادي واولويــة
ب
ال�لمــان ســيادة الدولــة االوكرانيــة اذ عمــل عــى مبــدا تقريــر المصـ يـر لالمــة االوكرانيــة والديموقراطيــة واالســتقالل السـ ي
ف
ف
ت ف
ن
و� تاريـ ـ ــخ  24اب  1991اعلنــت اوكرانيــا اســتقاللها وجــرى ي� كانــون االول  1991اســتفتاء
ا� عــى قانــون السـ
لقانــون االوك ـر ي
ـوفي� ي� اوكرانيــا ،ي
ي
ـع� اختــار مــن خاللــه الشــعب االســتقالل وتــم اختيــار ( ليونيــد كرافتشــوك) اول رئيــس للدولــة االوكرانيــة الحديثــة االســتقالل( .نــوار.)2015،4،
شـ ب ي
ف
ن
ش
والت�يعيــة والقضائيــة  .فالنظــام
ـا� مــع فصــل الســلطات التنفيذيــة
ـاس ونصــف برلمـ ي
ـياس ي� اوكرانيــا نظامــا مختلطــا نصــف رئـ ي
يعيــد النظــام السـ ي
ف
ف
ف
ن
ـد� وتتــم مراجعــة ش
الت�يعــات قضائيــا ،وقــد تــم اق ـرار الدســتور الجديــد ي� اوكرانيــا ي�  28حزي ـران  1996اي
ي� اوكرانيــا مســتمد مــن القانــون المـ ي
ن
ن
ـاس وانشــا نظامــا سياســيا
ا� الثـ ي
اثنــاء الحكــم الرئيــس االوك ـر ي
ـا� ( ليونيــد كوتشــما) وقــد حــول هــذا الدســتور جمهوريــة اوكرانيــا اىل نظــام نصــف رئـ ي
مســتقرا كمــا وتمــك عــام  1996اســتحداث العملــة الجديــدة هريفنــا االوكرانيــة واســتقر االقتصــاد قبــل نهايــة عقــد التســعينيات اذ حصــل نمــوا
اقتصاديا ملحوضا بالنسبة  70%سنويا اال ان النظام حكم الرئيس ليونيد كوتشما تعرض اىل انتقادات من قبل معارضه بسبب الفساد ت ز
وال�وير
النتخابــات وعــدم تشــجيع حريــة التعبـ يـر وتركـ ي زـر الســلطة ونقــل الممتلــكات العامــة اىل ايــدي القلــة المتنفــذة( .نــوار.)4،

المطلب الثالث :طبيعة العالقة االوكرانية الروسية والغربية قبل االزمة
يش� اىل العديد من جوانب الرصاع ي ن
ب� روسيا والغرب ،اذ ان اوكرانيا كانت وعىل مدى قرون مقسمة اىل شطرين ،اذ
ان تاري ــخ اوكرانيا ي
ش ق
ـ� اىل الغــرب،
كانــت روســيا القيرصيــة تســيطر عــى الشــطر الــر ي�  ،امــا الشــطر الغـ ب ي
ـر� فكانــت تحــت ســيطرة المملكــة البولنديــة والــذي كانــت ينتـ ي
والكن ف� القرن التاســع ش
لالم�اطورية الروســية بينما الجزء القليلة المتبقية اصبح خاضعا للســيطرة
االك� من اوكرانيا تابع
ب
ع� اصبحت الجزء ب
ي
النمســاوية -المجريــة.
ف
و� هــذا المطلــب نتكلــم اوال  :عالقــات الروســية االوكرانيــة قبــل االزمــة ،وثانيــا عالقــات الغربيــة االوكرانيــة قبــل االزمــة ،وثالثــا تن�كــز عــى عالقــات
ي
الروســية الغربيــة قبــل االزمــة االوكرانيــة.
اوال :عالقات الروسية االوكرانية قبل االزمة
ف
ف
ت
ش
ـذا� للقــوزاق ي� القــرن الثامــن
العالقــات الروســية االوكرانيــة تاسســت ي� القــرن الســابع عــر  ،وانقطعــت عندمــا انهــت كاترينــا العظــى الحكــم الـ ي
ش
ع�.ولفـ تـرة وجـ ي زـرة مــن الوقــت اســتؤنفت العالقــات اثنــاء الحــرب العلميــة االوىل  .،دخلــت اوكرانيــا الحــرب العالميــة االوىل اىل جانــب دول الوفــاق
ث
ـا� ف ي� الجــزء التابــع لروســيا واىل جانــب الــدول المركزيــة ف ي� جــزء تابــع لنمســا والمجــر( .نورهــان )1998،99،وبعــد الحــرب العالميــة االوىل
الثـ ي
االم�اطوريــة القيرصيــة الروســية واالمـ بـر اطوريــة النمســاوية  ،بــرزت الحركــة الوطنيــة
وحــدوث الثــورة الروســية عــام 1917خــال تلــك المــدة وانهيــا ر ب
االوكرانيــة مــن اجــل تقريــر المصـ يـر مــن الجديــد  (.األمــم المتحــدة)،List of Member States“ .
ـ� الدولتـ ي ن
وبعــد فـ تـرة مــن الثــورة اكتوبــر الشــيوعية عــام  1920اطاحــت روســيا الســوفيتية باوكرانيــا واتنتقلــت العالقــات بـ ي ن
ـ� مــن عالقــات الدوليــة اىل
ت
ـوفي�
عالقــات داخليــة ضمــن االتخــاد السـ ي
ف
وظهــرت اوكرانيــا ف�  30كانــون االول  1922كواحــدة مــن الــدول المؤسســة لالتحــاد السـ ت
و� عــام  1945اصبحــت جمهوريــة اوكرانيــة
ـوفي� ،ي
ي
ي
الســوفيتية االشـ تـراكية مــن الــدول االعضــاء المؤسســة لمنظمــة االمــم المتحــدة (. .األمــم المتحــدة .اطلــع عليــه بتاريـ ـ ــخ  16كانــون االول،2018،
.)List of Member States
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ن ف
ـروس ،وكانــت معظــم العمليــات الحربيــة ي� الحــرب العلميــة الثانيــة قــد
ـ� ي� الحــرب العالميــة الثانيــة اىل جانــب الجيــش الـ
حــارب اغلــب اوكرانيـ ي
ي
حصلــت عــى الجبهــة ش
ال�قيــة مــن اوكرانيــاو خــرت اعــداد كبـ يـرة مــن القتــى مــن االوكرانيـ ي ن
ـ� خــال الحــرب ،كمــا اصيبــت اوكرانيــا بــا�ض ار وتدمـ يـر

ف
ف
ـام  1946-1947اال ان اوضــاع تحســنت ي� عقــد
كثـ يـر مــن مدنهــا انهــارت بناهــا التحتيــة وتدهــورت اوضاعهــا بســبب المجاعــة والجفــاف ي� عـ ي
ت ف
الع�يــن ف� جوانــب الصناعــة واالنتــاج اذ تــم اســتثمار حــوال  20%مــن ي ز
الخمســينيات مــن القــرن ش
ـوفي� ي� اوكرانيــا ،وفيمــا
م�انيــة االتحــاد السـ
ي
ي
ي
ف
ن
ت
ا� االصــل” مــن الجمهوريــة الروســية اىل جمهوريــة
ـوفي� نيكيتــا خوروشــوف “االوكـر ي
يتعلــق بالشــبه جزيــرة القــرم تــم ي� عــام 1954نقلهــا الرئيــس السـ ي
ت
ـوفي� قاعــدة عســكرية بحريــة عــى مينــاء سيفاســتوبول المطــل
االوكرانيــة بالقـرار  ،وخــال العــام  ، 1954اسســت نيكيتــا خوروشــوف الزعيــم السـ ي
عــى البحــر االســود ( .الحســي�ن ي .)2،
ـوفي� ،وكان االتحــاد السـ ت
واســتمرت العالقــات الســوفيتية مــع اوكرانيــا كجــزؤ مــن االتحــاد السـ ت
ـوفي� قــد تفــكك يــوم  26كانــون االول لعــام ،1991
ي
عقــب إصــدار مجلــس الســوفيت األعــى لالتحــاد السـ ت
ـوفي� ق ـرارا أعلــن فيــه االعـ تـراف باســتقالل الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة ،وإنشــاء رابطــة
الــدول المســتقلة لتحــل محــل االتحــاد السـ ت
ـوفي�( .نورهــان)99،
ـوفي� ارادت روســيااالتحادية وريثــة االتحــاد السـ ت
وبعــد تفــكك االتحــاد السـ ت
ـوفي� ان تحافــظ عــى روابطهــا وعالقاتهــا مــع الجمهوريــات الســوفيتية
ي
ي
ف
ن
ـا� جمهوريــات
الســابقة فقامــت ي�  8كانــون االول  1991بتكويــن رابطــة كومنولــث الــدول المســتقلة مــع بيــا روســيا واوكرانيــا وانضمــت اليهــا ثمـ ي
غ�هــا مــن جمهوريــات عــى ان تشــكل
اخــرى فوصــل عــدد الــدول االعضــاء فيهــا اىل احــدى عـ شـرة دولــة ،اال ان اوكرانيــا اىل جانــب ذلــك لــم توافــق مــع ي

روســيا االتحاديــة قــوات روســيا لحفــظ الســام ف ي� دول الكومنولــث تحــت رعايــة االمــم المتحــدة .تحولــت عالقــات روســية اوكرانيــة مــن عالقــات
الداخليــة إىل عالقــات دوليــة ف� التســعينيات فورحــل االتحــاد السـ ت
ـوڤي�(.نورهان.)102،
ي
ي
ت
ن
وب� دول حلف الناتو.
و ب
تعت� روسيا اوكرانيا بلدا اس�اتيجيا لروسيا من ناحية العسكرية باعتباره عازال بينها ي
ف
ـروس ي� اقتصادهــا وتشــغيل العجلــة الصناعيــة  ،كمــا تقــوم بنقــل كميــات كبـ يـرة مــن الغــاز
ـ� الـ
ي
ـ� عــى الغــاز الطبيـ ي
وتعتمــد اوكرانيــا بشــكل رئيـ ي
ن
ت
ـال لــم تتمكــن مــن دفــع اســتحقاقات ش�كــة
ـ� الـ
ـروس اىل اوروبــا .ولكــن اوكرانيــا الـ يـى تعـ ي
ـا� مــن العديــد مــن المشــاكل االقتصاديــة والعجــز المـ ي
ي
الطبيـ ي
ش
3013لل�كــة الروســية ( .خـ يـري https://www.alaraby.co.uk/ ،
غازبــروم الماليــة وتديــن حاليــا بقرابــة مليــار ونصــف مليــار دوالر للعــام

)/politics/2014/3/3

ّ
ع� أوكرانيا ألوروبا خالل الســنوات القليلة الماضية لتحصيل ديونها ،ما أدى الندالع أزمة طاقة
واضطرت روســيا لخفض كميات الغاز المصدرة ب
ف
األورو�.
ي� معظم دول االتحاد
بي
ّ
ّ
قدمــت أوكرانيــا لروســيا أســلحة تقليديــة ونوويــة مــن مخلفــات الحقبــة الســوفييتية ،لتســديد جــزء مــن هــذه الديــون .حاولــت روســيا
مــن جهتهــا،
كذلــك ش�اء أصــول ش�كات الطاقــة األوكرانيــة لتعويــض الديــون ت
الم�اكمــة( .بــو عمامــة .)2008،253-254،
ف
�ن
ف� اعوام 2005،2007
ويشار اىل ان روسيا حاولت تكرارا اكراه اوكرانيا قرسا عىل تب ي سياسات مفيدة لروسيا ،موظفة الطاقة سالحا سياسيا ،ي

 2009،اقدمــت روســيا امــا عــى التهديــد بوقــف تدفــق تالنفــط والغــاز او عــى وقفــه بســبب مســائل ذات العالقــة بالســعر ومــن جـراء ديــون اوكرانيــا
ف
و� صيــف  2010تعــرض الرئيــس الســابق يانوكوفيتــش للضغــط يك يوافــق عــى تمديــد اســئجار روســيا لقاعــدة بحريــة
الطاقيــة غـ يـر المدفوعــة  ،ي
اوكرانيــة ف� مينــاء سيفاســتويل الواقعــة عــى البحــر االســود لمــدة خمســة ش
وع�يــن عامــا ،ومــع اعتمــاد اســعار تفضيليــة لكميــات الطاقــة المــورودة اىل
ي
اوكرانيــا( زبيغنيــو. )112 ،
ثانيا:عالقات الغربية االوكرانية قبل االزمة

ف
ت
ش
ـ� ان فكــرة اساســية
تشــكل العالقــة حلــف ناتــو بــدول وســط اوروبــا و�قهــا جوهــر اســراتيجية ي� عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة ،حيــث يــرى برجنسـ ي
ن
ـ� (
ـ� هــو مــن اجــل انشــاء اوروبــا جديــدة ذات نطــاق ودور للتحالــف بـ يـ� اوروبــا والجانــب االخــر مــن المحيــط االطلـ ي
لتوســيع فكــرة شــمال االطلـ ي
العســاف .)2008،232-233 ،
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ت
ـوفي� عملــت الواليــات المتحــدة عــى تســليط الضــوء عــى الــدول الـ ت يـى كانــت تابعــة حـ تـى تضمــن تخليهــا عــن االيدولوجيــة
فبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي

الشــيوعية .فتعاملــت الواليــات المتحــدة مــع اوكرانيــا عــى اســاس انهــا دولــة مســتقلة غـ يـر مرتبطــة ب( روســيا) لذلــك عملــت اىل ضمهــا اىل حلــف
ف
ف
ـ� مــن اجــل القــدرة عــى تنفيــذ اسـ تـراتيجيتها الجديــدة ي� المنطقــة بعــد مرحلــة الحــرب البــاردة المتمثلــة ي� الحفــاظ عــى االمــن
شــمال االطلـ ي
واالســتقرار ف ي� اوروبــا ومواجهــة االضطرابــات الـ ت يـى مــن الممكــن ان تتعــرض لهــا ســواء مــن داخلهــا او خارجهــا.
و�قها جوهر ت
وتشكل عالقة حلف الناتو بدول وسط اوروبا ش
اس�اتيجيته ف ي� عالم مابعد الحرب الباردة.
حيــث يــرى بريجنســ� ان الفكــرة االساســية لتوســيع حلــف شــمال االطلــ� هــو مــن اجــل انشــاء اوروبــا جديــدة ذات نطــاق ودور للتحالــف بـ ي ن
ـ�
ي
ي
اوروبــا والجانــب االخــر مــن المحيــط االطلــ�( العســاف  .)232-233 ،وتوســعه باتجاهـ ي ن
ـ�:
ي
االتجاه االول :باتجاه دول شمال ش�ق اوروبا ،وتحديدا باتجاه دوا البلطيق والذي يعيد تجاوزا عىل الخط االحمر لروسيا.
ن
ـا� :باتجــاه دول جنــوب ش�ق اســيا ،وقــد كان معارضــة روســيا لتوســيع الحلــف باتجــاه هــذه المنطقــة اقــل مــن معارضتهــا االتجــاه االول.
االتجــاه الثـ ي
ولقــد كان خيــار الغــرب ف� مســالة توســع حلــف ناتــو امــام الــدول اوروبــا الوســى ش
وال�قيــة بمثابــة الصائقــة الـ ت يـى حلــت بالدبلوماســية روســية.
ي
ت
ـ� االوكرانيـ ي ن
قــد دعمــت الواليــات المتحــدة وحليفهــا االتحــاد االورو� القوميـ ي ن
ـ� ،بهــدف اقامــة حكومــة اوكرانيــة لتحقيــق اهدافهــا االســراتيجية حيــث
بي
ـ� تســتطيع ان تجســس بســهولة
انهــا نريــد ربــط اوكرانيــا بحلــف ناتــو لــزرع القواعــد العســكرية والتجسســية بالقــرب مــن حــدود الدولــة الروســية لـ ي
ف
ف
ـياس لروســيا االتحاديــة ي� اوكرانيــا النهــا تعتـ بـر منفــذا ممـ ي زـرا
عليهــا ،وايضــا ترغــب ي� ضمهــا اىل الناتــو وذلــك مــن اجــل تقليــص النفــوذ العســكري والسـ ي
ن
ـدول فهــو مهــم بالنســبة للغــرب حيــث يتــم تحويلــه اىل قطــاع
عــى البحــر االســود ،وان اصــاح االقتصــاد االوك ـر ي
ا� وفقــا لرؤيــة صنــدوق النقــد الـ ي

مســتهلك ومســتورد للســلع والبضائــع الغربية،كمــا ان الواليــات المتحــدة االمريكيــة تريــد ان تفــرض الهيمنــة السياســية واالقتصاديــة عــى اوكرانيــا
ن
ش
ـدا� )http:||www.ahewar.org 2014،
وربطهــا نحــو السياســة االمريكيــة مثــل مــا حــدث مــع دول الكتلــة ال�قيــة الســابقة (.الحمـ ي
ثالثا :عالقات الروسية الغربية قبل االزمة االوكرانية
جــرى العديــد مــن االتفاقيــات بـ ي ن
ـ� روســيا ودول الغربيــة عامــة والواليــات المتحــدة االمريكيــة خاصــة ،بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة الـ ت يـى قــد التـىق كل مــن
ف
ف
ف
ن
ـ� جــورج بــوش االب ي� ا شــباط م ي� كامــب ديفيــد واعلنــوا رســميا انتهــاء الحــرب البــاردة ،
يلسـ يـت� اول الرئيــس ي� روســيا االتحاديــة والرئيــس االمريـ ي
ف
و� عام 2000م عقد ف� موســكو اول لقاء ي ن
ب� رئيس روســيا التحادية
ي
وتم توقيع البيان الذي ثبت صيغة جديدة للعالقات الروســية االمريكية  ،ي
ت
ت
ن
ن
روس
تي� الخاصــة باتفــاق
فالديمـ يـر بوتـ يـ� ورئيــس امريــكا بيــل كلنتــون وقــد وقــع زعيمــا الدولتـ يـ� بيــان مشــرك حــول مبــاديء االســتقرار االســر ج ي
ي
ـ� عــى انشــاء المركــز الخــاص بالتبــادل المعلومــات الــواردة وابــاغ عــن اطــاق الصواري ـ ــخ (. .جورجينــا.)2016،10 ،
امريـ ي
ف
ف
و�
ـدول  ،ي
وتعتـ بـر العالقــات مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــن اولويــات السياســة الخارجيــة الروســية وعامــا هامــا ي� اشــاعة االســتقرار الـ ي
ئ
ت
ت
اتي� ومكافحــة االرهــاب
ـدول واالســتقرار االســر ج ي
عــام 2002م حــددت االتجهــات االوليــة للتعــاون الثنـ ي
وه العمــل المشــرك لصالــح االمــن الـ ي
ـا� ي
ـدول ومواجهــة االخطــار والتحديــات االخــرى الشــاملة الجديــدة ودعــم حــل ال�نز اعــات االقليميــة وتطويــر العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة وتوســيع
الـ ي
االتصــاالت بـ ي ن
ـ� االفــر اد (. .جورجينــا.)10، ،
ف
و� عــام  2007صــدر الرئيــس فالديمـ يـر بوتـ ي ن
ـ� والرئيــس جــورج بــوش بيــان حــول صناعــة الطاقــة النوويــة وعــدم االنتشــار الــذي يتضمــن برنامــج
ي
ف
ف
ئ
ـلم للطاقــة الذريــة بـ شـرط الـ ت زـرام الصــارم بنظــام عــدم االنتشــار.
الخطــوات ي� مجــال تعميــق التعــاون الثنـ ي
ـا� والـ ي
ـدول ي� مجــال االســتخدام السـ ي
ف
و� عــام  2009حــدث لقــاء بـ ي ن
ـ� الرئيــس مدفيديــف والرئيــس بــاراك اوبامــا تــم فيــه تبــادل االراء حــول جميــع قضايــا العالقــات الثنائيــة والوضــع
ي
ـدول وصــدر بيانــان مشـ تـركان حــول المباحثــات بصــدد تقليــص الالحــق لالســلحة االسـ تـراتيجية الهجوميــة (.معرفــة نيــوزhttp://www. 2016،
الـ ي
 ,marefa.orgتاريـ ـ ــخ الدخــول  19بف�ايــر ).2019

ف
ف
امــا مــن حيــث القضايــا الدوليــة واالقليميــة تتعــاون روســيا والواليــات المتحــدة االمريكيــة ي� المنظمــات والمحافــل الدوليــة ،والســيما ي� هيئــة االمــم
ئ ف
ن
ـدول مثــا انتشــار ســاح
المتحــدة ومجموعــة الــدول ب
ـا�” وايضــا عــى الصعيــد الثنـ ي
الك�ى”الثمـ ي
ـا� ي� مجــال مواجهــات التحديــات الجديــدة لالمــن الـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
الدمــار الشــامل ووســائل ايصالــه واالرهــاب عـ بـر الحــدود وتهريــب المخــدرات وتعتـ بـر مجموعــة العمــل الروســية االمريكيــة ي� مكافحــة االرهــاب مــن
اهــم عنــارص هــذا التعــاون (. .جورجينــا.)11،

ن
وتاث�ها عىل عالقات الروسية الغربية
الثا�:نشوء وتطوراسباب األزمة األوكرانية
المبحث
ي
ي

وتشــهد العالقــات الدوليــة تغيـ يـرا جوهريــا بســبب االزمــة االوكرانيــة ،الـ تـى تســببت باجمــاع اراء ف� عــودة اجــواء الحــرب البــاردة بـ ي ن
ـ� روســيا والــدول
ي
ي
ـ� وانهيــار االتحــاد السـ ت
الغربيــة وذلــك بعــد اقــل مــن عقديــن ونصــف مكــن نهايــة نظــام القطبـ ي ن
ـدول الجديــد عقــب حــرب
ـوفي� وبــزوغ النظــام الـ ي
ي

الخليــج الثانيــة .ومــن خــال هــذا المبحــث ســيتم تنــاول عالقــات الروســية الغربيــة قبــل االزمــة االوكرانيــة وتاثـ يـر االزمــة االوكرانيــة عــى العالقــات
ف
ف
ـب�،
الروســية -الغربيــة والوصــول اىل وضــع ســيناريوهات تحــدد مســتقبل العالقــات ي� ظــل االزمــة االوكرانيــة والمبحــث يتكــون مــن ثــاث المطالـ ي
ف
ن
ـا� نركــز عــى تاثـ يـر االزمــة االوكرانيــة عــى العالقــات الروســية
و� المطلــب الثـ ي
المطلــب االول نتحــدث عــن نشــوء وتطــور اســباب االزمــة االوكرانيــة  ،ي
ف
،و� المطلــب الثالــث نتنــاول االبعــاد المســتقبلية لعالقــات الروســية واالوكرانيــة والغربيــة.
الغربيــة ي
المطلب االول :نشوء وتطور اسباب االزمة االوكرانية
اوال :اسباب نشوء وتطور االزمة:

ف
ن
غ
االورو�
ا� يانكوفيتــش االتفــاق التجــاري مــع االتحــاد
بي
بــدات وقائــع االزمــة االوكرانيــة الراهنــة ي� كانــون االول  .2013بعــد ان ال ـ ي الرئيــس االوك ـر ي
ال�لمـ نـا� عليــه ،حــاول الرئيــس الــروس اســتقطاب االوكرانيـ ي ن
ـ� بوعــود
(الباســوىس مريــم  ، )2014،17 ،قامــت التظاه ـرات وحصــل االنقــاب ب
ي
ي
شــملت ش�اء  15مليــار دوالر مــن ســندات الخزينــة االوكرانيــة وتخفيــض ســعر الغــاز المصــدر اليهــا مــن روســيا ولكــن دون جــدوى ،فمــا كان منــه اال ان
ف
ف
حــرك الجاليــة الروســية ي� شــبه جزيــرة القــرم الـ ت يـى توصلــت بمســاعدة روســية ،ي� اذار  2014اىل فصلهــا عــن اوكرانيــا نتيجــة احتاللهــا مــن قبــل روســيا

ال والحــاق مدينــة سيباســتوبول كالمدينــة فدرالية(انيــس.)24،
وبعــد ذلــك نتيجــة الســتفتاء والحاقهــا باالتحــاد الـ
ـروس ككيــان فــدر ي
ي
ف
ض
ش
ـا�
ومــن هنــا بــدات بــوادر االنقســام تظهــر ي� اوكرانيــا حيــث ان اوكرانيــا الغربيــة “تمثــل الهويــة الوطنيــة الحديثــة” ،وتمثــل اوكرانيــا ال�قيــة المـ ي
ف
ـوع “الهويــة الروســية الصغـ يـرة” .وقــد تــم الغــاء نتائــج االنتخابــات الـ ت يـى فــاز بهــا “يانكوفيتــش” بالســبب التالعــب ي� عمليــة االقـ تـراع وخــروج
الشـ ي
ت
اعت�تهــا
ـوال للغــرب الـ ت يـى ب
الجماهـ يـر للشــوارع تحمــل الفتــات برتقاليــة وتحــت ضغــط الشــارع تــم اعــادة االنتخابــات الـ يـى فــاز بهــا “يوتشــينكو” المـ ي
ف
ـال .)2006،15،
روســيا مؤامــرة كمــا القــت روســيا اللــوم عــى الغــرب لتدخلــه ي� شــؤون الداخليــة الوكرانيــا (فيتـ ي
ف
وه جــزء مــن
ويعتـ بـر ضــم شــبه جزيــرة القــرم مــن جانــب الـ
ي
ـروس ســبب رئيــس لنشــوء االزمــة االوكرانيــة ،وتقــع شــبه الجزيــرة ي� جنــوب االوكرانيــا  ،ي
ت
الذا�(مجبــل.)2014،77،
هــذا بلــد يتمتــع بالحكــم
ي
ولجــات اوكرانيــا اىل الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة البطــال ضــم شــبه جزيــرة القــرم اىل روســيا الـ ت يـى اتمــت الســيطرة عــى القواعــد العســكرية فيهــا
ممــا دفــع دول الســبع اىل اتخــاذ اج ـراءات عقابيــة ضــد موســكو  ،الـ ت يـى قللــت مــن مــن اهميــة تلــك اج ـراءات( .الجزيــرة نيــتhttps://www. ،
)aljazeera.net/news/international/2014/3/25
واكــدت الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة ف� قـرار الــذي اتخذتــه ف�  27اذار  2014بشــان الســام االقليميــة الوكرانيــا ( )A/RES/68/262ت ز
ال�امهــا
ي
ي
ف
ت
ت
ت
ـياس ووحدتهــا وســامتها داخــل حدودهــا المعــرف بهــا دوليــا ويؤكــد القـرار ايضــا ان اســتفتاء الـ يـى اجــري ي�
باحــرام ســيادة اوكرانيــا واســتقاللها السـ ي
ت
ـذا� ومدينــة سيفاســتوبول ف�  16اذار  2014اليمكــن قبولهــا بحكــم افتقــاده ش
للم�وعيــة ان يشــكل االســاس
جمهوريــة القــرم المتمتعــة بالحكــم الـ ي
ي
ف
ت
�ذا� او مدينـ�ة سيفاسـ�توبول (.االمـ�م المتحـ�دة January 2018 30 . http://docs� ،
الي تغـ يير ي� وضـ�ع جمهوريـ�ة القـ�رم المتمتعـ�ة بالحكـ�م الـ ي
ض
ت
ا�
 .)tore.ohchr.orgورغــم ذلــك القـرار الـ يـى لــم تلــزم بهــا روســيا منــذ عــام ، 2014اصبحــت شــبه الجزيــرة قــرم ومدينــة سيفاســتوبول جــزء مــن ار ي
روســية .وحدثــت ف� العــام  2018بــوادر ازمــة جديــدة بـ ي ن
ـ� روســيا و اوكرانيــا بعــد احتجــاز البحريــة الروســية ثــاث ســفن عســكرية اوكرانيــة ،فيمــا
ي
ف
ت
ال� توجد عىل صفيح ســاخن منذ ان قامت روســيا بضم القرم “( .عمارة ،2018،
تتصاعد المخاوف من احتماالت نشــوب حرب ي� المنطقة  ،ي

)/http://www.ahram.org.eg/News/202848/115/683682
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و روســيا تقــول ان الــزوارق االوكرانيــة دخلــت ميــاه اقليــ� رويــة بصــورة غـ يـر ش
ك�تــش ،ونفــذت منــاورات خطــرة واســتفزازية
م�وعــة قاصــدة مضيــق ي
ي
ـ� “لخلــق حالــة رصاع” امــا اوكرانيــا
قــرب جــر القــرم  ،مــا دفــع البحريــة الروســية الطــاق النــار واحتجــاز الســفن االوكرانيــة ،متهمــة اوكرانيــا بالسـ ي

فتقول ان روسيا تنتهك اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار واتفقا كان قد تم ي ن
ك�تش
ب� كييف و موسكو حول استخدام بحر ازوف ومضيق ي
�غ
ـروس سـ يـر ي الفــروف دافــع عــن رد فعــل
 ،واكــدت انهــا اعطــت اخطــارا مســبقا للــروس بــان الســفن ســتتحرك عـ بـر المضيــق .وزيــر الخارجيــة الـ
ي
بــاده مؤكــدا انــه جــاء نتيجــة “اســتفزاز انتهــك الســادة الروســية ،:ودعــا “ الجهــات الغربيــة الراعيــة الوكرانيــا اىل تهدئــة الموقــف”( .عمــارة)2018،
وعــى الجانــب االوك ـر نا� اعلــن الرئيــس ت
بي�وشــينكو فــرض االحــكام العرفيــة ف� البــاد خــال السـ ي ن
ـت� يومــا وان بــاده “ ســتتخذ اج ـراءات محــددة
ي
ي
للدفــاع عــن اراضيهــا وحمايــة مواطنيهــا وتامينهــم”.
ف
والغر� ي� االزمة االوكرانية
الروس
ثانيا:اسباب التدخل
بي
ي
ف
ا -اسباب تدخل روسيا ي� االزمة االوكرانية
ف
ت
يا�-:
وتدخل روسيا ي� االزمة االوكرانية كانت له عدة اسباب  ،اهمها ما ي
 1مــن ناحيــة ناحيــة السياســية تســى روســيا لحمايــة مصالحهــا السياســية ،حيــث تمثــل اوكرانيــا اهميــة سياســية بالغــة لروســيا  ،ولروســيا مصالــحف
ت
االورو�.
اس�اتيجية مهمة ي� اوكرانيا قد تفوق مصالح الغرب فيها ،فجغرافيا تالصق اوكرانيا روسيا وتفصلها عن دول حلف ناتو ودول االتحاد
بي
ف
الروس
يعت� اغلبية ســكان شــبه جزيرة القرم من الروس  ،الجل ذلك تتدخل روســيا ي� اوكرانيا بحجة حماية الشــعب
يكات�ينا ، )13 ،2015،و ب
( ي
ي
ف� جزيــرة القــرم وبعــض المناطــق ش
ه دافــع الرئيــس الــذي
ال�قيــة مــن اوكرانيــا ،كمــا يشـ يـر الخبـ يـر الـ
ي
ي
ـروس الكســندر يل بالقــول “ ان الهويــة الروســية ي
يقــف وراء ســيطرتها عــى جزيــرة القــرم ،وان روســيا تعدهــا جــزء مــن اراضيهــا ( .يل الكســندر.)5 ،
ن
يكات�ينــا  ،) 14 ،ولمئــات السـ ي ن
ش
ـن� ضلــت روســيا
ـوم (.ي
ومــن هــذه المنطلقــات تــرى روســيا ان اي زعزعــة المــن االوكـر ي
ا� هوتهديــد مبــا� المنهــا القـ ي
مهتمــة بالقــرم الن ممرهــا اىل البحــر االســود ،ومــع ان روســيا مــن قبــل رغبــت بضــم قــرم اليهــا بعــد تفــكك االتحــاد السـ ت
ـوفي� اال انهــا بقــت اوكرانيــة
ي
حـ تـى عــام ( .2014طبــارة .)5 ، 2014،

ف
ف
ـروس اليهــا .كمــا
ـروس ي� اوروبــا وطريــق امــداد الغــاز الـ
2االهميــة الجيوسياســية :وتتمثــل اهميــة جيوسياســية الوكرانيــا ي� انهــا بوابــة للنفــوذ الـي
ي
ش
المبا�الواســع ،التســتطيع ان تـ تـرك اوكرانيــا تصبــح جــزءا مــن منظومتــه االمنيــة
ان روســيا الـ ت يـى بــات يؤرقهــا وصــول نفــوذ الغــرب اىل جوارهــا
ت
ز
تي� االخـ يـر الــذي
واالقتصاديــة ،فضــا عــن مشــاعر القوميــة الروســية تجاههــا ،فانهــا تعــد ضمــن “ منطقــة المصالــح المتمـ يـرة” والحصــن االســر ج ي

يعزلهــا عــن الغــرب وحلفائــه (قــدورة .)2014،45 ،
ف
ف
ش
ا� الفاصــل
والحقيقــة تعــد اوكرانيــا ي� قلــب النظريــة الجيوبولتيكيــة االوراســية ،ذلــك ان اوكرانيــا تعــد اهــم دول اوروبــا ال�قيــة نظـرا لموقعهــا الجغـر ي
ـ� روســيا ودول االتحــاد االورو� ف� وقــت نفســه .فضــا عــن مســاحتها كاكـ بـر دول اوروبــا ش
ـ� روســيا وحلــف شــمال االطلــ� ،وكــذا بـ ي ن
بـ ي ن
ال�قيــة،
بي ي
ي
ف
ن
ـا� -والهــام بالنســبة لروســيا (المحفــوظ .)2018،12 ،
وطابعهــا االث ـ ي المتنــوع خاصــة العــرق السـ ي
ن
ت
ـروس المرابــط
ـ� تســهيالت مهمــة الســطول البحــري الـ
ا� االســر ج ي
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر فــان موقــع االوكـر ي
ي
اتي� عــى البحــر االســود يعـ ي
�ن
ـروس ،المرابــط
هنــاك ،حيــث التســتطيع روســيا ان تســتغ ي بذلــك بــاي شــكل مــن االشــكال ،وان شــبه جزيــرة القــرم موطــن اســطول البحــر االســود الـ ي
ف
ـ� .)4،
ي� مدينــة سيفاســتوبول الـ ت يـى يســمها الــروس مدينــة “المجــد
ي
الروس”لهــذا ضمــت جزيــرة القرم(الوغليـ ي
3االهمية االقتصادية:ـروس اىل اوروبــا وهــو مايدعــم االقتصــاد
ـروس يعتمــد عــى اوكرانيــا مــن خــال عائــدات الغــاز اذ يمــر فيــه نصــف الصــادرات الغــاز الـ
فاالقتصــاد الـ
ي
ي

الــروس ويقــر المســافات وتكاليــف النقــل ،وتعــد اكـ بـر مســتهلك للطاقــة وتحصــل عــى النقــود النــووي مــن روســيا ،كمــا ان التجــارة بـ ي ن
ـ� اوكرانيــا
ي
وروســيا ه مــن المصــادر االساســية لتنميــة االقتصــاد االوكـر نا� ،فضــا عــن مجــال االنتــاج الــزراع كذلــك تعــد المـ ن
ـوا�ء ف� اوديســا وسباســتبول ركـ يـرةز
ي
ي ي
ي
ي
ف
ف
ـروس بوجودهــا ي� البحــر االســود والعبــور منــه اىل ميــاه االقليميــة الدافئــة.
ـروس ،فضــا عــن وجــود االســطول العســكري الـ ي
ي� دعــم خــط التجــارة الـ ي
( جمــول .)2014،2 ،
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ويقــول برجنســ� بــان القــوة الـ تـى تحكــم اوراســيا  ،ســوف تســيطر عــى اثنـ ي ن
ـ� مــن المناطــق العالــم االكـ ثـر تقدمــا واكـ ثـر انتاجــا عــى الصعيــد االقتصــادي
ي
ي

ـال مــوارد الطاقــة العالميــة ويوجــد بهــا اكـ بـر ســت اقتصاديــات ،واكـ بـر ســت دول انفاقاعــى
ـوال 4|3مــن اجمـ ي
 ،حيــث تقــدر مصــادر الطاقــة فيهــا بحـ ي
ين
التســليح ،ومعظــم الــدول النوويــة المعلنــة وغـ يـر المعلنــة توجــد ف� اوراســيا كمــا ان اكـ بـر قوتـ ي ن
ـكانيت� موجودتــان فيهــا ايضــا ويجعــل كل هــذا مــن
ـ� سـ
ي
ىق
اوراســيا ذات اهتمــام كبـ يـر ،االمــر الــذي يــؤدي بالــدول المنطقــة ان تعمــل دائمــا عــى زيــادة مســتوى قوتهــا الجــل ضمــان امنهــا “ان الدولــة تيـ امــا
ف
ـ� تضمــن دولــة بقائهــا  ،عليهــا ان تجعــل هدفهــا االول ي� سياســتها ،هــو الحفــاظ عــى قوتهــا
انهــا قويــة ،او ان الدولــة اخــرى تضمــن حمايتهــا  ،ولـ ي
وزيادتها(زبيغنيــو.)112،
ف
ف
و� 2018اعلنــت وزارة الدفــاع االوكرانيــة عــن وضــع الجيــش ي� وضعيــة قتاليــة كاملــة عــى خلفيــة االحــداث تصعيــد غـ يـر مســبوق عــى جبهــة االزمــة
ي
ف
وعالم ،واىل تمهيد العالن حالة الطواريء ي� اوكرانيا (عمارة.)1،
االطلس
االوكرانية ،بعد اربــع سنوات من الجمود ،ادى اىل استفار
ي
ي
ف
ك�تــش ،المعـ بـر الوحيــد بـ ي ن
اســتنفار اوكرانيــا وحلفائهــا ،خصوصــا االوروبيـ ي ن
ـ�
ـ� ،جــاء بعــد حادثــة احتجــاز روســيا لثــاث ســفن االوكرانيــة ي� مضيــق ي
بحــر ازوف والبحــر االســود والقريــب مــن شــبه جزيــرة القــرم .وبعــد مــرور اكـ ثـر مــن  24ســاعة عــى حادثــة تــر اوكرانيــا عــى المطالبــة باالفـراج عــن
ســفنها الحربيــة الثــاث الــت احتجزتهــا روســيا مــع طواقمهــا وتدعــو اىل فــرض عقوبــات جديــدة عــى روســيا،وتقول اوكرانيــا :ان روســيا تنتهــك اتفاقيــة
االمــم المتحــدة لقانــون البحــار واتفاقــا كان قــد تــم بـ ي ن
ك�تــش ،واكــدت انهــا اعطــت اخطــارا
ـ� كييــف وموســكو حــول اســتخدام بحــر ازوف ومضيــق ي
ـدول .
مســبقا للــروس بــان الســفن تتحــرك عـ بـر المضيــق .فيمــا تدافــع روســيا عــن موقفهــا ،مؤكــدا ان ترصفهــا ( يطابــق تمامــا) مــع احــكام القانــون الـ ي
ف
ك�تــش بانــه (( اســتفزاز واضــح)) .وقــال (( تــم انتهــاك االحــكام
� الفــروف وزيــر الخارجيــة الروســية ماجــرى مــن احــداث ي� مضيــق ي
و وصــف سـ يـر ج ي
ـدول ،وليــس فقــط القانــون البحــري ،وكذلــك ميثــاق االمــم المتحــدة ،واتفاقيــة عــام  1982لقانــون البحــار ،والمواثيــق الدوليــة
الرئيســية للقانــون الـ ي
االخــرى الـ ت يـى تلــزم الــدول باحـ تـرام ســيادة بعضهــا ( .عمــارة)1،
وت�ة االزمة عمدت روسيا اىل اتخاذ عدة اجراءات كان اهمها:
ومع تصاعد ي
الدخــول اىل جزيــرة القــرم لحمايــة قواعدهــا ،وعــدم ت
اع�افهــا بالحكومــة الـ ت يـى شــكلت بعــد ســقوط حكومــة يانوكوفيتــش ،وشــجعت اقليــات عــى
ف
التمــرد عــى كييــف وســلطتها ،فضمنــت وجــودا عســكريا فيهــا ،وبــدات التفــاوض مــن منطلــق القــوة ي� هــه الجزيــرة ،والتهديــد باجتيــاح الـ شـرق
ن
ـوال لروســيا  (.مجبــل )2014،79،
االوك ـر ي
ا� ذي غالبيــة الروســية والمعقــل الرئيــس لحــزب االقاليــم المـ ي
ف
ـ� اسـ تـراتيجية ثالثيــة ابعــاد ،االول يتمثــل ف� محاولــة اقامــة اتحــاد سـ ت
و� ســبيل الحفــاظ وصيانــة المصالــح الروســية ســلك الرئيــس بوتـ ي ن
ـوفي�
ي
ي
ي
ف
ـ� ي� منطقــة اوراســيا بقيــادة روســيا االتحاديــة،
جديــد ،تحــت مســى” االتحــاد االور ي
اس “ وهــو عبــارة عــن محاولــة القامــة نوعــا مــن التكامــل االقليـ ي
ف
االورو� (عبدالرحمــن .)2014،5،
وبعضويــة مجموعــة مــن الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة( مثــل بالروســيا و كازاخســتان ) ي� مواجهــة االتحــاد
بي
ف
ن
ـاع االوروبيــة لتطويــق واحتــواء روســيا وذلــك عــن طريــق اللجــوء لتدخــل العســكري الرصيـ ـ ــح ي� بعــض الــدول الـ ت يـى
البعــد الثـ ي
ـا� هــو مواجهــة المسـ ي
ف
ت
اتي� بـ ي ن
ـ� روســيا والغــرب ،وهــو ماحــدث حـ تـى
ـر� بصــورة تســهم ي� االخــال بالتــوازن الجيوســر ج ي
يحــاول الغــرب اســتقطابها وضمهــا للتحالــف الغـ ب ي
ف
االن ي� جورجيــا واوكرانيــا ،امــا البعــد الثالــث هــو التــوازن ضــد الغــرب والواليــات المتحــدة خــارج منطقــة اوراســيا مثــل الـ شـرق االوســط و وســط اســيا
ف
ف
ش
الدول وتخفيف قبضتها وتحكمها ي� ادارة الشــؤون الدولية ،اي تحويل النظام
وال�ق االقىص ،ي� محاولة لزعزعة الســيطرة الغربية عىل النظام
ي
ف
ض
ا� المجــاورة ،مايســمح لهــا
الـ ي
ـدول اىل نظــام متعــدد االقطــاب والمراكــز  (.عبدالرحمــن )5،وبذلــك ســعت روســيا لتعزيــز مجــاالت نفوذهــا ي� االر ي
ف
بحمايــة المنطقــة المركزيــة ي� اوراســيا مــن االخـ تـراق  (.نافــع )،https://www.noonpost.com/content/2176 ،2014،
ف
ب:اسباب تدخل الدول الغربية ي� االزمة االوكرانية
يز
المتم� جعلها دائما موضع اهتمام الدول الغربية
وبسبب موقع اوكرانيا
االورو� ف ي� االزمة االوكرانية :يرجع اىل ثالثة اسباب:
•بالنسبة التدخل
بي
1مــن الجانــب الســياس فاوكرانيــا تمثــل لالتحــاد االورو� دولــة اسـ تـراتيجية هامــة بســبب موقعهــا الجغ ـر فا� الــذي يربــط بـ ي نـ� قــارة اســيا واوروبــا
بي
ي
ي
ت
ممــا يعـن ي نقطــة التقــاء هامــة ليــس فقــط للمصالــح االقتصاديــة  ،بــل السياســة الســراتيجية .كنقطــة هامــة للتواصــل مــع القــارة االســيوية ،باالضافــة
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ف
ـر� مــن القــارة االوروبيــة.
االورو� اتجــاه ش�ق اوروبــا ،حيــث ان معظــم دول االتحــاد
اىل توســيع نطــاق االتحــاد
االورو� متمركزيــن ي� الجــزء الغـ ب ي
بي
بي
ت
ـروس  ،ممــا يــؤدي اىل قلــة تاثـ يـر او هيمنــة
اتي� الــذي ســوف يحصــل عليــه االتحــاد نتيجــة كســب دولــة تابعــة للنفــوذ الـ
باالضافــة اىل العمــق االســر ج ي
ي
ت
ـ�.)6،
روســيا عــى هــذه المنطقــة المســمية ب( الفضــاء السـ ي
ـوفي� الســابق)( .الوغليـ ي
ت
ف
ـ� معظــم
2ومــن الناحيــة االقتصاديــة  ،وبالنســبة االتحــادبي
االورو� فقــد تدخــل بدافــع اقتصــادي باالســاس مــع دوافــع سياســية اســراتيجية فـ ي
ت
االورو� مــن تدخــل روســيا الـ ت يـى عملــت عــى الغــاء
ـ� وراء التدخــل غضــب االتحــاد
بي
ه الـ يـى تحركــه .والســبب الرئيـ ي
الحــاالت المصالــح االقتصاديــة ي
اقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة مــع اوكرانيــا الـ ت يـى كان مــن المفـ تـرض ان تقــوم االتفاقيســة بتيسـ يـر حركــة التجــارة معــه ومــع اوكرانيــا بســبب اهميــة الســوق
ن
االورو� فاوكرانيــا بموقعهــا نقطــة التقــاء القــارة االســيوية مــع االوروبيــة ومعـ بـر للتبــادل بينهمــا.
ا� لالتحــاد
بي
االوكـر ي
ض
ا� الزراعيــة خصبــة
3اهميــة الغذائيــة الـ ت يـى تمثلهــا اوكرانيــا لالتحــادبي
ـ� للمــواد الزراعيــة بســبب ماتمتلكــه مــن ار ي
االورو� حيــث انهــا المصــدر الرئيـ ي

ـروس الوروبــا ممــا يمثــل
ـ� للمــواد الغذائيــة وباالضافــة انهــا معـ بـر خطــوط الغــاز الـ
للزراعــة .فبالنســبة دول التحــاد
بي
ي
االورو� ان اوكرانيــا مصــدر الرئيـ ي
اهميــة لوجســتية بســبب عــدم مقــدرة القــارة االوروبيــة العيــش بــدون الغــاز ســواء ف ي� الصناعــات ام ف ي� معيشــة للتدفئــة واالمــور اليوميــة .كمــا ان
ن
االورو� (.نافــع)2014،4 ،
ا� ســوق اليســتهان بــه بالنســبة لالتحــاد
بي
الســوق االوك ـر ي
االورو� عــى تقديــم المســاعدات مــن اجــل النهــوض باوكرانيــا مــن اجــل
ومــع مــج ي ء االزمــة االقتصاديــة االوكرانيــة عــام  ،2009عمــل االتحــاد
بي
ف
ت
ـوال للغــرب بالتقــارب مــع االتحــاد
اســتمرار المصالــح الحيويــة لهــا .فاتجهــت الحكومــة االوكرانيــة ي� ذلــك الوقــت بقيــادة “بيــر يوشــينكو” المـ ي
ن
ـدول .ثــم تغـ يـرت االوضــاع عــام 2010
االورو�.فقــام االتحــاد
االورو� وعــد عــى الموافقــة عــى طلــب القــرض االوكـر ي
بي
بي
ا� عــن طريــق صنــدوق النقــد الـ ي
مــع مــج ي ء االنتخابــات الرئاســية االوكرانيــة والـ ت يـى فــاز بهــا فيكتــور يانكوفيتــش فعملــت روســيا عــى رسعــة تقديــم مســاعدات الوكرانيــا خصوصــا ان
ـوال لروســيا،فقبلت اوكرانيــا العــروض الروســية ورات فيهــا الخيــار االفضــل واالرسع للخــروج مــن االزمــة الماليــة،
يانكوفيتــش ذا اصــل
روس ومـ ي
ي
ـا� ل(يانكوفيتــش) كانــت الركائــز االساســية لــه القيــام باصالحــات االقتصاديــة والخــروج مــن االزمــة المالية(النافــع.)4،
خصوصــا ان ب
ال�نامــج ااالنتخـ ب ي
ف
ت
واس�اتيجية ومع تطور االحداث ي� المنطقةواالضطرابات واالحتجاجات
•اما اسباب تدخل الواليات المتحدة االمريكية يرجع ااىل دوافع امنية
ف� دول اوروبا ش
ال�قية ،عملت الواليات المتحدة عىل تعزيز وجودها العسكري ف ي� المنطقة.
ي
فوجهــت الواليــات المتحــدة اهتمامهــا للــدول خصوصــا اوكرانيــا حيــث ان مفاعــات النوويــة الســوفيتية كانــت توجــد بهــا  ،فعملــت عــى التخلــص
مــن جميــع الممتلــكات النوويــة لــدى اوكرانيــا ،فقامــت بعقــد اتفــاق مــع اوكرانيــا وروســيا وبريطانيــا عــام  ،1994الــذي يعمــل عــى منــع انتشــار النــووي
ف
ف
ت
ـل� )2016،16 ،
ـدول( .الشـ ب ي
عــن طريــق التنــازل عنــه نهائيــا ي� اوكرانيــا مقابــل االعــراف بهــا كدولــة مســتقلة صاحبــة الســيادة ودمجهــا ي� النظــام الـ ي
ف
وبســبب اســتمراراالحداث والمظاه ـرات ضــد الحكومــة يانكوفيتــش المواليــة لروســيا لقــد تدخلــت روســيا عســكريا ي� شــبه جزيــرة القــرم وذلــك
لمحافظــة عــى مصالحهــا وقواتهــا البحريــة ،وقامــت القــوى الغربيــة بالتدخــل عــن طريــق دعــم المعارضــة وفــرض العقوبــات عــى روســيا مــن اجــل
التخـ يـ� عــن شــبه جزيــرة القرم،ولكــن روســيا لــم تســتجب واســتمر تدخــل قوتهــا ،ممــا عمــل عــى تفاقــم االزمــة وغضــب القــوى الغربيــة الـ ت يـى عملــت
ـروس داخــل اوكرانيــا بصفــة عامــة وشــبه جزيــرة القــرم بصفــة خاصــة.
عــى تصعيــد الموقــف مــن اجــل الحــد مــن النفــوذ الـ
ي

ن
ـ� ،وتتمثــل وجهــة النظــر الــدول الغربيــة
فاوكرانيــا مركــز االزمــة العالميــة الجديــدة ي
وه تحتــل موقعــا حساســا بـ يـ� روســيا واعضــاء حلــف شــمال االطلـ ي

بــان وجــود اوكرانيــا قويــة ومســتقلة يعــد جــزءا مهمــا مــن بنــاء “ اوروبــا كاملــة وحــرة وامنــة ،ويتطلــب اســتكمال عمليــات تامـ ي ن
ـ� اوروبــا ،مــن خــال
ف
ض
ض
ع� ادماج اوكرانيا بمظلة ش
ال�اكة
ا� الروســية ب
ا� االوروبية “ ومحيطها و الوصول اىل اخر نقطة ممكنة تالمس االر ي
تقليص نفوذ روســيا ي� ار ي
االقتصاديــة واالمنيــة مايمكــن الغــرب مــن احــكام ســيطرته عــى “البوابــة ش
ال�قيــة” بدرجــة كبـ يـرة( .قــدورة .)45،
ثالثا :الجهود الدولية الحتواء االزمة االوكرانية

ن
ز
ا� ،وهــو مــا لــدى اىل
ـدول ،وذلــك مايعــود اىل ماخلفتــه مــن مجــازر كبـ يـرة عــى الشــعب االوكـر ي
ان االزمــة االوكرانيــة شــغلت حـ يـرا كبـ يـرا مــن االهتمــام الـ ي

ـلم لهــا.
جملــة مسـ ي
ـاع والجهــود الدوليــة الراميــة اىل احتــواء االزمــة والوصــول اىل حــل سـ ي
ف
ف
•اتفــاق مينســك االوىل  :تــم توقيــع اتفاقيــة مينســك االوىل ي�  5ايلــول  2014ي� مينســك عاصمــة بيــا روســيا ،حيــث جــاء هــذا االتفــاق عــى واقــع
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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التهديــدات الغربيــة بفــرض عقوبــات عــى روســيا،
ف
وبعــد الـ شـروع ي� تنفيــذ بنــود االتفاقيــة مينســك االوىل ســارع االنفصاليــون وكييــف بتبــادل االتهامــات بانتهــاك اتفــاق وقــف اطــاق النــار ،الــذي منــح
ن ت
ـاس ف ي� االزمــة.
االنفصاليـ يـ� اع�افــا بوجودهــم كطــرف اسـ ي
ف
ممــا ســبق نخلــص اىل ان اســتمرار االشــتباكات ي� ش�ق اوكرانيــا ماهــو اال دليــل عــى فشــل اتفاقيــة مينســك االوىل ،النهــا لــم تســتطيع تحقيــق الســلم
ف
ف
ـر� االزمــة اىل مفاوضــات ونقاشــات جديــدة ( .رشــيد .)2 ،2016 ،
ي� اوكرانيــا ،وهــذا مايعكســه لنــا كذلــك توجــه طـ ي
ف
ت
ال� اعربت عن فشــل اتفاقية مينســك االوىل ذهبت الحاجة اىل عقد اتفاقية جديدة
•اتفاقية مينســك الثانية وبعد تفجر االوضاع ي� دونســتيك ي
ف
ف
لتحمــل بصيــص امــل جديــد لتقيــق وضمــان الســلم ي� اوكرانيــا حيــث تمــت المصادقــة عــى اتفاقيــة مينســك الثانيــة ي� 12شــباط  ،2015الـ ت يـى تــم
توقيعهــا ف� بيالروســيا بـ ي ن
ـ� روســيا واوكرانيــا والمانيــا وفرنســا ( بيطــار  ،)2016،حيــث ركــزت االتفاقيــة عــى النقــاط الرئيســية اهمهامايـ يـ�:
ي
ف
ف
اقليم دونيستك ولوغانسك ي� اوكرانيا.
الوقف الشامل والفوري الطالق النار ي�ي
ين
الجهت� ،وعىل مسافة متساوية بهدف تاسيس منطقة امنة.
 انسحاب االليات الثقيلة منن
ا�.
 -اجراء عملية اصالح للدستور االوكر ي

ان اتفاقيــة مينســك الثانيــة شــملت العديــد مــن الجوانــب منهــا العســكرية والسياســية واالنســانية والقضائيــة .والكــن ان قـرار اطــاق النــار وســحب
ف
االســلحة الثقيلــة ي� اوكرانيــا واجهتــه العديــد مــن العراقيــل الـ ت يـى جعلتــه هشــا هــذا ماعكســته لنــا تلــك الخروقــات الـ ت يـى مســت بنــود االتفاقيــة اال اننــا
ف
ين
االوروب�(.بيطــار.)2015،
ال ننكــر صبغــة التفــاؤل الـ ت يـى الحضناهــا ي� ترصيحــات القــادة

ن
تاث� االزمة االوكرانية عىل العالقات الروسية الغربية
المطلب
الثا� :ي
ي

ف
ق
ف
ن
ـا� الوقــودي  ،بحكــم ان روســيا مــن اكـ بـر منتــج ي المحروقــات ي� العالــم،
فعــى الرغــم مــن وجــود تعــاون بـ يـ� روســيا والغــرب ي� مجــال االمــن الطـ ي
ـتهلك تلــك المحروقــات  ،كمــا يشــكل الميــدان النــووي وقضيــة
والــدول الغربيــة عامــة و الواليــات المتحــدة االمريكيــة خاصــة بوصفهــا مــن اكـ بـر مسـ ي
انتشــار الســاح النــووي مــن بـ ي ن
ـ� االمــور االساســية للتعــاون بينهمــا .باالضافــة اىل ذلــك باتــت مكافحــة االرهــاب احــدى المشــاكل العالميــة الـ ت يـى تطلبــت
تضافــر هــود روســيا والــدول الغربيــة  ،اال ان هــذا اليعـن ي ان المصالــح روســيا والــدول الغربيــة ســتتطابق تماما(.عبــدهللا .)2011،33-34،
ف
ف
ن
ا� الســابق يانكوفيتــش لروســيا عمــل هــذا عــى اثــارة
مــع حــدوث االضطرابــات ي� اوكرانيــا وتدخــل روســيا ي� االزمــة االوكرانيــة و والء الرئيــس االوكـر ي
قلــق الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،حيــث ف ي� اعتقادهــا انــه مــن الممكــن ان يكــون بمثابــة عــودة اىل الهيمنــة الروســية.
فزيــادة النفــوس الــروس ف� المنطقــة يؤثــر عــى عمليــة تــوازن القــوى والـ تـى مــن الممكــن ان تؤثــر عــى حلفــاء الواليــات المتحــدة المتمثلـ ي ن
ـ� عــى وجــه
ي ي
ي
ف
االورو�.
الخصــوص ي� االتحــاد
بي
ف
ـوم بســبب
كمــا ان عمــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــى ادخــال اوكرانيــا ي� حلــف ناتــو اثــار غضــب وقلــق روســيا بســبب الخــوف عــى امنهــا القـ ي
التالصــق الجغـر فا� بينهــا وبـ ي ن
االورو� حيــث انهــا قامــت بقطــع امــدادات الغــاز عــن اوكرانيــا
ـ� اوكرانيــا فقامــت روســيا بــرد فعــل عمــل عــى اثــاره االتحــاد
بي
ي
ت
ت
االورو� مــن الطاقــة ممــا يمثــل لهــا مســالة اســراتيجية
ـروس يمثــل رب ــع احتاجيــات االتحــاد
ه معـ بـر وصــول الغــاز اىل االتحــاد
بي
بي
االورو� فالغــاز الـ ي
الـ يـى ي
هامة.
ف
ان مجريــات االزمــة االوكرانيــة اليــوم تجــري ف� اشــد المناطــق حساســية بالنســبة لروســيا او بالتحديــد بالنســبة لبوتـ ي ن
ـ� الــذي ركــز ي� سياســته عــى
ي
ت
ـوفي� ســابقا.
المناطــق االوراســية وبالتحديــد عــى دول االتحــاد السـ
ي
ـ� اعــرب عــن رغبتــه ف� بنــاء عالقــات ش�اكــة وتعــاون مــع دول االتحــاد السـ ت
ـ� فــور توليــه الرئاســة الروســية حـ ي ن
وهــذا مــا اعلــن عنــه فعــا بوتـ ي ن
ـوفي�
ي
ي
ت
ت
وغ�ها من القواســم المشـ تـركة
الســابق قائمة عىل المصالح المشــركة  ،ومســتندة اىل المشــركات التاريخية و اللغوية  ،وتشــابك المصالح واالعراق ي
(ســيد احمــد.)2015،320-321 ،
فروســيا بوتـ ي ن
االم�اطوريــة الروســية مــن خــال شــل جميــع محــاوالت الغربيــة الراميــة اىل عــزل روســيا عــن خارجهــا القريــب  .فعــى
ـ� تســى اىل عــودة ب
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ـاس ينصــب عــى عالقاتهــا التحالفيــة مــع الــدول الـ ت يـى كانــت
ـ� لروســيا اال ان اهتمامهــا االسـ ي
الرغــم مــن ان روســيا تصــف الغــرب بانــه الحليــف الطبيـ ي
ت
ـوفي� ســابقا فخــال فـ تـرة حكــم بوتـ ي ن
ـ� حــاول تقويــة عالقاتــه مــع دول الكومنولــث المســتقلة  ،وكذلــك عــى الــدول الـ ت يـى شــعوبــها
تشــكل االتحــاد السـ ي
مــن اصــول ســافية .حيــث تعتـ بـر منطقــة نفــوذ روســية تقليديــة ،كمــا تســى السياســة الخارجيــة الروســية الحديثــة االبقــاء عــى هــذا النفــوذ وتقويتــه

 ،مــن خــال تقويــة اوارص الصداقــة والشــاراكة االقتصاديــة (وليــم .)45 ،
ـ� بكافــة الســبل ت
ـ� يســعون للضغــط عــى بوتـ ي ن
ومــع تفاقــم االزمــة االوكرانيــة يبــدو ان (الــدول الغربيــة) امريــكا وحلفائهــا االوروبيـ ي ن
لي�اجــع عــن ضــم
ـ� وصــوال ربمــا لحــل يـ ض
ين
شــبه جزيــرة القــرم اىل روســيا والتدخــل ف� اوكرانيــا وهــو مايقبــل بالرفــض الشــديد مــن قبــل بوتـ ي ن
للطرف�(المنيــاوي
ـر� مصالــح
ي
)2016،12،

ف
ف
اعت�تهــا روســيا منــذ بدايــة محاولــة امريكيــة لتغـ يـر النظــم المواليــة والصديقــة لروســيا ي� منطقــة اوراســيا
ال�تقاليــة ي�  2004فقــد ب
منــذ انــدالع الثــورة ب
والبلقــان ش
و�ق اوروبــا عمومــا  ،حيــث كانــت ادارة الرئيــس بــوش االبــن ومــن قبلهــا ادارة كلينتــون قــد تبنــت اسـ تـراتيجيات “نـ شـر الديموقراطيــة”
ف
اللي�اليــة حــول العالــم (ابــو زيــد )2016،3 ،
و”تغيـ يـر النظــم” منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ي� محاولــة لنـ شـر النمــوذج الديموقراطيــة ب
ف
وتحددت اسـ تـراتيجية روســيا للتعامل مع هذه االنتفاضات الشــعبية عىل هذا االســاس.حيث عارض ي ن
تول الســلطة ي� هذه الدول خصوصا
بوت� ي
ال�تقاليــة كان مدفوعــا بســبب المظالــم االجتماعيــة باالســاس
اوكرانيــا نخبــا مواليــا للغــرب ومعاديــة لروســيا ،فعــى الرغــم ان جــزء كبـ يـر مــن الثــورة ب
وبالكراهيــة مــن التبعيــة الروســية(ابوزيد)3 ،
ـ� باحتــال شــبه جزيــرة القــرم اتخــذت الــدول الغربيــة ( الواليــات المتحــدة االمريكيــة وحلفائهــا االوروبيـ ي ن
و مــع ظهــور االزمــة االوكرانيــة وقيــام بوتـ ي ن
ـ�
ـروس واحتماليــة االعتــداء عــى دول
عــددا مــن الخطــوات لمحاولــة تخفيــف اوجــه الضعــف الحقيقيــة والملموســة مقارنــة بالضغــط العســكري الـ
ي
اوروبــا.

ف
االورو� ومــن ثــم اىل
ـروس مــن قــواه االسـ تـراتيجية  ،فضــم اوكرانيــا اىل اتحــاد
بي
وبالنســبة لغــرب فمصالحــه ي� اوكرانيــا قــد ال تتعــدى تجريــد المنافــس الـ ي
حلــف ناتــو يعـن ي تجريــد الــروس مــن مصالحهــم ف ي� هــذا البلــد مــن جهــة  ،وتوســيع امتداداتهــم العســكرية نحــو اقــرب نقطــة مــن روســيا .وقــد ابتلعــت
الواليــات المتحــدة االمريكيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حوافــا مــن اوراســيا ،امــا االتحــاد السـ ت
ـوفي� فوحــد حولــه كتلــة قاريــة مــن دول اوراســية،
ي
ين
ـية(دوغ� .)2004،259 ،
وتضمــن الـراع بينهمــا ادارة اسـ تـراتيجية للصلــح الجيوسياسـ
ف
ت
“ان من يســطر عىل اوروبا ش
دور�
ال�قية يســيطر عىل المنطقة الرئيســية ،ســوف يتحكم اوراســيا ،ومن يتحكم ي� اوراســيا ،ســوف يتحكم العالم”(
ي
و بالتغراف روبرت)45،

ردود الفعــل الغربيــة مــن ازمــة اوكرانيــة فعنــد اســتالء روســيا بصــورة غـ يـر ش�عيــة عــى شــبه جزيــرة القــرم  ،وبــدا التدخــل ف� اوكرانيــا ش
ال�قيــة ،رد
ي
الغــرب عــى هــذا االج ـراء :

ف
االورو� ،والواليــات المتحــدة االمريكيــة،
و� تمــوز2014م تــم تفعيــل العقوبــات باســلوب منســق بواســطة االتحــاد
بي
1بفــرض هــذه العقوبــات .يوكنــدا وحلفــاء والـ شـركاء االخريــن ،وتــم دعــم هــذه العقوبــات بدرجــة اكـ بـر ف ي� ايلــول 2014م .فقــد تــم مــد فـ تـرة العقوبــات المفروضــة مــن االتحــاد
ف
ن
ت
ت
ـا�2016م .كمــا ان العقوبــات االمريكيــة والكنديــة غـ يـر محــددة االجــل.
االورو� الـ يـى كان مــن المقــرر ان تنـ ي
ـ� ي� تمــوز2015م حــى كانــون الثـ ي
بي
وان الــدول االوروبيــة لديهــا مصالــح مــع روســيا “الغــاز”  ،لذلــك فــان اوروبــا اقــل اندفاعــا اىل االن مــن واشــنطن ف ي� مســالة تجســيد التهديــدات فعــا.

واي عقوبــات االمريكيــة اقتصاديــة تفــرض عــى روســيا مــن دون ش�كائهــا االوروبيـ ي ن
ـ� لــن يكــون لهــا اثــر كبـ يـر عــى روســيا ومــن هنــا فاالرجــح هــو ان
تســى جميــع االطـراف للبحــث عــن مخــرج” يحفــظ مــاء الوجــه” لجميــع االطـراف .وهــذا مايظهــر لنــا مــن خــال محــاوالت اجيــا مـ يـركل المستشــارة
الروس ( ابورشيد .)2014،13،كما ان روسيا عىل المقابل ردت بفرض ح�ض ا عىل واردات
الغر� –
االلمانية للوصول اىل حل ي�نز ع فتيل التوتر
بي
ي
ف
الغذائيــة مــن الــدول الغربيــة ي� اب 2014م ( مجلــة الناتــو ،العقوبــات بعــد شــبه جزيــرة القــرم ،هــل نجحــت).
وقامــت موســكو كذلــك بفــرض عقوبــات الروســية عــى دول الغربيــة تتمثــل بمنــع صــادرات هــذه الــدول مــن الوصــول اىل اســواق الروســية ،كمــا اعلــن
ش
ن
ـروس اىل اوروبــا عـ بـر قنــاة تمــر تحــت البحــر االســود
ـو�” الــذي كان مــن المفــروض ان ينقــل الغــاز الـ
بوتـ يـ� الغــاء مــروع خــط انابيــب “ التيــار الجنـ ب ي
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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اىل بلغاريــا ثــم النمســا  ،عــى ان يتخــذ مســار جديــدا يمــر عـ بـر تركيــا .فقــد اســتخدمت روســيا هــذا االمــر كورقــة ضغــط عــى اوروبــا الـ ت يـى تعتمــد عــى

ـروس كمصــدر للطاقــة.
الغــاز الـ
ي
ف
ـ� عــددا مــن الخطــوات المهمــة خــال “قمــة ويلــز” بهــدف تعزيــز
ي
2و� اعقــاب ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم ،اتخــذت حلــف شــمال االطلـ يت
ـ� ان
قدرتهــا عــى صــد التهديــدات الـ يـى تتعــرض لهــا دول البلطيــق ،وتلــت هــذه الخطــوة خطوتــان مهمتــان اخريــان الحقــا اعلــن وزيــر الدفــاع االمريـ ي
ف
ف
ف
ذاك اشــتون كارتــر ي� حزيـران  2015ي� اثنــاء جولــة لــه ي� اوروبــا ان الواليــات المتحــدة ستشــارك بالقــوات عمليــات خاصــة واســلحو وطائـرات مراقبــة
ت
ـ�( (Geoff,2015, 21
اىل جانــب فــرق العمــل المشــركة التابعــة لحلــف الشــمال االطلـ ي
واقدم حلف شمال االطلس ف� قمة وارسو ف� تموز  2016عىل توسيع خططه بغرض التواجد االجل كجزء من ت
اس�تتيجية ردع واضحة،ولتنفيذ
ي
ي ي
ت
ش
تناو� مستمر للكتائب
االطلس عىل “تواجد االجل المدعوم” والذي يضم عملية ن� عىل اساس
االس�اتيجية ،اتفق قادة حلف شمال
هذه
بي
ي
ف
االرب ــع متعــددة الجنســيات منــذ بدايــة عــام 2017واالن تمركــز كتيبــة واحــدة ي� كل دولــة مــن دول البلطيــق الثــاث وبولنــدا” وتواجــد االجــل المعــد
ف
ف
حسب الطلب” ي� جنوب ش�ق اوروبا بما ي� ذلك وضع لواء تدريب عىل العمل (.) Nato,2018,paragraph85

المطلب الثالث :االبعاد المستقبلية لعالقات الروسية واالوكرانية والغربية
ت
ت
ال� ستنتهجها
ال� سنحاول من خاللها دراسة التوجهات ي
وقد خصصنا هذا المطلب من اجل وضع مجموعة من السيناريوهات المستقبلية ،ي
العالقات الروسية الغربية ف ي� ظل حاالت االزمة االوكرانية.
مايل :
ويمكن ان نوضح اهم السيناريوهات حسب
ي
اوال :قيام الحرب باردة جديدة
روســيا ســوف تحــاول دائمــا ان تثبــت امكاناتهــا مــن خــال خلــق عالــم متعــدد االقطــاب ،وايجــاد لــكل مــن هــذه التشــكيالت الجيوسياســية الظــروف
ف
ت
اتي� يقــف امــام القــوة الغربيــة .كمــا ســتعزز نفوذهــا اكـ ثـر ي� المنطقــة وتحــاول دحــر اي مشــارع مــن شــانها ان تهــدد
المواتيــة لخلــق توافــق اســر ج ي
ف
ـروس ف ي� المنطقــة االوراســية .وســتظل امريــكا
المصالــح الروســية ي� مناطــق نفوذهــا والــدول الغربيــة بدورهــا ســتظل تالحــق وتعرقــل التفــوق الـ
ي
االورو� كاداة لشــل حركــة روســيا اوروبيــا  .انهــا فعــا اجــواء الحــرب البــاردة تخيــم عــى الســاحة الدوليــة ثانيــة بزعامــة الواليــات
باســتخدام االتحــاد
بي
ـروس( .مرهون،اوكرانيــا وشــبه الحــرب البــاردة)2016،
وام�اطــور الـ
المتحــدة االمريكيــة
ب
ي
ف
ت
ـ� عــى االقــل تريــد الوصــول اىل حالــة عــدم االســتقرار
ه الحصــول عــى اكـ بـر حصــة ،واذا لــم تفلــح ي� ذلــك فـ ي
“وان اســراتيجية الواليــات المتحــدة ي
ـ�”(
وايجــاد منصــة انطــاق العمالهــا االحقــة الموجهــة نحــو التحكــم بالدرجــة االوىل باوكرانيــا  ،وبالــذات عــن طريــق جرهــا اىل حلــف شــمال االطلـ ي
مرهــون.)2016،

ثانيا:اعادة التوازن القوى

ف
ـدول  ،الــذي
لقــد شــكلت االزمــة االوكرانيــة الحاليــة عالمــة فارقــة ي� العالقــات الروســية الغربيــة ،مــن خــال ي
تاث�هــا عــى شــكل و هيــكل النظــام الـ ي
ت
ت
ـ�
اصبــح يشــبه كثـ يـرا تلــك االجــواء الـ يـى صاحبــت الحــرب البــاردة .حــى اصبحنــا نعــود كذلــك اىل مصطلحــات الحــرب البــاردة فاالزمــة االوكرانيــة تـ ي
مــن جديــد مبــدا تــوازن القــوى (مارتــن و تـ يـري .)154-155 ،2008 ،
فروســيا بوتـ ي ن
االم�اطوريــة الروســية مــن خــال شــل جميــع محــاوالت الغربيــة الراميــة اىل عــزل روســيا عــن خارجهــا القريــب  .فعــى
ـ� تســى اىل عــودة ب
ـاس ينصــب عــى عالقاتهــا التحالفيــة مــع الــدول الـ ت يـى كانــت
ـ� لروســيا اال ان اهتمامهــا االسـ ي
الرغــم مــن ان روســيا تصــف الغــرب بانــه الحليــف الطبيـ ي
ت
ـوفي� ســابقا فخــال فـ تـرة حكــم بوتـ ي ن
ـ� حــاول تقويــة عالقاتــه مــع دول الكومنولــث المســتقلة  ،وكذلــك عــى الــدول الـ ت يـى شــعوبــها
تشــكل االتحــاد السـ ي
مــن اصــول ســافية .حيــث تعتـ بـر منطقــة نفــوذ روســية تقليديــة ،كمــا تســى السياســة الخارجيــة الروســية الحديثــة االبقــاء عــى هــذا النفــوذ وتقويتــه
 ،مــن خــال تقويــة اوارص الصداقــة ش
وال�اكــة االقتصاديــة (نصــار.)45،
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ويتمثــل موقــف الرئيــس الــروس برفــض العالــم “احاديــة القطبيــة” .امــا المحلــل الســياس ديمـ تـري بابيتــش فقــد اشــار اىل ان رســالة بوتـ ي ن
ـ� تشـ يـر اىل
ي
ي
ف
انــه لــم يعــد بمقــدور روســيا تجــاوز اخطــاء الغــرب كمــا فعلــت ي� حقبــة التســعينيات ( ابراهيــم نرصالديــن واالخــرون،2015،ص.)79
وقــد تســتخدم الــدول الغربيــة وســائل متعــددة لتحجيــم قــدرات العــودة الروســية مــرة اخــرى وذلــك مــا اطلــق عليــه “ اسـ تـراتيجية االحتــواء والتطويــق

ف
ـروس ومنعــه مــن بــروز دوليــا .والســيما ان روســيا تجــد ي� مكانتهــا الدوليــة المنفــذ الوحيــد
ـروس” الـ ت يـى تهــدف مــن خاللهــا اىل تطويــق الــدور الـ
الـ
ي
ي
ف
دول جديــد متــوازن
الســتعادة دورهــا بعــر جديــد يحــاور الــدول الغربيــة ويتقاطــع معهــا ي� ظــل ادراكهــا لحقيقــة العــودة مــن الجديــد بهيكليــة نظــام ي
االقطاب(العســاف .)332 ،

ثالثا :استمرار الوضع القائم

ف
ف
فمـ ش
ـروس ي� ش�ق اوكرانيــا ،
ـؤ�ات اســتمرار االزمــة ي� اوكرانيــا قائمــة ،كمــا يظــل توتــر يخيــم عــى العالقــات الروســية الغربيــة ،بفعــل التدخــل الـ
ي
ـ� ف� اوكرانيــا عــى الرغــم مــن التهديــدات الـ تـى يتلقاهــا مــن الغــرب .ان بوتـ ي ن
ن
ـ� يــدرك ويفهــم جيــدا كيــف يتعامــل مــع
والتصعيــد الــذي يقــوم بــه بوتـ ي ي
ي
ف
ف
امريــكا وهــذا ماقــوى مــن موقفــه وجعلــه يتحكــم ي� مســار االوضــاع ي� اوكرانيــا (نورهــان .)102 ،
ف
ف ش
ت
ن
ـ�ء نــار
فاســتمرار االنتهــاكات والتوتــر ي� �ق اوكرانيــا يعكــس لنــا عــدم التوصــل اىل توافــق بـ يـ� روســيا و الغــرب فحــى بعــد اتفــاق مينســك لــم تنطـ ي
ف
ـ� ترامــب وبوتـ ي ن
االزمــة ف� اوكرانيا.وانطالقــا مــن موســكو وبنــاء عــى اللقــاءات الـ تـى حصلــت بـ ي ن
ـ� ،يســود االعتقــاد ان ازمــة اوكرانيــا التشــكل اولويــة ي�
ي
ي
ف
ف
ش
ش
ن
ـروس المبــا� المزيــد مــن النفــوس ي� �ق االوســط
حســابات بيــت االبيــض ،ولــذا اســتمر اندفــاع بوتـ يـ� لتســجيل المزيــد مــن القضــم ي� جــوار الـ
ي
والخليــج.

الخاتمة

ف
ان األزمــة األوكرانيــة  ،مــن بـ ي ن
ـ� اكـ ثـر االزمــات تاثـ يـرا ي� العالــم وذلــك لمــا تزخــر بــه مــن مقومــات عديــدة ترشــحها الن تكــون قــوة اقتصاديــة مؤثــرة دوليــا
ف
ت
ظ
ـر�  .وكان انقســام
ـدول ســيما
روس الغـ ب ي
ـا� الـ ي
 ،كمــا تحتــل مكانــة اســراتيجية هامــة  ،وهــذا مــا جعلهــا تحـ ي باهتمــام الــدول الكـ بـرى  ،وســاحة للتنـ ي
ي
ف
ف
ن ف
ن ش
ـوال للــدول الغربيــة ،وكذلــك التثبيــت الــذي بــرز ي� الميــل والتحالــف المتمثــل ي� بقــاء وارصار كل
االوك ـر ي
ا� ي� الميــل بـ يـ� الــرق لروســيا وغــرب مـ ي
ف
ش ق
ـوم والــوالء الوكرانيــا
مــن الطــرف الــر ي� والطــرف الغـ ب ي
ـر� كل ي� اتجاهــه وميلــه وتحالفــه وجهــة تمحــوره ،وقــد انعكــس ذلــك ســلبا عــى التوجــه القـ ي
مــع اضهــار كل طــرف نفســه عــى انــه يدافــع عــن المصلحــة القوميــة للدولــة.
ف
ق
ا� الـ ت يـى تتمحــور
ـ� ان هكــذا اوضــاع تتعــدى ي
تاث�اتهــا حــدود اوكرانيــا وتلـ ي بانعكاســاتها عــى دول االخــرى والســيما دول الجــوار الجغـر ي
ومــن الطبيـ ي
ش ف
حولهــا التحالفــات ش
ـا�ة ي� اوكرانيــا ،فروســيا االتحاديــة تضغــط باتجــاه تحقيــق ســيطرتها عــى اوكرانيــا كجــزء
ال�قيــة والغربيــة والـ ت يـى لهــا مصلحــة مبـ
ف
ف
الدول القائم عىل القطبية االحادية تســى لتعزيز مصالحها ونفوذها ي� اوكرانيا
ـياس
ي
من مناطق نفوذها ،اما الدول الغربية ي
و� اطار النظام السـ ي
ف
ـاداالورو� مــع اوكرانيــا ي� ش�اكات اقتصاديــة تقــرب اوكرانيــا بشــكل اكـ بـر
ـر� الوكرانيــا بالحــث عــى دخــول دول االتحـ
وتســتثمر الجــوار
بي
االورو� الغـ ب ي
بي
ت
ال� تعارض ارادات ومصالح روســيا االتحادية ودول الغربية  ،ولكن
ومعاي� االتحاد
ـمال
ي
بي
من النظام الراسـ ي
االورو�  ،فهنا ســتكون اوكرانيا النقطة ي
ـ� ان التصــل اىل المواجهــة او حــرب البــاردة ،اال ان ذلــك اليحــل االزمــة االوكرانيــة.
مــن الطبيـ ي

توصل البحث اىل عدة النتائج اهمها:

ف
 1ان االزمــة االوكرانيــة نقطــة التحــول ف� ترتيــب االولويــات الجيوسياســية واالقتصاديــة والعســكرية بـ ي نـ� روســيا والــدول الغربيــة ي� اطــار دفــع
ي
حركــة التوازنــات العالميــة نحــو التعــادل ،اذ اتاحــت تلــك االزمــة الفرصــة لروســيا الســتعادة هيبتهــا ومكانتهــا عــى الســاحة الدوليــة ،وخصوصــا عــى
ـياس والعســكري وبزوغهــا كالعــب مؤثــر ف ي� التفاعــات الدوليــة واالقليميــة.
المســتوى السـ ي
2ان االزمــة االوكرانيــة ضمــن اطــار التنافــس عــى امــن الطاقــة بالنســبة لروســيا والــدول الغربيــة و�ض ورة الســيطرة عــى خطــوط نقــل النفــط والغــازی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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مــن اســيا الوســى وبحــر قزويــن عـ بـر البحــر االســود اىل اوروبــا وضمــان بقائهــا تحــت نفوذهــا .و فيمــا يتعلــق بتدفقــات الطاقــة ،تعــد اوروبــا اقــل عرضــة
ه اكـ بـر مــورد للنفــط الخــام المســتورد والمنتجــات النفطيــة المكــررة ،اىل
للتاثـ يـر مــن روســيا عمــا هــو متصــور بشــكل عــام .عــى الرغــم ان روســيا ي
ف
االورو� بوقــف امدادهــا .والن النفــط الخــام يتــم تداولــه ي�
االورو� ،اال ان قدرتهــا محــدودة عــى تهديــد دول االعضــاء االتحــاد
حــد كبـ يـر لالتحــاد
بي
بي
ـ�.
الســوق العالـ ي

3عــى الرغــم مــن ان سياســة الــدول الغربيــة ازاء ازمــة اوكرانيــة تتســم بتعــدد المواقــف ،اال انهــا تشـ تـرك مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة بهــدفف
ف
ـاس يتجســد ي� منــع روســيا مــن التمــدد ي� اطــار نفوذهــا الســابق وعرقلــة تحوليهــا اىل قــوة سياســية دوليــة جديــدة تشــكل اتحــادا معاداللالتحــاد
اسـ ي
االورو� ونــدا للواليــات المتحــدة االمريكيــة.
بي
4كمــا ان المواجهــة الـ تـى بــدات بـ ي نـ� روســيا والــدول الغربيــة خــال ازمــة اوكرانيــا تعــد ايـزان ببدايــة حقبــة جديــدة مــن العالقــات الدوليــة ،فقــد اكــدت
ي
عــى وضــع روســيا كقــوة كـ بـرى قــادرة عــى الدفــاع عــن مصالحهــا ونفوذهــا وفــرض ارادتهــا مقابــل تراجــع وعــدم القــدرة عــى مواجهــة والضعــف الــدول
الغربية.
 5االزمــة االوكرانيــة ازمــة راهنــة ،ومازالــت مســتمرة وغـ يـر مســتقرة ،وال يمكــن التنبــؤ بمصـ يـر او “ســيناريو” واحــد ،بســبب تطــورات االحــداث مــنـار�” باالســاس ،ليــس هــذا
ـار� ،ادوات ضغــط االقتصاديــة .ومايزيــد االمــر انهــا ازمــة داخليــة نتــاج” رصاع وتنافــس خـ ج ي
تصاعــد العنــف ،دعــم خـ ج ي
ـ� عالميتـ ي ن
ـ� قوتـ ي ن
فحســب ولكــن ايضــا امتدادهــا بـ ي ن
ـ� روســيا والغــرب.

التوصيات
1ان مصلحــة روســيا والــدول الغربيــة مختلفــة و ومتعارضــة نحــو اوكرانيــا ،فاوكرانيــا تمــل مصلحــة روســية عليــا اليمكــن لروســيا تركهــا للغــرب وضمهــااالورو�.
ـ� واالتحــاد
للتحالــف
بي
بي
الغر�،وانــه عــى الغــرب النقــاذ اوكرانيــا التنــازل عــن فكــرة توســيع الحلــف االطلـ ي
ف
ن
ن
ـدوا� والتوســع اىل مــا وراء اوكرانيــا ،او تهديــد مزيــدا مــن الــدول االخــرى بصــورة تهــدد االمــن
ويجــب ان اليســمح لبوتـ يـ� بالتمــادي ي� ســلوكه العـ ي
ـ�.
واالســتقرار االقليـ ي
ـ� الغــرب وروســيا النقــاذ االقتصــاد االوكـر نا� وان تبـىق اوكرانيــا دولــة عازلــة محايــدة بـ ي ن
2ويجــب التعــاون بـ ي نـ� روســيا والغــرب  ،هــذا هــو الحــل الــذي
ي
ف
ف
ـ� دونســتيك ولوهانســك
ســيكون ي� مصلحــة الجميــع اي ان يكــون الحــل ي� اوكرانيــا دبلوماســيا وليــس عســكريا ،عــى ان يتضمــن ذلــك منــح اقليـ ي
ف� ش�ق اوكرانيــا اســتقالال ذاتيــا  ،يشــمل ضمانــات لحمايــة الناطقـ ي ن
ـ� بالروســية ،واقامــة منطقــة عازلــة م�نز وعــة الســاح .وان ينســه الغــرب وروســيا
ي
ف
و� المقابــل تقبــل روســيا بســيطرة كييــف عــى حدودهــا معهــا .
شــبه جزيــرة القــرم نهائيــا ي
 3ويجــب عــى الغــرب ان يحــدد ثقفــا زمنيــا للعقوباتهــا عــى روســيا االتحاديــة النــه يبــدو ان موســكو التخـ شـى مــن تشــديد او زيــادة العقوبــاتاالقتصاديــة والدبلوماســبة عليهــا  ،فتجــارب فــرض العقوبــات اثبتــت  ،ان تنائجهــا تظــل محــدودة نســبيا ،والتظهــر نتائــج مؤثــرة اال بعــد فـ تـرة طويلــة.
ف
و� حالــة روســيا يشــكل اعتمــاد اوروبــا عــى ردود فعليــة روســية غـ يـر منضبطــة.
ي
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Abstract
The Ukrainian crisis is an important focus of Russian-Western relations because of its geopolitical importance. In Ukraine, in 2013, there was a crisis of demonstrations where the former Ukrainian president rejected some reforms or economic agreements with Western countries, especially European ones, to deal with
Russia, and Russia’s occupation of the Crimea is a major source of Ukraine’s crisis and a challenge to regional
and international safety. This research tackles what the Ukrainian crisis is and its causes and consequences on
the internal and international environment and the extent of the importance of the geostrategic importance of
Ukraine on the relations of Western-Russia.
Keywords: Geopolitical, Ukrainian crisis, Russia, Western countries, Crimea.
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ملمالن� نێودهوڵه�
ئاش� چاس هرهكرد�
یزهمه
� یهكهم  :میكان�
ێ
ن
یز
میكان�مه دبلۆماسیهكان بۆ به ت
نێ
ملمال� نێودهوڵهتیهكان
ئاش� چارهسهركرد�
بایس یهكهم  :دانوستان وهك یهكێك ل ه
ن
یز
میكان�مهدادوهرییهكان بۆ به ت
نێ
ملمال� نێودهوڵهتییهكان.
ئاش� چارهسهركرد�
بایس دووهم ( :تحكیم الدویل) وهك یهكێك له
�
ملمالن� نێودهوڵهتیهكان
به ش� دووهم  :دانوستان و تحكیم دهویل ل ه چارهسهری ئاشتیانهی
ێ
ڵ
ن
�
ملمالن� ین
چ� و تایوان
بایس یهكهم  :رۆ� دانوستان لهچ هرهسهركرد�
ێ
ڵ
ن
ملمالن� یهمهن و ئه ت
�
ری�یا..
باىس دووهم  :رۆ� تحكیم دویل لهچارهسهركرد�
ێ

پێشهیك

كارھێنا� سـهربازی و ئابڵۆقهی ئابوری و فشارخســتنه سـهر یهكێكه لهسیاسـهته پهیڕهوكراوه ن
ن
كا� ناوچهكه
ههمیشـه شـهڕو پێكدان و به
بهگشـ تـی  ...لـ �ـرهدا نامانهوێــت بــاس ل ـهم ملمالنێیانــه بكهیــن ،ب ـه ڵ�م ئ ـهوهی گرنــگ بێــت بــاس ل ـه ڕێگهچــارهی ئاشــتیانه بكهیــن بــۆ چارهس ـهر ن
كرد�
ێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان ك ـه پهیوهنــدی ب ـه بهشارسـ ن
ـا� دهوڵهتی ـهكان  ،ئ هم ـهش وات ـه بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
ـتا� و ئاسـ تـی تێگهیشــت�ن
كرد� ملمـ نێ
ملمـ نێ
س ـهركردهكان و گونجاندن ـه ل هگ ـهڵ سیســتیم نوێ ـیی جیهـ نـا� و یاســای گشـ تـی نێودهوڵ ـه ت� .
ـا� نێودهوڵهتیهكانمــان كــردووه ،لهدووتـ �
كا� بــه ئاشـ تـی چارهس ـهر ن
بۆی ـ ه ل ـهم توێژینهو هی ـهدا بــاس ل ـ ه میكان�یز م ـه ن
ـو� دووبهشــدا ،بــه ش
كرد� ملمـ نێ
�
ێ
یهك ـهم بــایس میكان�یز م ـه دیپلۆمــایس و ســیایس و دادوهرییهكانمــان كــردووه ،كهداب ـهش بــوو ه بــۆ دوو بــاس  ،بــایس یهك ـهم باســمان ل ـه دانوســتان
كردووه ،كه یهكێكهله میكان�یز م ه دیپلۆماسیهكان ،وهل ه بایس دووهمدا باسمان له تحكیم دهویل) كردووه ،كه یهكێكه له میكان�یز مه دادوهرییهكان
 ،لهبه ش
ێ�
ملمالن� نێودهوڵهتییهكان
� دووهمدا باســمان ل ه ههردوو میكان�یز مهكان و دانوســتان (تحكیم دهویل) كردووه ،لهچارهسـهری ئاشــتیانهی
ڵ
رۆ� دانوســتان لـه چهسـ ن
ـپاند� ئاشـ تـی ،وهلـه
 ،كهئهویــش دابـهش بــووه بــۆ دوو بــاس  ،بــایس یهكـهم باســمان لـ ه ملمالنـ ێ �ـی چـین و تایــوان كــردووه،
بــایس دووهم تحكیــی دهویل ل ـه ئاشـ تـی و چارهس ـهر ن
كرد� ملمالنـ �ـی ی هم ـهن وئه ت
ری�یــا كــردووه.
ێ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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گریمانهی توێژینهوهكه (اإلشكالیة):

ڵ
ملمالنـ ێ �ـی نێودهوڵـه ت� و بهرژهوهنــدی نێودهوڵـه ت� دووانـهی لهیـهك دانهبـڕاون بــۆ ه هركاتێــك مهتــریس لهسـهر بهرژهوهنــدی وو�تـ نـا� زلهـ �ێزـر دروســت

بـ ب ێ
ـى ملمالنێیـهكان چارهسـهر دهكرێــن.
میتۆدی توێژینهوهك ه (منهج) :
لهم توێژینهوهیهدا پشت به ت
ف
وص� .
ومنه�
س�اوه ب ه میتۆدی شیكاری(تحلییل)
ج

پرسیاری توێژینهوهكه:

ڵ
كرد� ملمالنـ �ـی نێودهوڵهتیی ـه ن
وو�تـ نـا� زلهـ �ێزـر ویسـ تـی چارهس ـهر ن
بـ چ
كا� ال دروســت دهبێــت كاتێــك  ،ك ـ ه رێــڕهوی گواســتنهوهی ئــاوی
ـۆ�
ێ

كێش ـهی بــۆ دروســت دهبێــت یاخــود لهس ـهر بهرژهوهندییهكانیــان مهتــریس دروســت دهبێــت ؟.
ئامان� توێژینهوهكه:
ج

)1ملمـ نێ
ر� زۆری بــۆ تهرخــان دهك ـهن،..
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان زیــادی كــردووه ،ك ـه ئ هم ـهش كاردان ـهوهی ههبــووه لهس ـهر داهـ تـا� دهوڵهتــان ك ـه خ ـه ج
خۆئامادهكــردن بــۆ جهنــگ یــان بهرگریكــردن جگهل ـه كڕی ـین چ ـهك و تهقهم ـه ن� و تهكنهلۆژیــای س ـهربازی خ ـه ج
ر� بــواری س ـهربازی زیــاد دهكات
لهس ـهر داهــات وه خهزین ـهی دهوڵ ـهت.
ش
� لهسهر ت
)2ههرجهنگ و ملمالنێیهك كاردانهوهی ده ب ێ
وئاشای� نێودهوڵه ت�.
ئاش�
گ
گ
گرن� پێدراوه لهیاســای گشـ تـی نێودهوڵه ت� و بڕیاره ن
كا� بهئاشـ تـی چارهسـهر ن
)3گرن� میكان�یز ه ن
ێ�
كا� ئهنجوومه ن�
ملمالن� نێودهوڵهتیهكان ،كه
كرد�
ئاسـ ش
ـای� نێودهوڵـه ت� بهپـ ێ �ـی بهنــدی شهشـهم و حهوتـهم.

ڵ
دانوس� و میكان�یز مه ن
كا� لێك تێگه ت ن
تن
یش�.
یاسا� بهرانبهر گفتۆگۆكردن و
)4ب�وبوونهوهی رۆشنب�ی ی و هۆشیاری
ی
ـدا� مانــۆرو ئاگاداركردنـهوهی و مۆڵـهت پێـ ن
)5فشارخســتنه سـهر الیـه ن� ناكــۆك بۆمــل دان بهئاشـت وهك ئهنجامـ ن
ـدا� بــۆكاتێــی دیاریكـراو  ،ههروههــا
�ی
ـاندا� هاوپه ن
نیشـ ن
یما� سـهربازی ســیایس و دیپلۆمایس .

ت
ن
ن
به ش
�
كا� به ت
ملمنالن� نێودهوڵه�
ئاش� چاسهرهكرد�
یزهمه
� یهكهم  :میكان�
ێ
ن
ن
یز
كا� به ت
به ش
نێ
ملمال� نێودهوڵهتییهكان
ئاش� چارهسهركرد�
میكان�مه
� یهكهم:

كا� چارهس ـهر ن
ـتایا� یاســای گشـ تـی نێودهوڵ ـه ت� ههی ـ ه كهبــاس ل ـه میكان�یز هم ـه ن
ر� كتێــب و مامۆسـ ن
كرد� ملمـ نێ
ه ـه چ
ـا� نێودهوڵهتیی ـهكان
دهك ـهن كهبهشــێوازی ئاشــتیانه چارهس ـهر دهكرێت،دهڵـ �ێن
ـ� ئ ـهو میكان�یز مانه(میكانــیزیم دیپلۆمــایس و میكانــیزیم ســیایس و میكانــیزیم دادوهری ی ـه).

میكانــیزیم دیپلۆمــایس دانوســتان ونێوندگـ یـری و نوێنـهری نیازپــایك( المســایع الحمیــدة) وتحقیــق و توفیــق دهگرێتـهوه  ،هـه چ
ر� میكانــیزیم سیاســیه
پهنابــردن بــۆ رێكخ ـراو ه ههرێــی ونێودهوڵهتیی ـهكان دهگرێت ـهوه.
ڵ
الدول) وات ه دادگای دادی نێودهوڵه ت�.
به�م میكان�یز م ه دادوهرییهكان بریتییهلهپهنابردن بۆ تحكیم و(قضاء
ي
گرنگ�یــن پرانســی� دیپلۆماســییه بــۆ چارهسـهر ن
گرنگ�یــن میكانـیز م لـ ه میكان�یز مـه ن
ت
ت
كرد�
كا� دیپلۆمــایس( دانوســتاندن) بــاس دهكهیــن كـه به
ئێمـ ه وهك
پ
كێش ـه نێودهوڵهتیی ـهكان و گرێـ ن
ـدا� گرێب هســته نێودهوڵهتیی ـهكان و هیــچ كارێــی نێودهوڵ ـه ت� نی ـ ه ب ـه ب ێ
� دانوســتاندن ئهنجــدام بدرێت.ههروههــا ل ـه
میكانزمـ ه دادوهرییـهكان بــایس تحكیــم دهویل دهكهیــن.
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ن
یز
میكان�مه دیپلۆماسیهكان بۆ به ت
نێ
ملمال� نێودهوڵهتییهكان:
ئاش� چارهسهركرد�
بایس یهكهم  :دانوستان وهك یهكێك له
دانوستان :

جــۆرج كینــان �ێژ
م�وونــووس و ســیایس ئهمریــی دهڵێــت (:لـهوه خۆشـ تـرنیه بۆكــهیس دبلۆماتــكار كاتێــك دانوســتاندن دهكات پشــت بهســتوو
بێــت ب ـ ه �ێز
ه�ێــی س ـهربازی ئامــاده) ( .عبدالغفــور كریــم عــی  ،و مســعود حمیــد اســماعیل .)333 : 2016 ،
ێ�ل�هوه بۆمان دهردهكهوێت دیپلۆماسیهت و �ێز
ه�ی سهربازی دووانهیهیك لهیهك دانهبڕوان ،ههردهولهتێك ك ه لهڕووی سهربازییهوه جوڵ ه دهكات
� ئامانجێــی ســیایس دیاريك ـراو  ،ههروههــا پشــت بهســتوو بهدیپلۆماســییهتێیك ژیران ـهو لۆجیكان ـه ،ههمیش ـ ه دهســت كهوتــه س ـهربازییه ن
ب ـه ب ێ
كا�ل ـه
ن
ـتكرد� كێشـه بــۆی هیــیچ تــر نیـه كـه دهشــبێت دهســتبهرداری ئـهو سـهركهوتنانهش بێــت ،بهههمــان شــێو ه ئـه و دهوڵهتـهی
ده ســت ده دات ودروسـ
ههردهســت پێشــخهریهیك دبلۆمـ تـا� كهلهپشــت ئ ـهو دهســت پێشــخهریهوه ئ هگ ـهرهكان خوێندن ـهوه نهبێــت بۆتوانــا ههمهچ هشــن ه س ـهربازییه ن
كا�
جگ هل ـهوهی كهنــاگات بهئامانج ـه ن
كا� بهڵكــو كۆمهڵێــك كێش ـهی درێژخایهنیــش بــۆ دهوڵ ـهت دروســت دهكات (عبدالغفــور كریــم عــی و مســعود
حمیــد اســماعیل.)334 : 2016 ،
دیاره سهقامگ�ی و ت
ین
حس�.)238 : 2003 ،
ئاش� نێودهوڵه ت� بهنده بهپهیوهندی جێگ�ی وبهردهوایم نێوان دهوڵهتان له جیهاندا(د.عدنان سید
ڵ
و�تـ نـا� زلهـ �ێزـری وهك ئهمریــكا و روســیای فیــدراڵ ههمیشـه لـه گفتۆگۆكانیانــدا جگهلـه باوهڕبونیــان بـ ه میكان�یز مـ ه دیپلۆماتیـه ن
كا� ههمیشـه ســازش بــۆ
ـوڤێ� جــاران سـ ڵـا�  1968دهســت تێــوه ن
یهكـ تـر دهكـهن ،لـه نموونـهی ئـهو سازشــانه كاتێــك یهكێـ تـی سـ ت
ردا� كــرد لـ ه چیكۆســلۆڤاكیا وه ئهمریــكا هیــچ

دهنگێــی لێوهنههــات ،ك ـ ه جیهــان سیســتهیم دووجهمس ـهری بهس ـهریدا زاڵ بووب هرامب ـهر ب ـهوه یهكێـ تـی ســۆڤیهتیش هیــچ كاردانهو هیــهیك نهبــوو
كاتێــك شــۆڕش لـ ه پرتــوگال ڕوویــدا و ســۆڤیهت پشـ تـی كردهشــیوعییه ن
كا� شــییل(د.أحمد رهبــان.)127 :2007،
ئهم كارانهش له بواری دیپلۆماسیهتدا بهموساوم ه دادهنرێت كهیهكێك ه ل ه بنه ن
ماكا� دانوستاندن.

ن
ناساند� دانوستاندن:
یهكهم:

� كــردن و ن
دانوســتان وات ـه یهكسـ نـا� و هاوبــه ش
دا� شــتێك و ه وهرگرت ـین شــتێیك ترل ـه جیـ تـا� (ابــن منظــور ، )415: 2004 ،ههرچهنــده

پێناس ـهی دانوســتاندن یاخــود دانوســتاندن زۆره و ه ـهر كهســێك ك ـه پســپۆره ل ـهم بــوارهدا ب ـ ه جۆرێــك پیناس ـهی دهكات  .د(عبداالمـ یـر االنبــاری)
ڵ
دهڵێــت (:دانوســتاندن باشـ تـرین رێــگاو میكان�یز م ـه بــۆ رێكخســت�ن پهیوهندی ـ ه نێودهوڵهتی ـهكان  ،ئیـ تـر ئ ـهو پهیوهندیی ـه پهیوهنــدی دووقــۆ� دوو
ن
دهوڵ ـهت ب ێ
جیها�(د.عبداالمـ یـر االنبــاری .)60 :1987 ،
� یاخــود كۆم هڵ ـه دهوڵهتێــك ل ـه دهوڵهتـ نـا�
ههروهها(دكتــۆر محمــد علیــوة) ده ڵ ێ
� دانوســتان بریتیی ـ ه ل ـ ه پهیوهنــدی زارهیك و ل ـ ه ڕێــگای قس ـهكردن و گفتوگــۆ و ه ل ـ ه نێــوان دووالی ـهن یــان زیاتــر
بهمهبهسـ تـی گهیشـ ت ن
ـ� ب ـ ه رێكهوتننام هیــهیك هاوب ـهش ك ـ ه ه ـهردوو الی ـه ن� – دانوســتان -ك ـه پـ ێ �ـی ههڵدهســن ل ـه ڕیگ ـهی گفتوگۆكردن ـه.
ههرچ هنــده (دكتــۆر صالــح الشــاعري) پێناس ـهی دهكات ب ـهوهی ك ـ ه دانوســتان بریتیی ـ ه بێــت له(مناقشــات) و گفتوگۆكــردن و ههردووالی ـهن
ن
ن
ت
ین
ـ� الشــاعري:2006 ،
ههڵدهســن ب ـ ه خســتنهڕووی پێشــنیازوبۆچوونهكا� خۆیــان و گوێگرتــن و وهرگرت ـ پێنشــنیازو و بۆچــوو� یهك�(د.صالــح یـ ي
.)29
ن
لهگ ـهڵ گهشهس ـه ن
ـچوو� شارســتانییهتهكاندا دانوســتان و لێــك تێگهیشـ ت ن
ـ� ههبــووهو ب ـهرهو پێشــچوو ه  ،ه ـهروهك
ند� مرۆڤای ـه ت� و بهرهوپێشـ
ـتا�( وادی الرافیدیــن) لهبابــل و (ســومر) ســوودیان لـهم جــۆره تهكنیكـ ه دیپلۆماســی ه وهرگرتــووه بــۆ چارهسـهر ن
چــۆن شارسـ ن
كرد� كێشـه جیــاوازهكان
ـتا� دهوروب ـهرو رێكخســت�ن بــازر ن
لهگ ـهڵ شارسـ ن
گا� ومامهڵ ـه جیــاوازهكان و بهههمــان شــێوه ســوود لهدانوســتان ك ـراوهو خ هڵــی شــارهزا و كهســایه ت�
ق
بههـ �ێزـر تهرخــان كـراوه كهبـهم كاره ههڵســن كـه ســوودیان لێ وهرگ�ی اوهبــۆ بــواری سیاسیش(د.شــو� نـ جـا� جــواد ،عبــاس أبــو التمــن.).31-32 :1991 ،
ڵ
دانوســتان درێــژهی پێــدراوه و ،كاری پێكـراو ه ههتاكــو گهیشـ ت ن
ی ویســت ڤالیــا ســا�( ،)1648ودهركهوتـین دهوڵـه ت� نهتـهوه ی� پاشــان
ـ� بـه پهیماننامـ ه 
بهدانوســتان دهوت ـرا ( دبلوماســیة /المؤتم ـرات) دیپلۆماســیه ت� كۆنگــرهكان و ،ههمــوو كیانێــی ســیایس و دهوڵهتێــك پ هیــرهوی دهكــرد تــا گهیشـ ت ن
ـ�
گ
گ
گ
�غ
ب ـه قۆنــا هاوس ـهن� هـ �ێزـرهكان و پــاش ه ـهردوو جهنــی جیهـ نـا� و لهس ـهردهیم جهنــی ســاردو تاكــو ئێســتا دانوســتان كاری پێدهكرێت(د.مث ـین عـ يـ�
المهــداوي.)1 :2007 ،
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ل هب ـهر ئ ـهوهی پهیوندیی ـه نێودهوڵهتیی ـهكان هـ نـا� ڵب�وبوون ـهوهی دانوســتان وكارپێكــردن دهكات ب ـه میكان�یز م ـه ن
كا� ههمــوو دهوڵهتێــك

بهئارهزوومهندان ـهوه ئازادان ـ ه ڕوول ـه دانوســتان دهكات ،جگهل ـهوهش ههردهوڵهتێــك ك ـ ه داوای دانوســتان دهكات ل ـه كۆمهڵــگای نێودهوڵهتیــدا ب ـه(
حســن النیــة) دهدرێت ـه ق هڵ ـهم ك ـه ش ـهڕ خوازنی ـهو ح ـهز ب ـ ه ئاشـ تـی و س ـهقامگ�ی ی ناوچهك ـه دهكات  ،ئهم ـه لهالی ـهك لهالیــهیك تــرهوه ل ـه دانوســتان
دا� ئـهم میكان�یز مـه یاخــود دواخســت�ن بــۆ كاتێــی دیاریكـراو  ،بۆیـه ههڵـ ژـر ن
ههردهوڵهتێــك ئــازاده بهئهنجــام ن
ارد� دانوســتان بهپـ ێ �ـی ههمــوو رێكهوتننامــه
ب

و بهڵگهنیودهوڵهتی ـهكان بهباشـ تـرین میكان ـیز م دادهنرێــت بــۆ چارهس ـهر ن
كرد� كیش ـه نیودهوڵهتی ـهكان ب ـه ڕێــگای ئاشــتیان ه بهڵكــو تهنان ـهت ڕای زۆر
ه هی ـه ،ك ـه دهڵێــت دهبێــت دهوڵ ـهت س ـهرجهم رێــگا دیپلۆمــایس و ســیایس و ئیعالمیی ـهكان ب ـهكار بهێ ـنێ پێــش بهرزكردن ـهوهی ههركێش ـهیهك بــۆ
(التحكیــم أو القضــاء ) بــۆ لجن ـهی تحكیــم یاخــود دادگای دادی نێودهوڵه ت�(كاظــم هاشــم نعم ـه.)415 :1988 ،
ن
بۆیه ههموو دهوڵه ن
واژۆكرد� ههر رێكهوتننامهیهك دانوستان دهكهن.
تا� جیهان پێش
واتـ ه گرنـ گـی ئهنجامـ ن
ـدا� دانوســتان بــۆ دووالیـهن لـهوهدا خــۆی دهبینێتـهوه ،كـه ههریهكهیــان جۆرێــك لهبهرژهوهنــدی ههیـهو پێداویسـ تـی تایبهتیـ شـی
ه هی ـه ،ك ـه داب ـین بكرێــت وات ـه لهنێــوان دووالی ـهن ك ـه دانوســتان دهك ـهن بهرژهوهنــدی و ئامانــیج دژبهیهكیــان ههی ـه بۆی ـه یهكێــك لهبنهمـ ن
ـاكا�

� بڕوایــان ب ـهوه ههبێــت ك ـه ههركهیــان دهبێــت ســازش ب هرامبهرالی ـه ن� ب هرامب ـهر بــكات بــۆ دهســتكهوت�ن
دانوســتان س ـهرهتا ههردووالی ـهن ده ب ێ
ن
ـتهێنا� ئامانجێــی
ئامانجێــی دیاریك ـراو ك ـ ه خواســتیه ت� بهدیبهێ ـنێ  .یاخــود ههردووالی ـهن ســازش لهپێگهی ـهك یــان دهســتكهوتێك بك ـهن بــۆ بهد هسـ
ن
ـا�.)19 :2002 ،
گهورهتــر بــۆ ه ـهردووال (فكــرت نامــق العـ ي
ـا� ه ـهردووال و ه ههوڵـ ن
لهگ ـهڵ ئهوهشــدا دانوســتان ك ـه ســوودی زۆره ،س ـهركهوت�ن دانوســتانهكان بهسـ تـراوهتهو ه بهنی ـهت بـ ش
ـدا� ه ـهردووال بــۆ
سـهركهوت�ن دانوســتانهكه ،وه پێویســت ه دووالیـهن كـه دانوســتان دهكـهن هاوسـهنگیهك هـه ب ێ
� لهنێــوان هـ �ێزـری هـهردووال  ،ئهگـهر ئـهو هاوسـهنگیه
ڵ
كا� دهولـ ت
نهبێــت م هتــریس ئ ـهو ه ههی ـ ه ههمــوو مهرج ـه ن
ـة� بههـ �ێزـر فهرزبكرێــت بهس ـهر دهوڵ ـه ت� الواز ،لهگ ـهڵ ههمــوو ئ ـهو بۆوچونان ـهش ب ـه�م
ـ� و ســاردكردنهوهی ههمــوو كێش ـه گهرم ـهكان به ت
دانوســتان وهك رێگهچارهس ـهرێیك ئاشــتیان ه بــۆ نههێشــت�ن ل هی ـهك نهگهیشـ ت ن
چاك�یــن ڕێــگا
ـموح فــوق العــادة.)678 : 1969 ،
دادهنرێت(سـ
ي

دووهم :پێگهی دانوستان لهبهڵگهنامهنێووودهوڵهتیهكان:
پێــش ئ ـهوهی بــاس ل ـ ه دانوســتان بكهیــن لهبهڵگهنام ـ ه نێودهوڵهتیهكانــدا ده ب ێ
� بزایــن دانوســتان ههمیش ـه بهمهبهسـ تـی چارهس ـهری كێش ـه
ـتكرد� پهیو هنــدی یاخــود بهرفراوانكـ ن
ن
ـرد�  ،یاخــود مهبهســت لـ ه دانوســتان تهنهــا تهكنیــك نیـه،
نیـه ،زۆرجــار دانوســتان ئهنجــام دهدرێــت بــۆ دروسـ
پهیوهســت بێــت بـ ه دهوڵـهت و پیـ ن
ـاوا� دهوڵـهت بهڵكــو ئـه و تهكنیكـه ههمــوو رێكخراوێــی ســیایس و ئابــووری و بگــره ههمــوو رێكخراوێــك تهنانـهت
ئهگ ـهر لۆكاڵیــش بێــت ب ـیز نا� و بهكاربـ ـهی ـنێ وهك رێكخ ـراوی ژنــان ،رێكخ ـراوی كرێــكاران ،رێكخ ـراوه پیش ـهیی ه جیــاوازهكان ب ـهڕای ئێم ـ ه تهنان ـهت
ـ� و ،كهسـ نـا� نزیــك لـه خۆمــان �
پێویســته ئهندامـ نـا� �ێز
خ�انیــش لهسـهر ئـهم تهكنیكـ ه ڕا بهێ�ن ێــن و دان بهمـ فـا� ب هرامبـهردا بنـ �ێن
واف�بكهیــن چــۆن پێمــان
ێ

خۆش ـه ســوود ل ـه ئامانجێــك بكهینكهبهدهسـ تـی دهیهن ـین ده ب ێ
� پێمــان خــۆش بێــت ب هرامبهریــش زهرهرنــاكات بهڵكــو ســوود وهربگرێــت.
ڵ
لـ ێ�ـرهدا بــایس بهڵگهنامهنێودهوڵهتیی ـهكان دهكهیــن  ،بــایس رێكهوتننام ـ ه و بهڵگهنام ـهی الهــای دهكهیــن ك ـه ســا� ن� ( )1899و( )1907بهسـ تـراوه
گ
كهبــاس لـ ه گرنــی چارهسـهری ئاشــتیانه دهكات بــۆ كێشـه كردۆتـهوه نێودهوڵهتیـهكان .پاشــان (كۆمهڵـهی گـهالن و دادگای ههمیشـه ی� نێودهوڵـه ت�)
ڵ
ڵ
بهه همــان شــیوه جهختیــان سهربهئاشـ تـی چارهسـهر ن
كرد� كێشـهی نێودهوڵـه ت� وهلهســا� ( )1954لـه پرۆتۆكــۆ� جنێــف دیســان جهختیــان لهسـهر
گ
ههمــان مهبهســت كــردهو ه بـ ه ههمــان رێچكـ ه نهتـهو ه یهكگرتــووهكان كـه مـ یـرات ههڵگــری كۆمهڵـهی گـهالن و دوای جهنــی دووهیم جیهـ نـا� دامـهزرا
كا� كــرده یهكێــك ل ـ ه پرانســیپه ن
كرد� كێش ـ ه نێودهوڵهتی ـه ن
 ،ك ـه جهنـ گـی قهدهغهكــرد و دانوســتان و بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
كا�(د.كاظم هاشــم نعم ـه،
409-410 : 1988

ڵ
كرد� كێشـه ن
بۆیـه ههمــوو دهوڵهتێــك الی خۆیـهوه گرنـ گـی دهدات بـه دانوســتان و ئاشـ تـی چارهسـهر ن
كا� لهگـهڵ و�تـ نـا� تــر و دانوســتان بۆتـ ه هۆكارێــك
گ
كا� بــكات لـه ڕێگـهی سیاسـه ت� دهرهوهو تهرخانكـ ن
كـه دهوڵـهت لـه ڕێگایـهوه بـه ئامانجـه ن
ـرد� خهڵــی شــارهزا و پســپۆر گرنــی بـهم بــواره دهدهن.
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ڵ
و� چارهس ـهر ن
كرد� بدرێــت وهك رێگ ـه
لـ ێ�ـرهو ه دهردهكهوێــت ههمــوو كێش ـهیهیك نێودهوڵ ـه ت� دهبێــت ل ـه ڕێگ ـهی دانوســتان و میكان�یز مهكانی ـهوه ه ـه
چارهیــهیك ئاشــتیان ه وه ئ هگـهر چارهسـهرنهبوو پاشــان داوای پێكهێنـ نـا� (تحكیــم دویل) دهكـهن  ،ئ هگـهر ههرچارهنهكـرا بهرزدهكرێتـهوه بــۆ ( دادگای
دادی نێودهوڵ ـه ت�).

ڵ
ئێســتا ههمــوو كێش ـه نێودهوڵهتی ـهكان ل ـ ه ڕێگ ـهی دانوســتانهوه چارهس ـهر دهكرێــت وهك كێش ـهی چ ـهك داماڵ ـین و كۆتـ یـا� هێنــان ب ـه دهس ـه� ت�
ڵ
وب�وبون ـهوهی چــهیك ئهتــۆیم و ..هتــد..
كۆلۆنیال ـیز م و بهرهنگابوون ـهوه

ڵ
دیســان دهگهڕێین ـهو ه س ـهر رۆ� بهڵگهنام ـهی رێكخ ـراوی نهتهوهیهكگرتــووهكان ك ـه وهك بهڵگهنامهیــهیك نێودهوڵهت ــی زیاتــر كاردهكات لهس ـهر
ن
دابینكـ ن
ڕوودا� ههركێش ـهیهیك نێودهوڵ ـه ت� نهتهوهیهكگرتــووهكان هـ نـا� الیهن ـهكان دهدات دهســت بهگفتوگــۆ و
ـرد� ئاشـ تـی نێودهوڵ ـه ت� ل هگ ـهڵ
دانوســتان بك ـهن وهئهگ ـهر نهگهیشــتنه چارهس ـهر دهكرێــت ل ـ ه ڕێگ ـهی نێوهندگــری و( مســایع حمیــدة) ه ـهوڵ ن
دا� نیازپــایك كهلهالی ـهن سـ �
ـكرت�ی
ی
ێ
نهتهوهیهكگرتــووهكان یــان لهالیـهن كۆمهڵـهی گشـ تـی نهتـهوه یهكگرتــووهكان نوێنهرێــی نیازپــایك ده �
ن�ێــت وه ئهگـهر نهگهیشــتنه رێكهوتــن دهكرێــت
ێ
ل ـه ڕیگ ـهی تحكیــم یاخــود دادگای دادی نێودهڵهتی ـهوه چارهس ـهربكرێت بۆیــهكاری نهتهوهیهكگرتووهكان ـ ه پارێ ـزگاری لهئاشـ تـی و ئاسـ ش
ـای� جیهــان
بــكات كهلهپێشــدا هـ نـا� الیهن ـهكان دهدات گفتوگــۆ بك ـهن و بهرێــگای دیپلۆمــایس و نێوهندگـ یـری و تحكیــم ودادگای دادی نێودهوڵ ـه ت� كۆتـ یـا�
بهكێش ـهكه بهێ ـنن ب هپـ ێ �ـی (الفصــل الســادس)  ،وهئ هگ ـهر ه ـهر رێــك نهكهوتــن نهتهوهیهكگرتــووهكان دهتـ نێ
ـوا� بهپـ ێ �ـی( الفصــل الســابع) هـ �ێزـر ب ـهكار
بهێ ـین بــۆ كۆتایهێنــان بهه ـهر كێش ـهیهك  ،ك ـ ه ب هپـ ێ �ـی ( فصــل الســادس) چارهس ـهرنهكرا(نزی ه عــی منصــور.)63 : 2009 ،

� دا بهڵكهنام ـه نێودهوڵهتی ـهكان وهك بهڵگهنام ـهی ن هت ـهو ه یهكگرتــووهكان ك ـ ه جهخـ تـی لهس ـهر كــردووه بــۆ داب ـین كـ ن
دیــاره وهك ئاماژهمــان پ ێ
ـرد�
ـوو� نێودهوڵ ـه ت� و بهرزكردن ـهوهی ئاسـ تـی خــۆش گــوزهر نا� بــۆ گ ـه ن
ـپاند� یهكسـ نـا� و ڕێزگرتــن ل ـه پاپهندبـ ن
ن
ئاشـ تـی و ئاسـ ش
ال�
ـای� جیهــان و چهسـ
ڵ
جیهــان و گهشهس ـه ن
ند� ئابــووری و كۆمه�یه ت�(رامــز محمــد عمــار.)16 : 2003 ،

ت
سێیهم  :كاریگهری دانوستان لهسهر كۆمهڵگای نێودهوڵه� :

•ههمــوو جیهــان بهس ـهرجهم دهوڵ هت ـه جیــاوازهكان گرنـ گـی دانوســتانیان بــۆ دهركهوتــووه ل ـه چارهس ـهر ن
كرد� كێش ـه نێودهوڵهتی ـهكان ك ـ ه بهڕێــگا

چارهیــهیك ئاشــتیان ه دهدرێت ـ ه ق هڵ ـهم .
ڵ
•وو�تـ نـا� جیهــان ك ـه بهرژهوهنــدی دژ بهیهكیــان ه هی ـه یــان خواسـ تـی جیاوازیــان ههی ـ ه ح ـهز دهك ـهن ئامانجهكانیــان بهدهســت بهێ ـنن ئهگ ـهر چ�
� دهكات ،كـه هـهر لهسـهرهتای قهیـران و ملمـ نێ
ـا� دهســت پ ێ
دهوڵـه ت� بهرامبـهر زهرهر بــكات ئهمـهش وا دهكات قهیـران و ملمـ نێ
ـا� كـه ئـهو دهوڵهتانـهی
كـه كێشـهیان ههیـه تـ ش
ـوو� زیــان دهبــن كـه كێشـهكه چارهسـهر ناكرێت(.بشـ یـر العــاق )18 :2007 ،
بــۆ ه همــوو كێش ـهیهك بهتایب ـهت ل ـه كێش ـ ه نێودهوڵهتیهكانــدا چارهس ـهری مــام ناوهنــد ههی ـه كهالی ـه ن� بهش ـهڕ هاتــوو یاخــود ك ـه لێــك نهگهشــتنیان
ههیه پهنای بۆ دهبهن واته ههردوو الیهن ڕازی دهبن نهقازانج بكهن نه زهرهر لهگهڵ ئهوهشــدا بهرژهوهندی ههردوو الیهن مســۆگهر دهكات(نادر
أحمد أبو شــیخة..)234 : 2009 ،

ن
یز
ت
نێ
ملمال� نێودهوڵهتیهكان
ئاش� چارهسهركرد�
میكان�مه دادوهریهكان بۆ
بایس دووهم  /تحكیم دویل وهك یهكێك ل ه

كا� بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
باســمان ل ـه میكان�یز م ـه ن
كرد� ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان كــرد ك ـه چهنــد میكان�یز مێك ـه وهك میكانــیزیم دبلومــایس و ســیایس و
ت
گرنگ�یــن میكان�یز م ـه دبلومــایس ی ـهكان .
دادوهری،ههروههــا بــایس (دانوســتان )مــان كــرد وهك

ڵ
به�م كهدێین ه سهر میكان�یز م ه دادوهری یهكان دوو میكان�یز م دهگرێتهو ه (تحكیم الدویل)و (قضاء الدویل) وات ه دادگای دادی نێودهوڵه ت� .
� دهكرێــت بــۆ بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
لـ ێ�ـرهدا ه ـهوڵ دهدهیــن (تحكیــم الــدویل) بــاس بكهیــن ك ـه یهكێك ـه ل ـهو میكان�یز مان ـهی ل ـه جیهانــدا زۆر كاری پ ێ
كرد�
ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان .
َ ُ ْ َ
َ َ
ْ ُْ
(تحكیــم الــدویل) ل ـه ق ـرأن ی پـ یـرۆز لهچهنــد ئایهتێكــدا ئیشــاره ت� پێــداوه ك ـه خــوای گ ـهوره دهفهرموێــت (َ :و ِإن ِخفتـ ْـم ِشــقاق َب ْي ِن ِه َمــا ف ْاب َعثــوا َحك ًمــا
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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َ
َْ
َْ
ِّمـ ْـن أه ِلـ ِـه َو َحك ًمــا ِّمـ ْـن أه ِل َها)(.ســورة نســاء  ,ئای ـه ت� ژمــاره.)35-
ِّ ْ
َ ُ َ ُ ْ ف َ ُ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ تَّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ
َ َ َ
يمــا شـ َـج َر َب ْين ُهـ ْـم ثـ َّـم ال َي ِجــدوا ِ ي� أنف ِسـ ِـه ْم َح َر ًجــا ِّم َّمــا قض ْيــت َو ُي َســل ُموا
ههروههــا فهرمــوودهی قورئـ نـا� پ�ی ۆز(فــا وربــك ال يؤ ِمنــون حــى يحكمــوك ِف
َت ْسل ً
يما)(ســوره ت� نســاء  .ئایـه ت� ژمــاره .)-65-
ِ
ڵ
(تحكیــم الدویل)یهكێك ـه ل ـه شــێواز و ڕێــگا یاســاییهكان،كه لهیاســای گشـ تـی نێودهوڵ ـه ت� و پشــت بهســتو ب ـ ه رێكهوتنام ـهی الهــای ســا� 1899
پهیوهســته ب ـه ئاشـ تـی چارهس ـهر ن
كرد� ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان( .أحمــد بــن عــی ) 2015،

ن
الدول):
پایهكان یاخود رهگهزهكا� (تحكیم
ي

(تحكیــم الدویل)رێگایهكـه بــۆ چارهسـهر نكرد� ئاشــتیانهی ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتیـهكان و پشــت بهســتوه بـه یاســای گشـ تـی نێودهوڵـه ت� وهبڕیــاری مــاف
ال�امات)وهكهبــایس مــاف و یاســا دهكات ل ـه بڕیــاره ن
دهدات وه ف ـهرزی پابهندبــوون دهدات (تقــرر حقوقــا وتفــرض ت ز
كا� (تحكیم)مهبهســت یاســای
گشـ تـی نێودهوڵـه ت� یـهو یاســای ناوخــۆ ناگرێتـهوه
ت
پێش� دووالیهنه ناكۆكهكه (دهست نیشانیان كردووه).
كاتێك (تحكیم)چارهسهری كێشهیهك دهكات بههۆی ئهو دادو هرانهوهیه ك هڵ
ـا� ك ـ ه (تحكیم)بڕیــاری لهس ـهر بــدات ب ـه پ ێ
وو� ت� ناكــۆك واژۆی ڕێكهوتنام هی ـهك دهك ـهن ك ـه ملمـ نێ
� ی ئ ـهو ڕێكهوتنام هی ـه بهئـ یـرادهی
كاتێــك دوو� پابهندبــن بهشــێوازی كاركــردن و بڕیــار ن
خۆیــان ده ب ێ
دا� (ل�یژ ن ـهی تحكیــم)و دهرئهنجــایم بڕیــارهكان

دول)ملزمن.
-ههموو بڕیارهكان(تحكیم ي

ملمال� و كێش ه نێودهوڵهتیهكان بهمیكان�یز مه ن
ت
ت
نێ
گش� نێودهوڵه ت� ده ب ێ
به پ ێ
ئاش� چارهسهر بكهین .
كا� چهسپاندی
�
� یاسای
وهههرچهنــد ه دوای ج هنـ گـی جیهـ نـا� یهك ـهم ل ـه سـ ڵـا�  1920دادگای دادی ههمیش ـهی دام ـهزرا ب ـه ڵ�م ب ـه پ ێ
� ی (میثــاق عصبــة االمــم) بهڵگهنام ـهی
كۆمهڵ ـهی گ ـهالن جهنــگ قهد هغ ـه نهك ـرا وهدهوڵهتـ نـا� جیهــان پابهنــد نهك ـران ب ـهوهی ئاشـ تـی یان ـه چارهس ـهری ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان بك ـهن
گ
ـوو� دادگایــهیك تایبـهت بـ ه چارهسـهر ن
 .بـه ڵ�م بـ ن
كرد� ملمـ نێ
چونكـ ه وهك ئامــاژهكان پ ێ
ـا� نێودهوڵهتیـهكان
� دا كۆمهڵـهی گـهالن جهنــی قهدهغهنهكــرد
گ
ڵ
خــۆی ل ـه خــۆی دا ب ـهرهو پێــش چوونێــی بــاش بــوو بــۆ چارهس ـهر ن
كرد� ئاشــتیانهی ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان ب ـه�م دوای جهنــی جیهـ نـا� دووهم و
دامهزر ن
اند� ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان دادگای دادی نێودهوڵه ت� دامهزرا و به پ ێ
� ی بهڵگهنامهی نهتهوه یهكگرتووهكان جهنگ قهدهغهكرا
لـه ههمــوو دهوڵهتـ نـا� جیهــان و گ هڕانـهوه بــۆ ه همــوو ئـهو میكان�یز مانـهی كـه ئاشـ تـی دهپارێــزن كرایـ ه پرنســیپێیك گرنــگ و جۆرێــك پابهندبـ ن
ـوو� لهالیـهن

دهوڵهتانـهوه دروســت كــرد.
�
ـدل) بهكاردههێ�ن ێــت وهك (دادگایــهیك ههمیش ـهی) والقضــاء التحكیــی وهك دادگایــهیك نێودهوڵ ـه ت�
وات ـه لـ ێـرهو ه بۆمــان دهردهكهوێــت (قضــاء العـ ي
بهكاردێت(احمــد رسحــال )450 :1995،
لهگ ـهڵ ئ ـهوهی هیــچ جیــاوازی ی ـهك ن� ی ـه لهنێــوان (القیمــة القانونیــة) بای ـه خ
� یاســای ئ ـهو بڕیاران ـهی كهل ـه دادگای دادی نێودهوڵ ـه ت� دهردهچــن
یاخــود ل ـه ئهنجوم ـه ن� تحكیــم نێودهوڵ ـه ت� یهوه(هیئــة التحكیــم الدولیــة) دهردهچــن .
نێ
ملمال� و كێشه لهنێوانیان دایه.
ئهو بڕیارانه(حكم) قاطع و ملزمن بۆ ئهوالیهنانهی كه
ـرد� دهوڵهتــان بۆتحكیــم لـ ه دوو حاڵـهت بـهده ن
پهنابـ ن
ر� یـه یهكهمیــان كاتێــك دوو دهوڵـهت رێكهوتنامهیـهك واژوو دهكـهن لـه ڕێكهوتنامهكـه یاخــود
� كـ ن
ل ـ ه (ملحــق) رێكهوتنام ـ ه ئیشــارهت ب ـهوهدهدات ئ هگ ـهر تـ ش
ـوو� ه ـهر كۆســپێك بــوون ل ـه (تفسـ یـر)معاهده ك ـه یاخــود چۆنی ـه ت� جێب ـه جێ
ـرد�
پهنــا بــۆ تحكیــم بب ـهن وات ـه پێــش س ـهرهه ن
ڵدا� ملمـ نێ
ـا� .حاڵ ـه ت� دووهم  ،كاتێــك دوو دهوڵ ـهت كێش ـهیهكیان ههی ـه بڕیــار دهدهن لهڕیگ ـهی تحكیــم
چارهس ـهری بك ـهن بهحال ـه ت� یهك ـهم دهوترێــت تحكیــی ئیجبــاری و بهحاڵ ـه ت� دووهم تحكیــی (اختیاری)(أحمــد بلقاســم.)121 :2006،
ڵ
ـا� ی ه هی ـ ه ل هگ ـهڵ دهوڵهتێــی تــردا ،كهمیكانــیزیم بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
كرد� ملمـ نێ
وو�ت ك ـه كێش ـهی یاخــود ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان
زۆر
ههڵدهبژێرێــت لهنێــوان تحكیــم و دادگای دادی نێودهوڵ ـه ت�  ،تحكیــم دول ههڵدهبژێرێــت لهب ـهر چهنــد هۆكارێــك لهوان ـه ( تحكیــم الــدویل) نهێ ـین
ي
ـوا� ئــاگاداری ووردهكاری كهیس ـهكه بێــت جگ ـه ل ـ ه دووالی ـهن و پارێزهرهكانیــان و حاكم ـهكان ئهوانیــش نهێ ـین
كهیس ـهكه دهپارێزرێــت وهك ـهس ناتـ نێ
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دۆســیهكه دهســت پێوهد هگــرن بهپێچهوان ـهو ه ی دادگای ئاســاییهوه ك ـ ه ههمــوو نهێنی ـهكان ئاشــكرا دهكرێــت و ناتوانرێــت ب ـهری پێبگ�ی ێــت ك ـه
ـا� ی ـه ن
ئهم ـهش زیــان بهالی هن ـهكان دهگهیهنێــت یهكێــی تــر لهبـ ش
كا� تحكیــم پارێ ـزگاری لهپهیوهنــدی نێــوان دووالیهنهك ـ ه دهكات كهملمالنێیــان
ههی ـه لهگ ـهڵ یهكـ تـر ،ههروههــا تحكیــم ڕێگایــهیك هـ ێ�ـرش كردن ـه س ـهر الیهن ـهكان ن� ی ـه بهڵكــو شــێوازی ن ـهرم و زیاتــر ئ ـهو ڕێگایان ـه بهكاردێ ـنێ كهلێــك
ـ� دروســت دهكات لهنێــوان الی هن ـهكان و یهكێــی تــر ل ـ ه باشــیه ن
تێگهشـ ت ن
كا� تحكیــم گهران ـهوهی كات ـ ه ههندێــك كێش ـه لهچهنــد مانگێــك ههندێــی
ـ� .یهكێــی تــر لهباشــیه ن
تــر لهكێشـهكان بهچهنــد ههفت هیـهك كۆتــای دێــت ههروههــا لـ ه تحكیــم دول الیهنـهكان بـه هاوبـهش حاكمـهكان دادهنـ �ێن
كا�
ي
تحكیــم پــارهو تێچـ ن
� دهچێــت جیــاواز لـهو كهیســانهی لـ ه دادگای ئاســای ئهنجــام دهدرێــت جگـه لـهوهی بهچهنــد قۆناغێــی سـهختدا ت�ێ
ـوو� كهمـ تـر ت ێ

ـدا� و اســتئناف و نقــض ل هگ ـهڵ ئیشـ ت
دهپهڕێــت وهك قۆنــا�غ ابتـ ئ
ـكاال� تنفیذ(س ـم�ی جاویــدات .)22 :2014 ،
دول):
جیاوازی (صلح)و(تحكیم ي

� گفتوگــۆ بكـهن و جهوهـهری صلــح ئهوهیـ ه كـهده ب ێ
كاتێــك دووالیـهن دهیانهوێــت صلــح بكـهن هـهردوو الیـهن ده ب ێ
� هـهردووال ههنــدێ ســازش(تنازل)
لهههندێــك ل ـه ماف ـه ن
كا� خۆیــان بك ـهن بــۆ یهكـ تـر لهگ ـهڵ ئهوهشــدا صلــح تهنهــا رێكهوتنێك ـه لهنێــوان دووالی ـهن وهتنفیــذ ناكرێــت مهگ ـهر حوكمێــی
دادگای پ ێ
� دهربچێت(د.عــی رمضــان بـركات  ،بــدون ســنة .)53 :
ڵ
ب ـه�م ل ـ ه تحكیــم دوای ئ ـهوهی ههمــوو زانیــاری و بهڵگهنام ـهكان دهدرێــت ب ـه تحكیــم دویل تحكیــم خــۆی بڕیــار دهدات بــۆ چارهس ـهری ئاشــتیانهی
ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان (د.مختــار احمــد بربــری،
.)17 :1995كهبــایس تحكیــم دهكرێــت چهنــد زاراوهیــهیك تــر دێت ـه بهرچــاو وهك نیوهندگـ یـری و توفیــق .ك ـه ئ ـهم دووان ـهش لهمیكان�یز م ـه دبلومــایس
ڵ
یهكانــن بــۆ بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
كرد� ملمـ نێ
ـا� نێودهوڵهتی ـهكان  .بۆی ـه پێویســت دهكات ڕۆ� نیوهندگـ یـری و توفیــق روون بكهین ـهوه .

-توفیق :

ـا� لهنێوانیاندایـه و بڕیــار دهدهن بهئاشـ تـی یانـه كۆتــای بـهو ملمـ نێ
كاتێــك دوو دهوڵـهت كـه ملمـ نێ
ـا� یـه بهێ�ن ێــت الیهنێــك یــان كهســێك دیــاری دهكـهن
ڵ
بگ�ێــت .واتـه لهنزیــك كردنـهوهی ڕوانگـهی هـهردووال و بهیـهك گهیانـ ن
ڕۆ� (توفیــق) �
كـه
ـد� داواكاری هـهردووال بهیهكـ تـر و كۆتــای هێنــان بهكێشـه
ێ

كه(د.مختــار احمــد بربــري.).17 :1995،

نێوهندگ�ی (الوساطة):ی

یهكێك ـ ه لهشــێوازه ن
كا� توفیــق وات ـ ه نزیــك كردن ـهوهی ڕوانگ ـهی ههریهكهیــان ل ـهوی تــر ،وات ـه كاری نیوهندگـ یـری ..ئهو هی ـه وهك شــارهزایهك
دێتهكێش ـهكهو بــۆ چوون ـه ن
كا� ههریهكیــان ل ـهوی تریــان نزیــك دهكات ـهو ه و ،پێشــنیازی چارهس ـهر دهكات ئهگ ـهر الیهن ـ ه ناكۆك ـهكان پ ێ
� ی ڕازی

بوون،ئ ـهو پێشــنیازه دهكرێــت بهنورساوێــی ف ـهریم و ههردووالی ـهن واژووی دهك ـهن وه ئهگ ـهر ڕازی نهبــوون و نورساوهك ـه واژوو نهكرا،ئ ـهو كات
نورساوهك ـ ه هیــچ بههایــهیك نابێــت (د.عـ يـ� رمضــان ب ـركات،

).56 :

ن
هكا� تحكیم ملزمن :
بڕیار

بڕیــاره ن
كا� تحكیــم دهردهچێــت لهس ـهر بنهمــای ئ ـهوهی الیهن ـهكان ك ـه ملمـ نێ
ـا� یــان ههی ـه ل ـ ه رێكهوتنامهیهكــدا ڕێــك دهك ـهون بهئـ یـرادهی خۆیــان
ملمـ نێ
ـا� كـ ه دهخهنـه بـهردهم تحكیــم كـه بریــاری لهسـهر بــدات ،بۆیـه هـهر بریارێــك بــدات تحكیــم (طابعێــی ملزیم)ههیـه چونكـه لهسـهر ئهســایس
ئـ یـرادهی الیهن ـهكان بنیادن ـراوه ك ـه لهرێكهوتنامهیهكــدا بهبریــاری تحكیــم ڕازی بــن ههروههــا بریــاری تحكیــم لهس ـهر بنهمایــهیك یاســای تونــد و تــۆڵ
دهردهچێــت بۆیـه بڕیــاره ن
كا� تحكیــم ملزمــن .
س ـهبارهت ب ـهو ملمـ نێ
ـا� یان ـهی ك ـ ه ههی ـه لهنێــوان چهنــد دهوڵهتێــك مهبهســت لـ ێ�ـرهدا دوو دهوڵ ـهت وزیاتــر س ـهبارهت بهتفسـ یـری رێكهوتنامهی ـهك
دهكرێــت تحكیــم بانگ ـهواز بــكات لهكاتێــی گونجــاو بریــاره ن
كا� س ـهبارهت بهتفسـ یـری رێكهوتنامهك ـه بخات ـه روو.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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پــاش خســتنه رووی ڕای تحكیــم سـهبارهت بـه (تفسـ یـر) ی رێكهوتنامهكـ ه سـهرجهم دهوڵهتـ نـا� بهشــدار لـه ڕێكهوتنامهكـ ه (ملزمــن) بـهو تهفسـ یـرهی،
كرد�،وهبریــاری تحكیــم پێویسـ تـی بهتصدیــق ن� ی ـه لهالی ـهن هیــچ دهوڵهتێــك ههروههــا دادگای نیشـ ن
ن
� ب ـه جێ
ك ـه ك ـراو ه وات ـه بــۆ جێ
ـتما� هیــچ
�
دهوڵهتێكیــش بــۆی نی ـه دهســت تێــوهردان لهبڕیــاری تحكیــم بــكات .
ب ـه پ ێ
� ی مــاده ()81لهڕێكهوتنام ـهی الهــای ( )1907ئامــاژهی ب ـهوه داو ه ك ـه بڕیــاری تحكیــم ســنوور بــۆ ملمالنێــكان دادهنێــت و هســیفه ت� (قطــی)
ه هی ـه .ههروههــا ب ـه پ ێ
� ی مــادده ( )30ل ـه نموون ـهی (قواعــد تحكیــم) “نمــوذج قواعــد التحكیــم” ئامــاژهی ب ـهوهداو ه ك ـ ه بڕیــاری تحكیــم ملزم ـه
ڵ
س ـهبارهت بهالیهن ـهكان ههروههــا لهگ ـهڵ دهرچـ ن
ـوو� بڕیــاری تحكیــم دهبێــت وو�تـ نـا� پهیوهســت ب ـه ملمالنێــكان كهبریــاری تحكیــم دهیــان گرێت ـهوه
ـد� یاســای پێویســت و ئامادهكـ ن
دهبێــت دهســت بكـهن بـه دهرچووانـ ن
ـرد� پیداویسـ تـی یـ ه دار یا� و دادوهریـهكان دابـین بكـهن بــۆ ئـهوهی هــاوكار بێــت بــۆ
ـپاند� بڕیــاره ن
ن
كا� تحكیــم (احمــد بلقاســم..).214 : 2006،
چهسـ
� بـه جێ
سـهبارهت بـه (إعــادة نظــر) لهبڕیــاری تحكیــم ئـهو كاتـ ه دهچێتـه بــواری جێ
� كــردن بــۆ چاوخشــاندهوه بهكێشـهكه  ..كـه پێشـ تـر ههردووالیـه ن�
ناكــۆك رێكهوتنامـ ه واژۆ دهكـهن لهڕێكهوتنامهكـهدا دهســت نیشـ نـا� (إعــادة نظــر) پیاچوونـهوه بهكێشـهكهدا بكرێــت واتـه ئ هگـهر لـهو ڕێكهوتنامهیـه
� ئـهوهی الیهنـهكان مـ فـا� چاوخشــاندنهوهیان هـه ب ێ
� تنفیــذ بكرێــت بـه ب ێ
بــایس (إعــاده نظــر) نهكرابــوو بریــاری تحكیــم ملزمـ ه و ده ب ێ
� بهسـهر كێشـهكه .

ئهویــش بـه پ ێ
� ی مــاددهی ( )55لهڕێكهوتنامـهی الهــای  1899كـه دیســان مــادهی  82رێكهوتنامـهی الهــای  1907ئامــاژهی پێداوهتهوه(نــر الدیــن
ن
تجا� .)46 :2018،
أحمد
ي
س ـهبارهت ب ـه (طعن)تانهلێــدان س ـهبارهت ب ـ ه تفسـ یـری (ق ـرار تحكیم)ب ـه پ ێ
� ی مــاددهی  82لهرێكهوتنام ـهی الهــای  1907الیهن ـهكان ئ ـهو مافهیــان
ههی ـه (رۆســو شــارل..)311 :1982 ،

به ش
�
ملمالن� نێودهوڵهتیهكان
� دووهم /ڕۆیل دانوستان و تحكیم له چارهسهری ئاشتیانهی
ێ

ن
ـتهێنا� ئامانجێــی بــاش بهسـ تـراوهبـهو كێشـهو ملمالنێیانـهی كـ ه بهئاشــتیان ه چارهسـهر كـراوهو كۆتـ یـا� پێهێنــاوه
سـهركهوت�ن ههرمیكان�یز مێــك و بهدهسـ
بهكێشمه ش
ێ�
ملمالن� نێوان ین
چ� و تایوان باس كراون ل ه رێگهی دانوستان و بهشێوازێیك ئاشتیانه
كێ� ملمالنێیهكان  .ێ�ل�هدا و لهم بهشهدا نمونهی
ملمالن� نێوان یهمهن و ئه ت
ێ�
ری�یاكراو ه كهل ه ڕێگهی( تححكیم دویل) بهشــێوازێیك ئاشــتیانه چارهسـهركراوه.
چارهسـهركراوه و ههروهها باس له

ڵ
ن
�
ملمالن� ین
چ� وتایوان
بایس یهكهم :ڕۆ� دانوستان لهچارهسهركرد�
ێ

گ
كێش ـهی نێــوان چ ـین وتایــوان دهتوان ـین وهك س ـهرهتایهك لهس ـهرهداوی جهنــی جیهـ نـا� دووم ـهوه بــاس بكهیــن  ،ك ـ ه كاتێــك چ ـین چــووه ب ـهرهی
گ
هاوپهیمـ نـا� ،كهئ هم ـهش بــووه هــۆی ئ ـهوهی ه ـهردوو حــز� نیشـ ن
ـتما� و شــیویع هاوكاری ـهك بك ـهن و بهی ـهك ریزچوون ـ ه جهنــی جیهـ نـا� دووهم
ب
گ
ن
ت
ـز� شــیویع
 ،ك ـ ه دژی یابــان ش ـهڕیان كــرد ،و ه دوای كۆتـ یـا� هات ـین جهنــی دووهیم جیهــا� ه ـهردوو حــزب كهوتن ـهو ه ملمالنـ ێ �ـی یهكــر .دیــاره حـ ب
ـوا� حــز� نیشـ ن
ـتما� لهالی ـهن ئهمریــكاوه  .ل ـه كۆتــا� ملمالنێك ـهدا حــز� شــیویع تـ ن
لهالی ـهن یهكێـ تـی ســۆڤیهت پشــتگ ی دهك ـراو حــز� نیشـ ن
ـتما�
�ی
ب
ب
ی
ب
ڵ
ن
ن
ن
			
نیشتیما� ڕوویان لهفررمۆزا كرد.
حز�
دووربخاتهوهو توا� پایتهخت بگرێت لهسا� ( )1949بهم شێوهیه الیهنگرا� ب
( مصطـ فـی الدبــاغ.).251 :1999 ،
بهم شێوه پهیوهندیهیك ناجێگ�ی وپڕ ئاڵۆزی لهنێوان ین
چ�و تایوان دروستبوو.
خ
ـارودۆ� نێــوان ههردووكیــان وئهمریكایــش وهك الیهنێــی دیاركاریگـهری ههبــووه
بـهم شــێوهیه ئـهو پهیوهندیـه ناجــۆرهی كاریگـهری ههبــوو لهسـهر بـ
ن ڵ
ڵ
و�تهیهكگرتــووه ن
كا� ئهمریــكا لهس ـهفاره ت� چ ـین
لهس ـهر ههردووالی ـهن  ،ه ـهر ئ ـهم هۆكاران ـهی وای كــرد كهل ـه ئایــاری ســا� ( )1999هـ �ێزـری ئاســما�
 .ل ـ ه یۆغســافیا بهپاســاوی ههڵهكــردن ل ـ ه ت
كا� بوردومان ـ ه ئاســمانیهكان  .دیــاره ئهمریــكا ب ـهردهوام چ ـهك و هــاوكاری س ـهربازی گهیاندۆت ـه
بــدهن
تایــوان ك ـ ه بۆت ـ ه هــۆی نیگ ـ هر نا� چ ـین  ،دیــاره تایــوان ل ـ ه ڕووی نێودهوڵهتی ـهو ه پهیوهنــدی بــازر ن
گا� و دیپلۆمــایس بـ ش
ـا� ل هگ ـهڵ رۆژئــاوا و ئهوروپــا
دا ه هی ـ ه و بهههمــان شــێو ه تایــوان توانیو هی ـه ت� دان پیانـ نـا� نهت ـهو ه یهكگرتــووهكان بهدهســتبهێ�نێ  ،دیــاره چ ـین زۆر ل ـه دوای ئهوبهرواران ـهوه ن
دا�
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پیان ـراوه وهك دهوڵ ـه ت� س ـهربهخۆ .
ڵ
ف
ین
مصط� الدباغ.)252-253 :1999 ،
چ� له سا�  1949تایوان بهبهشێیك جیانهبووهو دانهبڕاوله خۆی ئهژمار دهكات بهبهردهوایم( .
دوای ـین قهی ـران لهنێــوان چ ـین وتایــوان سـ ڵـا�  1999بــوو كاتێــك س ـهرۆیك تایــوان رایگهیانــد ك ـه تایــوان پێویســته دهوڵهتێــی جیابــوو ه بێــت ل ـ ه چ ـین
بۆی ـه چ ـین پهیامهك ـهی وهك خــۆی وهرگــرت ك ـ ه دهچێت ـه قاڵـ بـی ئ ـهوهی ك ـه تایــوان خــۆی بهبهشــێك ل ـه چ ـین نازانێــت كهئ هم ـهش پێچهوان ـهی ئ ـهو
 .بۆی ـه ئ هم ـهش وایكــرد ل ـ ه چ ـین بــر ل ـ ه كاری س ـهربازی بكات ـهوه دژی تایــوان ل ـه ت
كا�
وتوووێژان ـ ه بــوو ك ـه پێشـ تـر ل ـ ه نێــوان ه ـهردووال ئهنجامدرابــوو
ی
كا� چ ـین ب هرامب ـهر ب ـه تایــوان ڕاگهیانـ ن
 ..ههرل ـ ه درێــژهی رهفتــاره بهرهنگاریی ـه ن
ـد� چ ـین بــو  ،ك ـه خــاوه ن� بۆمــی ت
ن
نێ�ۆنی ـه ،
خۆ�
ب
راگهیانــد� س ـهربه ی
ه�تــره ،ههروههــا راگهیانـ ن
كهئـهم جــۆره چهكـ ه زۆر پێشــكهوتووو وبهدهیــان كـهرهت لـه بۆمـ بـی ئهتــۆیم بـه �ێز
ـد� چـین بـهوهی ،كـه مانــۆڕی سـهربازی

ئهنجــام دهدات لهناوچهی(مضیــق تایــوان) (گ ـهرووی تایــوان) وه ل ـه درێــژهی قهی ـران و ملمالنێیك ـه س ـهرۆیك چ ـین بهس ـهرۆیك ئهمریــكای راگهیانــد،
ك ـ ه چارهس ـهری س ـهربازی ب ـه دوور نازان ـین بــۆ چارهس ـهر ن
كرد� ئ ـهو كێش ـهیه.
ڵ
دیــاره ه ـهر ئ ـهم كێشــان ه بــوو ك ـه ســا� ن� ( )1996 1995-بــووه هــۆی ئ ـهوهی چ ـین ل ـه( گ ـهرووی تایــوان) مانــۆر ئهنجــام بــدات  ،چهندههــا چــهیك
ڵ
م� بهكاردههێنێت بۆكهناره ئاوییه ن
ت
م� به زه ین
رۆكێ� زه ین
كا� تایوان  ،ئهمهش وهك وه�مدانهوهیهك
قورس بهكار بهێنێت و كار گهیشته ئهوهی ك ه
كاتێــك سـهرۆك وهزیـر نا� تایــوان سـه ن
ردا� ئهمریــكا كــرد .دیــاره ئێســتا هاوكیشـهكان گــۆڕاون و هـ �ێزـری تریــش هاتوونهتـ ه نــاو هاوكێشـ ه كــه وهك كۆریــای
باكــوور كـ ه خاونـه ن� چــهیك سـ تـرات�یژ ی و ئهتۆمییـه  .كـه چهنــد جارێــك ناوچهكـهی خســتۆته بـهردهم ههڕهشـهی جهنــگ و دوایــن جــار تاقیكردنـهوهی

ڵ
موش ـهكێك بــوو ك ـه ئاسـ ن
ـما� یابـ نـا� بــڕی كهئ هم ـ ه ش جۆرێــك ل ـه ئالــۆزی لهناوچهكـ ـه دروســتكردله ســا� ( )1998ك ـ ه مانگ ـه دهســتكردهكان
ڵ
جموجــو� تریشــیان تۆماركــرد ك ـه ههمــووی ئاماژهبــوون بــۆ تاقیكردن ـهوهی دووهم ،بۆی ـه جۆرێــك ل ـه جهمس ـهرگ�ی ی لهناوچهك ـهدا دروســتبوو ك ـه
چـین تــریس ئـهوهی ههبــوو كـه ههرجوڵهیــهیك سـهربازی بــكات دوور نیـه یابــان و ئهمریــكا بهپشــت بهسـ ت ن
ـ� بـه تایــوان لـهڕووی سـهربازییهوه مهتــریس
لهسـهر چـین دروســت بكـهن.
لهب هرامبهردا تایوان ئاماژهی بهوهدا كه تایوان سهربهخۆی ڕاناگهیهنێت ك ه وهك ین
چ� ب ه پێچهوانهو ه تێگهیووه.،
ڵ
لـه ههمــان كاتــدا و�تـه یهكگرتــووهكان ڕاگهیانــد كـه ههمیشـه بڕوایــان بـهوه ههیـه چـین یـهك پارچهیهو(خـرض عبــاس عطــوان ، ).50 :2004 ،داوای
بۆه�نهب ـهن بــۆ چارهس ـهر ن
�ێز
كرد� كیش ـهك ه و ل ـه ڕیگ ـهی ووتووێــژو چارهس ـهری ئاشــتیانه چارهس ـهری ئ ـهو كێش ـهیه
ل ـه ههردووالی ـهن كردك ـه پهنــا
بكرێــت.
ههروههــا ل ـ ه درێــژی هێوكردن ـهوهی كیش ـهكه ئهمریــكا ڕایگهیانــد ئ ـهو شــاندهی ك ـه ل ـه بهرنام ـهدا بــوو س ـه ن
ردا� تایــوان بــكات ههڵوهشــاندهوهو
ئهمریكیی ـهكان شــاندێكیان نــارد ه ه ـهردووال وهك نیازپاكیی ـهك بــۆ رهواندن ـهوهی قهی ـران وكیش ـهك ه ..
ڵ
كا� ئهمریــكا وكۆمــاری چیـین میلــی لـ ه سـ ڵـا�( )1949تاكــوه سـهره ن
و�تهیهكگرتــووه ن
تاكا� ههفتــاكان بریتیـ ه بــوو لهدژایهتیهكــردن،
دیــاره پهیوهنــد نێــوان
دا� بـه وهدانهنــا ،كـه كۆمــاری چیـین میلــی نوێنـهری بهرژهوهنــدی چـین بــكات و بهئاشــكرا پشــتگ ی تایـ ن
بۆیـه واشــنتۆن ن
ـوا� دهكــرد .ئـهم ههڵوێســته
�ی
لهسـ ڵـا�( )1972گــۆڕا كاتێــك سـهرۆیك ئهمریــی نیكســۆن سـه ن
ردا� چیـین كــرد و قۆغێــی نــوێ لـ ه پهیوهندییـهكان دهســتیپێكرد لهنێــوان دوو دهوڵـهت
تێگهیشــتنێیك نــوێ لهنێــوان ئهمریكییـهكان و چیینهكانپهیدابوو(عبدالعزیــز حمــدی عبدالعزیــز.).189 : 2003 ،
كا� ئهمریــكا ههمیش ـه بهوئاراســتهیه كاریــان كــردوو ه  ،ك ـه چ ـین ڕازی بك ـهن و بــازر ن
لهسـ ڵـا�  1981ب ـهرهو دوا س ـهرۆكه ن
گا� ل هگ ـهڵ بك ـهن  ..ل ـه
ئهمهشــدا ه ـهردوو ال ســوود وهردهگــرن لهالی ـهك و لهالیــهیك تریش ـهوه قهی ـران و ئالۆزیی ـه ن
كا� نێومــان چ ـین و تایــوان خاوتــر دهبێت ـهوه .
ڵ
و�تـ نـا� زلهـ �ێزـر ههرگ ـیز ناتوانرێــت تهنهــا لهس ـهر هــاوكاری یاخــود ملمـ نێ
ـا� دروســت
ئهمریكییــهكان ههمیش ـ ه بڕوایــان بهو هی ـه ،ك ـه پهیوهنــدی نێــوان
ڵ
ف
ن
ن
ـتكرد� ملمالنـ ێ �ـی الیـه ن� كـهم لهسـهر دیموكـر تا� و مــا�
ـتهێنا�  ،بـه�م دروسـ
بكرێــت بهڵكــو دهبێــت بهرژهوهندییـهكان رێگرییــان لێ نهكرێــت بۆبهدهسـ
مــرۆڤ ههمیشـ ه وهك كارتێــك و روویــهیك ملمالنـ �ـی بهكارهاتــووه كـه ههندێــك جــار سـ ش
ـاز� ب هرامبهركـراوه  ،هـهروهك كۆمارییـهكان ههمیشـ ه دهیــان
ێ
ێ ڵ
ن
ت
ووت نـ ێ ین �ێز
� وه�مبداتـهوه و تایــوان پــڕ چـهك بــكات بهپـ ێ �ـی یاســای پهیوهنــدی
ـا� چـ هــر بهكاربــهێـنێ ب هرامبـهر تایــوان لـهكا� بهكارهێنــا� ئهمریــكا ده ب
ب
لهگـهڵ تایــوان .
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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( یاســای پهیوهنــدی لهگـهڵ تایــوان :یاســایهیك ئهمریكییـ ه  ،كـ ه سـهرۆیك ئهمریــكا جیــی كارتـهر لهسـ ڵـا� ( )1979واژۆی كــرد  ،كـ ه ده ب ێ
� ئـهو چهكـه
بدرێــت بهتایــوان كـه پێویســتییه ت� بــۆ بهرگــری لهخۆكــردن).
�غ
س ـهرۆكه ن
كا� ئهمریــكا ههمیش ـه سیاس ـه ت� جیاوازییــان گرتۆت هب ـهر  ،س ـهرۆك( بیــل كلینتــۆن) ك ـه بــایس چی ـین دهیكــرد قۆناغهك ـهی ب ـه قۆنــا (
ڵ
المشــارك ه البنــاءة) هاوبــه ش
� دروســتكهرناودهبرد .ب ـه�م كاتێــك س ـهرۆك( بــۆش) ك ـه بــایس چی ـین دهكــرد بههاوب ـهش و ش ـهرییك سـ تـرات�یژ ی نــاو نــه
ئهبــرد ب ـ ه ڵكــو بهڕكاب ـهری دائهنــا ل ـ ه ڕووی جیهـ نـا� و به(عدومحتمــل) ئ هگ ـهر ى گــۆر نا� چ ـین بــۆ دوژمنێــی داهاتوو(منــال حســونة : 2015 ،،ر .).
كـه پێویســت ه لهقۆناغێكــدا وهسـ ن
ـتا� پێبكرێــت یاخــود لـهم قۆناغـهدا دوابخرێــت و نهبێتـه هــۆی ههڕهشـه بۆسـهر ئهمریــكا ..لهگـهڵ ئهوهشــدا دوای

گ
ن همـ نـا� جهنــی ســارد سیاسـه ت� ئهمریــكا زیاتــر ڕووی لـه میانــرهوی كردلهسـهردهیم سـهرۆكهكان( بیــل كلینتــۆن )2001 -1993-و جــۆرج بــۆش بــاوك(
 )2009 2001و بــاراك ئۆبامــا( )2013 2009-ب هرامبـهر چـین .ڵ
ڵ
و�تـه یهكگرتــووه ن
كا� ئهمریــكا وچـین زیاتــر تونــدو تــۆڵ بــكات و جۆرێــك لـه متمانـه بداتــه بهرامبـهر
سـهرۆك ڕۆناڵــد ریــگان هـهو� دا پهیوهنــدى نێــوان
ـوو� پهیوهندی ـه ن
ـرد� كێش ـهی تایــوان ك ـه بههــۆكاری ڕێگــری لهبهرهوپێشـ ن
بۆی ـه رێكهوتننام هیــهیك ل هگ ـهڵ س ـهرۆیك چ ـین واژۆ كــرد ،بــۆ رسكـ ن
كا�
د هز نا� بــۆ زیاتــر بــرهودان ب ـ ه بــازر ن
گا� و وهبهرهێنــان(.)Richard.C.Thomton,2003.310
ـۆ� باوكــدا سز ا خرایهسـهر چـین دوای نانـهوهی ئــاژاو ه لهچـین بۆیـه سـهرۆك بــوش زنج هیـهك لـه سز ن
ه هرلهسـهردهیم جــۆر بـ ش
اكا� سـهپاند كـ ه بریـ تـی
�ی
ڵ
ن
كا� بــازر ن
ـرد� ت
بــوو ل ـه سكـ ن
ـتاند� ههمــوو س ـهردانێیك دیپلۆمــایس نێــوان ه ـهردووال
گا� كهلوپ ـهیل س ـهربازی نێــوان ه ـهردوو و�ت  ،ههروههــا وهسـ
ڕ
ڵ
پاشــان ئ ـهم سز ایان ـه ســا�  1992الب ـران (.).Shirley.A.Kan,2014:1
بهههمــان شــێوه پهیوهندی ـه ئابــووری و بازرگانیی ـهكان زیاتــر گهش ـهیان كــرد و بهرف ـراوان بــوون  ،لهگ ـهڵ ئ ـهوهی كێش ـهو ملمالنـ ێ �ـی نێــوان ه ـهردووال
ڵ
ههبــوو ،ب ـه�م درێــژه بهپهیوهندیهئابــووری وبازرگانیی ـهكان درا .

ف
ما� مرۆڤ وهك جیاوازی:

دیاره جگهله مافه ن
كا� مرۆڤ وهبههادیموكراتییهكان جیاوازی تریش ههن ك ه وادهكات ین
چ� ناكۆك بێت لهگهڵ ئهمریكا .

ـوا� فشــار دروســتبكات لهسـهر چـین تاكــو گۆرانــكاری بهئاراســتهی چاكســاز لهبــواری مافـه ن
ئهمریــكا ههمیشـه لـهو بڕوایهدابــوو  ،كـ ه دهتـ نێ
كا� مــرۆڤ
گ
و كران ـهوهی دیموك ـر تا� ئهنجــام بــدات  ،لهبهرچهنــد هۆی ـهك بههــای س ـهركهوتووی یهمریكیی ـهكان ك ـه هــۆكار بــوو بــۆ س ـهركهوتن ل ـه جهنــی ســاردا
گ
ڵ
 ،ههروههــا ههژمــوون و با�دهسـ تـی ئهمریــكا ل ـه ڕووی س ـهربازی و تهكنهلۆجیی ـهوه وهك دهرك ـهوت ل ـ ه جهنــی ك هنــداو  ،ههروههــا ل ـ ه ههمــووی
ڵ
وو�تهیهكگرتــووه ن
كا� ئهمریــكا ئهمان ـهوای كــرد ،ك ـه پێشــبي�ن ســیایس بــكات ك ـه ههژمونێــی گ ـهورهی
گرنگـ تـر پشتبهســتوی چ ـین ب ـه ههنــاردهی
دروســتكردووه ك ـه بتـ نێ
ـوا� م ـه ج
ر� گ هم ـه سیاســیهكهی بردبێت ـهوه(.)David M. Lampton ,same Bed, ,2001 ,31
ـۆ� بــاوك كۆمهڵێــك لێـ ن
ڵ�اردن ـهكان ههرك ـ ه بیــل كلنتــۆن خــۆی كاندیــد كــرد ب هرامب ـهر ب ـه بـ ش
بۆی ـ ه دهبین ـین كاتێــك هه ب ژ
ـدوا� دا س ـهربارهت ب ـه چۆنی ـه ت�
ێ ڵ
ـتیوا� بالوكردنـهوهی بههــای دیموكـر تا� و مافـه ن
كا� ئهمریــكا پاڵپشـ تـی و پشـ ن
و�تـه یهكگرتــووه ن
كا� مــرۆڤ بــكات
مامهڵهكــردن ل هگـهڵ چـین كـ ه ده ب�
 ،ئهویــش لـه ڕێگـهی بهكارهێنـ نـا� سز ا ئابــووری وبازرگانیـهكان نـهك ســفر ن
كرد� كێشـهكان لهگـهڵ سیســتهیم نادیموكـر تا� و ههمــوو ئـهو دهسـهالتانهی
پێشــێیل مافـه ن
كا� مــرۆڤ دهكـهن(.) )Bill Clinton, (August13,1992
ڵ
و�تهیهكگرتــووه ن
كا� ئهمریــكا توانیبێـ تـی فشــار دروســت بــكات لهس ـهر چ ـین هیــچ دهرفهتێــی لهدهســتنهداوه بهئاراســتهی گۆرانــكاری
ههركاتێــك
ڵ
لهرهفتــاری چ ـین و دهســت تێــوهردان ل ـهو و�ت ـه  .ههرچهنــده ههردووالی ـهن ســووربوون لهس ـهر ب ـهردهوایم و جێگـ یـری پهیوهندییهئابــووری و
ڵ
ـێلكرد� ماف ـه ن
ن
كا� مــرۆڤ ل ـه تهمــووزی ســا�
بازرگانیی ـهكان  ،ه هرلهبهرئ ـهوهش بــوو ،ئهنجووم ـه ن� نوێن ـ هر نا� ئهمریــی چی ـین تاوانباركــرد ب ـه پێشـ
ـتكرد� ڕادیــۆی( ئاســیای ئــازادی)دا ،ك ـه پهخش ـهكهی بــۆ ئاراســته ن
ن
كرد� گ ـهیل چ ـین بــوو ه هرلهب ـهر
(  )1995ئهنجووم ـه ن� پـ یـران بڕیــارى دروسـ
ئـهوهش سـهرۆیك چـین زۆر بهتونــدی ئـهم كارهی رهتكــردههو ه و لـ ه وتــاری پهنجــا ســالهی دامهزرانـ ن
ـد� نهتهوهیهكگرتــووهكان ئامــاژهی دا بـهوهی كـه
ه�ێــی گـهورهی دیاریكـراو خــۆی مه ڵ�ســداوهو لـه ژێرنــاوی دیموكـر تا� ومافـه ن
�ێز
كا� مــرۆڤ بــۆ ئـهوهی دهســت تێــوهردان و یهكێـ تـی خــاك و سـهروهری
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ڵ
ڵ
و�تهیهكگرتــووه ن
كا� ئهمریــكا بــوو(.)Jian Zemin ,J (October 25,1995
و�تـ نـا� تــر بشــێوێ�ن كهمهبهســت لـ ێ�ـرهدا تهنهــا
ارد� س ـهرۆكايه تیــدا كاتێــك بیــل كلنتــۆن بانگهش ـهی ههلـ ژـر ن
ل ـهوادهی ههڵـ ژـر ن
ارد� بۆخــۆی دهكــرد ب هرامب ـهر چ ـین زۆر توندوبــوو لهس ـهر دۆســیهی
ب
ب
ئــازادی و مافـه ن
كا� مــرۆڤ و ..هتد.بـهالم كۆندۆلـیز ا رایــس ههسـ تـی پێكــرد كهئـهم جــۆره وتــار وفشــارانه كـ ه دهخرێتـه سـهر چـین لـه كۆتاییــدا زیــان بـه
بهرژهوهنــدی ئهمریــكا دهگهیهنێت(منــال حســونة).27 : 2015 ،
ئهوڕایـ ه ڵب�وكرایـهوه كـه ئــازادی ئابــووری و ئــازادی بــروڕا هــان دهدات بــۆ تهشـهنهكردن وبالوبوونـهوه ،ئهمـهش بـهو ه دێتـه دی كـه ئــازادی بــازر ن
گا�
ی
كا� چ ـین  ،ئ هم ـهش باشـ تـرین رێگای ـه بــۆ باشـ تـر ن
� بــۆ كۆمپانیــا ئهمریكیی ـهكان بگهن ـ ه بــازاره ن
بێت ـ ه دی  ..ك ـ ه ئهم ـهش وادهكات دهرف ـهت ه ـه ب ێ
كرد�
ماف ـه ن
كا� مــرۆڤ و كران ـهوهی دیموكر تا�(منــال حســونة.).28 : 2015 ،
گا� جیهـ نـا� كهل ـهم رێكخ ـراوهدا چ ـین هاوبهشــێیك بــازر ن
ههرل ـه س ـهردهیم س ـهرۆك (بــۆش)دا هـ نـا� ئ ـهو ه دهدرا ك ـ ه چ ـین بچێت ـه رێكخ ـراوی بــازر ن
گا�
كهمتمان ـهی پێبــكات دهبینێت ـهوه كهئ ـهم ماف ـهش بهههمــان شــێوه بــۆ (تایوان)یــش دهكرێــت بهرجهســته ببێــت لهالیــهیك تریش ـهوه ل ـه وتــاری پـ ت
ـار�
كۆمــاری كـ ه بــۆ بانگهشـهی ههلـ ژـراردن خرایـ ه ڕوو ئهوهبــوو  ،كـ ه پـ ت
ـار� كۆمــاری پاڵپشـ تـی هاوپهیمانـهكان دهكات لهیابــان و كۆریــا باشــوور و تایالنــدو
ب
ڵ
ن
ـتیكرد� ئاشـ تـی و س ـهقامگ�ی ی ل ـ ه دهربهنــدی تایــوان و پارێزگاریكــردن
فلپ ـین وه كاردهكات بــۆ وهســتان و ب�ونهبوون ـهوهی چــهیك كۆمهڵكــوژ و پاڵپشـ
ل ـ ه مافهكان ـیی مــرۆڤ(.)Republican Party Plat from 2000
ل�اردن ـه ن
ه هرلهمــاوهی هه ب ژ
كا� ئهمریــكا بــۆ س ـهرۆكایه ت� كاتێــك بــۆش خــۆی كاندیدكــرد ل ـه بانگهش ـهكهدا جهخــت دهكات ـهو ه ك ـه ه هركاتێــك چ ـین
ر� دهداتـهوهو پاڵپشـ تـی تایــوان دهكات بــۆ بهرگــری كــردن لـه خــۆی و ئهمریــكا بههیــچ جۆرێــك لـ ه بهڵێنـه ن
هـ ێ�ـرش بكاتـه سـهر تایــوان ئهمریــكا بهپـه چ
كا�
ن
ـتیكرد� دهوڵهتێــی دیموك ـر تا� راســتهقینهو هاوپهیمـ نـا� ك ـه بۆماوهیــهیك دوورودرێــژه لهگهڵیدایهوبۆی ـ ه ب ـهردهوام ئ ـهو
پهشــیمان نابێت ـهوه لهپالپشـ
دا� ك ـ ه بتـ نێ
چهك ـهی ده ت ێ
ـوا� بهرگــری ل ـه خــۆی بــكات(.)Rice, Campaing 2000,57
كا� تــازه كردۆت ـهو ه لهب ـهر ههژمـ ن
كا� خــۆی وبهرنامهس ـهربازی و بهرگریی ـه ن
لهب هرامب ـهردا بهك ـین ( چ ـین ) لهمــاوهی ئ ـهم چهنــد د هی ـهدا هـ �ێزـره ن
ـوو� و
ڵ
ن
ن
و�ت ـه یهكگرتــووه ن
ـتبوو� لهیهكنهگهیشـ ت ن
ـتبوو� ئالــۆزی ســیایس لهگ ـهڵ هـ �ێزـره ههرێمایهتیی ـهكان
ـ� و دروسـ
كا� ئهمریــكا و ه مهتــریس دروسـ
مهتــریس
و وابهســتهبه كێشـهی تایــوان و قهیـر نا� دهریــا� باشــووری چـین  ،ه هرلهبـهر ئـهم هۆكارانـه تازهكردنـهوه و نوێگـهری ئهنجامــدهدات لـه هـ �ێزـره ن
كا� تاكــو
ی
ههژمـ ن
ـوا� قـ خ
ـۆر� كێشـهی تایــوان و ناوچـهی دهوروبـهری بــكات ههرلـهم ههنگاوانـهی بهكـین مهتــریس گـهورهی ئهمـین
ـوو� بهكـین زیاتــر بێــت و بتـ نێ
الی یابــان و ئهمریــكا دروســتكرد(.)Michael D.Swaine et al. 2013,1-2

ڵ
ن
ملمالن� یهمهن و ئه ت
�
ری�یا
بایس دووهم  :رۆ� ( تحكیم دهویل) لهچارهسهركرد�
ێ

ڵ
دهریــا ســوور خـ ڵـا� بهیهكگهیشــت�ن
ێ
س كیشــوهر  ،و ناوچ هیــهیك زۆر گرنــگ لهبهیهك ـهو ه بهســت�ن رۆژه ـه� ت� ناوهراســت و جیهـ نـا� ع ـهره ب� و (قــرن
االفری ـیق )  ،ههروههــا ئۆقیانــویس هنــدی و دهریــا ناوهراســت.

گرنـ گـی دهریــای ســوور لهوهدایـه  ،كـ ه دهریــای عـهرهب دهبهسـ ت ێ
ـى بهچهنــد دهریــاو شــوێ�ن ئــاوی زۆرگرنــگ  ،لهوانـ ه دهریــا سـ پـی ناوهراســت لـه باكــوورو
ڵ
لهباشــوور ورۆژهه�تیشـهوه بهچهنــد دهریــا ودهربهنــدی گرنــگ وهكــو( مضیــق هرمــز).
بـ هڕای ئێمـه یهكێــك لـهخاڵـه بههـ �ێزـره ن
كا� ئـ ێ�ـران ئهوهیـه لـه هـهر كێشـهو ملمالنێیــهیك نێودهوڵـه ت� دهتـ نێ
ـوا� مهتــریس بــۆ ئـهو دهروازهئاوییـ ه دروســت
ـ� كامــل صالــح ســبیب ..).27: 1994 ،
بــكات كـه بـه( دهربهنــدی هرمز)نارساوه(قـ ي
ڵ
ری�یــا ل ـ ه ڕووی گرنگیی ـهو ه ب ـه خــا� وهسـ ن
ب ـه ڵ�م گرنـ گـی دهریــای ســور و پێگ ـهی ی هم ـهن و ئه ت
ـتا� گــوزهری ئــاوی دادهنرێــت كاتێــك مهتــریس لهس ـهر
دروســت ب ێ
� بههۆی (مضیق باب المندب) دهربهندی المندب كه دهریای ســوور له باكورهوه بهدهریای سـ پـی ناوهراســت و لهباشــوورهوه بهدهریای
ڵ
ع ـهره ب� دهب هســتێتهو ه  .ب ـ هڕای ئێم ـ ه كهبههــۆی حوســیهكانهوه ك ـ ه ئێســتا ل ـه ی هم ـهن دهس ـه�تیان گرتۆت ـه دهســت مهتــریس لهس ـهر بــاب المنــدب
ڵ
دروســتبووه كـ ه دهتوانــن كۆنـ تـرۆ� گــوزهر بكـهن بهدهریــای ســووردا.
ڵ
و� ت� یهم ـهن وئه ت
ری�یــا جیادهكات ـهوه ،بههــۆی چهنــد دوورگهیهك ـهو ه كهلهدهريــای ســوردا ه هی ـه و بهت ـهواوی
جگهل ـهوهی دهریــای ســوور ه ـهردوو
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

240 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
ت ڵ
نێ
ملمال� لهنێوان ئهم دوودهوڵهتهدا..
كۆن�ۆ� دهریای سوور و رێرهوی ئاوی و دهربهندی باب المندب دهكات بۆته سهرچاوهی كۆمهڵێك كێشهو

ن
كا� ( كمـران ،حنیــش گـهوره ،حنیــش بچــووك و بریــم و زقــر و
ژمــارهی دوورگـهكان دهگاتـه( )11دوورگـه يــه كـه ژمارهیهكیــان گـهورهن وهكــو دوورگـه ي
زوبـ یـر و طـ یـر ...هتــد( مصطـ فـی الدبــاغ.)133 :1999 ،
بـه ڵ�م دوورگـهی میـ ن
ـو� یهمـه ن� دهربهنــدی بــاب المنــدب دهكاتـ ه دووبـهش و بهتـهواوه ت� بهسـهریدا زاڵـه ههروههــا دوورگـهی ســقطرة كهلـ ه دهریــای
گ
ع ـهره ب� دای ـ ه و لهكهنــاره ئاویی ـهكان یهمهن()150كــم دووره و ()650كــم چــوار گۆش ـهیه ،ئ ـهم دوورگان ـهی ك ـه باســكران گرنــی تایبهتیــان ههی ـه
ڵ
بۆنموونه(ئهرخیــی حنیــش) ك هل ـه ێ
س دوورگ ـ ه پێكهاتــووه ب هت ـهواوی كۆنـ تـرۆ� دهربهنــدی بــاب المنــدب دهكات جگهل ـ ه كۆمهڵێــك دوورگ ـهی
بچــووك.
دوورگ ـه گ ـهورهكان ههری ـهك ل ـ ه دوورگ ـهی( جبــل زقــر  122كــم چوارگۆش ـه) و( دوورگ ـهی حنیـ شـی گ ـهوره 67كــم چوارگۆش ـه) و( حنیــش الصغــری
25كــم چوارگۆش ـه).
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـانكرد� ســنوری ئــاوی و مڵكــداری دوورگ ـهكان ب ـه�م ئ ـهوكات ئهثیوبیــا لهوه�مــدا دهیگــوت
یهم ـهن ل ـهدوای ســا�  1975ه ـهو� دا بــۆ دهستنیشـ
كهبهش ـهڕی (ئوجادیــن) س ـهرقاڵههو دهرف ـه ت� نی ـه..
ڵ
ڵ
ڵ
پــاش سـهربهخۆ� وهرگرتـین ئه ت
ری�یــا ســا�  1992یهمـهن داوا ى كــرد كـه ســنور و دهسـه�ت لـ ه دهریــای ســوور و دوورگــهكان دیــاری بكرێــت ،بـه�م
ی
ن
ئه ت
ری�یــا بههــۆی دروســتكرد� دهوڵـهت داوای دواخســت�ن ئـهو كاره ى كــرد ئهنجــام بدرێــت.
دیــاره لهسـهروبهندی ههڵگ سـ نـا� شــۆڕش یهمـهن هــاوكاری شۆرشـ �
ـگ� نا� ئه ت
ری�یــای كــرد بـهوهی ســوود لـه دوورگـهی( حنیــش الكـ بـری) بكهن(جهیــدة
�ی
ێ
قوانس.).67 :2015-2016 ،
وهك بنك هیــهیك خۆیــان .ه ـهردوو الی ـهن كۆمهڵێــك نهخش ـهی كــۆن و بهڵگ ـهی یاســا� و ههندێــك نــوورساوی دام ود هزگا فهرمیی ـه ن
كا� خۆیــان
ی
ڵ
ڵ
وو�تــان ناردبوویــان بــۆ ه ـهردووال ل ـه ت
كا� لێكۆڵین ـهوهی زانسـ تـی ومانــۆری س ـهربازی  ،ك ـ ه ئهنجــام دراو ه لهالی ـهن و�ت ـه
ك ـ ه د هزگا ونــورساوی
ده ت
س�ۆیشــتووهكانهو ه ل ـ ه دهریــای ســوور .
لمێ� كـه خــاوه ن� ئـهو دوورگانـهن ،ههمیشـه ئه ت
ههریـهك لهی همـهن و ئه ت
ری�یــا ههوڵیــان دهدا بهبهڵگـهو یاســای نێودهوڵـه ت� ئـهو ه بسـه نن
ری�یــا دهیگــوت
ڵ
ئه ت
ك دهس ـه� ت� ئهثیوبیــا بهس ـهر ئ ـهو دوورگان ـهدا ن همــا  ،ئهرت�ی یــا بوهت ـه واریس ئهثیوبیا(نــر الدیــن
ری�یــا واریس ش ـهریع حكوم ـه ت� ئهثیوبیای ـ ه وكاتێ ـ 
ن
ـا� ،بــا ســنه ..)178 :
أحمــد التجـ ي
بهههمــان رێچكـه یهمهنیــش ههمیشـه بهبهلگـهوه خــۆی ســازدا بــوو بــۆ ئـهوهی خاوهندارێـ تـی خــۆی بسـهلمێ�نێ والی خــۆی پاراســت بــووی كـه بریـ تـی
بــوو ل ـه بهڵگ ـهی مۆڵهتــدان بــه مانــۆری چهنــد دهوڵهتێــك و پشــكنی�ن زانسـ تـی ل ـ ه دهریــای ســوور و گ ـهڕان و پشـ ین
ـكن� و مۆڵهتــدان بــۆ س ـهرجهم
ڵ
كاره ن
كا� كۆمپانیاجیــاوازهكان و نهخش ـه كۆن ـهكان ك ـ ه ههمیش ـه دهس ـه� ت� ی هم ـهن تێــدا دهستنیشــانكرابو و .بۆنموون ـه وهك كۆمهڵێــك نهخش ـهو
ڵ
نــورساوی( مستكشــف)ی زانایــهیك دانمــاریك بهنــاوی كارسـ ت ن
ـ� نیبهــور ســا� ن� ( )1764 1761-كـ ه دهیسـهلمێ�نێ ئـهو دوورگانـه پهیوهنــدی رامیــاری و
كۆمه ڵ�یهتیــان ب ـه ووشـ ن
ـكا� یهم هن ـهو ه ههیه(عبدالعزیــز محمــد رسحــان ،1980 ،ص.)..538

ـو� بیخاتـ ه روو لـه ت
جگهلـهوهش ی همـهن پـ تـر لـه ( )650نهخشـهی ئامادهكردبــوو كـ ه وهك سـهنهدی قانـ ن
كا� دانوســتاندن یاخــود پێشــكه ش
� تحكیــم
دویل بكرێــت لهدوارۆژدا(عمــار كوســة .).127 : 2011
بۆی ـه ب ـهڕای ئێم ـه هیــچ دهوڵهتێــك نی ـه كێش ـهی ســنوور و ملمالنـ ێ �ـی ن ـه ب ێ
� لهس ـهر رێــرهوی ئــاوی یاخــود لهس ـهر رووبارهنێودهوڵهتی ـهكان یــان ه ـهر
ڵ
و�تـ نـا� در ێ
اوس بۆیـه كاری حكومـهت و دام ودهزگا پهیوهندییــدارهكان ئهوهیـه  ،كـه ههمیشـه چــاوی لهسـهر بهڵگهنامـهی
كیشـهیهیك تــر پابهنــد بـ ه

ڵ
كا� پێویســت و بـ ن
نێودهوڵ ـه ت� و كۆكردنهوهوپاراســت�ن ههربهڵگهنامهیهكــه تاكــو ل ـه ت
و�تـ نـا� در ێ
اوس ســوودی لێ وهربگرێــت.
ـوو� كێش ـه لهگ ـهڵ
ڵ
بهریتانیــا ل ـهم ناوچ هی ـهدا بـ ن
ـوو� ههبــووه ،وهل ـ ه ســا� ( )1972ئ ـهم دوورگان ـهی رادهسـ تـی یهم ـهن كــردووه ،حكوم ـه ت� یهم ـهن زۆر بهدڵنیای ـهوه
مام هڵ ـهی لهگ ـهڵ ئ ـهم كهیس ـهدا دهكــرد چونك ـه دهی ز نا� ك ـ ه لهبهرژهوهنــدی ی هم ـهن بڕیــار دهدرێــت ل ـه ڕووی مڵكداریی ـهو ه ..
لهسـ ڵـا�  1995یهم ـهن مۆڵ ـه ت� دا كۆمپانیایــهیك ئهڵمـ نـا� ك ـ ه وهبهرهێنــان بــكات ل ـه دوورگ ـه ن
كا� حنیــش تاكــو ل ـه ڕووی گهشــتوگوزارو ئابوروی ـهوه
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ســوودی یل وهربگرێــت  ،ئهم ـهش وایكــرد ئه ت
ری�یــا ئــاگاداری بكات ـهوهو ك ـ ه دوورگهك ـ ه ده ب ێ
� چــۆڵ بــكات وكارمهنــد ه بیانی ـهكان لهكاركــردن

بوهســتێنێت(صالح یــی الشــاعري.).145 :2006 ،

ڵ
ـرد� ســنورو دیاریكـ ن
ـتاند� كــرد س ـهبارهت ب ـه دیاریكـ ن
ن
ـرد� دهس ـه�ت
ل ـهم س ـهروبهندهدا یهم ـهن بهش ـهڕی ناوخــۆ خهریــم بــوو ،ئهرت�ی یــا داوا دانوسـ
ڵ
ڵ
ڵ
و� داگ كـ ن
ـرد� ئ ـهم دوورگان ـهی دا ،ب ـه�م بــۆی داگ�ی نهك ـرا ،ب ـه�م دوای
بهس ـهر ئ ـهم دوورگان ـه ،وهلهس ـهروبهندی دانوســتانهكاندا ئهرت�ی یــا ه ـه
�ی
ماوهی ـهك دیســان هـ �ـر ش
ێ� كــرد ه س ـهر ئ ـهم دوورگان ـ ه دوای ش ـهرێیك قــورس ك ـه ێ
س رؤژی خایانــد دوورگهیــهیك داگ�ی كــرد لهش ـهڕهكهدا ()196
ن
ـا�.).244 : 2005 ،
س ـهربازی ی هم ـهن بهدیــل گ�ی ان(إبراهیــم محمــد العنـ ي
ری�یــال پێــش ههفتهیـهك لـهم شـ هرانهدا كهكــردی واژۆی گـ هر نا� بـهدوای نـهوت دا ئهنجامــدا لهگـهڵ كۆمپانیایــهیك نـه ت
ئه ت
و� جیهـ نـا� لـه( مدخــل بحــر
االحمروارخبیــل حنیــش) واتـ ه لـه دهروازهی هاتنـه نــاوهوهی دهریــای ســوور و ئهرخهبیــی حنێــش.

ق
تفا� سهربازی و هۆكاره ن
لهدرێژهی ئهم ش هڕانهدا چهند راستیهك دهكهوت كه الوازی ههردوو الیهن بهروون ئاشكرا و نه ن
كا� گواستنهوهی
بوو�
سـهربازی لهئــاودا چهنــد راســتیهك جێگــر بــوو كـه بریـ تـی بــوو لـهوهی دهسـه ڵ� ت� ئه ت
ری�یــا نهتوانــر بگهیهنێتـه تـهواوی ئهرخبیــل وه نهتوانـرا دوورگـهی
ی
(جبــل زقــر) لـ ه ڕۆژی  25/12/1995داگــر بكرێــت كـه زۆر ئاســتهم بــوو داگ كـ ن
ـرد� بههــۆی ئـهو هـ �ێزـره تۆكمهیـهی یهمـهن جێگـ یـری كردبــوو لهالیــهیك
�ی
ی
تریش ـهوه( یهم ـهن) ن ـهی تـ ن
ـوا� دوورگ ـهی ( حنیــش الكـ بـری) كهلهالی ـهن ئهرت�ی یــاوه داگ�ی كرابــوو رزگار بكات،ههمــوو ئهمان ـه وایكــرد ه ـهردووال مــل
بــدهن بــۆ دانوســتاندن ونێوهندگـ یـری نێودهوڵ ـه ت�  ،ك ـه ئهثیوبیــا ومــرو ،فهرنســا پ ێ
� ههســتان بهسهرپهرشـ تـی رێكخ ـراوی نهتهوهیهكگرتــووهكان .
فهرهنسا پێشنیاری پرۆژهیهیك بۆچارهسهر ن
كرد� ئ هم كێشهی ه بۆ( تحكیم دهویل) كرد.
ڵ
ری�یــا مــی ن ـهدا ب ـ ه ئاشـ تـی و ڕازی نهبــوو ،ئ ـهو پرۆژهی ـ ه تاكۆتــا� مانـ گـی كانـ ن
یهم ـهن ب ـه پرۆژهك ـهی ڕازی بــوو ب ـه ڵ�م ئه ت
ـوو� دووهیم ســا� ()1996
ی

ـدول) (محمــد المجــذوب..).715 :1999 ،
ك ـ هڕازی بــوو ،كیش ـهك ه بخرێت ـ ه ب ـهردهم (هیئ ـ ه التحكیــم الـ ي
بهوجۆره كێشكه نهخرایه بهردهم دادگای دادی نێودهوڵه ت�  .دانوستاندن بهردهم بوو لهژێر چهتری( نیوهندگ�ی ی ه نێودهوڵهتیهكان) بهسهرپه ت
رش�
كرد� كێشـهك ه و دیاریكـ ن
فهرنســا تاكــو( )21/5/1996هـهردووال رێكهوتــن لـه ( پاریــس) كێشـهكه بخهنـه بـهردهم( تحكیــم الدول)بــۆ چارهسـهر ن
ـرد�
ي
ڵ
ت
دهسه�ت و سهروهی بهم جۆره یهمهن دووكهیس شارهزا له یاسای نێودهوڵه ت� نارد بۆ( لجنهی تحكیم دهویل) ئهری�یا ههمان كاری ئهنجامدا و
دوو دادوهری نارد  ،ههروهها بهرهزامهندی ههردووال سهرۆكێك بۆ( هیئه تحكیم الدول) دانرا  .وهشوێنهكه ش
� بارهگای سهرهیك تحیكم(لندن)
ي
دهستنیشان كرا .كهسهرجهم كێشهو ملمالنیهكان چارهسهركرا به ێ �
پ� بڕیاری تحكیم( .محمد المجذوب.)715-716 :1999 ،

دهرئهنجام

ـى لهس ـهر ڕێــڕهوی ئــاوی دهریــاكان كهمهتــریس دروســت بــكات لهس ـهر ئاسـ ش
)1ه ـهر كێش ـهو ملمالنێی ـهك دروســت بـ ب ێ
ـای� نێودهوڵ ـه ت� و ڕێــڕهوی
ڵ
رۆیشــت�ن ن ـهوت وو�ت ـ ه زلهـ �ێزـرهكان دێن ـه نــاو كێش ـهكه و چارهس ـهری دهك ـهن ب ـ ه میكانــیزیم ئاشــتیانه ،بهپـ ێ �ـی بهنــدی شهش ـهم  ،وه ئ هگ ـهر الیهنێــك
مــی ن ـهدا ب هپـ �ـی بهنــدی حهوت ـهم ل ـ ه بڕیــاره ن
كا� ئهنجووم ـه ن� ئاســایش چارهس ـهری دهك ـهن.
ێ

ڵ
ڵ
)2دوای ی ـهك البوون ـهوهی سیســتهیم تــاك جهمس ـهری ل ـه ســا�  1991ههمــوو ئ ـهو كێش ـهوملمالنێیانهی ك ـ ه پهیوهنــدی دار ب ـ ه پێگ ـهی وو�ت ـه
كا� ئهمریــكاو ه بهرێــگای ئاشــتیانهو میكانـیز ه ن
یهكگرتــووه ن
كا� تــر چارهسـهر كـراون لهبهرژهوهنــدی سیســتهیم تــاك جهمسـهری بهپێچهوانـهوه لـه ڕیــگای
بهكارهێنــان هـ �ێزـر و ی ـهك البوون ـهوه.
)3ههمــوو ئ ـهو كێش ـهو ملمالنـ ێ �ـی نێودهوڵهتیان ـهی تــر ك ـ ه پهیوهنــدی ب ـ ه مان ـهوهی هـ �ێزـری ئهمریــكا وپێگ ـهی ووالتـ نـا� زلهـ �ێزـرهوهن بهكاردههێ�ن ێــت بــۆ
ڵ
هێشــتنهوهی ههژمـ ن
وو�تـ نـا� ئهندامـ نـا� ههمیش ـه� ئهنجووم ـه ن� ئاسـ ش
ـای� نموون ـه وهك كێش ـهی ســووریا و...هتــد.
ـو�
ی
ڵ
ملم�نـ �ـی نێودهوڵهتیی ـهكان دهكرێــت ســوودی لێ وهربگ ێــت بــۆ چارهس ـهركردن و تهش ـهنه ن
)4میكان�یز م ـهكان بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
كرد�
كرد�
�ی
ێ
ڵ
ملمالنیی ـهكان و نهقۆســتنهوهی لهالی ـهن وو�تـ نـا� بهرژهوهندیخــواز.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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راسپارده( التوصیات)

ن
ـتكرد� بانكێــی زانیــاری س ـهبارهت ب ـهو كێشــانهی  ،ك ـ ه ههی ـ ه و پۆلـ �ێن
ـ� بكرێــت لهس ـهر ئاسـ تـی ســیایس و ئابــوری و ســنور و كێش ـهی ئــاوه
)1دروسـ
هاوبـهش و رووبــاره نێودهوڵهتیـهكان  ..بۆنموونـه ئیرسائیــل بانــی زانیــاری ه هیـه سـهبارهت بـهو كێشــانهی ڕووبـهڕووی ببێتـهوه چــۆن كاری لهسـهر
ڵ
ڵ
اوس چــۆن دهســتگ�ێت بهسهرس ـهرچاوهی ئــاوی شــرین و بهدرێ ـژا� ش ـهڕه ن
بــكات وه ت
و�تـ نـا� در ێ
كا� ل هگ ـهڵ و�تـ نـا�
كا� مان ـهوهی لهس ـهر خــایك
ی
ب
ی
ڵ
ن
ڕوو� نهبێــت  .ئ ـهم پرۆس ـهی ه لهســا�( )1988پ ـهری پیــدراوهو
ع ـهره ب� ئ ـهم كارهی ئهنجــام داوهو ،تاكــو نهكهوێت ـ ه كاری پهرتــاو( نــاكاو )كهبهرچــاو
قهیرانهكان()36جــۆر قهی ـران و ملمـ نێ
ـا� ئامــاژهی پێدراوه(د.محمــد نــر مهنــا.)..344 ،2008 ،
كا� بهئاشـ تـی چارهس ـهر ن
)2گرنـ گـی دان ب ـه میكان�یز م ـه ن
كرد� ملمـ نێ
ـا� نێوهدهوڵهتی ـهكان ل ـه ڕیگ ـهی ســیمنیار ووركشــۆپ ب ـ ه خوێنــدكار نا� زانكــۆ
بگهیهنرێــت و بكرێت ـه پێداویسـ تـی خوێنــدن.
ن
)3ئاگاداركردنـهوهی سـهرجهم نوێنـ هر نا� حكومـه ت� ههرێــم لهسـهرجهم پایتهختـهكان بــۆ گـ هڕان و پشـ ین
ـتهێنا� بهڵگهنامـه
ـكن� كتێبخانـهكان بــۆ بهدهسـ
ڵ
ڵ
و�تــان سـهبارهت بـه ناوچهكوردســتانیه ن
�ێژ
كا� دهرهوهی دهسـه� ت� حكوهمـه ت� ههرێــم تاكــو
م�ووییـهكان و ههرپێداویســتییهك وهك نهخشـهو ئامــاری
له ت
كا� پێویســت ســوودی لێ وهربگرێت .
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in 2030

سێیهم :گۆڤار و رۆژنامه:

ف
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والعالقــات الدولیــة ،جامع ـه جزائــر.
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ملخص

ف
ف
الحــرب و الحصــار االقتصــادي والضغوطــات السياســية المتبعــة ي� المنطقــة مــا يهمنــا ي� هــذا البحــث هــو تنــاول كيفيــة إدارة ال�ض اعــات

وغ�هــا واالهتمــام بالطــرق الســلمية لحــل الرصاعــات
الدوليــة بالطــرق الســلمیة وهــذا يعـن ي ابتعــاد عــن الطــرق العســكرية و الضغوطــات االقتصاديــة ي
ف
ت
ين
�مبحث
 لذا أردنا ي� هذا البحث المتواضع ش�حها ضمن، الدول وتفاهم قادة الدول لمعانيها االنسانية
وال� ترتبط بمستوى التح�ض المجتمع
ي
ي
ف
ف
 حيث تناولنا ي� المطلب االول المفاوضات، ي� المبحث االول تناولنا اليات إدارة الرصاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسياسية والقضائية
ف
ن
ـدول) كأهــم آليــة مــن
 كمــا تناولنــا ي� المطلــب الثـ ي, كأهــم آليــة مــن آليــات الدبلوماســية لحــل المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية
ـا�( التحكــم الـ ي
ن ف
ف
ن
ـ� ي� المطلــب االول تناولنــا دور
ـا� حيــث تكــون مــن مطلبـ ي
آليــات القضائيــة لحــل المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية كمــا تناولنــا ي� المبحــث الثـ ي
ن ف
ن
ن
.ـدول ف ي� حــل ال ـراع اليم ـن ي االريـ تـري
و� المطلــب الثـ ي
المفاوضــات لحــل ال ـراع الصي ـ ي التايـ ي
ـا� تناولنــا دور التحكيــم الـ ي
ـوا� ي

Summary
There was always a policy of fight, war, using military forces, and economic conservation in this area.....Here
we don’t want to talk this issue.....but what is more important than that, is that we talk about finding more
peaceful ways to solve these problems that is more linked to civilized and level of understandings of the leaders which goes more with the new international system.... And for my research I will describe mechanism and
peaceful solutions for these international conflicts and I will talk about this subject in two parts .... For the first
part of this research explained diplomatic mechanismS, politics ,and justice that is divided into two sections ,in
the first section we talked about negotiations that is one of diplomatic mechanism and for the second section
we explained (international judgement) which is one of justice mechanism. In the second part we talked about
both mechanism of negotiation and (international judgment) and this part is also divided into two sections ....
In the first section we described conflict between China and Taiwan has influence on establishing peace and for
the second section we talked about role of (international judgment)in the solution of conflicts between Yemen
and Eritrea.
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ن
شوێنەوارەکا� مامەڵەکردن بە �
دادکاری و
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ
ێ
لە یاسا و فقیه ئیسالمیدا
لێكۆڵینەوەیەیك شیكاری
the provisions and implications of dealing with human sperm and egg in
law and Islamic jurisprudence
م.ی.ڕێبوار مغدید محمود
ن ڵ
ت
ت
حكومە� هەرێیم كوردســتان ،وەزارە� خوێند� با�و توێژینەوەى زانسـ تـى ،زانكۆی ســۆران،
فاكەڵ� یاســا و پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكان ،ش
ت
بە� یاســا
Rebwar maghdid mahmood
department of law-Faculty of law, political science and managementSoran University
Rebwar.mahmood@law.soran.edu.iq
پوختە

لــەدواى ئــەوەى پیتـ نـا� دەســتکرد لــە بــواری پزیشــی بایەلـ ج
ـۆ� ســەری هەڵــدا وردە وردە شــێواز و وێنــەى جیــاوازى مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م
و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بــە دیارکەوتــن کــە تیایــدا هێلکۆکــە و سـ �ـپ�
ێیم مــرۆڤ بــە جگــە لــە شــێوازى جنــی ڕاســتەوخۆ بەیــەک دەگــەن ،بۆیــە دەبیـ نـرێ
ڵ
ڵ
ڵ
ن
و�تــان کڕیــن و فرۆشـ ت ن
ـ� و سـ
ـپاردەکرد� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکەیــان بــە یاســا ڕێکخســتووە ،بــە�م زۆرێــک لــەم مامە�نــە لەگــەڵ ئــاداب
هەندێــک لــە
و سیســتەیم گشـ تـى کۆمەڵگاکــەى ئێمــەدا ناگونجـ �ێن
ـ� ،پێویســتە لەســەرمان هەڵوێســتەیان لەســەر بکەیــن و بیــان خەینــە بــەر بــاس ،و بــە یاســای

تایبــەت ڕێگــری لــە ئەنجامـ ن
ـدا� هــەر کار و مامەڵەیــەیک ســەر سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بکەیــن کــە بەرژەوەنــدی گشـ تـى لەنــاو دەبــات ،بۆیــە لــەم
توێژینەوەیــە هەوڵمــان داوە جــۆر و وێنــەى مامەڵەکردنــەکان وێنــا بکەیــن و پاشــان دادکاری یاسـ یـا� و فقــی ئیســامیمان لــەم بارەیــەوە خســتۆتە
ڵ
ڕوو ،بــە�م هەرچەنــد یاســادانەر ڕێــگا لــە وەهــا کارێــک بگرێــت ،شــوێنەوارى لێ دەکەوێتــەوە ،ئەگــەر هێکلکۆکــە و سـ �ـپ�
ێیم بیـ نـا� پیتێـ نـران پێویســتە
ـرد� نەســە� ئــەم مناڵــە درووســت دەبێــت ،وەکــو بنەمــاى گشـ تـى بـ ن
نەســەب و مــر تا� مناڵەکــە دیــاری بکەیــن ،بۆیــە گرفــت وکێشــە لــە دیاریکـ ن
ـوو�
ی
ب
ڵ
هاوســەرگ ی بنەمــاى جێگ بـ ن
ـوو� نەســەبە پاشــانیش ئــەو شــوینەوارانەى کــە لــە نەســەب دەکەونــەوە بــە تایبــەت مـ یـرات ،بــە�م هەندێــک جــار
�ی
�ی
گرێبەسـ تـى هاوســەرگ ی بـ ن
ـوو� نییــە ،بۆیــە ئــەم توێژینەوەیــە پـ ێ �ـی وایــە دەکرێــت نەســەب جێگ�ی ببێــت و مـ یـرات جێگـ یـر نەبێــت ،و لــە کۆتـ یـا� ئــەم
�ی
ن
ـوێنەوارەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ.
توێژینەوەیــە پــڕۆژە یاســایەکمان پێشــنیارکردووە بــۆ ڕێکخســت�ن دادکارى و شـ

ن
شوێنەوارەکا� مامەڵەکردن بە �
دادکاری و
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ لە یاسا و فقیه ئیسالمیدا لێكۆڵینەوەیەیك شیكاری
ێ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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یەکێــک لــە ئامانجـ ن
ـەکا� هاوســەرگ�ی ی وەچەخســتنەوەیە ،چونکــە ئــەم ژیانــە بــە وەچەخســتنەوەى یــەک لــەدواى یــەک بــەردەوام دەبێــت،
ڵ
ـە�م ڕێژەیــەک لــە مــرۆڤ دووچــاری نــەزۆیک دەبنــەوە ،لــەم پێنــاوە پیتانـ ن
ـد�
مــرۆڤ هەمیشــە ئــارەزووى ئــەوەى هەیــە ببێتــە بــاوک یــان ببێتــە دایــک ،بـ

ڵ
ن
ن
ت
پیتاند� �
تن
بەیەکگەیش� و
پیتاند� دەستکرد یاخود منا� بلووریە بووە هۆى ئەوەى
سپ�م و هێلکۆکە بدەن ،ئەم
یارمە�
دەستکرد سەریــهەڵدا تا
ێ
خەڵکانێــک کــە بەتــەواوى نەزۆکــن و ناتوانــن مناڵیــان ببێــت پەنــا ببەنــە بــەر بەکارهێنـ نـا� هێلکۆکــە و سـ �ـپ�
ێىم بیـ نـا� ،یاخــود لــە پێنــاو خســتنەوەى
وەچــەى باشـ تـر ،پەنــا ببەنــە بــەر سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى بــاش ،یــان لــە پێنــاو پاراســت�ن توانــای مناڵخســتنەوە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە و بەجیــا یــان بــە پیتێـ نـراوى
لــە بانکــەکان هەڵبگــرن ،لــە ئەنجامــدا بازرگانیکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ هاتــە کایــەوە ،لــە ئێســتادا لــە هەندێــک شــوێن کڕیــن و فرۆشـ ت ن
ـ�
ن
�
ـرۆ� ئــەم سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانــە بــە خـ �ێزـر نا� نــەزۆک و
بــە سـ ێـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ئەنجــام دەدرێــت یاخــود زۆرجــار لەژێــر ناونیشــا� هــاوکارى مـ ی
ش
دەبەخ�ێــن.
هاوڕەگەزبــازان

ت
گرف� توێژینەوە

ش
ش
دەبەخ�ێــن ،بەمەبەسـ تـى بەکارهێنــان بــۆ منــداڵ خســتنەوە،
دەفرۆ�ێــن و
سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە و هێلکۆکــەى پیتێـ نـراو ،ســپاردە دەکرێــن و
ـ� و بەخشــی�ن سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە بــە �ت�وانیینــە یاســاییەکەیان مانــاى گواســتنەوەى خاوەنداریەتییەکەیانــە لــە خـ ن
لەکاتێکــدا فرۆشـ ت ن
ـاوە� ڕاســتەقینە
ێ
ێڕ
ڵ
ت
�
ین
ـاوە� وان ،کــە بەهۆیانــەوە
بــۆ کەســێیک تــر ،بــە�م هەرچەنــد بڵێـ خاوەنداریەتیەکەمــان گواســتەوە ،ئــەم سـ ێـپ�م و هێلکۆکانــە هەڵگــری ســیفا� بــۆ مـ ی
ـاوە� ڕاســتەقینە دەدۆزرێتــەوە ،بۆیــە مــرۆڤ هەسـ تـى دایبــا� بەرامبــەر بــە خـ ن
خـ ن
ـاوە� سـ �ـپ�مەکەى لەدەســت نــادات هەرچەنــد لــە زینــا و پیتانـ ن
ـد�
ێ
ب
دەســتکرد و بـ ب ێ
ـە� هاوســەرگ�ی یش درووســت بووبێــت ،چونکــە دواجــار بنچینــەى درووســتبوونەکەى بــۆ ئــەو کەســە دەگەڕێتــەوە ،بۆیــە گرفـ تـی
ڵ
توێژینــەوە خــۆی لــە نەبـ ن
ـوو� یاســایەیک تایبــەت دەبینێتــەوە تــا دادکارى و شــوێنەوارى ئــەو مامە�نــە ڕیکبخــات.

پرسیاری توێژینەوە

ڵ
ئەم توێژینەوەیە هەوڵ دەدات وە�یم ئەم پرسیارانەى بداتەوە:
ڵ
مامە�نەى لەسەر �
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ ئەنجام دەدرێن ین
.1جۆر و وێنەى ئەو
چ�؟
ێ
ڵ
مامە�نەى لەسەر �
تن
درووس�؟
.2ئایا ئەو
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ ئەنجام دەدرێن تا چەند لە ڕوانگەى فقیه ئیسالیم و یاساوە
ێ
.3ئایا درووستە �
سپ�م و هێلکۆکە ببنە محیل گرێبەست؟
ێ
ف
ن
ن
خاوە� �
مرد�
.4ئەگەر لەدواى
سپ�م و هێلکۆکەکان مناڵێک خرایەوە ئایا ما� م�ی تا� دەبێت؟
ێ
بە� هاوسەرگ ی لە ئەنجاىم مامەڵەکردن بە �
.5ئەگەر مناڵێک ب ێ
سپ�م و هێلکۆکە پەیدابوو ،ئایا نەسەبەکەى چۆن دیاری دەکرێت؟
�ی
ێ

بژ
هەڵ�اردن
هۆکارى

ن
لەبــەر ئــەوەى هیــچ یاســایەیک تایبمەتمــان نییــە تاوەکــو دادکارى و شـ
ـوێنەوارەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مرۆڤمــان بــۆ ڕێکبخــات ،و
ڵ
ـەنتەرەکا� منـ ڵـا� بلــووری و بانکـ ن
ن
لەبــەر ئــەوەى سـ
ـەکا� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە و هێلکۆکــەى پیتێـ نـراو بــە شــێوازێیک بەربــاو لــە هەرێــی کوردســتان بوونیــان
ن
ـتبوو� کێشــە و گ�ی وگرفـ تـى تاوتوێکـراوی هاووێنــەى ئــەم توێژینەوەیــە لــە ئارادایــە ،بۆیــە بــە پێویســتمان ز نا�
هەیــە و کاردەکــەن ،بۆیــە ئەگــەری درووسـ
ئــەم توێژینەوەیــە ئەنجــام بدەیــن.
ئامان� توێژینەوە
ج

-1خســتنەڕووی هەســتیاری مامەڵەکردنــە بــە سـ ێ�ـپ�م و هێکۆکــەى مــرۆڤ و ئــەو شــوینەوارانەى کــە لـ ێ �ـی چاوەڕواندەکرێــن تــا بــە هۆیانــەوە هـ نـا�
ڵ
ـە�ت بدەیــن بــۆ دەرکـ ن
ـرد� یاســایەیک تایبــەت بــەم بابەتــە.
دەسـ
ـرد� نەســە� ئــەو مناڵــەى کــە بــە جگــە لــە شــێوازی جنــی ڕاســتەوخۆ لــە نێــوان خـ ن
ـ� بــە دیاریکـ ن
2مەبەسـ تـى توێژینــەوە بریتییــە لــە گەیشـ ت نـاوە� سـ ێ�ـپ�م
ب
و هێلکۆکــەی مــرۆڤ درووســت دەبێــت ،لەگــەڵ دیاریکـ ن
ـرد� مـ فـا� مـ یـر تا� مناڵەکــە.
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 247
ڵ
3پێشنیار نکرد� پڕۆژە یاسایەک دەربارەى خا� یەکەم.

ڕیبازی لێكۆڵینەوە

ـە� لێكۆڵینەوەكەمــان وا دەخــوازێ ڕێبــازی شــیكاری بگرینــە بــەر ،لەبــەر ئــەوەى پێویســتمان بــە ڕونكردنــەوەى شــێواز و وێنـ ن
بابـ ت
ـەكا� مامەڵەكــردن
�
ین
ین
ـە� بــەم
بــە سـ ێـپ�م و هێلكۆكــەى مــرۆڤ دەبێــت ،بۆئــەوەى بتوان ـ دادكاریەكانیــان بزان ـ و دواتریــش ئــەم ڕێبــازە ڕێگاخۆشــكەرە بــۆ دیدێــی ڕەخنـ ی
هۆیەشــەوە دەتوان ـین ئاسـ ت
ـان� دەرئەنجامێــك هەڵبهێنج ـین  ،لەســەر ئــەم بنەمایانــە ڕێبــازی شــیكاریمان هەڵـ ب ژـرارد.

ن
پال� توێژینەوە

س تــەوەرەدا دابەشــکردووە ،تــەوەرەى یەکەممــان تایبــەت کــرد بــە دیاریکـ ن
لــە پێنــاوى گەیشـ ت ن
ـ� بــە باشـ تـرین ئەنجــام ،توێژینەوەکەمــان بەســەر ێ
ـرد�
جــۆر و وێنـ ن
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ �ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ،دواتــر لــە تــەوەرەى دووەم تاوتـ �
ـو� دادکارى مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى
ێ
ێ
ن
مــرۆڤ دەکەیــن ،پاشــان لــە تــەوەرەى ســێیەم و کۆتاییــدا شـ
ـوێنەوارەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ دەخەینــە ڕوو و بــە چەنــد
ئەنجــام و ڕاســپاردەیەک کۆتـ یـا� بــە توێژینەوەکەمــان دێن ـین .
ن
ن
�
�
کۆپیکرد� مرۆڤ ،فرۆشت�ن
سپ�م و هێلکۆکە ،بەخشی�ن
سپ�م و هێلکۆکە.
پیتاند� دەستکرد،
کلیلە ووشە:
ێ
ێ

تەوەرەى یەکەم

ن
وێنەکا� مامەڵەکردن بە �
جۆر و
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ
ێ
لــەم تەوەرەیــەدا بــایس جــۆرو وێنـ ن
ـەكا� مامەڵەكــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلكۆكــەى مــرۆڤ دەكەیــن ،و تەوەرەكەمــان بەســەر دوو بــایس جیــا دابەشــكردووە،
ن
ن
جۆرەكا� هەڵسوكەوتكردن بە �
وێناكرد�
بایس یەكەممان تەرخانكردووە بۆ
سپ�م و هێلكۆكە ،و بایس دووەممان تایبەت كردووە بە خستنەڕووی
ێ
ن
وێنەكا� مامەڵەكردن بە �
سپ�م و هێلكۆكەى مرۆڤ.
ێ

بایس یەکەم

ن
هەڵسوکەوتەکا� سەر �
جۆری
سپ�م و هێلکۆکە
ێ
ڵ
ن
ئــەم باســەمان تایبەتكــردووە بــە وێناكـ ن
ـرد� جـ
ـۆرەكا� مامەڵەكــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلكۆكــەى مــرۆڤ ،و ئــەم مامە�نــەش یــان لــە جــۆری ســپاردن یــان
ڵ
دەتوان� بەكارهێنان بە جۆری چوارەیم مامەڵەكردن بە �
ین
تن
ین
فرۆش� بە ئەنجام دەگەن ،بە�م
سپ�م و هێلكۆكە ناوببەین ،چونكە
بەخش� و یاخود
ێ
ڵ
مەبەسـ تـى ســپاردن پاراســتنە و مەبەسـ تـى فرۆشـ ت ن
ـ� و بەخشـین گواســتنەوەى خاوەنداریەتییــە ،بــە�م دواجــار بەكارهێنــان دەبێتــە جۆرێــی ســەربەخۆ
ڵ
ـە� ت� موڵكایـ ت
ن
ـە� نابینێتــەوە كــە بــە بەكارهێنــەر
ـەزەكا� دەسـ
لــە مامەڵەكردنــەكان ،چونكــە هەمــوو كات بەكارهێنــان خــۆی لــە ڕەگەزێــك لــە ڕەگـ
درابێــت ،وەك ئــەوەى كەســێیك بیـ نـا� بـ ب ێ
ـە� ڕەزامەنــدی خاوەنەكانیــان سـ ێ�ـپ�م و هێلكۆكــە بەكاردەهێنێــت ،بۆیــە وا لــە خــوارەوە دەیــان خەینــە ڕوو:
-1سپاردن ()sperm depositing
�
ـر قا� دەڵێــت( :االيــداع عقــد بــه يحيــل المالــك او مــن يقــوم مقامــه حفــظ مالــه اىل آخــر وال يتــم اال بالقبض)(مــاددەى  951لــە یاســای
یاســادانەرى عـ ێ ڕ
ڵ
شارسـ ن
ـتا�) بــە�م ئــەم پێناســەیە گونجــاو نییــە چونكــە پێسـ ێ�ـپ�دراو پابەنــد نــاكات بــە گەڕاندنــەوەى ســپاردەكراو ،بۆیــە پێناســەى یاســادانەری فەڕەنــی
االل�ام بحفظه وبرده عینا) (ماددەى  1915لە یاســای شارسـ ن
ال�ء من الغ�ی  ،مع ت ز
ان� كاتێك دەڵێت( :عقد یســتلم بموجبه ش
بە گونجاوتر دەز ین
ـتا�
� ق
ت
ـرا� ســپاردەكراو بــە ئەمانــەت ناودەبات(مــاددەى  950لــە
فەڕەنــی) ،لــە بنچینــەدا گرێبەســى ســپاردن گرێبەســتێیك خۆڕاییــە بۆیــە یاســادانەری عـ ێ ڕ
ڵ
ف
ن
ن � ق
ن
ـا�) بــە�م دەشــكرێت ســپاردەكردن
ه ي� األســاس وبحــر المعــى عقــد مجـ ي
ـرا�) و یاســادانەری فەڕەنــی دەڵێــت( :الوديعــة ي
یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
ـتا� عـ �ـر قا�) کەوایــە مەبەســت لــە سـ ن
بــە بەرامبــەر بكرێت(مــاددەى  953لــە یاســای شارسـ ن
ـپارد� سـ �ـپ�م بریتيیــە لــەو گرێبەســتەى خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م یــان
ێ
ێڕ
ن
ن
هێلکۆکە بە مەبەسـ تـى پاراســت�ن سـ �ـپ�م یان هێلکۆکە لە لەناوچوون و لەدەســت ن
الیە� دووەم
پیتاند� و پاشــان گەڕاندنەوەى لەگەڵ
دا� تواناى
ێ
کــە بــە زۆری ســەنتەرێیک پزیشــکیە ئەنجــایم دەدات ،بــۆ ماوەیــەیک دیاریک ـراو بەرامبــەر بــڕە پارەیــەک ،ئــەو ســەنتەرانە بــە بانــی سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە

ناودەبردرێن.
ب ۆکــەى ســپاردن بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م یــان هێلکۆکــە بـ ب ێ
ـە� هیــچ هۆیــەک یــان لەبــەر هۆکارێــک وەکــو مەتــریس دووچاربوونــەوە بــە
�ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـد� منــاڵ پەنــا بــۆ سـ ن
ـتدا� توانــاى پیتانـ ن
ـۆ� و لەدەسـ ن
نەخـ ش
ـپارد� بانــی دەبــەن ،تاکــە مەبەســت بریتییــە لــە هەڵگرتــن لــە پێنــاو بەکارهێنانــەوەى کــەیس،
ڵ
 .لەبــەر ئــەوەى لــە سـ ن
ـوا� داواى بکاتــەوە و لــە پیتانـ ن
واتــە لــە دواى دانــان خاوەنەکــەى دەتـ نێ
ـپارد� بانــی تەنهــا ژن
ـد� منــا� بلــووری بــەکاری بهێنێــت
و مـ ێ�ـرد ،یــان خاوەنەکــەى بــۆی هەیــە بــەکاری بێنێــت ،بۆیــە ئــەم سیســتەمە بــە سیســتەىم تایبــەت ناودەبردرێت(الصفــدي1428 ،ه-2007م:
75و.)76
ئــەوگرێبەســتەى لــە نێــوان ســپاردەکار و بانکــەکان ئەنجــام دەدرێــت بــە گرێبەسـ تـى ســپاردن هەژماردەکرێت(عقــد االیــداع) ،بۆیــە هەمــوو دادکاریـ ن
ـەکا�
ڵ
ێیم ناچارکــرد لــە دواى مـ ن
ئــەم گرێبەســتەى لەســەر جێبـ جێ
ـە� دەبێــت ،هــەروەک چــۆن لــە ســا�  1984دادگای ()Créteilی فەڕەنــی بانــی سـ �ـپ�
ـرد�
ن
ن
دادکاریەکا�
خاوە� سـ ێ�ـپ�مەکە ،سـ ێ�ـپ�مەکە ڕادەسـ تـى هاوســەرەکەى بکەنەوە لەســەر ئەو بنەمایەى کە ئەم ســپاردنە گرێبەسـ تـى ســپاردنە و هەموو
ـپارد� یاســای شارسـ ن
گرێبەسـ تـى سـ ن
ـتا� دەیگرێتــەوە ،و یاســای شارســتانیش پێسـ �ـپ�دراو پابەنــد دەکات لــە دواى مـ ن
ـرد� خاوەنەکــەى پێسـ ێ�ـپ�دراو
ێ
ن
ن
ت
شارستا� فەڕەنیس)(أمال434 :2014-2015 ،و )435و مادام گرێبەستەكە بەرامبەریە،
اتگرەکا� بکاتەوە(ماددەى  1939لە یاسای
ڕ
ادەس� م�ی
ڵ
ســەنتەرەكان بەرپــرس دەبــن لــە لەناوچـ ن
ـە�م ئەگــەر بـ ب ێ
ـە� بەرامبــەر ئــەو ســپاردەكردنە ئەنجــام
ـوو� ســپاردەكراو بــە هۆكارێــك كــە دەكـرا وەال بـ نـرێ ،بـ
ڵ
ن � ق
ن
ـرا� ژمــارە ()40ی ســا� )1951
دەدرا دەبێتــە ئەمانەت(مــاددەكا�  950و  953لــە یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
ین
-2بەخش�()Donation
ت
ین
ـ� المتعاقــد اآلخــر مقابــا لمــا أخــذه)
لەبــەر ئــەوەى گرێبەســى بەخش ـ ئــەو گرێبەســتەیە (ال يؤخــذ فيــه المتعاقــد مقابــا لمــا أعطــاه ،وال يعـ ي
ێەدا مەبەســت لــە بەخش ـین بریتیــە لــەوەى بەخشــەر( )The Donorبـ ب ێ
(ســنهوری ،)1/162:بۆیــە لـ �ـر
ـە� بەرامبــەر هەڵبســێت بــە بەخشــی�ن سـ ێ�ـپ�م
یاخــود هێلکۆکـ ن
ـەکا� بــە بانــی سـ �ـپ�م( )sperm bankیاخــود بــە بانــی هێلکۆکــە( ،)eeg bankبەمەبەسـ تـى یارمەتیـ ن
ـدا� ئــەو کەســانەى ناتوانــن
ێ
وەچەبخەنــەوە لــە هاوســەرەکانیان ،یاخــود تایبەتــە بــەو ئافرەتانــەى کــە لــە بنچینــەدا هاوســەریان نییــە(.)www.health.gov.il،sperm-bank
هەندێجــار بەخشــەر سـ �ـپ�م یــان هێلکۆکـ ن
ـەکا� دەبەخشــێتە کەســێیک دیاریکـراو ،یاخــود هەندێجــار دەیبەخشــێتە ســەنتەرە زانســتیەکان بــە مەبەسـ تـى
ێ
ڵ
ن
ن
ش
تێ
ببەخ�ێتە کەس و الیەنێک.
هەڵدەس� بە سپارد� بە بانک بە�م بەمەرج دەگرێت دواى مرد� سپاردەکە
توێژینەوە .جاری وا هەیە بەخشەر
زۆرجــار بەخشــەر بــڕە پارەیــەیک پێدەدرێــت ،لــە بەرامبــەر هــەر ســەردانیکردنێیک بــۆ بانــی سـ �ـپ�م یــان لــە پێنــاوى ئەنجامـ ن
ـدا� پشــکنینە پزیشــکیە بــە
ێ
ڵ
ـە�م ئامــاژە بــەوە دەکــەن کــە ئەمــە لەبەرامبــەر بەخشــینەکە نییــە ،بەڵکــو تەنهــا لەبەرامبــەر کـ �
ـر� گەشــت و خــواردن و مانەوەیــە،
مەرجگـ یـراوەکان ،بـ
ێ
ن
بۆیــە ئەگــەر ئەمــە بـ ش
ـووەکا� بەخشــەری نەدەکــرد دەتـ نێ
ـوا� داواى زیادکردنیــان بــکات(.)Hewitt, 2015: 46
ـە� تێچـ
ـتبهێ� ،چونکــە بەخشــەر دەبێــت تەمـ ن
لــە ڕاســتیدا تێچــووەکان هاندانێــی دارای ـین بــۆ بەخشــەر ،تاوەکــو بتوانــن ئــەو سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانــە بەدەسـ نن
ـە�
لــە نێــوان  18بــۆ  30ســاڵ بێــت و دووربێــت لــە نەخـ ش
ـۆ� ،و نابێــت هاوســەرگ�ی ی کردبێــت( ،)www.health.gov.il،sperm-bankبۆیــە ئەمــە
ن
ـەڕوو� دەڵێت(هیــچ بەرامبەرێــک وەرناگرێــت) بۆیــە وەرگرتـ نـى بەرامبــەر بەهــەر بیانوێــک
فرۆشــتنە نــەک بەخشـین  ،چونکــە لــە پێناســەى بەخشـین بـ
بێــت دەبێتــە فرۆشـ ت ن
ـ� ،یاخــود لــە مانــاى بەخش ـین دەردەچێــت .بــە گشـ تـى بەخش ـین بــە سیســتەیم گشـ تـى بانــی سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە ناودەبردرێــت،

لەســەر ئــەو بنەمایــەى گشــت خەڵــک بــۆی هەیــە ســوودمەند بێــت لــەو سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانــەى کــە ســپاردەدەکرێن(الصفدي1428 ،ه-2007م:
75و.)76
تن
-3فرۆش�()Sale

ڵ
ن � ق
� ق
ـرا� ژمــارە ()40ی ســا�
ـرا� پێناســەى فرۆشــت�ن کــردووە دەڵێــت( :البيــع مبادلــة المــال بمــال)( مــاددەى  506لــە یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
یاســادانەرى عـ ێ ڕ
 ،)1951واتــە گۆڕینــەوەى ماڵێکــە بــە ماڵێــی تــر ،بۆیــە فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و کڕیـ نـى بریتیــە لــەوەى کەســێک سـ ێ�ـپ�م یــان هێلکۆکــەى خــۆی بداتــە کەســێیک
ڵ
ـە�م پێویســتە ئــەو شــتەى کــە دەفـ ش
ـرۆ�ێ مــاڵ بێــت،
دیاریکـراوی رسوشـ تـى یــان واتـ یـا� ،لەبەرامبــەردا بــڕە پارەیــەک یــان هــەر شــتێیک تــر وەربگرێــت ،بـ
مــاڵ واتــە بــە پــارە هەڵبەســنگیندرێت ،ئەمــەش هیــچ گرفتێــی تیــا نییــە چونکــە ئەگــەر پێشـ تـر هێلکۆکــە و سـ �ـپ�
ێیم مــرۆڤ بــە پــارە هەڵنەســەنگی�ن ابانە،
ڵ
بــارودۆخ و کات و داب گــۆڕاوە ،ئێســتا هەڵدەســەنگی�ن ێت و مامەڵــەى پێوەدەکرێــت ،بــە�م یاســادانەرى فەڕەنــی بــەدەق هەمــوو ڕێككەوتنێــی بــە
ن
شارستا� فەڕەنیس)،
مرۆ� یان بە پێكهاتەیەیك بدات(المادە 16-5لە یاسای
پوچەڵ هەژماركردووە ئەگەربێت و بەهایەیك دار یا� بە ئەندامێىك
ی
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ن � ق
ت
ـرۆ� و
ـرا� هەبێــت تــا بــە ڕاشــكاوی ڕیــگا بگرێــت لــە هــەر كڕیــن و فرۆشــتنێیك ئەنــدایم مـ ی
بۆیــە وا باشــرە دەقێــی هاوشــێوە لــە یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
ن
پێكهاتەكا�.
ڵ
ڵ
ن
ڕوو� و ئاشــکر یا� ڕێگــەى
کڕیــن و فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ لــە ســەرجەم و�تـ نـا� جیهــان یاســاغ و ڕێگــە پێنــەدراوە ،تاکــە و�ت کــە بــە
ڵ
ڵ
ن
بــە کڕیــن و فرۆشـ ت ن
ـەوڕو� ئەمەیــان ناونــاوە بــە بەخشـین  ،لەســەر ئــەو بنەمایــەى
ـووەکا� ئەمریکایــە ،بــە�م و�تـ نـا� تــری ئـ
ـ� دابێــت ویالیەتــە یەکگرتـ
پ
کــە کڕیــن و فرۆشــت�ن درووســت نییــە ،تەنهــا هەندێــک خـ ج
ـەر� وەکــو قەرەبــوو بــۆ بەخشــەر دەگەڕێندرێتــەوە بــە نــاوى قەرەبووکردنــەوەى کات و
ڵ
تێچــووى گواســتنەوە و خــواردن بۆیــە لەبەرامبــەر سـ ێ�ـپ�م بەخشـین  35پاوەنــد و لەبەرامبــەر بەخشــی�ن هێلکۆکــە  750پاوەنــد دیاریکـراوە .بــە�م لــە
ڕاســتیدا ئەمــەش هــەر فرۆشــتنە نــەک بەخشـین و تەنهــا ناوەکەیــان جیــاوازە ئەگینــا ناوەڕۆکەکــەى تەنهــا یــەک شــتە و ئەنجامەکـ ش
ـە� هەمــان شــت

دەبێت .)Hewitt, 2015: 47(.جێگاى ســەرنجە لەســەر ئەو بنەمایەى کە ئەمریکا ڕێگا بە کڕین و فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکە دەدات ئەمە بۆتە
ڵ
ســەرچاوەیەیک بـ ش
ـا� داهــات ،چونکــە خەڵــک لــە و�تـ نـا� تــر ڕوو لــە ئەمریــکا دەکــەن بــە مەبەسـ تـى کڕیـ نـى هێلکۆکــە.
ڵ
ن
ـتنەوەیا�
فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە واتــە خاوەنداریەتییەکەیــان بــۆ کڕیــار دەگوازرێتــەوە ،و لەبەرامبــەردا کڕیــار دەســە� ت� بەکارهێنــان و فرۆشـ
ـى بــە بەکارهێنـ نـا� ئــەم سـ �ـپ�م یــان هێلکۆکەیــە لــە پیتانـ ن
هەیــە ،بۆیــە هەڵدەسـ ت ێ
ـد� منداڵــدا ،ئــەوەى جێــگای ســەرنجە ئەگــەر کەســێک ماڵێــی خــۆی
ێ

ڵ
ڵ
فرۆشــت هیــچ پەیوەندیــەیک پێیــەوە نامێنێــت ،بــە�م لــەم فرۆشــتنەدا هــەم فرۆشــیار و هــەم منــا� پیتێـ نـراو هەسـ تـى دایبـ بـا� بەرامبــەر خاوەنـ نـا�
سـ ێ�ـپ�مەکە ب ێ
ـە� بایەلـ ج
ـۆ� خــۆی دەناســێتەوە مەتــریس هەڵوەشــانەوەى خـ �ێزـر نا� کڕیــار درووســت
دە� ،بۆیــە جــارى وا دەبێــت کاتێــک مناڵێــک نەسـ ب
دەبێــت.
 -4بەکارهێنان
مەبەسـ تـى ســەرەیک سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکە بریتییە لە بەکارهێنانیان بۆ خســتنەوەى مناڵ ،جا چ ئەو سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانەى کە بەســتێ�ن اون لە بانکەکان،
ن
ن
� ،بۆیە جۆر و شێوازى مامەڵەکردن هەرجۆرێک بێت ،جگە لە پڕژ ن
ت
یان ئەوەى فرێش ب ێ
پیتاند�
جووتبوو� ڕاستەوخۆ ،ئەمە بە
رسوش� و
اند�
ـاع) ناودەبردرێــت ،جــا یــان لــە نــاوەوەى منداڵــدان پیتاندنەکــە ئەنجــام دەدرێــت یــان لــە دەرەوەى منداڵــدان (،)I.V.F
دەســتکرد (تلقيــح االصطنـ ي
ف
ن
�ێن
ـ� المعتــاد ،ســواء ي� الرحــم
هەندێــک پێناســەى پیتانــد� دەســتکردیان کــردووە و دەڵــ�( :دمــج الحيــوان المنــوي ببويضــة المـرأة بــدون طريــق الطبيـ ي
ڵ
ف
ـە�م پرۆســەى بەیــەک گەیانـ ن
ن
ـدا�1433 ،هــ .)63 :-2012بـ
ـد� سـ ێ�ـپ�م بــە هێلکۆکــە بــە ڕێگایــەىک
أو ي� أنبــوب االختبــار ،ثــم إعادتهــا اىل الرحم)(البعـ ي
دەســتکردی دوور لــە بەیەکگەیشــت�ن جنــی ڕاســتەوخۆ هەمــوو شــێواز و وێنــەی مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە ناگرێتــەوە .چونکــە هەندێــک
ڵ
ـە�م جۆرێکــن لــە بەکارهێنـ نـا� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە بــۆ جگــە لــە خـ ن
جــۆری بەکارهێنــان هــەن ،کــە هەرچەنــد شــێوازی جنــی و ڕاســتەوخۆن ،بـ
ـاوە�
ێ
ـۆ� ،یاخــود جــاری وا هەیــە مەبەســت لــە فرۆشـ ت ن
بایەلـ ج
ـ� و بەخشــی�ن هێلکۆکــە و سـ ێ�ـپ�م بریت ـیی نییــە لــە مناڵخســتنەوە ،بەڵکــو تەنهــا بەمەبەسـ تـى
توێژینــەوەى زانسـ تـى بەکاردەهێ�ن ێــن.

جــا ئــەوەى زۆرتــر بــۆ ئــەم توێژینەوەیــە گرنــگ بێــت بریتییــە لــە بەکارهێنــان ،چونکــە ئــەم بەکارهێنانــە ،شــوێنەواری لێ دەکەوێتــەوە ،بۆیــە بــە پێویسـ تـى
ن
ـوێنەوارەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە و بــە تایبەتــر بەکارهێنانیــان بــۆ مناڵخســتنەوە.
دەزانـین تیشــک بخەینــە ســەر شـ

بایس دووەم

ن
وێنەكا� مامەڵەكردن بە �
سپ�م و هێلكۆكەى مرۆڤ
ێ
لــەم داواکاریــەدا دەمانــەوێ وێنـ ن
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە بخەینــە ڕوو و تاوتوێیــان بکەیــن و تێگەکانیــان ڕوونبکەینــەوە ،پاشــان
دادکاریــە فقــی و یاســاییەکەیان بخەینــە ڕوو ،هــەروەک لــە خــوارەوە هاتــوون:
ن
یەکەم :وێنەکا� سپاردن
سپاردن بە چەند وێنەیەیک جیاواز ئەنجام دەدرێت کە ئەمانەن:
ێەدا خـ ن
أ-سـ ن
ـپارد� سـ ێ�ـپ�م یــان هێلکۆکــە :لـ �ـر
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە ،چ هاوســەرداربن ،یاخــود نــا ،سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکەکانیــان بــە گرێبەسـ تـى ســپاردن،
ســپاردەى دەزگایــەیک تایبــەت دەکــەن ،شــوێ�ن هەڵگرتنەکــە بــە بانــی سـ ێ�ـپ�م ( )sperm bankیاخــود بــە ( )egg bankناودەبردرێــت ،دەکرێــت
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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سپاردنەکە بۆ ماوەی  55ساڵ ئەنجام بدرێت چونکە لە توانادا هەیە تا ئەو ماوەیە �
سپ�م و هێلکۆکەکان بپارێزرێن ،هەندێجار سپاردەکار لەبەر
ێ
تــریس نەخۆشــیەک پەنــا بــۆ هەڵگرتنیــان دەبــات ،وەکــو ئــەوەى ســپاردەکار پێویســت دەکات جــۆرە دەرمانێــک بەکاربــهێـنێ  ،کــە وردە وردە کاریگــەری
دەکاتــە ســەر الوازى توانــاى پیتــان ،یــان لەبــەر ئــەوەى توانــاى پیتــان لــە گەنــیج زیاتــرە ،بــە تایبــەت لــە ئافرەتــان کــە بەشــێوەیەیک رسوشـ تـى لــە دواى
تەمـ ن
ـە�  40ســاڵ زۆر الواز دەبێــت (.)www.hfea.gov.uk, egg freezing

 :مەبەســت لــە سـ ن
ێىم پیــاو بــە شــێوازی پیتانـ ن
ب-سـ ن
ـپارد� کۆرپەڵــە بریتیــە لــەوەى هێلکــەى ئافــرەت بــە سـ �ـپ�
ـد� دەســتکرد دەپیتێ�ن ێــن،
ـپارد� کۆرپەڵــە
پاشــان هەڵدەگ�ی درێــت ،بەشــێوەیەک کــە لــە گەشــەکردن دەوەســتێ�ن ێت و بەهــۆى هەڵگرتـ نـى لەنــاو تـ ش
ـر� کیمیــاوى تایبــەت لەســەر هەمــان بــار
ن
ـتاند� کۆرپەڵــە ناودەبردرێــت (Embryo Freezing) (www.centerforhumanreprod.com, Embryo
دەمێنێتــەوە ئەمــەش بــە بەسـ
 ،)Freezingهەرکاتێــک دایبــاب ئــارەزووی مناڵخســتنەوەیان هەبــوو دەتوانــن داواى بکەنــەوە ،ئەمــەش بــە چانـ ن
ـد� کۆرپەلــە نــاو دەبردرێــت ،و لــە
ڵ
و�تـ ن�ا� ڕۆژئـ�اوا بـ�ۆ غەیـ�ری ئەوانیـ�ش بـ�ەکار دەهێ�ن ێـ�ت ،و ئـ�ەو شـ�وێنەى کـ�ە هێلکـ�ە پیتێ�ن اوەکـ�ەى تیـ�ا دەپارێزرێـ�ت پ ێ �ـێی دەوترێـ�ت بانـکی کۆرپەڵـ�ە( (�Em
 .)bryo Bankingکاتێــک ژن و مـ �ـرد پەنــا دەبەنــە بــەر پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد ،جــارى وا هەیــە چەندیــن هێلکۆکــە دەردەکــەن و دەیــان پیتێ ـنن  ،و ێ
س
ێ
هێلکۆکــەى پیتێـ نـراو دەخەنــە ڕەحــى ئافرەتەکــە ،ئـ ن
ـەوا� تریــش هەڵدەگــرن.

ـوا� مناڵبخاتــەوە ،یاخــود نایــەوێ منــاڵ بخاتــەوە ،لەگــەڵ ئــەوەى هێلکۆکـ ن
ت-بەکرێگرتـ نـى منداڵــدان :زۆرجــار ئافرەتێــک ناتـ نێ
ـەکا� هیــچ گرفتێکیــان
نییــە ،بەڵکــو تەنهــا منداڵدانەکــەى گرفـ تـی تیایــە ،بۆیــە لــەم حاڵەتــە سـ �ـپ�
ێیم پیــاو لەگــەڵ هاوســەرەکەى ،ســپاردەى ئافرەتێــی تــر دەکرێــن ،تاوەکــو
لــە منداڵـ ن
ـدا� خــۆی هەڵیبگرێــت ،تــا ئەوکاتــەى لەدایــک دەبێــت ،زۆرێــک ئەمەیــان بــە بەکرێگرتـ نـى منداڵــدان ناوبردووە(،الطيــب:2017/2018 ،
69و )70لــە ڕاســتیدا ئەمــە ســپاردەکردنێکە تەنهــا نابێــت داوای بکاتــەوە تــا لەدایــک دەبێــت.
ن
ین
تن
بەخش�
فرۆش� و
وێنەکا�
دووەم:
ـ� بریتیــە لــە گواســتنەوەى خاوەنداریـ ت
هــەروەک پێشـ تـر ئاماژەمــان پێکــرد ،فرۆشـ ت ن
ـە� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە لــە کەســێکەوە بــۆ کەســێیک تــر ،بەرامبــەر
بڕەپارەیــەک ،جــا چ بەمەبەسـ تـى خســتنەوەى منــاڵ بێــت یاخــود بەمەبەسـ تـى ئەنجامـ ن
ـدا� توێژینــەوەى زانسـ تـی بێــت ،دەکرێــت کەســێک تەنهــا سـ ێ�ـپ�م
ـەکا� زاوزێ و بەشـ ن
اوز� بفرۆشــێت ،یــان ڕژێنـ ن
یــان هێلکۆکــەی خــۆی بفرۆشــێت ،دەشــکرێت ئەنــداىم ز �
ـەکا� بفرۆشــێت ،دەشــکرێت فرۆشـ ت ن
ـ�
ێ
لەســەر شــێوازی تــر ئەنجــام بدرێــت هــەروەک لــە خــوارەوە ئاماژەیــان پ ێ
� دەکەیــن:

 :دەکرێــت کەســێک تەنهــا مولکایـ ت
ـە� سـ �ـپ�م یــان هێلکۆکـ ن
ـەکا� خــۆی ببەخشــێت یاخــود بفرۆشــێت،
أ-بەخش ـین و فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە
ێ
بەمــەش وەرگــر ،یاخــود کڕیــار بــۆی هەیــە ئــەم سـ �ـپ�م و هێلکۆکانــە بەکاربـ ـهێنێــت وەک چــۆن خــۆی خـ ن
ـاوە� ڕاســتەقینەى بووبێــت و بەمەبەسـ تـى
ێ
خســتنەوەى منــاڵ ،یــان لەســەنتەری زانسـ تـى بــۆ توێژینــەوەى زانسـ تـى ســوودی لێ وەربگرێــت ،دەکرێــت کەســێک هێلکۆکــەى هەبێــت ،وەکــو ئــەو
ئافرەتانــەى هاوڕەگەزبــازن ،بۆیــە تەنهــا سـ ێ�ـپ�م وەردەگرێــت یاخــود دەکڕێــت ،دەشــکرێت ،دوو پیــاوى هاوڕەگەزبازبــن و تەنهــا هێلکۆکەیــان پێویســتە،
پاشـ�انیش هێلکـ�ەى پیتێـ ننراو بەگرێبەسـ�تێیک سـ�پاردن بـ�ە منداڵـ ن
�دا� ئافرەتێـ�ک دەسـ ێ��پ�ن ،کـ�ە ئەمـ�ە بـ�ە بەکرێگرتـ ننى منداڵـ�دان نـ�ارساوە  ( �plato.stan
.)ford.edu، gametes-donation-sale
نێ
دەتوا� ئەنداىم زاوزێ بە تەواوى لە کەســێکەوە بۆ کەســێیک تر بگوازێتەوە
ب-بەخشـین و فرۆشــت�ن ئەندایم زاوزێ :لەبەرئەوەى زانسـ تـى پزیشــی
ش
ش
بفرۆ�ێــت و لــە کەســێکەوە بــۆ کەســێیک تــر بگوازرێتــەوە لــە ڕێگــەى نەشــتەرگەری
ببەخ�ێــت یاخــود
 ،بۆیــە دەکرێــت ئەنــداىم زاوزێ بــە تــەواوى
ڵ
ن
ـتکرد�
چاندنــەوە ،بــە�م گواســتنەوەى هەمــوو ئەنــدایم زاوزێ مانــاى گواســتنەوەى سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکەکانیشــە ،چونکــە گونــەکان بەرپــریس درووسـ
ن
ـتکرد� هێلکۆکەکانە ،کەواتە گواســتنەوەى ئەندایم زاوزێ لە هەمان کاتیش گواســتنەوەى
سـ ێ�ـپ�من لە پیاو وەک چۆن هێلکەدان بەرپریس درووسـ
سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى کەســێکە بــۆ کەســێیک تــر و بەهەمــان ســیفات بــۆى دەگوازرێتــەوە ،و ئــەوەى بــۆی گوازراوەتــەوە تەنهــا بــەکارى دەخــات بۆیــە
�غ
بنچینــەى مناڵەکــە بــۆ ئــەو کەســە دەگەڕێتــەوە کــە ئەندامەکــەى لێ وەرگ�ی اوە(القــردا ي 73 :2011 ،تــا .)75
 :دەکرێــت بەشــێک لــە ڕژێنـ ن
ت-بەخش ـین و فرۆشــت�ن ڕژێنـ ن
ـەکا� زاوزێ یــان شــانەیەک یــان خانەیــەک لــە کەســێکەوە بــۆ کەســێیک
ـەکا� زاوزێ
ن
تــر بگوازرێتــەوە لــە ڕێگــەى نەشــتەرگەری چاندنــەوە ،بــە هەمــان شــێوە مــادام ئــەو بەشــانە بەرپــریس درووسـ
ـتکرد� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکەبــن ،دەبنــە
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ن
هــۆی گواســتنەوەی سـ �ـپ�م و هێلکۆکــەکان بۆیــە بەخش ـین و فرۆشــت�ن ڕژێنـ ن
ـەکا� زاوزێ و شـ
ـانەکا� بریتییــە لــە بەخش ـین و فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و
ێ

هێلکۆکە(أمــال.)479 :2014-2015 ،

ث-بەخش ـین و فرۆشــت�ن کۆرپەڵــە :بریتییــە لــەوەى هێلکۆکەیــەیک پیتێـ نـراوی دەســتکردانە بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى ژن و مـ ێ�ـرد ياخــود ژن و پیاوێــی
ش
ش
بفرۆ�ێــت ،لەســەر ئەوبنەمایــەى کــە ئــەو منداڵــەى درووســت دەبێــت ،دەبێتــە یه خــۆی ،لــە کاتێــک تەنهــا
ببەخ�ێتــە ئافرەتێــک یــان پـ ێ �ـی
بیـ نـا�،
منداڵدانەکــەى یه خۆیـ تـى نــە زیاتــر.
ن
وێنەکا� بەکارهێنان
سێیەم:
ڵ
کاتێــک کەســێک سـ �ـپ�م و هێلکۆکـ ن
ـەکا� دەبەخشــێت ،یاخــود دەیفرۆشــێت ،یــان لــە بانــک هــە� دەگرێــت ،مەبەسـ تـى ئەوەیــە بــۆ مناڵخســتنەوە ،بــۆ
ێ
خــوودی خــۆی ،یــان بــۆ کەســانێیک تــر بەکاربــهێ�ن ێــن ،بۆیــە دەکرێــت بەکارهێنــان لــە چوارچێــوەى یاســا و ڕێســاکان بمێنێتــەوە ،وەک ئــەوەى لــە نێــوان
ژن و مـ ێ�ـرد تێپەڕنــەکات ،جــاری واش هەیــە بــە نایاسـ یـا� و ناشــەریع تێپــەڕدەکات ،بۆیــە هەندێــک ئاماژەیــان بــەوە کــردووە نزیکــەى چــارەگ ملیــۆن
منــاڵ لــە جیهــان هــەن نازانــن کێ باوکیانــە لەبــەر ئــەوەى ئەمانــە لــە ڕێگــەى بانکـ ن
ـەکا� سـ ێ�ـپ�مەوە پیتێ�ن اون(أبــو زیــد1416 ،ه-1996م ،)270 :و ئــەم

وێنانــەى خــوارەوە وێنــەى بەکارهێنانــن:
ـد� دەســتکرد بریتییــە لــە کــرداری بەیەکگەیانـ ن
ـد� دەســتکرد( :)In vitro fertilizationپیتانـ ن
أبەکارهێنـ نـا� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە لــە پیتانـ ن
ـد� سـ ێ�ـپ�م و
ێ
ـوو� ڕاســتەوخۆ ،جــا ئەگــەر لــە نێــو منداڵــدان ئەنجــام بــدرێ ئەمــە بــە پیتانـ ن
هێلکۆکــە بــە جگــە لــە شــێوازی جووتبـ ن
ـد� نــاوەیک ناودەبــردرێ ،ئەگــەر لــە
دەرەوە ،واتــە لــە تاقیگــە ئەنجــام بــدرێ ئەمــە بــە پیتانـ ن
ـد� دەرەیک ناودەبردرێ(العمــاري390 :2018 ،و.)391
ببەکارهێنـ نـا� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە بــۆ مناڵخســتنەوە لــە دواى مـ ن
ـرد� خاوەنەکــەى :ئــەو سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانــەى کــە هەڵگـ یـراون ،یــان ئــەو هێلکۆکانــەى
ێ
او� هەڵگــردراون ،دەکرێــت لــەدواى مـ ن
کــە بــە پیتێـ نـر ن
ـرد� خاوەنەکانیــان ،بەکاربـ ـهێ�ن ێــن بەمەبەسـ تـى مناڵخســتنەوە ،جــا چ لەالیــەن هاوســەرانەوە
ی
بێــت ،یاخــود لەالیــەن کەسـ نـا� بیانییــەوە (الشــمري ،البــدري1 :2013 ،و.)2

ێیم بیـ نـا� بــۆ خســتنەوەى منــاڵ بــە شــێوازی جنــی ڕاســتەوخۆ :ئەگــەر کەســێک ڕەگەزەکــەى گــۆڕی واتــە مرۆڤێــى
تبەکارهێنـ نـا� هێلکۆکــە و سـ �ـپ�
نـ ێ�ـر یــان مرۆڤێــى ێ
مو ێ
م ڕەگەزەکــەى خــۆى بگۆڕێــت لــە ڕەگــەزى راســتەقینە بــۆ ڕەگــەزى بەرامبــەر واتــە نـ ێ�ـر خــۆى بکاتــە ێ
م خــۆى بکاتــە نـ ێ�ـر،
ڵ
ـە�م ئەنــداىم ز �
یــان �ن�
اوز� بەتــەواوى
ێەموکێــی درۆیینــە  .)Pseudo hermaphroditism)) (Levy,1982: 273ڕەگەزەکــەى ڕاســتکردەوە ،بـ
ێ
ڵ
ن
ـتکرد� خانــەى پیتێنــەرن ،بــۆ گوازرایــەوە ،ئەوکاتــە ئــەو منا�نــەى درووســت دەبــن ،جیناتەکانیــان
یــان بەشــێک لــەو ئەندامانــەى بەرپــریس درووسـ
ناگەڕێتــەوە بــۆ هەڵگــری ئــەو ئەندامانــە بەڵکــو دەگەڕێتــەوە بــۆ بەخشــەر یــان فرۆشــیار.
ثبەکارهێنـ نـا� هێلکۆکــە بــۆ کــردارى کــۆ� کـ ن
ـرد� مرۆڤ(االستنســاخ البـ شـري) :وشــەى استنســاخ لــە زمـ نـا� ئینگل�یز یــدا واتــە( )cloningبنچینەکــەی
پ
ڤ
ـرۆ� خانــە وەرگــراوە لــە ڕووى سـ ت
ـیفە�
()klonی یۆنانیــە ،ئــەم پرۆســەیە بریتیــە لــە هێنانەکایــەوەى مرۆڤێــی زینــدوو کــە بەتــەواوى هاوشــێوەى مـ
ی
ـیۆلۆ� و ڕووکـ ش
ج
ـە� ییــەوە ،پوختــەى پڕۆســەکە بریتیــە لــەوەى کــە خانەیــەىک زینــدوو لــە مرۆڤێــک وەردەگ�ی درێــت ،ئــەم خانەیــە
ـاوە� و فسـ
بۆمـ ی
ڵ
هەڵگــرى هەمــوو ســیفەتێىک بــۆ ماوەییــە و لەنــاو هێلکەیــەک دەچێ�ن ێــت کــە ئــەم هێلکەیــە لــە ســیفەتە بۆماوەییـ ن
ـەکا� خــا� کراوەتــەوە ،بەمــەش ئــەو
ـ� )200 :2010 ،بۆیــە دەکرێــت خانــەى ئافرەتێــک
منداڵــەى کــە درووســت دەبێــت ڕێــک وەکــو ئــەو کەســە دەبێــت کــە خانەکــەى لێوەرگ�ی اوە(الزلـ ي
ـدا� خــۆی یــان لــە منداڵـ ن
بخەینــە نێــو هێلکۆکەکەیــەوە لــە منداڵـ ن
ـدا� ئافرەتێــی تــر جێگـ یـر بکرێــت ،دەشــکرێت خانــەى پیاوێــک وەربگریــن و بیخەینــە
هێلکۆکــەى ئافرەتێــی تــر.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

252 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

تەوەرەى دووەم

دادکاری مامەڵەکردن بە �
�
یاسا� و ئیسالمیدا
ت�وانی�ن فقیه
ێ
ی
سپ�م و هێلکۆکە لە ێ ڕ
لــەدواى ئــەوەى لــە تــەوەرى یەکــەم جــۆر و وێنـ ن
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مرۆڤمــان خســتەڕوو ،بــە پێویسـ تـى دەزانـین لــەم تــەوەرەدا
ڵ
ن
دادکاریەکا� ڕێکبخات ،ئەوکاتە پێویستە بۆچوونە فقهیەکان لەم بارەیەوە
دادکاری مامەڵەکان بخەینەڕوو ،بە�م ئەگەر هیچ یاسایەکمان نەبێت
بخەینــەڕوو ،دواجــار دادوەر لەســەری پێویســتە هەمــوو ئەوکێشــانەى دەیخرێنــەڕوو حوکمیــان بــۆ دەربــکات ،بێگومــان ب�ی ۆبۆچوونــە فقهیــەکان
�
�
ت
ن
ت�وانیـ نـى فقــی ئیســایم
ت�وانیــى یاســا و فقــی یاسـ یـا� دەخەینــەڕوو ،پاشــان لــە بــایس دووەم بــایس ێ ڕ
باشــرین ســەرچاوەدەبن .بۆیــە لــە بــایس یەکــەم ێ ڕ
دەکەیــن ســەبارەت بــە دادکاریـ ن
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ:

بایس یەکەم

�ت�وانی�ن یاسا� مامەڵەکردن بە �
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ
ێ
ی
ێڕ

ئــەم باســەمان تەرخانكــردووە بــە خســتنەڕووی دادكاری یاســا و فقــی یاســا� ســەبارەت بــە جــۆر و وێنـ ن
ـەكا� مامەڵەكــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلكۆكــەى
ی
مــرۆڤ هــەر لــە ســپاردن و كڕیــن و فرۆشـ ت ن
ـ� و بەكارهێنــان ،هــەروەك لــە خــوارەوە هاتــوون:

�
یاسا� سەبارەت بە سپاردەکردن
ت�وانی�ن فقیه
ی
یەکەم :ێ ڕ
گ
ت
�
�
ن
ن
ع�اقیــش بــایس
فقــی یاسـ یـا� بەقــەد فقــی ئیســایم گرنــی بــە بابــە� هەڵگرتــى سـ ێـپ�م و هێلکۆکــە بــە جیــا یــان بــە پیتێــراوى نــەداوە و یاســادانەری ێ ڕ
ن
نامە�وعیـ ت
ش
ش
ـتبوو� هەرکێشــە و
ـە� ئــەم کارەى نەکــردووە ،هیــچ دەقێکیــش نابێتــە ڕێگــر لەبــەردەم ئــەم جــۆرە کارانــە ،بۆیــە لــە درووسـ
مە�وعیــەت و
ـەکا� ســپاردن لــە یاســای شارسـ ن
گرفتێــک دەبێــت بگەڕێینــەوە ســەر دادکاریـ ن
ـتا�.
ـ� وچانـ ن
لەبــەر نەبـ ن
ـوو� هیــچ دەقێــی ڕێگــر ســەنتەرى بەسـ ت ن
ـد� کۆڕپەڵــەى تایبــەت بــە کۆلـیژ ی پزیشــی لــە زانکــۆى کوفــە دامــەزرا ،دواتــر ئــەم ســەنتەرە
گوازرایــەوە بــۆ شــاری پزیشــی لــە بەغدا(حمیــد )7 :2012 ،جگــە لەمــەش هەڵگرتـ نـى سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە لــە عـ ێ�ـراق و هەرێــی کوردســتانیش زۆر بــە
ڵ
ف ـر ن
ن
ـەنتەرەکا� منــا� بلــووری و کۆمەڵــگا
اوا� ئەنجــام دەدرێــت ،بانــی کۆرپەڵــە و سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەکان لــە هەرێــی کوردســتان بوونیــان هەیــە ،سـ
پزیشــکیە تایبەتــەکان ئــەم جــۆرە کارانــە دەکــەن ،تەنانــەت کۆمەڵــگای پزیشــی هەبــوو ئامادەبــوون هێلکۆکــەى پیتێـ نـراو لــەدواى مـ ن
ـرد� مـ ێ�ـرد بــۆ
�ێز
خ�انەکــەى دابنێنــەوە ،بۆیــە سـ ێ�ـپ�م و هێلكۆكــە بــە تەنهــا یــان بــە پیتێـ نـراوی لــە ڕووی كردارییــەوە دەبنــە محــی گرێبەسـ تـی ســپاردن ،ئەمــە ســەرەڕای
ڵ
ن � ق
ـە�م ڕێپێـ ن
ت
ـدا�
ـرا�) ،بـ
ئــەوەى ناكرێــت محــی گرێبەســت پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ـادا� گشــى بێت(مــاددەى  75و  131/1لــە یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
ڵ
ت
ـادا� گشـ تـى نییــە ،هەرچەنــد پێـ شـر ئــەم
ئــەم ســەنتەرانە مانــاى ئــەوە دەگەیەنێــت كــە كــە ئیــر بــەالی دەســە�تەوە ئــەم كارە پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ڵ
ت
ـادا� گشـ تـى بــە گــۆڕ نا� ســەردەم و كات بگۆڕدرێــت ،بــە�م
ـادا� گشــى بووبێــت ،چونكــە دەكرێــت تێگــەى سیســتەم و ئـ ب
كارە پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ن
ـادا� گشــتییە بۆیــە نابێــت ڕێگــە بــەم جــۆرە كارانــە بدرێــت.
بــە دیتــى ئێمــە محــی گرێبەســت تــا ئــەم كاتــە پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ڵ
ن � ق
ـرا� ڕێگــری لــەم كارە بــكات ،بــە�م یاســادانەری
ســەبارەت بــە بەكرێگرتـ نـى منداڵــدان هیــچ دەقێكمــان نییــە بــە ڕاسـ
ی
ـتەوخۆ� لــە یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
( :باطلــة كل اتفاقیــة متعلقــة باالنجــاب أو الحمــل لحســاب الغــر) (مــاددەى  7-16لــە یاســای شارسـ ن
ق
ن
ـتا�
ڕوو� دە� كــردووە و دەڵێــت
فەڕەنــی بــە
ی

� ق
ن
ـرا� پشــت بەســت بــە
فەڕەنیس)بۆیــە پشــت بەســت بــەم دەقــە بەكرێگرتــى مناڵــدان لــە یاســای فەڕەنــی درووســت نییــە ،و ســەبارەت بــە یاســای عـ ێ ڕ
ـاددەکا� ( 75و  )130لــە یاســای شارسـ ن
ن
ـتا� دەتوان ـین بڵێ ـین بەكرێگرتـ نـى منداڵــدان ڕێپێنــەدراوە ،لەبــەر ئــەوەى پێچەوانــەى سیســتەیم گشــتییە،
مـ
ڵ
ـد� ئەندامـ ن
هەروەهــا پشتبەســت بــە بڕگــەى دووەم لــە مــاددەى()3ی یاســای بەخش ـین و چانـ ن
ـەکا� لـ ش
ـە� مــرۆڤ بــە ژمــارە ( )1ســا� 2018
ـانەکا� و خانـ ن
ن
اوز� و بەشـ ن
ـەکا� ز �
ـد� رژێنـ ن
( :چانـ ن
ـەکا� قەدەغەدەکرێــت) ،بۆیــە
ـەکا� و شـ
بەكرێگرتـ نـى منداڵــدان ڕێپێنــەدراوە هــەروەك دەڵێــت
ێ
ن
ـرۆ� ڕووندەکاتــەوە و
چانــد� كۆرپەڵــە بــۆ جگــە لــە خاوەنەكــەى ڕێپێنــەدراوە و لــە بڕگــەى پێنجــەم لــە مــاددەى ( )1یاســادانەر مانــاى شــانەی مـ ی

ـرۆ� کــەوا لــە مرۆڤێــی زینــدوو یــان مــردوو وەردەگ�ی ێــت جگــە لــە خوێــن).
دەڵێــت( :بەشــێک لــە هــەر ئەندامێــی مـ ی
تن
ین
فرۆش� لە ڕوانگەى یاسا
بەخش� و
دووەم :دادکاری
ن
ت
ین
تن
ین
نایاسای� لەبەر ئەم هۆکارانەى خوارەوە:
پێش� ئاماژەمان پێیانکرد ،ڕێپێنەدرا و
فرۆش� کە
بەخش� و
وێنەکا�
هەموو
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ـد� ئەندامـ ن
ـەکا� بەخش ـین و چانـ ن
-1یاســادانەری هەرێــی کوردســتان لــە یاســای ژمــارە()1ی سـ ڵـا�  ،2018دادکاریـ ن
ـەکا� لـ ش
ـە� ڕێکخســتووە ،بۆیــە
( :نابێــت گواســتنەوەى هــەر ئەندامێــک یــان بەشــێک لــە ئەنــدام یــان شــانەیەک لــە جەســتەى مرۆڤێــی زینــدوو بــۆ چانـ ن
ـد� لــە جەســتەى
دەڵێــت
تن
ین
فرۆش� بە هەموو شێوەیەک یاساغ کراوە ،بەڵکو هەر نەشتەرگەریەیک گواستنەوە
بەخش� نەبێت) ،بۆیە
مرۆڤێیک دیکە ئەنجام بدرێ تەنها بە

ن
ين
بەخش� ئەنجام بدرێت ،هەرچەندە یاسادانەری هەرێیم کوردستان پێناسەى بەخشی�ن نەکردووە،
مرۆ� دەبێت بە
چاند� ئەندام و شانەی
و
ی
ڵ
�
ع� قا� لە ماددەى ()1ی یاســای ژمارە()11ی سـ ڵـا�  2016پێناســەى کردووە دەڵێت( :عملیە نقل او زرع عضو ش
ب�ي او نســیج
بە�م یاســادانەرى ێ ڕ
مــن شــخص متـ بـرع ح بموافقتــه أو ميــت بموافقــة ذويــه اىل المتل ـق وفقــا للموازیــن ش
ال�عیــە) ،بەمــەش یاســادانەری هەرێــی کوردســتان هەمــوو
ي
ي
ن
�ن
ـرۆ� یاســاغ کــردووە.
شــێوازەکا� کڕیــن و فرۆشــت ئەنــدایم مـ ی
ڵ
ڵ
ن
ج
وب�وـو� نەســەب بەت��اوان هەژم�اـر دەکرێتــ و ڕێگــەى
م�ەـر� یاس��اــ درووس��تە ب�ەــم ئەگەــر ببێت��ە ه��ۆی تێکە�
-2بەخشیــ�ن ئەنـ�دایم مــرۆیـ ب��ە
ڵ
ـد� ئەندامـ ن
� نادرێــت ،هــەروەک بڕگــەى دووەم لــە مــاددەى()3ی یاســای بەخشـین و چانـ ن
ـەکا� لـ ش
پ ێ
ـە� مــرۆڤ بــە ژمــارە ( )1ســا�  2018دەڵێــت:
ـانەکا� و خانـ ن
ن
اوز� و بەشـ ن
ـەکا� ز �
ـد� رژێنـ ن
(چانـ ن
ـەکا� و شـ
ـەکا� قەدەغەدەکرێــت) ،بۆیــە بەکارهێنـ نـا� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە بــۆ جگــە لــە خاوەنەکانیــان
ێ
بــە هەمــوو شــێوەیەک ڕێگاپێنــەدراوە.
ن
�اددەکا� ( 75و
-3محـلی گرێبەسـ�تەکە درووسـ�ت نییـ�ە مامەڵـ�ەى پێوەبکرێـ�ت ،لەبـ�ەر ئـ�ەوەى پێچەوانـ�ەى سیسـ�تەیم گشـ�تییە پشـ�ت بەسـ�ت بـ�ە مـ
ڵ
ن � ق
ـرا� ســا�  1951بــە تایبــەت کــە ئــەم بابەتــە پەیوەنــدی بــە یاســای بــاری کــەیس هەیــە ،چونکــە یاســای بــاری کــەیس
 )130لــە یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ
ڵ
هاوســەرگ�ی ی ڕێــک دەخــات کــە مەبەسـ تـى ســەرەیک وەچەخســتنەوەیە(بڕگەى یەکــەم لــە مــاددەى ()3ی یاســای بــاری کــەیس ســا�  ،)1959ئــەم

سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانــەش بــۆ هەمــان مەبەســت بەکاردەهێ�ن ێــن.
�
یاسا� سەبارەت بە بەکارهێنان
ت�وانی�ن فقیه
ی
سێیەم :ێ ڕ
ـد� دەســتکردە لــەو کاتــەى هــەردوو هاوســەر یــان خـ ن
ـەکا� بەکارهێنــان ئاماژەمــان پێیکــرد ،زۆرجــار بەکارهێنــان بەشــێوەى پیتانـ ن
هــەروەک لــە وێنـ ن
ـاوە�
سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە لــە ژیانــن ،یــان لــە دواى مـ ن
ـرد� یەکێکیــان دەبێــت ،جــاری واش هەیــە بــۆ کۆپیکــردن بەکاردەهێ�ن ێــت ،بۆیــە هەریەکــە و بەجیــا
ێ
باســیان دەکەیــن:
ن
ت
پیتاند� دەستکرد
یاسا� بۆ
-1هەڵوێس� فقیه
ی

بەشــێک لــە فقــی یاســا� هیــچ ڕێگریــەک نابیـنن لەبــەردەم پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد لــە نێــوان ژن و مـ ێ�ـرد ،تەنانــەت هەندێکیــان بــە ڕەهـ یـا� ڕێگەیــان پێــداوە،
ی
ڵ
واتــە ئاســاییە کــە سـ �ـپ�م و هێلکەکــەى بیـ نـا� بــۆ پیتانــدن بەکاربـ ـهێ�ن ێــت ،ئەمــەش بــە تایبــەت هەڵوێسـ تـى فقــی ئیتــا� و بەشــێک لــە فەقيهـ ن
ـەکا�
ێ
ڵ
ئەڵمانیــا و هۆڵەنــدا و یۆنانــە ،بۆیــە بــە تـ ن
ـاوا� زینــا هەژمــاری ناکەن(العمــاري )408 :2018 ،بــە�م لەبەرامبــەردا هەندێــی تــر بــە زینــا هەژمــاری
دەکــەن ،زینــاش لەبــەر ئــەوەى تاوانــە ،بۆیــە پێیــان وایــە درووســت نییــە پیتـ نـا� دەســتکرد بــە جگــە لــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى ژن و مـ ێ�ـرد ئەنجــام بدرێــت،
ڵ
هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــە یاســادانەرى جەزائــری ڕێگــەى بــە پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد داواە لــە مــاددەى  45ی یاســای خـ �ێزـر نا� بــە�م دەبێــت گرێبەسـ تـى
ی
ڵ
هاوســەرگ ی هەبێــت و هەردووکیــان لــە ت
کا� پیتاندنەکــە لــە ژیــان بــن و لــە ڕێگــەى بەکرێگرتـ نـى منداڵــدان نەبێــت .بــە�م هەندێــک بــە تــەواوى ڕێگــری
�ی
لــە پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد دەکــەن ،تەنانــەت ئەگــەر بــە سـ �ـپ�م و هێلکۆکــەى ژن و �
م�ديــش بێــت ،بۆیــە دەبین ـین یاســادانەری لیـ بـی لــە مــاددەى 403
ێ
ێ
ی یاســای سز اکان ئــەم کارەى بــە تــاوان هەژمارکــردووە و سز اى بــۆ ئافــرەت و تەنانــەت بــۆ مـ ێ�ـردی ئافرەتەکــە و بــۆ پزیشــکیش دیاریکــردووە ،ئەمــەش
ڵ
ق
ـە�م پاشــان ڕێــگاى بــە پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد دا ،تەنانــەت دواى
ســەرەتا هەڵوێسـ تـى دادگای فەڕەنــی بــوو ،و بــە کارێــی نــا ئەخــا� هەژمــاری دەکــرد ،بـ
مـ ن
ـرد� ژن یــان مـ ێ�ـرد (الطيــب31 ،2017 ،و.)32
ڵ
�
ـر قا� و هەرێــی کوردســتان خۆیــان لــەم بابەتــە ب ێ
� دەنــگ کــردووە ،واتــە هیــچ دەقێــک نییــە ڕێــگاى پێبــدات ،بــە�م بۆچونێــک پـ ێ �ـی وایــە
یاســادانەری عـ ێ ڕ
ئەگــەر پیتانـ ن
ـد� دەســتکردی نــاوەیک لــە نێــوان سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى ژن و مـ ێ�ـرد مەبەســت لـ ێ �ـی چارەســەری نــەزۆیک بێــت ،ئەوکاتــە وەکــو نەشــتەرگەری
ـوو� نەبێــت ،ئەوکاتــە پیتانـ ن
ـد� رسوشـ تـى بـ ن
و چارەســەری پزیشــی دروســتە ،بــە پێچەوانــەوە ئەگــەر هیــچ لەمپەرێــک لەبــەردەم پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد
ڵ
ـە�م ئەگــەر پیتانـ ن
درووســت نییــە ،وەک ئــەوەى مەبەســتیان دیاریکـ ن
ـد� دەرەیک
ـرد� ڕەگــەزی مناڵەکەیــان بێــت (عبــدهللا ،حسـین  )337 :2016 ،بـ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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بێــت پێیــان وایــە درووســت نییــە ئەنجــام بدرێــت ،لەســەر ئــەو بنەمایــەى ناکۆکــە لەگــەڵ سیســتەیم گشـ تـى(عبدهللا ،حسـین .)350 :2016 ،

ن
ن
بەکارهێنا� �
ت
یاسا� سەبارەت
-2هەڵوێس� فقیه
مرد� خاوەنەکەى
سپ�م و هێلکۆکە بۆ مناڵخستنەوە دواى
ێ
ی
بەشــێک لــە فوقەهایـ ن
ـەکا� یاســا ڕێــگا بــە بەکارهێنـ نـا� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە دەدەن لــە دواى مـ ن
ـرد� ژن و مـ �ـرد بەمەرجێــک ڕەزامەنــدی بـ ن
ـوو� هەبێــت،
ێ
ێ
�ێن  :مــادام ئافــرەت بــۆی هەبێــت منــاڵ تەبـ ن
ـە� بــکات ئەوالتــرە
بۆیــە بەشــێیک کــەم لــە فقــی فەڕەنــی بــە ڕەهـ یـا� ڕێگەیــان بــەم کارە داوە و دەڵــ�
ڵ
کــە بــۆی هەبێــت ببێتــە خـ ن
ـاوە� منــاڵ لــە مـ ێ�ـردە مردووەکــەى خــۆی ،بــە�م زۆرینەیــان بــە نادرووســت و نــاڕەوا هەژمــاری دەکــەن ،لەســەر ئــەو
ـادا� گشــتییە ،چونکــە ناکرێــت هیــچ کەســێک ئــەو مافــە بەخــۆی بــدات کــە
بنەمایــەى کــە ئــەم ڕەزامەنــدی و ڕێککەوتنــە پێچەوانــەى سیســتەم و ئـ ب
ـە� بــکات ،بۆیــە پیتانـ ن
ـە� بــاویک بنێتــەوە ،و لــە مـ فـا� باوکایـ ت
ـە� بێبـ ش
مناڵێــک بـ ب ێ
ـد� منــاڵ بــە سـ �ـپ�
ێیم کەســێیک مــردوو بــە پێچەوانــەى مــاددەى  06لــە
یاســای شارسـ ن
ـتا� فەڕەنیس هەژماردەکەن(أمال ،)432 :2014-2015 ،هەروەک چۆن بە پێچەوانەى ماددەى  02/152لە یاســای تەندروسـ تـى
کا� پیتانـ ن
ـەر� گرتــووە ژن و مـ �ـرد لــە ت
فەڕەنــی هەژمــاری دەکــەن کــە بەمـ ج
ـد� دەســتکرد لــە ژیانــدا بن(أمــال ،)437 :2014-2015 ،و هەندێــی تــر
ێ
ســەیری یاســاکەیان کــردووە ،وەهایــان بینیــوە کــە دەبێــت مناڵەکــە لەمــاوەى یــەک ســاڵ لــەدواى مـ ن
ـرد� پیاوەکــە لەدایــک ببێــت واتــە دەبێــت لــەدواى
مـ ن
ـرد� یەکســەر سـ ێ�ـپ�م و هێلکەکــە بپیتێ�ن ێــن (الشــمري ،البــدري 8 :2013 ،تــا .)12
بەشــێیک زۆر لــە فقهایــەکان پێیــان وایــە نابێــت ڕێــگا بــەم جــۆرە کارە بدرێــت ،نــەک ئەوەنــدە بەڵکــو دەبێــت لەســەر ئــەم جــۆرە کارانــە بکــەر سز اش
ـوو� فقهایـ ن
بدرێــت ،و ئەمــە بەتایبــەت بۆچـ ن
ـەکا� یاســای تاوانکاریــە لــە ســەرووى هەمووشــیانەوە فقــی فەڕەنــی و بەشــێیک زۆری عەڕەبەکانیــش

ڵ
ـ� پێویســت دەکات منــاڵ لــە بـ ش
دووپـ تـا� ئەمــە دەکەنــەوە ،و بەتایبــەت دەڵـ �ێن
ـاوە� دایــک و بــاویک گــەورە ببێــت بــە�م بــەم جــۆرە زۆرجــار دەکرێــت منــاڵ
بـ ب ێ
ـە� دایــک و بــاوک گــەورە ببێــت (الشــمري ،البــدري19 :2013 ،تــا .)22
ن
�
�ن
کرد� مرۆڤ
کۆ�
-3ت�وانی یاساناسان بۆ پ
ێڕ
کۆپیکـ ن
ـرد� مــرۆڤ ڕووبــەڕووی بەرەنــگاری و بەرپەرچدانەوەیــەیک تونــدی یاساناســان بۆتــەوە ،چونکــە پێیــان وایــە ئــەم کۆپیکردنــە دەبێتــە هــۆی
ـوو� تــاوان و بزربــوون و تێکەڵبـ ن
زۆربـ ن
ـوو� تاوانبــاران ،چونکــە تەنانــەت بەهــۆی  DNAو پەنجەمۆریــش ناتوان ـین تاونبــار بناســینەوە ،هــەروەک
ڵ
چــۆن ئــەم شــێوازەى زۆربوونــە نامۆیــە لەگــەڵ رسوشـ تـى زۆربــوون و هاوســەرگ�ی ی لەنــاو دەبــات ،پاشــانیش دوورنییــە ،و�تــان پەنــا ببەنــە بــەر
ن
ـرکێیان بکەوێتــە نێــوان  ،بۆیــە دەبین ـین هەریەکــە لــە فەڕەنســا و ئەڵمانیــا و
کۆپیکــرد� ســوپایەک لــە مرۆڤێــی شــێوە ناتــەواوی شــەڕاوی و پێشـ ب ڕ
ســویرسا کۆپیکردنیــان بــە تــاوان دانــاوە و قەدەغەیــان کــردووە ،و ئەوڕوپــا بــە گشـ تـى و ئەمریــکا و فاتیــکان ڕێکخ ـراوى تەندروسـ تـى جیهـ نـا� دیراســەى
�غ

کــردووە کــە ئەمــە دەســتوەردان و بەشــداری کردنــە لــە

ئــەم بابەتەیــان کــردووە و یاســاغیان کــردووە ،تەنانــەت فاتیــکان لەســەر ئــەو بنەمایــە یاســا
ڵ
درووســت کـ ن
ـرد� دروســتکراو(المحمدي ، )769-798 :1998 ،بــە�م لــە ڕاســتیدا ئەمــە درووســتکردن نییــە ،درووســتکردن دەبێــت لــە نەبوونــەوە
ـرد� نــاوىک خانەکانــە لەگــەڵ یەکـ تـرى ،لەبەرامبــەردا کەمێــک هــەن پشــتگ ی کۆپیکـ ن
بێــت ،بۆیــە ئەمــە تەنهــا کــرداری تێکەڵکـ ن
ـرد� مــرۆڤ دەکــەن
�ی
و پێیــان وایــە نابێــت بــە نــاوى ڕەوشــتەوە ڕێگــری لێبکرێــت ،چونکــە بــەم جــۆرە زانایــان بــە نهێ ـین توێژینەوەکانیــان لــەم بارەیــەوە ئەنجــام دەدەن ،و
ـرد� مــرۆڤ دەدەنــەوە ،پاســاوی ڕەوابـ ن
ـەر� کۆپیکـ ن
دواتریــش ڕۆژێــک دێــت ،ئەوانــەى بــە پاســاوی ڕەوشــت بەرپـ چ
ـوو� بــۆ دێننــەوە (النقیــب:2012 ،
ڵ
ـە�م ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــەش پێویســتە بزان ـین کۆپیکـ ن
ـرد� مــرۆڤ نەبۆتــە ڕاسـ تـى ،بەڵکــو تــا ئێســتاش خەیاڵێــی زانســتییە.
 ،)26بـ

بایس دووەم

دادکاری مامەڵەکردن بە �
�
ت�وانی�ن فقیه ئیسالیم
ێ
سپ�م و هێلکۆکە لە ێ ڕ
�
ت�وانیـ نـى فقــی ئیســایم ســەبارەت بــە دادكاری مامەڵەكــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلكۆكــەى مــرۆڤ ،ســەرەتا دادكاری
لــەم باســەدا تیشــك دەخەینــە ســەر ێ ڕ
ســپاردن دەخەینــەڕوو دواتــر دادكاری بەخش ـین و فرۆشـ ت ن
ـ� ڕوون دەكەینــەوە ،ئینجــا دادكاری فقــی ئیســایم ســەبارەت بــە بەكارهێنـ نـا� سـ ێ�ـپ�م و
هێلكۆكــە دەخەینــەڕوو ،هــەروەك دێــت:
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یەکەم :ێ�ت� ن
وانی� فقیه ئیسالیم سەبارەت بە سپاردەکردن
ڕ

ن
ـپاردەکرد� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە و کۆرپەڵــە ،بــە بـ ش
بــۆ خســتنەڕووی هەڵوێسـ تـى فقــی ئیســایم ســەبارەت بــە سـ
ـا� دەزان ـین هەریەکــە و بەجیــا بیــان

خەینــە ڕوو وەک دێــت:
ن
درووستکرد� بانیک �
�
سپ�م .
-1ت�وانی�ن فقیه ئیسالیم سەبارەت بە
ێ
ێڕ
دوو ووتە لەم بارەیەوە هەیە:
أ-بۆچونێکی��ان ب��ە ڕەهـ ی�ا� ڕی��گا ب��ە دامەزراندنی��ان ناــدات و ب��ە ح�ەـڕام هەژمــاری دەکـ�ەن لەب��ەر ئـ�ەو کێش��ە و گــ وگرفتان��ەى ل��ە بان�کی س��پێــ م درووســت
ـە� بــاویک لــە دایــک دەبێــت ،یــان منــاڵ لەوانەیــە  20ســاڵ دواى مـ ن
دەبــن ،بــە تایبــەت لەبــەر ئــەوەى منــاڵ بـ ب ێ
ـرد� بــاویک بایەلـ ج
ـۆ� خــۆی لەدایــک ببێــت،
ـە� مــرات درووســت دەبێــت ،و بــە تایبــەت ئەگــەر ئــەم بانکانــە بــۆ مەبەسـ تـى مناڵبــوون لــە ئافـ ت
بۆیــە گرفــت لــە بابـ ت
ـرە� بێگانــە بەکاربــهێ�ن ێــت لــە حوکــى
ی
زینــا هەژمــاری دەکــەن (الطيــار و ئـ ن
ـەوا� تــر ،)12/178-179 :2011 ،تەنانــەت هەندێــک ووتویانــە دەبێــت کەســەکە بــە سز اى زیناکــردن ،یــان بــە
ڵ
( :ئەمــە تاوانێــی گەورەیــە لەگــەڵ تـ ن
ـاوا� زینــا لەنێــو
تەمبێکــردن سز ا بدرێت(الصفــدي1428 ،ه-2007م ، )76 :بــە�م شــێخ محمــد شــلتوت دەڵێــت
...ئەگــەر ئــەو کەموکوڕیــەى لــە وێناکـ ن
ـرد� تاوانەکــە نەبووایــە حوکــى پیتانــدن لــەم
یــەک چوارچێــوەدا بەیــەک دەگــەن ،کــڕۆک و ناوەڕۆکیــان یەکە

حاڵەتــە حوکــى زینــا ئەبوو()...شــلتوت.)328 :2001 ،
ـەردە� ڕیــگای بــە دامەزرانـ ن
ن
ـد� ئــەم جــۆرە بانکــە داوە ،لەژێــر مـ ج
ـەر� تونــد و تــۆڵ و چاودێــری پزیشــى
ب-ل�یژ نــەى زانسـ تـی پزیشــی فقــی ئیســایم ئـ
ڵ
ڵ
ن
کۆمە�یـ ت
ـەنتەرەکا� منــا� بلــووری ئــەم بانکــە دامــەزراوە ،و ئەمانــە ڕێــگا دەدەن
ـە� و یاسـ یـا� بەهـ �ێزـر ،بۆیــە لــە جیهـ نـا� ئیســامیدا لــە هەنــدێ لــە سـ
و
ڵ
ـە�م بــە چەنــد مەرجێــک ،لەوانــە دەبێــت مەبەســت لـ �ـی لــە چارەکـ ن
ـرد� نــەزۆیک تێپــەڕ نــەکات ،و دەبێــت
بــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەم جــۆرە بانکانــە بـ
ێ
مامەڵەکردنەکــە هـ ت
ـاوکا� پەیوەنــدی هاوســەرگ�ی یەکە بێــت ،و دەبێــت دڵنیــا ببنــەوە لــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەکان ،و بەهەمــوو شــێوەیەک ڕێگــە لــە
ڵ
ن
ن
ـدا�1433 ،هــ 128 :-2012و .)131
تێکە�وبــوو� نەســەب بگ�ی ێــت (البعـ ي
ن
�
دروستکرد� بانیک کۆرپەلە:
-2ت�وانی�ن فقیه ئیسالیم سەبارەت بە
ێڕ
سەبارەت بە دامەزر ن
اند� ئەم بانکە لە فقیه ئیسالمیدا دوو ڕامان هەیە.
أ-هێلکۆکــەى زیــاد نەپیتێ�ن ێــت و وازى لێبێ�ن ێــت تاوەکــو بــە رسوشـ تـى لەنــاو دەچێــت و دەمرێــت ،کەواتــە درووســت نییــە هەڵبگ�ی درێــت ،بەڵکــو تەنهــا
ن
�ن
�ن
ێ
ـدا�1433 ،هــ2012/م.)115:
یــەک تــا س هێلکــە وەردەگ�ی درێــت و دەپیتێ ێــت و بــۆ نــاو ڕەحــم دەگەڕێ ێنــەوە بۆیــە ئــەم بانکــە دانامەزرێ(البعـ ي
ڵ
ـدا� بلــوورى پێویسـ تـى بــە دامەزرانـ ن
ـد�
ب-هەندێــى تــر بــە پێویسـ تـى دەزانــن بانــی هێلکــەى پیـ تـراو دابمەزرێــت ،ئەمــەش لەبەرئــەوەى پرۆســەى منـ
ن
ـدا�1433 ،هــ2012/م.)117 :
وەهــا بانکێــک هەیــە و چەندیــن هۆکاریــان خســتۆتە ڕوو(البعـ ي
ـد� ئــەم جــۆرە بانکــە داوە ،بــە ڕەچاوکـ ن
ـەردە� ڕیــگای بــە دامەزرانـ ن
ن
ـرد� چەنــد مەرجێــک ،وەک :دەبێــت
ل�یژ نــەى زانسـ تـی پزیشــی فقــی ئیســایم ئـ
هەڵگرتنەکــە لــە مەرکــەزی تایبــەت بێــت و لەژێــر چاودێــرى کەسـ نـا� باوەڕپێک ـراو بێــت .و دەبێــت ئــەم کارە بــە یاســا ڕێکبخرێــت و سز اى ســەرکوتکار
ـوو� پرۆســەى گواســتنەوەى هێلکــەی پیتێـ نـراو بـ قـا� هێلکـ ن
بــۆ ســەرپێچیکاران داب�ن ێــت ،و لــەدواى تەواوبـ ن
ـەکا� تــرى پیتێـ نـراو لەناوبـ بـردرێ( الصفــدي،
ن
ـدا�1433 ،هــ.)119 :-2012
1428ه-2007م( )66 :البعـ ي
فرۆشت� �
ن
ین
بەخش� و
دووەم :دادکاری
سپ�م و هێلکۆکە لە فقیه ئیسالیم
ێ
یەکێــک لــە مەرجـ ن
ـەکا� محــی گرێبەســت لــە فقــی ئیســایم ئەوەیــە کــە محلەکــە شــیاوی دادکاری گرێبەســتەکە بێــت ،واتــە شــیاوی ئەوەبێــت
ئــەو شــوێنەوارەى لێبکەوێتــەوە کــە لــە گرێبەســتەکە مەبەســتە(محجوب412 : ،و ،)413وەک ئەگــەر گرێبەســتەکە فرۆشـ ت ن
ـ� بێــت دەبێــت محــل
ڵ
ڵ
بە�م �
ین
ین
ما� متقوم ین
سپ�م و هێلکۆکەی مرۆڤ ماڵ ین
شیاوی ئەوەبێت خاوەنداریەتیەکەى بگوازرێتەوە،
بەخش� و
بتوان� بە
ن� تاوەکو
ن� ،یان
ێ
ڵ
فرۆشـ ت ن
ـ� خاوەنداریەتیەکەیــان بگوازینەوە(أبــو الفضــل 1356 ،ه ـ  1937 -م ،)2/3 :ڕاســتە ئەمانــە پارەدەکــەن ،بــە�م شــەریعەت و فقــی ئیســایم

یە و ئــاڕەق و گۆشـ تـی بــەراز و مرادەرەوەبــوو فرۆشــتنیان لەســەر جێگ�ی نابێــت و گرێبەســتەکە
وەکــو مــاڵ مامەڵەیــان لەگــەڵ نــاکات ،هــەروەک چــۆن بــر
دانامەزرێ(ابــن مــازە ،)6/557 :2004 ،لــە کاتێــک ئەمانــە بــە پــارەش هەڵدەســەنگێ�ن ێن و دەشـ ش
ـفرۆ�ێن ،بۆیــە لەســەر مـ ج
ـەر� جمهــوری زانایــان،
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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هەرشــتێک ســوودلێوەرگرت�ن ڕێپێدراونەبێــت نابێتــە مــاڵ تاوەکــو بیکەینــە محــی گرێبەســت (الکاسـ نـا�1406 ،ه ـ 1986 -م .)5/115 :هەروەهــا
ڵ
ت
یەکێــک لــە مەرجـ ن
ن
ـەکا� فرۆشـ ت ن
ـو� )305: ،بــە�م
ـ� ئەوەیــە( :أن تكــون العـ يـ� المعقــود عليهــا أو عــى منفعتهــا مباحــة النفــع مــن غـ يـر حاجــة) (البهـ ي
ســوودوەرگرتن لــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە بــۆ مەبەسـ تـى وەچەخســتنەوە بــە جگــە لــە هاوســەرگ�ی ی شــەریع ڕەوا نابێــت ،بۆیــە كڕیــن و فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و
هێلكۆكــە لــە فقــی ئیســایم درووســت نییــە و گرێبەســتەكەش دانامــەزرێ.
ن
بەکارهێنا� �
سێیەم :دادکاری فقیه ئیسالیم سەبارەت بە
سپ�م و هێلکۆکە
ێ
ن
ت
پیتاند� دەستکرد
-1هەڵوێس� فقیه ئیسالیم بۆ
ـد� دەســتکرد ،واتــە بەیەکگەیانـ ن
پیتانـ ن
ـد� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بــە جگــە لــە جووتبــوون ،ئەمــە بابەتێکــە هــەر لــە کۆنــەوە زانایـ نـا� موســوڵمانان
گ
ڵ
لەژێــر ناونیشـ نـا� (اســتدخال المـن ي ) باســیان لێیکردووە(االنصــاري ،)3/446: ،بــە�م توێــژەر و فەقهیـ نـا� موســڵمان لــەم ســەردەمەدا گرنــی زۆرتریــان
ن
ـێوەکا� پیتـ نـا� دەســتکردیان یاســاغکردووە ،ئەگــەر یەکێــک لــە هێلکــە یــان سـ �ـپ�م یه ژن و �
بــەم بابەتــە داوە و هەمــوو شـ
م�دەکــە نەبێــت ،چونکــە
ێ
ێ
هیــچ پەیوەندیــەىک هاوســەرگ�ی ی لــە نێوانیانــدا نییــە (.شــلتوت)328 :2001 ،
ســەبارەت بــە پیتانـ ن
ـد� منــاڵ لــە دەرەوەى الشــە( )I.V.Fئەگــەر لــە نێــوان ژن و �
م�دبێــت ،هەندێــک لــە زانایــان بــە حــەڕایم دادەنـ �ێن
ـ� ،لەوانــەش شــێخ
ێ
ـد� نــاوەىک کــە بــە ئامادەبـ ن
ڕەجــە� تەمیــى و هــارون خلــف( ،الصفــدي )31 :2007،و الصديــق ال�ض يــر جگــە لــە پیتانـ ن
ـوو� ژن و مـ ێ�ـرد ئەنجــام
ب
ڵ
ـام ،)3/134 ،بــە�م زۆرینــەى زانایــان ئــەم جــۆرە پیتاندنــە بــە
بــدرێ هەمــوو شــێوازێیک تــر بــە ناشــەریع هەژماردەکات(مجلــة مجمــع الفقــه االسـ ي
کارێــى درووســت و ڕیپێــدراو هەژمــار دەکــەن ئەگــەر لــەدواى پیتانــدن هێلکۆکەکــە بگەڕێ�ن ێتــەوە بــۆ منداڵـ ن
ـدا� ئافرەتەکــە ،لەوانــەش محمــد شــلتوت
(شــلتوت ،)327 :2001 ،و کۆڕبەنــدی هــزرى ئیســایم بــە درووسـ تـى هەژمارکــردووە بەگوێــرەى بڕیــارى ژمــارە )4/3( 16 :کۆنگــرەى ســێیەم لــە
ڵ
عمـ نـا� پایتەخـ تـى و� ت� ئــەردەن.
ن
ن
�
ت
مرد� خاوەنەکەى.
بەکارهێنا�
-2هەڵوێس� فقیه ئیسالیم سەبارەت بە
سپی�م و هێلکۆکەى مرۆڤ دواى
ێ
زۆرێــک لــە زانایــان ڕێــگا بــەم کارە نــادەن و بــە نادرووســت هەژمــارى دەکــەن لەبــەر پچـڕ نا� پەیوەنــدی هاوســەرگ�ی ی ،جــا ئەمــە چ لــە عیــدەدا بێــت یــان
ڵ
ن
ـەرچوو� بێت(الصفــدي1428 ،ه-2007م )82 :بــە�م هەندێــى تــر بــە ڕەوای دەبی ـنن بەمەرجێــک لــە مــاوەى عیــدەدا بێت(الشــمري،
دواى بەسـ
ـە� هەندێــى تــر بــە ڕەهـ یـا� بــە درووســتیان هەژمارکــردووە بـ ب ێ
البــدري ،)7 :2013 ،کـ چ
ـە� ئــەوەى بــە کات یــان بــە عیــددە بیبەســتنەوە لەوانــەش
(عـ يـ� الحس ـین الخامنـ ئ يـى) ،ئــەم بۆچوونــە پـ ێ �ـی وایــە دەکرێــت دواى مردنیــش سـ ێ�ـپ�م لــە پیاوەکــە وەربگ�ی درێــت بــە مەرجێــک مۆڵــەت لــە پیاوەکــە
ڵ
ـە�م (طباطبـ ئـا�) بــە حــەڕایم دانــاوە لەســەر بنەمــاى کۆتــا� هات ـین
وەرگ�ی درابێــت لــەو کاتــەى کــە لــە ژیــان دابووە(الشــمري ،البــدري )3 :2013 ،بـ
ی
ي
ئ
ی(الطباطبا�1434 ،هــ-2013م.)36 :
هاوســەرگ�ی
ي
ن
�
�ن
کرد� مرۆڤ
کۆ�
-3ت�وانی شەریع بۆ پ
ێڕ
زۆرێــک لــە فەقیهــە موســوڵمانەکان ڕووبــەڕووی کۆپیکـ ن
ـرد� مــرۆڤ دەبنــەوە و بــە حــەڕام هەژمــاری دەکــەن ،چونکــە دەبێتــە هــۆى ئــەوەى مــرۆڤ
م بێتــە کایــەوە ،و هەندێــى تــر زۆربـ ن
لــە ڕێگایــەیك جیــاواز لــە هاوســەرگ�ی ی ڕەگــەزی نـ ێ�ـر و ێ
ـوو� مــرۆڤ و ئــاژەڵ لەســەر بنەمــاى خانــە بــە ناڕاســت
ـ� هەرگـیز مــرۆڤ ناکرێــت لەســەر بنەمــاى بەشــێىک پێکهاتــەى زۆر ببێــت وەکــو ئــەوەى ڕوەک بــە چانـ ن
هەژمــار دەکــەن و دەڵـ �ێن
ـد� بەشــێىک زۆر دەبێــت
بەڵکــو مــرۆڤ ئیــا دەبێــت بپیتێ�ن ێت(المحمــدي .)785 :1998 ،هەندێــی تــر ڕێگایــان بــە کــۆ� کــردن داوە بــۆ مەبەسـ تـى چارەســەر ن
کرد� کێشــەى
پ
ڤ
�
�ض
�ض
ێن
تن
کۆ� کردن بەرژەوەندی مرۆ�
نەزۆیک المحمدی ،)791 :1998 ،و هەندێک پشــت بە بنەماى (ال ر وال ار) دەبەســ� و دەڵ� هەرکاتێک پ
تیــادا بێــت درووســتە و هــەرکات زەرەرى بــە بەرژەوەنــدی مــرۆڤ دەگەیانــد ئەوکاتــە درووســت نییــە ،و مەرجیــش نییــە ب�ی کردنــەوەى کۆپیکـراو وەک
کۆپیلێکراوبێــت ،لەبــەر کاریگەربــوون بــە ژینگــەى جیاواز(الزحیـ يـ�()749 741- :1998 ،المحمــدي )769-798 :1998 ،کۆپیکــردن دەبێتــە هــۆی

�ن
ن
ـام ،العــدد10:ێ)1337
بــرەودان بــە بەکرێگرتــى مناڵــدان و فرۆشــت هێلکۆکە(مجلــة مجمــع الفقــه االسـ ي
ڵ
)2/10(94 :ی سـ ڵـا�  1997کۆپیکـ ن
ئەنجومـ ن
ـرد� حەڕامکــردووە ،بــە�م ئامــاژەش بــەوە دەکات
ـە� کۆڕبەنــدی فقــی ئیســایم دەویل لــە بڕیــاری ژمــارە
ڵ
ن
ـوێنەوارەکا� دەبێــت بخرێتــە ڕوو ،)www.iifa-aifi.org/2013.html(.بــە�م هەندێــک لــە
ئەگــەر ئــەم کارە هــەر ئەنجــام درا ،حوکــى شــەریع شـ
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ـوو� بەڵگــەى حەڕامبـ ن
شــیعەکان بــە درووســتیان بینیــوە لەبــەر نەبـ ن
ـوو�.)http://al-shia.org (.

تەوەرەى سێیەم

ن
شوێنەوارەکا� مامەڵەکردن بە �
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ
ێ
ئەگــەر هاتــوو مامەڵــە بــە سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە کـرا ،لــە دەرەوەى چوارچێــوەى هاوســەرگ ی ئەوکاتــە شــوێنەواری شارسـ ن
ـتا� و سز یا� لێ دەکەوێتــەوە،
�ی
ێ
بۆیــە ئــەم تــەوەرە بەســەر دوو بــاس دابــەش دەکەیــن ،لــە بــایس یەکــەم تاوتـ �
ـو� شــوێنەوارە شارســتانییەکان دەکەیــن ،پاشــان لــە بــایس دووەم
ێ
شــوێنەواری سز یا� دەخەینــە ڕوو:

بایس یەکەم

ن
شارستا�
شوێنەواری
�
لە دواى ئەوەى دادکارى مامەڵەکردن بە �
فرۆش� و تەنانەت بەخشی�ن
تن
سپ�م و هێلکۆکەش
سپ�م و هێلکۆکەمان بۆ ڕوون بوویەوە ،کە کڕین و
ێ
ێ
ڵ
کارێــی یاســاغکراوى شــەرع و یاســایە ،وە گرێبەســتەکە دانامــەزرێ ،جگــە لــە ســپاردن ئەگــەر مەبەســت لـ ێ �ـی بەکارهێنانــەوە بێــت ،بــە�م جــاری وا
هەیــە ســپاردنەکە لــە دواى مـ ن
ـرد� خاوەنەکــەى بەکاردەهێ�ن ێــت کــە ئەمــەش شــوێنەواری یاسـ یـا� لێ دەکەوێتــەوە و گرفــت درووســت دەکات ،بۆیــە
ـ� یــان کــردی بــە دیــاری ،و ئــەم سـ �ـپ�مانە لــە پیتانـ ن
ئەگــەر هاتــوو کەســێک سـ �ـپ�م و هێلکۆکـ ن
ـەکا� خــۆی فرۆشـ ت ن
ـد� هێلکۆکــە و خســتنەوەى منــاڵ
ێ
ێ
ن
ن
ـە� مناڵەکــە چــۆن دیــاری دەکرێــت؟ و م�ی اتگرتـ نـى چــۆن
بەکارهێــران ،ئایــا ئەوکاتــە شــوێنەوارە شارســتانییەکا� ئــەم تاوانــە چــۆن دەبــن؟ ئایــا نەسـ ب
دەبێــت؟
ت
ین
ـە� مناڵەکــە دەکەیــن ،لــە داواکارى دووەم
بۆیــە بــە پێویســى دەزانـ ئــەم باســە بەســەر دوو داواکارى دابــەش بکەیــن ،لــە داواکارى یەکــەم بــایس نەسـ ب
بــایس مـ یـر تا� مناڵەکــە دەکەیــن:

داواکارى یەکەم
نەسەب

ڵ
نەســەب بریتییــە لــە پەیوەنــدی مــرۆڤ بــە ڕەچەڵــەیک بــاوک و باپ�ی انییەوە(زحیـ يـ� ،)9/6751: ،یــان بریتییــە لــە خســتنەپا� باوکێــی دیاریکراو(األغــا،
ڵ
ڵ
ف
ـتنەپا� لەدایکبـ ن
ـوو�
ـە� منــاڵ هــەم بــۆ دایــک و هــەم بــۆ بــاویک جێگـ یـر دەبێــت ،بۆیــە مــا� نەســەب بریتییــە لــە خسـ
1431هــ-2010م ،)3:بــە�م نەسـ ب
ڵ
منــاڵ بــۆ دایــک و بــاویک .بــە�م پرســیارێک درووســت دەبێــت ئایــا دایبـ بـا� منــاڵ کێـین ؟ ئەوانــەن کــە بنچینــەى بایەلـ ج
ـۆ� مناڵەکەیــان بــۆ دەگەڕێتــەوە،
ـتبوو� منــاڵ بــۆ خـ ن
ن
واتـ�ە ڕەچەڵـ�ەیک بایەلـ ج
�ۆ�( )biological offspringکــە بریتییــە لــە گەڕاندنــەوەى بنچینــەى درووسـ
ـاوە� ئــەو سـ ێ�ـپ�م (�bio
ـە� ئــەوەى جووتبــوون ڕویدابێــت ،و بـ ب ێ
 )logical fatherیــان هێلکۆکەیــەی( )biological motherکــە مناڵەکــەى لێ پەیدابــووە ،بـ ب ێ
ـە� ئــەوەى
هاوســەرگ ی لەنێــوان دایبابەکــە ئەنجامدرابێــت ،بەڵکــو لــە دواى مامەڵەکــردن بــە سـ �ـپ�م و هێلکۆکــەکان پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد بەکارهێـ نـراوە ،یاخــود
�ی
ێ
ـۆ� ناگەڕێتــەوە؟ بەڵکــو بــۆ ســوودمەند ،یاخــود بــۆ کڕیــار دەگەڕێتــەوە؟ لــە پێنــاو گەیشـ ت ن
ـە� منــاڵ لــە جگــە لــە هاوســەرگ�ی ی بــۆ دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـ�
نەسـ ب
ن
ـە� ئــەو مناڵــەى کــە لــە ئەنجــاىم مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە بــە جگــە لــە بەیــەک گەیشــت�ن جنــی ڕاســتەوخۆ هاتۆتــە
بــە دیاریکــرد� نەسـ ب
ڵ
ڵ
�ن
ـە� منا� کۆپیکراو
ـە� منا� لەدایکبوو بە جگە لە بەیەکگەیشــت جنیس ڕاســتەوخۆ دەکەین ،پاشــان بە جیا بایس نەسـ ب
بوون ،ســەرەتا بایس نەسـ ب
دەکەیــن لەبــەر جیــاوازى و تایبەتمەنــدی کۆپیکــردن:
ڵ
ن
گەیشت� جنیس ڕاستەوخۆ
نەسە� منا� لە دایکبوو بە جگە لە بەیەک
یەکەم:
ب
ئەگــەر گرێبەســتێک درووســتبوو ،یــان کارێــک مۆڵەتدراوبــوو ئەوکاتــە هەرشــتێک لــە ئەنجــایم ئــەم کارە بکەوێتــەوە هیــچ بەرپرســیاریەتیەک بــۆ بکــەر
ش
ش
ک�1405،ه ـ 1985 -م2/176 :و،)177
ـ�ء رضــا بمــا يتولــد منه)(الزر ي
ناگەڕێتــەوە پشــت بەســت بــە بنەمایــەیک فقــی کــە دەڵێــت( :الرضــا بالـ ي
بۆیــە ئەگــەر فرۆشـ ت ن
ـ� و بەخشــی�ن سـ ێ�ـپ�م درووســتبوایە یاخــود درووســت بێــت(وەک لــە بەریتانیــا و ئەمریــکا) ئەوکاتــە ئــەو کەســەى دەیکڕێــت و بــۆ
ڵ
ـەر� هیــچ بەرپرســیاریەىک یاسـ یـا� باوکانــە
ـە� مناڵەکــە بــکات ،هەربۆیــە فقــی غـ ب
مناڵخســتنەوە بــەکارى دەهێنێــت ،ناتوانێــت دواتــر نکــۆ� لــە نەسـ ب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ناخاتــە ســەر دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـۆ� منــاڵ ،واتــە ئــەو کەســە هیــچ بەرپرســیار نابێــت مەگــەر بــە ڕێککەوتــن نەبێــت ،واتــە ئەگــەر خــۆی بەرپرســیارکردبێت
ـۆ� لەگــەڵ بــاوک یــان دایــی یاسـ یـا� هاوســەرگ�ی یان کــرد ،ئــەو کاتــە بەرپرســیاری دایبـ بـا� درووســت دەبێــت.
یــان ئەگــەر دواتــر بــاوک یــان دایــی بایەلـ ج
ڵ
ـوا� زانیاریـ ن
یاســادانەری بەریتـ نـا� ســەرەتا مـ فـا� ئــەوەى دابــووە بەخشــەر زانیاریـ ن
ـە�م ئێســتا بەخشــەر ناتـ نێ
ـەکا� بشــارێتەوە ،بەڵکــو
ـەکا� بپارێزێــت ،بـ
منــاڵ بــۆی هەیــە کــە تەمـ ن
ـە� گەیشــتە  16ســاڵ داواکاری پێشــکەش بــکات بــۆ ئــەوەى دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـۆ� خــۆی بدۆزێتــەوەHuman Fertilisation( ،
ڵ
 .)and Embryology Act 2008،31ZAبــە�م ئەمــە مانــاى وانییــە کــە هیــچ بەرپرســیاریەتیەیک یاسـ یـا� دەکەوێتــە سەرشـ نـا� دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـۆ�،
بەڵکــو هەندێــک ئاماژەیــان بــەوە کــردووە کــە خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م وەکــو بــاویک مناڵەکــە مامەڵــەى لەگــەڵ ناکرێــت( )Alghrani،2018،p257هەرچەنــدە
ڵ
یاســای تۆمارکـ ن
ـرد� لــە دایکبــوون و مــردن بەریتـ نـا� ســا�  1954بــاویک بایەلـ ج
ـۆ� بــە بــاویک یاسـ یـا� مناڵەکــە هەژمــاردەکات(.)Hewitt،2015:P5
ڵ
ت
ـیاریە� ئەخالقیــان هەمبــەر بــە ڕەچەڵــەیک بایەلـ ج
بــە�م هەندێــک پێیــان وایــە دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـۆ� خۆیــان دەکەوێتــە سەرشــان ،چونکــە
ـۆ� بەرپرسـ
دەبێــت هەمــوو کەســێک دەرەنجــایم کــردەوەى ئازادانــەى خــۆی لــە ئەســتۆ بگرێــت،)plato.stanford.edu، gametes-donation-sale (.
ـو� هێناوەتــە کایــەوە ســەبارەت بــە پیتنـ ن
هــەروەک چــۆن یاســادانەری فەڕەنســیش بنەمایــەیک نـ �
ـاد� دەســتکرد ئەویــش ئەوەیــە (النســب غـ یـر قابــل
ێ
�ن
للمنازعــة) واتــە کاتێــک مـ ێ�ـرد ڕازیبــوو �ێز
خ�انەکــەى بــە سـ �ـپ�
ـە� ئــەم مناڵــە یه مــن نییە(أمــال،
ێیم پیاوێــی بێگانــە بپیتێ ێــت ،دواتــر بــۆی نییــە بڵێــت نەسـ ب

.)451 :2014-2015
ڵ
ـە�م لــە فقــی ئیســایم ئــەم جــۆرە کارانــە درووســت و ڕێپێــدراو نی ـین  ،بۆیــە �ت�وانیینــەکان لــەم بارەیــەوە جیاوازتــرن و دەتوان ـین لــە دیاریکـ ن
ـرد�
بـ
ێڕ
�ت�وانیـ نـى فقــی ئیســایم ســەبارەت بــە نەســەب ،جیــاوازى بکەیــن لــە نێــوان دوو حاڵــەت ،ئەوانیــش ئایــا گرێبەسـ تـى هاوســەرگ ی لەنێــوان خـ ن
ـاوە�
�ی
ێڕ
سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە بـ ن
ـوو� هەیــە یاخــود نــا:
ێ
ـوو� گرێبەسـ تـى هاوســەرگ ی شــەریع :ئەگــەر هاتــوو خـ ن
-1هەبـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە هاوســەرگ�ی ی شــەرعیان ئەنجــام دابــوو ،ئــەوا دەبێــت
�ی
ـ� یاخــود بەمانایــەیک تــر توانــاى جووتبــوون بـ ن
جیــاوازى لــە نێــوان دوو حاڵــەت بکەیــن ،ئەوانیــش ئایــا توانــاى بەیەکگەیشـ ت ن
ـوو� هەیــە یاخــود نــا ،چونکــە
ـوو� هەبێــت ،بۆیــە ئەگــەر توانــاى جووتبــوون بـ ن
ـەر� دەگــرن کــە توانــای جووتبــوون بـ ن
هەندێــک بــە مـ ج
ـوو� نەبــوو نەســەبەکە دانامــەزرێ ،وەک
ـ�( :مجــرد إمــكان دخــول المــاء ال عـ بـرة بــه فــا تجــب بــه العــدة وال يلحــق الولــد إن كان كمــا لــو مـىض
دەڵـ �ێن

مــن العقــد مــدة يمكــن فيهــا إرســال المــاء إىل

الزوجــة واســتدخالها لــه لكــن علمنــا أنــه لــم يجتمــع بهــا لكونــه عندنــا جميــع تلــك المــدة)( ،الجمــل) 4/442: ،بۆیــە ئــەم بۆچوونــە بەمـ ج
ـەر� دەگرێــت
دەبێــت توانــاى جووتبــوون ،یاخــود جووتبــوون هەبێــت ئەگینــا نەســەب جێگـ یـر نابێــت.
ڵ
ـە�م هەندێــی تــر بەمەرجیــان نەگرتــووە کــە توانــاى جووتبــوون بـ ن
ـوو� هەبێــت بەڵکــو تەنهــا ئەوەیــە کــە مـ �ـرد خـ ن
بـ
ـاوە� ســەرجێ�ی بێــت ،پشــت
ێ
بەســت بــە فەرمــوودەى( :الولــد للف ـراش وللعاهــر الحجــر) ،ئەویــش بــەو مانایــە دێــت منــاڵ بــۆ ئــەو کەســەیە کــە ســەرجێ�ی بــۆ ڕەواکرابێــت نــەک
خــوودی کــرداری ســەرجێ�ی  ،چونکــە زیناکاریــش کــرداری ســەرجێ�ی دەکات و نەسـ ش
ـەبی� بــۆ جێگـ یـر نابێــت  ،هــەروەک دەڵـ �ێن
ـ� (:ذا الف ـراش مــن
ن
ا� يفعــل ذلــك وال يثبــت لــه نســب) (القــدوری 1427 ،ه ـ -
أبيــح لــه االســتفراش فهــو الــزوج وإن أردتــه مــن فعــل االســتفراش لــم يصــح؛ ألن ال ـز ي
ڵ
ـە�م بــۆ نموونــە پیاوەکــە سـ �ـپ� ن
 2006م ،)10/5272:بۆیــە ئەگــەر ماوەشــیان لــە نێــوان بێــت ،بـ
مەکا� لــە بانکێــی سـ ێ�ـپ�م لــە ئەمریــکا ســپاردووە،
ێ
پاشــان دێتــەوە کوردســتان و بــە بریــکاری لەگــەڵ ئافرەتێــک لــە ئەمریــکا هاوســەرگ ی دەکات ،ئــەوا درووســتە بــە مۆڵـ ت
ـە� پیاوەکــە ئافرەتەکــە ئــەم
�ی
سـ �ـپ�مانە بــۆ پیتانـ ن
ش
ـەبەکە� جێگـ یـر دەبێــت ،چونکــە ژنەکــە لــە فـ یـر شا� پیاوەکەدایــە و گرێبەسـ تـی
ـتکرد(صناع) بەکاربـ ـهێنێــت و نەسـ
ـد� دەسـ
ێ
ي
ف
هاوســەرگ�ی یان ئەنجــام داوە هــەروەک دەڵێــت( :لــو تزوجهــا وبینهمــا مســافە ال يصــل إلیهــا � مــدة الحمــل یثبــت النســب (القــدوري 1427 ،ه ـ -
 2006م.)10/5270:
ڵ
یاســادانەری عـ �ـراق و هەرێــی کوردســتان لەســەر بۆچـ ن
ـوو� یەکەمن(توانــاى جووتبــوون) ،چونکــە لــە مــاددەى  51لــە یاســای بــاری کــەیس ســا�
ێڕ
ڵ
ت
1959ز هاتــووە (نەســە� منــا� هەمــوو ئافرەتێــک بــە دوو مــەرج بــۆ �
ـک�ی بەســەر گرێبەسـ تـى
ێ
م�دەکــەى دەگەڕێتــەوە 1- :کەم�یــن مــاوەى سـ پ ڕ
ب
ڵ
�
�ن
ین
م�دەکــە ممک ـ بێــت) ،بۆیــە پشــت بەســت بــە خــا� دووەیم مــاددەى  51ڕێــگا
هاوســەرگ�ی ییەکەدا تێپەڕببێــت 2- .بەیەکگەیشــت نێــوان ژن و ێ
نادرێــت بــە پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد(صناع) ،ئەگەربێــت و بەیەکگەیشــت�ن نێــوان ژن و �
م�دەکــە ممک ـین نەبێــت ،وەک ئــەوەى یەکیــان لــە ئەمریــکا و
ێ
ي
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�
ـە� مناڵەکــە بــۆ
ـراق و هەرێــی کوردســتان ،نەسـ ب
ئــەوەى تریــان لــە کوردســتان بێــت ،بۆیــە لــەم حاڵەتــە ئەگــەر پیتاندنکـرا ،لــە یاســای بــاری کــەیس عـ ێ ڕ

ـۆ� مناڵەکــە جێگـ یـر نابێــت.
بــاویک بایەلـ ج
ڵ
ڵ
بــە�م لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی مناڵەکــە واباشـ تـرە ئــەم دەقــە هەمواربکرێــت ،یــان ڕیزپەڕێــک ســەبارەت بــە منــا� بلــووری بکرێــت ،و پشــت بــەو بۆچوونــە
ن
ـت� کــە دەڵێــت منــاڵ بــۆ خـ ن
ببەسـ ین
ـەرجێیکرد� بــۆ ڕەواک ـراوە نــەک خــوودی
ـاوە� ســەرجێییکردنە ،مەبەســتیش لەمــە ئــەو کەســەیە کــە کــرداری سـ
ســەرجێیکردنەکە ،هــەروەک چــۆن دکتــۆر مصطـ فـى زەلــی بــە قیاســکردنە ســەر دخــول بالشــبهە و پاراســت�ن پاشــەڕۆژی مناڵەکــە دەڵێــت نەســەب
بــۆ مناڵەکــە جێگــر دەبێــت هەرچەنــد دواى مـ ن
ـرد� مـ �ـرد پیتانـ ن
ـد� دەســتکرد ئەنجــام درابێــت( ،چونکــە ئەگــەر پڕۆســەکە ڕێپێدراویــش نەبێــت،
ی
ێ
ـوو� نەســە� مناڵەکــە)( الزلــی)22/186 ،چونکــە دەکرێــت بــە یاســا ڕێگــری لــە ئەنجامـ ن
کاریگــەری ناکاتــە ســەر جێگ بـ ن
ـدا� وەهــا کارێــک بکەیــن،
�ی
ب
ڵ
ـوو� نەســەب جۆرێکــە لــە سز ن
ـکرد� منــاڵ لــە جێگ بـ ن
ـە�م بێبەشـ ن
ادا� مناڵەکــە.
بـ
�ی
ـدا� تــەواو نەبــوو ،هێلکۆکـ ن
ژ� یەکــەم منداڵـ ن
هەروەهــا ئەگــەر ن
ـدا� ن
ێیم پیاوەکــەی پیتێـ نـران و خرانــە منداڵـ ن
ـەکا� لەگــەڵ سـ �ـپ�
ژ� دووەیم ،هەرچەنــد

ڵ
ـە�م نەســە� مناڵەکــە بــۆ خـ ن
ـالوس )797 :2002 ،بـ
ـاوە� سـ ێ�ـپ�مەکە جێگـ یـر دەبێــت ،تەنانــەت
پڕۆســەکە درووســت نییە(زلــی ()22/188 ،السـ
ب
ي
ن
م�دێک ،کە خرابێتە ڕەحیم ئافرەتێیک ن
هێلکۆکەى پیتێ�ن او بە �
سپ�م و هێلکۆکەى ژن و �
ف
مصط� زلیم نەسەبەکەى
بۆچوو� دکتۆر
بیا� ،لەسەر
ێ
ێ
ڵ
ڵ
بــۆ دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـک�ی
ـ� ،)22/189 ،بــە�م هەندێــی تــر پێیــان وایــە خــواى پــەروەردگار نەسـ ب
ـە� منــا� لــە دایکــەوە بــە سـ پ ڕ
ـۆ� جێگـ یـر دەبێت(الزلـ ي
ُ
ُ
َ
َ َ ْ ُ ُّ ُ ْ ً
ـە� منــاڵ بــۆ دایــی بایەلـ ج
ـۆ�
بەســتۆتەوە ،وەک دەفەرمــوێ( :حملتــه أمــه كرهــا) (االحقــاف )15 :لەســەر ئــەو بنەمایەیــە هەندێــک پێیــان وایــە نەسـ ب
�
ـە� منــاڵ
ناگەڕێتــەوە ،بەڵکــو بــۆ ئــەو ئافرەتــە دەگەڕێتــەوە کــە هەڵیگرتووە(.أمــال )418 :2014-2015 ،بەشــێک لــە فقــی غەربیــش پـ ێـی وایــە نەسـ ب
لەالیـ ن
ـۆ� بۆیــە دەڵـ �ێن
ـ�the mother who gave( :
ـە� دایکییــەوە بــۆ ئــەو ئافرەتــە دەگەڕێتــەوە کــە مناڵەکــە لێ لەدایــک بــووە نــەوەک دایــی بایەلـ ج
.)birth to a child

� ق
ن
ـە� منــاڵ بــۆ دایــی بایەلـ ج
ـۆ� بــە تــەواوى پێچەوانەیــە لەگــەڵ
ـرا� هەندێــک پێیــان وایــە جێگ�ی کــرد� نەسـ ب
ســەبارەت بــە یاســای بــاری کــەیس عـ ێ ڕ
� ق
ن
ـە� منــاڵ بــۆ دایــی بەدیــل جێگـ یـر دەبێت(خالــد210 :2012 ،و .)214لــە فقــی یاسـ یـا�
ـرا� و بەڵکــو نەسـ ب
دەقــەکا� یاســای بــاری کــەیس عـ ێ ڕ
ن
ـە� ئــەو مناڵــەى کــە دایــی جێگــرەوە لــە ســی
بۆچــوو� سێیەمیشــمان هەیــە ،ئەویــش ئەوەیــە ئەگــەر کێشــەیەک خرایــە بــەردەم دادوەر لەســەر نەسـ ب
ت
ـنوس،
ـە� منــاڵ دەخەینــە پاڵیەوە(.عــی سـ ي
خــۆی هەڵیگرتــووە ،ئەوکاتــە دادوەر ســەیر دەکات کامــە ئافــرەت بــۆ بەرژەوەنــدی مناڵەکــە باشــربوو نەسـ ب
القانــون وبیــع االمشــاج ش
الب�یــە.)www.oudnad.net ،
ن
�
�
ـە� ئــەم منداڵــە بــۆ
ئەگەرهاتــوو سـ ێـپ�م یــان هێلکۆکــەى ژن و مـ ێـرد دواى مــرد� یەکێکیــان بــۆ مناڵخســتنەوە بەکارهــات ،هەندێــک پێیــان وایــە نەسـ ب
ن
ـەرچوو� بێــت هەندێــی تــر نەســەب بــۆ مردووەکــە جێگ�ی دەکەن(الصفــدي،
مردووەکــە ناگەڕێتــەوە ،جــا ئەمــە چ لــە عیــدەدا بێــت یــان دواى بەسـ
ڵ
ن
ن
ـە� مناڵەکــە لــەم حاڵەتــە بریتییــە لــە بــوو� گرێبەسـ تـى هاوســەرگ�ی ی ،و گرێبەسـ تـى
1428هــ2007/م )82 :بــە�م پێــوەر لــە دیاریکــرد� نەسـ ب
ن
ن
ـە� مناڵەکــە هەمــان حوکــى ئــەو حاڵەتەیــە کــە
هاوســەرگ�ی ی بــە مــرد� یەکێــک لــە هاوســەرەکان کۆتـ یـا� دێــت ،بۆیــە حوکــى دیاریکــرد� نەسـ ب
گرێبەسـ تـى هاوســەرگ ی لــە نێــوان خـ ن
ـاوە� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە بـ ن
ـوو� نەبێــت ،هەربۆیــە هەندێــک پێیــان وایــە هەرچەنــدە گرێبەســتەکە کۆتـ یـا�
�ی
ێ
ڵ
ئ
ـا�1434 ،هــ-2013م.)36 :
هاتــووە ،بــە�م نەســەب هەرجێگ�ی دەکرێــت (الطباطبـ ي
-2ئەگــەر گرێبەسـ تـى هاوســەرگ ی لــە نێــوان خـ ن
ـاوە� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە نەبــوو :ئەوکاتــە جیــاوازى دەکەیــن لەنێــوان ئــەوەى خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م و
�ی
ێ
هێلکۆکــەکان دیاربــن ،یــان نادیاربــن.
ن
�
ت
ـە� مناڵەکــە بــە قیاســکردنە ســەر زینــا
حاڵــە� یەکــەم :ئەگــەر خــاوە� سـ ێـپ�م و هێلکۆکــە دیاربــوون ،واتــە زانیاریەکانیــان ئاشــکرا کرابــوون ئەوکاتــە نەسـ ب
ڵ
بــۆ دایکەکــە جێگـ یـر دەبێــت ،نــەک وەک هەندێــک ووتویانــە مناڵەکــە منــا� زینایە(خالــد ،)202 :2012 ،ســەبارەت بــە بــاویک بایەلـ ج
ـۆ� مناڵەکــەش
دوو بۆچــوون لــە فقــی ئیســایم بـ ن
ـوو� هەیــە:
ن
ن
ن
ـە� مناڵەکەى بۆ
(بۆچوو� یەکەمیان بۆچوو� جمهورە ،پشــت بەســت بەفەرموودەى (وللعاهر الحجر) لەســەر ئەوەن لە تاوا� زینا باوک نەسـ ب
ناگەڕێتەوە(ابــن قدامــە )6/345 :1968 ،بۆیــە هیــچ مافێــک بــۆ مناڵەکــە و لەســەر مناڵەکــە بەرامبــەر بــاویک بایەلـ ج
ـۆ� درووســت نابێــت ،هــەر چەنــدە
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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بە دڵناییش بز ین
مناڵەکەیە(القرط� 1408 ،هـ  1988 -م ،)6/406 :لەسەر ئەو بنەمایەشە کە  DNAبەڵگەیەکە
ج
بایەلۆ�
ان� ئەو زیناکارە ،باویک
بي
ن
ـە� بــە بەڵگــەى دانانـ �ێن
ـەلماند� نەســەب کـ چ
ـ� ،چونکــە ئــەوان وەهــاى دەبیـنن کــە ئــەم فەرموودەیــە ڕێگــری
لــە  99.99%ئەنجامەکــەى ڕاســتە بــۆ سـ
ڵ
ن
ـە� منــا� زینــا بــۆ زینــاکار لەوانــەش دکتــۆر مصطـ فـى ابراهیــم زەلــی نموونــە دەهێنێتــەوە کــە ئەگــەر سـ �ـپ�
ێیم پیاوێــی
دەکات لــە جێگ�ی کــرد� نەسـ ب
ڵ
بیـ نـا� بــۆ خـ �ێزـر نا� کەســێیک نــەزۆک دان ـرا ،ئەوکاتــە نەســەب نــە بــۆ خـ ن
ـە�م نەســەب بــۆ خـ ن
ـاوە�
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م و نــە بــۆ کاب ـرای نــەزۆک جێگـ یـر نابێــت ،بـ
ـ� ،ج22ێ.)187
هێلکۆکەکــە جێگـ یـر دەبێت(الزلـ ي
ب)بۆچـ ن
ـوو� دووەمیــان دەڵێــت ئەگــەر بزانـین ئــەو کەســە بەڕاسـ تـى بــاویک مناڵەکەیــە ئەوکاتــە نەســەبەکەى جێگـ یـر دەبێــت ،چونکــە کاتێــک نەســەب
ڵ
ـرە� زینــاکار جێگــر دەبێــت و بــۆ پیــاوی زینــاکار جێگــر نابێــت ،ئەمــە تەنهــا لەبــەر ئەوەیــە دڵنیایــن لــەوەى ئەمــە دایکیـ ت
بــۆ ئافـ ت
ـە� بــە�م دەکرێــت ئــەو
ی
ی
ڵ
ئافرەتــە لەگــەڵ چەندیــن پیــاو زینــای کردبێــت ،کـ ب ێ
ـەوا� بــە دڵنیـ یـا� نازان ـین ئــەو مناڵــە لــە کێیــە ،بــە�م داودی لەســەر ئــەو بۆچوونەیــە (أن ولــد الزنــا
ن
ـ� 1432،ه ـ  2011 -م )9/4081:بۆیــە پشــت بەســت بــەم بۆچوونــە ،مــادام ئێمــە دڵنیایــن کــە ئــەو
یلحــق نســبه بال ـز ي
ا� إن علــم أنــه منــه) (اللخـ ي
سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکەیــە یه کێییــە کــە هیــچ زیناشــیان ئەنجــام نــەداوە ،نەســەبەکەى بــۆ دایبابــە بایەلۆجیەکــەى جێگـ یـر دەبێــت .کەواتــە تەنانــەت لــەو
ن
ث
�
ا�) نەســەب جێگـ یـر بکەیــن بــە ووتــەى(إن
حاڵەتانــەش کــە زانیاریــەکا� بەخشــەر و فرۆشــیاری سـ ێـپ�م و هێلکۆکــە دیارنەبــن ،دەکرێــت بــە (بصمــة ور ي
ڵ
کا� بـ ن
علــم أنــه منــه) ،و هــەروەک چــۆن کۆڕبەنــدی هــزری ئیســایم فەتــواى لــەم بارەیــەوە داوە کــە لــە ت
ـوو� گومــان لــە منــا� بلــوری دەکرێــت DNA
ن
ـەلماند� نەســەب بەکاربــهێ�ن ێــت.
بــۆ سـ
ڵ
بۆچـ ن
ـوو� دووەم بەرژەوەنــدی بــەدی دەهێنێــت و زیاتــر لەگــەڵ مەبەسـ تـى پاراســت�ن نەســەب یــەک دەگرێتــەوە ،بــە پشــت بەسـ ت ن
ـ� بــەم خا�نــەى
خــوارەوە:

ڵ
ـە� منــا� زینایــان نەخســتۆتە پــاڵ زینــاکار تەنهــا لەبــەر ئەوەیــان بــووە کــە دڵنیــا نەبوونــە لــە وەى ئــەم مناڵــە
-1بەشــێک لــە زانایــان کاتێــک نەسـ ب
ـۆ� بــۆ زینــاکار دەگەڕێتــەوە یاخــود بــۆ کەســێیک تــر.
ڕەچەڵــەیک بایەلـ ج

ف
ش
بێب�ەــ بکەینــ ،چونکــە
-2ئەــو مناڵ��ەى ک��ە لـ�ە دایــک دەبێ��ت ،لـ�ە زیناــ لەدایـ�ک نەب��ووە ،و مناڵەکـ�ەش هی�چـ تاوانێـکی نیی�ەـ ،تاوەک�وـ ل��ە ماــ� نەســەب
ت َ َّ
ـە� (أل
ئــەم بێبەشــکردنە جۆرێکــە لــە لەئەســتۆگرت�ن بەشــێک لــە سز اى فرۆشــیار و بەخشــەری سـ ێ�ـپ�مەکە یــان وەرگرەکــەى ،ئەمــەش دژە لەگــەڵ ئایـ
َ
ٌ ْ ُْ
تـ ِـز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ َرى)(النجــم.)38 :
-3قیاسـ ن
ـاوا� زینــا دوو شـ تـى لەیەکـ تـری جیــاوازن ،و فقهایـ ن
ـکرد� بەکارهێنـ نـا� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە لەســەر تـ ن
ـەکا� پێشــوو کاتێــک بــایس بەکارهێنـ نـا�
ێ
سـ �ـپ�
ێیم بیانیــان کــردووە لــە الیــەن ئافرەتێــی بیـ نـا� بــە مەبەسـ تـى مناڵخســتنەوە ،نەهاتــوون قیــایس کــردەوەی ئافرەتەکــە بکەنــە ســەر زینــا ،بەڵکــو
َ
َ
َ
َ
َْ َ َْ ُ َ
َ
َ
(إذا َعـ َـا َعـ َـى َز ْو َج ِتـ ِـه َفأ َخ َذ ْتـ ُـه أ ْج َنب َّيـ ٌـة َع ِال َمـ ٌـة بأ َّنـ ُـه َم ـ ِن ُّ أ ْج َنـ ب ٍّ
ـى َو ْاســتدخلته ف ُهـ َـو َم ـ ِن ي ٌّ ُم ْحـ ت َـر ٌم
ـە� مناڵەکەیــان جێگ�ی کــردووە هــەروەک دەڵێــت:
ِ
ِي
ي
ِ
نەسـ ب
ـب بــه ْالعـ َّـد ُة َو ْال َو َلـ ُـد م ْنـ ُـه ُحـ ٌّـر َنسـ ٌ
َ ُ
ـيب) (الجمــل ،) 4/442 : ،بەڵکــو تەنهــا جیاوازیــان کــردووە لــە نێــوان ئــەوەى سـ ێ�ـپ�مەکە محـ تـرم یــان غـ یـر محـ تـرم
ِ
ت ِجـ ِ ِ ِ
ِ
بێــت.
َ
ُ َ ْ ُ ْ َ َّ
ْ ُ ُ
َ
الل)(االحـزاب ،)5 ،بۆی�ەـ م��ادام باوانی��ان دی�اـرە چ� ڕێگرــە ل�ەـوەى فەرمـ نـا� خــوا
-4خــواى پــەروەردگار دەفەرموێــت( :ادعوهـ ْـم ِلب ِائ ِهـ ْـم هــو أق َســط ِعنــد ِ
جێبـ جێ
ـە� بکەیــن.
ڵ
-5اختيــار أه��ون ش
ين
س بژاردەمـ�ان لــە پێشـ�ە ،یـ�ان ئ�ەـو مناڵ�ەـ ب ێ
المصلحت�ي :ئێم��ە ێ
� ب��اوک بهێڵین��ەوە وەک چ�ۆـن دەرهـ�ەق بـ�ە من�اــ زینــا
ال�ي�نـ أو اع�لى
ن
ێیم ن
بیا� بۆ �ێز
پەیڕەوکراوە ،یاخود نەســەبەکەى بۆ ئەو کەســە بگەڕێنینەوە کە ڕازی بووە سـ �ـپ�
تەبە�
خ�انەکەى بەکاربــهێ�ن ێت ،کە ئەمەش دەبێتە
ـۆ� بگەڕێنینــەوە ،بەمــەش پابەندیــان دەکەیــن بــە لــە ئەســتۆگرت�ن ئــەریک باوکایـ ت
و درووســت نییــە ،یــان نەســەبەکەى بــۆ بــاوک و دایــی بایەلـ ج
ـە� و
دابینکـ ن
ـرد� بژێــوی مناڵەکــە ،بۆیــە دەبێــت ســەیر بکەیــن کامــە کار بەرژەوەنــدی زیاتــر بــەدی دەهێنێــت ،یــان کامەیــان کەمـ تـر زەرەری لێ چــاوەڕوان
بژ
هەڵ�ێریــن ،و بێگومــان هەڵـ ب ژـراردەى ســێیەم نزیکـ تـرە لــە بەدیهێنـ نـا� بەرژەوەنــدی ،هــەروەک چــۆن دەشــبێتە هۆکارێک(الذريعــة)
دەکرێــت ئەوەیــان
ن
ـ� یــان بەخشـین
ـێوازەکا� ،چونکــە ئــەو کەســەى دەســت بــۆ فرۆشـ ت ن
بــۆ نەهێشـ ت ن
ـ� و زاڵبــوون بەســەر مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە بــە هەمــوو شـ
ڵ
دەبــات دوور نییــە ســبەی�نێ ئــەریک بژێــوی دەیــان منــا� بکەوێتــە ئەســتۆ بۆیــە ئامــادە نابێــت ئــەم کارە بــکات ،بــە پێچەوانــەوە ،ئەگــەر نەســەب جێگـ یـر
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ڵ
ف
ت
ن
تێکە�وکـ ن
گەردانکردنیە�.
ـەدەردا� مــا� منــاڵ و ســەر
ـرد� نەســەب و بەهـ
نەکەیــن ،ئەمــە ڕێــگا خۆشــکردنە بــۆ
ڵ
ڵ
ئ
-6فقه�اــ ئيس�لام تەنه��ا ب��ایس ئەوەیـ�ان ک�رـدووە کــە ئەگ��ەر ئافرەتێ��ک لەــ ئەنجاــىم زینـ�ا منــا� بوــو ئایــا نەس��ەبەکەى ب��ۆ کێ دەگەڕێتەــوە ،بەــ�م جــارى
ڵ
ـە�م خاوەنەکــەى دیــار نییــە ،واتــە زانیاریـ ن
ـەکا� خــۆی پاراســتوون ،لــەم حاڵەتــە بــاویک
وا هەیــە هێلکۆکەکــە کــڕدراوە یــان بــە بەخش ـین وەرگـ یـراوە ،بـ
ێەدا مناڵەکــە نەســەبەکەى بــۆ دایــی جێگــرەوە ناگەڕێنینــەوە ،و بــۆ خـ ن
دیــارە و دایــی دیــار نییــە ،بۆیــە لـ �ـر
ـاوە� سـ ێ�ـپ�مەکەش ناگەڕێتــەوە کەواتــە دەبێتــە
ف
ت
ـیاریە� دایبـ بـا� بەرامبــەر بــەم مناڵــە
مناڵێــی نەســەب نادیــار و لــە گەورەتریــن مــا� بێبــەش دەبێــت کــە نەســەبە ،بــەم کارەش هیــچ کەســێک بەرپرسـ
ـە� مناڵەکــە دەزانـین و بــە دڵنیـ یـا� دیــارە ،نزیکـ تـر نییــە لــە مەبەسـ تـى پاراســت�ن نەســەب و نەســل ،کــە ئــەم
ناکەوێتــە سەرشــان ،بۆیــە ئایــا لــە کاتێــک نەسـ ب
مناڵــە نەســەبەکەى بــۆ دایبـ بـا� بایەلـ ج
ـۆ� جێگـ یـر ببێــت و بــە ناچــاری وایــان لێ بکەیــن ئــەریک چاودێریکــردن و بژێــوی مناڵەکــە لــە ئەســتۆ بگــرن ،یــان
� نەســەب و ب ێ
ئەوەتەیە مناڵێىک بێتاوان بەتەواوى دووچاری ڕووخان و لەناوچوون بکەینەوە ،ســەرگەردان و ب ێ
� چاودێر بیهێڵینەوە ،کە دوور نییە
ئەمــە ببێتــە هــۆی ئــەوەى ســبەی�نێ خوشــک و دایــک و پــووری خــۆی مــارە بــکات ،چونکــە ئــەم مناڵــە نەســەبەکەیمان کــردە نەســەب نادیــار .بۆیــە هــەر
ڵ
تێکە�وبـ ن
ـوو� نەســەب و پەراوێزخســت�ن مەبەسـ تـى پاراســت�ن نەســەب.
ئــەم جێگـ یـر نەکردنەیــە دەبێتــە هــۆی
�ە� :ئەگ��ەر کەس��ێک دەی��ز نا� ب��اویک کێی�ەـ ،وات��ە خ ن
-7وەرگرت��ن و کڕی ن�نى س ���پ�م و بەکارهێنـ نـا� دەبێت��ە تەبـ ن
��اوە� سپ �ــ�مەکە ئەــوە ئەوکەسـ�ەى کڕیویـ ت
ـە�
ێ
ێ

وەکــو ئــەوە وایــە مناڵێــی تەبـ ن
ـە� کـ ب ێ
ـرد� ،بۆیــە بــۆ مناڵەکــە درووســت نییــە نەســەبەکەى بداتــە پــاڵ کڕیــار ،بەڵکــو فرۆشــیارەکە بــاویک خۆیـ تـی ،بۆیــە

ین
ین
ـە� مناڵەکــە بدەینــە پــاڵ کڕیــار بەڵکــو مــادام خاوەنەکــەى دیــارە دەبێتــە
لــەم فەرموودەیــە دەتوانی ـ ئــەوە هەڵبهێنج ـ کــە درووســت نییــە ،نەسـ ب
 .هــەروەک چــۆن بەشــێک لــە زانــاکان ئاماژەیــان بــەوە کــردووە کــە لــە زینــا ئەگــەر خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�مەکە دیاربــوو کێیــە
ـە� بــۆ ئــەو دەگەڕێتــەوە
بــاویک و نەسـ ب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ ْ َ َّ َ
( :كفـ َـر بـ َّ َ ْ َ
ـالل
نەســەبەکەى لــە بــاویک جێگـ یـر دەبێــت ،و پێغەمبــەر دروودی خــواى لەســەربێت دەفەرموێــت
ـالل مــن تـ ب َّـرأ ِمــن ن َسـ ٍـب و ِإن دق ،وكفـ َـر ِبـ ِ
ِ ِ
َ
َّ َ َ َ َ
ُ
َمـ ِـن ادع عــى ن َسـ ٍـب ل ُي ْعـ َـرف).
 :زۆرجــار بەخشــەر یــان فرۆشــیار زانیاریـ ن
 :دیارنەبـ ن
ـەکا� خــۆی دەپارێزێــت و نایەوێــت ئاشــکرابکرێن،
ـوو� بــاوک یاخــود دایــی بایەلـ ج
ـۆ�
دووەمیــان
تاوەکــو لــە داهاتــوو کێشــەى بــۆ درووســت نەبێــت و ئــەریک یاسـ یـا� بەرامبــەر بــەم مناڵــە نەکەوێتــە ئەســتۆ ،بۆیــە لــەم حاڵەتــەدا ئەگــەر سـ ێ�ـپ�م یــان
هێلکۆکــەکان بەکارهێـ نـران بــۆ مناڵخســتنەوە ،ئەوکاتــە ئــەم مناڵــە دەبێتــە نەســەب نادیار(مجهــول النســب) کــە پێناســەکراوە بە(الــذي ال يــدري لــه
أب ف� ســقط رأســه) (ابــن العابدین1412،ه ـ 1992 -م ،)6/127:بۆیــە ئەگــەر ئافرەتێــک سـ ێ�ـپ� ێ
م کەســێیک نادیــاری بەکارهێنــا ،وەکــو ئــەوەى لــە
ي
ن
�
�
بانکــەکا� سـ ێـپ�م وەریبگرێــت ،یــان بیکڕێــت ،یــان بەهــەر شــێوازێیک تــر بەدەسـ تـى بکەوێــت ،وەکــو ئــەوەى سیســتەیم بانــی سـ ێـپ�م سیســتەیم گشـ تـى
� ،و زانیاریـ ن
ب ێ
ـەکا� بەخشــەر یــان فرۆشــیار پارێزراوبــوون و ئاشــکرا نەدەک ـران ،ئەوکاتــە ئــەم مناڵــە بــە نەســەب نادیــار هەژمــار دەکرێــت ،بەهەمــان
ـاوە� هێلکۆکەکــە دیــار نەبێــت و خـ ن
شــێوەش ســەبارەت بــەوەى ئەگــەر خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�مەکە دیاربێــت ،بەهەمــان شــێوە نەســەبەکەى لــە پیاوەکــە
جێگــر دەبێــت لەســەر بۆچـ ن
ـوو� داودی و ســەبارەت بــە دایکەکـ ش
ـە� نەســەبەکەى بــە نادیــار هەژمــار دەکرێــت.
ی
ـەلماند� نەســەب ،بۆیــە ئەگــەر توانیمــان خـ ن
ن
لــە م حاڵەتــەدا دەکرێــت پشــت بــە  DNAببەسـ ین
ـت� بــۆ سـ
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکەکــە دیــاری بکەیــن
ڵ
هەمــان حوکــى پێشــووتر دەی گرێتــەوە ،چونکــە مجمــی فقــی ئیســایم ڕێــگا دەدات لــە بــۆ کەیسـ ن
ـەکا� نەســەب نادیــار و گومــان لــە منــا� بلــوری
ـەلماند� نەســەب (الطیــار و ئـ ن
ن
پشــت بــە  DNAببەسـ ین
ـەوا� تــر ،)12/32/:2011 ،هــەروەک چــۆن هەندێــک لــە توێــژەران تەرجیــی
ـت� لــە سـ

بەکارهێنـ نـا�  DNAیــان کردووە(حمــد.)31 :2017 ،
ڵ
ڵ
و�تــان ڕێگــری دەکــەن لــەوەى زانیاریـ ن
ـە�م ســەبارەت بــە یاسـ ن
ـەکا� بەخشــەر و فرۆشــیار بشــاردرێنەوە ،وەک لــە بەریتانیــا لــە
ـاکا� ڕۆژئــاوا ،زۆرێــک لــە
بـ
ڵ
ن
�
ت
ـە� مناڵەکــە
دواى ئــەوەى مناڵەکــە تەمــە� لــە  15ســا� تێپــەڕی بانــی سـ ێـپ�م و هێلکۆکــە ،تەبەنیکــەری مناڵەکــە ئــاگادار دەکاتــەوە ،کــە ڕاســى نەسـ ب
ف
ئاشــکرا بــکات ،ئەگینــا دواى  18ســاڵ مناڵەکــە بــۆی هەیــە خــۆی داواى زانیاریــەکان بــکات و ڕاســتیەکە بزانێــت ،چونکــە هەمــوو کەســێک مــا�
ئــەوەى هەیــە دایبــا� خــۆی بناســێت ،پشــت بەســت بــە بڕگــەى ( )1لــە مــاددەى ()7ى ڕێککەوتننامــەى جیهـ نـا� مافـ ن
ـەکا� منــاڵ کــە دەڵێــت منــاڵ...( :
ب
ف
ن
بەپـ ێ �ـی توانــا مــا� ناســی�ن دایــک و بــاوک و چاودێریکــرد� لــە الیــەن ئەوانــەوە هەیــە).
ڵ
نەسە� منا� کۆپیکراو
دووەم:
ب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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کێشــەى هەرەگــەورە لــە کۆپیکـ ن
ـرد� مــرۆڤ دروســت دەبێــت ،چونکــە ئــەو کەســە لــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە درووســت نەبــووە بەڵکــو خانەیــەیک
ـاوە� بەتاڵکراوەتــەوە جێگ�ی دەکرێــت ،بۆیــە دەکرێــت خانــە لــە ئافرەتێــک
کەســێک لــە نێــو هێلکۆکــەى ئافرەتێــک کــە لــە هەمــوو ســیفەتێیک بۆمـ ی
وەربگریــن ،یاخــود لــە پیاوێــک وەربگریــن ،ئەوکاتــە ناکرێــت بڵێـین کۆپیکـراو ،کــوڕی ئــەو کەســەیە کــە خانەکــەى لێوەرگـ یـراوە ،بەڵکــو ئەمــە ڕێــک وەکــو
ڵ
ئەوکەســەیە کــە خانەکــەى لێوەرگـ یـراوە ،بۆیــە هەندێــک ووتوویانــە ناتوانـین نــە بــە کــوڕ نــە بــە کــچ هەژمــاری بکەیــن ،تەنانــەت ناتوانـین وەکــو منــا�
ڵ
ڵ
فڕێدراویــش هەژمــاری بکەیــن ،چونکــە منــا� فڕێــدراو لــە بنچینــەدا دایبابێــی بایەلـ ج
ـۆ� هەیــە ،بــە�م کۆپیک ـراو ،لــە بنچینــەدا دایبـ بـا� نییــە ،بۆیــە
ناتوان ـین نەســەبەکەى دیــاری بکەیــن.

ف
هــەر چۆنێــک هەبێــت ،منداڵێــی بێتــاوان دێتــە دوونیــا ،بۆیــە پێویســتە لەســەر ئێمــە مــا� ئــەو مناڵــە نەفەوتێنـین  ،چونکــە ڕاســتە ئێمــە ئــەم کارە یاســاغ
ڵ
ڵ
دەکەیــن و سز ای تونــدی بــۆ دادەنێـین بــە�م ئەگــەر هــەر هاتــە کایــەوە ،ئــەو کاتــە یــان دەبێــت وەکــو منــا� نەســەب نادیــار مامەڵــەى لەگــەڵ بکەیــن،
ڵ
ـاوە� خانــەى کۆپیکـراو ئافــرەت بێــت و خـ ن
ـە�م لــەو حاڵەتــەى کــە خـ ن
یاخــود دەبێــت نەســەبەکەى بخەینــە پــاڵ خـ ن
ـاوە�
ـاوە� خانــە و هێلکۆکەکــە ،بـ
ش
ـە� مناڵەکــە بخەینــە پــاڵ دوو ئافــرەت ،تەنانــەت جــاری وا دەبێــت ێ
س الیــەن
هێلکۆکــە و هەڵگرەکــە� ئافرەتێــی تــر بێــت ئەوکاتــە دەبێــت نەسـ ب
ـاوە� هێلکۆکەکەیــە ،ســێیەمیان خـ ن
ـاوە� خانەکەیــە ،دووەمیــان خـ ن
هــەن و هەرســێکیان دەکرێــت ئافــرەت بــن ،یەکەمیــان خـ ن
ـاوە� منداڵدانەکەیــە،
بۆیــە منـ ڵـا� کۆپیک ـراو ،لەبــەر ئــەوەى شــێوازی درووســتبوونەکەى جیــاوازە لــە شــێوازی رسوشـ تـى زۆربــوون ،بۆیــە ناکرێــت لــە دیاریکـ ن
ـرد� نەســەب

ین
ـە� منــاڵ بــۆ دایــک و بــاویک دیــاری
پشــت بــەو سیســتەمە ببەســت� کــە رسوشــتییە ،بەڵکــو پێویســت دەکات جیاوازتــر ســەیری بکرێــت ،چونکــە نەسـ ب
ڵ
دەکرێــت ،بــە�م لــە بنچینــەدا دەکرێــت بــە کۆپیکــردن مــرۆڤ بــاویک نەبێــت وەک (پێغەمبــەر عیســا) ســەالیم خــواى لەســەر بێــت ،بۆیــە مــادام خــواى
پــەروەدگار  9جــار لــە قورئــان فەرموویـ ت
ـە� (عیــى ابــن مریــم) هیــچ ڕێگریــەک نییــە ئێمــەش ئــەم مناڵــەى تەنهــا لــە خانــەی ئافرەتێــک وەرگـ یـراوە و
ڵ
ـە�م گرفــت ئەوکاتــە درووســت دەبێــت کــە خـ ن
خراوەتــەوە نێــو مناڵـ ن
ـاوە� خانــە و هێلکۆکــەى
ـدا� ئافرەتەکــە بــە کــوڕ یــان کــیچ ئافرەتەکــە نــاوی بنێـین  ،بـ

 .بۆیــە لــەم حاڵەتــەش هیــچ اعتبارێــک بــۆ دایــی جێگــرەوە دانانرێــت بەڵکــو نەســەب دەخەینــە پــاڵ خـ ن
ـاوە� خانــە
بەتاڵکـراو و هەڵگرەکــەى جیاوازبــن
ڵ
ـرە� جیــاواز بــوون ئەوکاتــە تەنهــا اعتبــار بــۆ خـ ن
و هێلکۆکــە ئەگــەر خانەکــە یه �ن�ێــک بێــت ،بــە�م ئەگــەر خانــە و هێلکۆکــە یه دوو ئافـ ت
ـاوە� خانەکــە
ێ
ڵ
ت
ـوکەو� ئازادانــەى خــۆی لەئەســتۆ بگرێــت ،بۆیــە
دەکرێــت و مناڵەکــە منــا� ئافرەتەکەیــە ،چونکــە هەمــوو کەســێک دەبێــت دەرئەنجــاىم کار و هەڵسـ
بەگشـ تـى خـ ن
ـاوە� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە ئەگــەر مۆڵەتیــان دابێــت نەســەب جێگــر دەبێــت و ســەرجەیم مافـ ن
ـەکا� تریــش جێگـ یـر دەبــن.
ی
ێ
ڵ
ڤ
�
ـە� مــرۆ� کۆپیک ـراو بــۆ بــاویک ئــەو کەســە دەگەڕێتــەوە کــە خانەکــەى لێ وەرگـ یـراوە نــەک بــۆ خــودی خانــە
بــە�م ئــەو بۆچوونــەى کــە پـ ێـی وایــە نەسـ ب
ڵ
ـوا� بــە خانــە و سـ �ـپ�م و هێلکۆکـ ن
لێوەرگـ یـراو ،بەتــەواوى ڕەد دەکەینــەوە چونکــە مــرۆڤ دەتـ نێ
ـە�م ناتـ نێ
ـوا� وەچــە بــۆ
ـەکا� وەچــە بۆخــۆی بخاتــەوە بـ
ێ
ڵ
ـاوا� زینــا ،نەســەب تەنهــا بــۆ خـ ن
ـە�م هەندێــک پێیــان وایــە بــە قیاســکردنە ســەر تـ ن
ئـ ن
ـاوە� هێلکۆکەکــە جێگـ یـر دەبێت(خالــد،
ـەوا� تــر بخاتــەوە .بـ
ڵ
ـاوا� زینــا و کۆپیکـ ن
ـە�م لــە ڕاســتیدا تـ ن
ـرد� مــرۆڤ بــە تــەواوى لــە یەکـ تـری جیــاوازن.
210 :2012و ،)214بـ

داواکاری دووەم
م�ات
ی

بەشــێوەیەیک گشـ تـى مـ یـرات شــوێنەوارى شــوێنەوارە ،واتــە هەرکاتێــک نەســەب جێگ�ی کـرا ،م�ی اتیــش جێگ�ی دەبێــت ،بۆیــە ئەگــەر مناڵێــک نەســەبەکەى

خرایــە پــاڵ دایبابەکــەى ئــەوا هــەم دایبــاب مـ یـرات لــە مناڵەکــە دەگــرن و هــەم مناڵەکــەش لــە دایبابەکــە دەگرێــت ،هەڵبەتــە ئەمــە وەکــو بنەمــاى
ڵ
گشــتییە ،بــە�م جــارى وا دەبێــت دەکرێــت نەســەب جێگ�ی ببێــت و مـ یـرات جێگـ یـر نەبێــت ،بــۆ نموونــە بۆچونێــک پـ ێ �ـی وایــە دەکرێــت سـ �ـپ�
ێیم
ن
ڕەها� ڕێگەیان
مرد� هاوســەر بەکاربــهێ�ن ێت بەمەرجێک لە ماوەى عیددەدابێت ،یان لەســەر ووتەى ئەوانەى بە
ســپاردەکراوى بانک ،لە دواى
ی
ڵ
ـە�م لــەم حاڵەتــە مــرات بــۆ مناڵەکــە جێگــر نابێــت هەرچەنــد نەســەبیش جێگــر ببێــت ،چونکــە یەکێــک لــە مەرجـ ن
ـەکا� مـ یـرات بریتییــە
پێیــداوە ،بـ
ی
ی
ی
ڵ
� ق
ن
ت
ـرا� یەکێــک
لــەوەى م�ی اتگــر لــەکا� مــرد� م�ی اتلێگـ یـراو زینــدوو بێت(الزلــی .)16: ،بــە�م بەگوێــرەى مــاددەى /86ج 2/لــە یاســای بــاری کــەیس عـ ێ ڕ
ـەکا� مــرات بریتییــە لــەوەى م اتگــر زینــدوو بێــت لــە دواى مـ ن
لــە مەرجـ ن
ـرد� م�ی اتلێگ�ی او(تحقــق حيــاة الــوارث بعــد مــوت المــورث) ،بۆیــە دەکرێــت
�ی
ی
ـرد� م اتلێگــراو ڕووبــدات ،وەکــو ئــەوەى دواى مـ ن
ـوو� م اتگــر زۆر دواى مـ ن
زیندووبـ ن
�
دەپیت�ێــن.
ـرد� م�ی اتلێگـ یـراو سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەکان
ی
�ی
�ی
ێ
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ڵ
ئ
�
ـا�1434 ،هــ-2013م،)36 :
بۆچونێــک لــە فقــی ئیســایم پـ ێـی وایــە لــەم حاڵەتــە نەســەب جێگـ یـر دەبێــت بــە�م مـ یـرات جێگـ یـر نابێــت (الطباطبـ ي
ـرد� خـ ن
ـد� منــاڵ یــان بەکارهێنـ نـا� هێلکۆکــەى پیتێـ نـراو دواى مـ ن
کەواتــە دەتوانـین پیتانـ ن
ـاوە� سـ �ـپ�م یــان هێلکۆکەکــە بــە ڕێگرێــک لــە ڕێگـ ن
ـرەکا� مـ یـرات
ێ
ـەکا� مـ ن
ـەکا� مــرات ئەوەیــە م اتگــر لـ ت
هەژماربکەیــن ،چونکــە یەکێــک لــە مەرجـ ن
ـرد� م�ی اتلێگـ یـراو زینــدوو بێــت ،هــەر بۆیەشــە کۆرپەڵــەى ناوســک
�ی
ی
ڵ
مــرات دەگرێــت ،چونکــە ژیـ نـا� کۆرپەکــە پێــش مـ ن
ـە�م ئــەو سـ �ـپ�م و هێلکۆکەیــەى کــە دواى مـ ن
ـرد� م�ی اتلێگـ یـراو دەکەوێــت ،بـ
ـرد� خاوەنەکەیــان
ی
ێ
ڵ
ـە�م یاســا تەنهــا ئــەوەی بەمــەرج گرتــووە کــە م اتگــر لــەدواى مـ ن
دەپیتێ�ن ێــن ،ئەمانــە لـ ت
ـرد� م�ی اتلێگـ یـراو
ـەکا� مردنەكــە زینــدوو نـین بۆیــە مـ یـرات ناگــرن ،بـ
�ی
کا� مــردن زیندووبـ ن
ـرد� ،چونکــە ئەگــەر لــە ت
کا� مـ ن
زینــدوو بێــت نــەک لــە ت
ـوو� م�ی اتگــر بەمــەرج بگ�ی درێــت ئەوکاتــە مـ یـرات بــۆ هێلکۆکــەى پیتێ�ن اویــش
جێگـ یـر دەکرێــت لەســەر ئەوبنەمایەشــە هەندێــک پێیــان وایــە دەکرێــت وەســیەت بــۆ هێلکــەى پیتێـ نـراوی بەســتێ�ن او بکرێــت ،ئەگــەر مناڵەکــە هاتــە
ڵ
ڵ
بــوون ،وەســیەتەکەى دادەمــەزرێ ،بــە�م ئەگــەر نەهاتــە بــوون ،ئەوکاتــە مــا� وەســیەتکراو بەســەر م�ی اتگــرەکان دابەشدەکرێت(ســام الفتــاوي،
ڵ
ن
ن
جووتبوو� ڕاستەوخۆی
مرد� م�ی اتلێگ�ی او پیتاندنەکە کرا ئەوکاتە م�ی اتگرتن جێگ�ی ناکرێت مەگەر لە ئەنجاىم
 ،)243 :2017بە�م ئەگەر دواى
نێــوان ژن و مـ �ـرد ئــەم سـ �ـپ�مە لــە مناڵـ ن
ـدا� ئافرەتەکــە مابێتــەوە ،بۆیــە بــە پێویسـ تـى دەزانـین دەســتەواژەى (بعــد مــوت المــورث) لــە مــاددەى /86ج2/
ێ
ێ
لــە یاســای بــاری کــەیس بگۆڕدرێــت بــۆ (حـین مــوت المــورث حقیقــة أو حكمــا).

هەندێجــار سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە لەوانەیــە بــە زۆری و ب ێ
� ئــاگاداری و ڕەزامەنــدی خاوەنەکەیــان بب�ی درێــن و بــۆ مناڵخســتنەوە بەکاربــهێ�ن ێــن بــە مەبەســت
ڵ
یــان بــە هەڵــە ،بۆیــە لــەم حاڵەتانــە نەســەب جێگـ یـر دەبێــت بــە�م ناکرێــت مـ یـرات جێگـ یـر بکەیــن ،وەکــو ئــەوەى سـ �ـپ�
ێیم کەســێیک دەوڵەمــەن بــدزرێ
و بــۆ مناڵخســتنەوە بــەکاری بهێنـین پاشــان لەوانەیــە بەشــە مـ یـر تا� ئــەم مناڵــە ملیــاران دۆالر بــکات ،بۆیــە لــە هەمــوو ئــەو حاڵەتانــەى کــە ڕەزامەنــدی
بـ ن
ـوو� نەبێــت واتــە جگــە لــە بەخش ـین و کڕیــن و فرۆشـ ت ن
ـ� بــە هەرجۆرێــی تــر ئــەو سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکانــە بـ ب ێ
ـە� ئــاگادارى و ڕەزامەنــدی خاوەنەکــەى
بەکارهێـ نـران م اتگرتــن جێگــر نابێــت تەنهــا مەگــەر بــە ڕەزامەنــدی م اتلێگــراو نەبێــت ،یــان بــە ڕەزامەنــدی م اتگــرەکان لــە دواى مـ ن
ـرد� م�ی اتلێگـ یـراو.
�ی
ی
�ی
ی
�ی

بایس دووەم

شوێنەواری سز یا�

ق
دە� یاســا� یاخــود شــەریع بـ ن
یەکێــک لــە پایـ ن
ـوو� هەبێت(عــودە ،)99 :2005 ،واتــە
ـەکا� تــاوان لــە یاســا و فقــی ئیســایم بریتییــە لــە وەى
ی
بنەمایەکمــان هەیــە هیــچ تــاوان و سز ایــەک بـ ن
ـوو� نییــە تەنهــا بــە دەق نەبێــت ،ئەمــەش پشــت بەســتە بــە چەندیــن ئایــەت لــە قورئـ نـا� پـ یـرۆز لەوانــەش
ڵ
ََْ َ َ ُ ً
َ(ومــا ُك َّنــا َم َع ّذب ـ نَ
ـوال)(االرساء ،)15 ،کەوایــە مــادام هیــچ دەقێکمــان نـ ب ێ
ـە� لەســەر ئــەو کار و مامە�نــەى کــە لەســەر سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە
ـ� حت ــى نبعــث رسـ
ِي
ڵ
ـەکا� تەمبێکردن(جرائــم التعزیریــە) و تـ ن
ئەنجــام دەدرێــن دەچنــە چوارچێــوەى تاوانـ ن
ـاوا� نوێــن ،بۆیــە دەســە�ت بــۆی هەیــە سز ای گونجاویــان بــۆ
ـەوا� بــە تــاوان هەژمارکـ ن
دیــاری بــکات پشــت بەســت بــە بەرژەوەنــدی گشـ تـى(عودة ،)131 :2005،کـ ب ێ
یە لەگــەڵ
ـرد� ئــەم کارانــە کارێــی کــۆک و یەکانگــر
بنەمـ ن
ـاکا� فقــی ئیســایم.
ڵ
ـە�م بــە گوێــرەى دەقـ ن
یاســادانەری هەرێــی کوردســتان و عـ �ـراق هەرچەنــدە (ســپاردن و وێنەکانیــان )پیتانـ ن
ـەکا�
ـد� دەســتکردیان یاســاغ نەکردبێــت ،بـ
ێڕ
ڵ
ڵ
ـە� منــا� بلــووری جێگـ یـر نابێــت ئەگــەر بەیەکگەیشــت�ن نێــوان هاوســەرەکان لــە توانــادا نەبێــت ،بــە�م هیــچ سز ایــەک بــۆ ئــەم
یاســای بــاری کــەیس نەسـ ب
ڵ
تێکە�وکـ ن
ـرد�
کارە دیــاری نەک ـراوە ،و ســەبارەت بــە هەرجــۆرە وێنــە و شــێوازێیک تــری مامەڵەکــردن بــە سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ کــە ببێتــە هــۆی
ن � ق
ن
ن
ن
ـرا� ژمــارە ()11
نەســەب بــە گوێــرەى مــاددەکا� (/5ســێیەم و  )16لــە یاســای نەشــتەرگەری چانــد� ئەندامــەکا� مــرۆڤ و بازرگانیکــردن پێکــرد� عـ ێ ڕ
ڵ
تیکە�وکـ ن
ـەکا� زاوزێ و بەشـ ن
ی سـ ڵـا�  2016بــە تایبــەت گواســتنەوەى ئەندامـ ن
ـرد� نەســەب بــە تــاوان هەژماردەکرێــن ،بکــەر
ـەکا� مــادام ببنــە هــۆی
ت
ت
کەم�نەبێــت و بــە ب ژ
کەم�نەبێــت و لــە  10ملیــۆن زیاتــر نەبێــت.
پێ�اردنێــک کــە لــە  5ملیــۆن
بــە بەندکردنێــک سز ادەدرێــت کــە لــە  7ســاڵ
ڵ
ـد� رژێنـ ن
( :چانـ ن
ـد� ئەندامـ ن
ـە�م یاســادانەری هەرێــی کوردســتان لــە مــاددەى /3دووەم لــە یاســای بەخشـین و چانـ ن
ـەکا� لـ ش
ـەکا�
ـە� مــرۆڤ دەڵێــت
بـ

ـانەکا� و خانـ ن
ن
اوز� و بەشـ ن
ز �
ـەکا� قەدەغەدەکرێــت) بۆیــە هەرکەســێک نەشــتەرگەریەری گواســتنەوە چانــدن بــە پێچەوانــەى ئــەم بڕگەیــە
ـەکا� و شـ
ێ
پێ�اردنێــک کــە لــە ( )10ملیــۆن کەمــرت
ئەنجــام بــدات بــە گوێــرەى مــاددەى (/17یەکــەم) بــە زیندانیــەک سز ا دەدرێــت کــە لــە ( )7ســاڵ زیاتــر نەبێــت و ب ژ
نەبێــت و لــە ( )20ملیــۆن زیاتــر نەبێــت ،بەمــەش یاســادانەری هەرێــم بەرزتریــن ئاسـ تـى سز ای زیندانیکـ ن
ـرد� دیاریکــردووە بــە ( )7ســاڵ بــە پێچەوانــەى
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ڵ
� ق
ـە�م لــە بەرامبــەردا یاســادانەری هەرێــی کوردســتان بــڕی پێـ ژـر ن
ت
ارد� بەرزکردۆتــەوە.
کەم�یــن ئاسـ تـى سز ا ،بـ
ـرا� کــە ( )7ســا� کردۆتــە
ب
یاســادانەری عـ ێ ڕ
ڵ
� ق
ـانەکا� ز �
ن
ـرا� هەرچەشــنە
یاســادانەری هەرێــی کوردســتان خــودی گواســتنەوەى ئەنــدام و خانــە و شـ
ێ
اوز� یاســاغ کــردووە ،بــە�م یاســادانەری عـ ێ ڕ
ڵ
ڵ
�غ
ن
ن
وبوو�
وکرد� نەسەب یاسا کردووە ،بۆیە لە ئەنجامدا هەردووکیان یەک شتیان مەبەستە ئەویش ڕیگرتنە لە تێکە�
کارێک ببێتە هۆی تێکە�
ڵ
ـوو� نەســەب ،دەبێتــە هــۆی هاتنــەدی تـ ن
تێکە�وبـ ن
ـاوا�
نەســەب ،بۆیــە توێژینەوەکەمــان بــەو ئەنجامــە دەگات کــە هەرچەشــنە کارێــک ببێتــە هــۆی
ڵ
تێکە�وکـ ن
ـرد� نەســەب و نەشــتەرگەریکار و نەشــتەرگەری بۆکـراو شایســتەى سز اى دیاریکـراو دەکاتــەوە ،بۆیــە بەکرێگرتـ نـى منداڵــدان و گواســتنەوەى
ئەندامـ ن
ـەکا� زاوزێ و کڕیــن و فرۆشــت�ن سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە هەموویــان دەچنــە ژێــر ئــەم تاوانــە.

دەرئەنجام

ڵ
-1سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ بــە جیــا یــان بــە پیتێـ نـراوى دەکرێنــە محــی گرێبەسـ تـى کڕیــن و فرۆشـ ت ن
ـ� و ســپاردەکردن و بەخش ـین  ،بۆیــە لــە و�تـ نـا�
ڵ ن
ین
ـەڕە� لــە ڕووی کردارییــەوە ســپاردەکردن
ئـ
ـەوڕو� تەنهــا ڕێگایــان بــە بەخش ـ و ســپاردەکردن داوە ،لــە کاتێــک لــە هەرێــی کوردســتان و و�تــا� عـ ب
پ
جگــە لــە بەكرێگرتـ نـى منداڵــدان بـ ن
ـوو� هەیــە.
ن � ق
ن
ـرا� و فقــی ئیســایم ،ناکرێــت سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ببنــە محــی گرێبەســت چونکــە ئــەم کارە
-2بــە گوێــرەى دادکاریــەکا� یاســای شارســتا� عـ ێ ڕ

پێچەوانــەى سیســتەیم گشـ تـى کۆمەڵگایــە و لــە ڕوێــی تــر پەیوەســتە بــە یاســای بــاری کــەیس.
ڵ
� ق
ـرا� و بــەرکار لــە هەرێــی کوردســتان لــە نێــوان سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى پیــاو ئافــرەت جێگـ یـر
-3نەسـ ب
ـە� منــا� بلــووری بەگوێــرەى یاســای بــاری کــەیس عـ ێ ڕ
ـ� بـ ن
نابێــت هەرچەنــد گرێبەسـ تـى هاوســەرگ�ی یش هەبێــت لــە نێوانیانــدا مــادام توانــاى بەیەکگەیشـ ت ن
ـوو� نەبێــت.
اوز� یاســاغ کــردووە کــە دەبنــە وێنەیــەک لــە وێنـ ن
ـەکا� ز �
ـانەکا� ڕژێنـ ن
ن
-4یاســادانەری هەرێــی کوردســتان چانـ ن
ـەکا� مامەڵەکــردن بــە
ـد� خانــە و شـ
ێ
ـد� ڕژێنـ ن
ـ� و چانـ ن
سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــەى مــرۆڤ ،بەمــەش فرۆشـ ت ن
ـەکا� ئەنــداىم زاوزێ بــە تایبــەت گونــەکان یاســاغ ک ـراوە.
ڕژێنەکا� ز �
ن
ن
ن
ن
اوز� ڕێکنەخستووە.
شانەکا�
سەرپێچیکرد� گواستنەوەى خانە و
شارستانیەکا�
-5یاسادانەری هەرێیم کوردستان شوێنەوارە
ێ
ڵ
ـە� منــا� زینایــان جێگـ یـر نەکــردووە ،بۆچونێــک پێیــان وایــە لەبــەر ئەوەیــە کــە بــە دڵنیـ یـا� نازانـین کێ بــاویک مناڵەکەیــە،
-6فقــی ئیســایم کاتێــک نەسـ ب
ڵ
بــە�م ئەگــەر دڵنیابووینــەوە ئەوکاتــە نەســەب جێگـ یـر دەبێــت ،ئــەو بۆچوونــە زیاتــر بەرژەوەنــدی کۆمەڵــگا و مناڵەکــەش بــەدی دەهێنێــت.
ڵ
ن
ـوو� هەیــە ،و تەنانــەت لــە دواى مـ ن
ـپاردەکرد� سـ �ـپ�م و هێلکۆکــە و هێلکۆکــەى پیتێـ نـراو لــە هەرێــی کوردســتان بـ ن
-7منــا� بلــووری و سـ
ـرد� مـ ێ�ـرد
ێ
ئامــادەن هێلکــەى پیتێـ نـراو بــۆ مناڵـ ن
ـدا� ئافرەتەکــەى دابنێنــەوە.
ن
ن
ن
�
ـە� بــۆ جێگـ یـر نابێــت
-8ئەگــەر چانــد� کۆرپەڵــە لــە دواى مــرد� خــاوە� سـ ێـپ�م ئەنجــام درا ،بــە گوێــرەى یاســای بــاری کــەیس بــەرکار مناڵەکــە نەسـ ب
چونکــە توانــاى بەیەکگەیشــت�ن ژن و مـ ێ�ـرد نەمــاوە.

ڕاسپاردە

ن
اسپاردەکا� ئەم توێژینەوەیەمان لەم پڕۆژە یاسا پێشنیارکراوە کۆکردۆتەوە:
ڕ
پڕۆژە یاسای ڕێکخست�ن مامەڵەکردن بە �
سپ�م و هێلکۆکەى مرۆڤ و کۆرپەڵە
ێ
ماددەى یەکەم:
ڵ
ن
یاسا� و شەرعیەکان ڕێپێدراون.
1سەنتەرەکا� منا� بلووری لە چوارچێوەى مەرجەی
ڵ
ن
ن
ت
چاند� منا� بلووری دەردەکات.
سەنتەرەکا�
ڕێنما� تایبەت بۆ کردنەوەى
تەندروس�
2وەزیریی
ماددەى دووەم:
ن
ن
ن
ئامادەبوو� خوودی هاوسەر ئەنجام بدرێت.
چاند� کۆرپەڵە لە سەنتەرێیک ڕێپدراو بە
پیتاند� بلووری و
مەرجە
ماددەى سێیەم
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ئەم کارانەى خوارەوە ڕێگایان پێنەدراوە ئەنجام بدرێن:
ڵ
ن
ن
ن
ن
ن
وکرد� نەسەب.
شانەکا� و هەرکارێک ببێتە هۆی تێکە�
خانەکا� و
ڕژێنەکا� زاوزێ و
-1چاند�
ن
-2کۆپیکرد� مرۆڤ.
ن
ن
زۆربوو� مرۆڤ و ئاژەڵ ڕێگاپێنەدراوە.
-3تێکەڵکرد� خانەى
ماددەى چوارەم
ت
ت
کەم� نەبێت و لە ( )10ســاڵ زیاتر نەبێت و ب ژ
كەم� نەبێت
پێ�اردنێك كە لە ( )10دە ملیۆن دینار
-1سز ا دەدرێت بە زیندانیکردنێک لە ( )7ســاڵ

ـەرپێ� ماددەى ســێیەم بکات لەم یاســایە.
و لە ( )20بیســت ملیۆن دینار زیاتر نەبێت هەرکەســێک سـ
چ
-2سز ا دەدرێــت بــە زیندانیــەک لــە ( )3ســاڵ زیاتــر نەبێــت و لــە ( )1يــەك ســاڵ کەمـ تـر نەبێــت و ب ژ
پێ�اردنێــك كــە لــە ( )10دە ملیــۆن دینــار كەمـ تـر نەبێــت
ـەرپێ� ماددەى دووەیم ئەو یاســایە بکات.
و لە ( )20بیســت ملیۆن دینار زیاتر نەبێت هەرکەســێک سـ
چ
ماددەى پێنجەم

ن
سەرپێچیکرد� ماددەى دووەیم ئەو یاسایە لە دایک دەبێت:
ئەو مناڵەى لە
ڵ
ن
مرد� یەکێک لە هاوسەرەکان بوو نەسەبەکەى بۆ جێگ�ی دەبێت بە�م م�ی ات ناگرێت.
-1ئەگەر لەدایکبوونەکەى لەدواى
-2ئەگەر هاوسەرەکان لە ژیان بوون ئەوکاتە نەسەب و م�ی ات جێگ�ی دەبن.
ماددەى شەشەم

ن
سەرپێچیکرد� ماددەى سێیەىم ئەو یاسایە لە دایک دەبێت:
ئەو مناڵەى لە
بایەلۆ� دەگەڕێتەوە.
ج
ج
دایبا�
نەسە� بۆ
بایەلۆ� دیاربوون
دایبا�
-1ئەگەر
ب
ب
ب
بایەلۆ� دیارنەبوون و نەدەتوانرا دیاربکرێت وەکو نەسەب نادیار مامەڵەى لەگەڵ دەکەین.
ج
دایبا�
-2ئەگەر
ب
ڵ
ن
خاوە� هێلکۆکەى بەتاڵکراو و خانەى کۆپیکراو دەگەڕێتەوە.
نەسە� بۆ
-3منا� کۆپیکراو
ب
ـە� ڕەزامەنــدی خـ ن
-4ئەگــەر مناڵێــک بـ ب ێ
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م و هێلکۆکــە پیتێ�ن ابــوو ،بــە هەڵــە یــان بــە مەبەســت ئەوکاتــە م�ی اتگرتــن جێگـ یـر نابێــت مەگــەر
بەدانپێدانـ نـا� خـ ن
ـاوە� سـ ێ�ـپ�م یــان هێلکۆکەکــە نەبێــت لەبــەردەم دادگا.
ماددەى حەوتەم

ن
دادکاریەکا� پێچەوانەى ئەم یاسایەبن مادام بەژەوەندیەیک زیاتر بۆ مناڵەکە بەدی نەهێنێت.
کار بە هیچ یاسایەیک تر ناکرێت

سەرچاوەکان
پەرتوک:

ف
ف
ق
ن
ـ� (المتــو�1252 :ـه) ،رد المحتــار عــى الــدر المختــار ،دار الفكــر-
ابــن عابديــن ،محمــد أمـ يـ� بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمش ـ ي الحنـ يبـ يـروت ،ط1412 ،2ـه 1992 -م.
َ ََ
ن ف
ف
ف
ـا� ي� الفقــه
ـ� (المتــو�616 :ـه) ،المحيــط ب
ال�هـ ي
أبــو المعـ يـال برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري الحنـ ي
ن
ض
سام الجندي ،دار الكتب العلمية ،يب�وت – لبنان ،ط 1424 ،1ـه 2004 -
النعما� فقه اإلمام ب ي
ي
ر� هللا عنه ،المحقق :عبد الكريم ي
أ� حنيفة ي
م.

ف
ن
المد� الجديد ،دار احياء ت
العر� ،يب�وت لبنان.
ال�اث
عبدالرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط ي� ش�ح القانونبي
ي
ف
ف
االسالم المقارن والقانون ،ط.10
الم�اث والوصية وحق االنتقال ي� الفقه
لم ،ي
ي
اه الز ي
مصط� ابر يف
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطـ ب يـى (المتــو�520 :ـه) ،البيــان والتحصيــل والـ شـرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة ،حققــه :دـام ،بـ يـروت  -لبنــان
محمــد حــج ي وآخــرون ،دار الغــرب اإلسـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ف
ش
ـ� (المتــو�794 :ـه) ،المنثــور ي� القواعــد الفقهيــة ،وزارة األوقــاف الكويتيــة ،ط،2
-أبــو عبــد هللا بــدر الديــن محمــد بــن عبــد هللا بــن بهــادر الزركـ ي

1405ـه 1985 -م

ق
ـدس
ـدس ثــم الدمش ـ ي الحنبـ يـ� ،الشـ ي
ـه� بابــن قدامــة المقـ ي
أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيـ يـ� المقـ يف
(المتــو�620 :ـه) ،المغ ـن ي البــن قدامــة ،مكتبــة القاهــرة1388 ،ـه 1968 -م
األحكام شال�عية ف ي� ضوء المستجدات الطبية والبايولوجية العرصية ،جهاد حمد حمد ،2017 ،دار المعرفة.
ف
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحسـ ي نـ� القــدوري (المتــو� 428 :ـه) ،التجريــد للقــدوري ،المحقــق :مركــز الدراســات الفقهيــة
عل جمعة محمد ،دار السالم  -القاهرة ،ط 1427 ،2ـه  2006 -م.
واالقتصادية ،أ .د محمد أحمد رساج  ...أ .د ي
ف
(المتو�1429 :ـه) ،فقه النوازل ،مؤسسة الرسالة ،ط 1416 -1ـه 1996 ،م.
بكر بن عبد هللا أبو زيدف
ف
ـنيك (المتــو�926 :ـه) ،الغــرر البهيــة ي� ش�ح البهجــة الورديــة ،المطبعــة
زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري ،زيــن الديــن أبــو يحـ يـى السـ يالميمنيــة.
ف
العجيل األزهري ،المعروف بالجمل (المتو�1204 :ـه) ،فتوحات الوهاب بتوضيح ش�ح منهج الطالب المعروف
سليمان بن عمر بن منصوري
ين
الطالب� للنووي ثم ش�حه ف ي� ش�ح منهج الطالب) ،دار الفكر ،د.ط.
بحاشية الجمل (منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج
ئ
الطباطبا� ،فقه االستنساخ ش
الب�ي والخاليا الجذعية والفتاوى الطبية ،دار الهالل1434 ،هـ2013-م.
السيد محمد سعيدي
عارف عل عارف القردا�غ  ،قضايا فقهية ف� نقل االعضاء شالب�ية،2011،ط.1
ي
ي
ي
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ّ
ّ
الفقــه الميــر ،مــدار الوطــن للنـ شـر ،الريــاض -
عبــد هللا بــن محمــد الطيــار ،أ .د .عبــد هللا بــن محمــد المطلــق ،د .محمــد بــن إبراهيــم المــوسِ ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ط.2011 ،2

ف
ف
ـو�683 :ـه) ،االختيــار لتعليــل المختــار ،عليهــا تعليقــات:
ـ� (المتـ
عبــد هللا بــن محمــود بــن مــودود الموصـ يـ� البلـ يـدح ،مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنـ ي

الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة (مــن علمــاء الحنفيــة ومــدرس بكليــة أصــول الديــن ســابقا) مطبعــة الحلـ ب يـى  -القاهــرة (وصورتهــا دار الكتــب العلميــة -
وغ�هــا) 1356 ،ـه  1937 -م.
بـ يـروت ،ي
ئ
الجنا� اإلسالم مقارنا بالقانون الوضع ،مكتب دار ت
عبدالقادر عودة ،شال�اث.2005 ،
الت�ي ــع
ي
ي
ي
ف
ن
ف
ـو�587 :ـه) ،بدائــع الصنائــع ف� ترتيــب ش
ال�ائــع ،دار الكتــب العلميــة،ط،2
ـ� (المتـ
عــاء الديــن ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاسـ يي
ـا� الحنـ ي
1406ـه 1986 -م.
اإلسالم ،2001 ،دار الثقافة ،ط.7
السالوس ،موسوعة القضايا الفقهية المعارصة واالقتصاد
عل احمدي
ي
ي
ف
ـ� (المتــو� 478 :ـه) ،التبــرة ،تحقيــق :الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب ،وزارة األوقــاف
ـ� ،أبــو الحســن ،المعــروف باللخـ ي
عـ يـ� بــن محمــد الربـ يوالشــؤون اإلســامية ،قطر ،ط 1432 ،1ـه  2011 -م.
محمد شلتوت ،الفتاوى دراسة لمشكالت المسلم المعارص ف� حياته اليومية العامة ،دار شال�وق. 2004 ،
ي
محمد عل محجوب ،الوسيط ف� شاالسالم ونظرياته العامة ،دون طبعة ،دون سنة
الت�ي ــع
ي
ي
ي
ف
ن
ـدا� ،مســتجدات العلــوم الطبيــة وأثرهــا ي� اإلختالفــات الفقهيــة ،أطروحــة الدكتــوراه ،جامعــة أم درمــان اإلســامية،
محمــد نعمــان محمــد عـ يـ� البعـ يكليــة ش
ال�يعــة والقانــون ،قســم الفقــه المقــارن1433 ،هــ.2012-
ف
مصط� ابراهيم الزلم ،أسباب االباحة األعمال الجرمية ف� شال�يعة والقانون ،ط ،2أربيل.2010،
ي
ي
ف
مصط� ابراهيم الزلم ،الكامل للزلم ف� شال�يعة والقانون ،مجموعة األبحاث الطبية ،ط ،1ج.22
ي ي
ي
ف
منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهـ تـو�1051 :ـه) ،الــروض المربـ ــع ش�ح زاد المســتقنع ،ومعــه:
ـو� الحنبــى (المتـ

حاشــية الشــيخ العثيمـ ي ن
ـ� وتعليقــات الشــيخ الســعدي ،دار المؤيــد  -مؤسســة الرســالة.
َّ
ْ
ْ ُ
مصط� ُّ
ف
ُّ
الز َح ْي ّ
اإلسالم وأدل ُت ُه ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،4د.ن.
الفقه
َ-وه َبة بن
لِ ،
ي
ِي
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نامە و �ێز
ت�ەکان

ن
ـام ،رســالة ماجسـ يـت� ،جامعــة أبوبكــر بلقايــد- ،تلمســان -الجزائــر،
سـ يـ� والفقــه االسـ ي
ـك�يفة محمــد الطيــب ،التلقيــح االصطنـ ي
ـاع بـ يـ� القانــون الوضـ ي

كلية الحقوق والعلوم السياســية.2017-2016 ،
ف
ـه� ســامة حافــظ األغــا ،قــوادح النســب ي� ضــوء علــم الوراثــة المعــارص1431 ،هــ2010-م ،رســالة الماجسـ يـت� ،الجامعــة اإلســامية-غزة ،كليــة
سـ يش
ال�يعــة والقانــون.
ن
ـ� دراســة مقارنــة ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة أبوبكــر بلقايد-تلمســان،
عــال بــرزوق أمــال ،أحــكام النســب بـ يـ� القانــون الجزائـ يـري والقانــون الفرنـ يكليــة الحقــوق والعــوم السياســية.2015-2014 ،
لبـ نـى محمــد جـ بـر /شــعبان الصفــدي ،األحــكام شال�عيــة المتعلقــة باإلخصــاب خــارج الجســم ،رســالة الماجسـ يـت� ،الجامعــة اإلســامية-غزة ،كليــة
ش
ال�يعــة والقانــون ،قســم الفقــه المقــارن1428 ،هــ2007 -م.
توێژینەوەکان

حســن حمــاد حميــد ،الحمايــة الجنائيــة ألجنــة األنابيــب ،بحــث منشــور ف ي� مجلــة القانــون للدراســات والبحــوث القانونيــة تصــدر عــن كليــة القانــون/جامعــة ذي قــار ،العــدد الســادس.2012 ،

ف
ف
ن
ن
ـو� دراســة مقارنــة
حيــدر حسـ يـ� كاظــم الشــمري ،عـ يـ� شــاكر عبــد القــادر البــدري ،االتجاهــات الفقهيــة المعــارصة ي� حكــم التلقيــح بمـ ي الــزوج المتـ ين
ن
ـو� ،مجلــة دراســات اســامية معــارصة ،العــدد التاســع -الســنة الرابعــة .2013
ـام والقانـ ي
بـ يـ� الفقــه االسـ ي
ن
ش
ـوا� والنبـ تـا� بـ ي ن
ـ� العلــم والديــن ،الطبعــة االوىل ،عمــان .2000 ،الشــيخ محمــد المختــار
ي
خليــل البــدوي ،االستنســاخ برمجــة الجنــس البــري والحيـ يف
ش
ت
ـام بجــدة
ـام التابــع لمنظمــة المؤتمــر االسـ ي
ـام مفــى الجمهوريــة التونســية ،االستنســاخ البــري ،بحــث منشــور ي� مجلــة مجمــع الفقــه االسـ ي
السـ ي
ف
ي� العــدد .10
عبدالحليــم عبدالحافــظ خالــد ،أثــر االستنســاخ عــى قضايــا النســب ومــا يتبـ نـى عليهــا مــن إشــكاالت ش�عيــة وقانونيــة ،مجلــة الجامعــة العراقيــة،العــدد (.)3/29
ـدول حــول االستنســاخ البـ شـري ،مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن،2012 ،
عدنــان عبــاس مــوىس النقيــب ،المســؤولية األخالقيــة للمجتمــع الـ يالمجلــد14 :
وال�عيــة والقانونيــة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كليــة ش
عــ� محمــد يوســف المحمــدي ،االستنســاخ مــن الناحيــة العلميــة شال�يعــة والقانــون،
ي
ف
ن
الجــزء الثــا� مــن عــدد خــاص بأبحــاث مؤتمــر (الطــب والقانــون) الــذي نظمتــه كليــة ش
ال�يعــة والقانــون بالتعــاون مــع كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة ي�
ي
الفـ تـرة مــن  9-7محــرم 1419الموافــق مــن  5-3مايــو 1998م.
نافــع تكليــف مجيــد دفــار العمــاري ،الحمايــة الجزائيــة الموضوعيــة للتلقيــح الصنــاع البـ شـري ،شــباط  ،2018مجلــة كليــة تال�بيــة األساســية للعلــوم
ي
ت
ال�بويــة واإلنســانية ،جامعــة بابــل ،العــدد .37
ن
ف
ش
ـا� مــن
وهبــة مصطــى زحيـ يـ� ،الجوانــب اإلنســانية واألخالقيــة والدينية،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كليــة ال�يعــة والقانــون ،الجــزء الثـ يف
عــدد خــاص بأبحــاث مؤتمــر (الطــب والقانــون) الــذي نظمتــه كليــة ش
ال�يعــة والقانــون بالتعــاون مــع كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة ي� الفـ تـرة مــن 9-7
محــرم1419ه الموافــق مــن  5-3مايــو 1998م.
ن
ن
ـاع وتأجـ يـر األرحام،مجلــة كليــة القانــون للعلــوم
يــارس محمــد عبــدهللا ،خليــل إبراهيــم حسـ يـ� ،الموقــف القانـ يـو� مــن عمليــة التلقيــح اآلصطنـ ي
القانونيــة والسياســية ،2016 ،المجلــد  ،5العــدد.part 1/17:
ن
عەڕە�
وێبسایت بە زما�
ب
عیل سنوس ،القانون وبیع االمشاج ش
الب�یەwww.oudnad.net ،
ي
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ڵ
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جاڕنامەىقانون عمليات زرع االعضاء ش.2016 ) لسنة11( الب�ية ومنع االتجار بها رقم
British Human Fertilisation and Embryology Act 2008ف
االسالم
أحكام وآثار التعامل بالبويضات وم�ن ي االنسان ي� القانون والفقه
ي
ن
 ريبوار مغديد محمود:المد� المساعد
المدرس
ي
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 والـ تـى مــن خاللهــا يصــل المـن بالبويضــة بغـ يـر الطريــق الجنــ� المبـ ش،ظهــرت أنــواع وصــور مختلفــة للتعامــل بالبويضــات ومـن اإلنســان
،�ـا
ي
ي
ي
ي
ف
ت
 ســواء، وقــد نظمــت بعــض الــدول أحــكام التعامــل بالبويضــات وم ـن ي الرجــل،�ـو
ـاع ي� مجــال الطــب البايولـ ج ي
وذلــك بعــد اخــراع التلقيــح االصطنـ ي
ف
ف
 ولكــن ث،ببيعهمــا أو ت�عهمــا أو إيداعهمــا
 فمــا هــو مســموح ي� بلــد قــد يمنــع،أك�يــة األنــواع وصــور التعامــل تخالــف اآلداب والنظــام العــام ي� مجتمعنــا
ب
 ومنــع كل مــا تهــدم، لــذا يجــب علينــا أن نقــف عنــد أنــواع التعامــات الــواردة عــى البويضــات والمـن ي للوصــول إىل تنظيــم التعامــل بهمــا،مــن بلــد آخــر
ف
ف
�و
ـام ي
 وألجــل ذلــك حاولنــا تجســيد تصويــر أنــواع التعامــات الــواردة وبيــان صورهــا للوصــول إىل حقيقــة الحكــم ي� الفقــه اإلسـ ي،المصلحــة العامــة
ً
ت
القوانـ ي ن
وم�اثــه؛ إذ تحــدث
 وإذا منعنــا نوعــا مــن أنواعهــا أو صــورة مــن صورهــا فــإن اآلثــار ت�تــب عــى التعامــل بهمــا مــن حيــث تحديــد نســب المولــود ي،�ـ
ً
ً
ف
ف
�ن
ن
و� ختام البحث
المشــكلة ي� تحديد النســب
ي
 ي، وعموما ســتفرق األحكام بوجود عقد الزواج يب� صاحب الم ي والبويضة وعدمه،والم�اث آحيانا
ت
.اق�حنــا مـ شـروع قانــون حــول تنظيــم أحــكام وآثــار التعامــل بالبويضــات ومـن ي اإلنســان
the provisions and implications of dealing with human sperm and egg in law and Islamic jurisprudence

Abstract
After the emergence of artificial fertilization in the field of medical science, different methods of dealing
with human sperm and egg appeared under which human sperms and eggs are united in addition to direct sex.
Therefore, it is seen that some countries have regulated the sale of and lending sperm and egg in their laws.
However, most of such dealings are not commensurate with our culture and public system. Hence, we need to
shed the light on this subject and prevent any act on human sperm and egg which eradicates public interest.
Thus, this research has attempted to highlight the types and methods of dealing with this subject and after
that we explained the legal and Islamic provisions regarding this issue. Even though if legislator prevents such
act, it will have legal implications, because if the sperm and egg of foreign people are fertilized, it is necessary
to determine lineage and heritage of the child. Thus, the problem of determining lineage of the child arises.
Therefore, we have made difference between a situation if there is a marriage contract between the owner of
the sperm and egg or not. Finally, we have proposed a bill to regulate the provisions and implications of dealing
with human sperm and egg.
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ين
�المخطئ
المنه� مع
ضوابط التعامل
ج ي
دراسة قرآنية
Rules for systematic dealing with wrongdoers, a Qur’anic study
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ملخص البحث

ً
ً
ف
ف
ن
اإلنسا� ،سواء كان الخطأ فرديا أم جماعيا ،فاإلنسان ي� جبلته القصور،
يركز هذا البحث عىل الضوابط والقواعد القرآنية ي� التعامل مع الخطأ
ي
ف
ف
ـال هــذا القصــور وهــذه المشــاعر يوقعــه ي� أخطــاء وتجــاوزات ي� حــق غـ يـره ،ونتيجــة لنقــص
مكــون مــن مشــاعر يصعــب الســيطرة عليهــا ،وبالتـ ي
ً
ـرا يتــم تكبـ يـر الخطــأ الصغـ يـر ،وتصغـ يـر الخطــأ الكبـ يـر .وبمــا أن أنــواع المخطئـ ي ن
ـ� ليســوا ســواء،
مهــارات التعامــل مــع األخطــاء ومعالجتهــا ،فإنــه كثـ ي
ف
ـ� عــن علــم وإرصار ،ومنهــم مــن يخـ ئ
منهــم مــن يخـ ئ
ـ� عــن ســهو وغفلــة ،لذلــك تحــاول هــذه الورقــة أن تلـق ي بنظــرة فاحصــة عــى مــا جــاء ي� كتــاب
ربنــا ســبحانه مــن آيــات حــول هــذ الموضــوع ،ليدلنــا عــى معالــم المنهــج الصحيــح ف� التعامــل مــع المخطئـ ي ن
ـ� .وســوف يعتمــد البحــث عــى المنهــج
ي
االســتقر ئا� والتحليــ� .ويتوقــع أن يصــل البحــث اىل اســتخراج ضوابــط منهجيــة مــن روح اآليــات لكيفيــة التعامــل مــع المخطئـ ي ن
ـ�.
ي
ي
ئ
المخط ،دراسة ،تحليل.
الكلمات المفتاحية :ضوابط ،القرآن الكريم ،التعامل،

Abstract
This research is focusing on the Quranic rules and regulations in dealing with human error, whether it
is an individual or collective error. The human is a weak creature, shortcomings are in his nature, composed of
feelings that are difficult to control, and thus, this deficiency and these feelings implicate him in mistakes and
excesses toward others. And because of lacking skills of dealing with errors and resolving them; greatly maximized small errors, and minimizing big errors. Since the types of wrongdoers are not alike, some of them make
mistakes knowingly and insistently, and some of them make mistakes about negligence and negligence,, so this
paper tries to take a closer look at what is written in the book of our Lord Almighty verses on this subject, to
guide us to the parameters of the correct approach in dealing with the wrongdoers. The research will depend
on the inductive and analytical approach. It is expected that the research will lead to extracting systematic rules
from the spirit of the verses for dealing with the wrongdoers
Keywords: Rules, Holy Qur’an, dealing with, wrong, study, analysis.

المقدمة
ين
ين
ين
أجمع� ،أما بعد،
المرسل� سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم
العالم� والصالة والسالم عىل سيد
الحمد هلل رب
َّ
ف
ف
فــإن هللا تعــاىل خلــق اإلنســان وجعــل ي� جبلتــه وتكوينــه القصــور والوقــوع ي� الخطــأ ،بــل جعلــه صفــة مالزمــة لــه ،لكننــا مــع يقيننــا بهــذه المســلمة
ـ� أحدنــا ،فيســتعتب ويعتــذر باالستشــهاد بقولــه (صــل هللا علیــه وســلم)« :كل ب ـن آدم خطــاء وخـ يـر الخطائـ ي ن
ال نــكاد نتذكرهــا إال حـ ي ن
ـ� يخـ ئ
ـ�
ي
التوابــون»[ ،]1ويــرى أن مــن حقــه عــى اآلخريــن أن يقبلــوا عــذره ويصفحــوا عــن زلل ــه ،إذ هــو أخوهــم غـ يـر المعصــوم مــن الخطــأ .فاألخطــاء ســمة
ش
ب�يــة وفطــرة إنســانية.
ـ� يخطــأ أحــد بحقــه ،أو يعصيــه ابنــه ،أو ُ
لكــن ف� المقابــل ،ال يتعامــل مــع أخطــاء اآلخريــن بنفــس الطريقــة ،بــل تثــور ثائرتــه حـ ي ن
زوجتــه ،وهكــذا األمــر
ي
عنــد الجميــع ،ال يعــذر أحــد أحــدا وال يتجــاوز عبــد عــن عبــد اال نــادرا.
والقضيــة تظهــر معالمهــا بشــكل دقيــق حـ ي ن
ـ� يحــاول بعضنــا معالجــة األخطــاء عنــد الغـ يـر بطريقــة ال منهجيــة ،فيخـ ئ
ـ� وهــو يحــاول تغيـ يـر الخطــأ،
فينتــج عــن ذلــك نتائــج ســلبية أو ربمــا عكــس المطلــوب ،وذلــك لنقــص مهــارات التعامــل مــع األخطــاء ومعالجتهــا ،فيتــم تكبـ يـر الخطــأ الصغـ يـر،
وتصغـ يـر الخطــأ الكبـ يـر.

ف
ين
والمخطئ� ،بغية معالجتها وفقا للتعاليم اإللهية واإلرشــادات
من هنا جاءت فكرة الموضوع يل�ســم منهجا قرآنيا واضحا ي� التعامل مع األخطاء
ن ف
غ�نــا مــن الهفــوات والزلــل و األخطــاء ،وهللا المســتعان.
ـا� ي� تعاملنــا مــع مــا يصــدر منــا ومــن ي
النبويــة ،ولعلنــا نقتــدي بالمنهــج الربـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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أهمية البحث:

ف
ف
تظهــر أهميــة البحــث ي� إرســاء قواعــد منهجيــة قرآنيــة للتعامــل مــع األخطــاء اإلنســانية ،ليتمســك بهــا اإلنســان المســلم ي� معالجتــه ألخطــاء اآلخريــن
تجاهــه ،يك ال يقــع ف ي� خطــإ آخــر أ كـ بـر منــه ،وتكـ بـر المشــكلة ،ممــا تــؤدي اىل نتائــج غـ يـر مرغوبــة.

مشكلة البحث:

ف
تكمــن مشــكلة البحــث ي� كيفيــة تعاملنــا مــع مــا يصــدر منــا مــن األخطــاء ،فنحــاول بت�يرهــا بشـ تـى الوســائل والطــرق ،ومــن جانــب آخــر ال نتعامــل مــع
اآلخريــن بنفــس الطريقــة ،بــل نحــاول تحميلــه عواقــب أخطائــه ،ونتبــادر اىل معاتبتــه و معاقبتــه ،وال نقبــل اعــذاره و اعتــذاره ،بــدون األخــذ بنظــر
االعتبــار طبيعتــه ش
الب�يــة ،كمــا نفعلــه مــع أنفســنا ،لــذا تحــاول هــذه الدراســة معالجــة هــذه القضيــة عـ بـر طــرح األســئلة التاليــة:

أسئلة البحث:

ف
وماه عالجها؟
ه األخطاء الواردة ي� القرآن الكريم ؟
ي
-1ما ي
ف
ه الضوابط القرآنية ي� التعامل مع األخطاء؟
-2ما ي

أهداف البحث:

ف
ت
وال� حدثت زمن ال�نز ول ،وكيف تعاىط القرآن الكريم معها وعالجها.
-1اإلشارة اىل نماذج واقعية من األخطاء الواردة ي� القرآن الكريم ،ي
-2استخراج القواعد والضوابط القرآنية ف� معالجة األخطاء ش
الب�ية.
ي

هيكل البحث:
التال:
تتكون البحث من مقدمة و ثالثة مباحث وخاتمة عىل النحو ي
ً
المبحث األول :تعريف الخطأ لغة واصطالحا.
ن
ت
ال� عالجها القرآن الكريم
المبحث ي
الثا� :نماذج من األخطاء ي
المبحث الثالث :ضوابط قرآنية ف ي� التعامل مع األخطاء.
الخاتمة.

منهج البحث:

ين
ين
اآلتي� ف ي� معالجة الموضوع:
المنهج�
تحاول الدراسة اتباع
ئ
ش
ت
يتما� وطبيعة الموضوع.
ال� تتحدث عن الموضوع ،وترتيبها ترتيبا علميا
المنهج االستقر ي
ا� :للكشف عن اآليات ي
المنهــج التحليــ� :لتحليــل وتفسـ يـر اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة وأقــوال المفرسيــن والمهتمـ ي ن
ـ� بالموضــوع ،ثــم اســتخراج المناهــج والنتائــج
ي

المرجــوة مــن تنــاول الموضــوع.

ً
المبحث األول :تعريف الخطأ لغة واصطالحا:

َ َ َ
ُ ْ ً
َ
ـ� ،خطــأَ :خـ َ
أوال -الخطــأ لغــة :جــاء ف� كتــاب العـ ي ن
غ�هــا .وأخطــأ إذا
ـاط ٌء .والخطيئــة :أرض يخطؤهــا المطــر ويصيــب ي
ي
ـ�ء الرجــل ِخطئــا فهــو خـ ِ ي
ي
َ َ ْ
َ َ ُْ َ ْ َ ً
ُ ْ َ ْ َ
َ
لــم يصــب الصــواب .والخطــأ :مــا لــم يتعمــد ولكــن يخطــأ خطــأ وخطأتــه تخ ِطئــة[.]2
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ف
ت
اآل�:
ثانيا -الخطأ ي� االصطالح :فقد وردت عدة تعريفات للخطأ نذكر منها ي
ف
ن
ـا�“ :الخطــأ هــو مــا ليــس لإلنســان فيــه قصــد ،وهــو عــذر صالــح لســقوط حــق هللا تعــاىل إذا حصــل عــن اجتهــاد ويصـ يـر شــبهة ي� العقوبــة
قــال الجرجـ ي
ً ف
حـ تـى ال يؤثــم الخـ ئ
ـاط وال يؤاخــذ بحــد وال قصــاص ،ولــم يجعــل عــذرا ي� حــق العبــاد حـ تـى وجــب عليــه ضمــان العــدوان ووجــب بــه الديــة ،كمــا إذا رىم
ً
شـ ً
غرضــا فأصــاب ً
ـخصا ظنــه صيـ ًـدا أو ً
آدميــا ،ومــا جــرى مجـراه ،كنائــم ثــم انقلــب عــى رجــل فقتلــه”[ .]3يقــول الفراهيــدي:
حربيــا ،فــإذا هــو مســلم ،أو
َ
والع ْمـ ُـد :نقيــض الخطــأ[ .]4وعكــس الخطــأ الصــواب ،وهمــا يســتعمالن ف ي� المجتهــدات ،والحــق والباطــل يســتعمالن ف ي� المعتقــدات[.]5
َ
ً ف َ
ً
شَّ ْ ف
ف
ت
َ ََْ ُ َ
ـ�ء ِ ي� غـ يـر َم ْو ِضعــه َويجــوز أن يكــون َص َوابــا ِ ي� نفســه
وهنــاك م�ادفــات للخطــأ ،منهــا مثــا الغلــط ،فقــد جــاء ي� الفــروق أن أن الغلــط هــو وضــع الـ ي
َ ْ َ َ َ
َ َ ً
ْ َ َ َ َ َ
شَّ ْ ف
س ْال َغ َلط َما يكون َّ
ان َّ
ابا عىل َ
الص َواب خ َلفه بل ُه َ
الص َواب ِخ َلفه َو َل ْي َ
غ� َم ْو ِضعه[.]6
وضع
و
ك
ا
م
أ
ط
خ
فال
جه،
و
و
ص
يكون
ل
والخطأ
ال�ء ِ ي� ي
ِ
ي
َّ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ـ�ء َعــن الـ ش ْ
ومــن المرادفــات لكلمــة الخطــأ الزلــل ،ومــن تعريفاتهــا اللغويــة :زل الـ ش ْ
ـ�ء ِإذا دحــض عنــه يــزل زال وزليــاَ .وزل الرجــل زلــة قبيحــة ِإذا َوقــع
ي
ي
َ
َّ ْ
ْ َ
ف َ َ ْ
َ
َّ
َ َ َ
َ
ـالل مــن زلــة العالــم[.]7
احشــاَ .و ِمنــه ق ْولهــم :ن ُعــوذ ِبـ
ِ ي� أمــر مكـ ُـروه أو أخطــأ خطــأ ف ِ

ن
ت
ال� عالجها القرآن الكريم
المبحث
ي
الثا� :نماذج من األخطاء ي

ف
ن
ن
ث
اإلنسا� كله ،هما:
أك� خطأين وقعا ي� التاري ــخ
آ� بأك� من موضع وموقع يتحدث بأساليب متنوعة عن ب
ي
جاء الخطاب القر ي
ش ً
ً
ـ� رفــض الســجود آلدم بعــد أن أمــره هللا عــز وجــل بشــكل مبـ ش
ـ� حـ ي ن
ـا�ا مــن هللا بالفعــل ،وذلــك مــا وقــع مــن إبليــس اللعـ ي ن
ـا� ،فــكان
األول :كان أمـرا مبـ
ً
ً
ً
َ َ َ ْ
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ت َ َ ْ ِّ
ْ َ َّ َ
الديـ ِـن﴾ [ص.]78-77 :
ـال فاخـ ُـر ْج ِمن َهــا ف ِإنــك َر ِجيـ ٌـم ( )77و ِإن عليــك لعنـ ِ يـى ِإل يــو ِم
العقــاب شــديدا وحاســما ومؤلمــا ،قــال تعــاىل﴿ :قـ
ً
ن
نهيا عن فعل ،وذلك ما حدث من ســيدنا آدم وزوجه حواء عليها الســام حينما نهاهما هللا (عزوجل) عن أكل الشــجرة بشــكل ش
مبا�
والثا� :كان
ي
َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
ً ََ َْ
َ
الظالم نَ
�﴾ [البقرة.]35 :
أيضا:
﴿ول تق َر َبا ه ِذ ِه الشجرة فتكونا ِمن
ِِي
ً
فتــم التعامــل مــع هذيــن الخطأيــن بأســلوب حاســم ،أمــا إبليــس فقــد لعــن وطــرد مــن الجنــة ونــال غضــب هللا أبــدا ،وأمــا آدم وزوجــه فأخرجــا مــن
ً
الجنــة ،ولكنهمــا أظهـرا التوبــة والخنــوع والذلــة هلل عــز وجــل ،فأكرمهمــا هللا عــز وجــل بكلمــات خاصــة فتــاب عليهمــا ســبحانه .قــال تعــاىل مخـ بـرا عــن
 َ َ َ :ىقَّ َ
آد ُم مـ ْـن َ ِّربــه َكل َمـ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َ َّ َّ ُ َّ ُ
ه مــا عـ بـرت عنــه ســورة األعـراف ،قــال
ذلــك ﴿فتلـ
ِ ِ ٍ
ِ
ـات فتــاب عليـ ِـه ِإنــه هــو التــواب الر ِحيــم﴾ [البقــرة ]37 :وكانــت تلــك الكلمــات ي
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ
َّ َ
َ َ
ْ
َ ْ َ ْ
ْ
ْ
اسيـ َـن﴾ [األعـراف.]23 :
تعــاىل﴿ :قــال ربنــا ظلمنــا أنفســنا و ِإن لــم تغ ِفــر لنــا وترحمنــا لنكونــن ِمــن الخ ِ ِ
ف
من جهة أخرى ،نجد أن هللا (ســبحانه وتعایل) قد أمر إبليس لعنه هللا بشــكل ش
مبا� ،ولو دققنا النظر ي� الخطأين لوجدنا أن وراء خطيئة إبليس
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ً
ً
ـال أ َنــا َخـ يْ ٌـر ِم ْنـ ُـه َخ َل ْق َتـ ِن ِمـ ْـن َنــار َو َخ َل ْق َتـ ُـه ِمـ ْـن ِطـ ي ن
ـ�﴾ [األعـراف:
نيــة مبيتــة وقصــدا وعمــدا ،لهــذا قــال تعــاىل﴿ :قــال مــا منعــك أل تســجد ِإذ أمرتــك قـ
ٍ
ٍ
ي
ً
 ،]12عــى عكــس مــا كان مــن آدم وحــواء فقــد كان خطأهمــا عابـرا دون تخطيــط مســبق ،ودون نيــة مبيتــة بتعمــد المخالفــة ،ولهــذا أكرمهمــا بكلمــات
ن
ن
ن
ـ�ء.
ـاطء ،وكلمــة مخـ ي
مــن عنــده تــاب عليهمــا مــن خاللهــا .وهنــا يمكننــا أن نفــرق بـ يـ� كلمتـ يـ� مهمتـ يـ� :همــا كلمــة خـ ي
ف
ف
ن
آ� وردت لمــن صــدر منــه خطــأ مــع تبييــت ونيــة متعمــدة لفعلــه ،وذلــك كمــا ورد ي� حــق إخــوة يوســف (عليــه الســام)
فالخــاىطء ي� الخطــاب القــر ي
ومــا صــدر كذلــك مــن امـرأة العزيــز.
أمــا كلمــة مخــىء فقــد وردت لمــن صــدر عنــه الخطــأ دون نيــة مبيتــة وقصــد متعمــد لفعلهــا .كمــا جــاء ف ي� القتــل الخطــأ ف ي� ســورة النســاء ،قــال تعــاىل:
َّ َ ً
َّ ٌ َ َ
ٌ
َ ً َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َْ ْ
َ َ َ ْ
﴿و َمــا كان ِل ُمؤ ِمـ ٍـن أن َيق ُتـ َـل ُمؤ ِم ًنــا ِإل خ َطــأ َو َمـ ْـن ق َتـ َـل ُمؤ ِم ًنــا خ َطــأ ف َت ْح ِريـ ُـر َرق َبـ ٍـة ُمؤ ِم َنـ ٍـة َو ِد َيــة ُم َســل َمة ِإل أ ْه ِلـ ِـه﴾ [النســاء.]92 :
يقــول الطـ بـري :وأمــا قولــه”:إال خطــأ” ،فإنــه يقــول :إال أن المؤمــن قــد يقتــل المؤمــن خطــأ ،وليــس لــه ممــا جعــل لــه ربــه فأباحــه لــه .وهــذا مــن االســتثناء
ْ َ َ َ
َ َ ُ
َّ َّ َ َ ْ َ
َ
ِّ
ُ
الل قــد ت َجـ َـاوز عـ ْـن أ َّمـ ِ ت يـى الخطــأَ ،والن ْسـ َـيان،
«إن
الــذي يســميه أهــل العربية”االســتثناء المنقطــع”[ .]8وقــال نبينــا الكريــم (صــل هللا علیــه وســلم)ِ :
َْ
ُ ْ ُ ََ
َْ َ
 ْ ََْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ :ف َ
َ ُ َ َ َُ ف ُُ َ
ال ْحـ َ
ـوت َب ْ
ـض ال ْحــكام
ـ
ع
ـ
ب
ث
ـا�
ـ
ن
ي
ل
ـو
ـ
ه
و
ال،
ـو
ه
ـذ
ـ
ه
َو َمــا ْاســتك ِرهوا عل ْيـ ِـه»[ ]9يقــول صهيــب عبــد الجبــار هــو ِكنايــة عــن عــدم ِكتابــة الثــام علي ِهــم ِ ي�
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
َ ُ
َْ
َ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ
ُّ ْ
ُْْ
ف َ
ْ َ َ
ال ْحـ َـوالَ ،ك َض َمــان ْال ُم ْت َل َفــات َو َغـ ْـرهَ ،ف َهـ َـذا ْال َحديــث ُ
ـب عل ْيـ ِـه
«رِفـ َـع عـ ْـن أ َّمـ ِ ت يـى الخطــأ» مــع أن الق ِاتــل خطــأ ي ِجـ
الدن َي ِو َّيــة َوالخ َر ِو َّيــة ل ُهـ ْـم ِ ي� هـ ِـذ ِه
ِ
ِ
يِ
َْ
َ َّ َ َ
َّ َ
ُ َ َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ
َ
ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ
الد َيــةَ ،ول َهـ َـذاَّ ،
الصــا ِة َوغ يْ ِ� َهــا ِمـ ْـن ال ْع َمــال[ .]10وكل ذلــك مــن بــاب قولــه تعــاىل:
﴿ربنــا ل
ـاب عــى
الص ِحيــح أن الص ِغـ يـر يثـ
الكفــارة ،وعــى الع ِاقلــة
ِ
ْ
َ
ُ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ
ف
ف
ف
ت
و�
و� هــذا المجــال ســنورد بعــض األمثلــة الـ يـى جــاءت ي� حــق النـ ب يـى الكريــم (صــل هللا علیــه وســلم) ي
تؤ ِاخذنــا ِإن ن ِســينا أو أخطأنــا﴾ [البقــرة .]286 :ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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صحابتــه الكـرام ،وننظــر كيــف تــم التعامــل معهــا:
ً
ف
الن� الكريم محمد (صل هللا علیه وسلم)( :خالف األوىل):
أوال :ما ورد ي� حق ب ي
ف
ف
ـديد ،وهــذا مــا أثبتــه قولــه تعــاىل ي�
 .1عبــوس النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) ي� وجــه عبــد هللا بــن أم مكتــوم :تــم التعامــل مــع هــذا الخطــأ بحـ ٍـزم شـ ٍ
ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ِّ ْ
َ َ َ َ َّ َ ْ
َ َْْ
ـاء ُه العــى َومــا ُيد ِريــك ل َعلــه َيـ َّـزك أ ْو َيذكـ ُـر فتنف َعــه الذكــرى
ـس َوتـ َـول أن جـ
ســورة خاصــة تذكــر العالــم كلــه بعبــوس النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم)﴿ :عبـ
َ
َ َ َ َ َّ َّ َ
َ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ
ُ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
َ َ
ـاءك َي ْســى َوهـ َـو َيخـ شـى فأنــت عنــه تلــى﴾ [عبــس .]10-1 :حيــث أعــرض بوجهــه
أ َّمــا َمـ ِـن ْاســتغ�ن فأنــت لــه ت َصــدى َومــا عل ْيــك أال َيـ َّـزك َوأ َّمــا َمـ ْـن جـ
ت
ـا� عتبــة بــن ربيعــة ،وأبــا جهــل بــن
(صــل هللا علیــه وســلم) عــن األعــى عبــد هللا بــن أم مكتــوم ،وذلــك أنــه أ� النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) ،وهــو ينـ ج ي
وأ� بــن خلــف ،وأخــاه أميــة بــن خلــف ويدعوهــم إىل هللا يرجــو إســامهم .فقــال ابــن أم مكتــوم :يــا رســول هللا
هشــام والعبــاس بــن عبــد المطلــب ،ب ي
ّ
ف
ن
ن
ن
ـد� ممــا علمــك هللا وجعــل يناديــه ويكــرر النــداء ،وهــو ال يــدري أنــه مقبــل عــى غـ يـره حـ تـى ظهــرت الكراهــة ي� وجــه رســول هللا
أقرئـ ي وعلمـ ي وأرشـ ي
الصناديــد إنمــا اتبعــه ّ
(صــل هللا علیــه وســلم) لقطعــه كالمــه[ ،]11وقــال ف� نفســه يقــول هــؤالء ّ
الصبيــان ،والعبيــدّ ،
والســفلة فعبــس وجهــه وأعــرض
ي
عنــه ،وأقبــل عــى القــوم الذيــن كان يكلمهــم ،فأنــزل هللا هــذه اآليــات معاتبــة لرســول هللا (صــل هللا علیــه وســلم) فــكان رســول هللا (صــل هللا علیــه
ً
ن
ـ� ف� غزوتـ ي ن
ن
ـ� وكان
وســلم) بعــد ذلــك يكرمــه إذا رآه ،ويقــول مرحبــا بمــن عاتبـ ي هللا فيــه ويقــول لــه هــل لــك مــن حاجــة ،واســتخلفه عــى المدينــة مرتـ ي ي
ً
مــن المهاجريــن األولـ ي ن
ـ� ،وقيــل قتــل شــهيدا بالقادســية[ .]12وهنــا نظهــر بعــض النقــاط المهمــة ف ي� المســألة:
ً
ف
ف
ت
ـا� الكفيــف األعــى
)1إن العبوســة أمــر ال يتفــق ي� الظاهــر مــع قولــه تعــاىل ي� حقــه (صــل هللا علیــه وســلم) حــى ولــو يكــن ذلــك مرئيــا مــن الصحـ ب ي
َ َّ َ َ ُ ُ
ً
َ ْ
ْ َ َ َ َ
﴿و ِإنـ َـك ل َعــى خلـ ٍـق َع ِظيـ ٍـم﴾ [القلــم ،]4 :وقولــه تعــاىل:
ابــن أم مكتــوم ،ولكــن ذلــك صــدر مــن حــق أ كــرم هللا خلقــا ،قــال تعــاىل:
احــك
﴿واخ ِفــض جن
ل ْل ُم ْؤمنـ نَ
ـ�﴾ [الحجــر.]88 :
ِ ِ ِي
ـا� الكفيــف،
)2فــإذا كان هللا (عزوجــل) قــد دافــع عــن أصحــاب الحاجــات الخاصــة وعاتــب نبيــه العظيــم عــى عبوســة خفيفــة لــم يرهــا ذلــك الصحـ ب ي
ّ
فإنــه تعــاىل نهانــا كذلــك عــن تحقــر ّ
أي فــرد مــن أف ـراد المجتمــع المســلم ،أو الســخرية بــه ،أو النفــور منــه بســبب مرضــه أو إعاقتــه ،كمــا كان يفعــل
ي
الجاهليــون قبــل اإلســام.

ف
ت
ش
ـ�ء يســمعه
ـ�ء إىل هــذا الصحـ ب ي
ـا� ي� نفســه بـ ي
)3والــذي يظهــر وهللا تعــاىل أعلــم أنــه ال يتــأ� معــه ألنــه (صــل هللا علیــه وســلم) لــم يتكلــم بمــا يـ ي
يز
ف�عجــه كل مــا كان منــه (صــل هللا علیــه وســلم) إنمــا هــو تقطيــب الجبـ ي ن
ـ� وهــذه حركــة مرئيــة ال مســموعة[.]13
الشنقيط“ :وعىل هذا يكون المراد بهذا أمران:
)4يقول
ي

ـ� والتقطيــب بالجبـ ي ن
األول :التســام بأخالقــه (صــل هللا علیــه وســلم) إىل مــا ال نهايــة لــه إىل حــد اللحــظ بالعـ ي ن
ـ� ولــو لمــن ال يـراه كمــا قــال (صــل هللا
ي
َّ ُ َ َ ْ َ غ َ َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ـى أن تكــون لــه خ ِائنــة العـ ي ن
علیــه وســلم)« :إنــه ل ينبـ ِ ِلنـ ب ٍّ
ـ�»[.]14
ِ
ِ
ي ِي
ف
ف
ف
ف
ن
﴿إ َّمــا
ـا� :تأديــب لألمــة وللدعــاة خاصــة ي� شــخصية رســول هللا (صــل هللا علیــه وســلم) كمــا علمهــم ي� شــخصيته ي� بــر الوالديــن ي� قولــه تعــاىلِ :
والثـ ي
َ ُ ُ َ
َْ َ ْ
َ
َُ
ُ
اله َمــا َفــا َت ُقـ ْـل َل ُه َمــا ُأ ٍّ
ف َوال ت ْن َه ْر ُه َمــا﴾ [اإلرساء.]15[ ]23 :
َي ْبلغـ َّـن ِعنــدك ال ِكـ بَ َـر أ َحده َمــا أ ْو ِك
ف
َ
﴿وإ ْذ َت ُقـ ُ
ض
ـول
 .2وهنــاك مواقــف وأحــداث أخــرى مثــل :تــردده (صــل هللا علیــه وســلم) مــن زواج زينــب بــن جحــش ي
ر� هللا عنهــا :وذلــك ي� قولــهِ :
َّ
َ ْ َ
َّ
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ـاس َو َّ ُ
الل َو ُت ْخـ فـ� ف� َن ْفسـ َـك َمــا َّ ُ
ـت َع َل ْيــه َأ ْمسـ ْـك َع َل ْيـ َـك َز ْو َجـ َـك َو َّاتــق َّ َ
الل َأ َحـ ُّـق َأ ْن َت ْخ َشـ ُ
النـ َ
ـاه﴾
الل ُم ْب ِديـ ِـه َوتخـ شـى
ِللـ ِـذي أنعــم الل عليـ ِـه وأنعمـ
ِ
ِ
ِ
ِ ي يِ
ِ
َ
َ َ
َ ْ َ
َ
َ َ
َ َ َ ْ ُ شْ ُ َ
َ
َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ :
ـت َأ َّن َحل َيلـ َـة ْ
ـون ِل َّلنـ ب ِّ
االبـ ِـن ال ت ِحـ ُّـل ِلــأ ِبَ ،وقــد ت َز َّو ْجــت َح ِليلــة ْاب ِنــك ْزيـ ٍـد،
ـى (صــل هللا علیــه وســلم) يــا محمــد زعمـ
�كـ
ِ
[األحـزاب .]37 :فقــال الم ِ
ِي
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
َّ َ َ َ
َْ َ ُ َ
َ َ َ َّ ُ
ـون َعـ َـى ْال ُم ْؤمنـ نَ
ـ� َحـ َـر ٌج ِ ف ي� أز َواج أ ْد ِع َي ِائ ِهـ ْـم﴾ [األح ـزاب ،]37 :أ ْي :أن ْزيـ ًـدا كان َد ِع ًّيــاَ ،ولـ ْـم َيكـ ْـن ِب ْابـ ِـن ُم َح َّمـ ٍـد[.]16
ـ� ال يكـ
ِ ِي
فقــال اللِ :
﴿لـ ي
ِ
ف
 .3موقفــه (صــل هللا علیــه وســلم) مــن أرسى بــدر :وقــد تــم التعامــل مــع هــذا الحــدث بشــكل صــارم وذلــك مــا تمثلــه قولــه ســبحانه ي� حقــه (صــل هللا
َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ تَّ ُ ْ َ ف ْ َ
ُ ُ َ َ َ َ ُّ
الل ُيريـ ُـد ْالخـ َـر َة َو َّ ُ
الد ْن َيــا َو َّ ُ
ال ْ
الل َع ِزيـ ٌـز َح ِكيـ ٌـم﴾ [األنفــال.]67 :
ض ت ِريــدون عــرض
ر
علیــه وســلم)﴿ :مــا كان ِلنـ ِب يـى أن يكــون لــه أسى حــى يث ِخــن ِ ي�
ِ
ِ
ِ
وهنــاك أحــداث أخــرى ال يســع المقــام ذكرهــا هنــا.
ً
ثانيا :ما ورد ف ي� حق الصحابة رضوان هللا عليهم:
ً
 .1خطــأ جمــاع مــن الصحابــة حـ ي ن
ـ� انفضــوا وتركــوا رســول هللا (صــل هللا علیــه وســلم) قائمــا يخطــب الجمعــة :وذلــك لمــا جــاءت قافلــة وقــت خطبــة
ي
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الجمعــة فـ تـرك بعــض النــاس الخطبــة وانفضــوا إىل التجــارة ،وتــم التعامــل مــع هــذا الخطــأ بشــكل تربــوي دون أي مالمــة عليهــم ،بــل تــم بيــان مــا هــو
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ً ُ ْ َ ْ َ َّ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ ً ْ َ ُّ
ف
الل خـ يْ ٌـر ِمـ َـن
األفضــل لهــم لــو لــم يفعلــوا ذلــك ،وقــد أنــزل هللا هــذه اآليــة ي� ذلــك﴿ :و ِإذا رأوا ِتجــارة أو لهــوا انفضــوا ِإليهــا وتركــوك ق ِائمــا قــل مــا ِعنــد ِ
ُ ِّ
َ َ
ف
َّ ْ َ َ ِّ َ َ َ َّ ُ َ ْ
الرازقـ نَ
ـ�﴾ [الجمعــة .]11 :أخــرج البخــاري ي� صحيحــه بســنده عــن جابــر بــن عبــد هللا ،قــالَ :ب ْين َمــا ن ْحـ ُـن ن َصـ يـى َمـ َـع
اللهـ ِـو و ِمــن التجــارِة والل خـ ي ُـر َّ ِ ِ ي
ٌ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ تَّ َ َ ق َ َ َ َّ
ً ََ َ ْ
ْ َََْ ْ
ـى (صــل هللا علیــه وســلم) إ َّل ْاث َنــا َعـ شَ َ
النـ ب ِّ
َّ ِّ
ـر َر ُجــا ،ف�ن زَ لــت
ِ
النـ ِب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) ِإذ أقبلــت ِعـ يـر تح ِمــل طعامــا ،فالتفتــوا ِإليهــا حــى مــا بـ ِ ي مــع ِ ي
َ ُ َ َ َ
ً َ َ
ََْ َََ ُ َ َ
ْ َ ُّ
ـوك ق ِائ ًمــا﴾ [الجمعــة.]17[]11 :
َهـ ِـذ ِه اآليــة:
﴿و ِإذا َرأ ْوا ِت َجـ َـارة أ ْو ل ْهـ ًـوا انفضــوا ِإليهــا وتركـ

فهــل غضــب النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) منهــم وشــتمهم وعنفهــم عــى ذلــك الســلوك وقــال لهــم :إنكــم تركتــم النـ ب يـى يخطــب وذهبتــم تالحقــون
ن
آ� يقــول لنبيــه الكريــم :قــل لهــم :إن مــا أعــده هللا عــز وجــل مــن الثــواب والتكريــم والجـزاء الحســن
لقيمــات مــن حطــام الدنيــا ،بــل جــاء الخطــاب القــر ي
خـ يـر لكــم وأ كــرم مــن هــذه الـ تـى ركضتــم وراءهــا مــن اللهــو ومــن التجــارة ،ذلــك أن هللا (ســبحانه وتعــایل) خـ يـر الرازقـ ي ن
ـ� الــذي يــرزق بــا حــدود ،فالــرزق
ي
ف
ق
يطلــب منــه وحــده ،والخـ يـر الحقيـ يكمــن � طاعــة هللا ورســوله ،والطاعــة لهمــا خـ يـر وســيلة تعـ ي ن
ـ� عــى الــرزق.
ي
ي
ف
ف
ن
آ� مــا ورد ي� شــأن
ـاع ي� شــأن الرمــاة يــوم أحــد :وقــد تــم التعامــل مــع هــذا الخطــأ بشــكل تربــوي واضــح حيــث وصــف الخطــاب القــر ي
 .2خطــأ جمـ ي
َ
خطــأ الرمــاة ف� غــزوة أحــد لمــا تركــوا مواقعهــم الـ تـى أمرهــم النــى (صــل هللا علیــه وســلم) بلزومهــا بأنــه فشــل وتنــازع وعصيــان ،قــال تعــاىلَ :
﴿حـ تَّـى ِإذا
ي
بي
ي
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ف ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ف ِشــلتم وتنازعتــم ِ ي� المـ ِـر وعصيتــم ِمــن بعـ ِـد مــا أراكــم مــا ت ِحبــون ِمنكــم مــن ي ِريــد الدنيــا و ِمنكــم مــن ي ِريــد ال ِخــرة﴾ [آل عمـران .]152 :ذلــك ألن األمــر
ش ً
ـا�ا بالتمركــز عــى الجبــل وال ي�نز لــوا عنــه مهمــا كانــت الظــروف.
مــن الرســول (صــل هللا علیــه وســلم) لهــم كان مبـ
ف
ض
ر� هللا عنهــم بحـرض ة النـ ب يـى الكريــم (صــل هللا علیــه وســلم) وارتفــاع أصواتهــم ي� مجلســه (صــل هللا علیــه وســلم) :لمــا
 .3تنــازع بعــض األصحــاب ي
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ نَ َ َ
َّ
رض
الل
ي ِ
تنــازع بعــض الصحابــة بح ـ ة النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) وارتفعــت أصواتهــم نــزل قولــه تعــاىل﴿ :يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا ل تقدمــوا بـ يـ� يــد ِ
َ َّ ُ
ََ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َّ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ ٌ
ـض
ـول ِه واتقــوا الل ِإن الل سـ ِـميع ع ِليــم ( )1يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا ل ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــو ِت النـ ِب يـى ول تجهــروا لــه ِبالقــو ِل كجهـ ِـر بع ِضكــم ِلبعـ ٍ
ورسـ ِ
َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ َ ْ
أن ت ْح َبــط أع َمالكـ ْـم َوأنتـ ْـم ل تشـ ُـع ُرون﴾ [الحجـرات .]2-1 :فــكان التعامــل مــع هــذا الحــدث بشــكل تربــوي فيــه تذكـ يـر بمقــام النـ ب يـى الكريــم (صــل هللا
علیــه وســلم).
ف
 .4التنازع عىل األنفال :وكان التعامل معه بشكل تربوي حيث حذرهم سبحانه من الوقوع ي� براثن شهوات الحياة الدنيا ومتاعها ،لهذا أنزل هللا
َ ْ َُ َ َ َ ْ َ
َّ َ َ َ ُ َ
َ َّ ُ
ول ُه إ ْن ُك ْن ُت ْم ُم ْؤمن نَ
ال َّ َ َّ ُ
ال ْن َف ُ ْ َ ْ َ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
�﴾ [األنفال:
سورة األنفال﴿ :يسألونك ع ِن
ال ق ِل النف ِ ِ
ِ ِي
ل والرس ِ
ِ
ول فاتقوا الل وأص ِلحوا ذات بي ِنكم وأ ِطيعوا الل ورس ِ
َ
َ َ َ ْ َ تَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َّ َّ
ْ َ َ َ
ف
َ َّ
النـ ب َّ
ـى (صــل هللا علیــه وســلم) قــال« :مــن أ� مــكان كــذا وكــذا ،أو فعــل كــذا وكــذا،
 .]1جــاء ي� صحيــح ابــن حبــان بســنده عــن ِعك ِرمــة عـ ِـن بــن عبـ ٍ
ـاس أن ِ ي
َ َ
ََ ُ َ َ َ َ ََ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُّ َّ ُ َ َ ق َ ُّ ُ ُ َ ْ َ
ـت َّ َ
َ َ َّ
النـ ب ُّ
ـى (صــل هللا علیــه
فلــه كــذا َوكــذا» فت َسـ َـارع ِإل ْيـ ِـه الشــبان ،وبـ ِ ي الشــيوخ تحـ
الرايـ ِ
ـات ،فلمــا فتــح هللا عليهــم ،جــاؤوا يطلبــون مــا قــد جعــل لهــم ِ ي
ََ َ َ
ُ
ْ َ َ َّ ُ
َْْ ُ َ َْ َ َ
ُ َ َ َ َّ ُ َّ ْ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َ
ات َب ْي ِنكـ ْـم﴾ [األنفــال.]18[]1 :
الل هـ ِـذ ِه ال َيــة﴿ :فاتقــوا الل وأص ِلحــوا ذ
ـال ل ُهـ ُـم الشـ َـياخ :ل تذه ُبــون ِبـ ِـه دوننــا ،ف ِإنــا كنــا ِردءا لكــم ،فأنــزل
وســلم) ،فقـ
المبحث الثالث :ضوابط قرآنية ف ي� التعامل مع األخطاء.
ً
إذا واجهت المسلم أخطاء من إخوانه الذين من حوله فعليه أن يتحىل بالحلم واألناة والرشد ،وال يشتاط غضبا لمجرد أنه رأى خطأ من إنسان
ً
ً
كامال ،ولذا فإن القرآن علمنا أن نضبط ترصفاتنا وسلوكياتنا بالضوابط التالية:
ما ،فليعلم أنه إنسان وأنه ليس مخلوقا
ف
ف
الضابــط األول :التثبــت والتبـ ي ن
ـ� قبــل الحكــم بالخطــأ :إن االســتعجال ي� إصــدار األحــكام عــى اآلخريــن أمــر ممقــوت يعــرض صاحبــه للوقيعــة ي�
َ َُ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ
ُ ْ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ
اآلخريــن ،وال بــد مــن تبــر بالمنهــج الربـ نـا� الــداع إىل التثبــت والتبـ ي ن
يببــوا
اســق ِبن َبـ ٍـإ فت َب َّينــوا أن ت ِص
ـ� ،قــال تعــاىل﴿ :ياأيهــا ال ِذيــن آمنــوا ِإن جآءكــم ف ِ
ي
ي
َّ
َْ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ
َ
ـ�﴾ [الحجـرات .]6 :يقــول الحســن البــري رحمــه هللا“ :المؤمــن وقــاف حـ تـى يتبـ ي ن
ـوا َعـ َـى َمــا َف َع ْل ُتـ ْـم َن ِاد ِمـ ي ن
ـ�”[ .]19بــل شــنع
قومــا ِبجهالـ ٍـة فتص ِبحـ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
ـ� ف� نقــل األخبــار دون تثبــت وتـ ٍّ
ن
ـرو ومشــورة فقــال تعــاىل﴿ :و ِإذا جآءهــم أمــر مــن األمـ ِـن أ ِو الخــو ِف أذاعــوا
هللا (صــل هللا علیــه وســلم) عــى المترسعـ ي ي
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ً
َ َ ْ َ ُّ ُ
الر ُســول َوإ َل ُأ ْ
ون ُه م ْن ُهـ ْـم﴾ [النســاء .]83 :ويقــول الشــيخ مصطـ ف
وه إ َل َّ
ل
و
ـباع محــذرا مــن قبــول
ـ
س
ال
ـى
ط
ب
ن
ـت
ـ
س
ي
ـن
ـ
ي
ذ
ال
ـه
ـ
م
ل
ع
ل
ـم
ـ
ه
ن
م
ـر
ـ
م
األ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِبـ ِـه ولــو رد ِ
ِ
ي
ي
ِ
ِ ِ
ً
كل مــا يشــاع ويقــال“ :والجماهـ يـر دائمــا أرسع إىل إســاءة الظــن مــن إحســانه  ..فــا تصــدق كل مــا يقــال ولــو ســمعته مــن ألــف فــم ،حـ تـى تســمعه ممــن
شــاهده بعينــه ،وال تصــدق مــن شــاهد بعينــه حـ تـى تتأ كــد مــن تثبتــه فيمــا يشــاهد ،وال تصــدق مــن تثبــت فيمــا يشــاهد حـ تـى تتأ كــد مــن براءتــه وخلــوه
عــن الغــرض والهــوى”[.]20
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
ـا� :إحســان الظــن وحمــل الــكالم عــى المحمــل الحســن :إن مــن القواعــد المهمــة ،الـ ت يـى ينب ـغ ي أن يتحــى بهــا المســلم عندمــا يتعامــل
الضابــط الثـ ي
َّ ْ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ
ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ
مــع أخطــاء إخوانــه المسـ ي ن
وه ظـ َّـن ال ُمؤ ِمنــون َوال ُمؤ ِمنــات
ـلم� حســن الظــن بهــم ،وذلــك قبــل الحكــم عليهــم بالخطــأ .وقــال تعــاىل﴿ :لــوال ِإذ سـ ِـمعتم
ْ َ ْ ً َ َ ُ ْ
َْ ُ
ـوا َه ـ َـذآ إ ْفـ ٌـك ُّمبـ نٌ
ـ�﴾ [النــور.]12 :
ِبأنف ِسـ ِـهم خـ يـرا وقالـ
ِي
ِ
ف
القرط� عند هذه اآلية لطيفة نفيســة تكتب بماء الذهب حيث يقول“ :وألجل هذا قال العلماء :إن اآلية أصل ي� أن درجة اإليمان
ويذكر اإلمام
بي
ُ
الـ ت يـى حازهــا اإلنســان ،وم�نز لــة الصــاح الـ ت يـى حلهــا المؤمــن ،ول ْبســة العفــاف الـ ت يـى يسـ تـت� بهــا المســلم ال يزيلهــا عنــه خـ بـر محتمــل وإن شــاع ،إذا كان أصلــه
ُ
ً
َّ َ َّ َّ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ً
ف
«إ َّياك ْم َوالظ َّن فإن الظ َّن
فاســدا أو مجهوال”[ .]21أخرج البخاري ي� صحيحه بســنده عن أ ِب ي� ه َري َرة ،قال :قال رســول ِ
الل (صل هللا علیه وســلم)ِ :
ف
َأ ْكـ َـذ ُب ْال َ
ض
.
.
ـاب(ر� هللا عنــه)
ـ
ط
الخ
ـن
ـ
ب
ـر
ـ
م
ع
ـن
ـ
ع
ـد
ـ
ه
الز
�
ـد
ـ
م
أح
ـرج
ـ
خ
أ
ـج
ـ
ه
المن
ـذا
ـ
ه
ـاع
ـ
ب
ات
ـى
ـ
ع
ـة
ـ
م
األ
ـون
ـ
ع
والتاب
ـة
ـ
ب
الصحا
ـث
ـ
ح
ـد
ـ
ق
و
»[]22
ـث
ـ
ي
د
ح
ِ
ِ
ي
ي
ً
ً
َ َ ْ َ َ َ ََ َ :
ف
قــال“ :وال تظـنن بكلمــة خرجــت مــن أخيــك المؤمــن إال ش�ا ،وأنــت تجــد لهــا ي� الخـ يـر محمــا”[ .]23وقــال محمــد بــن سـ يـرين ِ“إذا بلغــك عــن أ ِخيــك
ْ
ْ َُ َ
َ
شَ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َ
ـس لـ ُـه ُعــذ ًرا ،فـ ِـإن لـ ْـم ت ِجـ ْـد لـ ُـه ُعــذ ًرا ،فقـ ْـل :لـ ُـه ُعــذ ٌر”[.]24
�ء فالت ِمـ
ي
ً
وهــذا مــن فقــه المقاصــد والنيــات الــذي يجهلــه كثـ يـر مــن النــاس عندمــا يحكمــون عــى اآلخريــن بالنظــر إىل الخطــأ مجــردا عــن حــال الشــخص ونيتــه
ومقصــده ،فربمــا تكــون زلــة لســان وال يقصــد المعـ نـى الخبيــث ،كمــا بـ ي ن
ـ� ذلــك ابــن القيــم رحمــه هللا حيــث يقــول“ :والكلمــة الواحــدة يقولهــا اثنــان يريــد
بهــا أحدهمــا أعظــم الباطــل ،ويريــد بهــا اآلخــر محــض الحــق ،واالعتبــار بطريقــة القائــل وسـ يـرته ومذهبــه ومــا يدعــو إليــه ويناظــر عنــه” .ولهــذا لــم يحكــم
َّ ُ َ ْ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ
بالكفر عىل الذي أخطأ من شــدة الفرح ،جاء ف� البخاري َع ْن َأ َنس ض
الل (صل هللا علیه وســلم):
«الل أف َر ُح ِبت ْو َب ِة
(ر� هللا عنه) قال :قال رســول ِ
ي
ي
ٍ
َ َ ْ َ َ َّ ُ ف َ
َ َ
 .ف
ْ ََ ُ ْ َ َ َ ََ َ
ـس ْبــنُ
و� روايــة اإلمــام مســلم الــواردة ف� صحيحــه بســنده ،قــالَ :
ْ
َْ
«ح َّد َث َنــا َأ َنـ ُ
ي
ض فــا ٍة»[ ]25ي
عبـ ِـد ِه ِمــن أح ِدكــم ،ســقط عــى ب ِعـ ي ِـرِه ،وقــد أضلــه ِ ي� أر ِ
ْ ََ ُ ْ َ َ
ـول هللا (صــل هللا علیــه وســلم)ُ َّ َ :
ـ� َي ُتـ ُ
“ل َأ َشـ ُّـد َف َر ًحــا ب َت ْو َبــة َع ْبــده حـ نَ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
َمالــك َو ُهـ َـو َع ُّمـ ُـهَ ،قـ َ
ان َعـ َـى َراح َلتــه بـ َـأ ْ
ـوب إ َل ْ
ض
ر
ك
ـم
ـ
ك
د
ح
أ
ـن
ـ
م
،
ـه
ـ
ي
ِ
ِِ ِ ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ََ
َََْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ً
َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ شَ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ تَ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ ف ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
فــا ٍة ،فانفلتــت ِمنــه وعليهــا طعامــه و�ابــه ،فأ ِيــس ِمنهــا ،فــأ� شــجرة ،فاضطجــع ِ ي� ِظلهــا ،قــد أ ِيــس ِمــن ر ِاحل ِتـ ِـه ،فبينــا هــو كذ ِلــك ِإذا هــو ِبهــا ،ق ِائمــة
َْ َ
َْ ُ َََ َ
ََ
َْ
َ َ ُ َّ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ :
ـت َع ْبـ ِـدي َوأنــا َ ُّربـ َـك ،أخ َطــأ ِمـ ْـن ِشـ َّـد ِة الفـ َـرح»[]26؛ ألنــه لــم يقصــد تأليــه نفســه.
ـ
ن
أ
ـم
ـ
الله
ح
ـر
ـ
ف
ال
ة
ـد
ـ
ش
ـن
ـ
م
ـال
ـ
ق
ـم
ـ
ث
ـا،
ـ
ه
ام
ط
خ
ب
ـذ
ِعنــده ،فأخـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
تز
اآل�:
االل�ام بهذا الضابط يولد ي
 .1سالمة الصدر.
ين
بالمسلم�.
 .2حسن الظن
 .3أخذ الكالم عىل المحامل الحسنة.
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ف َّ َ َ ُ ْ
ف
ـوا َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
ت
اب
احشــة ِ ي� ال ِذيــن آمنـ
﴿إن ال ِذيــن ي ِحبــون أن ت ِشــيع الف ِ
الضابــط الثالــث :الســر والكتمــان وعــدم الخــوض :األصــل ي� هــذا قولــه تعــاىلِ :
ً
َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ ٌ ف ُّ ْ َ َ
الل َي ْعلـ ُـم َوأنتـ ْـم ال ت ْعل ُمــون﴾ [النــور .]19 :ولمــا اعـ ت زـرل النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) زوجاتــه تأديبــا وأشــاع بعــض النــاس أنــه
اآلخــرِة و
أ ِليــم ِ ي� الدنيــا و ِ
َ َ ُ
َْ
ّ
َْ ُ َ ُ
َ َ َ َ ُ ْ ٌَْ َ َْْ َ ْ َ ْ ََ ُ
ال ْمر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه َّالذ َ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ ُ
ول
ين َي ْســتن ِبطونه
ِ
ِ
ِ ِ
طلق نســاءه نزل قوله تعاىل﴿ :و ِإذا جاءهم أمر ِمن الم ِن أ ِو الخو ِف أذاعوا ِب ِه ولو ردوه ِإل الرسـ ِ
ـول و ِإل أ يِ
َ َّ َ ً
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
الشـ ْـي َطان ِإل ق ِليــا﴾ [النســاء.]83 :
الل عليكــم ورحمتــه لتبعتــم
ِمنهــم ولــول فضــل ِ
ت
تز
اآل�:
االل�ام بهذا الضابط يولد ي
ّ
ّ
للمخط وإبعاده عن ي ن
ئ
الشخص واالنتصار للنفس.
تزي� الشيطان له باالنتقام
السل�
1ـ تجنب رد الفعل
بي
ي
ً
ً
ث
وتأث�ا ف ي� النفس.
2ـ أنه أك� قبوال ي
3ـ أنه ت
للمخط ي ن
ئ
ب� الناس.
أس�
المر� وزيادة المحبة للناصح.
4ـ ازدياد م�نز لة
بي
ف
غ�ه إال بالموافقة عليه واإلقرار به :من مبادئ اإلسالم
الضابط الرابع :الموضوعية وعدم التعميم ي� الحكم ،ألن خطأ الفرد الواحد ال يرسي إىل ي
َّ
َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ
ف
ـس ِإل
ـ
ف
العادلــة أن خطــأ الشــخص ال يــري إىل غـ يـره إال إذا تواطــأ معــه ،وأقــره عــى الخطــأ ووافقــه ،واألصــل ي� ذلــك قولــه تعــاىل ﴿ :ول تك ِســب كل ن ٍ
ََ
َ َ
ٌ ْ ُْ
عل ْي َهــا َول تـ ِـز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخـ َـرى﴾ [األنعــام .]164 :وعليــه فإنــه مــن الظلــم والجهــل أن يعمــم خطــأ األفـراد عــى الجماعــات والهيئــات والحكومــات،
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َ َ َ َ َّ
ُ ُ ْ
ف
ف
والمتأمــل ي� كتــاب هللا عــز وجــل يجــد العــدل واإلنصــاف ي� األحــكام عــى الجماعــات مــن النــاس ،ومــن ذلــك :قــال تعــاىل﴿ :ألـ ْـم تـ َـر ِإل ال ِذيـ َـن أوتــوا
ُ
َّ َ
ُ
َ
َ
َّ
ُْ َ ْ َ َ َ
ً ِّ َ ْ َ
الل ِل َي ْحكـ َـم َب ْي َن ُهـ ْـم ثـ َّـم َي َتـ َـول ف ِريـ ٌـق ِّم ْن ُهـ ْـم َو ُهـ ْـم ُّم ْع ِر ُضــون﴾ [آل عمـران.]23 :
ـاب ِ
ـاب يدعــون ِإل ِكتـ ِ
ن ِصيبــا مــن ال ِكتـ ِ
َ َ َّ
َ َ َ
ـاب َّ َ َ َ ُ ُ
وقــال تعــاىلَ :
ـاب ك َتـ َ
ـول ِّمـ ْـن عنــد َّ ُ َ ِّ ٌ ِّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ٌ ِّ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ
﴿و َل َّمــآ َج َآء ُهـ ْـم َر ُسـ ٌ
ور ِهـ ْـم كأن ُهـ ْـم ال َي ْعل ُمــون﴾
ِ
ِ ِ ِ
الل مصــدق لمــا معهــم نبــذ ف ِريــق مــن ال ِذيــن أوتــوا ال ِكتـ ِ
الل ورآء ظه ِ
[البقــرة.]101 :

كث� من الناس ف ي� هذا المنهج يتهمون أمة كاملة ف ي� عقائدها ونياتها ومقاصدها بسبب خطأ بعض أفرادها.
ولهذا نرى تخبط ي
ً
الضابــط الخامــس :تحــري اإلنصــاف وعــدم التحامــل عــى مــن نبغــض مــن المخطئـ ي ن
ـ� :ومــن النشــاز عــن هــذا المنهــج أن بعضــا مــن النــاس إذا أحــب
ً
َّ ُ َ َ ُ
َ َ :
ـخصا انقلبــت ســيئاته إىل حســنات ،وإذا أبغــض آخــر تحولــت حســناته إىل ســيئات ،فهــو بـ ي ن
﴿وال َي ْج ِر َمنكـ ْـم شــنـآن
ـ� قديــس وإبليــس .قــال تعــاىل
شـ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
َّ
ف
ْ
َ
قـ ْـو ٍم عــى أال ت ْع ِدلــوا اع ِدلــوا هـ َـو أقـ َـر ُب ِللتقـ َـوى﴾ [المائــدة .]8 :والمنهــج الوســط ي� ذلــك أن تنقــل األخطــاء كمــا وقعــت دون زيــادة وتضخيــم .وذلــك
أن جــرح اآلخريــن ونقدهــم إنمــا أجـ ي زـر للـرض ورة ش
ال�عيــة فــا يتجــاوز قدرهــا ،ولذلــك حكمــوا بأنــه ال يجــوز الجــرح بمــا فــوق الحاجــة  .فالواجــب عــى
المســلم أن يلـ ت زـرم هــذا المـ ي زـران عندمــا ينقــل أخطــاء اآلخريــن الذيــن ال يحبهــم.
ِّ
ت
تز
اآل�:
االل�ام بهذ الضابط يولد ي
 .1الراحة النفسية واالطمئنان وسالمة الصدر.
 .2تحقيق العدالة الربانية وتجنب الظلم ،فإن الظلم من أقبح الذنوب.
ً
ت
ين
العالم� ،ف ي� قوله :وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
ال� نادى بها رب
 .3تحقيق مبدأ الوسطية ي
 .4عدم إيذاء اآلخرين بمجرد أنه ال يحبهم.
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ َ َ نَ َ
َ
نَ
ـاس﴾ [آل عم ـران:
الضابــط الســادس :كظــم الغيــط وممارســة العفــو واإلحســان إىل مــن أســاء :لقولــه تعــاىل﴿ :والك ِ
اظ ِمـ يـ� الغيــظ والع ِافـ يـ� عـ ِـن النـ ِ
ُ
ـال ســببه والصـ ُـر عليــه وعـ ُ
وتجرعــه واحتمـ ُ
ـدم مواجهــة أخطــاء اآلخريــن بالمثــل أو
الحلــم؛ كظـ ُـم الغيــظ
ب
 ،]134وال بــد مــن إدارك أن أول منــازل ِ
َ ْ َ ََ :
ف
بالســباب والـ ُـراخ وغـ ي ٍـره مــن صــور التضجــر والتأفــف ،ولهــذا أمرنــا البــاري جــل وعــا بدفــع الســيئة بالحســنة ي� قولــه تبــارك وتعــاىل ﴿ول تســت ِوي
َ
ََ َْ ْ َ
ُ َ
َ َ َ َ ً
ّ
ْال َح َسـ َـن ُة َو َل َّ
السـ ِّـي َئ ُة ْاد َفـ ْـع ب َّالـ ِ تـى ِ َ
ه أ ْح َسـ ُـن﴾ ،كمــا وقــد حــث عــى ذلــك (صــل هللا علیــه وســلم) بقولــه:
«مـ ْـن كظـ َـم غ ْيظــا َوهـ َـو قـ ِـاد ٌر عــى أن ُين ِفــذ ُه،
ِ
ي ي
ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ تَّ ُ َ ِّ َ ُ َّ ُ َ ْ
ْ ن َ َ
ُ
َ
َ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ُ
ـ� مــا شــاء»[ ،]27وهــذا الحمــد والج ـزاء العظيــم للدفــع
وس الخل ِئـ ِـق يــوم ال ِقيامـ ِـة حــى يخـ يـره الل ِمــن الحـ ِ
ـور ال ِعـ ي ِ
دعــاه الل عــز وجــل عــى رء ِ
َ َْ
َّ
نَ ْ َ ْ َ َ ْ َ نَ َ
ـاس﴾ [آل
باإلحســان وكظــم الغيــظ “ألنــه قهـ ٌـر للنفــس األمــارة بالســوء ،ولذلــك مدحهــم هللا تعــاىل بقولــه﴿ :والك ِ
اظ ِمـ يـ� الغيــظ والع ِافـ يـ� عـ ِـن النـ ِ
ف
عمـران .]134 :اإلســام وهــو يهــذب أنفســنا ال يكتــف بتصبـ يـر المــرء َ
نفســه وهــو يطــوي الغيــظ ي� قلبــه عــى َمــن أخطــأ عليــه ،بــل يطالبــه باالنتقــال
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ن
ـ� ﴿والك ِ ن
الحلــم ،وه العفــو عــن المخـ ئ
ـاس﴾ [آل عمـران ،]134 :ذلــك أن “العفــو عــن
إىل الم�نز لــة الثانيــة مــن منــازل ِ
اظ ِمـ يـ� الغيــظ والع ِافـ يـ� عـ ِـن النـ ِ
ي
ُ
النــاس مــن أجـ ِّـل �ض وب فعــل الخـ يـر؛ حيــث يجــوز لإلنســان أن يعفــو حيــث يتجــه حقــه ...وكظــم الغيــظ والعفــو عــن النــاس مــن أعظــم العبــادة وجهــاد
النفــس”[.]28

َ ُ
ئ ف
ض
ر� هللا عنــه ،قــال:
«مــا أ ِ ت ي َ�
ـر� أصحابــه عــى العفــو ،أخــرج النسـ ي
وقــد كان النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) يـ ب ي
ـا� ي� ســننه بســنده عــن أنــس بــن مالــك ي
َ
َّ
ف شَ
َ ُ ُ
� ٍء فيــه ق َصـ ٌ
ـاص ِإل أ َمـ َـر ِفيـ ِـه ب ْال َع ْفــو»[ ،]29فالعفــو عــن المخـ ئ
ـ� ومســامحته خلــق جليــل أمــر هللا بــه نبيــه
رســول ِ
هللا (صــل هللا علیــه وســلم) ِ ي� ي ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ً
ُ
اص َفــح َّ
﴿ف ْ
الص ْفـ َـح ْال َج ِميـ َـل﴾ [الحجــر .]85 :وحـ ي ن
(صــل هللا علیــه وســلم):
ـ� دخــل النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) مكــة فاتحــا ،مــر بشــعابها الـ ت يـى عــذب
ِ
ف
فيها أصحابه وقتلوا ي� ســبيل دينهم ،والذكريات المؤلمة تتخايل أمام عينيه ،ولو تخايلت أمام ناظري ملك أو ســوقة ألشــعلت من حب االنتقام
ف
ش
ين
ـتضعف� .لكــن تلــك الذكريــات عــى مرارتهــا لــم تمنــع النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) مــن الصفــح
ـ� صــدور المسـ
مــا يحــرق بــرره قلــوب الطغــاة ويشـ ي
ً
ن
ف
إ� فاعــل بكــم؟» .فقالــوا والخــوف المختلــط بالرجــاء يمــأ قلوب ـهــم :خـ يـرا ،أخ
ـ� ،فنــادى أهــل مكــة« :مــا تقولــون ي
الجميــل فآثــره عــى االنتقــام والتشـ ي
َ :
﴿ال َت ثْ َ�يـ َ
خ
ـب
أ� يوســف
كريــم وابــن أخ كريــم .فتعــاىل النـ ب يـى (صــل هللا علیــه وســلم) عــى عمــق الجراحــات وألــم العذابــات وقــال« :أقــول كمــا قــال ي
ََ ُ ْ ْ َ َْ
ّ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َ
الراحمـ نَ
ـ� ﴾ [يوســف ،]64 :اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء»[.]30
عل ْيكـ ُـم ال َيــوم يغ ِفـ ُـر الل لكـ ْـم وهــو أرحـ ُـم َّ ِ ِ ي
ُ
ُ ْ َ ْ
َّ َ ُ
وأعظــم مــن هــذا وذاك أن نحس ــن إىل مــن أس ــاء إلين ــا ،فنقاب ــل اإلس ــاءة باإلحس ــان ،قــال تعــاىلَ :
﴿و َسـ ِـارعوا ِإل َمغ ِفـ َـرٍة ِّمــن َّ ِّربكـ ْـم َو َجنـ ٍـة ع ْرض َهــا
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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َّ َ َ ُ َ َ
َّ َ ُ ُ َ ف رََّّ َ رضََّّ َ ْ َ
َّ
نَ ْ َ ْ َ َ ْ َ نَ َ
النــاس َو ّ ُ
ـب ْال ُم ْحســن نَ
ض ُأعـ َّـد ْت ل ْل ُم َّتقـ نَ
الل ُيحـ ُّ
األ ْر ُ
�﴾ [آل
ـن
ـ
ع
ـ�
ـ
اف
ع
ال
و
ـظ
ـ
ي
غ
ال
ـ�
ـ
م
اظ
ك
ال
و
اء
ـ
ل
ا
و
اء
ـ
ل
ا
�
ـون
ـ
ق
نف
ي
ـن
ـ
ي
ذ
ال
*
ـ�
الســماوات و
ِ ِي
ي
ي
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
ِ
عم ـران.]134-133 :
ض
ر� هللا عنــه مــع ابــن خالتــه ِمســطح بـ ِـن أثاثــة ،فقــد كان الصديــق يتعهــده بالنفقــة واإلحســان والرعايــة ،فلمــا تحــدث
قصــة ب ي
أ� بكــر الصديــق ي
ً
ً
ُ
ف
ف
أصحــاب اإلفــك ي� ابنتــه عائشــة كان مســطح فيمــن تحــدث فيهــا ،فقــال أبــو بكــر :وهللا ال أنفــق عــى ِمســطح شــيئا أبــدا .ولــو قــدر ألحدنــا أن يمثــل ي�
ّ
مثــل هــذا الموقــف ألرعــد وأزبــد ،ولســب وجــدع ،ولربمــا قتــل أو ارتكــب جنايــة ،إذ قــد يعفــو المــرء عــن كل جنايــة إال فيمــا يخــص األعـراض ،فكيــف
ـ� وحبيبــة رســول رب العالمـ ي ن
يكــون الحــال واألمــر متعلــق بالطاهــرة أم المؤمنـ ي ن
ـ�.
ً
وإذا كان الظلــم مــن الغريــب مفهومــا؛ فإنــه مســتنكر وقبيــح مــن القريــب ،ويزيــد قبحــه إذا كان بحــق محســن وصاحــب حــق ،لــذا فــا أرى الصديــق
ً ً
جانــب العــدل حـ ي ن
ـ� قــرر“ :وهللا ال أنفــق عــى ِمســطح شــيئا أبــدا”.
َ َ َ َْ ُ ُ
السـ َـعة َأ ْن ُي ْؤ ُتــوا ُأول ْال ُقـ ْـر َ� َو ْال َم َســاك نَ
ولــو ْال َف ْضــل م ْن ُكـ ْـم َو َّ
لكــن هللا يرتفــع بالمؤمــن عــن مرتبــة العــدل إىل م�نز لــة الفضــل ،فأنــزل﴿ :ول يأتـ ِـل أ
�
ِي
ِ
ِ ِ
ب
يِ
ن
َو ْال ُم َهاجريـ َـن ف� َســبيل َّ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ ٌ َ ٌ
إ� أحــب
الل وليعفــوا وليصفحــوا أل ت ِحبــون أن يغ ِفــر الل لكــم والل غفــور ر ِحيــم﴾ [النــور ،]22 :فقــال أبــو بكــر“ :بــى ،وهللا ي
ِ ِ ِي ِ ِ
ً
أن يغفــر هللا يل” .فأعــاد النفقــة عليــه ،وقــال“ :وهللا ال أنزعهــا منــه أبــدا”[.]31
ت
تز
اآل�:
االل�ام بهذا الضابط يولد ي
ين
 .1االقتداء نن
والمرسل� ف ي� مسألة الصفح.
بس� األنبياء
ف
والتش�.
 .2االبتعاد عن االنتقام
ي
 .3مقابلة اإلساءة باإلحسان.

 .4كظم الغيظ سبب عظيم لنيل السعادة ف ي� الدارين.

الخاتمة.
بعد هذا العرض الموجز للموضوع ،توصل البحث اىل نتائج ،من أهمها:

ف
ن
ـ�ء ،والدفــع بالـ ت يـى
-1وضــع القــرآن الكريــم قواعــد رائعــة وراقيــة للتعامــل مــع األخطــاء والمخطئـ يـ� ،منهــا التثبــت ي� األخبــار ،وحســن الظــن بالمخـ ي
ه أحســن.
ي
ت
االجتماع.
المخطء  ،والحفاظ عىل النسيج
-2أراد القرآن الكريم بهذه القواعد تقليل األخطاء وأخذ الحكم منها  ،واح�ام
ي
ي
-3تنوع األساليب النبوية واختالفها ف ي� التعامل مع األخطاء باختالف األحوال واألشخاص.

الهوامش

ف
ـو�279 :ـه) ،س ـنن ت
ال�مــذي انظــر :محمــد بــن عيــى بــن َسـ ْـورة بــن مــوىس بــن الضحــاك ،ت
[ ]1رواه ت
ال�مــذي ،تحقيــق
ال�مــذي ،أبــو عيــى (المتـ
وتعليــق :أحمــد محمــد شــاكر (ج ـ  )2 ،1ومحمــد عبــد البـ قـا� (ج ،)3وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس ف� األزهــر ش
ال�يــف (ج ـ ( ،)5 ،4مــر :ش�كــة
ي
ي
ن
ف
ـا�.
ـا� الحلـ ب يـى ،ط1395 ،2ـه1975/م) ج ،4ص ،659رقــم الحديــث ،2499 :حســنه األلبـ ي
مكتبــة ومطبعــة مصطــى البـ ب ي
ف
ن
ـزوم ،د
[ ]2أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري (المتــو�170 :ـه) ،كتــاب العـ يـ� ،تحقيــق :د مهــدي المخـ ي
ئ
ا�( ،د.م :دار ومكتبــة الهــال ،د.ط ،د.ت) ج ،4ص.293
إبراهيــم الســامر ي
ف
ن
ـو�816 :ـه) ،التعريفــات ،تحقيــق :ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بـ ش
ش
ـإ�اف
ـا� (المتـ
[ ]3عـ يـ� بــن محمــد بــن عـ يـ� الزيــن ال�يــف الجرجـ ي
النـ ش
ـا�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1403 ،1ـه1983/م) ص.100
[ ]4أبو عبد الرحمن الخليل الفراهيدي ،كتاب ي ن
الع� ،ج ،2ص.57
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ن
الجرجا� ،التعريفات ،ص.135
[]5
ي

ف
(المتو� :نحو 395ـه) ،الفروق اللغوية ،حققه وعلق عليه:
يح� بن مهران العســكري
[ ]6أبو هالل الحســن بن عبد هللا بن ســهل بن ســعيد بن ي

محمد إبراهيم سليم( ،القاهرة :دار العلم والثقافة ش
للن� والتوزي ــع ،د.ت) ص.55
ف
ـو�321 :ـه) ،جمهــرة اللغــة ،تحقيــق :رمــزي منـ يـر بعلبــ�( ،بـ يـروت :دار العلــم للماليـ ي ن
ـ� ،ط،1
[ ]7أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد األزدي (المتـ
ي
1987م) ج ،1ص.130

ف
ف
[ ]8محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثـ يـر بــن غالــب اآلمـ يـ� ،أبــو جعفــر الطـ بـري (المتــو�310 :ـه) ،جامــع البيــان ي� تأويــل القــرآن ،تحقيــق :أحمــد محمــد
(ب�وت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ـه2000/م) ج ،9ص.31
شاكر ي

ق
ف
ن
نن
ـا�
[ ]9ابــن ماجــة أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزويـ ي  ،وماجــة اســم أبيــه يزيــد (المتــو�273 :ـه) ،سـ ابــن ماجــه ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ن
.
.
ـا� عــى الحديــث:
(د.م :دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -فيصــل عيــى البـ ب ي
ـا� الحلـ ب يـى ،د ط ،د ت) ج ،1ص .659رقــم الحديــث .2043 :حكــم األلبـ ي
صحيــح.
نن
للس� والمسانيد( ،د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ج ،22ص.301
[ ]10صهيب عبد الجبار ،الجامع الصحيح
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
َ
ـى ْبـ ُـن عيـ َـى الحــر ُّي ،ثنــا ال ُح َسـ ْ نُ
[ ]11والحديــث أخرجــه الحاكــم ف� مســتدركه بســنده ،قــالَ :حدثنــا َعـ ُّ
ـ� ْبـ ُـن ُم َح َّمـ ِـد ْبـ ِـن ِ َزيـ ٍـاد ،ثنــا َسـ ِـعيد ْبـ ُـن َي ْحـ ي َـى ْبـ ِـن
ي
ِ
ِ يِ
ي
ِي
َ
ُْ
َْْ َ ََ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ض َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ف ْ ُ ِّ َ ْ
ْ
ُ
ال َمــو ُّ
َ
ـوم العــى فقالــت:
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ي
� الل عنهــا ،قالــت :أن ِزلــت عبــس وتــول ِ ي� ابـ ِـن أم مكتـ ٍ
ي
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ن َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ
َّ
ْ ُ َ َ ْ ُ ش ْ نَ َ َ ْ
َ تَ َ َ ُ
ـت:
�كـ يـ� ،قالـ
الل (صــل هللا علیــه وســلم) فج َعــل يقــول :أر ِشــد ِ ي� ،قالــت :و ِعنــد رســول ِ
ـول ِ
أ� ِإل رسـ ِ
الل (صــل هللا علیــه وســلم) ِمــن عظمـ ِـاء الم ِ ِ
َ َ ُ ُ َ َ ف َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ ُ ُ َ ْ ً
ـس َوتـ َـول
ـ� هــذا أن ِزلــت عبـ
فج َعــل رســول ِ
الل (صــل هللا علیــه وســلم) يعـ ِـرض عنــه ويق ِبــل عــى الخـ ِـر ويقــول« :أتــرى مــا أقــول بأســا» فيقــول« :ل» فـ يِ
ُ َ
َ
َّ ْ َ ْ ن َ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َ ٌ َ
ٌ َ
َ َ َ
ٌ َ َ شَ ْ
ـاه ،فقــد أ ْر َســله َج َماعــة عـ ْـن ِهشـ ِـام ْبـ ِـن عـ ْـر َوة» التعليــق :مــن تلخيــص الذهـ ب يـى 3896 :عــى
� ولــم يخرجـ
«هــذا ح ِديــث ص ِحيــح عــى � ِط الشــيخ ي ِ
ُ
ن
ش
ـا� النيســابوري
�ط البخــاري ومســلم .انظــر :أبــو عبــد هللا الحاكــم محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعيــم بــن الحكــم الضـ ب يـى الطهمـ ي
ف
ـو�405 :ـه) ،المســتدرك عــى الصحيحـ ي ن
ـ�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1411 ،1ـه1990/م) ج ،2ص.558
المعــروف بابــن البيــع (المتـ
ف
ف
ن
ـا�
[ ]12انظــر :عــاء الديــن عـ يـ� بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشـ ي
ـيح أبــو الحســن ،المعــروف بالخــازن (المتــو�741 :ـه) ،لبــاب التأويــل ي� معـ ي
الت�نز يــل ،تحقيــق :تصحيــح محمــد عــ� شـ ي ن
ـاه�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1415 ،1ـه) ج ،4ص.394
ي
ف
[ ]13محمــد األمـ ي ن
ـنقيط ،أضــواء البيــان ي� إيضــاح القــرآن بالقــرآن( ،بـ يـروت :دار الفكــر للطباعــة
ـ� بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكـن ي الشـ
ي
و النـ شـر و التوزي ـ ــع 1415 ،ـه  1995 -مــ) ،ج ،8ص.431
ف
ِّ ْ ن
نن
أ� داود ،تحقيــق:
ـتا� (المتــو�275 :ـه) ،س ـ ب ي
[ ]14أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشـ يـر بــن شــداد بــن عمــرو األزدي الس ِجسـ ي
ن
ـا� :صحيــح.
محمــد محـ ي يـى الديــن عبــد الحميــد( ،صيــدا – بـ يـروت :المكتبــة العرصيــة ،د.ط ،د.ت) ج ،3ص .59رقــم الحديــث ،2683 :قــال األلبـ ي
ف
الشنقيط ،أضواء البيان ي� إيضاح القرآن بالقرآن ،ج ،8ص.432
[]15
ي
ف
ن
ق
وا� (المتــو�200 :ـه) ،تفسـ يـر يحـ يـى بــن ســام،
ـ� بالــوالء ،مــن تيــم ربيعــة ،البــري ثــم اإلفري ـ ي القـ يـر ي
[ ]16يحـ يـى بــن ســام بــن ب ي
أ� ثعلبــة ،التيـ ي

ـل�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1425 ،1ـه2004/م) ج ،1ص.79
تقديــم وتحقيــق :الدكتــورة هنــد شـ ب ي
ف
ف
ـ� ،الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول
[ ]17أخرجــه البخــاري ي� صحيحــه ،انظــر :محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري الجعـ ي
هللا (صــل هللا علیــه وســلم) وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري ،تحقيــق :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النــارص( ،د.م :دار طــوق النجــاة ،ط1422 ،1ـه)،
ٌ
َ َُ
َ ف َ َ
َ َ َ َّ ُ َ
ـاة ُ
الج ُم َعـ ِـة ،ف َصــاة ِاإل َمـ ِـام َو َمـ ْـن َبـ ِق ي َ َج ِائـ َـزة ،رقــم الحديــث.936 :
كتــاب الجمعــة ،بــابِ :إذا نفـ َـر النــاس عـ ِـن ِاإلمـ ِـام ِ ي� صـ ِ
[ ]18إســناده صحيــح عــى ش�ط مســلم .انظــر :محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبـ َـد ،التميــ� ،أبــو حاتــم ،الــدارمُ ،
البسـ ت يـى
ي
ي
ف
ف
ف
ـارس (المتــو� 739 :ـه) ،حققــه وخــرج
(المتــو�354 :ـه) ،اإلحســان ي� تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،ترتيــب :األمـ يـر عــاء الديــن عـ يـ� بــن بلبــان الفـ ي
ْ
أحاديثــه وعلــق عليــه :شــعيب األرنــؤوط( ،بـ يـروت :مؤسســة الرســالة ،ط1408 ،1ـه1988/م) ج ،11ص ،490كتــاب القضــاء ،بــاب الصلــح ِ -ذكـ ُـر
َ
ُ
َ َ
السـ َـبب َّالــذي مـ ْـن َأ ْجلــه َأ ْنـ َـز َل َّ ُ
َّ
الل جــل وعــا{ :و َأ ْص ِل ُحــوا ذات َب ْي ِنكـ ْـم} ،رقــم الحديــث.5093 :
ِ ِ
ِ ِ ِ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ن ش
ـ� ،ن ـرض ة النعيــم ي� مــكارم أخــاق الرســول
[ ]19عــدد مــن المختصـ يـ� بــإ�اف الشــيخ /صالــح بــن عبــد هللا بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المـ ي
الكريــم  -صــى هللا عليــه وســلم( ،جــدة :دار الوســيلة ،ط ،4د.ت) ج ،3ص.584
[.2019-Jan-16 Accessed on .1=rss?6072455/https://www.alyaum.com/articles ]20

ف
القرط� (المتو�671 :ـه) ،الجامع ألحكام القرآن
الخزر� شــمس الدين
أ� بكر بن فرح األنصاري
[ ]21انظر :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ب ي
ج ي
بي
ن
دو� وإبراهيم أطفيش( ،القاهرة :دار الكتب المرصية ،ط1384 ،2ـه1964/م) ج ،12ص.203
تفس�
=
القرط� ،تحقيق :أحمد ب
ي
ال� ي
بي
َ
َ
ْ
َّ
َّ
[ ]22أخرجه البخاري ف� صحيحه ،انظر :كتاب األدب ،بابَ :ما ُينه َعن الت َح ُ
اس ِد َوالتد ُاب ِر ،رقم الحديث.6064 :
ي
ِ
ف
[ ]23محمــود بــن عمــر الزمخـ شـري ،الكشــاف عــن حقائــق الت�نز يــل وعيــون األقاويــل ي� وجــوه التأويــل ،تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي( ،بـ يـروت :دار
ت
ف
ـيوط (المتــو�911 :ـه) ،الــدر المنثــور،
أ� بكــر ،جــال الديــن السـ
إحيــاء الــراث العـ ب ي
ـر� ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص .469وانظــر :عبــد الرحمــن بــن ب ي
ي
(بـ يـروت :دار الفكــر ،د.ط ،د.ت) ج ،7ص.565
ف
ن
ُ ْ َْ
ن
ـا� ،أبــو بكــر البيهـق ي (المتــو�458 :ـه) ،شــعب اإليمــان ،حققــه وراجــع نصوصــه
[ ]24أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـ� بــن مــوىس الخسو ِجــردي الخراسـ ي
وخــرج أحاديثــه :الدكتــور عبــد العـ يـ� عبــد الحميــد حامــد ،شأ�ف عــى تحقيقــه وتخريـ ـ ــج أحاديثــه :مختــار أحمــد النــدوي ،صاحــب الــدار الســلفية

ببومبــاي – الهنــد( ،الريــاض :مكتبــة الرشــد للنـ شـر والتوزي ـ ــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد ،ط1423 ،1ـه2003/م) ج،10
ص.558

ف
[ ]25أخرجه البخاري ي� صحيحه ،انظر :كتاب الدعوات ،باب التوبة ،رقم الحديث.6309 :
ف
ف
[ ]26أخرجــه اإلمــام مســلم ي� صحيحــه ،انظــر :مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشـ يـري النيســابوري (المتــو�261 :ـه) ،المســند الصحيــح
ق
ت
ـر�،
ـا�( ،بـ يـروت :دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا (صــل هللا علیــه وســلم) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
َْ
َ ٌ ف ْ َ ِّ َ َ َّ
الت ْو َبـ ِـة َوالفـ َـرح ِب َهــا ،رقــم الحديــث.)2747( - 7 :
د.ط ،د.ت)كتــاب التوبــة ،بــاب ِ ي� الحــض عــى
ِ
ً
ف
ن
ـا�
[ ]27أخرجــه أبــو داود ي� ســننه بســنده عــن ســهل بــن معــاذ عــن أبيــه ،كتــاب األدب ،بــاب :مــن كظــم غيظــا ،رقــم الحديــث ،4777 :وحســنه األلبـ ي
ف
أ� داود ،رقــم الحديــث.3997 :
ي� صحيــح ب ي
[ ]28الجامع ألحكام القرآن (.)208-207/4
ئ
النسا� ف� نن
الك�ى ،انظر :كتاب القسامة ،باب :األمر بالعفو عن القصاص ،رقم الحديث.6960 :
[ ]29أخرجه
الس� ب
ي ي
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ـاب فتــح َمكــة َح َر َسـ َـها ُ
[ ]30أخرجــه البيهـق ف� السـنن الكــرى ،جمــاع أبــواب الســرَ ،بـ ُ
هللا ت َعــال ،رقــم الحديــث .18276 :وانظــر :أحمــد بــن الحسـ ي ن
ـ�
ي
ب
ي ي
ِ
ُ
ف
ن
ْ
ق
ْ
الخ َ
سوجــردي الخراســا� ،أبــو بكــر البيه ـ (المتــو�458 :ـه) ،معرفــة الس ـنن واآلثــار ،تحقيــق :عبــد المعــ� أمـ ي ن
ـ� قلعــج ي ،
بــن عـ يـ� بــن مــوىس
ِ
ي
ي
ي
ش
ـوع ،دار الوفــاء،
ـ� – باكســتان ،دمشــق – بـ يـروت ،حلــب – دمشــق ،المنصــورة  -القاهــرة :جامعــة الدراســات اإلســامية ،دار قتيبــة ،دار الـ ي
(كراتـ ي
ط1412 ،1ـه1991/م) ج ،13ص.293
ف
[ ]31أخرجه البخاري ي� صحيحه ،انظر :كتاب المغازي ،باب حديث ،حديث رقم.1414 :

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 281
قائمة المصادر والمراجع

ق
ن
نن
ـا� (د.م :دار إحيــاء
 -1ابــن ماجــة أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزوي ـ ي  ،وماجــة اســم أبيــه يزيــد ،س ـ ابــن ماجــه ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ـا� الحلـ ب يـى ،د.ط ،د.ت).
الكتــب العربيــة  -فيصــل عيــى البـ ب ي
ف
ـو�321 :ـه) ،جمهــرة اللغــة ،تحقيــق :رمــزي منـ يـر بعلبــ�( ،بـ يـروت :دار العلــم للماليـ ي ن
ـ� ،ط،1
 -2أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد األزدي (المتـ
ي
1987م).

ِّ ْ ن
نن
أ� داود ،تحقيــق :محمــد محـ ي يـى الديــن عبــد
ـتا� .سـ ب ي
 -3أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشـ يـر بــن شــداد بــن عمــرو األزدي الس ِجسـ ي
الحميــد( ،صيــدا – بـ يـروت :المكتبــة العرصيــة ،د.ط ،د.ت).

ن
دو�
ـزر� شــمس الديــن القرطـ ب يـى .الجامــع ألحــكام القــرآن ،تحقيــق :أحمــد الـ بـر ي
 -4أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن فــرح األنصــاري الخـ ج ي
وإبراهيــم أطفيــش( ،القاهــرة :دار الكتــب المرصيــة ،ط1384 ،2ـه1964/م).
 -5أبــو هــال العســكري ،الحســن بــن عبــد هللا بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحـ يـى بــن مهـران ،الفــروق اللغويــة ،حققــه وعلــق عليــه :محمــد إبراهيــم ســليم،
(القاهرة :دار العلم والثقافة ش
للن� والتوزي ــع ،د.ت).
ن
ُ ْ َْ
ن
ـا� ،أبــو بكــر البيه ـق ي  ،شــعب اإليمــان ،حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه:
 -6أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـ� بــن مــوىس الخسو ِجــردي الخراسـ ي
الدكتــور عبــد العـ يـ� عبــد الحميــد حامــد ،شأ�ف عــى تحقيقــه وتخريـ ـ ــج أحاديثــه :مختــار أحمــد النــدوي ،صاحــب الــدار الســلفية ببومبــاي – الهنــد،
(الريــاض :مكتبــة الرشــد للنـ شـر والتوزيـ ـ ــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد ،ط1423 ،1ـه2003/م).
ُ
الخ ْ َ
س ْوجــردي الخراسـ نـا� ،أبــو بكــر البيهـق  .معرفــة السـنن واآلثــار ،تحقيــق :عبــد المعــ� أمـ ي ن
 -7أحمــد بــن الحسـ ي ن
ـ� قلعــج ي ،
ـ� بــن عـ يـ� بــن مــوىس
ِ
ي
ي
ي
ش
ـوع ،دار الوفــاء،
ـ� – باكســتان ،دمشــق – بـ يـروت ،حلــب – دمشــق ،المنصــورة  -القاهــرة :جامعــة الدراســات اإلســامية ،دار قتيبــة ،دار الـ ي
(كراتـ ي
ط1412 ،1ـه1991/م).
ق
نن ت
ت
َ ْ
ـا�،
 -8ال�مــذي ،محمــد بــن عيــى بــن ســورة بــن مــوىس بــن الضحــاك ،س ـ ال�مــذي ،تحقيــق وتعليــق :أحمــد محمــد شــاكر ،ومحمــد عبــد البـ ي
ف
ش
ـا� الحلـ ب يـى ،ط1395 ،2ـه1975/م).
وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس ،مــر� :كــة مكتبــة ومطبعــة مصطــى البـ ب ي
ن
(ب�وت :دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ـه1983/م).
-9
عل الزين ،التعريفات ،ي
ي
عل بن محمد بن ي
الجرجا� ،ي
 -10الحاكــم النيســابوري ،محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن ُنعيــم بــن الحكــم الضـ بـى الطهمـ نـا� المعــروف .المســتدرك عــى الصحيحـ ي ن
ـ�،
ي
ي
(ب�وت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ـه1990/م).
ي
نن
للس� والمسانيد( ،د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
 -11صهيب عبد الجبار ،الجامع الصحيح
(ب�وت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
أ� بكر ،جالل الدين
السيوط .الدر المنثور ،ي
 -12عبد الرحمن بن ب ي
ي

ف
ن ش
ـ� ،نـرض ة النعيــم ي� مــكارم أخــاق الرســول الكريــم
 -13عــدد مــن المختصـ يـ� بــإ�اف الشــيخ صالــح بــن عبــد هللا بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المـ ي
 -صىل هللا عليه وســلم( ،جدة :دار الوســيلة ،ط ،4د.ت).

ف
ن
ـا� الت�نز يــل ،تحقيــق :تصحيــح
 -14عــاء الديــن عـ يـ� بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشـ ي
ـيح أبــو الحســن ،المعــروف بالخــازن .لبــاب التأويــل ي� معـ ي
محمــد عــ� شـ ي ن
ـاه�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1415 ،1ـه).
ي

ئ
ن
ا�،
ـزوم ،د إبراهيــم الســامر ي
 -15الفراهيــدي ،أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البــري ،كتــاب العـ يـ� ،تحقيــق :د مهــدي المخـ ي
(د.م :دار ومكتبة الهالل ،د.ط ،د.ت).

ف
 -16محمــد األمـ ي ن
ـنقيط ،أضــواء البيــان ي� إيضــاح القــرآن بالقــرآن( ،بـ يـروت :دار الفكــر للطباعــة و
ـ� بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكـن ي الشـ
ي
النـ شـر و التوزي ـ ــع 1415 ،ـه  1995 -مــ).
 -17محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري  ،الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول هللا (صــل هللا علیــه وســلم) وســننه وأيامــه
(صحيــح البخــاري) ،تحقيــق :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النــارص( ،د.م :دار طــوق النجــاة ،ط1422 ،1ـه).
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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 -18محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثـ يـر بــن غالــب اآلمـ يـ� ،أبــو جعفــر الطـ بـري .جامــع البيــان ف ي� تأويــل القــرآن ،تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر (بـ يـروت:
مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1ـه2000/م).
ف
 -19محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبـ َـد ،التميــ� ،أبــو حاتــم ،الــدارم ُ
البسـ ت يـى  ،اإلحســان ي� تقريــب صحيــح ابــن حبــان،
ي
ي
ـارس ،حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :شــعيب األرنــؤوط( ،بـ يـروت :مؤسســة الرســالة ،ط،1
ترتيــب :األمـ يـر عــاء الديــن عـ يـ� بــن بلبــان الفـ ي
1408ـه1988/م).

ف
 -20محمــود بــن عمــر الزمخـ شـري ،الكشــاف عــن حقائــق الت�نز يــل وعيــون األقاويــل ي� وجــوه التأويــل ،تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي( ،بـ يـروت :دار
ت
ـر� ،د.ط ،د.ت).
إحيــاء الــراث العـ ب ي
 -21مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشـ يـري النيســابوري ،المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا (صــل هللا علیــه
ق
ت
ـر� ،د.ط ،د.ت).
ـا�( ،بـ يـروت :دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
وســلم) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ن
ق
وا� .تفسـ يـر يحـ يـى بــن ســام ،تقديــم وتحقيــق:
ـ� بالــوالء ،مــن تيــم ربيعــة ،البــري ثــم اإلفري ـ ي القـ يـر ي
 -22يحـ يـى بــن ســام بــن ب ي
أ� ثعلبــة ،التيـ ي
ـل�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1425 ،1هــ2004/م).
الدكتــورة هنــد شـ ب ي
https://www.alyaum.com/articles/6072455?rss=1. Accessed on 16-Jan-2019.

ف
نقد الحديث ي� المراكز التغريبية الراهنة
دراسة أصولية تحليلية
Criticism of the hadith in the current western centre a fundamentalist
and analytical study
د .ئاوات محمد آغا بابا
ف
قسم اللغة الكردية ،كلية ت
ال�بية ي� شارةزوور-جامعة حلبجة
Dr. Awat Mohammed Agha Baba
Kurdish department, Education College of Sharazur, Halabja University
د .إحســان عبدالمنعــم ســماره
اإلسالم بجامعة جرش سابقا
أستاذ العقيدة والفكر
ي
Dr. Ihsan Abdulmunem Samra
ملخص البحث:

يتعلــق هــذا البحــث بموضــوع نقــد الحديــث ف� المراكــز التغريبيــة الراهنــة ،ومــن ينتســب إىل هــذه المراكــز انتســابا مبـ ش
ـا�ا كالمسـ ش
ـت� ي ن
ق� ،أو
ي
ف
مــن خــال أقــام العلمانـ ي ن
ـ� ،أو مــن خــال مــن هــو غافــل أو مخــدوع عــن دوافــع وأغـراض هــذه المراكــز ي� نقــد الحديــث ،حيــث يســتغل تلــك المراكــز
جهودهــم مجانيــة ،أو بالمقابــل خاصــة جهــود الذيــن يدعــون إىل االكتفــاء بالقــرءان الكريــم .وقــد تنــاول البحــث تعريــف النقــد والمـ ت ن
ـ� ،وتعريــف
ً
الحديــث عنــد المراكــز التغريبيــة ،وأيضــا بيــان أهــم القواعــد والموازيــن الـ ت يـى مــن خاللهــا تنتقــد مــا ينســب للنـ ب يـى عليــه الســام .وتنــاول أيضــا بواعــث
ف
ـ� وذلــك بوصــف نقــد الحديــث ووصــف القواعــد والموازيــن الـ ت يـى ينتقــد عــى أساســها الحديــث.
نقــد الحديــث عندهــم .وقــد اســتخدم المنهــج الوصـ ي
ئ
ا� وذلــك بتتبــع كتبهــم واالستشــهاد بآرائهــم حــول الســنة ،وكذلــك المنهــج التحليـ يـ� وذلــك بتحليــل مــا أورودوه مــن أدلــة
وكذلــك المنهــج االســتقر ي
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لتعزيــز آرائهــم حــول الحديــث ونقــده .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج أهمهــا :أن بواعــث نقــد الحديــث هــو هــدم اإلســام ،أو إيجــاد ف ـراغ
ف
ش
ـ� فيهــا مــن خــال ســلخ القــرءان مــن الســنة المبينــة لــه .وقواعدهــم ي� نقــد الحديــث مبـن ي عــى المغالطــة والتدليــس ،والتحريــف وإخفــاء مــا
ت�يـ ي
ف
يتعــارض مــع مــا يشــتهونه .مخالفــة جميــع الضوابــط األصوليــة ي� التعامــل مــع النــص .وقــد توصلــت الدراســة أيضــا إىل �ض ورة وضــع حــد لمــن يقحــم
ف
ف
ف
ـدل بدلــوه ي� نقــد األحاديــث
نفســه ي� نقــد الحديــث وذلــك بعــدم فتــح البــاب عــى مرصاعيــه ي� المراكــز العلميــة اإلســامية لــكل مــن هــب ودب ليـ ي
ووضــع قواعــد وموازيــن لقبولــه أو رده بنــاء عــى مــا يشــتهيه ،وإنمــا يقتــر ذلــك عــى الثقــاة العــدول مــن المؤهلـ ي ن
ـ� لفــن نقــد الحديــث ولديهــم الملكــة

النقديــة والبصـ يـرة والفهــم الثاقــب بــكل مــا يتعلــق بالحديــث وعلومــه حســب الضوابــط األصوليــة ف ي� التعامــل مــع النــص.
ويتكون البحث من ثالثة مباحث:
المبحث األول :ن
مع� نقد الحديث
ف
ن
الثا� :القواعد والموازين لنقد الحديث ي� المراكز التغريبية
المبحث
ي
ف
المبحث الثالث :بواعث نقد الحديث ي� المراكز التغريبية
الكلمات االفتتاحية :نقد الحديث ،المراكز التغريبية ،بواعث نقد الحديث.

مقدمة البحث:

ف
ـ� المسـ ي ن
وال َفــرق بـ ي ن
ـلم� مــن
ـام ،بمعـ نـى قديمــة أنــه ظهــر بظهــور الفتنــة ِ
إن نقــد الحديــث مســألة قديمــة حديثــة تتجــدد ي� العالــم اإلسـ ي

جهــة ،وظهــور الوضــع والكــذب عــى رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم إمــا ترغيبــا وإمــا ترهيبــا ،أو مــن قبــل أعــداء اإلســام ،وبمعـ نـى حديثــة أنــه ظهــر
مــع ظهــور المراكــز التغريبــة واالسـ ش
ـت�اقية لدراســة اإلســام مــن أجــل محاربتهــا تــارة ،ومــن أجــل تحريفهــا تــارة أخــرى ،أو مــن أجــل إثــارة الشــكوك حولــه
ف
ش
ـ� هــذا البحــث يلـق ي الباحثــان الضــوء عــى
ابتــداء بالحــرب عــى القــرءان وانتهــاء بالحــرب عــى األحاديــث النبويــة ال�يفــة وإثــارة الشــكوك حولهــا ،فـ ي
ف
ف
ف
نقــد الحديــث ي� المراكــز التغريبيــة الراهنــة ،فيكــون البحــث متنــاوال نقــد الحديــث ي� هــذه المراكــز مــع بيــان منهجهــم ي� نقــد األحاديــث المبنيــة عــى
إخفــاء مــا ال يشــفع لهــم وال يعــزز توجهاتهــم ،أو يعتمــد عــى التضليــل ،أو عــى الشــك ف� األحاديــث بحجــج واهيــة أهمهــا :أنهــا صناعــة ش
ب�يــة ،وأن
ي
ف
ن
ـ� النـ ب يـى عليــه الســام عــن
الحديــث ورد ي� القــرءان بمعــى كالم هللا فــا يجــوز إطــاق لفــظ الحديــث عــى مــا روي عــن النـ ب يـى عليــه الســام ،وبحجــة نـ ي
ً
ُ
كتابــة األحاديــث ،ووجــود التناقــض بـ ي ن
ـ� الروايــات ،أو بمنــع الصحابــة مــن الروايــة ،أو أن الصحابــة لــم يكونــوا عــدول ،أو أن الحديــث د ّون بعــد قــرن أو
ف
يزيــد مــن وفــاة الرســول عليــه الســام ،وأن العلماءلــم يتناولــوا نقــد المـ ت ن
وغ�هــا مــن الحجــج .ومنهجهــم ي� ذلــك
ـ� بــل ركــزوا عــى نقــد اإلســناد فقــط ،ي

يعتمــد عــى الغــش والتدليــس والتحريــف والتضليــل ،ويتنــاول البحــث أيضــا بواعــث النقــد عندهــم حيــث يرتكــز أهــم بواعثهــم عــى ســلخ القــرءان
مــن الســنة وإيجــاد الفـراغ ش
الت�يــ� ومــن ثـ َّـم إمــاء هــذا الفـراغ بالعقــل القــارص والتشــ� والهــوى أو االقتبــاس مــن القوانـ ي ن
ـ� الوضعيــة واالتجــاه نحــو
ي
ي
العلمانيــة.

المبحث األول :ن
مع� نقد الحديث
ي ن
مطلب�:
ويتضمن هذا المبحث
المطلب األول :ن
مع� النقد

ش
ف ش
ـ�ء نقــره ليختـ بـره ،أو ليمـ ي زـر
ـ�ء مــن عيــب أو حســن ،ومنــه نقــد األدب والشــعر ونحــو ذلــك .ونقــد الـ ي
النقــد لغــة :النقــر لالختبــار ،أو إظهــار مــا ي� الـ ي

(الف�وزآبــادي2005 ،م ،ص.)412
جيــده مــن رديئــه( .ابــن فــارس2001 ،م ،ص ،)1006ي
ُ
 :تن ف
ش
ومع�ن
وم� الكتاب أصله ،ويقال رجل ت ن
صلب وارتفع من األرض ،ت ن
تن
م� :أي صلب.
(الزمخ�ی،
الم� ي� اللغة :الصلب ،والظهر ،وما
الم� لغة
١٩٩٨م ،ج ،١ص ( ،) ١٩٣-١٩٢إبراهيم ،وآخرون ،د .س ،ج ،2ص.)853
ف
ً
اصطالحا ث
والم� ف� االصطالح :ورد ف� مع�ن
ين
تن
تن
المحدث�:
أك� من تعريف أهمها ي� اصطالح
الم�
ي
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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 :تن ف
ف
ف
ن
ت
تن
ـ� ي�
ـ�2004 ،م ،ص ،) 342وجــاء ي� المنهــل الــروي المـ
جــاء ي� قواعــد التحديــث :المــ� هــو “ :ألفــاظ الحديــث الـ يـى تقــوم بهــا المعـ ي
ـا�( ”.القاسـ ي
ف
المحدث�“ :ما ينته إليه غاية الســند من الكالم( ”.ابن جماعة1986 ،م ،ج 1ص ،)29وجاء ف� اإللماع ت ن
ين
الم�“ :ما وقع ي� غاية الســند
اصطالح
ي
ي
مــن القــول أو الفعــل أو التقريــر( ”.اليحصـ ب يـى ،د.س ،ص.)119

ً
ً
ن
الثا� :ن
واصطالحا:
مع� الحديث لغة
المطلب
ي

ً
ف
الحديــث لغــة :وردت كلمــة الحديــث ي� اللغــة بمعـ نـى الجديــد ،أي مــا يقابــل القديــم ،ووردت بمعـ نـى الخـ بـر ،ويطلــق عــى القليــل منــه والكثـ يـر ،وهــذا مــا
قالــه أصحــاب القواميــس حيــث ورد“ :الحديــث :الجديــد  ...والخـ بـر  ...وكل مــا يتحــدث بــه مــن كالم وخـ بـر ،ويقــال :الحديــث ذو شــجون ،ذو فنــون
ـيوط
(الف�وزآبــادي ،القامــوس المحيــط ،ص( ،167،1208ابــن منظــور ،1984 ،ج ،2ص( ،)133مصطـ فـى ورفاقــه ،ص( ،)160السـ
وأغـراض ”.ي
ي
2003م ،ص.)42
ف
ف
و� هــذا الخصــوص قــال محمــد عجــاج الخطيــب“ :فالحديــث والخــر ف� اللغــة ت
م�ادفــان مــن وجــه”.
ب ي
إذن فالحديــث ي� اللغــة م ـرادف للخـ بـر .ي
(الخطيــب1988 ،م ،ص.)20
ً
اصطالحــا :وردت كلمــة الحديــث ف ي� نصــوص القــرءان الكريــم والســنة المطهــرة ،بنفــس المعـ نـى اللغــوي المـرادف للخـ بـر ،كقولــه تعــاىل...( :
الحديــث
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
ْ
َّ ْ
ِّ
ُ
َ
ف
ِإن لـ ْـم ُيؤ ِمنــوا ِب َهــذا ال َح ِديـ ِـث أ َســفا) الكهــف)6( :؛ وقولــه ســبحانه(َ :وأ َّمــا ِب ِن ْع َمـ ِـة َ ِّربــك ف َحــدث) الضــى .)11( :إال أن العلمــاء اســتخدموها ي� العلــوم
ال�عيــة عنــد إطالقهــا للداللــة عــى الســنة النبويــةً ،
ش
علمــا أن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم اســتعملها بمعـ نـى القــرءان الكريــم ،واســتعملها بمعـ نـى الســنة
ن ف
أل� هريــرة عندمــا ســأله
كمــا هــو مبـ يـ� ي� قولــه صــى هللا عليــه وســلم“ :إن أحســن الحديــث كتــاب هللا( ”....البخــاري ،1998 ،ص .)1177وقولــه ب ي
عــن أســعد النــاس بشــفاعته“ :لقــد ظننــت يــا أبــا هريــرة أن ال يســأل�ن ي عــن هــذا الحديــث أحــد أول منــك ،لمــا رأيــت مــن حرصــك عــى الحديــث”.
(البخــاري ،1998 ،ص .)45وقولــه صــى هللا عليــه وســلم“ :مــن حـ ّـدث عـن بحديـ ِـث يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكاذبـ ي ن
ـ�( ”.مســلم  ،1998ص.)21
ي
؛ ويقــول الخطيــب“ :وقــد تطــور اســتعمال هــذا اللفــظ ،وأصبــح يطلــق عــى نــوع خــاص مــن األخبــار( ”.....الخطيــب ،1998 ،ص.)20
ف
إال أن ي� المراكــز التغريبيــة لهــم نظرتهــم الخاصــة لمعـ نـى الحديــث فمثــا ينـ فـى شــاخت وجــود أحاديــث صحيحــة منســوبة للنـ ب يـى عليــه الســام ،بــل هــو
ن
ن
كالم علمــاء المسـ ي ن
ـا� والثالــث مــن الهجــرة ،وضعــت عــى لســان النـ ب يـى زورا وبــهتانــا( .بهــاء الديــن1999 ،م ،ص.)22
ـلم� وأقاويلهــم مــن القرنـ يـ� الثـ ي
ويفــرق أحمــد عبــده ماهــر بـ ي ن
ـ� األقــوال واألعمــال المنســوبة للنـ ب يـى عليــه الســام فاألقــوال ليســت وحيــا بينمــا األعمــال تعتـ بـر وحيــا حيــث يقــول“ :لذلــك
فالســنة القوليــة ليســت ً
وحيــا ،ويمكــن للنـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم أن ينطــق عــن الهــوى ،لكــن الرســول محمــد صــى هللا عليــه وســلم ال ينطــق عــن

الهــوى ألن الرســول يعـن ي الرســالة ...يعـن ي القــرءان( ”.ماهــر ،2014 ،ص .)44وهــذا يعـن ي أن الســنة القوليــة ليســت وحيــا بينمــا الســنة الفعليــة تعتـ بـر
وحيــا كمــا يقــول هــو تحــت عنــوان“ :الســنة النبويــة القوليــة ليســت ً
وحيــا مــن الســماء” ثــم يعيــب عــى علمــاء الحديــث بقولــه“ :ومــن مغالطاتهــم الـ ت يـى
أوردتهــم أوديــة التهلكــة قولهــم بــأن الســنة وح ،وهــم مــا قالــوا ذلــك إال ليجعلوهــا مصــدرا مــن مصــادر ش
الت�ي ـ ــع وأنــا أراهــا كذلــك ،غـ يـر أنهــم يدمجــون
ي
ف
الســنة العمليــة المتواتــرة الـ تـى لــم يأتهــا الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديهــا وال خلفهــا ي� غالبهــا ،بالســنة القوليــة الظنيــة الثبــوت ليحصلــوا عــى خضــوع النــاس
ي
للســنة القوليــة المدونــة فيمــا يســمونه كتــب الصحــاح( ”.ماهــر ،2014 ،ص ،)43ويقــول تحــت عنــوان“ :الســنة النبويــة عندنــا” “وســنة النـ ب يـى صــى
ف
هللا عليــه وســلم ه مــا ثبــت عــى ســبيل اليقـ ي ن
ـ� اعتيــاد النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم فعلــه تطبيقــا لكتــاب هللا ،ومــا اســتمر ي� قولــه تقربــا إىل هللا عــى
ي
ً
ه العــادة الفعليــة الثابتــة
ســبيل الــدوام .وليســت الســنة أن يقــول النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم قــول لمــرة واحــدة فيســميه الجهــاء ســنة ،فالســنة ي
وه أيضــا العــادة القوليــة المتكــررة كدعــاء بذاتــه تكــرر منــه ،والبــد أن يكــون هــذا الفعــل المتناغــم مــع القــرءان أو القــول
والمتكــررة وليســت مقولــة ،ي
المتكــرر ممــا يقــرب إىل هللا عــى ســبيل التعبــد( ”.ماهــر ،2014 ،ص.)29
ويفــرق عدنــان الرفــاع ف� كتابــه الدولــة الحــرة بـ ي ن
ـ� النـ ب يـى والرســول بقولــه“ :فــاهلل تعــاىل لــم يقــل( :أطيعــوا النـ ب يـى) ،أو :أطيعــوا محمــدا) ،أو( :ومــا آتاكــم
ي ي
 ..ف
ـ� عظيــم
و� ذلــك لبــان إلـ ي
النـ ب يـى فخــذوه) ،أو (ومــا آتاكــم محمــد فخــذوه) ،أو( :مــن يطــع النـ ب يـى فقــد أطــاع هللا) ،أو (مــن يطــع محمــدا فقــد أطــاع هللا) ي
ف
ت
(الرفاع ،2016 ،ص.)20
ه ي� النهاية تتعلق بكتاب هللا تعاىل”.
ي
إىل أن ســاحة اتباع منهج هللا تعاىل تتعلق بصفة الرســالة ،ي
ال� ي
ف
ف
ش
وح
ـوح آخــر خــاص بالســنة ال�يفــة مســتقل عــن ي
ـوح محصــور ي� القــرءان الكريــم حيــث يقــول“ :أن القــول بـ ي
ـاع ي� كتابــه الفــارق أن الـ ي
ويــرى الرفـ ي
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ـاع ،2012 ،ص.)68
القــرآن الكريــم ،هــو قــول فاســد ينقضــه كتــاب هللا تعــاىل جملــة وتفصيــا( ”.الرفـ ي
ف
ـاع ي� كتابــه الفــارق“ :لــو تــم ســحب الصــورة القرآنيــة (ومــا ينطــق عــن الهــوى) ،عــى كل مــا نطــق بــه محمــد صــى هللا عليــه وســلم ،لشــمل
ويقــول الرفـ ي
ف
ـال لوصلنــا إىل نتائــج
ذلــك حياتــه قبــل الرســالة ،ألنــه ال يوجــد ي� هــذه الصــورة القرآنيــة مــا يشـ يـر إىل أن النطــق محصــور بعــد مــج ي ء الرســالة ،وبالتـ ي
ف
ت
ن
ـاع،
غـ يـر ســليمة  ..فنحــن نعلــم أن الـ ي
ـوح أ� النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم بعــد أن أصبــح عمــره أربعـ يـ� ســنة ،وليــس مــن أول يــوم ي� حياتــه( ”.الرفـ ي
ص .)60ثــم يتابــع ويقــول“ :ثــم كيــف يكــون قولــه تعــاىل“ :ومــا ينطــق عــن الهــوى)  ،شــامال لــكل مــا نطــق بــه صــى هللا عليــه وســلم ،وهللا تعــاىل يقــول:
ت
ن
ن
ـاع ،ص.)62
(عفــا هللا عنــك لــم أذنــت لهــم حــى يتبـ يـ� لــك الذيــن صدقــوا وتعلــم الكذبـ يـ�) التوبــة 34؟!!!( ”.الرفـ ي
ف
ـاع عــى تعريــف العلمــاء للســنة ي� كتابــه الفــارق بقولــه“ :مــن هنــا نــرى أن التعريــف المــوروث للســنة  ،بأنهــا كل مــا فعــل صــى
ويعاتــب عدنــان الرفـ ي
ـاع ،ص.)63
هللا عليــه وســلم أو قــال أو أقــر ،هــو تعريــف ليــس صحيحــا عــى اإلطــاق( ”....الرفـ ي
ف
ن
الثا� :القواعد والموازين لنقد الحديث ي� المراكز التغريبية
المبحث ي
ين
مطلب�
ويتضمن هذا المبحث

المطلب األول :نبذة عن منتقدي الحديث

ف
إن فكــرة نقــد الحديــث ونبــذ الســنة واالكتفــاء بالقــرءان الكريــم وإنــكار الســنة واألحاديــث النبويــة كمصــدر ش
لل�يعــة ،أو عــدم االهتمــام بالســنة ي�
ّ
الوقــوف عــى األحــكام ش
ـ� المضلـ ي ن
عفويــة ،وإنمــا كان وراءهــا ش�ذمــة مــن الضالـ ي ن
ـ� ،ذوي األهــواء وأصحــاب
ال�عيــة والنظــم اإلســامية ،لــم تكــن فكــرة
ض
ت
ت
ر� هللا عنــه .وعفــا عليهــم الزمــن ثــم اســتيقظت هــذه الدعــوة مــن جديــد
الفــرق الـ يـى نشــأت إثــر الفتنــة الـ يـى أســفرت عــن قتــل عثمــان بــن عفــان ي
ف
ف
بالدراســات االسـ ش
(الخ�آبــادي ،2011،ص ،)116واتخــذت شــكال منظمــا ي� شــبه القــارة الهنديــة
ـت�اقية مــرة أخــرى ي� القــرن الثالــث عـ شـر الهجــري
ي
ّ
حجيــة الســنة ،كمصــدر رئيــس ف� ش
الت�ي ـ ــع
(بخــش ،2000 ،ص .)9-8وقــد تالشــت آثــار تلــك الفــرق مــع مــرور الزمــن ،ولــم يبــق أي وجــود لفكــرة إنــكار
ي
ف
ف
ّ ف
ف
الدينيــة ي� اإلســام ،اللهــم إال مــا هــو موجــود ي� بطــون كتــب تلــك الفــرق الميتــه ،أو ي� بطــون الكتــب الـ ت يـى اهتمــت بالــرد
و� كل األمــور
ـام ،ي
اإلسـ ي
المب�يــن والمسـ ش
ش
ت
ـت� ي ن
ق� ،فنبشــوا تلــك الضــاالت ،وعملــوا
ـر� ،بطالئعــه االســتعمارية مــن
عــى تلــك المزاعــم والضــاالت .حــى جــاء االســتعمار الغـ ب ي
ف
و� هــذا الخصــوص يقــول األعظــ�َ :
“و ُو ِجــد
عــى إحيائهــا ،مــن خــال أبواقهــم االســتعمارية .مــن أمثــال محمــد عبــده وتالميــذه ،والمتأثــرون بهــم .ي
ي
ف
ن
ً
ت
ـا� أو عــى األ كـ ثـر بنهايــة القــرن الثالــث ،ومــا
قديمــا بعــض األشــخاص أو بعــض الفــرق الـ يـى طعنــت ي� الســنة النبويــة ،ولكنهــا انتهــت بنهايــة القــرن الثـ ي
ف
ق
ض
ّ
ـر� ،...وتغـ يـر الزمــن ،وزالــت دولــة اإلســام ،وجــاء
ـا� ،بتأثـ يـر مــن االســتعمار الغـ ب ي
ب ـ ي لهــم وجــود .وقــد اســتيقظت الفتنــة مــرة أخــرى ي� القــرن المـ ي
ف
ش
و� هــذه الظــروف ُوجــد بالعـراق مــن دىع
عهــد االســتعمار واالســتعباد وبــدأ المســتعمرون بنــر أفكارهــم الخبيثــة للقضــاء عــى مقومــات اإلســام .ي
ق
ق
ف
ت
ش
ـد�
ـد�  ...وأيــد رشــيد رضــا توفيــق صـ ي
إىل نبــذ الســنة ،أمــا ي� مــر ف�جــع هــذه الفتنــة إىل عهــد محمــد عبــده  ...ثــم مــى عــى هــذا المنهــج توفيــق صـ ي

ن
ـ�،
بكتاباتــه  ...ثــم أحمــد أمـ يـ�  ...ثــم إســماعيل أدهــم الــذي قــال إن األحاديــث  ...مشــكوك فيهــا  ...وبعــد هــؤالء تســلم اللــواء أبــو ريــة( ”....األعظـ ي
ف
 ،1981ج ،1ص ،)25فخلــف مــن بعــد هــؤالء خلــف أضاعــوا الســنة واتبعــوا الشــهوات مــن أمثــال رشــيد أيــال ي� كتابــه البخــاري نهايــة أســطورة،
وغ�هــم إىل قيــام الســاعة.
وكتــاب عفــوا صحيــح البخــاري لعبــد األمـ يـر الغــو ،وكتــاب جنايــة البخــاري لزكريــا أوزون ،ي
ف
وهــذا التيــار المنكــر للســنة ،أو المشــكك فيهــا ،أو المتهــاون فيهــا ،أو الــذي يهـ ّـون مــن أمرهــا ي� الديــن ،ويــرى إمكانيــة االســتغناء عنهــا ،بحجــة أن الديــن
ف
ـيوط“ :وأصــل هــذا الـرأي الفاســد أن الزنادقــة
ـ� فيــه القــرءان وحــده يعــود أصلهــم إىل الزنادقــة والغــاة كمــا يقــول السـ ي
الصحيــح ،والتديــن الحــق ،يكـ ي
ف
ـيوط،1987 ،
وطائفة من غالة الرافضة ذهبوا إىل إنكار االحتجاج بالســنة واالقتصار عىل القرءان وهم ي� ذلك مختلفو[ ]1المقاصد ( ”....السـ ي
ص.)14
ف
ن
إ� أوتيــت القــرءان ومثلــه معــه ،أال يوشــك رجــل شــبعان عــى
هــذا التيــار قديــم جديــد ،ولذلــك حــذر منــه النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ي� قولــه“ :أال ي
(الت�يــزي ،1985 ،ج ،١ص،)57
أريكتــه يقــول :عليكــم بهــذا القــرءان ،فمــا وجدتــم فيــه مــن حــال فأحلــوه ،ومــا وجدتــم فيــه مــن حـرام فحرمــوه ”....ب
ف
ض
ر� هللا عنــه
(أبــو داود  ،1997ج ،5ص ،)12-11وكذلــك حــذر منــه الصحابــة رضــوان هللا عليهــم كمــا يظهــر ي� أقــوال عــدد منهــم ،كقــول عمــر ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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! ف
“أال وإن ُأ ً
و� كتــاب هللا الجلــد .وقــد رجــم رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم ورجمنــا بعــده( ”.البخــاري،1998 ،
ـم؟
ـ
ج
الر
ـال
ـ
ب
ـا
ـ
م
ـون
ـ
ل
يقو
ـا
ـ
ناس
ي
ص( ،)1302مســلم ،1998 ،ص.)720

ف
ف
ش
و� هــذا الخصــوص
وكذلــك حــذر العلمــاء مــن البحــث عــن المســائل ال�عيــة ي� القــرءان الكريــم وحــده ،واعتـ بـروا أن ذلــك مــن الضــال والتضليــل .ي
ن
ـختيا�“ :إذا حدثــت الرجــل بالســنة ،فقــال :دعنــا مــن هــذا ،وحدثنــا مــن القــرءان فأعلــم أنــه ضــال مضـ ّـل( ”.الخطيــب البغــدادي،
قــال أيــوب السـ
ي
 ،2003ج ،1ص.)86
ف
ّ
النبويــة ف� عهــد النـ بـى صــى هللا عليــه وســلم ،وعــر الصحابــة والتابعـ ي ن
ـ� رضــوان هللا عليهــم،
ولقــد اســتغلت الجهــود المبذولــة ي� االحتيــاط للســنة
ي
ي
ً
ً
ف
وأحيانــا ّ
ـلبيا ،حيــث أخــذوا ّ
ـتغالل سـ ً
يهولــون ي� بعــض
يهونــون مــن أمــر الســنة ،ويشــككون فيهــا،
مــن قبــل ضعــاف اإليمــان وضعــاف النفــوس اسـ
ف
رض
ت
و� ذلــك يقــول محمــد شــحرور“ :لقــد
األراجيــف الداعيــة لـ ورة نبــذ الســنة وطرحهــا بنــاء عــى القواعــد والموازيــن الـ يـى صاغوهــا مــن نتــاج عقولهــم ي
ً
َّ ً
ف
بلغــت كتلــة األحاديــث النبويــة المرويــة ي� كتبهــا حــدا مذهــا يرفضــه العقــاء وينكــره أهــل التفكـ يـر والتدبــر مــن ذوي األلبــاب( ”....شــحرور،2012 ،
ت ث
ا�”؛ “إن صــورة التديــن الـ ت يـى قدمتهــا لنــا األحاديــث والمرويــات المنســوبة إىل
ص .)22ويتابــع ويقــول تحــت عنــوان “نقــد معــارص لمفهــوم الســنة الــر ي
الرســول صــورة تختلــف تمامــا عــن تلــك الـ تـى جــاء بهــا الرســول (ص) مــن خــال الت�نز يــل الحكيــم .وهــذا مــا يجعلنــا م َ
رصيــن عــى �ض ورة إعــادة األمــور
ي
�نز
إىل نصابهــا ،وإعــادة فهــم الديــن فهمــا صحيحــا انطالقــا مــن الت يــل الحكيــم ،بإعــادة دراســة األحاديــث وتنقيحهــا بنــاء عليــه ،بجعلهــا خاضعــة لرقابتــه
ـ� األحاديــث بعضهــا مــع بعــض مــن جهــة ثانيــة ،مــا يبـ ي ن
ـ� كتــاب هللا واألحاديــث مــن جهــة ،وبـ ي ن
وليســت ناســخة لــه ،بســبب التناقــض الكبـ يـر بـ ي ن
ـ� أنهــا
صناعــة إنســانية ال غـ يـر( ”.شــحرور ،2012 ،ص .)29والــذي يصبــح حجــة عــى شــحرور هــو إذا كانــت األحاديــث صناعــة إنســانية ال غـ يـر فلمــاذا
تطلــب إعــادة دراســة األحاديــث وتنقيحهــا؟

ن
الثا� :أهم القواعد والموازين لنقد الحديث
المطلب
ي

وأهــم القواعــد والموازيــن الـ ت يـى صاغوهــا هــؤالء مــن نتــاج عقولهــم وباســتقراء كتبهــم يجــد الباحثــان أن الموازيــن والقواعــد الـ ت يـى ينتقــدون عــى أساســها
ت
اآل�:
األحاديــث يعتمــد عــى التضليــل والتدليــس والمغالطــة والتشـ ي
ـ� عــى النحــو ي
ف
ت
يأ�:
أوال :التضليل والتدليس :ومن أساليبهم ي� التضليل والتدليس ما ي
 -1أن النـ ب يـى عليــه الســام منــع كتابــة األحاديــث .إال أن األحاديــث الـ ت يـى يســتدلون بهــا إمــا أحاديــث مرفوعــة إىل النـ ب يـى أو موقوفــة أو منكــرة أو ضعيفــة
ـ� ، ،ج ،1981 ،1ص .)78-76إال أن منكــري الســنة عنــد استشــهادهم بهــذه
أ� ســعيد الخــدري ،ب ي
مرويــة عــن ب ي
وأ� هريــرة ،وزيــد بــن ثابــت (األعظـ ي
ف
ت
ـال لــم يلتفتــوا إىل رأي العلمــاء ي� الجمــع
الروايــات ال يذكــرون حكــم العلمــاء عــى هــذه الروايــات ،ولــم ينقلــوا الروايــات الـ يـى تبيــح كتابــة األحاديــث وبالتـ ي
ف
ـ� الروايتـ ي ن
بـ ي ن
ـ� .والمثــال عــى ذلــك مــا كتبــه محمــد شــحرور ي� كتابــه الدولــة والمجتمــع فعندمــا يستشــهد باألحاديــث الـ ت يـى نــى عــن كتابــة األحاديــث
لــم يذكــر تخريـ ـ ــج الحديــث ،فمثــا يستشــهد بمــا ورد ف� كتــاب تقييــد العلــم“ :بلــغ رســول هللا أن ً
أناســا كتبــوا أحاديثــه ،فصعــد المنـ بـر وقــال :مــا هــذه
ي
ش
ش
ن
ت
�ء فليــأت بــه .يقــول أبــو هريــرة :فجمعنــا مــا كتبنــاه وأتلفنــاه ،أو قــال فاحرقنــاه”.
الكتــب الـ يـى بلغـ ي أنكــم قــد كتبتــم؟ إنمــا أنــا بــر ،فمــن كان عنــده ي
(شــحرور ،1995 ،ص .)25بينمــا تبـ ي ن
ـ� أن إســناد الحديــث ضعيــف وهــو لــم يذكــره ألنــه يؤيــد مــا ذهــب إليــه]2[.
وح كان مرادفــا للقــرآن مــن حيــث ال ـنز ول ،وأن الرســول أمــر بتدوينــه إىل جانــب
ويقــول رشــيد أيــال[“ :]3حيــث يظــن عــوام النــاس أن الحديــث ي
ـ� العديــد مــن رواة الحديــث أنفســهم منــع رســول هللا صحابتــه الك ـرام مــن تدويــن كالمــه( ”.أيــال،
القــرآن ،غـ يـر أن الحقيقــة غـ يـر ذلــك ،فقــد حـ ي

 ،2017ص .)17ومــن حــق القــارىء أن يســأل صاحــب الكتــاب بــأي منطــق تعــززون كالمكــم عندمــا تريــدون رفــض الروايــات تستشــهدون بالروايــة
ف
بينمــا ي� حالــة الهجــوم عــى الــرواة والروايــات تنكــرون الروايــة؟ بمعـ نـى إذا كانــت الروايــة كاذبــه فلمــاذا تستشــهدون بــه عــى مــن يؤمــن بالروايــة؟
ّ
ّ
 -2أن الصحابــة الكـرام كانــوا حريصـ ي ن
النبويــة .وعندمــا يستشــهدون
ـ� عــى التمســك بالقــرءان وحــده ،وكانــوا يحاســبون مــن يكـ ثـر مــن روايــة األحاديــث
ف
ض
ت
ر� هللا عنــه منــع أو ســجن الصحابــة لمنعهــم مــن الروايــة ال يذكــرون أقــوال العلمــاء ي� حكمهــم عــى
بالروايــات الـ يـى تذكــر أن عمــر بــن الخطــاب ي
الروايــة ،فقــط يستشــهدون بمــا يعــزز دعواهــم فمثــا يستشــهد محمــود أبــو ريــة ومــن انتهــج نهجــه تحــت عنــوان“ :الصحابــة وروايــة الحديــث” حيــث
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ف
ف
ف
“و� روايــة ابــن حــزم ي� األحــكام أنــه حبــس ابــن مســعود وأبــا مــوىس وأبــا درداء ي� المدينــة عــى األكثــار مــن الحديــث”( .أبــو ريــة ،د.س،
يقــول أبــو ريــة :ي
ن
ـ� يؤهــم القــارىء أن الـراوي هــو ابــن حــزم ،مــع أنــه ليــس مــن روايتــه قطعــا؛ بــل
ص .)29وقــد تجــى أبــو ريــة عــى ابــن حــزم حيــث نســب إليــه الروايــة لـ ي
ف
ذكــره ي� كتابــه فقــط ولــم يرويــه (أبــو شــهبة ،د.س ،ص .)49إال أن ابــن حــزم انتقــد هــذه الروايــة بقولــه“ :وروى عــن ابــن عمــر أنــه حبــس ابــن مســعود
ف
مــن أجــل الحديــث عــن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم وأبــا الــدرداء وأبــا الــذر( ”....ابــن حــزم ،د .س ،ج ،2ص .)139ثــم قــال ابــن حــزم ي� تعليقــه عــى
ف
ف
و� هــذا مــا فيــه ،أو يكــون نــى عــن نفــس
الروايــة إنــه( ”:أي الخـ بـر) ي� نفســه ظاهــر الكــذب والتوليــد ،ألنــه ال يخلــو عمــر مــن أن يكــون اتهــم الصحابــة ي
الحديــث وعــن تبليــغ س ـنن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم إىل المسـ ي ن
ـلم� ،وألزمهــم كتمانهــا وجحدهــا وأن ال يذكروهــا ألحــد ،فهــذا خــروج عــن
ن ف
المؤمن� من كل ذلك ،ئ ن
ين
الن� صىل هللا عليه وســلم فما عمر إال واحد
ول� كان ســائر الصحابة
أم�
اإلســام ،وقد أعاذ هللا ي
ي
متهم� ي� الكذب عىل ب ي
ـ� كان حبســهم وهــم غـ يـر متهمـ ي ن
منهــم ،وهــذا قــول ال يقولــه مســلم أصــا ,ولـ ئ ن
ـ� لقــد ظلمهــم ،فليخـ تـر المحتــج لمذهبــه الفاســد بمثــل هــذه الروايــات
ـ� الخبيثتـ ي ن
الملعونــة أي الطريقتـ ي ن
ـ� شــاء( ”.ابــن حــزم ،د .س ،ج ،2ص .)139فلــم يذكــر أبــو ريــة هــذا الجــزء مــن كالم ابــن حــزم.

 -3أن األحاديــث النبويــة دونــت بعــد قــرن أو يزيــد (المطـ يـري ،2002 ،ص( ،)111البنــا ،2010،ص .)444ف� زمــن العباسـ ي ن
ـي� واألمــة اإلســامية
ي
ف
ف
ف
ف
ـ� تدويــن األحاديــث ي� زمــن النـ ب يـى عليــه الســام وال يستشــهد بمــا كتــب ي� زمنــه ويقــول ي�
ملزمــة بالقــرءان فقــط ،ولـ ي
ـ� يعــزز شــحرور مــا يقولــه ينـ ي
ف
كتابــه الدولــة والمجتمــع“ :أن بدايــة تدويــن الحديــث النبــوي جــاءت ي� العــر األمــوي ،ومعهــا بــدأ االنتحــال عــى رســول هللا ،وخاصــة فيمــا يتعلــق
بأيديولوجيــة الســلطة والطاعــة والجهــاد( ”.شــحرور ،1995 ،ص.)25
ف
وبإمــكان القــارىء أن يتســائل كيــف عرفــت أنهــا وضعــت ف� هــذا الزمــن بالدقــة؟ أوليــس اعتمــدت عــى كتــب المسـ ش
ـت� ي ن
ق� ومنكــري األحاديــث ي�
ي
ف
تعزيــز دعــواك؟ أليــس هــذا اعتمــادا عــى الرويــات؟ لمــاذا رواياتــك صحيحــة ومتواتــرة وروايــات غـ يـرك موضوعــة؟ وهــل ورد ي� القــرءان الكريــم أن ال
نلتفــت للروايــات ونلـ ت زـرم بالقــرءان فقــط؟
ولم يكن إنكار السنة ديدن بعض الفرق واالتجاهات؛ بل تجد بعض الحكام يتسللون لواذا عن تطبيق ش�ع هللا بحجة تناقض األحاديث :حيث
ف
ف
ىق
ـذا� خطابــا بمناســبة الختمــة المائــة للمصحــف المرتــل وذلــك ي� مســاء الثالــث مــن شــهر تمــوز عــام 1978م
ألـ الرئيــس الليـ ب يـى الســابق معمــر القـ ي
ف
ف
ت
ه احاديــث مشــكوك بصحتهــا ،ألنهــا دونــت بعــد مائـ ت يـى
ي� جامــع مــوالي محمــد ي� طرابلــس ،وذكــر“ :أن األحاديــث الـ يـى وردت عــى لســان الرســول ي
ف
ـ� المسـ ي ن
ســنة مــن وفــاة الرســول .وأنــه حصلــت رصاعــات بـ ي ن
ـلم� ،وأنــه ي� فـ تـرة هــذه الرصاعــات ظهــرت أحاديــث مزيفــة ومــزورة منســوبة إىل الرســول،

ال أول لهــا وال آخــر ،حـ تـى يــدل كل حــزب مــن هــذه األحـزاب اإلســامية المتصارعــة عــى أن موقفــه صحيــح مــن اإلســام .وهكــذا ظهــر ســتون نوعــا
ف
�ض
ش
أ�
أ� طالــب مــن المب�يــن بالجنــة ،وعـ يـ� بــن ب ي
ـذا�) مثــا عــى تضــارب الحديــث ،بــأن عـ يـ� بــن ب ي
مــن األحاديــث المتناقضــة المتضاربــة ،و ب (القـ ي
ف
ف
طالــب ينطبــق عليــه حديــث“ :إذا التـىق المســلمان بســيفهما فالقاتــل والمقتــول ي� النــار” وهــذا تناقــض ،وذلــك ألن عليــا رفــع ســيفه ي� وجــه مســلم،
ف
�ض
ـذا�) مثــا آخــر عــى التناقــض عــن عائشــة ،بأنــه
فكيــف يكــون عـ يـ� داخــل الجنــة بحســب حديــث ،وداخــل النــار بحســب حديــث آخــر .و ب (القـ ي
ف
ـذا�
ورد حديــث يقــول :عائشــة ناقصــة عقــل وديــن” وحديــث آخــر يقــول“ :خــذوا نصــف دينكــم مــن فــم عائشــة” وهــذا تناقــض واضــح” .وخــرج القـ ي
ين
المسلم� مختلفون عليها ،ويجب أن ُيقترص
بنتيجة أن األحاديث ال يجوز أخذها ،ألنه أعلن أن السنة ال يؤخذ بها ،وال يجوز أن يؤخذ بها؛ ألن
ف
ـ� المسـ ي ن
عــى أخــذ القــرءان ،ألنــه متفــق عليــه بـ ي ن
ـذا� ،1978 ،ص.)2
ـلم�( .مذكــرة مــن حــزب التحريــر مقدمــة إىل العقيــد القـ ي
ف
ت
يأ�:
والتشه :ومن أساليبهم ي� المغالطة
ثانيا :المغالطة
ي
ي
والتشه ما ي
ف
ـ� ينحــر ت
ـ� ،حيــث يقــول األمـ يـر كاتيـ نـا�“ :كل قصــد المحدثـ ي ن
تــارة يقولــون أن العلمــاء ركــزوا عــى نقــد اإلســناد دون نقــد المـ ت ن
وي�كــز ي� واد جــدب
ي
ف
تن
والم� نفســه( ”.هوتســما ،1998 ،ج ،3ص)837؛ ويقول جوزيف
ممحل ي� رسد األشــخاص الذين نقلوا المروي؛ وال يشــغل نفســه بنقد العبارة
شــاخت“ :ومــن المهــم أن نالحــظ أنهــم أخفــوا نقدهــم لمــادة الحديــث ،وراء نقدهــم لإلســناد نفســه( ”.هوتســما ،1998 ،ج ،3ص .)837ثــم جــاء
ـ� متأثـرا بمــا قالــه المسـ ش
أحمــد أمـ ي ن
ـت�قون ويقــول“ :وقــد وضــع العلمــاء للجــرح والتعديــل قواعــد ليــس هنــا محــل ذكرهــا ،ولكنهــم -والحــق يقــال -عنــوا
ف
ث
ن
ن
تن
ـار�
بنقــد اإلســناد أ كــر عنــوا بنقــد المــ�( ”.أمـ يـ� ،1959 ،ص .)217ويتابــع ويقــول ي� كتابــه ضــى اإلســام“ :إن المحدثـ يـ� عنــوا عنايــة بالنقــد الخـ ج ي
ف
(الســند) ،ولــم يعنــوا هــذه العنايــة بالنقــد الداخـ يـ� ،فقــد بلغــوا الغايــة ي� نقــد الحديــث مــن ناحيــة رواتــه جرحــا وتعديــا ...ولكنهــم لــم يتوســعوا كثـ يـرا
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـ� الحديــث هــل ينطبــق عــى الواقــع أو ال؟( ”.أمـ ي ن
ف� النقــد الداخــ� ،فلــم يتعرضــوا لمـ ت ن
ـ� ،د .س ،ج ،2ص.)130
ي
ي

وتــارة يقولــون أن علــم الجــرح والتعديــل أكذوبــة ومبنيــة عــى الم ـزاج ،وقــد نقــل رشــيد أيــال عــن الدكتــور عمــاد حســن ف ي� صفحتــه ف ي� الفيســبوك:
ف
ف
ه إال أ كـ بـر أكذوبــة ي� تاريـ ـ ــخ األديــان ي� العالــم بينمــا مصداقيــة الجــرح والتعديــل للــرواة أصــا كان مــن
ه ليســت ي
“فظاهــرة تناقــل الروايــات كمــا ي
ف
ف
خصائــص العــرب الذميمــة ي� التهويــل ي� مــدح مــن يحبونــه وذم مــن يختلفــون معــه ،ممــا يجعــل األمــر مســتحيال أن يكــون الجــرح والتعديــل يعكــس
ف
حقيقــة الــرواة كمــا يتوهــم أهــل الحديــث اليــوم ،وإنمــا يعكــس فقــط تقلــب األهــواء ي� مــدح وذم النــاس لبعضهــا البعــض ســابقا وحاليــا( ”.أيــال،
 ،2017ص .)47ويؤيــد مــا نقلــه بقولــه“ :ال يمكننــا بــأي حــال مــن األحــوال اعتبــار خرافــة ((الحديــث)) علمــا ،ألنهــا ال تملــك مــن العلــم شــيئا ،ومنهجهــا
ئ
ا� ،يخضــع ألقــوال الرجــال ،والـ ت يـى بمقتضاهــا يتــم الحكــم عــى رجــال آخريــن بالصــاح أو بالطــاح( ”.أيــال،
منهــج أهــواء ،وأســلوبـ ـها انتقـ ي
ـا� م ـز ج ي
 ،2017ص.)48
إن ممــا ال يخـ فـى عــى مــن كان عنــده مســكة عقــل ،أو ن
أد� معرفــة باإلســام يــدرك أن الســنة النبويــة سـ ق
ـتب� محفوظــة بحفــظ هللا تعــاىل ال يؤثــر عليهــا
مكــر الماكريــن ،وال كيــد الكائديــن ،فالقــرءان والســنة أوىح بهمــا هللا تعــاىل ،وســيظل وح هللا المتلــو ،ووحيــه المبـ ي ن
ـ� للمتلــو متالزمــان ،ال ينفــك
ي
أحدهمــا عــن اآلخــر ،وألجــل ذلــك كان االهتمــام بالســنة وبحفظهــا والمحافظــة عليهــا ّ
نقيــة مــن كل شــائبة ،فــكان علمــاء الصحابــة والتابعـ ي ن
ـ� ومــن ســار

ف
ف
ّ
ـوح
عــى نهجهــم ،يعتمــدون ي� الحكــم عــى األحاديــث النبويــة بالتصحيــح والتضعيــف والوضــع ،منهجيــة ي� غايــة الدقــة واإلتقــان ،اســتلهموها مــن الـ ي
ف
ـ� الدرايــة -أي نقــد المـ ت ن
ـ� الروايــة – أي الســند واإلســناد – وقوانـ ي ن
المعصــوم ،وفــق قوانـ ي ن
ـ� والبحــث عــن العلــل الخفيــة فيــه أو ي� الســند – غـ يـر أن
ُ
ف
ضعــف الــوازع الديـن ف� األمــة ،منــذ أن ُنـ ِ َّ
ـر� ،كاد أن تســود ي� األمــة حالــة مــن الالمبــاالة
ي
ـ� اإلســام عــن الحيــاة ،وأخضــع المســلمون لالســتعمار الغـ ب ي
ي ي
ً
وح هللا تعــاىل ،فظهــر فيهــا مــن ال يرجــون هلل وقــارا ،ونشــط العابثــون مــن
بدينهــا ،فاســتخف بهــا األعــداء وظهــر منهــا مــا ظهــر مــن التطــاول عــى ي
ّ
ف
ّ
ـ� الحديــث ،زاعمـ ي ن
الحديثيــة وفــق نقــد مـ ت ن
ـ� أنهــم بفعلهــم هــذا
جديــد للنيــل مــن الســنة ،بدعــوى أنهــم إنمــا يــردون األحاديــث المدونــة ي� المدونــات
ف
ـ� األوائــل بــأن اهتماماتهــم الحديثيــة قــد َ
ـأت بــه األوائــل ف� صــدر هــذه األمــة ،متهمـ ي ن
انص ّبــت عــى األســانيد والعوامــل الشــكلية ي�
قــد جــاءوا بمــا لــم يـ ِ
ي
الجــرح والتعديــل ونحــو ذلــك ،ولــم يعنــوا أنفســهم بتمحيــص المتــون ،وهــذا إن دل عــى ش�ء إنمــا يــدل عــى جهلهــم ف� جهــود األولـ ي ن
ـ� ،وقــد ســاروا
ي
ي
ف� هــذه المزاعــم عــى نهــج المسـ ش
وغ�هــم ،والحقيقــة أن جهــود المسـ ي ن
ـت� ي ن
ـلم� األوائــل منــذ عهــد
ق� أمثــال جولــد[ ]4زي ـهــر[ ،]5وغاســتون ويــت ي
ي
ً
الصحابــة الكـرام ومــن اتبعهــم بإحســان ،كان شــامل لــكل مــا يتعلــق بحفــظ الســنة والمحافظــة عليهــا صافيــة نقيــة ســواء مــن جهــة الســند أم مــن جهــة
ف
ف
ف
تن
و� هــذا المنهــج الــذي كان عليــه
المــ� عــى مــا أشــار إليــه الباحثــان ي� هــذا البحــث آنفــا ،وكانــت لديهــم المنهجيــة العلميــة المحكمــة ي� هــذا الشــأن ي
ت
ال� اشــتملت عليها كتب علوم الحديث وتاري ــخ تدوينه ،وقد ورد معنا وسـ يـرد منها النماذج
الصدر األول والعديد من الدراســات واألمثلة العلمية ي
ً
ف
الـ ت يـى تكشــف عمــا ي� أقوالهــم هــذه مــن مغالطــات كبـ يـرة ،وأباطيــل واهيــة ي ـراد بهــا باطــا مــن القــول وزورا .وال تهمهــم الســنة وال يعنيهــم تنقيحهــا،
ن ف
ـ� ي� دينهــم ،وليســوا مــن أهــل العلــم واإلتقــان ،وال مــن أهــل الخـ بـرة والدرايــة بهــذا الفــن الدقيــق ،لــذا نــرى أنهــم لــم
وليســوا مــن العــدول وال الموثقـ ي
ّ ف
تز
مرعيــة ي� الصــدر األول لهــذه األمــة ،ولــم يبذلــوا أي جهــود مغايــرة ،يظهــر فيهــا الحفــاظ عــى الســنة،
يل�مــوا بــأي ضابــط مــن الضوابــط الـ ت يـى كانــت
وتنقيحهــا مــن كل دخيــل ،وإنمــا كان ردهــم لألحاديــث بنـ ً
ـاء عــى األهــواء والرغبــات االســتعمارية ،حيــث ّ
حكمــوا الظنــون العلميــة تــارة وموافقــة العــر
تــارة أخــرى ،وقبــول العقــل وعدمــه تــارة ثالثــة ،أو أنهــم أرادوا تطوي ـ ــع ش�عــة هللا ومنهاجــه إىل المقتضيــات العرصيــة وفــق الرؤيــة االســتعمارية الغربيــة،
فرفضــوا قبــول كل ســنة تتعــارض مــع ذلــك أو تنــى عنــه ف ي� أي مجــال مــن المجــاالت الحياتيــة السياســية واالقتصاديــة والحقوقيــة واألمــور الجهاديــة.
ف
تن ف
فالعلمــاء ركــزوا عــى �ض ورة الربــط بـ ي ن
ـ� ي� الحكــم عــى األحاديــث بالصحــة أو الضعــف ،أو الوضــع .وعــدم االكتفــاء بالســند ي� الحكــم
ـ� الســند والمـ
عــى الحديــث النبــوي ش
ال�يــف ،إذ قــد يكــون الفيصــل ف� الحكــم عــى الحديــث مــع صحــة ســنده ،هــو النظــر والتأمــل ف� مـ ت ن
ـ� الحديــث ،فصحــة
ي
ي
ف
ف
اإلســناد ال تع ـن ي صحــة الحديــث ،وهــذا مــا أوضحــه الباحثــان ي� هــذه الدراســة ،بخصــوص منهــج الصحابــة رضــوان هللا عليهــم ي� قبــول الحديــث
ف
ن
ن
ورده ،ي
و� هــذا الخصــوص يقــول مرشــد“ :إن مــا اشــتهرت معرفتــه بـ يـ� أهــل العلــم ،واختــاره المحققــون أن صحــة إســناد الحديــث أو ضعفــه ال يعـ ي
ً
بالـرض ورة صحــة مـ ت ن
ـ� الحديــث أو ضعفــه ،وأنــه يشـ تـرط إذا أردنــا أن نصحــح حديثــا مــا ،أن يســلم ذلــك الحديــث مــن المخالفــة والعلــة والشــذوذ ”....
ـ� اإلســناد والمـ ت ن
(مرشــد ،٢٠٠٠ ،ص .)٣٥-٣٣وهــذا هــو منهــج العلمــاء حيــث يقــول الصنعـ نـا�“ :الحاصــل أنــه ال تــازم بـ ي ن
ـ� ،إذ قــد يصــح الســند
ي
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ن
ش
تن
تن
ـا� ،د .س ،ج،1
أو يحســن الســتجماع �ائطهــا ،وال يصــح المــ� لشــذوذ أو علــة ،وقــد ال يصــح الســند ،ويصــح المــ� مــن طــرق أخــرى( ”.الصنعـ ي

ص .)234وقــال ابــن صــاح...“ :هــذا حديــث صحيــح اإلســناد أو حســن اإلســناد دون قولهــم هــذا حديــث صحيــح أو حديــث حســن ألنــه قــد يقــال
هــذا حديــث صحيــح اإلســناد وال يصــح لكونــه شــاذا أو معلــا( ”.الشــهرزوري ،د .س ،ص .)185-184وقــال الطيـ ب يـى“ :قولهــم َحسـ ُـن اإلســناد أو
صحيــح اإلســناد ،دون قولهــم حديــث صحيــح أو حســن ،إذ قــد يصــح إســناده ،أو يحســن دون متنــه ،لشــذوذ أو علــة( ”.الطيـ ب يـى ،2009 ،ص.)46
ف
المبحث الثالث :بواعث نقد الحديث ي� المراكز التغريبية
ف
ش
ـ� وإمــا لمســايرة اإلســام للعــر والحداثــة بإلغــاء قســم كبـ يـر مــن األحاديــث
إن بواعــث نقــد األحاديــث ي� المراكــز التغريبيــة إمــا إليجــاد ف ـراغ ت�يـ ي

ـ� ،والــذي يؤيــد
ـ� والفكــري أمــام الغــزو الفكــري والحضــاري والعلـ ي
إرضــاء لسياســة األمــر الواقــع أو تقديــم بت�يـرات واعتــذارات نتيجــة لالنهـزام النفـ ي
مــا توصــل إليــه البحــث هــو أن كثـ ي ًـرا مــن دعــاة منكــري الســنة علمانيــون؛ ألن م�نز لــة الســنة مــن القــرءان كم�نز لــة القانــون مــن الدســتور ،والمحــاوالت الـ ت يـى
ف
ش
ـ� واتبــاع الهــوى وحكــم العقــل
ـ� ي� اإلســام مــن ثــم إمــاؤه بالتشـ ي
تجــري النســاخ القــرءان مــن الســنة بواعثهــا غـ يـر مخفيــة ي
وه إيجــاد فـراغ ت�يـ ي
القــارص ،وهــم ف� النهايــة علمانيــون بثــوب جديــد .والــذي يؤيــد ذلــك كالم أوزون ف� جنايتــه عــى اإلمــام البخــاري إذ يــرى بــأن الســنة غـ يـر ش
الت�يـ ـ ــع
ي
ي

وال يلــزم اتباعهــا حيــث يقــول“ :أغلــب الحديــث النبــوي ليــس مصــدر ش
ت�يـ ـ ــع ألن معظــم مــا وصلنــا عــن طريقــه لــم ينفــرد بــه النـ ب يـى (ص) عــن غـ يـره

ش
ن
ـ� عــى وفــاة ابنــه أو ينــام
ـ� يتخــذ �عــة ومنهاجــا مــن بعــده ،فمثــا لــم يكــن النـ ب يـى (ص) أول إنســان يــأكل باليمـ يـ� أو يــأكل التمــر ...أو يبـ ي
مــن النــاس لـ ي
ف
عــى جنبــه األيمــن أو ِّ
يقبــل النســاء( ”....أوزون ،2004 ،ص .)16ثــم يتابــع ويقــول ي� كتابــه اإلســام هــل هــو الحــل؟ يطــرح ســؤاال “ماهــو الحــل”،
ف
“أيــن وكيــف يكــون ذلــك الحــل؟” ثــم يجيــب بنفســه“ :يـ تـأ� الجــواب رصيحــا وواضحــا ومبـ ش
ـا�ا :إن الحــل يكــون ي� العلمانيــة! والـ ت يـى تع ـن ي بالنســبة
ي
ف
يل...أن ال تحكــم البــاد تحــت شــعار أو اســم الديـ ّـن! ولتكــن البــاد أينمــا تكــون ي� الـ شـرق أو الغــرب أو الشــمال أو الجنــوب .وليكــن الديــن مــا يكــون
غ� ذلك عاما أو خاصا .فال مكان للدين ف ي� سياســة البالد والمواطنة( ”....أوزون ،2007 ،ص.)147-146
إســاميا -مســيحيا -يهوديا -ســماويا أو ي
وهذا رأي شحرور أيضا حيث يقول ف� كتابه الدولة والمجتمع“ :وبما أن الدولة تخضع للتطور ً
الطبيع أن تفصل عن العبادات ،وقد
دائما فمن
ي
ي
ف
فصلهــا النـ ب يـى (ص) بنفســه .وب ـهــذا نــرى أن الدولــة اإلســامية دولــة علمانيــة بحتــة( ”.شــحرور ،1995 ،ص .)197ثــم يناقــض نفســه ويتابــع ي� نفــس
للت�ي ــع ف� الدولة العربية اإلســامية ،من أن يب�ن عىل حدود هللا كما وردت ف� أم الكتاب ،وليس عىل ش�ء اســمه ش
الكتاب ويقول“ :البد ش
ال�يعة
ي
ي
ي
ت�ي ـ ــع انسـ نـا� ضمــن حــدود هللا ،وال يجــوز أن يصــدر ف� هــذه الدولــة ش
فالت�ي ـ ــع االســام ش
ش
ت�ي ـ ــع يعتمــد عــى تشــاري ــع إنســانية ســابقة،
االســامية،
ي
ي
ي
ت�يعــات ثابتــة التتغـ يـر هــو هللا ،أمــا النصــوص الحديــة ش
ويـ تـرك حــدود هللا ،وإذا حصــل فهــو باطــل ،فصاحــب الحــق الوحيــد ف� إصــدار ش
الت�يعيــة الـ ت يـى
ي
خ
يضعهــا االنســانً ،أيــا كان هــذا االنســان ،فمتغـ يـرة تخضــع لاللغــاء ،ولألع ـراف ،وللتطــور التاري ـ ي  ،والتناقضــات الداخليــة للمجتمــع( ”....شــحرور،
 ،1995ص.)203
ف
ش
ش
ش
ه
ويقــول البنــا ي� كتابــه هــل يمكــن تطبيــق ال�يعــة؟“ :والحقيقــة أن تطبيــق ال�يعــة يمكــن أن ال يــؤدي إىل إقامــة الدولــة الدينيــة ،ألن ال�يعــة ي
ف
و� الدولــة الديمقراطيــة ولكــن هــذه الحقيقــة انســحقت تمامــا
مجموعــة أحــكام يقتضيهــا العــدل ويســى الشــعب لتطبيقهــا بالوســائل الديمقراطيــة ي
ـامي� عــن أن ش
تحــت ضغــط الفكــرة المتأصلــة لــدى اإلسـ ي ن
ال�يعــة تســاوي الدولــة ...بحيــث أصبــح هــذا الباطــل هــو األمــر المســلم بــه مــن الجميــع.
ف
ش
ش
ن
ن
 ...ويتطلــب اقتــاع فكــرة “دولــة ال�يعــة” مــن األذهــان جهــدا جبــارا ومتصــا يقــوم عــى مبدئـ يـ� مــن أولهمــا أن تطبيــق ال�يعــة ي� حــد ذاتــه ال يعـ ي
ن
ـا� أن الدولــة الدينيــة ليســت مــن اإلســام أصــا .فاإلســام لــم يـنز ل إلقامــة دولــة ،وإنمــا لهدايــة النــاس( ”....البنــا ،د.ت،
الدولــة الدينيــة ،...والمبــدأ الثـ ي
ف
ص ،)14ويتابــع ي� كتــاب“ :اإلســام ديــن وأمــة وليــس دينــا ودولــة” ويقــول“ :إلن اإلســام لــم يقــم دولــة إال فـ تـرة حكــم الرســول للمدينــة ولــم تكــن
تلــك الدولــة فيهــا أبــرز مقومــات الدولــة ،أعـن ي الجيــش ،البوليــس والســجون والقــوة القاهــرة وفــرض ال�ض ائــب ،...كمــا أن تأســيس دولــة المدينــة لــم

ش
ـ� بنــت األحــداث وليســت بنــت العقيــدة”.
يكــن جــزء مــن اإلســام عقيــدة و�يعــة ،ولكــن نتيجــة لســياق األحــداث وتتابعهــا بصــورة أوجبــت قيامهــا فـ ي
ف
(البنــا ،2003 ،ص .)15ويتابــع ويقــول ي� نفــس الكتــاب والصفحــة“ :وباإلضافــة إىل هــذا كلــه فــإن اإلســام يــكاد يكــون علمانيــا( ”.البنــا،2003 ،
ص.)15
ف
ف
ش
ـ� يواكــب العــر بقولــه“ :حـ تـى يمكــن
ويدعــو البنــا ي� كتابيــه “هــل يمكــن تطبيــق ال�يعــة؟” وكتــاب “ اإلســام ديــن وأمــة” إىل اإلصــاح ي� اإلســام لـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
إعطــاء ش
ال�يعــة دفعــة جديــدة ،وإلبرازهــا ي� ثــوب يتفــق مــع مقتضيــات العــر قــدر مــا يختلــف الثــوب التقليــدي ،عــى أن يتــم هــذا كلــه دون تجــاوز
ف
القــرآن الكريــم ومــا صــح بصــورة قاطعــة – عــن الرســول .فــا يمكــن ي� مثــل هــذا الموضــوع الهــام والمعقــد أن نأخــذ بأحاديــث تقبــل االحتمــال وال
تثبــت صحتهــا عــى وجــه القطــع ،فضــا عــن إننــا ال نــرى أن الســنة ال تســتقل بالتحريــم والتحليــل ،وأن فيهــا مــا ال يعــد ش
ت�يعــا ،وأنــه ليــس لهــا التابيــد
الــذي للقــرءان( ”.البنــا ،د.ت ،ص( ،)3البنــا ،2003 ،ص.)67
اللي�اليــة عــى الدولــة الدينيــة بقولــه“ :المشــكلة فيمــن يدعــون لدولــة دينيــة مــن المعارصيــن أنهــم لــم يســتفيدوا مــن
ـاع الدولــة ب
ويفضــل عدنــان الرفـ ي
تطــور الفكــر اإلنسـ نـا� سياســيا ،ولــم يســتفيدوا مــن تجــارب اآلخريــن( ”.الرفــاع ،2016 ،ص .)12ويتابــع ويقــول “ :كمــا أن ش
الب�يــة تتطــور حضاريــا،
ي
ي
ن
ت
ال� تزداد فيها-مع الزمن -مســاحة الحرية الشــخصية المســؤولة
ـا� سياســيا ويتجه باتجاه الدولة ب
كذلك يتطور الفكر اإلنسـ ي
وه الدولة ي
اللي�الية ،ي
اللي�اليــة ،وســتتجه
الـ ت يـى ال تتعــدى عــى حريــات اآلخريــن ..فالديمقراطيــات تتجــه – مــع النهــوض الحضــاري للمجتمعــات – نحــو الديمقراطيــة ب
ف
اللي�اليــة المســؤولة الـ ت يـى ال تخالــف القيــم والمبــادىء الـ ت يـى يعتقدهــا أبنــاء تلــك المجتمعــات ..وهــذا مــا نعنيــة بالدولــة الحــرة ي� هــذا
بعــد ذلــك نحــو ب
ـاع ،2016 ،ص.)12
الكتــاب( ”.الرفـ ي
ف
والحــل عنــده تكمــن ي� فصــل الديــن عــن الحيــاة كمــا يقــول هــو“ :ونحــن عندمــا نقــول :يجــب فصــل الديــن عــن السياســة ،إنمــا نع ـن ي حمايــة هــذه
ف
ت
ـاع الــذي يجمــع أبنــاء الوطــن الواحــد عــى مختلــف
الخصوصيــات ،بعــدم التعــرض لهــا ،وعــدم التجريـ ـ ــح بهــا ،وعــدم زجهــا ي� المشــرك االجتمـ ي
ً
ن
ـ� المواطنـ ي ن
أيضــا حمايــة العقــد االجتمــاع بـ ي ن
ـ� مــن أن تطـىغ فيــه خصوصيــة عــى أخــرى ،ومــن أن يغــرق أبنــاء المجتمــع الواحــد
ي
انتماءاتهــم ..ونعـ ي
ف
ً
(الرفاع ،2016 ،ص .)51وهو يرى أن تحكيم ش�ع هللا ي� دولة إسالمية يؤدي إىل التعدي عىل حقوق اآلخرين
جريا وراء هذه الخصوصيات”.
ي
ش
ـ� خصوصياتكــم أنتــم مــن أن
لذلــك يقــول لمــن يــرى وجــوب تحكيــم �ع هللا“ :نقــول لهــم :أال تــرون أننــا بدعوتنــا لفصــل الديــن عــن السياســة نحـ ي
ه ذاتهــا الدعــوة لحمايــة خصوصياتكــم مــن أن يتعــدى
يتعــدى عليهــا اآلخــرون ..فالدعــوة لحمايــة خصوصيــات اآلخريــن مــن أن تعتــدوا أنتــم عليهــا ي
ف
ه ي� الوقــت ذاتــه دعــوة لنبــذ أي دولــة دينيــة
عليهــا اآلخــرون ..والدعــوة لنبــذ دولــة دينيــة ومذهبيــة وطائفيــة حســب أهوائكــم المذهبيــة والطائفيــة ،ي
ـياس مصبــوغ
ومذهبيــة وطائفيــة حســب أهــواء اآلخريــن ..أال تريــدون أن نمنــع اآلخريــن مــن فــرض أهوائهــم المذهبيــة والطائفيــة عليكــم عـ بـر نظــام سـ ي
ف
ـاع ،2016 ،ص.)51
ـ� وتريــدون انصيــاع اآلخريــن لهــا؟!( ”.الرفـ ي
باللــون المذهـ ب يـى والطائـ ي
ف
ش
ه الممارسة الفعلية العملية الحياتية لمعظم
ويناقض
ي
الرفاع نفسه ي� كتابه الحق الذي ال يريدون ،بقوله“ :إن معظم جوانب السنة ال�يفة ي

أف ـراد األجيــال المالحقــة ،لشــعائر العبــادات ولــكل مــا يتعلــق بحيثيــات هــذه الســنة (الـ ت يـى تجمــع عليهــا األمــة مــن شــعائر منفصلــة لكليــات النــص
ن
ت
ت
ـاع ،د.ت ،ص .)149طيــب إذا كان هــذا
القــر ي
آ�) مــن قــول أو فعــل أو إقـرار ،ابتــداء مــن الجيــل األول حــى جيــل جمــع الحديــث بــل حــى اآلن( ”.الرفـ ي
ف
هــو الفهــم الصحيــح للســنة فلمــاذا تنــادي بفصــل الديــن عــن السياســة أليــس ي� رســول هللا عليــه الســام أســوة حســنة؟ أليــس مــا دعــا إليــه الرســول
ف
ش
ـأس؟
الرســول عليــه الســام وجســده ي� الحيــاة خــال ثــاث وعــرون ســنة موضــع تـ ي
ف
ف
يكتف الرفاع بهذا القدر؛ بل ينكر ف� كتابه “الدولة الحرة” وجود منظومة فكرية وسياســية ش
وت�يعية ي� االســام بقوله“ :وال نرى ي� كتاب
ولم
ِ
ي
ي
ً
ـياس محــدد بعينــه ،فــكل التفصيــات (الـ ت يـى جاءتنــا عـ بـر الروايــات التاريخيــة) لألنظمــة السياســية منــذ وفــاة
هللا تعــاىل جزئيـ ٍ
ـات وتفصيــا لنظــام سـ ي
ف
ف
–� هــذا األمــر -ي� معظــم
النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم إىل قـ ٍ
ه تاري ـ ــخ ال عالقــة لــه بالديــن ،بــل ويخالــف تعاليــم الديــن ي
ـرون مــن الزمــن ،بــل إىل اآلن ،ي
ـاع ومــن ســار عــى نهجــه إذا كانــت الســنة النبويــة كمــا تقولــون أنتــم أنهــا أعمــال النـ ب يـى
ـاع ،2016 ،ص .)25وبإمكاننــا أن نســأل الرفـ ي
الحــاالت( ”...الرفـ ي
الن� عليه السالم منذ أن صدع بالدعوة إىل أن مات كان حاكما عىل الرعية ويحكم ي ن
ب� الناس بما أراه هللا أليس
عليه السالم دون أقواله؟ أوليس ب ي
هــذا نظامــا سياســيا كامــا وشــامال؟ فلمــاذا ال تأخــذ بــه ت
وت�كــه؟

ف
ف
ـاع يشــكك ي� نفــس الكتــاب ي� خالفــة الخلفــاء الراشــدين ويعيــب مــن يتــأىس بهــم بقولــه“ :لــم يســألوا أنفســهم :هــل أبوبكــر الصديــق تــرف
والرفـ ي
بأمــر مــن هللا تعــاىل حينمــا عـ ي ن
ـخص ال عالقــة لــه بالديــن؟ ..وكذلــك عمــر حينمــا اختــار ســتة
ـ� عمــر بــن الخطــاب خليفــة لــه قبيــل موتــه ،أم باجتهــاد شـ
ي
يختــارون واحــدا منهــم؟ وكذلك...الطامــة الكـ بـرى أنهــم ال يســتطيعون الوصــول إىل نتيجــة مفادهــا أن هــذه اجتهــادات ش
ب�يــة ال عالقــة لهــا بالديــن،
ت
ه دولــة
ـوح انتــى بمــوت النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،وبالتـ ي
فالـ ي
ـال ال يســتطيعون الوصــول إىل مفادهــا أن دولتهــم الـ يـى يطبلــون ويزمــرون لهــا ي
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ن
ـاع ،د .س ،ص .)11وهــو يعتمــد
تاريخيــة ال عالقــة لهــا (كآليــة وصــول للســلطة ،وكتقنـ يـ� )...بمنهــج هللا تعــاىل ال مــن قريــب وال مــن بعيــد( ”.الرفـ ي
ف
ف
ت
ض
ر� هللا عنهم الوارد ي� القراءان الكريم الذي هو المصدر الوحيد عنه ،حيث
عىل الروايات ي� التشــكيك بالصحابة وي�ك ثناء هللا تعاىل عليهم ي
ف
ف
ف
يقــول ي� كتابــه الحــق الــذي ال يريــدون“ :ولذلــك عزمــت ي� هــذا البحــث أن أقــوم بعــرض مقاطــع مــن أمهــات كتــب التاريـ ـ ــخ[ ]6المعتمــدة ي� عالمنــا
اإلســام ،والـ تـى تأخــذ بهــا األمــة ،لـ نـرى كيــف بــدأ الخــاف بـ ي ن
ـ� أفـراد هــذه األمــة منــذ وفــاة النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،حـ تـى اآلن  ..مــرة مــن أجــل
ي
ي
االســتيالء عــى الزعامــة الدينيــة لهــذه األمــة (سياســيا) ،ومــرة مــن أجــل االســتيالء عــى القيــادة الفكريــة ،ومــرة مــن أجــل نــرة مذهــب عــى حســاب
ـاع ،د.ت ،ص.)81
مذهــب آخــر ،ومــرة مــن أجــل نــرة إمــام أو فقيــه ،أو مــن أجــل ذلــة واالنتقــام( ”....الرفـ ي
ّ
ونحــو ذلــك مــن المغالطــات ،الـ تـى إنمــا تثــار ابتغــاء الفتنــة ف� الديــن ،وابتغــاء جعــل النصــوص القرءانيــة ً
الكفريــة ،مــن
تبعــا ألهوائهــم ،تل�وي ـ ــج مذاهبهــم
ي
ي
َ ُ
ّ
ش
ت
خــال ي ْل عنــق النصــوص القرءانيــة ،وتحميلهــا مــا ال تحتملــه ،ولغــرض التحلــل مــن الكثـ يـر مــن التكاليــف ال�عيــة الـ يـى ال ســبيل لمعرفتهــا إال بالســنة
ـواء مــا كان لــه أصــل ف� القــرءان الكريــم ،ويحتــاج إىل بيــان مجملــه ،أو تخصيــص ّ
النبويــة المبينــة لهــا ،سـ ً
عامــه ،أو تقييــد مطلقــه ،أو تفسـ يـر مبهمــه ،أو
ي
ف
ف
بيــان ناســخه ومنســوخة ،أو الكشــف عــن دالالتــه االصطالحيــة ،أم كان مــن التكاليــف ش
ال�عيــة الــواردة ي� الســنة النبويــة فقــط ،وليــس لهــا أصــل ي�
القــرءان الكريــم.

ّ
ّ
والمذهبيــة ،والسياسـ ّـية،
الفرقيــة،
إذن والحالــة هــذه البــد مــن إعــادة الثقــة بالســنة النبويــة ،وقطــع الســبيل عــى ذوي األهــواء واألغـراض وال�نز عــات
ف
ف
ال� ّ
بمقارعــة حججهــم الواهيــة ،وضبــط القواعــد والموازيــن ش
عيــة ،الالزمــة ي� التثبــت مــن الســنة ،وإب ـراز أن الســنة ركــن عظيــم ي� اإلســام ،وأن
ّ
إال الـنز ر اليسـ يـر ف� ديــن اإلســام ،ولذلــك كانــت مهمــة النــى صــى هللا عليــه وســلم تعليــم النــاس القــرءان والســنة ً
معــا
القــرءان بــا ســنة ال يعــرف منــه
ي
بي
َ
َ ُ َ ِّ
ْ َ ُ ً ِّ ْ ُ
نَ ْ َ َ َ
ْ َُْ ََْ ْ َ
َ َ ْ َ َّ ّ ُ َ َ ْ ُ
ً
يهـ ْـم
يهــم رســوال مــن أنف ِسـ ِـهم يتلــو علي ِهــم آي ِاتـ ِـه ويزك ِ
ؤم ِنـ يـ� ِإذ بعــث ِف ِ
جنبــا إىل جنــب .ويتأيــد ذلــك بقولــه ســبحانه وتعــاىل( :لقــد مــن الل عــى الم ِ
ََ َ ف ُْ
ُ َّ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َْ ُ َف َ
ً ْ
ال ِّم ِّيـ نَ
ـال ُّمبـ ي ن
ـ� َر ُســوال ِّمن ُهـ ْـم
ـ�) آل عم ـران)164( :؛ وقولــه ســبحانه( :هـ َـو الـ ِـذي بعــث ِ ي�
ي
ـ� ضـ ٍ ِ ٍ
ويعلمهــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة و ِإن كانــوا ِمــن قبــل لـ ِ ي
َ َ َْ
َي ْت ُلــو َع َل ْيهـ ْـم َآياتــه َو ُي َز ِّكيهـ ْـم َو ُي َع ِّل ُم ُهـ ُـم ْالك َتـ َ
ـاب َو ْال ِح ْك َمـ َـة َوإن َك ُانــوا ِمــن َق ْبـ ُـل َلـ ِ فـ� َضـ َـا ٍل ُّمبـ ي ن
ـ�) آل عم ـران)164( :؛ وقولــه ســبحانه...( :ك َمــا أ ْر َســلنا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ي
ِ
ُ ْ َ ُ ً ِّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
وغ�هــا كثـ يـر
ِفيكــم رســوال منكــم يتلــو عليكــم آي ِاتنــا ويزكيكــم ويعلمكــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة ويعلمكــم مــا لــم تكونــوا تعلمــون) الجمعــة .)2( :فهــذه اآليــات ي
لتــدل بمنطوقهــا وظاهرهــا ،فضـ ًـا عــن مفهومهــا أن الســنة ال يمكــن فصلهــا عــن القــرءان الكريــم بحــال مــن األحــوال ،ولذلــك فــإن األمــة اإلسـ ّ
ـامية

ف� عصورهــا الزاهــرة ،وقبــل زوال الدولــة اإلسـ ّ
ـامية مــن الوجود،لــم تنكــر الســنة كمصــدر رئيــس ف� بيــان القــرءان الكريــم وأحكامــه ش
وت�يعاتــه وداللــة
ي
ي
ف
ف
ف
ّ
ّ
ألفاظــه ،والــذي حصــل ي� األمــة كأمــة إســامية ،هــو االختــاف ي� الضوابــط الالزمــة للتثبــت مــن الســنة ،والمناهــج المرعيــة ي� طــرق إثباتهــا .وبقيــت
األمــة اإلســامية معظمــة للس ـنن الصحيحــة ،مراعيــة حرمتهــا وحجيتهــا ف� ش
المعت�يــن يبحثــون عــاج مشــكالت
ال�يعــة اإلســامية ،وظــل العلمــاء
ب
ي
ف
البـ شـر ي� ضــوء الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة .وعــى مــر العصــور نجــد أن مــن يحــاول التشــكيك بالســنة ،أو النيــل منهــا ،أو نبذهــا ،يكــون هــو المنبــوذ
ف
وغ�هــم بأنــه ضــال مضــل .وهــذا حــال أبــواق الغــرب االســتعماري الذيــن ســفهوا أنفســهم
والمتهــم ي� عقيدتــه ودينــه ،ويحكــم عليــه مــن العلمــاء ي
َ َ ْ َ َ َّ
َ َّ
َّ
َ
ْ ُ
وأصمــوا آذانهــم وألغــوا عقولهــم ،وباعــوا أنفســهم للشــيطان ،فكانــوا كالذيــن قــال هللا فيهــم(َ :و َمثـ ُـل ال ِذيـ َـن كفـ ُـروا ك َمثـ ِـل الـ ِـذي َين ِعــق ِب َمــا ال َي ْسـ َـم ُع ِإال
ُ َ َ َ ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
ـون) البقــرة .)151( :وهللا لهــم بالمرصــاد ،ولهــم الخــزي ف� الدنيــا واآلخــرة قــال هللا ســبحانه(َ :و َال َت ْح َسـ َ نَّ
ـى فهــم ال يع ِقلـ
ـ�
ب
ي
دعــاء و ِنــداء صــم بكــم عـ ي
ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ
ص فيــه األ ْب َصـ ُـار ُم ْهطعـ نَ
ـ� ُم ْقنـ ُ ُ
ّ َ َ ً َ َّ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
وسـ ِـهم ال يرتــد ِإلي ِهــم طرفهــم وأف ِئدتهــم هــواء وأنـ ِـذ ِر
ِ ِ ي
ـ� رء ِ
الل غ ِافــا عمــا يعمــل الظ ِالمــون ِإنمــا يؤخ ُرهــم ِليــو ٍم تشــخ ِ ِ
ِِي
َ
َ َ َ ُ ُ ْ َْ
َُ
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ُ
ـوا َ َّرب َنــا َأ ِّخ ْ َرنــا إ َل َأ َجــل َقريــب ُّنجـ ْ
ـب َد ْع َو َتـ َـك َو َن َّتبــع ُّ
الر ُسـ َـل أ َولـ ْـم تكونــوا أق َسـ ْـمتم ِّمــن ق ْبـ ُـل َمــا لكــم ِّمــن
يهــم العــذاب فيقــول ال ِذيــن ظلمـ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
النــاس يــوم يأ ِت ِ
ِ ِ
َ
ز َو ٍال) البقــرة.)171( :
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النتائج:

ف
وبعــد الفـراغ مــن العــرض والتحليــل والوصــف لنقــد الحديــث ي� المراكــز التغريبيــة الراهنــة ،ارتــأى الباحثــان اختتامــه بمــا توصــل إليــه مــن نتائــج ،تـ ثـري
ً
إيضاحــا ،وأهــم تلــك النتائــج:
البحــث وتزيــده

ً
ف
أول :إن نقــد الحديــث ي� المراكــز التغريبيــة الراهنــة كان الغــرض منــه الهجــوم عــى الســنة والتقليــل مــن شــأنها واالكتفــاء بالقــرءان ،بدعــوى أن الديــن
ّ
ف
الصحيــح إنمــا مصــدره القــرءان وحــده ،وكل مــا عــدا القــرءان ُيبعــد عــن اإلســام الصحيــح ،وحجتهــم ي� نبــذ الســنة ،أنهــا مشــكوك فيهــا ،وكان وراء تلــك
ق
المحــاوالت االســتعمار الغـ ّ
ـوا� لألمــة اإلســامية ،وهــو القــوة الباعثــة عــى حيويــة
بي
ـر� ،وذلــك مــن أجــل القضــاء عــى اإلســام ،الــذي هــو الجــدار الـ ي
ف
ً
ً
ـر� ،ورده خائبــا مدحــورا.
األمــة ،ودفعهــا للوقــوف ي� وجــه االســتعمار الغـ ب ي
ً
ثانيــا :مــا صــح عــن النـ ب يـى عليــه الســام مــن حيــث حجيتهــا كالقــرءان الكريــم ،اإليمــان بهــا إيمــان ،والكفــر بهــا كفــر وردة عــن اإلســام ،وكذلــك العمــل
ن
إ� أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه ”.ولذلــك
بمــا جــاء بهــا فــرض كالعمــل بمــا جــاء بــه القــرءان الكريــم ســواء بســواء ،لقولــه صــى هللا عليــه وســلم“ :أال ي
ف
يجــب االهتمــام بالســنة وإحاطتهــا بالعنايــة روايــة ودرايــة ،خاصــة وأن األعــداء عمــدوا إىل النيــل مــن اإلســام عــن طريــق العبــث ي� الســنة مــن خــال
ف
ـوح أو
التشــكيك ي� رواة الحديــث أو الطعــن فيهــم واتهامهــم باألهــواء وعــدم العدالــة ،واتهامهــم بالكــذب ومــن خــال ادعــاء عــدم صلــة الســنة بالـ ي
بالنـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،ونحــو ذلــك مــن أمــور تتعلــق بروايــة األحاديــث -أي بأســانيدها -وهــذا ممــا ال يحتــاج إىل مزيــد جهــد فيــه ،كــون عــر
ف
الروايــة قــد انقطــع وانتــى بالتدويــن .والــذي ال يـزال بحاجــة إىل مزيــد اهتمــام وبحــث هــو موضــوع علــم الحديــث “درايــة” خاصــة مــع وجــود الطعــن ي�
ً
ً
مـ ت ن
ـ� الحديــث ،أو وضــع متــون مكذوبــة عــى أســانيد صحيحــة ومــع وجــود مــن ينكــرون المتــون الصحيحــة بدعــاوى باطلــة اتباعــا لألهــواء ،أو تحقيقــا
ّ
ق� وأتباعهــم بـرض ورة نقــد المتــون ،عــى غــر هـ ً
دنيويــة ،أو تمشـ ًّـيا مــع أهــداف فرقيــة ،ويزيــد األمــر أهميــة ،دعــاوى المسـ ش
ـت� ي ن
ـدى وال كتــاب
ألغـراض
ي
منـ يـر ،لتحقيــق أغراضهــم ف� النيــل مــن اإلســام ،والعبــث بأصــل رئيــس هــام فيــه وهــو الســنة النبويــة ،فتحــت غطــاء نقــد مـ ت ن
ـ� الحديــث بــا قواعــد
ي
ّ
ف
ُ
وال ضوابــط ش�عيــة صحيحــة راحــوا يجدفــون ي� الســنة بغـ يـر علــم وال هــدى وال كتــاب منـ يـر ،ليضلــوا بذلــك عــن ســبيل هللا مــن ليــس لديهــم الخـ بـرة
ـ� وأنصــاف المتعلمـ ي ن
الكافيــة بالســنة النبويــة ،مــن الجهلــة والمغفلـ ي ن
ـ�.
ً
ـ� عــن اإلكثــار مــن الحديــث ،أو رد
ـ� عــن كتابــة غـ يـر القــرءان ،أو وجــوب االهتمــام بالقــرءان الكريــم ،أو النـ ي
ثالثــا :مــا يــورده علمــاء الحديــث مــن النـ ي
الصحابــة لبعــض األحاديــث ،أو االستشــهاد عــى أنهــا قــد قالهــا النـ ب يـى ،فهــذه األمــور وأمثالهــا ،ال تعـن ي التهويــن مــن قيمــة الســنة ،أو أن القــرءان وحــده
ف
يغـن ي عنهــا ي� بيــان اإلســام ،وإنمــا كل ذلــك مــن قبيــل االهتمــام بالســنة ،والحيطــة لديــن هللا ،يك ال يداخلــه أو يلتبــس بــه مــا ليــس منــه لكــون الســنة
عندهــم مثــل القــرءان .فالقــرءان والســنة متالزمــان ،ال ينفصــل أحدهمــا عــن اآلخــر ،وال يتــم فهــم اإلســام ،ومعرفــة ش
ت�يعاتــه وأحكامــه إال بالســنة
النبويــة .أمــا وأن القــرءان الكريــم ال يأتيــه الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديــه وال مــن خلفــه ،وقــد تكفــل هللا بحفظــه ،فقــد بقيــت الســنة النبويــة ممــا يتوجــب عــى
ـ� األتقيــاء العــدول ،أن يتثبتــوا منهــا وأن يحتاطــوا لهــا ،ويحافظــوا عليهــا ،بالنقــد والتمحيــص لألســانيد والمتــون ً
المؤمنـ ي ن
معــا.
ر ً
ابعــا :نقــد الحديــث ،أمــر مـ شـروع ،قــام بــه أصحــاب النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،ولــم ينكــر منهــم أحــد عــى ذلــك .ولكــن ال ينبـغ ي أن يكــون ذلــك مــن
ف
ـلم� ،أو المتأثريــن بالمسـ ش
قبــل الجهــاء أو أنصــاف المتعلمـ ي ن
ـت� ي ن
ـ� ،وال ينبـغ أن يقبــل ذلــك مــن أعــداء المسـ ي ن
ق� ودراســاتهم ،کمــن ليــس لهــم بــاع ي�
ي
تلــك العلــوم وخاضــوا فيمــا ال يجــوز لهــم الخــوض فيهــا وأصبحــوا آفــه عــى تلــك العلــوم وصــدق فيهــم قــول ابــن حــزم“ :ال آفــة عــى العلــوم وأهلهــا
َّ
َّ
ُّ
ويظنــون أنهــم يعلمــون ،ويفســدون ويقــدرون أنهــم يصلحــون( ”.ابــن حــزم،1979 ،
أ�ض مــن الدخــاء فيهــا وهــم مــن غـ يـر أهلهــا ،فإنهــم يجهلــون
ف
ّ
النبويــة ،واألتقيــاء العــدول ،مــن ذوي ال�نز اهــة
ـام وأصولــه ودراســة األحاديــث
ص)67؛ وإنمــا يجــب أن يضطلــع بذلــك المتمرســون ي� الفقــه اإلسـ ي
ن ف
ّ
و� هــذا الخصــوص يقــول أبــو
ـام المتـ يـ� .ي
والــورع ،البعيديــن عــن التعصــب لمذهــب أو نحلــه .ومــن ذوي الملكــة الفقهيــة والبنــاء الفكــري اإلسـ ي
ً
ً
ّ
ً
غــدة“ :وممــا ينبـغ التنبيــه عليــه هنــا :أن سـ بـر المـ ت ن
وفقهــا وتاريخــا ونقــدا
ـ�  ...ال ينهــض بــه إال العلمــاء الفحــول الكبــار ،الجامعــون للعلــم روايــة ودرايــة
ي
وبصـ يـرة ( ”....أبــو غــدە ،١٩٨٤ ،ص.)٩٠
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ش
الحوا�:
ي
ف
[ ]1ي� األصل “مختلفوا”.

بالنه عن كتابة األحاديث أو األمر بإحراق ما كتب أنها ضعيف ،ص.25
[ ]2محقق كتاب تقيد العلم أخرج األحاديث المتعلقه
ي
ف
[ ]3وقــد ألــف الكاتــب كتابــه إلثبــات أن صحيــح البخــاري ألفــه مجهــول ونســب إىل البخــاري حيــث يقــول“ :ونخلــص ي� النهايــة إىل أن هــذا الكتــاب
ـال مؤلفــه مجهــول ،وال تربطــه أي عالقــة بالشــيخ البخــاري ”.ص.9
بشــكله الحـ ي
ف
زه�”.
[ ]4ي� األصل “جولد ي
[ ]5وقــد قــال محمــد أبــو شــهبة ف ي� كتابــه دفــاع عــن الســنة ،ف ي� حــق محمــود أبــو ريــة صاحــب كتــاب أضــواء عــى الســنة المحمديــة ...“ :إن أبــا ريــة قــد
ح� جعل من الحبة قبة ،ومن الكذب رسابا يظنه الظمآن ماء ت
أخذ كالم جولد ســيهر ونفخ فيه ما شــاء له هواه وجهالته بالحديث أن ينفخ ت
ح�
إذا جــاءه لــم يجــده شــيئا ،وقــد ظهــر لــك أبــو ريــة عــى حقيقتــه ِ ُّ
دع متطــاول ســليط اللســان ،وســارق بــارع يســطو عــى أفــكار النــاس وآرائهــم ويتبجــج
ي
بهــا لنفســه ”.ص .123ويتابــع ويقــول“ :أبــو ريــة لــم يكــن إال بوقــا يــردد كالم جولــد ســيهر وتابعــه حــذو النعــل بالنعــل ”.ص .139بتــرف يسـ يـر جــدا.
ف
ف
[ ]6يحيــل القــارىء ف ي� هامــش كتابــه“ :الحــق الــذي ال يريــدون دراســة ي� روايــات األحاديــث عــى ضــوء القــرآن الكريــم” إىل كتــاب الكامــل ي� التاري ـ ــخ
البــن األثـ يـر ،ص.87 82-
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ت
پوختە (كور�)

�ێن
هەڤال� وی.
یێمە زن و سالف لسە ر پێغەمبەری وی و
سۆپاس بو خودا�

و دیڤدا�:ێگۆمــان هــە ر چ بــە ندێیاســا� بیــت یــان ش
(�یع)بیــت دبیــت (قطعیةالداللــة)و دبیــت گومـ نـا� بیــت و یــا ئیـ ئ
ـ� یــا دیــارە دڤێــت
ی
ب
بهێتەجێبەجێكــرن ب هەمیهویراتیاڤــەو دهێتەبناڤكــرن ب(حرفیــە النص)وەكــو (انصبــە الـزكاە)و مـ یـرات و جەنداتیاسز ایینابیتلێڤەگــە ریــان ژێ بهێــت
یێدا هەروەكــودادوە ر بریارلســەر تومــە تبــار بكــەت بــو ماوەكێدەستنیشــان كــری ب پشــت بەسـ ت ن
كــرن و هــە فدیـ ت ن
ـ� ل ســە ر
ـ� �ڤێجەندێدیاســا�
برگەیــەكا یاسـ یـا� دوی دەمیدانابیتــدادوە ر شــیكردنەوەبكەت یــان تەفسـ یـر بكــە ت بەلێئەگــە ر برگەیێنگومـ نـا� بیــت ئانكویادشــیان دایــە بو(اجتهــاد)

یێ
و قەدەغەنینەكــودادوە ر تەفسـ یـر بكــە ت ب وی چــە نــدێ د بــەرژوە ندیــا هەردوالیەنادابیتوەكوئــە و دادوەریــا پێدڤیدناڤبــە را هەڤژینانــدا و خــودا�
َ ً َ
َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ َ
َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ف ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
ْ
َُ َ
ِّ
َ َ ْ
مــە زن �ێژ
ـاب لكـ ْـم ِمـ َـن الن َسـ ِـاء َمثـ نَـى َوثــاث َو ُ َربــاع فـ ِـإن ِخفتـ ْـم أل ت ْع ِدلــوا ف َو ِاحــدة أ ْو َمــا َملكــت
دب�یــت[و ِإن ِخفتــم أل تق ِســطوا ِ ي� اليتــام فان ِكحــوا مــا طـ
َ َ َ َّ َ ُ
َ ُُ َ
ڤ
أ ْي َمانكـ ْـم ذ ِلـ َـك أ ْد ن� أل ت ُعولوا][النسـاء]3:دڤیدەمیدا رولێدادوە ری دیاردبیتــددە ســت نیشــانكرنادادیاپێد� و مــە بــە ســت ژیدادیــا بەرچــاڤ و نــە ك
یــا دیل دا و ئەگــەردادی یــا بەرچــاف بیــت دڤیدەمیــدا دڤێــت دیاركــە ن كوئایــا هەڤژیــن (الــزوج) دشـ �ێن
ـ� جێبەجێكــەت یــان نــە و ئەفچەنــدە ل دە ف
هەیەكو جیبەجیكە ت و هەروەسادیاركرنادەست�ی یا هەڤژینا وی یا ئیكێ و ئە رێئە و یا ئازادەددەركرنا وی جە ندی دا و هە تا ئەگە ر یا(متعشق)
ڤ
بیــت دبكارئینانامـ فـا� خــودا وەســاهەردووالیە ن رازی بـ ب ن
ـ� یــان بریــارە ك بیــت كــو بهیــت پەســە ندكــرن گەلــە ك نمونەلســە ر � هەنەوەكــو لیفەگــە
ریــان یــان ژیدەزگریـین و فـ ن
ێ مەدیتكــو یــا پیدڤییەئــە م ڤەكولینەكێدروســت بكــە یــن لســە ر دەســتهە
ـرەژ� و نەفەقــە و هنــدە ك دیژبــی وان ژبەرهنــد 
ـایە� را ب شــەهدە یــا وی چەندێئــەوا د فقهێئیســامێدا د یاســا بارێكەســایەتیدا ب تایبـ ت
ـ� بارێكەسـ ت
ن
ـەنكاند� وبابــە تـ �ێن
ـە�
التــا دادوە ری یــا هەلسـ
ق
ا� و هــە رێمــا كوردســتا�نێ.
یاســا عـ یـرا� و ئــە و بارودوخیتبەرلــە مـ نـا� عـ یـر قێ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ملخص البحث
ين
العالم� والصالة والسالم عىل رسوله ي ن
ين
أجمع�-:
االم� و آله وصحبه
الحمد هلل رب
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أمــا بعــد -:فممــاال شــك فيــه أن النصــوص ســواء كانــت ش�عيــة أو قانونيــة ،قــد تكــون قطعيــة الداللــة وقــد تكــون ظنيــة ،فأمــا األول فأمــره واضــح فيجــب
ف
بحذاف�هوهومــا يســى بحرفيــة النــص ،كأنصبــة الـزكاة والمـ يـراث ومقاديــر العقوبــات فــا يجــوز العــدول عنهــا  ،ونظائــر هــذا ي� القانــون كمــا لــو
تطبيقــه
ي
ض
ـا� تفسـ يـره أو تأويلــه ،وأمــا اذا كانــت النصــوص ظنيــة أي قابلــة لالجتهــاد
حكــم الحاكــم المتهــم بمــدة محــددة واســتنادا اىل المــادة القانونيــة فليــس للقـ ي
َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ
ف
ف
ض
ـا� تفسـ يـر ذلــك بمــا هــو االصلــح للطرفـ ي ن
ـ� ،وكمــا ي� العــدل المطلــوب ي� تعــدد الزوجــات وقــال تعــاىل (فـ ِـإن ِخفتـ ْـم أل ت ْع ِدلــوا
فــا مانــع مــن تخويــل القـ ي
َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َ ً َْ َ ََ َ ْ َ ُ ُ َ
ت أ ْي َمانك ْم ذ ِل َك أ ْد ن� أل ت ُعولوا) [النســاء]3:
فو ِاحدة أو ما ملك
ض ف
ـا� ي� تحديــد العــدل المطلــوب ،وكمــا هــو معلــوم فالعــدل الظاهــري ال القلـ ب يـى ،واذا كان العــدل هــو الظاهــري فحينئــذ يجــب تقديــر
فهنــا يـ بـرز دور القـ ي
ف
ه حــرة ي� رفــض ذلــك وحـ تـى
مــا اذا كان الــزوج يســتطيع تحقيــق ذلــك ،وهــل لديــه مــا يحقــق ذلــك ،وممــا يتعلــق بذلــك أذن الزوجــة االوىل ،وهــل ي
ف
ض
ض
ـر� الطرفـ ي ن
ـ� أو الحكــم بمــا هــو االجدرللقبــول،
ـا� اال ان يبــذل قصــارى جهــده للوصــول ي
ال الحكــم الــذي يـ ي
لــو تعســفت ي� حقهــا ،فمــا عــى القـ ي
ف
ف
ض
ـا� التقديريــة
واألمثلــة كثـ يـرة لذلــك ،وكمــا ي� العــدول عــن الخطبــة وتعــدد الزوجــات والنفقــة ي
وغ�هــا ،ولــذا رأينــا لزامــا أن نكتــب بحثــا ي� ســلطة القـ ي
ق
ف
ف
ن
ا� والحــاالت الـ ت يـى طـرأ
ـام وقوانـ يـ� االحــوال الشــخصية و باألخــص القانــون العـر ي
ي� مســائل االحــوال الشــخصية مستشــهدا بمــا ورد ي� الفقــه االسـ ي
عليهــا ف ي� ضــوء تعديــات برلمــان اقليــم كوردســتان .

أهمية البحث:

ف
ف
ض
ض
ت
ـا�
ـا� التقديــري ي� قانــون االحــوال الشــخصية ،والمســائل الـ يـى يتوقــف الحكــم فيهــا عــى ذكاء القـ ي
تكمــن اهميــة البحــث ي� توضيــح وابـراز دور القـ ي
ض
ت
ـا� أن يتــدرب ويجتهــد للعمــل
ب
ـ� يظهــر للــكل أن األمــر ليــس عــى اطالقــه ،بــل عــى القـ ي
وخ�تــه الـ يـى اكتســبها مــن خــال ممارســته لمهنــة القضــاء ولـ ي
ف
بالحكــم التقديــري ي� بعــض الحــاالت ،وحســب الزمــان والمــكان .األحــكام تتغـ يـر بتغـ يـر األعرافواالزمــان ،فــإذا تنــازع الزوجــان عــى متــاع البيــت ،فكيــف
ض ف
ض
ـا� وحنكتــه الـ ت يـى توصلــه اىل تقديــر مــا هــو األصلــح.
ـا� ي� ذلــك؟ فمــن البديـ ي
ـ� أن األمــر تقديــري ويرجــع ذلــك ي
ال فطنــة القـ ي
يحكــم القـ ي

فرضية البحث:

ف
ف
مــن الممكــن ان يقــوم الباحــث بأخــذ فرضيــة ي� المســائل الـ ت يـى تتعلــق بعنــوان الرســالة ،وكمــا لــو تنــازع الزوجــان ي� مقــدار النفقــة الواجبــة للزوجــة،
ض
ـا� لــه الــدور المهــم ف� تحديــد ذلــك المقــدار ألن النفقــة وردت ف� النصــوص ش
ال�عيــة والقانونيــة بشــكل مطلــق ،وﭧ
ي
ي
فالســلطة التقديريــة للقـ ي
ْ ْ ُ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ ً َّ َ َ َ
اهــا َسـ َـي ْج َع ُل َّ ُ
الل َب ْعـ َـد ُعـ ْـر ُيـ ْ ً
ـرا) [الطــاق]7:
ﭨ(ل ُين ِفــق ذو َسـ َـع ٍة ِمــن ســع ِت ِه ومــن قـ ِـدر عليـ ِـه ِرزقــه فلين ِفــق ِممــا آتــاه الل ل يكلــف الل نفســا ِإل مــا آت
ِ
ٍ
فنــوع النفقــة أهــو الغــذاء والســكن وأجــرة الطبيبــأم هــو الطعــام والســكن بــدون أجــرة الــدواء وكمــا هــو مذهــب بعــض الفقهــاء ،واذا تــم تحديــد ذلــك
ض
ـا� تقديــر الكــم المطلــوب ،وهــل يقــدر بيســار الــزوج أو الزوجــة
فيجــب عـ يـ� القـ ي
ف
ش
ت
ع ي� قضايــا األحــوال الشــخصية ،ومنهــا المســائل
مشــكلة البحث:يهــدف الباحثــان ي
ال ايجــاد الحلــول للكثـ يـر مــن المشــاكل الـ يـى تواجــه القضــاء الــر ي
ض ف
ت
ـا� ي� الــزواج والنفقــة والخطبــة ،
التقديريــة الـ يـى تحتــاج ي
ال تحديــد ضوابــط ومعايـ يـر دقيقــة لالعتمــاد عليهــا ،ومــن تلــك المســائل حــاالت اذن القـ ي
ف
ت
ال تقديــر دقيــق.
ألن النصــوص الـ يـى وردت ي� ذلــك أغلبهــا مهمــة يحتــاج ي

خطة البحث:

ين
مبحث�:
عل
يحتوي البحث ي
ض
القا� ف ي� مرحلة نشوء الرابطة الزوجية.
المبحث األول :سلطة
ي
عل ثالثة مطالب:
ويشتمل ي
ض
القا� ف ي� الخطبة.
المطلب األول :سلطة
ي
ض ف
ن
القا� ي� تحديد سن االهلية
الثا�  :سلطة
المطلب ي
ي
ض
القا� ف ي� مجال تعدد الزوجات.
المطلب الثالث :سلطة
ي
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ن
ض
القا� ف� مرحلة نز
الثا� :سلطة
ال�اعات الزوجية
المبحث
ي ي
ي
ويتضمن ثالثة مطالب:

ض
القا� ف ي� مرحلة التحكيم عند ال�نز اع.
المطلب األول :سلطة
ي
ن
ض
القا� ف ي� تحديد النفقة.
الثا� :سلطة
المطلب ي
ي
ض
القا� ف ي� تحديد متاع البيت عند ال�نز اع.
المطلب الثالث :سلطة
ي
ف
ت
ال� تو صل اليها الباحثان.
خاتمة ي� أهم النتائج ي

ض ف
المبحث األول :سلطة
القا� ي� مرحلة نشوء الرابطة الزوجية
ي

ت
ـأ� ســن الــزواج والتأ كــد مــن ســن الزوجــة و مــدي جــواز خطبتهــا ومــن
وه الخطبــة وبعدهــا يـ ي
هناكأمــور مهمــة تســبق عقــد الــزواج ومنهــا الوعــد بالــزواج ي

ثــم البــدء بأجـراء عقــد الــزواج واذا مــا تــم عقــد الــزواج فهــل يجــوز للــزوج إجـراء عقــد زواج جديــد مــا يســى بتعــدد الزوجــات  ،كل ذلــك ســنتناول
ف
وه:
ي� ثالثــة مطالــب ي
ض
القا� ف ي� الخطبة.
المطلب األول :سلطة
ي
ض ف
ن
القا� ي� تحديد سن االهلية
الثا�  :سلطة
المطلب ي
ي
ض
القا� ف ي� مجال تعدد الزوجات.
المطلب الثالث :سلطة
ي
ض
القا� ف ي� الخطبة.
المطلب األول - :سلطة
ي
ت
ت
ش
ث
ن
ن
ـأ� دور الخطبــة،
ع خطـ يـر وميثــاق مهــم بـ يـ� الذكــر واألنــى فــا بــد أن تســبقه مرحلــة الــروي والتبــر والدقــة مــن تراضيالطرفـ يـ� فيـ ي
الــزواج ربــاط � ي
ف
لم(:إبــداء الرجــل رغبتــه ي� زواج ام ـرأة معينــه خاليــة مــن الموانــع
وه :التمــاس الخاطــب النــكاح مــن جهــة المخطوبة)]1[(،وقــد عرفهــا الشــيخ الز ي
ي
ف
ش
ن
ه طلــب الخاطــب يــد المخطوبــة إال ان الفقهــاء اختلفــوا ي�
ال�عيــة واســتجابة الرغبــة منها))]2[(،ومــن هــذه التعاريــف يتبـ يـ� لنــا بــأن الخطبــة ي
وه وعــد غـ يـر ملزم)]3[(،وأمــا المالكيــة كرهــوا العــدول عــن الخطبة)]4[(،واتضــح بــأن الخطبــة
حكــم الخطبــة فالشــافعية قالــوا :الخطبــة مســتحبة ي
ـ� العــدول عــن الخطبــة ولكــن مــا الحكــم فيمــا إذا رجــع أحــد الخاطبـ ي ن
وعــد غـ يـر ملــزم وعليــه فلــكال الخاطبـ ي ن
ـ� عــن الخطبــة الجــواب يكــون حكــم العــدول
ت
اال� :
عــى النحــو ي
)1اتفــق فقهــاء ش
ال�يعــة عــى أن مــا يقدمــه الخاطــب للمخطوبــة مــن الهدايــا عــى أنــه مــن المهــر يجــب رده مطلقــا إن كان قائمــا أو بــد لــه مهمــا كان
الســبب ســواء كان إراديــا أوال اراديــا كالوفــاة .

ف ش
ت
�ء مــن الهدايــا
ب-وأمــا مــن الهدايــا الـ يـى يقدمهــا الخاطــب لمخطوبتــه وليــس عــى أســاس المهــر ،فــان كان العــدول مــن الخاطــب فــا رجــوع لــه ي� ي
ألنــه قــد ألــم نفــس المخطوبــة فــا يجــوز إيالمهــا مــرة اخــرى بطلــب الهدايــا المقدمــة للمخطوبــة وأمــا إذا كان الرجــوع بســبب مــن المخطوبــة فعليهــا
ق
ا�  :المــادة(:)19
رد مــا اخذتــه مــن الهدايــا إن كان باقيــا وبدلــه إن كان مســتهلكا([،)]5وقد أخــذ بــه القانــون العـر ي
الفقــرة ( :)2إذا ســلم الخاطــب إىل مخطوبتــه قبــل العقــد مــاال محســوبا عــى المهــر ثــم عــدل أحــد الطرفـ ي ن
ـ� عــن اجـراء العقــد أو مــات أحدهمــا فيمكــن
ً
ً
ف
اسـ تـرداد مــا ســلم عينــا وإن اســتهلك فبدال.الفقــرة ( :)3تــري عــى الهدايــا ألحــكام الهبة([.)]6لقــد ســبق بيــان حكــم الهدايــا ي� الخطبــة ،وأمــا الـرض ر
ً
ً
ً
الــذي يلحــق بأحــد الخاطبـ ي ن
ـ� بســبب العــدول عــن الخطبــة فقــد يكــون �ض را معنويــا كاإلســاءة لســمعتها عــن خطبــة طــال أمدهــا كأرب ــع ســنوات مثــا،

ف
ف
فلــم يتطــرق إليــه فقهاؤنــا القــداىم (رحمهــم هللا) وذلــك لظهــور أعـراف وعــادات ي� زماننــا لــم تكــن موجــودة ي� زمــن هــؤالء الفقهــاء إال أن الـرض ر
ً
ً
ف
ف
ـام  ،عمــا بقاعــدة(:ال �ض ر وال �ض ار)([ .)]7و مــن تلــك األع ـراف تــرف الم ـرأة ترصفــا ال يقبلــه الـ شـرع
ي� الفقــه يجــب ان ي ـزال ي� الفقــه اإلسـ ي
ـ� الطرفـ ي ن
وكمــا هــو حاصــل ف� زماننــا مــن خــروج المخطوبــة مــع رجــال أجانــب قــد ال يحمــد عقباهــا ويــؤدي إىل إثــارة ال ـنز اع بـ ي ن
ـ� وهكــذا فقــد تطلــب
ي
ً
ض ف
ف
ت
ت
ـا� ي� تحديــد ســبب العــدول
المخطوبــة أمــورا خارجــة عــن مقــدرة الخاطــب وي�كهــا الخاطــب و يتعســف ي� اســتعمال حقــه فهنــا يـ ي
ـأ� دور القـ ي
ف
ن
رض
رض
ن
ـا� فعــى
سء النيــة ي� فعلــه هــذا؟ وقصــد إلحــاق ال ـ ر بالطــرف الثـ ي
وتقديــر ال ـ ر الــذي الحــق بأحــد الخاطبـ يـ� وبيــان  :هــل أن المتســبب كان ي
ض
ـا� تقديــر التعويــض الالئــق بحــال المت ـرض ر و مراعــاة حــال الطرفـ ي ن
ـ� وذلــك لعــدم وجــود معيــار يمكــن الحكــم بــه.
القـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ن
ض
القا� ف ي� تحديد سن األهلية.
الثا� :سلطة
المطلب
ي
ي
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ً
ف
رض
ش
ن
ن
ـام لــم يحــدد ســنا
أهليــة الزوجـ يـ� معتـ بـرة ي� الــزواج فمــن الـ وري أن يكــون كل مــن الزوجـ يـ� كامــل األهليــة وقــت عقــد الــزواج  ،إال أن الــرع اإلسـ ي
ً
ف
معينــة للــزواج ذك ـرا كان أو انـ ثـى ولهــذا اختلــف الفقهــاء ي� تزويـ ـ ــج الصغـ يـرة بــدون اذنهــا إال أنهــم اتفقــوا عــى تزويـ ـ ــج نفســها لقــول الب�ن ي (صــى هللا
ف
عليــه وســلم))  :األيــم احــق بنفســها مــن وليهــا و البكــر تســتأذن ي� نفســها وإذنهــا صماتهــا)([.)]8و األيــم يـراد بــه الثيــب ،وجــه االســتداللهو مــن حــق
ف
الثيــب أن تــزوج نفســها ومــن حــق البكــر أن تأخــذ رأيهــا ي� الــزواج ،وهنــا يجــب الــكالم عــن زواج الصغـ يـرة ومذاهــب الفقهــاء فيــه فالشــافعية والمالكيــة
َ
ن
ـول المجـ بـر وهــو األب والجــد حــق تزويـ ـ ــج البنــت
والحنفيــة والحنابلــة ذهبــوا إىل تزويـ ـ ــج األب الصغـ يـرة بــدون إذنهــا إذ ال رأي لهــاو معــى ذلــك أن للـ ي
ف
(ر� هللا عنــه ) ابنتــه عائشــة ض
الصغـ يـرة الباكــرة ،وقــد زوج اإلمــام ابــو بكــر ض
و� الســنة الفعليــة
(ر� هللا عنهــا) مــن رســول هللا (صــى عليــه وســلم)  :ي
ي
ـا�ة مــن عمرهــا :فقــد ورد عــن الســيدة عائشـ ض
أن النـ بـى قــد تــزوج مــن الســيدة عائشــة ولــم تتجــاوز العـ ش
ـة(ر� هللا عنهــا) انهــا قالــت (تزوج ـن ي النـ ب يـى
ي
ف
ض
�نز
ن
ن
ن
أم أم
(صــى هللا عليــه وســلم)وأنا بنــت ســت سـ يـن� فقدمنــا المدينــة ف لنــا ي� بـ ي الحــارث مــن خــزرج فوعكــت فتمــرق شــعري فــو� حميمــة فأتتـ ي ي
ن
رومــان ن ف
ـداروإ� ألتهــج حـ تـى ســكن
ـ� صواحــب يل فرصخــت ب ي� فأتيتهــا ال أدري مــا تريــد فأخــذت بيــدي حـ تـى أو قفتـن ي عــى بابالـ
ي
ي
ـ� أرجوحــة ومـ ي
وإ� لـ ي
ً
ف
وال�كــة وعــى
أس ثــم أدخلتـن ي الــدار فــإذا نســوة مــن األنصــار ي� البيــت فقلــن عــى الخـ يـر ب
ـ� ثــم اخــذت شــيئامن مــاء فمســحت بــه وجـ ي
ـ� ور ي
بعــض نفـ ي
خـ يـر طائــر فأســلمت�ن إليهــن فأصلحــن مــن شـ نـأ� فلــم يرعنيــإال رســول هللا (صــى هللا عليــه وسلم)فأســلمت�ن إليــه وأنــا يومئــذ بنــت تســع سـ ي ن
ـن�)([.)]9
ي
ي
ي
وجــه االســتدالل هــو جــواز تزويـ ـ ــج الصغـ يـرة ،بالرغــم مــن أن الجمهــور مــن الفقهــاء جــوزوا تزويـ ـ ــج الصغـ يـرة اال أن البعــض منهــم كالشــافعية اشـ تـرطوا
ً
لجــواز ذلــك ش�وطــا:
ً
-1أن ال يكــون بينــه و بينهــا عــداوة ظاهــرة-2 .أن يزوجهــا مــن كــفء-3.أن يزوجهــا بمهــر المثــل-4 .أن ال يكــون الــزوج معـرا-5.أن ال يزوجهــا بمــن
ش
بمعا�تــه كأعــى وشــيخ هــرم.
تتـرض ر

ً
ف
إذا هــؤالء اشـ تـرطوا ش�وطــا فــإن توفــرت فقــد تتحقــق المصلحــة ي� ذلــك الــزواج ومــع أن الشــافعية اشـ تـرطوا لذلــك تلــك الـ شـروط فقالــوا باســتحباب
عــدم تزويـ ـ ــج األب الصغـ يـرة حـ تـى تبلــغ و يســتأذنها  ،وقــال األمــام أبــو حنيفــة يجــوز ذلــك ولهــا الخيــار إذا بلغــت :لمــا روي أن النـ ب يـى (صــى هللا عليــه

وه صغـ يـرة وجعــل لهــا الخيــار إذا بلغــت ،وقــال ابــن قدامــة مــن الحنابلــة :فأمــا اإلنــاث فلــاب تزويـ ـ ــج ابنتــه البكــر
وســلم) زوج أمامــة بنــت حمــزة ي
ْ
ُ
ً
ف
َ
تعاىل(و ْاب َتلــوا ال َي َتـ َ
ـام
الصغـ يـرة إذا وضعهــا ي� كفــاءة  ،وذهــب ابــن شـ بـرمة وأبــو بكــر االصــم إىل عــدم جــواز تزوي ـ ــج الصغـ يـرة مطلقــا ،و احتجــوا بقولــه
َ َ َ
ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ً َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ ً َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ َُ
ان َغن ًّيــا َف ْل َي ْسـ َـت ْعف ْ
ف َو َمـ ْـن كان ف ِقـ ي ًـرا
َحـ تَّـى ِإذا َبلغــوا النــكاح فـ ِـإن آنســتم ِمنهــم رشــدا فادفعــوا ِإلي ِهــم أموالهــم ول تأ كلوهــا ِإسافــا و ِبــدارا أن يكـ بـروا ومــن ك
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ فَ
َّ
ف
ـالل َحسـ ً
ََْ ُْ ْ ْ َ ْ ُ
ـيبا)([)]10وقالوا ال فائــدة ي� زواج الصغـ يـرة ألنــه مــن الصعــب أن
وف فـ ِـإذا دفعتــم ِإلي ِهــم أموالهــم فأشـ ِـهدوا علي ِهــم وكــى ِبـ ِ ِ
فليــأ كل ِبالمعــر ِ
ن ف
يتحقــق االنســجام ف� حيــاة زوجيــة هكــذا حيــاة مشـ تـركة مؤبــدة بــدون حصــول منازعــات بـ ي ن
ـ� ي� المســتقبل([ .)]11والــذي يبــدو لنــا بعــد ذكــر
ـ� الطرفـ ي
ي
مذاهــب الطرفـ ي ن
ـ� حــول حكــم زواج الصغـ يـرة ال تطيــق أنتتحمــل مســؤولية األرسة و أداء الواجبــات الزوجيــة إال أن هنــاك حــاالت خاصــة أو مصلحــة
ـ� والسـ ي ن
من�بيهــا وينفــق عليهــا أو كانــت الجئــة وكمــا هــو حــال العراقيـ ي ن
ـوري�،
أو �ض ورة تقتـض ي ذلــك كأن تكــون المخطوبــة ال أهــل لهــا أو ليــس هنــاك ي
ف
ض
ـا� ان يحكــم بــزواج الصغـ يـرة أو عدمــه وحســبما تقتـض ي المصلحــة ،وألن ذلــك يختلــف باختــاف االزمــان وألماكــن  ،وقــد جــاء ي�
فهنــاك يحــق للقـ ي
ق
ا� نصــت المــادة ()188()8لســنة (:)1959
قانــون األحــوال الشــخصية العـر ي

ض
ش
ش
ع فــإذا
ـا� أن يــأذن بــه إذا ثبــت لــه أهليــة وقابليتــه البدنيــة بعــد موافقــة وليــه الــر ي
-1إذا طلــب مــن أكمــل الخامســة عــرة مــن العمــر الــزواج فللقـ ي
ت
ت
ض
ض
ـا� بالــزواج .
امتنــع الـ ي
ـا� منــه موافقتــه خــال مــدة يحددهــا لــه فــإن لــم يعــرض أو كان اع�اضــه غـ يـر جديــر باالعتبــار أذن القـ ي
ـول طلــب القـ ي
ق
ض
ـا� ســلطة تقديــر جــواز عقــد الــزواج للصغـ يـرة ولكــن إذا بلغــت الصغـ يـرة ( )15ســنة ،اال
اتضــح لنــا بــأن قانــون األحــوال الشــخصية العـر ي
ا� أعــى القـ ي
ن
ض
القا� ف� ذلك فيما إذا أكملت السادسة ش
أن ش
ع�ة من العمر :أوقف العمل بحكم الفقرة ( )1من المادة الثامنة
الكوردستا� حدد سلطة
الم�ع
ي
ي ي
مــن القانــون ف ي� أقليــم كوردســتان العـراق بموجــب المــادة الخامســة مــن قانــون رقــم ( )15لســنة ()2008وحــل محلهــا مــا يـ يـ� :
ض
 -1اذا طلب من اكمل السادسة ش
فللقا� أن يأذن به اذا اثبت له اهليته و قابليته البدنية . .....
ع�ة من العمر الزواج
ي
ن
ض
الصغ�ة إذا أكمل سن الخامسة ش
وأضاف ش
القا� :
ع�ة ٍوهناك �ض ورة قصوى فال مانع من الزواج إذا أذن
الكوردستا� بأن
الم�ع
ي
ي
ي
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ض
-2للقا� أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة ش
ع�ة من العمر إذا وجد �ض ورة قصوى تدعو إىل ذلك([.)]12
ي

ض
القا� ف ي� مجال تعدد الزوجات.
المطلب الثالث-:سلطةي

ف
ف
هنــاك كالم كثـ يـر حــول تعــدد الزواجــات مــن قبــل كثـ يـر مــن المعارصيــن الذيــن طعنــوا ي� ذلــك ووصفــوه بالظلــم بحــق المـرأة ومنهــم مــن جعلــوه ي� بــاب
ف
العنف  ،إال أن الذي يدرس كل ذلك بدقة وتر ي ز
ت
ين
وال� تظهر ي� قوله
ـام نظم ذلك بشــكل ينفق مع كل
القوان� العربية ي
ك� يظهر له بأن الفقه اإلسـ ي
َ ً َ
َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ َ
َ َ ْ َ ُُ
َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ف ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
ْ
َُ َ
ِّ
ـاب لكـ ْـم ِمـ َـن الن َسـ ِـاء َمثـ نَـى َوثــاث َو ُ َربــاع فـ ِـإن ِخفتـ ْـم أل ت ْع ِدلــوا ف َو ِاحــدة أ ْو َمــا َملكــت أ ْي َمانكـ ْـم
تعــاىل (و ِإن ِخفتــم أل تق ِســطوا ِ ي� اليتــام فان ِكحــوا مــا طـ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ
ف
ذ ِلــك أد ن� أل ت ُعولوا)([)]13لقــد أبــاح هللا تعــدد الزوجــات وقــره عــى أرب ــع ولكــن بـ شـرط العــدل الــذي ذكــره هللا ي� القــرآن الكريــم و المـراد بــه العــدل
ف
الظاهــري الــذي يمكــن تطبيقــه وهــو العــدل ي� الطعــام والســكن والكســوة والمبيــت ،فــإن خــاف الجــور وعــدم الوفــاء بحقــوق الزوجيــة فحينئــذ حــرم
الجمــع بـ ي ن
ـ� أرب ــع ،وقــد دل عــى ذلــك قــول النـ ب يـى (صــى هللا عليــه وســلم)( :مــن كانــت لــه امرأتــان فمــال إىل إحداهمــا جــاء يــوم القيامــة وشــقة مائــل )
ق
ا� بنفــس هــذا المعـ نـى :المــادة ()3الفقــرة الرابعــة :
([ )]14وجــه االســتدالل هــو وجــوب العــدل الظاهــري ،وقــد جــاء قانــون األحــوال الشــخصية العـر ي
ث
ض
ـا� ويشـ تـرط إلعطــاء اإلذن تحقــق ش
ـ� التاليـ ي ن
ال�طـ ي ن
ـ�:
ال يجــوز الــزواج بأ كــر مــن واحــدة إال بــأذن القـ ي
ا-أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة ث
أك� من زوجة واحدة .
ب-أن تكون هناك مصلحة ش
م�وعة.
ب� الزوجات فال يجوز التعدد ت
ض
الفقرة الخامسة :إذا خيف عدم العدل ي ن
للقا�)]15[(.
وي�ك تقدير ذلك
ي
ً
ً
ف
ض
القا� لتحديد
ـام ي� تلك المادة إال أنه أشـ تـرط ش�وطا ومنها العدل ويراد به العدل الظاهر وهناك بي�ز دور
ي
فلم نجد شــيئا يخالف الفقه اإلسـ ي
ن
ث
ش
ـتا� فقــد اوقــف العمــل بالفقــرة ( )5-4مــن المــادة
المقــدرة الماديــة للــزوج المتمكــن مــن العقــد عــى أ كــر مــن زوجــة واحــدة  ،وأمــا المــرع الكوردسـ ي
الثالثــة  :وحــل محلهــا مــا يـ يـ� :
القا� وهنا ت
ال يجوز الزواج ث
ض
يش�ط موافقة الزوجة االوىل :
بأك� من الواحدة إال بأذن
ي
-1موافقة الزوجة األوىل عىل زواج زوجها أمام المحكمة.
ش
ير� منه الشفاء أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة مختصة.
المعا�ة الزوجية والذي ال ج
-2المرض المزمن الثابت المانع من
ً
ً
ـ� ف� القســم وغـ يـره مــن ت ز
ن
ن
االل�امــات الزوجيــة
 -3أن يقــدم الــزوج تعهــدا أخطيــا أمــام المحكمــة قبــل أج ـراء عقــد الــزواج بتحقيــق العــدل بـ يـ� الزوجـ ي ي
(الماديــة ٍوالمعنويــة )([)]16

ن
ض
ش
ـا� بعــد موافقــه الزوجــة االوىل  ،ومــن الصعــب أن توافــق الزوجــة
هنــاك عــدة مالحظــات عــى تعديــات حــر المــرع الكوردسـ ي
ـتا� ســلطة القـ ي
ق
ف
ض
ا� ،ألنــه قــد تكــون حاجــة ماســة ألج ـراء
ـا� فيحــدد مصلحــة الــزوج أو عدمهــا وكمــا ي� قانــون االحــوال الشــخصية الع ـر ي
االوىل وهــا تــرك ذلــك للقـ ي
تعــدد الزوجــات :
ا-قد تصاب الزوجة بالمرض والشيخوخة.
ب-قد تصاب الزوجة بالعقم.
ج-قد يقل عدد الرجال بسبب الحروب.
فقد توجد تلك الحاالت إال أن الزوجة ال توافق ،فما الحل حينئذ؟
ف
ن
ش
ـ� الفقهــاء والقانونيـ ي ن
ـتا� إىل العــدل المــادي والمعنــوي ،فالعــدل المــادي متفــق عليــه بـ ي ن
ـ�  ،وأمــا العــدل
 �-2الفقــرة الثالثــة أشــار المــرع الكوردسـ ي
ي
المعنــوي فمــن المســتحيل أن تتحقــق،
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
ِّ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
ـ� الن َســاء َولـ ْـو َح َر ْصتـ ْـم فــا تميلــوا ك َّل ال َم ْيــل فتذ ُروهــا كال ُم َعلقــة َوإن ت ْصل ُحــوا َوتتقــوا فــإن َ
يعوا َأ ْن َت ْعد ُلــوا َبـ ْ نَ
الل كان غفـ ً
وقــال تعــاىل َ(و َلـ ْـن َت ْسـ َـتط ُ
ـورا
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َرح ً
يمــا)([)]17
ِ
ـ� فيمــا أملــك ،فــا تلم ـن ي فيمــا تملــك وال أملــك ) إذا ثبــت أن العــدل
وقــد دل عــى ذلــك حديــث النـ ب يـى (صــى هللا عليــه وســلم )( :اللهــم هــذا قسـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ث
غ�هــا لكــن ال يفــرق بينهــن مــن حيــث النفقــة
القلـ ب يـى مــن غـ يـر الممكــن تحقيقــه فقــد يكــون للــزوج اربـ ــع زوجــات فيميــل إىل أحداهــا فيحبهــا أ كــر مــن ي
وغ�هــا)]18[(.
و الســكن ي

ن
ض
القا� ف� مرحلة نز
ال�اعات الزوجية.
الثا� :سلطة
المبحث
ي ي
ي

ض ف
ف
ض ف
رض
ـا� ي�
ـا� ي� مرحلــة نشــوء الرابطــة الزوجيــة وذلــك ي� المبحــث األول ،فمــن ال ـ ورة توضيــح ســلطة القـ ي
لقــد ســبق أن تحدثنــا عــن ســلطة القـ ي
ف
ت ف
ن
�نز
ت
ـا�  ،ويشــتمل هــذا المبحــث عـ يـ� ثالثــة مطالــب:
ـأ� ي� بدايــة تكويــن الحيــاة الزوجيــة ،ي� المبحــث الثـ ي
مرحلــة ال عــات الزوجيــة والـ يـى تـ ي
ض
القا� ف ي� مرحلة التحكيم عند ال�نز اع.
المطلب األول :سلطة
ي
ن
ض
القا� ف ي� تحديد النفقة.
الثا� :سلطة
المطلب ي
ي
ض
القا� ف ي� تحديد متاع البيت عند ال�نز اع.
المطلب الثالث :سلطة
ي
ض
القا� ف ي� مرحلة التحكيم عند ال�نز اع.
المطلب األول :سلطة
ي

تعتـ بـر مســألة التحكيــم مــن المســائل المعــارصة الـ تـى تبنتهــا قوانـ ي ن
ـ� األحــوال الشــخصية ،إال أن الفقهــاء تناولــوا ذلــك مــن خــال بحثهــم عــن آيــات
ي
ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ِّ
الن َســاء ب َمــا َف َّضـ َـل َّ ُ
الل َب ْع َض ُهـ ْـم َعـ َـى َب ْعــض َوب َمــا َأ ْن َف ُقــوا مـ ْـن َأ ْم َوالهــمْ
القــرآن واحاديــث النـ ب يـى (صــى هللا عليــه وســلم)  ،قــال تعاىل(الرجــال قوامــون عــى
ِ
ِِ
ِ ِ
ٍ ِ
َ �ضْ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َّ ت َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ َّ ف ْ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ ْ َ ْ
اجـ ِـع وا ِ بوهــن فـ ِـإن أطعنكــم فــا
فالص ِالحــات ق ِانتــات ح ِافظــات ِللغيـ ِـب ِبمــا ح ِفــظ الل والــا ِ ي� تخافــون نشــوزهن ف ِعظوهــن واهجروهــن ِ ي� المض ِ
َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ً َّ َّ َ َ َ
ـ� الزوجـ ي ن
ان َع ِل ًّيــا َكبـ ي ًـرا)([ )]19مــن خــال اآليــة الكريمــة يجــب اتبــاع عــدة خطــوات قبــل البــدء بمرحلــة التحكيــم بـ ي ن
ـ�
تبغــوا علي ِهــن سـ ِـبيل ِإن الل ك
ِ
وه:
ي
ه أول واجبــات رب األرسة  ،فالوعــظ مقصــود بالــذات لهــدف معالجــة بــوادر نشــوز الزوجــة ألنهــا قــد تطـىغ بجمالهــا
-1الموعظــة :هــذه الطريقــة ي
َ ْ َ ُ ْ َ ْ �نَ
َّ َ َ ِّ َ ُّ ْ َ
إل الخطــوة الثانيــة.
أو مالهــا أو حســبها :لقولــه تعــاىل] أن رآه اســتغ (ِ )7إن ِإل ربــك الرجــى) ([)]20فــإن لــم تســتفد نلجــأ ي
ق
ف
ت
ـا� مصـ يـر الحرمــان بالكليــة
إل الســمع والطاعــة للرجــل حـ يـى ال تـ ي
ـ� تتنبــه الزوجــة وتســتعد للرجــوع ي
-2الهجــر ي� المضجــع :أســلوب يتخــذه الــزوج لـ ي
وه المضجــع موطــن المــودة والرحمــة والســكينة إال أن هنــاك ش�وطــا يجــب تحققهــا ف ي� تطبيــق ذلــك :
مــن قمــة العالقــة الزوجيــة ي
ف
غ� مكان الخلوة الزوجية.
أ-أن ال يكون الهجر ي� ي
ب -أن ال يكون ذلك أمام األوالد.
ج-أن ال يكون الهجر أمام الغرباء فيقلل من شأن الزوجة تهان كرامتها.
ف
رض
�ض
ن
ـ� ذلــك فضــح
- 3ال ب:لــكل تمــرد عــاج يتناســب مــع حجــم العصيــان ،اذا فال ـ ب اختيــار حكيــم بـ يـ� ثالثــة خيــارات إمــا اللجــوء إىل القصــاء فـ ي
أرسار العائلــة وإمــا الطــاق ففيــه تفكيــك االرسة ،وعليــه فنختــار الثالــث وهــو الـرض ب لكــن بأســلوب يتناســب مــع عــدل اإلســام وســماحته �ض ب غـ يـر
مؤلــم تتعــظ بــه الزوجــة وت�نز جــر ،وقــد نــى النـ ب يـى (صــى هللا عليــه وســلم) عــن �ض ب الزوجــة إال عنــد الـرض ورة ( :وال تجــدون أولئــك خياركــم))]21[(.
ً
ً
ً
فالـرض ب إذا عقــاب لزوجــة ترتكــب أســلوبا منافيــا لألخــاق ،وهــذا األســلوب مــن الـرض ب غـ يـر مــا يفهمــه الجهلة.بعــد ذكــر الخطــوات الســابقة واتباعهــا
َ
َ
َ ُ
َ َ
َْ
َْ
ْ ُْ
ت
ـأ� دور التحكيــم :قــال تعــاىل َ(و ِإن ِخفتـ ْـم ِشــقاق َب ْي ِن ِه َمــا ف ْاب َعثــوا َحك ًمــا ِمـ ْـن أه ِلـ ِـه َو َحك ًمــا ِمـ ْـن أه ِل َهــا
فــإذا لــم يتمكــن الوصــول إىل نتائــج إيجابيــة فيـ ي
َ
ِّ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ َ ً َ
ْ
َ
ف
يمــا خ ِبـ ي ًـرا) ([)]22كل ذلــك ي� ســبيل الخــاص مــن الطــاق الــذي هــو أبغــض الحــال إىل هللا ،
ِإن ُي ِريــدا ِإ ْصل ًحــا ُي َوفـ ِـق الل بينهمــا ِإن الل كان ع ِل
والتحكيــم يمــر بمراحــل
ين
الطرف�
ا-أن يكون برضا
ين
خب�ين بشؤون العائلة.
ب)أن يكونا الحكمان
عادل� ي
ين
الزوج� إن أمكن.
ج)أن يكون من أقارب
د)أن يكون محايدين)]23[(.
ف
ف
ض
ـا� أن يتــرف ف� حــدود ســلطته  ،فــإذا اشــتد الخصــام والشــقاق فمــن الممكــن تعيـ ي ن
ـ� المتســبب ي� حــدوث
ي
ي
و� مســألة التحكيــم يجــب عــى القـ ي
ض
رض
رض
ـا� بالطــاق والتعويــض للطــرف اآلخــر
ال ـ ر وتعويــض الطــرف المت ـ ر  ،ولكــن إذا اســتحال الحــل والصلــح صــار مــن المســتحيل حكــم القـ ي
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ق
رض
ا�  :المــادة)]24[(41:
المت ـ ر  ،وقــد جــاء قانــون االحــوال الشــخصية الع ـر ي
ف
-2عــى المحكمــة إجـراء التحقيــق ف� أســباب الخــاف فــإذا ثبــت لهــا وجــوده تعـ ي ن
ـ� حكمــا مــن أهــل الزوجــة وحكمــا مــن اهــل الــزوج ان وجــدا للنظــر ي�
ي
ـ� بانتخــاب حكمـ ي ن
ـ� فــإن تعــذر وجودهمــا كلفــت المحكمــة الزوجـ ي ن
اصــاح ذات البـ ي ن
ـ� فــان لــم يتفقــا انتخبتهمــا المحكمــة.
ين
الحكم� أن يجتهدا ف ي� االصالح.
)3عىل

ـ� الزوجـ ي ن
)4إذا ثبــت للمحكمــة اســتمرار الخــاف بـ ي ن
ـ� وعجــزت عــن اإلصــاح بينهمــا وامتنــع الــزوج عــن التطليــق فرقــت المحكمــة بينهما.فقــد اتضــح
ف
ف
ض
ض
رض
رض
ن
ـا� بينهمــا بعــد الدقــة وفحــص
ـا� لــه ســلطة تعيـ يـ� المت ـ ر والمتســبب ي� إلحــاق ال ـ ر بالطــرف اآلخــر ،ي
و� حــال اليــأس يفــرق القـ ي
بــأن القـ ي
ض
ت
ـا�.
اهمالخطــوات الـ يـى قــد يمكــن الوصــول بهــا إىل الصلــح بينهمــا عــن طريــق التحكيــم وإال فالحكــم للقـ ي

ن
ض
القا� ف ي� تحديد النفقة.
الثا�  :سلطة
المطلب
ي
ي

ض ف
ت
اآل�:
قبل الكالم عن سلطة
القا� ي� المسألة فال بد من تعريف النفقة و عىل النحو ي
ي
ف
ف
ن
ـ� نفقــه ألنــه
وه لغــة مأخــوذة مــن االنفــاق وهــو ي� األصــل بمعــى اإلخـراج والنفــاذ و ال يســتعمل اإلنفــاق إال ي� الخـ يـر ،وسـ ي
النفقــات :جمــع نفقــة ي
ينفــذ ويــزول ف ي� ســبيل هــذه الحاجــة .
النفقة ف� االصطالح :كل ما يحتاجه اإلنسان من طعام ش
و�اب وكسوة ومسكن)]25[(.
ي
ش
لل�ء الذي ينفقه اإلنسان عىل عياله و زوجته وأقاربه وذلك يشمل الطعام والكسوة والسكن)]26[(.
ومنهم من عرفها :إ سم
ي
ويظهــر مــن التعاريــف الســابقة بــأن النفقــة ال تشــمل أجــرة الطيــب والــدواء للمــرض إال أنــه بموجــب الحقــوق الزوجيــة والرعايــة االرسيــة فــا بــد مــن
احتســاب أجــرة الطبيــب مــن ضمــن النفقــة
ض ف
ض
ـا� تحديــد كميــة النفقــة
ـا� ي� تحديــد مقــدار النفقــة ألنــه لــم يــرد نــص يحــدد مقــدار النفقــة الواجبــة عــى الــزوج وعليــه فللقـ ي
تظهــر ســلطة القـ ي
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
بحســب حــال الــزوج فتقــدر بكفايــة ماليــة حســب العــرف وضمــن طاقــة المنفق،قــال تعــاىل(ِ :ل ُين ِفــق ذو َسـ َـع ٍة ِمـ ْـن َسـ َـع ِت ِه َو َمـ ْـن قـ ِـد َر عل ْيـ ِـه ِرزقــه فل ُين ِفــق
ً
ً
َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ ً َّ َ َ َ
اها َسـ َـي ْج َع ُل َّ ُ
الل َب ْع َد ُع ْس ُي ْ ً
سا )([ ،)]27فالنفقة تتفاوت كما ونوعا حســب تفاوت حال الشــخص ،ومن
ِمما آتاه الل ل يكلف الل نفســا ِإل ما آت
ٍ
ف
وه درجــة اليرس(الغ�ن )والتوســط والفقــر  ،فالعــرف العــام هــو المحكــم ي� تحديــد ذلــك ويرجــع ذلــك
الممكــن تصنيــف النفقــة عــى ثــاث درجــات ي
ف
ق
ض
ن
ا�  :المــادة  / )58( :نفقــة كل إنســان ي� مالــه إال الزوجــة فنفقتهــا
ـا� فهــو المعـ ي باألمــر ،و قــد جــاء قانــون االحــوال الشــخصية العـر ي
إىل مهمــة القـ ي
ف
ش
والع�يــن مــن القانــون رقــم ( )15لســنة ()2008وحــل
عــى زوجهــا /أوقــف العمــل بالمــادة أعالهــا ي� ٍاقليــم كوردســتان العـراق بموجــب المــادة الثالثــة
محلهــا مــا يــ�  :نفقــة كل إنســان ف� مالــه إال الزوجــة فنفقتهــا عــى زوجهــا مــن حـ ي ن
ـ� العقــد الصحيــح .
ي
ي
ف
ق
ف
ض
القا� ي� تحديد مقدار النفقة .
ا� ولذا تتحكم سلطة
فلم تحدد النفقة ي� الفقه
اإلسالم وال القانون العر ي
ي
ي

ض
القا� ف ي� تحديد متاع البيت.
المطلب الثالث :سلطة
ي

ف
ف
ض
�نز
ه الـ ت يـى تحكــم ي� فصــل الـنز اع ي� تحديــد متــاع البيــت
ال يمكــن للقـ ي
ـا� حــل ال اعــات الزوجيــة إال بالرجــوع إىل العــرف وكمــا قيــل العــادة محكمــة أي ي
إذا اختلــف الزوجــان ف� ذلــك وعليــه فــا بــد مــن تعريــف العــرف وذكــر أقــوال االصوليـ ي ن
ـ� والفقهــاء ف ي� ذلــك.
ي
ف
ف
ف
تعريف العرف :ما تكرر استعماله من فعل أو قول ت
ح� اكتسب صفة االستقرار ي� النفوس والتقبل ي� العقول والرعاية ي� الترصفات)]28[(.
ف
ومــن الممكــن توضيــح هــذا العــرف :بــأن التك ـرار ش�ط ي� االســتعمال ســواء كان فعــا كبيــع المعاطــاة وقــد تعــارف النــاس عــى ذلــك لتغـ يـر الظــروف
ف
ن
ـا� عــى الــدوام وخاصــة ي� المعامــات اليوميــة
واألزمــان ألنــه مــن الصعــب االعتمــاد عــى صــدور االيجــاب الطــرف االول والقبــول مــن الطــرف الثـ ي
ف
وغ�هــا فيشـ تـرط تحقــق االيجــاب
ال جــواز التعامــل ببيــع المعاطــاة ي� اال مــور البســيطة أمــا التعامــل بالعقــار وبيــع الســيارات ي
ولهــذا توصــل الفقهــا ي
ً
ف
والقبــول فيهــا ويســى االن ســندات البيــع ي� مكاتــب العقــارات ومعــارض الســيارات وقــد يكــون العــرف قوليــا كلفــظ الولــد واســتعماله بمعـ نـى الذكــر
ف
ََْ ْ َ ْ َ
نَ
ُ َْ ْ َ َُْ ُْ
ن
ـ� (:ان جــرى
قــال تعــاىل (:خـ ِـذ العفــو وأمـ ْـر ِبالعـ ْـر ِف وأعـ ِـرض عـ ِـن الج ِ
اه ِلـ يـ�)([ )]29وهنــاك عــدة اقــوال لألصوليـ يـ� حــول ذلــك :يقــول القـر ي
ا� المالـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ف
ف
هــذه األحــكام الـ ت يـى مدركهــا العوائــد تــدور معهــا كيفمــا دارت وتبطــل معهــا إذا بطلــت كالنقــود ي� المعامــات والعيــوب ي� االعـراض ي� المبيعــات فمهمــا
ف
ف
تجــدد ي� العــرف اعتـ بـره ومهمــا ســقط فأســقطه وال تجمــد عــى الســطور ي� الكتــب طــوال عمــرك)]30[()....
ف
ض
ين
الزوج� ومن تطبيقات ذلك :
القا� أن يلجأ إىل العرف ي� تحديد متاع البيت عند اختالف
ثبت لنا باألدلة السابقة بأنه يجب عىل
ي
ف
ض
ـا� أن يحكــم بمــا يشــهد لــه العــرف فالســاح والفــرس للــزوج والحـ يـ� للزوجــة ,إال أنــه قــد تتغـ يـر
-1إذاإختلــف الزوجــان ي� اثــاث البيــت فعــى القـ ي
ذلــك بحســب العــرف
ً
ف
ف
�ض
ـدع الزوجــة ملكيــة الســاح والســيارة الـ ت يـى تقابــل الفــرس ســابقا بحجــة أن الزوجــة قــد تخــدم ي� ســلك الدفــاع او أنهــا تقــوم
ـ� الوقــت الحــا قــد تـ ي
فـ ي
ض
ش
ـا� أن يحكــم بمــا يشــهد لــه العــرف .
بســياقة الســيارة و�ائهــا او بيعهــا ولذلــك عــى القـ ي
ْ ْ ُ
-2تحديــد النفقــة ومقدارهــا يمكــن الرجــوع إىل العــرف ومراعــاة حالــة الزوجـ ي ن
ـ� الماليــة واالجتماعيــة’ لقولــه تعــاىل ِ(ل ُين ِفــق ذو َسـ َـع ٍة ِمـ ْـن َسـ َـع ِت ِه َو َمـ ْـن
ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ ً َّ َ َ َ
اهــا َسـ َـي ْج َع ُل َّ ُ
الل َب ْعـ َـد ُعـ ْـر ُيـ ْ ً
ـرا) ([)]31
قـ ِـدر عليـ ِـه ِرزقــه فلين ِفــق ِممــا آتــاه الل ل يكلــف الل نفســا ِإل مــا آت
ٍ

الخاتمة
ت
ال� توصل إليها الباحثان:
أهم النتائج ي
ف
ض
ين
ين
الطرف� بسبب ذلك.
الخاطب� عن الخطبة والحاق ال�ض ر المعنوي بأحد
القا� تظهر ي� حالة رجوع احد
-1سلطة
ي
ت
ت ث
ض
ـا� بعــد توفــر الـ شـروط الـ ت يـى يجــب تحققهــا وأن يكــون االمــر للحكــم
ه تعــدد الزوجــات فمــن االوىل أن يــرك للقـ ي
-2مــن المســائل الـ يـى كــر الــكالم فيهــا ي
بجــواز ذلــك أو عدمــه.
ض
ـا� والحكــم بذلــك حســب
 -3ســن الــزواج أمــر البــد منــه ويجــب مراعاتــه اال ان األمــر يختلــف مــن شــخص اىل شــخص فالحــل االمثــل تــرك ذلــك للقـ ي
مصلحــة الشــخص .

ض
ين
 -4مرحلة التحكيم ف� حالة الشقاق ي ن
فالقا� هو الذى يحكم ف ي� ذلك .
الزوج�
ب�
ي
ي

ض
القا�.
 -5من حقوق الزوجة النفقة فتحديدها بالعرف الذي يحكم به
ي
ف
ض
ت
تغ� الظروف واألزمان.
 -6من أهم النتائج هو أن
ال� ال نص فيها حسب ي
القا� يخول بالحكم ي� المسائل ي
ي

ا لهوامش:

ف
ف
ف
المصط� -دمشق /ط.357 :3 / 2008/ 1
مصط� الخن  /دار
مصط� البغا والدكتور
المنه�  :للدكتور
)1الفقه
ج ي
ي
ي
ي
ف
ن� دار احسان ش
مصط� الزلم/ط /1ش
للن� والتوزي ــع .35/
[) ]2أحكام الزواج والطالق للدكتور
ي
ي
ز ف
الشافع  /يب�وت/ط.245/ 1
)الوج� ي� فقه اإلمام
[]3
ي
ي
[) ]4مواهب الجليل.41 :3/
[) ]5ينظر :فقه السنة للسيد سابق  /دار الجيل 2:23/
[) ]6قانون االحوال الشخصية رقم ()188لسنة (:)1959ص.12
أ� حنيفة1:72/
[) ]7االشباه والنظائر ألبن نجيم عىل مذهب اإلمام ب ي
ف
ف
ت
و� صحيح مسلم برقم(.)1431
[) ]8رواه ال�مذي ( :باب النكاح ي� استئذان البكر والثيب  :رقم الحديث  .)1108(:ي
[) ]9صحيح البخاري :باب نكاح الرجل ولده الصغار .55 :5
[) ]10سورة النساء.6:
ـر� ،212-4:فقــه الســنة للســيد ســابق 2:90ومابعدها،مغـن المحتــاج ش
[) ]11ينظــر :المبســوط للـ خ
لل�بيـن ي  .3:149:والفقــه المنهــج ي ،2:370:
ي
ي
والمغـن ي ال بــن قدامــة الحنبـ يـ� 7:386:
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[) ]12قانون األحوال الشخصية رقم ()188لسنة ( )1959وتعديالته :ص 7وما بعدها.
[) ]13سورة النساء.3:

ف
[) ]14التاج الجامع لألصول ي� أحاديث الرسول.322 /2 :
[) ]15قانون االحوال الشخصية وتعديالته:ص.4
[) ]16قانون االحوال الشخصية وتعديالته:ص.4
[) ]17سورة النساء.129:
[) ]18ينظــر :تعــدد الزوجــات بـ ي ن
ـ� االســام وخصومــة /رســتم شــحدة ســد ر/دار الثقافــة للنـ شـر /عمــان /ص 100ومــا بعدهــا ،وفقــه الســنة للســيد
ســابق.76 : 2:
[) ]19سورة النساء.34 :
[) ]20سورة العلق.7-6:
ن
للشوكا� .6:338:
[) ]21نيل األوطار
ي
[) ]22سورة النساء .35 :

ف
[) ]23ينظــر :مغ ـن المحتــاج ش
ـ� 25:19/
لل�بي ـن ي  /دار احيــاء الـ تـراث
العر�/بـ يـروت ،261:3/وأحــكام الــزواج والطــاق للدكتــور مصطــى الزلـ ي
بي
ي
ومابعدهــا.
[) ]24قانون االحوال الشخصية وتعديالته  :ص 23وما بعدها.
[) ]25القاموس المحيط ،1195 :مختار الصحاح.
المنه�435:2 :
[) ]26الفقه
ج ي
[) ]27سورة الطالق7:
ش
الربيع /مكتبة المث�ن /ص.13
حام جمعة
[) ]28أحكام النفقة �عا وقانونا وقضاء /ي
ي
[) ]29سورة االعراف.199 :
ف
ا� /176-177/مطبعة دار احياء للكتب العربية.
[) ]30الفروق للقر ي
[) ]31سورة الطالق7:

المصادر والمراجع

ف
ف
مصط� ابراهيم الزلم/ط/1دار إحسان ش
اإلسالم المقارن للدكتور
-1أحكام الزواج والطالق ي� الفقه
للن�.2010 /
ي
ي
ي
ً
ش ً
ً
الربيع/مكتبة المث�ن .
حام جمعة
-2أحكام النفقة �عا وقانونا وقضاء /ي
ي
-3األشــباه والنظائــر عــى مذهــب بأ� حنيفــة النعمــان الشــيخ زيــن العابديــن ابــن ابراهيــم بــن نجيــم :تحقيــق عبدالعزيــز الوكيـ يـ� /مؤسســة الحلـ ب يـى
للنـ شـر .1968:

ف
ف
مصط� الزلم /دار احسان ش
للن� /ط2014 /1م.
-4اصول الفقه ي� نسيجه الجديد /للدكتور
ي
ب� اإلسالم وخصومه /راسم شحدة سدر/ط 2010/ 1م /دار الثقافة ش
-5تعدد الزوجان ي ن
للن�.
-6فقه السنة للسيد سابق /دار الجيل.
ف
ف
ف
المصط� :دمشق.
مصط� الخن /ط1:2008م /دار
مصط� البغا والدكتور
المنه� /للدكتور
-7الفقه
ج ي
ي
ي
ي
ف
البا�.س
-8القاموس المحيط  :ي
لف�وز آبادي /ط1371/3ه/مطبعة مصط� ب ي
ف
ـوك /مكتبــة
ـام :ايفــان زهـ يـر عبدالرحمــن الدهـ ي
-9قانــون االحــوال الشــخصية :رقــم ()188لســنة()1959م تعديالتــه ي� اقليــم كوردســتان /اعــداد المحـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

كازي 2009/م.

304 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

ف
–ب�وت –لبنان.
المتو� سنة ( )666ه/دار الكتاب
أ� بكر عبدالقادر الرازي
العر� ي
بي
 -10مختار الصحاح :تأليف محمد بن ب ي
ي

الرسخس/ط. 2
-11المبسوط لشمس الدين
ي
ن
ال�بي�ن الخطيب/دار احياء ت
معا� الفاظ المنهاج ش�ح شيخ محمد ش
العر�  /يب�وت -لبنان.
ال�اث
-12مغ�ن المحتاج إىل معرفة
بي
ي
العر� يب�وت.
الحنبل/دار الكتب
-13المغ�ن البن قدامة
بي
ي
ز ف
ال /المكتبة العرصية  /يب�وت
-14الوج� ي� فقه اإلمام
ي
الشافع /تأليف محمد بن محمد ب ي
أ� حامد الغز ي
ي

ْ َّ ْ
شَّ َ
ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ف ُّ َّ َّ َ
س للفرد ومق ِوماته ي� السنة النبوية
ال�يفة
ِ
األمن النف ِ ي
The Security Psychology of individual and its principles in the noble
prophetic Sunnah
أ.م.د .صباح ستار سعيد
قسم ش
ال�يعة  /سكول العلوم اإلسالمية -جامعة السليمانية  /إقليم كوردستان /العراق
Sabah satar saeed
Sharia Department./Islamic Science College / University of Sulaymaniyah/
Kurdistan Region – Iraq.
sabah.saeed@univusl.edu.iq
د .مراد جبار سعيد
قسم ش
ال�يعة  /سكول العلوم اإلسالمية -جامعة صالح الدين /إقليم كوردستان /العراق
Murad jabbar saeed.
Sharia Department./Islamic Science College / Salahaddin University/ Kurdistan Region – Iraq.
Email: murad.saeed@su.edu.krd
أ.م.د .عمر احمد محمود
قسم ش
ال�يعة  /سكول العلوم اإلسالمية -جامعة السليمانية  /إقليم كوردستان /العراق
Omer Ahmed Mahmood
Sharia Department./Islamic Science College / University of Sulaymaniyah/ Kurdistan Region – Iraq.
Email: omer.mahmood@univusl.edu.iq
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مقدمة:

ِّ
َّ
أجمع� وعىل َّ
العالم� َّ
الحمد هلل ِّ
والت نَ
نَ
والصالة َّ
ْ
سيدي ّ
والسالم عىل ِّ
ين
ين
الدينَّ ،أما بعد:
يوم
وتابعيهم
ابع�
الصحابة
الخلق
وسي ِد
رب
ي
ي
أجمع� إىل ِ
ِ
ً
ً
فاألمــن حاجــة أساســية الســتمرار الحيــاة وديمومتهــا وعم ـران األرض الـ ت يـى اســتخلف هللا تعــاىل عليهــا ب ـن ي آدم ،ســواء كان األمــن جماعيــا أم فرديــا،
َّ َّ
َ
وليســت الم َّنــة عــى أهــل مكــة باألمــن واألمــان مــن هللا ســبحانه وتعــاىل بقولــه( َّالــذي َأ ْط َع َم ُهـ ْـم مـ ْـن ُجــوع َو َ
آم َن ُهـ ْـم ِمـ ْـن خـ ْـو ٍف )(قريــش ،)4-3:إل ألنــه
ِ
ِ
ِ
ٍ
ف
يعكــس الجانــب األهــم ي� حياتهــم الدنيــا ،فانعــدام األمــن يــؤدي إىل القلــق والخــوف ويحــول دون اإلســتقرار والبنــاء ،ويدعــو إىل الهجــرة والتـ شـرد،
وتوقــف أســباب الــرزق َّ
ممــا يقــود إىل إنهيــار المجتمعــات ومقومــات وجودهــا؛ لــذا كان مــن أهـ َّـم ال�ض وريــات الـ ت يـى ال وجــود للحيــاة بدونهــا.
ً
ً
ف
َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ف ِّ ْ َ َّ ً َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ
َّ
ات
ـاع ي� قولــه تعــاىل( ياأيهــا ال ِذيــن آمنــوا ادخلــوا ِ ي� الســل ِم كافــة ول تت ِبعــوا خطــو ِ
فــإذا كان هللا عــز وجــل قــد أعــى اهتمامــا كبـ يـرا باألمــن االجتمـ ي
ُ
ْ َ ُ
َ
َ ُ َّ َّ
َّ
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ
الش ْي َطان إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب نٌ
الل َو َع ُد َّوك ْم )(األنفال)60:
اط الخ ْي ِل ت ْر ِه ُبون ِب ِه عدو ِ
�)(البقرة ،)208:وقوله(وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِ
ِي
ِ ِ
َّ َ
ت
ه األســاس والقاعــدة فــإذا قويــت هيواستوتاســتوىما
فلــم يخلــو أو يهمــل االهتمــام بالفــرد باعتبــاره الل ِبنــة الـ يـى تتكــون منهــا المجتمــع ونواتــه؛ بــل ي
َّ
ف
ِّ
ن
وه
يبــى عليهــا وقــوي وإل فــا ،ولنــا ي� ذلــك عبــدهللا ابــن أم مكتــوم خـ يـر شــاهد الــذي ســجل القــرآن الكريــم قصتــه مــع ب ي
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) ي
َّ
َّ
ً
تتــى ليــل نهــار؛ بــل سـ ِّـميت الســورة الـ ت يـى تحتضــن هــذه القصــة ب ـ (عبــس) الفعــل الــذي أبــداه النـ ب يـى وأظهــره تجاهــه ،وليــس هــذا إل جـ بـرا لخاطــره لئــا
يشــعر بالالمباالةوالتهميــش تجاهــه.
َّ
َّ
ُّ
ت
ت
ـ� كمــا تكــون فكريــة وعســكرية واجتماعيــة وماليــة
والقــوة الـ يـى أمرنــا هللا عــز وجــل بإعدادهــا تعــم جميــع جوانــب الحيــاة الـ يـى توفــر األمــن للمجتمــع ،فـ ي
ً
َّ ً
ف
كمــا ونوعــا
وسياســية كذلــك تكــون نفســية ،فالمجتمــع الــذي يكــون أف ـراده أو أغلبــه ي� حالــة نفســية غـ يـر مســتقيمة ال يســتقيم أمــره بــل يضطــرب
بحســب حالهــم.
َّ
َّ
ـ� للفــرد مــن أوىل اهتمامــات الديــن الحنيــف والحفــاظ عليــه مــن واجباتــه؛ ألنــه بدونــه يضيــع الهــدف والغــرض الــذي ألجلــه
لــذا نــرى أن األمــن النفـ ي
ً
ف
ِّ ف
ســيق إىل هــذه المعمــورة المتمثــل ي� العبــادة هلل عـ َّـز وجـ َّـل واالســتعمار ي� األرض ،فغـ يـر المستقرنفســيا وغـ يـر اآلمــن اليعبــد هللا حــق عبادتــه وال
ً
يســتعمر ف ي� األرض حــق االســتعمار فيضيــع األم ـران معــا.
َّ
ف
ـ� للفــرد والحفــاظ عليــه -ألســباب ثالثــة ،أحدهــا :اهتمــام
وأنــا ي� هــذا البحــث المتواضــع أريــد أن أســلط الضــوء عــى هــذا الجانب-األمــن النفـ ي
ً
ً
ً
ن َّ
ٍّ
ن
أن ش
ش
ال�يعــة
ـلم�-
ـا� :عــدم إحســاس الكثـ يـر تجاهــه إىل حــد ي
كب�.والثالــث :إعــام النــاس جميعا-بمــا فيهــم غـ يـر المسـ ي
ال�يعــة بــه اهتمامــا بالغــا .والثـ ي
َّ
َّ ف
ـدع أنــه مــن أبــرز إنجازاتهــا الفكــري.
ـام الحنيــف قــد ســبق أوروبــا بقــرون عــد ٍة ي� هــذا المجــال ،وإن كانــت تـ ي
اإلســامية أوالديــن اإلسـ ي
وهنا تكمن أهمية هذا البحث.

وسوف أقترص عىل نصوص السنة النبوية ش
و�حها ف ي� هذا المجال يك ال يطول بنا البحث.
ُّ
َّ
َّ
فأخصصه
وأهميته،وأما المبحث األول
وخاتمة،أما المقدمة فأذكر فيها أسباب اختيار الموضوع
فعليه يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث
ف
ن
َّ
َّ
عليه،وأمــا
ـ� للفــرد والحفــاظ
لتعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة ي� العنوان،وأمــا المبحــث الثـ ي
ـا� فأتنــاول فيــه أهميــة الســنة بجانــب األمــن النفـ ي
ف
َّ
ـ� نتائــج البحــث.
ـ� للفرد،أمــا الخاتمــة فـ ي
المبحــث الثالــث فأذكــر فيــه مقومــات األمــن النفـ ي

المبحث األول

ْ
َ ْ َ َ ف
ْ
ف َّ ْ ْ َ ْ
الع ْن َوان.
ض المصطلحات الو ِاردة ي� ِ
ي� التع ِريف ِببع ِ
ً َ
أوال :األ ْمن.
َ
َ
َ
ُ َْ
ُّ
َْ ُ ف
َ ْ
ت
الخيانــة ومعناهــا ســكون القلـ ِـب ،واألمـ ُـن واألمانــة واألمنــة بنفــس المعـ نـى وهــو
ه ِضــد ِ
ـان متقاربـ ِ
األمــن ي� اللغــة لــه أصـ ِ
ـان ،أحدهمــا :األمانــة ،الـ يـى ي
ْ ُ َ ِّ ُ ُ ُّ َ َ َ َ ً
ُّ
ُ
َ ٌ َ ِّ َ ٌ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً
ـاس أ َمنــة
ـه(إذ يغشــيكم النعـ
ِضــد الخــوف أو ِنقيضــه ،ومنــه قولــه
ِ
تعاىل(فيـ ِـه آيــات بينــات مقــام ِإبر ِاهيــم ومــن دخلــه كان ِآمنا)(آلعم ـران ،)97:وقولـ ِ
َ ُ َّ ْ
ُ
ُّ َ ُ
َُْ
ن ُ : َْ ُ ْ َ :
ُْ
ّ
ـس
ـ
ف
الن
ـة
ـ
ين
مأن
ط
ـا� أصــل األمـ ِـن
ِ
ِمنه)(األنفــال )11:وآمنــت غـ يـري مــن األمــن واألمــان ،أمــا :آمنتــه المتعــدي فهــو ضــد أخفته([،)]1قــال األصفهـ ي
ِ
َ ُ
ـوف([.)]2
وزوال الخـ ِ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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َ َ
ُْ َ َ
َ َُ ُ
ْ َ ِّ َ ْ ْ ُ َ ُ ٌّ َ َ َّ
ُُ
ن
تعاىل(آمـ َـن َّ ُ ُ
َ
ـالل َو َمل ِئك ِتـ ِـه َوكت ِبـ ِـه َو ُر ُسـ ِـل ِه ل نفـ ِّـرق
ـا� :اإليمــان وهــو التصديــق ،ومنــه قولــه
الرســول ِب َمــا أنـ ِـزل ِإل ْيـ ِـه ِمــن ربـ ِـه وال ُمؤ ِمنــون كل آمــن ِبـ ِ
والثـ ي
َْ َ َ
بـ ي ن
ـ� أ َحـ ٍـد ِمـ ْـن ُر ُسـ ِـل ِه)(البقرة.)285:

ً َّ ْ
ثانيا :النفس.

َّ
ـ� والجســد وذات األنســان ،يقــال :ثالثــة ْأن ُفــس بالتذكــر ُ
ـ� يطلــق عــى الــروح والــدم والعـ ي ن
الن ْفــس بســكون العـ ي ن
وي ـراد بهــا اإلنســان([ ،)]3والنســبة
ي
ٍ
النفـ ُّ
ـ�.
ي

ن
ِّ
والحس والشعور.
البد� لإلنسان من الروح
بالنفس هنا ما يقابل الجانب الجسدي أو
ونقصد
ي
ي
ً
ً
َّأمــا الم ـراد باألمــن النفــ� مركبــا :فــ� حالــة يكــون اإلنســان–الفرد -فيهــا مطمـ ئ ن
ـف شــيئا،
ـ� القلــب ،ســاكن النفــس ،مســتقر الشــعور ،غـ يـر خائـ ٍ
ي
ي
ـ� تــام.
ويســتقبل أيــام حياتــه بهــدوء واســتقرار نفـ ي
أو هــو :عمليــة إشــباع الفــرد بالحاجــات الـ تـى تثـ يـر دوافعــه ،بمــا يحقــق لــه الرضــا عــن النفــس واالرتيــاح للتخلــص مــن التوتــر النـ ش
ـا�ء عــن الشــعور
ي

ـ� واالطمئنــان لديــه([.)]4
بالحاجــة ،وتوفـ يـر الهــدوء النفـ ي
ً َّ
وقد ِّ
عرف أيضا بأنه :شعور المرء بقيمه وإطمئنانه وثقته([.)]5

ً َ
ثالثا :الف ْرد

َ َ َْ ُ َ
َ ُ
ُ
َََ
ف
َ َ
َ ُ
تعاىل(ولقـ ْـد ِج ْئ ُت ُمونــا فـ َـر َادى ك َمــا خلق َناكـ ْـم أ َّو َل َم َّرٍة)(األنعام.)94:وهــو ي� اللغــة
الفـ ْـرد مصــدر فـ َـرد والجمــع أف ـراد وف ـرادى عــى غـ يـر القيــاس ،قــال
ََ ُ ُ َ َُ ُ ْ
ً
َ
الواحــد :وهــو نصــف الزوج،والوتــر والوحيــد والمنفــرد بمعـ ن ً
ـول َو َيأ ِت َينــا ف ْر ًدا)(مريــم )80:أي واحــدا بنفســه ،وأفــرد فالنــا:
ـى ،قــال تعاىل(ون ِرثــه مــا يقـ
تركــه وحيــدا منفــردا.
ن
َ
ثا�([.)]6
وإطالق الفرد عىل هللا بمع�ن  :من ال ي
نظ� له وال مثل وال ي
ً
والجماع.
االجتماع
ونقصد به هنا :دون الجماعة أوالجمع وهو الشخص الواحد المنفرد ،إذا الكالم هنا عن األمن الفردي ال
ي
ي

ن
الثا�
المبحث
ي

َْ
َّ ْ
َ ْ
ُّ َّ
َْ
والحفاظ عليه
س للفرد ِ
اهتمام السنة باألمن النف ِ ي
ً
ً
ً
ف
ي� البــدء أريــد اإلشــارة رسيعــا إىل اهتمــام القــرآن باألمــن ســواء كان األمــن اجتماعيــا أم فرديــا ،فقــد وردت كلمــة األمــن ومشــتقاتها فيــه بصيــغ مختلفــة،
ُ َ َ
َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ً
َ َ َُ
ـ� ،آمنـ نَ
ـ�.
ومنها:آمن،آمنوا،آمنك ْم،يؤ ِمنون،تؤ ِمنون،أأ ِمنت ْم،أ ِمنت ْم،أمنــةِ ،آمنــون ،أ ِمـ ي ن ِ ِ ي
َّ َ َ ُ
َ َ َ َ ُ ْ َْ ٌ َ َْْ َ ْ َ ْ ََ ُ
ّأمــا بلفــظ األمــن نفســه فقــد ورد ف� موضعـ ي ن
آمنــوا
اعــوا ِب ِه)(النســاء ،)83:وقوله(ال ِذيــن
ـ� ،همــا :قولــه تعــاىل(و ِإذا جاءهــم أمــر ِمــن المـ ِـن أ ِو الخــو ِف أذ
ي
َ َُ ْ ُ ْ ُ َ َ َُ ُ َْ
َ ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َولـ ْـم َيل ِب ُســوا ِإيمانهــم ِبظلـ ٍـم أول ِئــك لهــم المــن وهــم مهتدون)(األنعــام.)82:
ً
كالسلم َّ
فضال عىل مرادفات األمن ِّ
وغ�ها.
هذا
والسالم واإلسالم ي
َّ
َّ
َّ
ن
ُّ
ش
آ�؛ بــل أقــول :إنــه مــن مقاصــده ،بــل أ كـ ثـر مــن ذلــك إن القــرآن الكريــم قــارن
�ء فإنمــا يــدل عــى أهميــة األمــن مــن منظــور قــر ي
وهــذا إن كان يــدل عــى ي
َ
َّ
َ
ف
تعاىل(الــذي َأ ْط َع َم ُهـ ْـم مـ ْـن ُجــوع َو َ
األ ْمــن بالطعــام ف� حاجــة اإلنســان إليهمــا عــى َّ
آم َن ُهـ ْـم ِمـ ْـن خ ْو ٍف)(قريــش )4:ومــا نفهمــه مــن اآليــة
ـه
ـ
ل
قو
�
ـواء
ـ
الس
ِ
ِ
ِ
ي
ي
ٍ
َ
َّ
َّ
ّ
ّ
ْ
ْ
ـان إىل األمــن كحاجتــه إىل الطعــام ،فكمــا أنــه اليعيــش بدونــه فكذلــك ال يعيــش بــدون األمــن ،فالطعــام قــوام البــدن
ألول وهلــة هــو :أن حاجــة اإلنسـ ِ
َ
َّ
َّ
والنفــس ،ومــا اإلنســان إل الــروح والجســد.
والجســد واأل ْمــن قــوام الـ ِّـروح
بعد هذا نرجع إىل موضوعنا األمن ف ي� السنة النبوية فأقول:
ف
َّ
ـ� مبينــة للقــرآن وكاشــفة لمقاصــده ومرامــه ،وقــد ورد لفــظ
انتهجــت الســنة نهــج القــرآن ي� التعامــل مــع األمــن وإهتمــت بــه أيمــا اهتمــام ،وال غــرو فـ ي
ً
ف
ـرا ،ونشـ يـر إىل بعــض منهــا عــى ســبيل التمثيــل ،ومنهــا :قوله(صــل هللا عليــه وســلم)(:المؤمن َمــن َأم َنــه النـ ُ
ـاس عــى
األمــن ومشــتقاته ي� الســنة كثـ ي
ِ
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َ
ُ
ُ
وأنفسهم)([،)]7وقوله(صل هللا عليه وسلم)(:ال َي ْد ُخ ُل ْال َج َّن َة َم ْن ال َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َوائ َق ُه)([ ،)]8وقوله(صل هللا عليه وسلم)ُ :
(الله َّم ْاس ت ْ�
أ ْموالهم
ِ
َعـ ْـو َر ت َ ْ َ ْ َ ت
وه الفزعــة.
ا� ،و ِآمــن روعـ ِ ي
ِي
ـا�)([ ،)]9الروعــات ،جمــع روعــة :ي
ً َ
ً
ً
ً
ِّ ز ً
ن
ْ
وغ�ه.
والسياس والعسكري
واالجتماع
والبد�
النفس
كب�امن السنة وجانبا واسعا منها بجميع أنواعه كاألمن
والمال ي
ح�ا ي
إذا فاألمن أخذ ي
ي
ي
ي
ي
ي
َّ
َُ َ
ف
ومــن مظاهــر إهتمــام الســنة باألمــن أنــه لــم يغفــل هــذا الجانــب ي� كتابــة أول دســتور–وثيقة -لــه بعيــد نزوله(صــل هللا عليــه وســلم) المدينــة المنــورة؛
بــل جعلــه مــن بنــوده األساســية بقوله(صــل هللا عليــه وســلم)َ :مـ ْـن َد َخـ َـل المدينـ َـة فهــو آمـ ٌـن َ
ومـ ْـن َخـ َـر َج منهــا فهــو ِآمـ ٌـن([ ،)]10مــن دون تفريــق بـ ي ن
ـ�
ِ
المسـ ي ن
وغ�هــم.
ـلم� ي

ً ف
َ ف
بــل أ كـ بـر مــن هــذا إذ َّلمــا كان ش
مص�هــم ومســتقبل حياتهــم وكانــوا قلقـ ي ن
ـ� جــدا ي� كيفيــة تعامــل
ـوف شــديدين عــى
ي
الم�كــون يــوم فتــح مكــة ي� فــز ٍع وخـ ٍ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) معهــم ف� هــذا الوقــت الحــرج َّأمـ َّـن النـ َ
ب ِّ
ـاس عــى حياتهــم وطمأنهــم عــى أنفســهم وأموالهــم بقوله(صــل هللا عليــه وســلم):
ي
ي
ٌ َ ْ ََْ
ٌ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ٌ
ىق
َ
َ
َ
ْ
أ� ســفيان فهــو ِآمــن ،ومــن ألـ الســاح فهــو ِآمــن ،ومــن أغلــق بابــه فهــو ِآمــن ،ومــن دخــل المسـ ِـجد فهــو ِآمــن)([.)]11
مــن دخــل دار ب ي
ً
ً
ً
ً
وهــذا الموقــف لــم يكــن ف� حينــه يخطــر ببــال أحــد مــن المسـ ي ن
ـلم� فضــا علىالكافريــن الذيــن أســاؤا إليــه كثـ يـرا وأخرجــوه مــن مكــة ظلمــا وعدوانــا دون
ي
َّ
ف
أن يلحــق بهــم ً
أذى ال ف ي� أنفســهم وال ي� أموالهــم ســوى أنــه كان يدعــو إىل التوحيــد ونبــذ األوثــان فحســب.
ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ
ً َّ
أن ب َّ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم)كان إذا رأى الهــال يدعــو ويقول(صــل هللا عليــه وســلم):
(الله َّم أ ِهلــه عل ْينــا ِبال ُي ْمـ ِـن
ومــن مظاهــر االهتمــام أيضــا
ي
ْ
َّ
ُ
َّ ْ
ف
ويطمـ ئ نُّ
فالي ْمـ ُـنَّ :
ْ َ َ
َ َ
َ
يمــان)([ُ )]13
ـعادة بَ َ
ـ� القلــب ويأ َمـ ْـن ،وهكــذا نــرى أنــه
الصــدر
وال�كــة([ )]14وبــهمــا ينـ شـرح
السـ
ِ
و� ٍ
لفظ(:باألمـ ِـن و ِاإل ِ
و ِاإليمـ ِ
ـان)([ )]12ي
َ
َ
ِّ
َّ
َّ
َّ
ف
كيــف كان يذكــر النــاس بنعمــة األ ْمــن ويــهتــم بــه الســيما بعــد أن الحظنــا أنــه قــدم األ ْمــن عــى اإليمــان ي� دعائــه هــذا ،بــل عــده ِمـ ْـن ِن َعـ ِـم هللا الـ ت يـى يغفــل
َ
َّ
عنهــا الكثـ يـر مــن النــاس ،فــا يشــكرون هللا عليهــا ،وال يعطونهــا حقهــا؛ بــل واليعرفــون قيمتهــا إل بعــد زوالهــا بقوله(صــل هللا عليــه وســلم)(:األ ْمن
ٌ
َ
ْ َ
ٌ
ـاس)([.)]15
والعافيــة ِنعمتـ ِ
ـان مغبــون فيهمــا كثـ يـر مــن النـ ِ
ف
ف
ِّ
ـ� للفــرد
فالــكالم عــن مكانــة األمــن ي� الســنة يطــول ولســت هنــا بصــدد البحــث عنــه وبيــان كل أنواعــه ،وســوف أقتــر ي� البحــث عــى الجانــب النفـ ي
َ
ً
ش
ن
ن
ـاع واضحــا أشــد الوضوح،قال(صــل
ـاع مــن تــازم ،وأشـ يـر الىحديــث نبــوي �يــف جــاء فيــه معـ ي األمــن االجتمـ ي
فقط؛لمــا بينــه وبـ يـ� األمــن اإلجتمـ ي
ُ ْ
َ ْ َ َ ُ ْ ً َ َ َ
السـ َـهر َو ُ
احمهـ ْـم َو َت َو ِّادهـ ْـم َو َت َع ُاطفهـ ْـمَ ،ك َم َثــل َ
نَ ف َ َ ُ
اع َلـ ُـه َســائ ُر َج َســده ب َّ
ََ
الحـ َّـى)
الج َسـ ِـدِ ،إذا اشــتك عضــوا تــد
ِ
ِ
ِ ِ
هللا عليــه وســلم)(:ترى المؤ ِم ِنـ يـ� ِ ي� تر ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
([.)]16
ْ
ْ ْ
ُْ ْ ُ َ
ف
ون َك َر ُجل َواحد إن ْاش َت َك َرأ ُس ُه َت َد َاع َل ُه َسائ ُر ْال َج َسد ب ْال ُح َّم َو َّ
وبتعب� آخر قال(صل هللا عليه وسلم)(:ال ُمؤ ِم ُن
الس َه ِر)([،)]17
لفظ(:المؤ ِمن
ي
ِ
و� ٍ
ٍ ِ ٍ ِِ
ِ ِ
ي
ً
ْ ْ َ ْ ْ
ِلل ُمؤ ِم ِن كال ُبن َي ِان َي ُش ُّد َب ْع ُض ُه َب ْعضا)([.)]18
ف
قــال ابــن حجر(:قولــه كمثــل الحســد :أي بالنســبة إىل جميــع أعضائــه ،ووجــه التشــبيه فيــه التوافــق ي� التعــب والراحــة ،قولــه تــداىع :أي داعــا بعضهــم
ف
ّ
ّ
ض
ـا�
بعضــا إىل المشــاركة ي� األم ....... ،قولــه بالســهر والحــى :أمــا الســهر فــأن األلــم يمنــع النــوم ،أم الحــى :فــأن فقــد النــوم ي
يث�هــا .......،قــال القـ ي
ـ� بالجســد الواحــد تمثيــل صحيــح وفيــه تقريــب للفهــم وإظهــار للمعـ نـا� ف� الصــور المرئيــة ،وفيــه تعظيــم حقــوق المسـ ي ن
عيــاض :فتشــبيهه المؤمنـ ي ن
ـلم�
ي ي
ً
والحــض عــى تعاةنهــم ومالطفــة بعضهــم بعضــا)([.)]19
ِّ
َّ
ال�يــف الحـ ُّ
ـض عــى اســتعمال َّ
وقــال ابــن بطــال :فـ فـ� هــذا الحديــث ش
الرحمــة للخلــق كلهــم كافرهــم ومؤمنهــم ولجميــع البهائــم والرفــق بهــا ،وأن ذلــك
ي
ِّ
ْ
ف
ف
ف
ِّ
غ
َّ
َّ
و�
ممــا يغفــر هللا بــه الذنــوب ويكفــر بــه الخطايــا ،فينبـ ي لــكل مؤمــن عاقــل أن يرغــب ي� األخــذ بحظــه مــن الرحمــة ،وأن يســتعملها ي� أبنــاء جنســه ي
ً
ِّ
كل حيــوان ،إذ لــم يخلقــه هللا عبثــا([.)]20
ف
فالرحمــة والمحبــة والتعــاون بـ ي ن
ـ� مكونــات المجتمــع مــن مقومــات األمــن اإلجتماعيكمــا دعــا إليــه الرســول(صل هللا عليــه وســلم) ي� هــذا الحديــث
ش
ال�يــف.
ً
إذا فاألمــن االجتمــاع نعمــة مــن هللا تعــاىل يبســطها ف� قلــوب األف ـراد والقــرى والمجتمعــات والــدول ،وقــد امـ ت ن
ـ� هللا تعــاىل بهــذه النعمــة ال�ض وريــة
ي
ي
ِّ ش
لــكل ِّكائــن ٍّ
� ٍء ف ي� هــذه الحيــاة([.)]21
ي
ح ،بــل لــكل ي
ف
النفس للفرد ي� السنة النبوية فأقول:
واآلن إىل األمن
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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َّ
ـ� للفــرد مــن الكــر بأيــة وســيلة كانــت؛ ألن عــدم إســتقرار
ـ� إهتمــام الســنة باألمــن جميــع نـ ي
يغـ ي
ـواح الحيــاة ،وقــد حافظــت عــى الجانــب النفـ ي
َّ
ً
ً
ش
ـ� ٍء أو عــى أقــل تقديــر
النفــس وتوترهــا يؤثــر ســلبا عــى الذهــن والفكــر والعقــل ،والعقــل مــدار التكليــف كمــا هــو معلــوم ،فالمختــل عقليــا ال يكلــف بـ ي
َّ
ف
ف
ف
يحجر عليه ي� بعض الحاالت؛ لذا كان من ال�ض وري الحفاظ عىل هذا الجانب ،وبما أننا ال نستطيع أن نحيطبجميع ما ي� السنة ي� هذا المجال
َ ُ ْ
ق
َ
لــذا نشــر إىل بعــض المحطــات أو ِّ
تعاىل(و َج َعـ َـل َل ُكـ ْـم َ َ
ننوهبعــض النقــاط مسـ ي ن
س ِابيـ َـل ت ِقيكـ ُـم ال َح َّر)(النحــل)81:
ـا� عــى غـرار قولــه
ي
ـتدل� بــه عــى البـ ي
لكــن الأطيــل ف ي� الـ شـرح خشــية اإلطالــة والتنفيــش ،ومنهــا:
ً
أوال :تكوين األرسة أو الزواج.
وه نــواة المجتمــع والــزواج وســيلة لتحقيــق ذلــك ،وهــو عمليــة فيهــا الجانــب الكبـ يـر مــن الراحــة النفســية كاأللفــة والتحابــب
الفــرد نــواة األرسة ي
ـ� ،وبــه يحصــل التعــاون والتعاضــد والتآلــف والتــآزر بـ ي ن
ـ� الزوجـ ي ن
واالحـ تـرام والتوقـ يـر بـ ي ن
ـ� األرس المكـ َّـون األســاس للمجتمع،فالــذي لــم تتــح لــه فرصــة
َْ ُ ُ
ً
ً
ً
َْ َ َ َ َُ
َ
تعاىل(و ِمـ ْـن َآي ِاتـ ِـه أن خلــق لكـ ْـم ِمـ ْـن أنف ِســك ْم
تكويــن الحيــاة الزوجيــة يحــرم غالبــا مــن كل هذاوتضطــرب نفســيته وال يســتقيم ســلوكيا مصداقــا لقولــه
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ ف َ َ َ َ
ون)(الــروم.)21:
ـات ِلقــو ٍم يتفكر
أزواجــا ِلتســكنوا ِإليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ِإن ِ ي� ذ ِلــك ليـ ٍ
ف
َّ
النفس ف ي� هذا الجانب نذكر منها:
ومما ورد ي� السنة فيما يخص الحفاظ عىل الجانب
ي
َ
ّ
ُ
ْ
َ
أ� زوجـن ي ابــن أخيــه يل�فــع ب ي� خسيســته ،قــال :فجعــل األمــر إليهــا ،فقالــت :قــد أجــزت مــا
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) فقالــت :أن ب ي
.1جــاءت فتــاة إىل ب ي
ْ
ْ
ُ
ُ
ش
� ٌء )([.)]22
صنــع ب ي
أ� ،ولكــن اردت أن تعلــم النســاء أن ليــس لآلبــاء مــن األمـ ِـر ي
َّ
والشاهد فيه قولها(ل يَ ْ� َف َع � َخس َ
يس َته) ففيه َك ْ ُ
الن�(صل هللا عليه وسلم)ا ألمر إليها.
خاطر
س
ِ
ِ
ِب ي ِ
الفتاة ونفسيتها لذا رد ب ي
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ فَّ
ْ
َ
ِّ
ً
َ َ ُ َّ
َ
َ
َ َ ن َ َّ ْ ُ ْ َ
َ َ َ ُ ٌ َ َّ ّ
ـ�
.2جــاء رجــل ِإل الن ِب ي�(صــل هللا عليــه وســلم) فقــالِ :إ ي� تزوجــت امــرأة ِمــن األنصـ ِـار ،فقــال لــه الن ِب ي�(صــل هللا علیــه وســلم) :هــل نظــرت ِإليهــا؟ ف ِإنـ ِ ي
َ ًْ
َْ َ
ُُ
الص َغــر.
ـون األنصـ ِـار شــيئا([)]23أي ِ
عيـ ِ
َ َّ ُ َ
َ ْ ُ َ
َ َ َ َ َ
ْ
َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُْ ُ
َْ ْ َ
الل(صــل هللا عليــه وســلم) هـ ْـل نظـ ْـرت ِإل ْي َهــا؟ قلــت :ال ،قــال :فانظـ ْـر ِإل ْي َهــا ،ف ِإنــه أ ْحـ َـرى أن ُيــؤد َم
وعــن ال ُم ِغـ ي َـرِة قــال :خط ْبــت امـ َـرأة ،فقــال رســول ِ
ُ
َب ْي َنك َمــا)([.)]24
والشــاهد فيهمــا هــو الحفــاظ عــى اإلســتقرار النفــ� وتوطينهــا قبــل اإلقــدام عــى الــزواج؛ ألنــه بدونهيؤثــر عــى الحيــاة الزوجيــة فيمــا بعــدَّ ،
فربمــا لــم
ي
َّ
يعجبــه مــن زوجتــه شـ ئٌ
يطلــع عليــه مــن قبــل.
ـى ولــم
ي
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ َ ُ ُ َّ
ْ
َ ُ ْ َ َ َ
س م َّنا َم ْن َخ َّب َ
ب ْام َرأة َعل ز ْو ِج َها([.)]25
.3عن أ ِب ي� ه َري َرة ،قال :قال رسول الل(صل هللا عليه وسلم) :لي َ ِ
ْ
ً
َّ
َّ
ِّ
خبــب أي أفســدها وخدعهــا([ )]26بـ ِّ
َّ
ـأي ســبب كان ،والســبب هــو أن مــن يفعــل ذلــك يحطــم نفســية الــزوج ويكـ ِـر خاطــره تمامــا؛ ألنــه يحــس أن
ّ
َّ
ً
ِّ
ف
ف
وه ي� عصمــة الــزوج ،هــذا فضــا عــى أنــه جريمــة
زوجتــه تفضــل غـ يـره عليــه وأنهــا كانــت غـ يـر صادقــة معــه ي� الحيــاة الزوجيــة باتخــاذ عشــيق لهــا ي
أخالقيــة بحـ ِّـق األرسة ووســيلة لتفكيكهــا.
ً
ً
ُ
ً ُ
ف ِّ
بالخطبــة والمـرأة لــم
وكذلــك األمــر ي� كل مــا شــابه هــذا كمــن أفســد ولــدا عــى والــده أوعامــا عــى أجـ يـره وهكــذا ،ولهــذا الســبب أيضــا حـ ِّـرم الترصيـ ـ ــح ِ
تكمــل العــدة.
ً
ت
َّ
ً ش
ن
ـال مــن
إذا فال�يعــة حرصــت كل الحــرص عــى التماســك التــام وال�ابــط الكامــل بـ يـ� أفـراد األرسة ومكوناتهــا حرصــا عــى تهيئــة الجــو المناســب والخـ ي
ِّ
يحقــق ذلــك ويــؤدي إىل تقويــة الروابــط بينهــم ،كـ ِّـر الوالديــن ،وصلــة األرحــام ،وحقــوق َّ
التوتــر النفــ� ،لــذا أمــرهللا بـ ِّ
الزوجـ ي ن
ـ� وحســن العالقــة
ـكل مــا
ب
ي
َّ
َّ
ن
بينهمــا ،وحقــوق األوالد والعــدل بينهــم والنفقــة ،وكمــا حــرم كل مــا يخــرم هــذه العالقــة ويقطعهــا كعقــوق الوالديــن والتفاضــل بـ يـ� األوالد وعــدم
وغ�هــا ،قطــع كل ســبيل يــؤدي إىل انهيــار األرسة أو تفكيكهــا كالخيانــة الزوجيــة والقــذف والنظــر وماشــابه ذلــك.
اإلنفــاق عليهــم ي
ً
ثانيا :المعامالت المالية واإلقتصادية
َ ً
ُ ُ َ
ْ
ً
ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ت َ َ َ َّ ُ َ ُ
ََ ُُْ
ُ
ُُ ُ
الل لكـ ْـم ِق َي ًامــا َو ْارزقوهـ ْـم ِف َيهــا َواك ُســوه ْم َوقولــوا ل ُهـ ْـم قـ ْـول
ـاىل(ول تؤتــوا الســفهاء أموالكــم الـ ِ يـى جعــل
المــال هــو قــوام الحيــاة تماشــيا مــع قولــه تعـ
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ْ
َ ُْ ً
َ ُ ُّ َ
تعاىل(ال َمـ ُ
ـون ْال َمـ َ
وفا)(النســاء ،)5:وهــو َّ
ـال
ـال ُح ًّبــا َج ًّما)(الفجــر)20:؛ بــل هــو مــن زينــة حياتنــا الدنيويــة قــال
ممــا نحبــه بجنــون قــال تعاىل(وت ِحبـ
معر
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ ْ ٌ ْ َ َ ِّ َ َ َ ً َ َ ْ ٌ َ َ ً
ُ
ْ
ْ
َ َّ َّ
َ
َ
َوال َب ُنــون ِزينــة ال َح َيـ ِـاة الدنيــا والب ِاقيــات الص ِالحــات خـ يـر ِعنــد ربــك ثوابــا وخـ يـر أمل)(الكهــف)46:؛ بــل هــو مــن أســباب طغياننــا قــال تعــاىل(كل ِإن
ْ ْ َ َ
ـان َل َي ْط ـىغَ (َ )6أ ْن َر ُ
آه ْاسـ َـت ْغ�نَ )(العلق.)7 ،6:
ِالنسـ
ً
ن َّ
ً
ً
ف
فــإذا كان المــال عــى هــذه األهميــة انطبعنــا عــى حبهويدخــل بــا رحمــة ي� نفوســنا ويؤثــر فيهــا تأثـ يـرا بالغــا ،مــا يعـ ي أنــه ســاح ذو حديــن يلعــب دورا
ً
ً
ـادا ف� الحيــاة ،لــذا لــم تهمــل ش
ال�يعــة هــذا العنــر األســاس بــل َوضعــت لــه ضوابــط وقوانـ ي ن
ـ� ف ي� التعامــل معــه.
أساســيا وتضـ ي
َّ
َّ
َّ
ف
أن االنســان مـ ن ُّ
ـد� الطبــع أي أنــه ال يعيــش إل مــع بـن ي جلدتــه ويأنــس بهــم ،وليــس بوســعه أن يلـ ب يـى جميــع حاجاتــه بنفســه ،بــل يحتــاج ي� أغلــب
وبمــا
ي
َّ
ً
ف
َّ
يتحصــل ذلــك غالبــا إل عــن طريــق التعويــض أو المعاوضــة ،ومــن هنــا جــاءت عمليــة البيــع والـ شـراء
األحــوال إىل مســاعدة اآلخريــن ومــا ي� أيديهــم ،وال
ً
بـ ي ن
ـ� النــاس ،والـ شـرع أحــاط هــذه العمليــة المســتمرة والحساســة بخطــوط عريضــة تفاديــا لوقــوع الخــاف أو ال ـنز اع الــذي َّربمــا يق ـض ي عــى األمــن
ن
ن
ـد� ،ومنهــا:
ـ� بـ يـ� أفـراد المجتمــع المـ ي
واألمــان واالطمئنــان النفـ ي
ت ض
ين
ا� ي ن
الطرف�.
ب�
.1ال� ي
َّ
فهــذا هــو األســاس ف� ِّ
كل عمليــة بيــع ش
ألن عدمــه يـ تـأ� بنتائــج عكســية؛ لــذا فقــد حــر ب ُّ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) البيــع فيــه بقوله(صــل هللا
و�اء؛
ي
ي
ي
ت ض َّ
ّ
َْ ُ ْ َ
ف
ـ� فيمــا يقــدم عليــه الطرفــان ي� هــذه العمليــة،
عليــه وســلم)(:إنما البيــع عــن تـر ٍ
اض)([ ،)]27وليــس الــر ي
ا� إل االطمئنــان القلـ ب يـى واالســتقرار النفـ ي
ً
َّ
َّ
ُ ِّ
َّ
ت
ـ� تمامــا.
وبمــا أن محــل الرضــا القلــب عــوض عنــه بالمحسوســات-أركان العقــد -حــى يتحقــق األمــن واإلطمئنــان النفـ ي
.2حرمة الغش أو ب ن
الغ�.
ً
َّ
َ
ف
نــى ب ُّ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) عــن ب ن
والغــش ي� المعامــات؛ ألنهمــا ينافيــان اإلخــوة واألخــاق اإلســاميةكما يؤثــر ســلبا عــى الثقــة
الخــداعِ -الغ� ِ
ي
َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ :
ف
ن
و� لفــظ أعــم
والطمأنينــة بـ يـ� النــاس؛ لــذا جــاءت الســنة بالنـ ي
ـ� الرصيـ ـ ــح عنهمــا فقال(صــل هللا عليــه وســلم) (من غشــنا فليــس ِمنــا)([ ،)]28ي
َ
َ
ََ
ُ َ ً ََ
َ ْ َ
َ
ََ َ ْ
َ
قال(صــل هللا عليــه وســلم)َ :
ـش َف َل ْيـ َ
(م ْن َغـ َّ
ـس ِم�نّ ي )([)]29وذلــك حينمــا َمـ َّـر عــى ُصـ بْ َـرِة ط َعـ ٍـام ،فأدخـ َـل َيــد ُه ِف َيهــا ،فنالــت أ َص ِاب ُعــه َبلــا ،فقال(صــل
ََ
َ َ ُ َ َّ
ْ َ ُ َ َ َّ
َ َّ
َ َ َ َ َ
الل َق َ
الط َعــام؟َ ،ف َقـ َ
ـالَ :أ َص َاب ْتـ ُـه َّ
ال(صــل هللا عليــه وســلم) :أفــا َج َعلتــه فـ ْـوق الط َعـ ِـام َحـ تَّـى
احــب
السـ َـم ُاء يــا رســول ِ
هللا عليــه وســلم) :مــا هــذا يــا ص ِ
ِ
َ َ ُ َّ
النـ ُ
ـاس.
يــراه
َ
ً
َ َّ ُ ُ ْ َ ُ ف ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ ُ
هللا ْبــن ُع َمـ َـر َر ض َ ُ َ ُ َ
ن َ ْ َْ
َ
ِّ
ـوع فقــال ِإذا بايعــت فقــل ل ِخلبــة)
ِ ي
أمــا عــن الغـ بـ� عــن عبـ ِـد ِ ِ
� هللا عنهمــا أن رجــا ذكــر ِللن ِب ي�(صــل هللا عليــه وســلم) أنــه يخــدع ِ ي� البيـ ِ
([.)]30
ت
خديع� أو ال يلزم�ن ي خديعتك.
ال ِخالبة :ال خديعة أي ال تحل لك
ي
.3حرمة اإلحتكار.
ْ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ ْ
س َ
الع ْبــد ُ
ـاط ٌء)([ )]31أي آثــم ،وقال(صــل هللا عليــه وســلم)(:بئ َ
الم ْحت ِكـ ُـر)
قــال رســول هللا(صــل هللا عليــه وســلم)عن المحتكــر(:ال يحت ِكـ ُـر إال خـ ِ
ِ
َّ
ْ ٌ
َ َّ
َ ُ :
(الم ْحت ِك ُر َملعــون)([ ،)]33هــذه التهديــدات مــن الرســول(صل هللا عليــه وســلم) ليــس ألجــل أن
([)]32بــل شــدد فقال(صــل هللا عليــه وســلم)

َّ
ف
المحتكــر يجمــع البضائــع ويخزنهــا عنــده فحســب ،بــل ألنــه يحــدث الفــزع والهلــع والخــوف والرعــب ي� نفــوس اآلخريــن ويجعــل أمنهــم االقتصــادي
َّ
َّ
ف
ف
ـ� لديهــم ،والدليــل عــى مــا نقــول هــو أن مجـ َّـرد جمــع البضائــع أوخزنهــا ي� مــكان مــا ال بــأس بــه ،بــل َّربمــا يشــكر
ي� خطــر؛ بــل إنــه يهــدد األمــن النفـ ي
َّ
عليــه إذا أمــن َّ
ممــا شأ�نــا إليــه ألنــه صانهــا عــن الضيــاع والتلــف.
ِ
ِّ
ولتحقيــق األمــن النفــ� وتوفـ يـر اســتقرارها دعــت ش
ال�يعــة إىل كل مــا مــن شــأنه أن يقــوي هــذا الجانبويجنبــه التنــازع والخصام،كالوفــاء بالعقــود
ي
ِّ
ف
ِّ
ش
و� المقابــل نهــت ال�يعــة عــن كل مــا يهــدد هــذا األمن،كالرسقــة
وتوثيــق العهــود واإلشــهاد عليهــا ،كالديــن والرهــان وقبــول طلــب اإلقالــة وغـ يـر ذلــك ،ي
وغ�هــا.
والغصــب والنهــب وإتــاف مــال الغـ يـر والحيلوالظلــم وجحــد الحقــوق الماليــة ي
ً
ْ
ثالثا :اإلكراه.
ت َّ
ُ ْ
ّ
ف
ف ش
المكـ َـره مــا أ كــره عليــه بــل وال ينفــذ؛
ـ� معـ نـى ال ـرض ورة وال يؤخــذ عــى
مــن القواعــد العامــة ي� ال�يعــة اإلســامية الـ يـى كدتهــا الســنة ي
ه أن اإلكراهـ ي
ً
َّ
ٌ
َّ
ُ َْ
ـ� ،لــذا راىع
وذلــك ألنــه مبايــن لقصــد اإلنســان ونيتــه ،فعليــه فالمكــره والحالــة هــذه غـ يـر مسـ ٍ
ـتقر نفســيا وغـ يـر آمــن وليــس عــى حالــه العــادي أوالطبيـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ُ ْ
ف
ش
المكـ َـره ولــم يأخــذ بهــا([.)]34
ـ� بحيــث ســامح وتجــاوز عــن ترصفــات
الــرع عــدم اطمئنانــه القلبيـ ي
ـ� هــذه الحالــة وعــدم اســتقراره النفـ ي
َ َ ُ
َّ َّ َ َ
َ
ْ َ َ َ ِّ
ُ ْ ُ
الل ت َجـ َـاوز عـ ْـن أ َّمـ ِ ت يـى الخطــأ َوالن ْسـ َـيان َو َمــا ْاســتك ِرهوا عليه)([،)]35فعــى هــذا ال يصــح نــكاح المكــره
ومصــداق قولنــا قوله(صــل هللا عليــه وســلم)(ِ :إن
ُ
َّ
ْ
َ ْ َ َ
َّ
َّ
َ َ َّ ُ َ َّ َ َ
ـالل مـ ْـن َب ْعــد إ َ
يم ِانـ ِـه ِإل َمـ ْـن أ كـ ِـر َه
والطالقــه وال بيعــه وال هبتــه وال عتاقــه وال ردتــه وال يمينــه وال كفــره إذا لــم يكــن بقلبه،قــال الل عــز وجــل (مــن كفـ َـر ِبـ ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ئ نٌّ
ـ� ب ْ َ
ـان )(النحل،)106:
اليمـ ِ
وقلبــه مطمـ ِ ِ ِ
َّ َ َ
َ ْ
ً
ُ
ف ِّ
ف ّ
ْ ُ ْ َ ْ
َ
ت َعـ َـى ّ
الديــن ِّكلــه عقيــدة ش
و�يعــة وســلوكا ،فقــال(ل ِإكـ َـر َاه ِ ي� الديـ ِـن)
الزنــا فــا َحــد عل ْي َهــا ،بــل نـ فـى هللا عـ َّـز َو َجـ َّـل اإلك ـراه ي�
والم ـرأة إذا اســتك ِره
(البقــرة.)256:
َ َ َ َ ََ ََ َ ف ْ َ
ً
ً
ف
ـلم)� طــاق المكــره وعتقــه(:ل طــاق ول عتــاق ِ ي� ِإغــا ٍق)
أمــا الســنة فأذكــر حديثــا واحــدا عــى ســبيل المثــال ال الحــر،إذ قال(صــل هللا عليــه وسـ ي
َ ف ْ
َّ
تصفــه ،كمــا ُي ْغ َلـ ُـق البـ ُ
الم ْكـ َـره ُم ْغ َلــق عليــه ف� ْأمــره ُ
ـاب عــى اإل َ
ألن ُ
وم َض َّيــق عليــه ف� َ ُّ
نســان([.)]37
([)]36أ ْي ِ ي� إكـر ٍاه؛
ِ
ي
ي
ً ُ
َ ُّ ف َ ْ َّ
ٌ
الن ْفس ْ
للفرد
صوص َصيحة ِمن السنة ي� األمن
رابعا :ن
ي
ف
ِّ
ش
ت
ـكل مــن األشــكال ،كأنيشــعر الشــخص بالخــوف والرعــب
ـ� للفردبــأي شـ ٍ
ي� هذهالفقــرة أذكــر النصــوص الـ يـى فيهــا التهديــد المبــا� عــى األمــن النفـ ي
والفــزع المبـ ش
ـ� قلبــه وتضطــرب حالــه بحيــث يحــس بالنقــص والنــدم والهوانـ فـ� أحايـ ي ن
ـا� أحيانـ ًـا ،أولــم يطمـ ئ ن
ـ� أخــرى ،والمقصــود هــو إظهــار اهتمــام
ي
الســنة باألمــن النفــ� للفردوصيانتــه مــن الضيــاع مــن خــال نصــوص رصيحــة تنـ فـ� َّ
كل فعــل يبــث الخــوف والرعــب ف� نفــوس المسـ ي ن
ـلم� ولــو عــى
ي
ي
ي
ت
ســبيل المــزح ،وتتوعــد بالعــذاب األليــم وســخط هللا لمــن يق�فــه ،هــذا ولــم آت عــى جميــع النصــوص بــل بعضهــا ،ومنهــا:
ّ
الجد أو اللعب ومنه:
ما يقوم به الشخص عىل سبيل
َ
َ
َ
ُ ُ ََ
َّ
َّ َ َ ْ ُ
ِّ َ َ َّ ُ َ ْ
َ
َّ
ف
الن ب ّ
الســا ِح ،ف ِإنــه ال َيــد ِري ،ل َعـ َّـل الشـ ْـيطان َيـن ِز ع([ ِ )]38ي� َيـ ِـد ِه،
�(صــل هللا عليــه وســلم)أنه قــال(:ال ُي ِشـ ي ُـر أ َحدكـ ْـم عــى أ ِخيـ ِـه ِب
مــا رواه ابــو هريــرة عــن ي
َ َ َ ُ ف ُ ْ َ َ َّ
النـ ِـار)([ )]39قوله(صــل هللا عليــه وســلم) :ف ي� حفــرة مــن النــار ،كنايــة عــن وقوعــه ف ي� المعصيــة الـ ت يـى تفـض ي بــه إىل دخــول النــار.
فيقــع ِ ي� حفــرٍة ِمــن
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُِّ
َ
َ
َ
َ َ
وقوله(صــل هللا عليــه وســلم):
(م ْن أشـ َـار ِإل أ ِخيـ ِـه ِبح ِديــد ٍة ،فـ ِـإن المل ِئكــة تلعنــه ،حـ تـى يدعــه و ِإن كان أخــاه ِل ِبيـ ِـه وأمـ ِـه)([ ،)]40وقولــه حينمــا كان
اصحابــه يسـ يـرون معــه ،فنــام رجــل منهــم فانطلــق بعضهــم إىل حبــل معــه فأخــذه ففــزع ،فقال(صــل هللا عليــه وســلم)
َ
ً
َ
َْ
(ل َي ِح ُّل ِل ُم ْس ِل ٍم أن ُي َر ِّوع ُم ْس ِلما)([.)]41
ً
ف
ـ� اإلنســان مــاال ألخيــه ،ولــو لــم يكــن بقصــد االســتيالء عليــه ،ولكــن أراد بذلــك أن يفزعــه عليــه ،فقال(صــل
ونىه(صــل هللا عليــه وســلم) عــن أن يخـ ي
ً
َ َّ ً
َ
ُ َ ُ ُ ْ
ـادا)([.)]42
العبــا وال جـ
هللا عليــه وســلم)(:ال يأخــذن أحدكــم متــاع ِأخيــه ِ
َّ
َّ
ف
ف
فــإن هــذه األعمــال وأشــباهها وإن كانــت عــى ســبيل المــزح واللعــب ولــم يقصــد أصحابهــا العــزم والجــد ي� حقيقتهــا ،إال أنهــم جــادون ي� ترويـ ـ ــع
ً
ش ً
وتخويــف النــاس بهــا وإدخــال الفــزع والرعــب ف� قلوب ـهــم ،وهــذا منـ ٌّ
ـ� للنــاس وســامتها.
ي
ي
ـ� عنــه �عــا حفاظــا عــى األمــن النفـ ي
ُ
ً
َ ََُ ْ َ :
ف
ف
ُ
َ
ْ
َّ
ْ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) (أن يتعــاط الســيف مســلوال)([ )]43ويحمــل عــى الســيف مــا ي� معنــاه كالبندقيــة ي� عرصنــا
ولهــذا الســبب نفســه نــى ب ي
وغ�ها.
ي
اإليذاء النفس عن طريق ُ
البهتان والقذف وما شابه ذلك.
ي

ً
َّ
ـرم بالزنــا رصيحــا ،واإلســام حـ َّـرم كل مــا فيــه إيــذاء للمســلم
البهتــان أعــم مــن القــذف فهــو ذكــر الشــخص الغائــب بمــا ليــس فيــه ،أمــا القــذف فهــو الـ ي
ً َّ
ً ْ
َْ َ َْ َ ُ ََ ْ ُ
ً
َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ نَ َ ْ ُ ْ َ
اح َت َملوا ُب ْه َتانا َو ِإث ًما ُم ِب ًينا)(األحزاب،)58:
ات ِبغ ي ِ� ما اكتســبوا فق ِد
ســواء كان بدنيا أم نفســيا إل بحقه ،قال تعاىل(وال ِذين يؤذون المؤ ِم ِن ي
� والمؤ ِمن ِ
ْ َ ُ
ََ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم)َ ...(:و ِإن لـ ْـم َيكـ ْـن ِفيـ ِـه فقـ ْـد َب َه َّتـ ُـه)([.)]44
وعــن البهتــان قــال ب ي
َّ
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ نَ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ ً
َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ
َّ
ـات ثــم لــم يأتــوا ِبأربعـ ِـة شــهداء فاج ِلدوهــم ثم ِانـ يـ� جلــدة ول تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا
أمــا القــذف فإنــه مــن الكبائــر قــال تعاىل(وال ِذيــن يرمــون المحصنـ ِ
َّ
ف
َُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
اســقون)(النور)4:لقد حــدد الشــارع ي� هــذه اآليــة ثــاث عقوبــات للقــاذف :عقوبــة دنيويــة بدنيــة وأخــرى دنيويــة اجتماعيــة والثالثــة
وأول ِئــك هــم الف ِ
َّ
ُ
ُ
أخرويــة ،فالبدنيــة َ
الجلــد واالجتماعيــة عــدم قبــول شــهادته واألخرويــة الفســق ،وليــس هــذا إل لعظــم حــق المســلم وصيانــة لعرضــه وكرامتــه وأمنــه
ـ�.
النفـ ي
ف
ف
ف
َّ
ـلم)� حادثــة اإلفــك ،فلقــد
ـ� بمــا حصــل ي
لخ�الخلق(صــل هللا عليــه وسـ ي
أمــا عــن أثــر هــذا عــى النفــس وأمنهــا وســعادتها فــا أطيــل ي� ذكــر هــذا وأكتـ ي
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ً
ً
ً
ً ف
ٍّ
ٍّ
ـيةعصيبة فـ تـرة انقطــاع الـ ُ
عــاش ب َّ
ـوح ونــزول
ـزن ،كان هــو والصحابــة يعيشــون حالــة نفسـ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) شــهرا كامــا ي� هــم وغــم وحـ ٍ
ي
ي
ً
ً
ً
ً ف
ِّ
ن
الـ بـراءة أي شــهرا كامــا ،وهــذا ليــس طعنــا وشــكا ي� بـراءة أم المؤمنـ يـ� بــل لتأخـ يـر الـ بـراءة وإظهــار الحقيقــة وبيانهــا ،فكان(صــل هللا عليــه وســلم) يتألــم
ً
ممــا يسـ ُ
ـرا َّ
ـمع مــن كالم النــاس ،حـ تـى وصــل بــه األمــر أن دعــا بعــض أصحابــه يستشـ يـرهم ف ي� ِفـراق أهلــه.
كثـ ي
ً
ً
ـ� عائشــة بأحســن مــن الن�(صــل هللا عليــه وســلم) َّ
هــذا ولــم يكــن حــال الضحيــة ِّأم المؤمنـ ي ن
فلمــا علمــت بمــا شــيع عنهــا مرضــت مرضــا شــديدا وبكــت
بي
ً
بـ ً
ـكاء شــديدا ال ينقطــع عنهــا دمـ ٌـع ،وتحولــت إىل بيــت أبيهــا إىل أن نزلــت الـ بـراءة بحقهــا(.)45

ً
الصديقــة بنــت ِّ
فــإذا كان هــذا حــال الن�(صــل هللا عليــه وســلم) وزوجتــه ِّ
الصديــق حيــث لــم يتمالــكا نفســيهما تجــاه حادثــة اإلفــك وأوقعــت فيهمــا أثـرا
بي
ً
ُّ
بالغــا مــع كونهــا إفــك ،فمــا الظــن بالغـ يـر وعامــة النــاس.
ف
ت
ُّ
ـه� واالســتهزاء
أقــول ويشــاطر ي� الحكــم كل مــا يــؤذي النفــس ويــورث فيهــا الهــم والحــزن كالنميمــة والهمــز واللمــز والشــتيمة واالفــراء والكــذب والتشـ ي
ً
ً
ف
وغ�هــا ،وال أورد هنــا النصــوص الــواردة بخصــوص حرمــة مــا ذكرتــه واحــدا واحــدا ومــا يخلفــه ي� نفــس الغـ يـر مــن األذى والغــم وعــدم
والغيبــة والهجــو ي
ِ
ّ
َّ
راحــة البــال كذلــك ك ال يطــول بنــا البحــث ،بــل أكتـ فـ� بحديــث واحــد َّ
ـلم)كل هــذا وعــده مــن الكبائــر فقال(صــل
عمــم فيــه الرســول(صل هللا عليــه وسـ
ي
ي
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ف
ٍّ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ض رجـ ٍـل مسـ ِـل ٍم ِبغـ ي ِـر حــق)([.)]46
هللا عليــه وســلم)(ِ :إن ِمــن أ كـ ب ِـر الكب ِائـ ِـر ،اسـ ِـتطالة المــر ِء ِ ي� ِعــر ِ
ً
ف
النه عن ِّ
ٌ
منه عنه ش�عا.
النفس واألم�ن ي  ،وإن لم يكن هو باألصل
كل ما من شأنه إدخال األيذاء ي� قلب المسلم ويسبب له عدم االستقرار
ي
ي
ي
ش ً
َّ
َّ
ن
ـ� للفــرد مطلــوب �عا؛لــذا وقف(صــل هللا عليــه وســلم) أمــام كل مــا تعــرض لــه فنــى عنــه ،ولــم يســمح
ممــا ســبق ذكــره تبـ يـ� لنــا أن األمــن النفـ ي
َّ
ً
ف
ً ش
ـ� وإظهــار أهميتــه
بإدخــال الرعــب والخــوف واألذى والقلــق والحــزن ي� قلــب أي مســلم إل إذا كان حقــا م�وعــا ،وألجــل الحفــاظ عــى األمــن النفـ ي
ً
ً
ً َّ َّ
مــن منظــور إســام حـ َّـرم أشـ ً
ـببا لتحريمهــا َّإل هــذا ،فــكالم األثنـ ي ن
ـ� بعضهمــا مــع بعــض خفيــة جائــز ش�عــا إل أنــه يصبــح حرامــا([ )]47إذا
ـياء النجــد سـ
ي
َّ
رض
ت
ـ� واالطمئنــان القلـ ب يـى
كان بحـ ة ثالـ ٍـث بغـ يـر رضــاه ولــم يســمع بهمــا حــى ال يخطــر ببالــه أنهمــا يقصدانــه بكالمهمــا فألجــل الحفــاظ عــى األمــن النفـ ي
َ َّ َ
ُ
ـا� ْاث َنـ ُ َ َ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم)(:إ َذا ُك ْن ُتـ ْـم َث َل َثـ ًـةَ ،فـ َـا َي َت َنـ ج َ
لهــذا الفــرد نــى الـ شـرع عــن النجوى،قــال ب ُّ
اح ِب ِه َمــا ،فـ ِـإن ذ ِلـ َـك ُي ْح ِزنـ ُـه)([.)]48
ـان دون ص ِ
ِ
ِ
ي
ً
ّ ً
َّ
َ َ َ َّ َّ ُ ْ
ً
َ
وكــذا البيــع حـ ٌ
ْ
َ
ش
ـال ش�عــا قــال تعاىل(وأحــل الل البيع)(البقــرة )275:لكــن صــار غـ يـر مــروع ومحرمــا ألجــل أنهأصبــح ســببا إلدخــال القلــق واألذى
ف� قلــب الغـ يـر وتســبب ف� توتــره النفــ� وإيغــار صــدره ،كمــا ف� صــورة البيــع عــى بيــع الغـ يـر َّ
والســوم عــى ســومه،قال رســول هللا(صــل هللا عليــه
ي
ي
ي
ي
َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ
َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ََ
َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
َ
َ
ُ
وســلم)(:ل ي ِبـ ِـع الرجــل عــى بيـ ِـع أ ِخيـ ِـه ِ ...إل أن يــأذن لــه  ...ول يسـ ِـم الرجــل عــى ســو ِم أ ِخيـ ِـه)([.)]49
ْ َ َ
َ
َ َ ْ ُ ْ ََ
َّ
ْ
ْ
ـب عــى ِخطبـ ِـة أ ِخيـ ِـه،
الن�(صــل هللا عليــه وســلم)أنه قــال ...( :ول يخطـ
ِ
والخطبــة عــى ِخطبــة الغـ يـر لهــا نفــس الحكــم ولنفــس الســبب فقــد ورد عــن ب ي
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
ِإل أن يــأذن لــه)([.)]50
َّ
َّ
ف
ـ� ال�ض ّ تـ ي ن
ألنــه يســبب قطيعــة الرحــم والعــداوة والمنافســة القويــة بـ ي ن
وليــس تحريــم الجمــع بـ ي ن
ـ�
ـ� المـرأة وعمتهــا أو خالتهــا ي� عصمــة رجــل واحــد إل
َّ
ً
ُ ّ
َّ
ن
ن
ـ� والســعادة القلبيــة.
القريبتـ يـ�([ ،)]51وإل فــكال المرأتـ يـ� غـ يـر محرمــة عــى الخاطــب فحــرم الجمــع بينهمــا حفاظــا عــى األمــن النفـ ي
َّ
َّ
ش
ـ�ء منهــا مراعــاة لــه يك ال يشــعر بالنقــص
والشــكر عــى نعمــة الصحــة وســامة البــدن مــن اآلفــات والباليــا واجــب ،لكــن هــذا ال يــؤدى أمــام مــن أبتـ يـ� بـ ي
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ
َّ
َّ
َ َ ن َّ ْ َ َ َ
َ ْ ََ َ
َ َ َّ َ �ن
احب بال ٍء ،فقال :الحمد ِ ِ
الن�(صل هللا عليه وســلم)أنه قال(:من رأى ص ِ
ل ال ِذي عاف ِ ي
ا� ِمما ابتالك ِب ِه ،وفضل ِ ي
وتتأذى به نفســه ،فقد ورد عن ب ي
ََ َ
َُ ُ َ َ ف َْ
َّ ْ َ َ َ َ ْ
ً َّ ُ ف َ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ َ
َ
ان َمــا َعـ َ
ـول ذ ِلــك ِ ي� نف ِسـ ِـهَ ،وال
ـاش) ،ثـ ّـم نقــل الـراوي عــن اإلمــام جعفــر قولــه :يقـ
ـو� ِمــن ذ ِلــك البــا ِء ك ِائنــا مــا ك
عــى ك ِثـ ي ٍـر ِممــن خلــق تف ِضيــاِ ،إل عـ ِ ي
َ َْ َ
ُ ْ ُ َ
ـا ِء([.)]52
احــب البـ
يسـ ِـمع ص ِ
وفضــل إخفــاء الصدقــة عــى إظهارهــا الحكمــة الكـ بـرى منهــا ألجــل الحفــاظ عــى األمــن النفــ� للمتصـ َـدق عليــه لمــا فيــه سـ تـره وحفــظ كرامتــه ومـ َ
ـاء
ي
َ ْ َ ٌ ُ ُّ ُ ُ َّ ُ ف ِّ َ ْ َ َ َّ َّ ُّ
َ َ ُ ٌ َ َ َّ َ
ُ
وجهــه بعــدم إذاللــه أمــام النــاس ،قــال رســول(صل هللا عليــه وسلم)(:ســبعة ي ِظلهــم الل ِ ي� ِظلـ ِـه ،يــوم ال ِظــل ِإل ِظله،فذكــر منها...:ورجــل تصــدق
ً
ّ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ تَّ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
ـت َي ِم ُين ُه)([،)]53كمــا أن فيــه أيضــا مســاعة للمتصــدق عــى اإلخــاص هلل وإبعــاده عــن الريــاء.
ِبصدقـ ٍـة فأخفاهــا حــى ال تعلــم ِشــماله مــا صنعـ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
س ِال ْسـ ُـم الف ُســوق َب ْعد ال َ
تعاىل(ول تلم ُزوا أنف َســك ْم َول تن َاب ُزوا باللقاب بئ َ
ولهذا الســبب نفســه نىه ش
يم ِان
ال�ع عن تلقيب اإلنســان بما يكره،قال
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َُ ْ َُ َ
َّ
ف
َ
ـب فأول ِئـ َـك ُهـ ُـم الظ ِال ُمون)(الحجرات)11:فهــذه اآليــة نزلــت ي� بـن ي َســل َمة حينمــا قــدم عليهــم رســول هللا(صــل هللا عليــه وســلم) وليــس
ومــن لــم يتـ
ٌ َّ
َّ
ْ َ :
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) يقــول :يــا فــان ،فيقولــون مــه يــا رســول هللا(صــل هللا عليــه وســلم) ،إنــه
منهــم رجــل إل ولــه اســمان أو ثالثــة ،فجعــل ب ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً َّ
َي ْغ َضـ ُ
ـب ِمـ ْـن هــذا اإلســم([،)]54فاللقب المعيــب محـ َّـر ٌم ش�عــا ألنــه يثـ يـر الغضــب والتنافــر.
ً
َّ
ـ� أهــل الحديــث لمعرفــة الــرواة ،أو هــو معــروف بــه مــن غــر إكـراه فمسـ ٌ
ّأمــا إذا كان ألجــل الديــن كمــا هــو المتــداول بـ ي ن
ـموح بــه ش�عا،فقــد ســئل عبــد الل
ي
ُ ْ َ ََ
ََ ُ ََ ْ ُ ْ ََْ ُ َ َ
َ َ ْ َ
ُ َّ
ٌ ْ
َ ُ َْ َ ُ ْ
بــن ُ
ـا َبـ ْـأ َ
األع َمـ ُ
المبــارك عــن َّ
س
ـشَ ،و ُح َم ْيــد األعـ َـر ُجَ ،و َمـ ْـر َوان ال ْصغـ ُـر ،فقــالِ :إذا أ َردت ِصفتــه ولــم تـ ِـرد عيبــه فـ
الرجــل يقــولُ :ح َم ْيــد الط ِويــل ،وســليمان
ْ
َ َْ ُ ْ َ َ َ
ـت ال ْصلـ َـع ُيق ِّبـ ُـل ال َح َجـ َـر([.)]56
ِبـ ِـه([ ،)]55وقــال عبــد هللا بــن رسجــس عــن عمــر بــن الخطــاب :رأيـ
ً
َّ
ً
ف
ّ
ـلم)وغ�
الن�(صــل هللا عليــه وسـ
ي
ـ�ء إىل الحســن مــن هــذا القبيــل ،ألنــه يحــدث ي� النفــس شــيئا ونــكارة ،وتفــاؤال بالخـ يـر فقــد بــدل ب ي
وتغيـ يـر االســم الـ ي
ُ
َ َّ
ً نً
الن�(صــل
ـاص بالمطيــع وعبــد الحجــر بعبــدهللا( ،)59ومــر ب ي
أســماء وكــى كثـ يـرة ومنهــا :عاصيــة بجميلــة( ،)57وأرصم بزرعــة وحــزن بســهل( ،)58والعـ ي
َ
هللا عليــه وســلم) بـ ْـأرض تســى غــدرة فسـ َّـماها خـ ِرض َ ة([.)]60
ف
هنــا أكتـ فـ� بهــذا القــدر وهــو غيـ ٌ
كث�مــن النصــوص واألمثلــة ي� هــذا المجــال عنيــت بــه المثــال ال الحــر واللبيــب مــن اإلشــارة
ـض مــن فيــض وقليــل مــن ي
ي
يفهــم كمــا يقــال.

المبحث الثالث

ُ َّ ْ
َُ َ ُ
ْ َ ْ ف َّ َّ َّ
النب َ
وية
س للفرد ي� السنة ِ
مق ِومات األمن النف ِ ي

اإلنســان يعيــش عــى هــذه المعمــورة وه بحــد ذاتهــا مصيبــة ،فللدنيــا يعــق الولــد أبــاه وأمــه ويقاطــع أخــاه ،وللدنيــا تقــع المشــاغبات بـ ي ن
ـ� النــاس؛
ي
ف
بــل ألجلهــا أنســت الخلــق خالقهــم ورازقهــم ،وفعلــت الدنيــا بالنــاس اليــوم أفاعيلمــا كانــت تخطــر عــى البــال ،ومــن أجــل الدنيــا تــرى النــاس ي� قالقــل
ً
ً
ف
ف
ـ� هــذه الدنيــا المليئــة بالمصائــب والويــات هنــاك عوامــل وأســباب تجعــل نفــس اإلنســان مطمئنــة آمنــة بحيــث يعيــش ي� ســعادة
وأهــوال ،فـ ي
َ
ف
واســتقرار فيهــا ،ويواجــه نكبــات الحيــاة وصعوباتهــا بنفــس عميــق وراحــة بــال وانـ شـراح صــدر وطيــب خاطــر ،وهــذا هــو المعـن ي ُّ بالحديــث عنــه ي� هــذا
ن
ـ� ومــدى ســامتها وتحقيقهــا الســعادة للفــرد ف ي� ضــوء الســنة النبويــة ،ومنهــا:
المبحــث وأع ـ ي بــه مقومــات وأساســيات األمــن النفـ ي
َّ
ً
ين
والمع�.
أوال :اإليمان بالخالق وبأنه هو وحده النارص
ً
َّ
ف
بأنــه ف� حفــظ هللا وهــو النــارص والمعـ ي ن
ـ� لــه دائمــا ،فلننظــر إىل هــذا الحديــث
اإليمــان بــاهلل مــن أهــم أســباب ســعادة اإلنســان ي� الدنيا،فالمؤمــن يشــعر
ي
َ
ََ
َ ُ َ َ َ َ ... :
ن
ش
ش
ال ع ْبـ ِـدي َيتقـ َّـر ُب ِإ ي َّل
� ٌء آخر،فقال(صــل هللا عليــه وســلم) ( ومــا يــز
ال�يــف لــرى كيــف أن اإليمــان بــاهلل يصــل باإلنســان إىل ســعادة ال يســاويــها ي
َ
َّ
َ تَّ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ :
ـر بـ ِـهَ ،و َيـ َـد ُه َّالـ تـى َي ْب ِطـ ُ
ـر ُه َّالـ ِـذي ُي ْبـ ِ ُ
ـت َسـ ْـم َع ُه َّالـ ِـذي َي ْسـ َـم ُع بـ ِـهَ ،و َبـ َ َ
ـش ب َهــاَ ،ور ْج َلـ ُـه َّالـ تـى َي ْمـ ِشـ� ب َهــاَ ،وإ ْن َســأ َل�ن
ِبالن َو ِافـ ِـل حــى أ ِحبــه ،فـ ِـإذا أحببتــه كنـ
يِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ي
ي
ِ
َ ْ َْ
ُ ْ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ
َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ئ ن ْ َ َ َ ن َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ شَ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ
ف
ـاءته) .لنعــد النظــر ي� هــذه
المؤ ِمـ ِـن ،يكــره المــوت وأنــا أ كــره مسـ
ـس
لع ِطينــه ،ولـ ِ ِ
ـ� اســتعاذ ِ ي� ل ِعيذنــه ،ومــا تــرددت عــن ي
� ٍء أنــا ف ِاعلــه تــرد ِدي عــن نفـ ِ
الكلمات:
َ ْ َْ
ُ ْ
ُ َّ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ شَ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ
المؤ ِم ِن.
س
أ ِحبه ،كنت سمعه ،وبصه ،ويده ،و ِرجله ،لع ِطينه ،ل ِعيذنه ،وما ترددت عن ي
� ٍء أنا ف ِاعله ترد ِدي عن نف ِ
ش
�ء أغــى مــن أن يكــون الــذي خلقــك :يحبــك ،ويكــون
أال يشــعر المؤمــن بعــد أن يســمع هــذا الخطــاب مــن خالقــه بســعادة مــا بعدهــا ســعادة ،فــأي ي
ِّ ً
ســمعك ،وبــرك ،ويــدك ،ورجلــك ،وإذا ســألته أعطــاك وإذا اســتعذت بــه أعــاذك ،ويكــون مـ تـرددا ألجلــك ،هــذا بغــض النظــر عــن المعـ نـى المـراد بهــذه
الكلمــات وال شــك أن يكــون معـ ن ً
ـى يليــق بجاللــه.

َّ
وإل فمــا الــذي أقنــع َّأم مــوىس وأعطاهــا الثقــة بــأن تلـق ابنهــا الرضيــع ف� ّ
اليمــدون خــوف وحــزن
ـ�
ي
ي
واإليمــان بــاهلل يمنحــك الثقــة واالطمئنــان النفـ ي
َّ
موقنــة عودتــه إليهــا؛ بــل ويكــون مــن أنبيــاء ب ـن ي إرسائيــل ،ومــا الــذي أقنــع ســيدنا مــوىس بأنــه ســينجو مــن فرعــون وال يدركــه مــع أن مــن معــه أيقنــوا
ً َّ
ـ� أو ن
َّ
ـ� دنــا ش
الم�كــون منــه فكانــوا قــاب قوسـ ي ن
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) وصاحبــه ف� الغــار حـ ي ن
أد� ،بــل مــا
ي
تمامــا بأنهــم مدركــون ،ومــا الــذي نجــا ب ي
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) ومحاولــة أرسه بجعلــه مدافعـ ًـا عنــه وإخفــاء أمــره عــن ش
الم�كـ ي ن
الــذي غـ يَّـر موقــف رساقــة ف� طرفــة عـ ي ن
ـ�.
ٍ
ي
ـ� مــن مالحقــة ب ي
ً
َّ
ـإن أفضــل أعمــال اإلنســان عــى هــذه المعمــورة هــو اإليمــان بــاهلل فقــد ُســئ َل َر ُســولُ
فاإليمــان يصنــع العجائــب ويجعــل مــن المســتحيل ممكنــا؛ لــذا فـ
ِ
َ ُّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ
ـاهلل.)]61[()..،
ـال أفضــل؟ قــالِ :إ
يمــان ِبـ ِ
هللا(صــل هللا عليــه وســلم) أي العمـ ِ
ً
ثانيا :ذكرهللا َّ
عز َّ
وجل.
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َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ئ نُّ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َّ َ َ
ف
ْ َّ
ـ� ْال ُق ُل ُ
الل َت ْط َمـ ئ نُّ
وب)(الرعــد )28:وبخالفــه يكــون حيــاة اإلنســان ي�
الل أل ِب ِذكـ ِـر ِ
مصــداق ذلــك قولــه تعــاىل( ال ِذيــن آمنــوا وتطمـ ِـ� قلو�ـبهــم ِب ِذكـ ِـر ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َ َّ َ ُ َ َ
ُ
َ
ْ
َ ْ
َ َ ْ َْ َ َ َ
يشـ ًـة ضنــكا َون ْحـ ش ُ
ـر ُه َيـ ْـو َم ال ِق َي َامـ ِـة أ ْع َم)(طــه ،)124:وأوىص الرســول(صل هللا عليــه
ض عـ ْـن ِذكـ ِـري فـ ِـإن لــه م ِع
تعاســة وضنــك قــال تعاىل(ومــن أعــر
ً
ْ ْ َّ
ُ َ َ ْ
َ ََ ُ
الل)([.)]62
وســلم)رجال ســأل عــن األعمــال الفاضلــة ،فقــال له(صــل هللا عليــه وســلم)(:ال يــزال ِل َســانك رط ًبــا ِمــن ِذكـ ِـر ِ

ش
ـواه والفضائــل ،فالذكــر جــاء
وليــس المقصــود بالذكــر هنــا التكبـ يـر التســبيح والتهليــل وأمثالهــا؛ بــل نقصــد بــه جميــع أحــكام الــرع مــن األوامــر والنـ ي
ِّ ْ
َّ َ َ
َ ْ
َّ َ
ُ َ
ِّ
بهــذا المعـ نـى ف� دســتور المسـ ي ن
تعاىل(إنــا ن ْحـ ُـن ن َّزل َنــا الذكـ َـر َو ِإنــا لـ ُـه ل َح ِافظون)(الحجــر ،)9:فالصــاة وال ـزكاة
ـى بــه ،قــال
ِ
ي
ـلم� القــرآن الكريــم فقــد سـ ي
ً
ف
ٌ
ـلم)بتأث� الصــاة ي� تحقيــق الراحــة
الن�(صــل هللا عليــه وسـ
ي
والحــج والصــوم والصدقــة واإلحســان والجهــاد والقضــاء ي
وغ�هــا ذكــر ،فمثــا أشــاد ب ي
ُ
ف
َ ْ ُ ُ َ
ـال ،فأر ْحنــا َّ
(قم يــا بـ ُ
النفســية وســعادتها بقوله(صــل هللا عليــه وســلم):
بالصالة)([)]63وقوله(صــل هللا عليــه وســلم)(َ :و ُج ِعلت قـ َّـرة ع ْي ـ ِن ي ِ ي�
ِ
َّ
الص َل ِة)([)]64كيــف ال وه معـراج المؤمــن والمعـراج فيــه ســمو الــروح وصفاؤهــا وهــو أســاس ســعادة اإلنســان ،ب ُّ
والن�(صــل هللا عليــه وســلم)كان
ي
ي
َ
َ
َّ
َ َ َّ
َّ
َََ
َ ََ ْ ٌ
الن ب ُّ
�(صــل هللا عليــه وســلم) ِإذا َح َز َبـ ُـه أ ْمـ ٌـر َصــى([.)]66
إذا حزبــه أمــر ،أي غلبــه([ )]65هــم بالصــاة ،فعــن حذيفــة :كان ِ ي
ومن الذكر الصالة عىل الن�(صل هللا عليه وسلم) فبها يسعد القلب ويأمن ويذهب ُّ
الهم والحزن والقل.
بي
ُ
َّ
ً ُ ْ فَ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ
ّ
ً
َ
ف
ُ
ّ
ُ
(،)67و� روايــة:
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) أل ب ي ّ� لمــا أخـ بـره أنــه يجعــل دعائــه بالليــل كلــه صــاة عليــهِ :إذا تكــى همــك ،ويغفــر لــك ذنبــك
ي
فقــد قــال ب ي
َ
َ
ْ
ْ
َ
إ ًذا َي ْكفيـ َـك ُ
هللا ه َّمـ َـكَ ،و َيغ ِفـ ُـر لـ َـك ذن َبـ َـك(.)68
ِ
ِ

ً
ثالثاُ :
فناء الدنيا وثنائية الجزاء.

ْ
ِّ
ّ
َّ
َّ
ّ
ممــا يســعد النـ َ
ـاس ويطمـ ئ ن
ويص�هــم عــى الباليــا والمصائــب ِعل ِمهــم بــأن هــذه الدنيــا فانيــة ،وأن لإلنســان داريــن :دار ممـ ٍـر
ـ� قلوب ـهــم ويخفــف آالمهــم
ب
َّ
ً
ً
وزوال ودار مقــر وخلــود ،فالدنيــا ه دار ممــر وزوال ُ
وكل مــا فيــه ناقــص ،ألنــه يــزول وال يــدوم ســواء كان خـ يـرا أم ش�ا ســعادة أم شــقاوة ،وعلــم النــاس
ٍ
ٍ
ي
َّ
ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ َ ْ َ َ
ً
َ َ َ
ف
وه الحيــاة الحقيقــة الـ ت يـى ال تــزول وال تفـ نـى ،قــال تعاىل(ومــا هـ ِـذ ِه الحيــاة الدنيــا ِإل لهــو ول ِعــب و ِإن الــدار ال ِخــرة
بأنهنــاك حيــاة ثانيــة ي� انتظارهــم ي
َ َ ْ
َّ
ُ َ َ ُ
َ َ
وأن َّ
ممــا لــم يكــن لألنســان مــن الســعادة
ـ� ال َح َيـ َـوان لـ ْـو كانــوا َي ْعل ُمون)(العنكبــوت )64:فاســتقبال أيــام الدنيــا بهــذه الــروح تحـ ي يـى القلــب وتســعده،
لـ ِ ي
والرفــاه والملــذات ف� الــدار الفانيــة كان بانتظــاره ف� الــدار الباقيــة بــل تعـ َّـوض لــه بأضعــاف مضاعفــة وبأحســن منهــا ،فهــذا هــو ُّ
رس ســعادة المؤمــن
ي
ي
ً
ً َّ
َّ
ف
ئ
ن
مقارنــة بالكافر،فالمؤمــن أيــا كان حظــه مــن المصائــب والنكبــات ي� الحيــاة الدنيــا فإنــه يســتقبلها بقلــب مطمــ� ونفــس آمنـ ٍـة؛ ألنــه موقــن تمامــا بأنــه
ف
ف
ف
ٌّ
ف
ال يضيــع مــن حقوقــه ش ٌ
و� هــذا المعـ نـى قــال الرســول(صل هللا عليــه
ـ� اآلخـ
ـرة؛و� اســتقباله رب غفــور رحيــم ،ي
ي
ي
�ء فــإن لــم يظفــر بهــا ي� الدنيــا فـ ي
َ َ َّ ُ ْ َ
َّ
ْ ُ ُْ ْ
َ
ُ
ْ
ُّ ْ َ
ٌّ
ـ� عــن الملــذات وراحــة الدنيــا  -كمــا هــو حــال
وســلم)(:الدنيا ِســجن المؤ ِمـ ِـن ،وجنــة الك ِافـ ِـر)([ ،)]69أي :الدنيــا حســب المؤمــن مــن العــذاب؛ ألنــه منـ ي
المســجون -بالنســبة إىل مــا أعــده هللا لــه ف ي� اآلخــرة مــن النعيــم المقيــم ،والكافــر بخالفــه.
ً
َّ
ف
ف
و� حديــث آخرشـ َّـبه ب ُّ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) حيــاة النــاس ي� الدنيــا بحــال الغريــب أو بحــال المســافر وعابــر ســبيل؛ ألن األخـ يـر أقــل تعلقــا
ي
ي
ً
ث ُّ ً
 ْ ُ :ف ُّ ْ َ َ َ َّ َ َ ٌ َ َ
ـب أ ْو ع ِابـ ُـر
تعرضــا للخطــر والمفــاوز المهلكــة ،فأخــذ يومــا بمنكـ ِـب ابــن عمــر فقــال له(صــل هللا عليــه وســلم) (كن ِ ي� الدنيــا كأنــك غ ِريـ
بالمســكن وأ كــر
َ
يل)([.)]70
سـ ِـب ٍ

ً
رابعا :وحدة المصدر والنشأة.
الشــعور باإلقصــاء والتفاضــل وإيجــاد الطبقــات بـ ي ن
ـ� النــاس كالطبقــة العليــا والســفىل ،واألســياد والعبيــد ،والخــادم والمخــدوم ،واألغنيــاء والفق ـراء،
ً
وغ�هــا ،يتســبب بإيجــاد القلــق وعــدم راحــة النفــس وأمنهــا واإلحســاس بالنقــص والهــوان والظلــم دائمــا لــدى الطبقــات
وشــعب هللا المختــار ي
أ� جهــل عــى كفــره وعــدم دخولــه اإلســام،
ـال مــن الطبقــة العاليــة ،ولقــد كان هــذا أحــد أســباب بقــاء ب ي
المتدنيــة ،وإجحــاف حقــوق النــاس والتعـ ي
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
ف
ولمعالجــة هــذه المســألة الحساســة ي� ش�ع هللا تزامنــت مــع وجــود اإلنســان نفســه عنــد النشــأة األوىل ،قــال تعاىل(ياأيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الـ ِـذي
َ ُ َ َّ
َْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
َخ َل َق ُكـ ْـم مـ ْـن َن ْفـ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً
ـس َو ِاحـ َـد ٍة )(األنعــام،)98:
ِ
ـس و ِاحــد ٍة وخلــق ِمنهــا زوجهــا وبــث ِمنهمــا ِرجــال ك ِثـ يـرا و ِنساء)(النســاء )1:وقال(وهــو الـ ِـذي أنشــأ كم ِمــن نفـ ٍ
ٍ
ُ
َّ
َ
ن
الن�(صــل هللا عليــه وســلم)(:الن ُ
آ� ،والســنة أقـ َّـرت هــذا المبــدأ وأكدتــه ،قــال ب ُّ
اس َبنــو آد َم
فالنــاس ســواء مــن حيــث النشــأة والمصــدر مــن منظــور قــر ي
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
َْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ َُ ْ َُ
اب)([.)]72
و� لفظ(:أنتــم بنــو آدم وآدم ِمــن تــر ٍ
وآدم ِمــن تــر ٍ
اب)([ )]71ي
ً
ف
ف
ـلم)� خطبــة الــوداع وســط أيــام ش
ً ن
الت�يــق أمــام المأل(َ :يــا
ونــى التفاضــل رصيحــا بـ يـ� مكونــات المجتمــع أيــا كانــت جنســيته،فقال(صل هللا عليــه وسـ ي
ََ َ َ َ َ َ ََ َ
َ َ
َ ُّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ ٌ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ
ـى عــى عـ َـر ِب ي ٍّ�َ ،ول أ ْح َمـ َـر عــى أ ْسـ َـودَ ،ول أ ْسـ َـود عــى أ ْح َمـ َـر،
ـى ،ول ِلعجـ ِ ي
أيهــا النــاس ،أل ِإن ربكــم و ِاحــد ،و ِإن أباكــم و ِاحــد ،أل ل فضــل ِلعــر ِب ي� عــى عجـ ِ ي
َّ
ْ ْ َ َ َ ُ َّ :
َ
ف
َّ ْ َ
كت َســاوي أســنان المشــط الواحــد.
ـاس كأ ْســن ِان ال ُمشـ ِـط)([ )]74أي
و� لفظ (النـ
ِإل ِبالتقــوى)([ )]73ي
ً
ً
إذا ال يفــرق بـ ي ن
ـ� النــاس بســبب الجنــس أو اللــون أو الطبقــة أو القــوة والضعــف ،أو الحســب والنســب،فالناس جميعــا متســاوون فيهعــى
فاإلســام
َّ
اختالف شــعوبــهم وقبائلهم ،كما أنهم متســاوون ف� وحدة األصل ش
النفس ،كيف ال وهو
الب�ي([ ،)]75وهذا من أســباب ســعادة الفرد واطمئنانه
ي
ي
ُ ُّ َّ
ـ� الحاكــم والمحكــوم وبـ ي ن
بأنــه ال فــرق بـ ي ن
ـ� الســيد والمســود.
يحــس

ً
خامسا :العدل.

َّ َّ َ ْ
ْ
الل َيأ ُمـ ُـر ِبال َع ْد ِل)(النحــل ،)٩٠:وحـ ّـرم
ـه(إن
إقامــة العــدل ومنــع الظلــم مــن مهــام اإلســام؛ بلـ ي
ـ� مــن مبادئــه العظــام كيــف ال وقــد أمــرهللا بالعــدل بقولـ ِ
َ
ً َ َ َ َ
ُْ ُ َ ُ
نِّ َ َّ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ْ
ف
َ َ
ـ�َ ،و َج َعلتــه َب ْينكـ ْـم ُم َح َّرمــا ،فــا تظال ُمــوا)([ ،)]76فالظلــم مهلكــة للشــعوب
الظلــم بقولــه ي� الحديــث
ي
القدس(:يــا ِعبـ ِـادي ِإ ي� حرمــت الظلــم عــى نفـ ِ ي
ً
ً
واألمــم قديمــا وحديثا،والنــاس تحــت مظلــة اإلســام ال يظلمــون فالحاكــم والمحكــوم فيــه ســواء،
ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ... :
ولقــد تجســد هــذا ف� قــول ب ِّ
ـت َي َد َهــا)([ )]77وذلــك حـ ي ن
ـ� حاولــت
اطمــة ِبنــت محمـ ٍـد سقــت لقطعـ
الن�(صــل هللا عليــه وســلم) ( وايــم ِ
الل لــو أن ف ِ
ي
ي
قريشــعن طريــق أســامة الشــفاعة المـرأة مخزوميــة رسقــت كيــا تقطــع يدهــا.
وقــد أخــذ ســيدنا عمــر بحـ َّـق المــري الــذي �ض بــه ابــن وال مــر عمــرو بــن العــاص ف� مســابقة بينهمــا فســابقه ،فـرض ب ابــن الــوال المـ َّ
ـري وقــال:
ي
ي
ي
ً
َ
ـدرة ،وقــال لــه :ا�ضْ بْ
ّ
ن
ن
ـوال وابنــه معــا أمامــه ثــم أعــى المــري الـ
ِ
خــذ وأنــا ابــن األكرمـ يـ� ،فشــكا إىل عمــر بــن الخطــاب أمـ يـر المؤمنـ يـ� فأمــر بحضــور الـ ي
َّ
ابـ َـن األكرمـ ي ن
ـ� ،قــال :فــوهللا مــا �ض بــك ابنــه إل بفضــل ســلطان أبيــه([.)]78
ً
فانظــر كــم يســعد اإلنســان حينمــا يســمع مثــل هــذه المواقــف فكيــف بــه إذا عاشــها حقيقــة وعيانــا ،فهــذا مــا نعنيــه بالعــدل :وهــو أن يقــف الســيد
والمســود بدرجــة واحــدة أمــام القانــون.

ً
الخ�ية اإلنسانية.
سادسا :اإليثار واألعمال ي

َّ َّ
الخ�يــة اإلنســانية وإيثــار الغـ يـر عــى النفــس ،فكــم يســعد الفــرد أو المجتمــع بوجــود
ـ� األعمــال ي
إن ممــا يســعد النــاس ويحافــظ عــى أمنهــم النفـ ي
ف
ف
ف
ِّ
الخ�يــن فيــه ي� كافــة المجاالت،وكــم أدخلــوا الــرور والفــرح إىل قلــوب النــاس ي� مواقــف إنســانية أو ي� حــاالت األزمــات الماليــة أو الطبيعيــة ،وكــم
ي
ّ
ُّ
ً
َّ
ف
ِّ
ش
� ٍء فإنــه
ســاهم هــؤالء الخـ يـرون أناســا ملــوا مــن الحيــاة بســبب ضيــق العيــش وعقبــات الحيــاة ي� الوقــوف عــى أقدامهــم مــرة ثانية،فهــذا إن دلعــى ي
ُّ
يدل عىل حيوية المجتمع ،وتماســك أفراده فيما بينهم ،والشــعور بحقوق اإلخاء واألخوة بعضهم تجاه بعض لتحقيق التكافل والتعاون والمحبة
بـ ي ن
ـ� أفـراد المجتمــع.

ً
ف
ـ� للفــرد شـ َّـجع اإلســام أتباعــه ي� مثــل هــذه المواقــف اإلنســانية ،بــل أمــر بهــا أحيانــا أمــر وجــوب وليــس إيجــاب زكاة المــال
ولتحقيــق األمــن النفـ ي
َّ
والفطــر عــى األغنيــاء للفق ـراء إل جـ ً
ـزء منهــا.

واآلن نعرض بعض النصوص من السنة ف ي� هذا المجال وما ُب�ن ي عليها من األجر ،ومنها:
ُ َ ً َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ً ْ ُ َ
اجة َأخ َ َ َّ ُ ف َ َ
َ ْ َ َ ف َ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ات
يه كان الل ِ ي� حاج ِت ِه ،ومن ف َّرج عن مسـ ِـل ٍم ك ْربة ،ف َّرج الل عنه ك ْربة ِمن ك ُرب ِ
 -1قال رســول هللا(صل هللا عليه وســلم) ..(:من كان ِ ي� ح ِ ِ ِ
َي ْوم َ َ َ َ ْ َ تَ ُ ْ ً َ تَ ُ َّ ُ َ ْ َ
الق َي َام ِة)([.)]79
القيام ِة ،ومن سـ َـر مسـ ِـلما سـ َـره الل يوم ِ
ِ ِ
فالحديث يشمل جميع حاجات اإلنسان وإحتياجاته.
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ ف َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ًّ َ َ َّ ْ ْ
َ
الل أن ُيخ ِد َم ُه ِم ْن خ َد ِم ال َج َّن ِة)([.)]80
-2وقال(صل هللا عليه وسلم)(:من أعان أخاه ِ ي� حاج ٍة أو لطفه كان حقا عل ِ
ََ َ
َّ َ َ َّ
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ
األ ْر َم َلــة َوالم ْســك ن َ ْ ُ َ
ف َ
َّ
ـوم الل ْي َل)([.)]81فمــا أ كـ ثـر
الل ،أ ْو :كالـ ِـذي يصــوم النهــار ويقـ
ـاع عــى
يل ِ
� كالمج ِ
اهـ ِـد ِ ي� سـ ِـب ِ
ِ ِ ِيِ
-3وقال(صــل هللا عليــه وسلم)(:السـ ِ ي
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ن ف
ـاع عليهمــا.
هذيــن الصنفـ يـ� ي� المجتمــع ،ومــا أعظــم أجــر السـ ي
َ
َ
اليتيم ف� َ
الس َّب َابة َو ُ
الج َّنة َه َك َذاَ ،و َأ َش َار ب َّ
ََ َ َ ُ َ
الو ْس َطَ ،وف َّر َج َب ْي َن ُه َما ش ْي ًئا)([.)]82
ِ
ِ
ِ
 -4وقال(صل هللا عليه وسلم)(:أنا وك ِافل ِ ِ ِ ي
ف
وسلم)� الجنة ،فما أعظم هذه ش
والخ�ي وقربه من ب ِّ
الب�ى.
الن�(صل هللا عليه
االجتماع
فيه ترصي ــح بمقام من يقوم بهذا العمل
ي
ي
ي
ي
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ً
ٌ
ً
َ
َ
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
� َمغفـ َـرة ،واحــدة فيهــا َصـ ُ
ـاح أ ْمــره كلــهَ ،وثنتــان َو َسـ ْـب ُعون لــه َد َرجــات َيـ َ
ـب هللا لــه َسـ ْـبع نَ
(م ْن َأغــاث َمل ُهوفــا كتـ َ
-5وقال(صــل هللا عليــه وســلم)َ :
ـوم
ِي
ِ
ِ ِ
ِِ
الق َ
يامــة)([.)]83
ِ
َّ
ش
ت
ال� تنفع المجتمع وتسعد أفراده.
كما دعت ال�يعة وحثت عىل الصدقات وإطعام الطعام والهبات واألوقاف والوصايا المالية ي
ً
الخ�يــة واإلغاثــات وإعانــة المحتاجـ ي ن
ـ� يشــعر بهــا اإلنســان بأصــل فطرتــه ،ســواء كان فــردا أم
هــذه النقطــة ال تحتــاج إىل كثـ يـر مــن البيــان ،فاألعمــال ي
ً
ً
ً
ً
ً
جماعة،كبـ يـرأ أم صغـ يـرا ،عالمــا أم جاهــا ،لكــن المقصــود هــو مــن يعلــم أو يــرى فعــا وجــود مثــل هــذه األيــادي الخـ يِّـرة عــى أرض الواقع،فكيــف ال
ـ� قلبــه؛ بــل ينــام قريــر العـ ي ن
تســعد نفســه وال يطمـ ئ ن
ـ� وطيــب النفــس ويواجــه أزمــات الحيــاة ومشــاكلها بقلــب متفتــح.
ف
هنــا نكتـ فـ� بهــذا القــدر؛ لمــا فيــه الكفايــة مــن العوامــل واألســباب الـ تـى ُتـ ِّ
ـزود المسـ َ
ـلم بالطاقــة النفســية حـ تـى يحـ يـى بســام ي� هــذه الدنيــا وأمــن مــا أمكــن
ي
ي
َّ
َّ
ذلــك ،وصــل هللا وســلم عــى نبينــا األم وأصحابــه األمنــاء وعلينــا وعــى النــاس أجمعـ ي ن
ـ� حـ تـى يــرث هللا األرض ومــن عليهــا ،وآخــر دعوانــا أن الحمــد
ي
هلل ّ
رب العالمـ ي ن
ـ�.

الخاتمة:
ف ي� ختام هذا البحث توصلنا إىل نتائج نلخصها ف ي� النقاط اآلتية:
ف
ش
ـ� فلــم يســمح بإدخــال الفــزع والرعــب ي� قلــب أحــد حـ تـى لــو كان عــى ســبيل اللعــب
اهتمــت ال�يعــة باألمــن بجميــع أنواعــه الســيما األمــن النفـ ي
والهــزل.

ف
الفرد نواة المجتمع فأمنه أمنه؛ لذا َّاكد ش
النفس.
النواح السيما أمنه
ال�ع عىل �ض ورة الحفاظ عىل أمن الفرد ي� جميع
ي
ي
َّ ف
ف
ين
للمؤمن�.
نس� واألمن المطلق ال يوجد إل ي� الجنة
األمن ي� الدنيا ب ي
ئ
نظــرة اإلســام إىل األمــن شـ ًّ
ـار� والمــروري
ـمول فيشــمل كل مايحتاجــه اإلنســان،كاألمن الفكــري والغـ ي
ـام والداخـ يـ� والخـ ج ي
ي
ـذا� واالقتصــادي واإلعـ ي
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
وغ�هــا ،كمــا يشــمل أيضــا كل إنسانســواء كان ذكـرا أم انـ ثـى ،فــردا أم جماعــة ،مســلما أم غـ يـر مســلم.
ـ� ي
والصـ ي
ف
األوامــر والنــواه ش
ال�عيــة تنصــب جميعهــا ي� مصلحــة األمنللنــاس ،وليــس الحفــاظ عــى ال ـرض ورات الخمس(الديــن ،النفــس ،العقــل ،المــال،
ي
َّ
ـرض)إل جـ ً
ـزء منــه.
العـ
ً
ال� ال يمكن االستغناء عنها أبدا ،وال ُّ
�ض
ت
تقل أهميته عن ال�ض ورات الخمس األخرى لذا أرى أن تضاف إليها.
األمن من ورات الحياة ي
ً
َّ
َ �ضَ َ َ َّ ُ َ ً َ ً َ َ ْ
الل َمثــا ق ْر َيــة كانــت
اإليمــان هــو مــن أعظــم مقومــات األمــن ،كمــا أن الكفــر والمعاصيمــن أعظــم عوامــل اختــال األمن،مصداقــا لقولــه تعــاىل(و ب
ْ َ
َ َ ُ َ ْ َُ َ
آم َنـ ًـة ُم ْط َمئ َّنـ ًـة َي ْأت َيهــا ر ْز ُق َهــا َر َغـ ًـدا مـ ْـن ُك ِّل َمـ َـكان َف َك َفـ َـر ْت ب َأ ْن ُعــم َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ون)(النحــل.)112:
ـوع َوالخـ ْـو ِف ِبمــا كانــوا يصنع
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
الل فأذاقهــا الل ِلبــاس الجـ ِ
ف
ف
ألجــل الحفــاظ عــى األمــن وديمومتــه � حيــاة النــاس أحــاط الشــارع األمــن بســياج يحميــه وهــو كالحصــن الحصـ ي ن
ـ� لــه كمــا شأ�نــا إليــه ي� مبحــث
ي
مقومــات األمــن.
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واللفــظ لــه 660/1:برقــم( )2046بــاب طــاق المكــره والنـ ي
األث� 380/3:مادة(غلق).
[ ]37ينظر :ابن ي
ف
�ض
و� رواية(ي�نز غ ف ي� يده) أي يزين له تحقيق ال�ض بة من نزغ الشيطان وهو الحمل واإلغراء عىل الفساد.
يرم بها ويحقق ال بة ،ي
[ ]38أي ي
[ ]39الحديــث متفــق عليــه .البخــاري 49/9:برقــم( )7072بــاب قــول النـ ب يـى :مــن حمــل علينــا الســاح فليــس منــا ،مســلم 2020/4:برقــم()2617
ـ� عــن اإلشــارة بالســاح إىل مســلم.
بــاب النـ ي
النه عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم.
[ ]40أخرجة مسلم 2020/4:برقم( )2616باب:
ي
ف
ش
ال�ء عىل المزاح ،قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح.
[ ]41أخرجة أبو داود ي� سننه 352/7:برقم( )5004باب :من يأخذ ي
ف
ش
ال�ء عىل المزاح،قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح..
[ ]42أخرجة أبو داود ي� سننه 301/7:برقم( )5003باب :من يأخذ ي
ف
[ ]43أخرجــه اإلمــام أحمــد ف ي� المســند 113/22:برقــم( )14201مســند جابــر بــن عبــدهللا ،قــال شــعيب األرنــؤوط ي� تعليقــه :إســناده صحيــح عــى
ش�ط مســلم.
الغيبة.
[ ]44أخرجه مسلم 2001/1:برقم( )2589باب تحريم ِ
ف
الصحيح� أو عند أصحاب نن
ين
الس�.
[ ]45ينظر قصة حادثة اإلفك ي�
ف
لغ�ه وهذا سند ضعيف..
[ ]46أخرجه أبو داود 269/4:برقم( )4877باب ي� الغيبة،قال شعيب األرنؤوط :صحيح ي
لغ�ه).
[ ]47سىم األصوليون هذا النوع من الحرام بـ(الحرام ي
[ ]48الحديــث متفــق عليــه .البخــاري 64/8:برقــم( )6288بــاب :ال يتنـ جـا� اثنــان دون الثالــث ،مســلم 1718/4:برقــم( )2184بــاب تحريــم مناجــاة
اإلثنـ ي ن
ـ� دون الثالــث بغـ يـر رضــاه ،واللفــظ لمســلم.

[ ]49الحديــث متفــق عليــه .البخــاري 69/3:برقــم( )2139بــاب :ال يبيــع عــى بيــع أخيــه ،وال يســوم عــى ســوم أخيــه ،حـ تـى يــأذن لــه أو يـ تـرك،
مســلم 1033/2:برقــم( )1413بــاب تحريــم الخطبــة عــى خطبــة أخيــه ،حـ تـى يــأذن أو يـ تـرك ،واللفــظ لمســلم.
[ ]50المصدر السابق نفسه		.
[ ]51ينظــر :القسـ ن
ـا� ،معالــم السـنن  189/3:بــاب مــا يكــره الجمــع بينهــن مــن
ـطال� ،إرشــاد الســاري 39/8:بــاب ال تنكــح المـرأة عــى عمتهــا ،والخطـ ب ي
ي
النساء.
ً
ن ف
ف
ت
ـا� ي� تعليقــه :حســن ،وينظــر أيضــا :المباركفــوري،
[ ]52أخرجــه ال�مــذي ي� ســننه 370/5:برقــم( )3431بــاب مــا يقــول إذا رأى مبتــى ،قــال األلبـ ي
مرقــاة المفاتيح،1687/4:المباركفــوري ،تحفــة األحــوذي.276/9:
[ ]53الحديث متفق عليه .البخاري 110/2:باب :صدقة الرس ،مسلم2:م 75برقم( )1031باب :فضل إخفاء الصدقة ،واللفظ للبخاري.
[ ]54أخرجه أبو داود 290/4:برقم( )4962باب :ف ي� األلقاب.
القرط� ،الجامع ألحكام القرآن.320/16:
[ ]55ينظر:
بي

[]56ينظر :صحيح مسلم 925/2:برقم( )1270باب :استحباب تقبيل الحجر األسود ف ي� الطواف.
تغي� االسم القبيح إىل حسن.،
[ ]57أخرجه مسلم 1686/3:برقم( )2139باب :استحباب ي
ف
تغي� االسم القبيح ،قال شعيب األرنؤوط ف ي� تعليقه :اسناده صحيح.
[ ]58أخرجه أبو داود 288/4:برقم( )4954باب :ي� ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
أ� الحكم.
[ ]59أخرجه البخاري ي� األدب المفرد 449- 435/1:برقم( )811باب :كنية ب ي
ف
ين
الشيخ�.
[ ]60أخرجه ابن حبان ف ي� صحيحه 136/13:برقم( )5821قال شعيب األرنؤوط ي� تعليقه :إسناده صحيح عىل ش�ط
[ ]61أخرجه اإلمام مسلم 81/1:برقم( )83باب بيان كون اإليمان باهلل تعاىل أفضل األعمال.
ف
ن
[ ]62أخرجه ت
األلبا� ف ي� تعليقه :صحيح.
ال�مذي ف ي� سننه 458/5:برقم( )3375باب ما جاء ي� فضل الذكر ،قال
ي
[ ]63أخرجه أبو داود ف ي� سننه 296/4:برقم( )4986باب ف ي� صالة العتمة ،قال شعيب األرنؤوط ف ي� تعليقه :إسناده صحيح.
 164/31:برقم( )3940باب ُح ُّ
ئ ف
ب النساء ،قال عبد الفتاح ابو غدة ف ي� تعليقه :صحيح.
المجت�
النسا� ي�
[ ]64أخرجه
ب
ي
ن
العسقال� ،فتح الباري.149/11:
[ ]65ينظر:
ي
[ ]66أخرجه أبو داود ف ي� سننه 35/2:برقم( )1319باب وقت قيام النبيمن الليل،قال شعيب األرنؤوط ف ي� تعليقه :إسناده ضعيف..
ن
[ ]67اخرجه ت
األلبا� ف ي� تعليقه :حسن.
ال�مذي ف ي� سننه 636/4:برقم( )2457وقال هذا حديث حسن صحيح ،وقال
ي
ق ف
الن�.
[ ]68أخرجه
البيه� ي� شعب اإليمان 138/3:برقم( )1477باب تعظيم ب ي
ي
[ ]69أخرجه اإلمام مسلم 2272/4:برقم( )2956كتاب الزهد والرقائق.
[ ]70أخرجه البخاري ف ي� صحيحه 89/8:برقم(.)6414
َ ٌ ف
ن
[ ]71أخرجه ت
األلبا� ف ي� تعليقه :حسن.
اب ي� فضل الشام واليمن ،قال
ال�مذي ف ي� سننه 735/5:برقم( )3956ب
ي
ف
ف
[ ]72أخرجــه ابــو داود ف ي� ســننه 331/4:برقــم( )5116بــاب ي� التفاخــر باألحســاب ،قــال شــعيب الرنــؤوط ي� تعليقــه :صحيــح لغـ يـره ،وهــذا إســناد
حســن.
[ ]73أخرجة اإلمام أحمد ف ي� المسند 474/38:برقم( ،)23489قال شعيب األرنؤوط ف ي� تعليقه :إسناده صحيح.
ً
ن ف
العجلو� ي� كشف الخفاء  :395/2ضعيف جدا.
[ ]74أخرجه الشهاب ف ي� مسنده 145/1:برقم( )195باب :الناس كأسنان المشط ،قال
ي
ئ
[ ]75ينظر :العودة ،عبد القادر ،ش
اإلسالم.26/1:
الجنا�
الت�ي ــع
ي
ي
ٌ
قدس أخرجه اإلمام مسلم 1994/4:برقم( )2577باب تحريم الظلم.
[ ]76حديث
ي
[ ]77الحديــث متفــق عليــه .البخــاري 175/4:برقــم( )3475بــاب حديــث النــار ،مســلم 1315/3:برقــم( )1388بــاب قطــع الســارق ش
ال�يــف وغـ يـره،

ـ� عــن الشــفاعة ف ي� الحــدود.
والنـ ي

السيوط ،حسن المحا�ض ة ،578/1:الكاندهلوي ،حياة الصحابة.338/2:
[ ]78ينظر:
ي
[ ]79الحديــث متفــق عليــه .البخــاري 128/3:برقــم( )2442بــاب :ال يظلــم المســلم المســلم وال يســلمه ،مســلم )2580( 1996/4:بــاب تحريــم
الظــم.

ال�غيب:ص 124برقم( ،)421قال ابن حجر ف� الطالب العالية ُ ْ ُ :704/5
شاه� ف� ت
ت َم َد ُار ُه َع َل َيز َيد َو ُه َو َضع ٌ
ن
يف.
[ ]80أخرجه ابن
قل
ِ
ي
ي ي
ِ

ـاع عــى األرملــة ،مســلم 2286/4:برقــم( )2982بــاب اإلحســان إىل األرملــة
[ ]81الحديــث متفــق عليــه .البخــاري 9/8:برقــم( )6006بــاب السـ ي
والمسـ ي ن
ـك� واليتيــم ،واللفــظ للبخــاري.

[ ]82أخرجه البخاري 53/7:برقم( )5307باب اللعان.
ف
ف
الت�يــزي ي� مشــكاة المصابيــح 83/3
[ ]83أخرجــه البيه ـق ي ي� شــعباإليمان 123/10:برقــم( )7264بــاب التعــاون عــى الـ بـر والتقــوى ،قــال ب
بقــم( :)4997ضعيــف.
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المصادر والمراجع:
بعد القرآن الكريم.

.1ابن منظور  ،محمد بن مكرم بن عل ،أبو الفضل جمال الدين(ت711:ـه) ،لسان العرب ،ط1414(3ـه) ،ش
دارصادر-ب�وت.
النا�:
ي
ي
ـم� بــن
.2البخــاري ،محمــد بــن اســماعيل بــن ابراهيــم بــن المغـ يـرة البخــاري ،أبــو عبــدهللا(ت256:ـه) ،األدب المفــرد ،حققــه وقابلــه عــى أصولــه :سـ ي
ـ� الزهــري ،الطبعــة األوىل1419:ـه 1998-م ،النـ ش
امـ ي ن
ـا� :مكتبــة المعــارف للنـ شـر والتوزيـ ـ ــع ،الريــاض.
ف
ف
 .3ت
ال� يك،عبــد هللا بــن عبــد المحســن بــن عبــد الرحمن،األمــن ي� حيــاة النــاس وأهميتــه ي� اإلســام ،الكتــاب منشــور عــى موقــع وزارة األوقــاف
الســعودية بــدون بيانــات ،تأريـ ـ ــخ اإلضافــة 14 :نوفمـ بـر 2010م.
اس لــدى طــاب رعايــة األيتــام بالرياض(رســالة ماجسـ يـت�) قدمــت مــن
ـ� وعالقتــه بالتحصيــل الــدر ي
.4السـ ي
ـهيل،عبدهللا حميــد حمدان،األمــن النفـ ي
قبــل الباحــث إىل كليــة الدراســات العليــا بأكادميــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنية-قســم العلــوم اإلجتماعيــة رعايــة وصحــة نفســية.
ن
األلبا�،لطبعــة الثالثــة1405 :هــ– 1985م،النـ ش
ـا�:
الت�يــزي ،محمــد بــن عبــد هللا الخطيــب ،مشــكاة المصابيــح ،تحقيــق :محمــد نــارص الديــن
 .5ب
ي
ـام  -بـ يـروت.
المكتــب اإلسـ ي

.6القسـ ن
ش
ا� بكــر بــن عبــد الملــك القتيـ ب يـى المــري ،ابــو العبــاس ،شــهاب الديــن(ت923:ـه)،
ـطال� ،إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري ،أحمــد بــن ب ي
ي

الطبعــة الســابعة1323 :ـه ،النـ ش
األم�يــة.
ـا� :المطبعــة الكـ بـرى ي

1353:ـه) ،تحفــة األحــوذي بـ شـرح جامــع ت
ال�مــذي ،النـ ش
ـا� :دار الكتــب العلميــة-
.7المباركفــوري ،أبــو العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم(ت
يب�وت.

ـاه� ،ابــو حفــص عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان بــن أحمــد البغدادي(1424هــ2004-م) ،ت
ال�غيــب ف� فضائــل األعمــال ،النـ ش
.8ابــن شـ ي ن
ـا� :دار الكتــب
ي
العلميــة بـ يـروت –لبنــان.

ً
ئ
مقارنا بالقانون الوضع ،ش
.9عوده ،عبد القادر ،ش
ب�وت.النا� :دار الكتب
اإلسالم
الجنا�
الت�ي ــع
العر� ي
بي
ي
ي
ي
ـزر� شــمس الديــن(ت671:ـه) الجامــع ألحــكام القــرءان،
.10القرطـ ب يـى ،تأليــف :أبــو عبــدهللا محمــد بــن احمــد بــن ب ي
ا� بكــر بــن فــرح األنصــاري الخـ ج ي
ن
دو� وابراهيــم أفطيــش ،الطبعــة الثانية1384:هــ1964-م ،النـ ش
ـا� :دار الكتــب المرصية-القاهــرة.
تحقيــق :أحمــد الـ بـر ي
.11الزبيــدي ،محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســي�ن ي  ،أبــو الفيــض ،الملقــب بمرت ـىض  ،الزبيــدي(ت1205:ـه) ،تــاج العــروس مــن جواهــر
ـ� ،النـ ش
القامــوس ،المحقــق :مجموعــة مــن المحققـ ي ن
ـا� :دار الهدايــة.
ـ� ،جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد هللا بــن يوســف بــن محمد(ت762:ـه)،نصــب الرايــة ألحاديــث الهداية،المحقــق :محمــد عوامة،الطبعــة:
.12الزيلـ ي
األوىل1418 :هـ1997-م،النـ ش
ـا� :مؤسســة الريــان للطباعــة والنـ شـر  -بـ يـروت -لبنــان /دار القبلــة للثقافــة اإلســامية -جــدة – الســعودية.
ّ
ـ� وجمــال الخيــاط،
.13دوزي ،رينــه ي
ارتب�تــر آن(ت1300:ـه) ،تكملــة المعاجــم العربيــة ،نقلهــا إىل العربيــة وعلــق عليــه :حمــد ســليم النعيـ ي
ط2000-1979(1م) ،النـ ش
ـا� :وزارة الثقافــة واالعــام – الجمهوريــة العراقيــة.
ف
أ� بكر ،جالل الدين(ت911:ـه) ،حســن المحا�ض ة ي� تاري ــخ مرص والقاهرة ،تحقيق :محمد ابو الفضل ابراهيم،
ـيوط ،عبدالرحمن بن ب ي
.14السـ ي
ط1387(1هـ1967-م) ،ش
النا� :دار إحياء الكتب العربية-مرص.
.15الكاندهلــوي ،محمــد يوســف بــن محمــد إســماعيل(ت1384:ـه) ،حيــاة الصحابــة ،تحقيــق :الدكتــور بشــار معــروف عــواد ،ط1420(1هــ-
1999م) ،النـ ش
ـا� :مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــش والتوزيـ ـ ــع ،بـ يـروت.

ق
ـر� الدمشـق (ت774:ـه) ،السـ يـرة النبويــة ،تحقيــق :مصطـ فـى عبــد الواحــد ،النـ ش
ش
ـا� :دار
.16الدمشـ ي  ،ابــو الفــداء اســماعيل يــن عمــر بــن كثـ يـر القـ ي
ي
المعرفــة للطباعــة والنـ شـر والتوزيـ ـ ــع(1976م) ،يب�وت-لبنــان.
ن
ق
ن
ـا� ،أبــو بكــر(ت458:ـه) ،السـنن الكـ بـرى ،تحقيــق :محمــد عبــد
.17البيهـ ي  ،محمــد أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـ� بــن مــوىس الخرسوجــردي الخراسـ ي
القــادر عطــا ،ط1424(3هــ2003-م) ،النـ ش
ـا� :دار الكتــب العلميــة -بـ يـروت.
ی��
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��ب
��ك
كا�
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279:ـه) ،سـنن ت
اال�مــذي ،محمــد بــن عيــى بــن ســورة بــن الضحــاك ،ت
 .18ت
ال�مــذي ،تحقيــق :الدكتــور بشــار عــواد معــروف،
ال�مــذي أبــة عيــى(ت

ش
ـام -بـ يـروت ،ســنة النـ شـر 1998م.
النــا� :دار الغــرب االسـ ي

ق
ف
ن
�ن
نن
ـا�،
.19القزوي ي ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزويـ ي  ،وماجــة اســم أبيــه يزيد(المتــو�273 :ـه) ،سـ ابــن ماجــه ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ش
ـا� الحلـ ب يـى د.ت.ن.
النــا� :دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -فيصــل عيــى البـ ب ي
ن
نن
ـ� الديــن عبــد الحميــد،
ـتا� ،أبــو داود ســليمان بــن األشــعث اســحاق بــن بشـ يـر األزدي(ت275:ـه) ،سـ ابــو داودن تحقيــق :محمــد مـ ي
.20السجسـ ي
النـ ش
ـا� :المكتبــة العرصيــة –صيدا/بـ يـروت ،د.ت.ن.
ن
ق
ن
ـا� ،أبــو بكــر(ت458:ـه) ،شــعب األيمــان ،تحقيــق :الدكتــور عبــد
.21البيهـ ي  ،محمــد أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـ� بــن مــوىس الخرسوجــردي الخراسـ ي
العــ� عبــد الحميــد حامــد ،ط1423(1هــ2003-م) ،النـ ش
ـا� :مكتبــة الرشــد للنـ شـر والتوزي ـ ــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد.
ي
.22ابــن بطــال ،ابــو الحســن عـ يـ� بــن خلــف بــن عبــد الملــك(ت449:ـه) ،ش�ح صحيــح البخــاري ،تحقيــق :أبــو تميــم يــارس بــن ابراهيــم ،ط1423(2هــ-

2003م) ،دار ش
الن� :مكتبة الرشــد بالســعودية.

ا� ،ابــو نــر اســماعيل بــن حمــاد(ت393:ـه) ،الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور عطــار،
.23الجوهــري الفــار ب ي
ط1407(4هــ1987 -م) ،النـ ش
ين
للمالي�-بـ يـروت.
ـا� :دار العلــم
ن
العجلو�(ت1162ـه)،تحقيق أحمد القالش ،ش
النا� :مؤسسة الرسالة،سنة ش
الن�1405 :ه.
اح ،إسماعيل بن محمد
ي
.24الجر ي
.25البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا،صحيــح البخــاري ،تحقيــق :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النارص،الطبعــة األوىل1422 :ـه ،النـ ش
ـا� :دار
طــوق النجــاة.

.26النيســابوري ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشـ يـري(ت261:ـه) ،صحيــح مســلم ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ قـا� ،النـ ش
ـا� :دار إحيــاء الـ تـراث
ي
ـر� -يب�وت.
العـ ب ي

ُ ت
ـدارم(ت354:ـه) ،صحيــح ابــن حبــان ،المحقــق :شــعيب
ـ� ،أبــو حاتــم ،الـ ي
.27البسـ يـى ،محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ ،التميـ ي
األرنــؤوط ،الطبعــة الثانية1414:هــ1993 -م ،النـ ش
ـا� :مؤسســة الرســالة – بـ يـروت.
الس�ة النبوية ،ط1426(25ـه) ،ش
النا� :دار الفكر-دمشق.
.28
البوط ،محمد سعيد رمضان ،فقه ي
ي
ن
ـقال� ،أحمــد بــن عــ� بــن حجــر أبــو الفضــل الشــافع( 852ـه) ،فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخــاري ،النـ ش
ـا� :دار المعرفــة  -بـ يـروت
.29العسـ ي
ي
ي
1379ـه ،رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :محمــد فــؤاد عبــد البـ قـا� ،قــام بإخراجــه وصححــه ش
وأ�ف عــى طبعــه :محــب الديــن الخطيــب ،ب.د.ط.
ي
ن
ـافع( 852ـه)،المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة ،تحقيــق د .ســعد بــن نــارص بــن
.30العسـ ي
ـقال�،أحمد بــن عـ يـ� بــن حجــر أبــو الفضــل الشـ ي
عبــد العزيــز الشـ تـري ،النـ ش
ـا� دار العاصمــة -دار الغيــث ،ســنة النـ شـر1419 :ـه.
ف
ن
ف
ـل� ،النـ ش
ـا� :دار ابــن
.31العسـ ي
ـقال� ،ابــن حجــر(852ـه) ،نتائــج األفــكار ي� تخريـ ـ ــج أحاديــث األفــكار ،تحقيــق :حمــدي بــن عبــد المجيــد السـ ي
كث�،ط1429(2هــ2008-م).
ي
ـاع المــري ،أبــو عبــدهللا محمــد بــن ســامة بــن جعفــر بــن عـ يـ� بــن حكمــون(ت454:ـه) ،مســند الشــهاب ،تحقيــق :حمــدي بــن عبــد
.32القضـ ي
ف
ـل�،ط ،2النـ ش
ـالة-ب�وت.
ـا� :مؤسســة الرسـ
ي
المجيــد السـ ي
.33النيســابوري ،أبــو عبــدهللا الحاكــم محمــد بــن عبــدهللا النيســابوري(ت405:ـه) ،المســتدرك عــى الصحيحـ ي ن
ـ� ،تحقيــق :مصطـ فـى عبــد القــادر
عطــا ،ط ،1النــاش :دار الكتــب العلمية-بـ يـروت(1411ـه 1990-م).
ن
الرحما�(ت1414:ـه) ،مرعاة المفاتيح ش�ح مشكاة المصابيح ،ط ،3ش
النا� :إدارة
.34المباركفوري ،ابو الحسن عبيدهللا بن محمد عبد السالم
ي
البحوث العلمية والدعوة اإلفتاء – الجتمعة السلية-بنارس الهند(1404هـ1984-م).
ش
بكر،النا� :دار الفكر ،يب�وت  1412 -ـه.
.35
أ�
عل بن ب ي
الهيثم ،نور الدين ي
ي

.36عبد الحميد ،الدكتور احمد عبد الحميد عمر(ت1424:ـه) ،معجم اللغة العربية المعارصة ،ط ،1ش
النا� :عالم الكتب(1429هـ2008-م).
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.37اسعد رزوق ،موسوعة علم النفس ،الطبعة الثانية ،ش
ش
ب�وت1979:م.النا� :المؤسسة العربية للدراسات
والن� ي
ـ�(ت395:ـه) ،معجــم مقاييــس اللغــة ،تحقيــق :عبــد الســام محمــد هــارون ،النـ ش
.38القزويـن الـرازي ،أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ،أبــو الحسـ ي ن
ـا� :دار
ي
الفكر(1399هـ1979-م).
ف
ن
ن
�ن
ـا�(ت502:ـه) ،الفــردات ي� غريــب القــرآن ،تحقيــق :صفــوان عدنــان
ـا� ،أبــو القاســم الحســي ي بــن محمــد المعــروف بالراغــب الصفهـ ي
.39األصفهـ ي
الــداودي،ط ،1النـ ش
ـا� :دار القلــم-دار الشــامية -دمشــق بـ يـروت(1412ه).
.40الطـ بـر نا� ،ســليمان بــن احمــد بــن ايــوب ،أبــو القاســم الطـ بـر نا�(ت360:ه) ،النعجــم الوســط ،تحقيــق :طــارق بــن عــوض هللا بــن محمــد ،النـ ش
ـا�:
ي
ي
ين
الحرم�-القاهــرة.
دار
.41الخطــا� ،أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن ابراهيــم بــن الخطــاب البسـ تـى(ت388:ه) ،معالــم الس ـنن وهــو ش�ح س ـنن لـ بـى داود ،ط :1النـ ش
ـا�:
ي
بي
ي
المطبعــة العامية-حلــب(1351ه1932-م).
ف
ن
ن
ـل� ،ط:2
ا�(ت360:ه) ،المعجــم الكبـ يـر ،تحقيــق :حمــدي بــن عبــد المجيــد السـ ي
ا� ،ســليمان بــن احمــد بنايــوب ،أبــو القاســم الطـ بـر ي
.42الطـ بـر ي
النـ ش
ـا� :مكتبــة ابــن تيميــة -القاهــرة.

ن
ـيبا� ،ابــو عبــدهللا أحمــد بـ ب ن
ـ� محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن اســد(ت241:ه) ،المســند ،تحقيــق :شــعيب الرنــؤوط -عــادل مرشــد وآخــرون،
.43الشـ ي
شإ�اف :د.عبــدهللا بــن عبــد المحســن الـ تـرك ،ط ،1النـ ش
ـا� :مؤسســة الرســالة(1421ه2001-م).
ي
ف
ن
ـيبا� الجــزري بــن الثـ يـر(ت606:ه) ،النهايــة ي� غريــب
.44الجــزري ،مجــد الديــن ابــو الســعادات لمبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشـ ي
الحديــث واألثــر ،تحقيــق :طاهــر احمــد ال ـزاوي ومحمــود محمــد الطنــاح ،النـ ش
ـا� :المكتبــة العلميــة -بـ يـروت(1399ه1979-م).
ي
ن
ق
ش
ش
أ� بكر بن إسماعيل(ت840ـه)،تحقيق :محمد المنت� الكشناوي ،النا� :دار العربية ،سنة الن�1403:ـه.
.45
الكنا� ،أحمد بن ب ي
ي
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الزلم
معالم النقد واالختيار عند العالمة الدكتور
ي
السبك
من خالل رسالته أخطاء أصولية البن
ي
Landmarks of criticism and choice by Scholar Dr. Zalmi
Through his message, fundamental errors of Ibn al-Subki
أ.م .د .كامران أورحمان مجيد
جامعــة الســليمانية /كليــة العلــوم االســامية قســم أصــول الديــن
Dr .Kamaran awrahman Majeed
university of sulaymani - college of Islamic
science- department of principle of religion
ملخص البحث

موضــوع النقــد ومنهجــه ليــس غريبــا ف� الحيــاة العلميــة لعلمــاء المسـ ي ن
ـلم� ومؤلفاتهــم ،باســتقراء حــوارات ســلف األمــة مــن الصحابــة
ي
ف
ت
والتابعـ ي ن
ـ� ومــن بعدهــم ،نعـ ثـر عــى نمــاذج البــأس بهــا مــن النقــد وال�جيــح واإلختيــار ،ولــو أمعنــا النظــر ي� مدونــات العلمــاء وكتاباتهــم ،لنجــد أن
ف
للنقــد م�نز لــة وأهميــة بالغــة ي� جميــع العلــوم ،ســواء رصحــوا باســمه كمــا هــو الحــال عنــد علمــاء الحديــث ،أو اســتعملوا مفــردات قريبــة منــه بمفهومــه
ومعنــاه كمــا هــو شــأن كثـ يـر مــن العلــوم األخــرى ،كالجــدل والخــاف والمناظــرة وغـ يـر ذلــك ،فلــم يخــل علــم مــن العلــوم ،وعــر مــن العصــور مــن النقــد
ف
ث
ت
غ�هــم ،لطبيعــة صنعتهــم.
واالعــراض والحــوار حــول تســاؤالت مطروحــة ي� تلــك األيــام ،واهتمــام أهــل األصــول بالنقــد أ كــر مــن ي
ف
َ
ت
صاحب منهج النقد ،واستمرت هذه المصاحبة ي� جميع مراحله حسب مقتضيات العرص إىل يومنا
ال� من بدايته
فعلم أصول الفقه من العلوم ي
ف
ـول خصوصــا اســتعمال األســاليب الحجاجيــة والحواريــة ،وكذلــك التســاؤالت االســتفهامية ،وعناويــن
هــذا ،ومــن المعالــم المنهجيــة ي� النقــد األصـ ي
المدونــات األصوليــة تشــهد أن هــذا العلــم كان مــكان خصــب للنقــد ،ويظهــر هــذا االهتمــام مــن أول مــا تقلــب العـ ي ن
ـ� عــى عناويــن مؤلفاتهــم ،عــى

ـ� البــري ،وال�هــان ف� أصــول الفقــه لإلمــام الجويـن  ،والمسـ ف
ســبيل المثــال مــن عناويــن بعــض الكتــب :المعتمــد ف� أصــول الفقــه أل� الحسـ ي ن
ـتص�
ب
بي
ي
ي
ي
ف
ف
ن
ـوكا� ،فتفضيــل كتبهــم واضــح مــن العناويــن كمــا رأيــت،
ال ،وإرشــاد الفحــول ي� تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول للشـ ي
ي� أصــول الفقــه ب ي
أل� حامــد الغـز ي
ـ� لــه أن المؤلفـ ي ن
ويدخــل ف� هــذه المسـ يـرة مــا كتبــه العالمــة الزلــ� وســماه ب ـ :أحطــاء أصوليــة البــن الســبك ،والمطلــع عــى المؤلفــات األصوليــة يتبـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ف
ت
كان لهــم وجهــات نظــر مختلفــة عمــا قيــل ي� بعــض مســائل العلــم ،فبينــوا منهجهــم ووجهــة نظرهــم إزاء تلــك المســائل الـ يـى لهــم تأمــات
ونقد تجاهها.

Research Summary:
The subject of criticism and its method is not strange in the scientific life of Muslim scholars and their
works, by extrapolating the dialogues of the nation›s predecessor from the companions and followers and
after them, we find examples of the most critical criticism and weight and choice, even if we look at the codes
of scientists and writings, to find that criticism is a status and importance in all sciences, Whether they stated
in his name, as is the case with modern scholars, or used vocabulary close to it in its meaning and meaning,
as is the case with many other sciences, such as controversy, controversy, debate, etc. There is nothing wrong
with science and no age of criticism, Those days And the interest of the people of assets to criticize more than
others, the nature of their manufacture.
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ن
مەشخەڵەكا� ڕەخنە–نەقد -و بژاردە لە دیدی گەورە زانا دكتۆر مەستەفا زەڵیم
لەمیانەی نامیلكەی چەند هەڵەگەلێیك ئوصویل ب ن
ئی� سوبیك» أخطاءأصولیە» البن السبیك

پوختەی بابەت:

ڵ
ـوڵمانا� كــردووە ،ئەگــەر ســەرنجێك بدەینــە گفتوگـ ن
ن
هاوە�یـ ت
ـۆكا� پێشــی�ن
ـە� ژیـ نـا� زانسـ تـی موسـ
بێگومــان بابــەت و ڕێبــازی نەقــد لەدێــر زەمانــەوە

ڵ
ت
خ
بایە�
بابە� نەقد و ڕەخنە جێگەو پێگەیەیك گرنگ و پڕ
ئوممەت لەهاوە� ن� پەیامبەرو شوێن كەوتووانیان و دواتریش بۆمان ڕوون دەبێتەوە كە
لەتێكـڕای زانســتەكان بــۆ خــۆی گرتــووە ،ئنجــا ڕاســتەخۆ نــاوی هێ�ن ابیــت وەك ئــەوەی زانایـ نـا� فەرمــوودەو ئــەدەب بەخامەكانیــان نەخشــاندوویانە،
یاخــود ووشــەگەلێیك دیكەیــان بــەكار هێنــا بیــت لەبــری ئــەو وەك لەزۆرێــك لــە زانســتە ن
كا� تــر باوبــووە .وەك جــەدەل و مونــازەرەو جیــاوازی هتــد ،بــەم
ڵ
جــۆرەش نەهیــچ ســەردەمێك و نەهیــج زانســتێك لەچــاوی نەقــد وون نەبــوون و خــا� نەبــوون .هەتــا رۆژگاری ئەمــڕۆ.
ن
بێگومانیش ز ن
انایا� ز ت
تن
تێگەیش�» بەزۆری و زیاتر بایەخیان
بنەماكا�
انس� « أصول الفقە»
ن
ت
بە نەقد داوە بەبەراورد بەهەندێ ز ت
ئەوا� بەخۆیەوە سەرقاڵ كردووە.
رسوش� ئەو زانستەی
انس� تر ،ئەوەش بەخاتری
هەروەهــا ئــەم زانســتە -أصــول الفقــە -هــەر لەســەرەتای ســەرهەڵدانیەوەو بەبــەردەوایم هاوڕییەكــەی بــە ئەمــەیك نەقــد بــووەو هەمیشــەش ئــەم
ڵ
هاودەمیــە بــەردەوام بــووە .لــە نیشــانەو مەشــخە� ڕێبــازی نەقــد و ڕەخنــە بــەكار هێنـ نـا� شــێوازی بــەراوردی بەڵگــەو ،بەڵگــە بەبەڵگــەو گفتوگــۆ و
ن
ـەلماند� ســانایە تەنهــا بەیەكــەم چاوكــردن لەناونیشـ نـا� پەرتووكــە ئوصولیــەكان
هەروەهــا – س ـین وجیــم -پرســیار كــردن بــووە ،ئــەم ڕســتەیەش سـ
بەدیــار دەكەوێــت.
ڵ
ف
ال�هــان � اصــول الفقــە ،للجوی ـین .هتــد ...زۆربــەی پەرتووكــە ئوصولیــەكان ئــەوە لــە ناونیشــانەكانیان
وەك :المعتمــد � ب� الحس ـین البــری ،ب
ن
ـتییەكا� زیاتــر رووهــەڵ ماڵیــوە یــا ئەوەتــا پــەی
ـۆ� خســتۆتە ســەر كــۆ زانیــاری ئــەوەی پیــش خــۆی یاخــوود ڕاسـ
دەردەكەوێــت ،كــە یــان زانیاریــەیك نـ ی
بەڕاســتكرنەوەی بابەتێــك بــردووە كەبەســەر پێشــخۆیدا گــوزەری كــردووە .كــە هەمــوو ئەوانــەش دەچنــە بازنــەی نەقــدەوە.
�
ت�وانی ـین جیــاواز بــۆ
بێگومــان ئــەم توێژینــەوەی دكتــۆر زەڵمیــش لەهەمــان خولگــەدا ســووڕ دەخــوات .چونكــە نەقــد الی ئوصولیــەكان بریتیــە لــە ێ ڕ
ـرد� بۆچـ ن
بابەتــە ئوصولیــەكان و پەســەند نەكـ ن
ـوو� بەرامبــەرو بگــرە بەهەڵــە زانینیـ شـی.
سەرن� بخریتە سەر.
بۆیە بەگرنگ زانرا گفتو گۆو
ج
بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة:
ين
ين
ين
أجمع�
المتق� ،وعىل آله وصحبه
العالم� والصالة والسالم عىل إمام
الحمدهلل رب
ف
ف
ف
ف
ـ� برســوخ القــدم ي� الفهــم ،وعلــو الكعــب ي� العلــم ،فــكان متمكنــا ي� العلــوم المشــهورة متمـ ي زـرا ي� المذاهــب الفقهيــة
لقــد تمتــع الدكتــور الزلـ ي
َ ََ َ ف
ف
ف
ف
ـب ي�
المعروفــة ،ومتبحـرا ي� علــم أصــول الفقــه ،ومعروفــا بكتاباتــه القانونيــة ،ومشــاركا بتأليفاتــه ي� كثـ يـر مــن الفنــون ،فصنــف ي� علــوم متعــددة ،فكتـ
الفقــه وأصولــه والمنطــق وعلــوم القــرآن وأحكامــه ،فبلــغ مؤلفاتــه قرابــة مائــة بـ ي ن
ـ� الكتــب والرســائل والبحــوث ،والمشــتغل بالكتابــة يعــرف جيــدا أن

هــذه الكـ ثـرة الهائلــة دالــة عــى حرصــه وتمكنــه وطــول باعــه ف ي� العلــوم والكتابــة.
ً
ً
ف
ف
مصط� إبراهيم محمد
لم
فهذا بحث ي
قص� تحريت من خالله عرضا علميا لمنهج العالمة الدكتور(مصط� الز ي
ـ� الزلــ� ،الــوالدة ســنة 1924م ،الوفــاة ســنة  2016م) ،ف� االختيــارات والنقــد ت
أمـ ي ن
واع�اضاتــه عــى آراء اآلخريــن وبيــان المنهــج والقواعــد األساســية
ي
ي
ن
ت
ـ�.
الـ يـى ينبـ ي عليهــا نقــده العلـ ي
ً ُ
ـ� خــال رســالته
إذا خصــص البحــث للحديــث عــن موضــوع مهــم بحاجــة إىل الدراســة والتحليــل ،وهــو الــكالم عــن منهــج النقــد األصـ ي
ـول عنــد الزلـ ي
ـبك ف ي� جمــع الجوامع(رحمــه هللا).
عــن أخطــاء ابــن السـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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أسباب اختيار هذا الموضوع ،وهذه الشخصية:
مما دفع�ن ي إىل الكتابة ف ي� مثل هذا الموضوع:
ً
ف ف
ن ف
ـ� ي� تقويــم آراء
أوال :رأيــت كثـ يـرا ممــن يتصــدون لدراســة جهــود العلمــاء ،وكــذا نقــد المؤلفـ يـ� ي� العلــوم اإلســامية يغلــب عليهــم الجانــب العاطـ ي
ف
ف
ث
غ�هــم لعــدم تحــرى المنهــج الســليم ف ي� النقــد.
اآلخريــن ،فيكــر منهــم إمــا التســاهل ي� التقييــم أو الخطــأ ي� الحكــم عــى ي
ثانيــا :أن الدكتــور الزلــ� كان يعـ تـرض وينتقــد كالم مــن ســبقه مــن أهــل أصــول الفقــه ،فأحببــت أن أقــف مــع نقــده ت
واع�اضاتــه ومنهجــه ،وبيــان
ي
ف
الصــواب والســديد عــن غـ يـره .خصوصــا ي� رســالته المذكــورة.
ف
ـ� معــارص فاطلــع عــى المؤلفــات القديمــة والمعــارصة فينبـغ ي أن يجمــع عنــده مالــم يجمــع عنــد غـ يـره ،ففضلــت أراجــع مــا ي�
ثالثــا :أن الدكتــور الزلـ ي
جعبتــه مــن رؤى وأفــكار ،وعــى ضــوء هــذه األســباب تــم اختيــاره لعــرض منهجــه النقــدي كنمــوذج لهــذه الدراســة .

أهداف البحث:

ف
يهدف البحث والدراسة إىل بيان منهج الزلم ف� النقد ،ومصادر ت
اع�اضاته ومسالكه ي� النقد ،بغية الوصول إىل الرأي الصحيح تجاه المسائل
ي ي

المختلفة.

إشكاالت البحث:
ـ� تجــاه بعــض مســائل أصــول الفقــه ،وموقفــه مــن آراء غـ يـره مــن العمــاء ،أيمكــن القــول
يحــاول البحــث االجابــة عــى تســاؤالت حــول موقــف الزلـ ي
ف
ف
بــأن منهجــه ي� نقــد كالم بعــض العلمــاء هــو منهــج مســتقل أو هــو ناقــل لــه ؟ .وبيــان منهجــه ي� النقــد مــع مصــادره ومســالكه ،وكيــف تعامــل الدكتــور
الزلــ� مــع آراء غـ يـره مــن العلمــاء خصوصــا المخالفـ ي ن
ـ� لــه ســواء مــا يتعلــق بالعــرض أو االســتدالل ؟.
ي

منهج البحث:

ف
ت
لم حول المســائل
المنهج المتبع ي� هذه الدراســة ســيكون منهجا اســتقرائيا تحليليا ،حيث يقوم الباحث باســتقراء المواطن ي
ال� ورد فيها كالم الز ي
ف
ت
يأ� الباحث بالدراســة والتحليل حســب ال�ض ورة .
المحددة ي� عنوان البحث ،ويتتبع كالم الدكتور ثم يقارنه ي
بغ�ه.ثم ي

الدراسات السابقة:

رغــم أن رســالة الدكتــور الزلــ� ليــس قديمــا فكتبه(رحمــه هللا تعــاىل) قبــل ســنوات ونـ شـرت ف� عــام (2010م) إال أن محتواهــا حركــت النــاس بـ ي ن
ـ� ناقــد
ي
ي
ـ� يتعلــق بالرســالة المذكــورة ،أولهمــا للدكتــور حســن خالــد المفـ تـى بكليــة ش
ومؤيــد ،واطلعــت عــى بحثـ ي ن
ال�يعــة جامعــة صــاح الديــن ،تحــت عنــوان:
ي
نقــد أســلوب الزلــ� ،ف� قرابــة( )190صفحــة ،وطبــع عــام(2010م) ،وثانيهمــا ،للشــيخ الجليــل نــوري فــارس حمــه خــان ،بعنــوان :أخطـ ُ
ـاء أخطـ ٍـاء
ي ي
ف
أصوليــة ،حصلــت عــى نســخة مخطوطــة ،مكتــوب عليــه ي� نهايــة البحــث(2014م) ،وقيــل طبــع األخـ يـر لكنـن ي لــم أجــد النســخة المطبوعــة ،وعنــد
ن
ن
ـا�
ـبك ،والثـ ي
قرأتهمــا تبـ يـ� يل أن لهمــا منــى آخــر ،أمــا البحــث األول فاقتــر عــى نقــد أســلوبه ،وكتابتــه فيــه نــوع مــن الحماســة للدفــاع عــن ابــن السـ ي
ف
وغ�همــا ،ومــع أن عنوانــه محــدد لكــن محتــواه
مــع أنــه كتابــة راقيــة ،يظهــر فيــه قــدرة الكاتــب عــى العبــارات الراقيــة ،وتفوقــه ي� البالغــة واإلنشــاء ي
مختلــط فيجمــع بـ ي ن
ـ� النقــد والمــدح مــن جهــة ،والخــروج عــن الموضوعيــة مــن جهــة أخــرى ،وعــى كل حــال لــم يتطرقــا إىل معالــم نقــده أو تقويمــا

علميــا الختياراتــه ونقــده.

ً
ف
ف
ـ� ونـ شـرت ي� عــام(2010م) ،وتقــع ي�( )23صفحــة ،مــن نــوع(  ،)4 Aوكل صفحــة تحتــوي عــى( )20أســطرا تقريبــا،
طبعــت رســالة الدكتــور الزلـ ي
إلك�ونيــة ف� موســوعة الدكتــور عــى ت
ـ�( -13إىل )15-كلمــة ،واعتمــدت للبحـ ثـى هــذا عــى نســخة ت
وكل ســطر يـ تـراوح بـ ي ن
اإلن�نــت ،وتبــدأ الرســالة مــن
ي
ي
ش
ـ� بتعريــف
ـ� ب ـ ،)227 :وتتكــون الرســالة مــن أربعــة عــر( )14مالحظــة أو خطــأ حســب تعبـ يـره ،تبــدأ بتعريــف الفقــه ،وتنتـ ي
صفحــة( 199وتنتـ ي
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القيــاس ،ولــم يتجــاوز القيــاس ف ي� انتقاداتــه.

ُ
ف
ـ� خصصــت لنقــد بعــض مســائل ي� كتــاب جمــع الجوامــع ،أفضــل أكتــب بضــع كلمــات حــول الكتــاب ومكانتــه عنــد
ومــادام رســالة الدكتــور الزلـ ي

المتخصصـ ي ن
ـ� .
ف
ن ف
ف
ن
أ�
ال يخــى عــى الباحثـ يـ� والمتخصصـ يـ� ي� علــم أصــول الفقــه أن هــذا الكتــاب لــه أهميتــه ومكانتــه ي� علــم األصــول ،وأن مؤلفــه ،وهــو تــاج الديــن ب ي
ً
ف
ف
ف
ـبك(ت 771ـه) إنمــا ش�ع ي� تأليفــه بعــد تصفــح واســتقراء مــا ألــف قبلــه ي� العلــم ،وفضــا عــن ذلــك
النــر عبــد الوهــاب بــن عـ يـ� بــن عبــد الـ ي
ـكا� السـ ي
ًّ
ف
ن ف
ش�ح كتابـ ي ن
ـ� ي� العلــم ،وكمــا يقــول ي� مقدمــة جمــع الجوامــع أنــه ش�ح كل مــن كتــاب المختــر للعالــم الكبـ يـر ابــن الحاجــب أبــو عمــرو جمــال
ـ� عظيمـ ي
الديــن عثمــان بــن عمــر(ت646ـه ) ،وســماه رفــع الحاجــب عــى مختــر ابــن الحاجــب ،ومــن ثــم ش�ح كتــاب :منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول،
ف
ـول المعــروف ،والعمــدة عنــد أهــل االختصــاص عبــد هللا بــن عمــر البيضــاوي(ت 685ـه) ،وبعــد هــذه التجــارب وهــذا الرســوخ ي� القــدم
للعالــم األصـ ي

وطول الباع جاء وألف جمع الجوامع ،ولو أردنا أن نتحدث عن ش�وحات جمع الجوامع وحواشيه ،فهذا بحاجة إىل صفحات فقد ش�ح الكتاب
ـ� حـ ي ن
عـ شـرات المـرات فيمــا ُطبــع فقــط أمــا المخطوطــات الـ تـى لــم تطبــع بعــد فــ� كثـ يـرة أيضــا بدليــل أن بـ ي ن
ـ� وآخــر يظهــر ش�ح أو حاشــية لــه .
ي
ي

خطة البحث:

التال:
وقد قسم البحث عىل أربعة مباحث وخاتمة عىل النحو ي

المبحث األول :حقيقة النقد واالختيار :مفهومهما ش
وم�وعيتهما وتأريخهما.
ن
لم وانتقاداته .
المبحث ي
الثا� :إختيارات الدكتور الز ي
لم ،ومالحظات.
المبحث الثالث :معالم النقد عند الدكتور الز ي
ت
تأ� الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات.
ي
وأخ�ا ي

المبحث األول:
النقد األصول مفهومه ،تأريخه ،ش
م�وعيته.
ي
ف
ز
ن
ن
مفهــوم النقــد :ورد لفــظ النقــد ي� اللغــة العربيــة بمعــان عــدة لكــن المعــى األنســب لهــذا البحــث هــو اإلبـراز واالختبــار والتميـ يـر بـ يـ� الجيــد والزيــف،
والكشــف ،والتأمــل ،فيقــال :نقــد النـ ثـر والشــعر أي :أظهــر مــا فيهمــا مــن عيــب أو حســن ،وفــان ينقــد النــاس يعيبهــم ويغتابهــم .الجوهــري،
الصحــاح(1987م) ( ،)241/3ابــن فــارس ،مقاييــس اللغــة(2002م)( ،)375/5ابــن منظــور ،لســان العرب(1405ه((مــادة نقــد) ،الفراهيــدي،
الخليــل بــن أحمد،كتــاب العـ ي ن
ـ�(1988م)( ،)210/2مجموعــة مؤلفــون ،المعجــم الوســيط(.)944/2

النقد ف ي� االصطالح :

ـ� ،واســتعمله علمــاء ش
مفهــوم النقــد ومعنــاه معلــوم عنــد علمــاء المتقدمـ ي ن
ال�يعــة بكـ ثـرة لكــن بغـ يـر المعـ نـى الــذي كنــا بصــدده بــل قصدهــم بــه هــو المــال
ف
وغ�هــا عــن الــرديء ،والمـراد الممتــازون مــن الصلحــاء» أمـ يـر
ـ� :النقــد تميـ ي زـر الجيــد مــن الدراهــم ي
المخصــوص والعملــة والثمــن ،قــال ابــن الهمــام الحنـ ي
بادشــاه ،تيسـ يـر التحرير (.)21/3
ً
ف
ف
ن
ـبك »:وقــد اختلــف النــاس ي� النقــد هــل يكــون قادحــا ي� العليــة» .اإلبهــاج (1404ه)
وقــد تجــده بالمعــى الــذي نحــن بصــدده نــزرا قــال ابــن السـ ي
األد�(1983م)
( ،)85/3وأمــا علمــاء الحديــث واألدب ،فإنهــم رصحــوا بــه وســبقوا ي
غ�هــم إليــه ،مــن حيــث االســتعمال .إحســان عبــاس ،تاری ـ ــخ النقــد ب ي
(ص)13
ـ� ،فلــم يجــر عــرف السـ ي ن
إال أن البحــث عــن تعريفــه بمــا نقصــده فــا تتعــب نفســك وال تبــذل جهــودا ســدى ،فــا تجــد تعريفــا لــه عنــد المتقدمـ ي ن
ـابق�
ف
ت
بال�كـ ي زـر والتعويــل عــى تعريفــه بالمعـ نـى المقصــود هنــا شــأنه ي� ذلــك شــأن كثـ يـر مــن المفــردات ،لوضــوح معنــاه وعــدم الغرابــة فيــه مــا عرفــوه،
وغ�هــا ،وخــاض بعــض
ـول ي
ـول والتحقيــق والخــاف األصـ ي
واســتعمل أهــل الفقــه واألصــول مفــردات أخــرى متقاربــة لــه كالجــدل والنظــر األصـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
المعارصيــن ف ي� صياغــة تعريــف لــه فذكــروا أمــورا منهــا:
ـرض منــه تميـ ي زـر صحيــح األقــوال واألفــكار ّ
النقــد بمعنــاه العــام هــو :عمــل فكــري إبــداع الغـ ُ
وال�اهـ ي ن
ـ�
وجيدهــا مــن باطلهــا ورديئهــا بذكــر الحجــج ب
ي
ً
ً
ق
ئ
عــى ٍّ
كل ،مــع الــرد عــى الشــبهات واإلشــكاالت بمــا يجعــل المتلـ ســامعا كان أو قارئــا يقنــع بمــا يذكــره الناقــد ويطمـ ن
ـ� إليــه» .عبــد القــادر الخطيــب
ي
الحس ـن ي  ،هــل أنــت شــيطان أخــرس(.)http://www.almeshkat.net

األصول :
النقد
ي

ـول عبــارة عــن عمليــة علميــة تحقيقيــة لمســائل العلــم مــن حيــث اســتقاللها ،ومــن حيــث صدورهــا عــن صاحبهــا .شــهيد ،الحســان ،نظريــة
النقــد األصـ ي
ف
ن
ـول لمفــردة النقــد عــن المعـ نـى اللغــوي الســابق ،فهــو يــدور حولــه ،فالنقــد عبــارة عــن
ـر� األصـ ي
ـول(2011م) (ص .)61وال يبعــد معــى العـ ي
النقــد األصـ ي
ف
ش
ـ�ء وصحتــه أو خطئــه جيــده ورديئــه.
التأمــل وإعــادة النظــر ي� مســألة علميــة بغيــة معرفــة حقيقــة الـ ي
ف
وه عمليــة دقيقــة ،فــا ســبيل للوصــول إليــه بــا منهــج ،وأســس نظريــة يقــوم عليهــا
فــإذا كان النقــد عبــارة عــن البحــث ي� ماهيــة الــكالم ومغ ـزاه ،ي
ف
ـول :بأنــه :مجمــوع األســس العلميــة ،والطــرق
هــذا المنهــج ،والبحــث بموضوعيــة ،فنحتــاج إىل تعريــف منهــج النقــد :فقيــل ي� المنهــج النقــدي األصـ ي
ف
ف
االســتداللية المعتمــدة ي� دراســة المباحــث األصوليــة ،وكــذا المســالك المنهجيــة المســتثمرة ي� تحقيــق اآلراء األصوليــة وتقويمهــا ،وفــق أســاليب
علميــة ،وتصــور واضــح للموضــوع» شــهيد ،الحســان ،نظریــة النقــد األصــویل(2011م) (ص.)64

األصول:
تأريـ ــخ النقد
ي

ف
ف
ـوح والرســالة ،ولــه حضــور معنــاه ومفهومــه ي� جميــع العلــوم اإلســامية ،فلــم ينقطــع عــن تراثنــا ي� عــر
يعــود ظهــور النقــد ومنهجــه إىل عــر الـ ي
ِّ
ف
مــن العصــور ،بــل يمكننــا القــول بــأن كل مؤلــف الحــق ي� أصــول الفقــه ناقــد للســابق بشــكل أو آخــر؛ ألنــه يــرى أن الســابق إمــا لــم يشــبع الموضــوع،
ف
ف
ف
أو عنــده خلــل ي� بحــث مــا أو خطــأ بحاجــة إىل التصحيــح والتصويــب ،وغـ يـر ذلــك ،وهــذه كلهــا تتمحــور ي� النقــد ويــدور ي� فلكــه ،وإذا عرفنــا هــذا
تُ
ف
ف
ت
ف
ـافع ي� رســالته
فــكل مــا اعــرض عــى أول تأليــف أصـ ي
ـ� عــى الشـ ي
ـول إىل اليــوم فهــو داخــل ي� عمــوم النقــد ،مــن ذلــك إع�اضــات الجصــاص الحنـ ي
ف
ف
ـافع ،محمــد بــن إدريــس ،الرســالة(1940م) (ص ،)21الجصــاص ،الفصــول ي�
ي� مواضــع منهــا عــى ســبيل المثــال موضــوع البيــان فكلهــا نقــد .الشـ ي
األصــول(1985م) ،)11/2( ،وهلــم ج ـرا.

ش
األصول:
م�وعية النقد
ي

ف
�ض
ش
ش
ـ� القــرآن
إذا كان النقــد عبــارة عــن التثبــت والتأ كــد والتحقيــق فيمــا قيــل ونــر ،فهــذا أمــر وري أ كــد عليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ال�يفــة ،فـ ي
ُ ََ َ ٌ َ ْ َُ َ ْ :
اســق ِبن َبـ ٍـأ فت َب َّينوا](الحج ـرات :مــن اآليــة  ،)6ففيهــا أمــر بالتثبــت
الكريــم تجــد إشــارات ودالالت واضحــة للنقــد ،مــن ذلــك قولــه تعــاىل ِ[إن جاءكــم ف ِ
والتحقيــق عمــا قيــل ،وهــذا قريــب مــن معـ نـى النقــد ،فهــو معــاودة النظــر والتأمــل لمــا قيــل بغــرض الوصــول إىل الحــق والصــواب ،وهنــاك تنبيــه مــن
َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ تَّ ُ ْ َ ف ْ َ
ال ْ
ض] األنفــال
ر
قبلــه ســبحانه لرســوله(صل هللا علیــه وســلم) وذلــك كقوله[:مــا كان ِلنـ ِب يـى أن يكــون لــه أسى حــى يث ِخــن ِ ي�
ِ
َ ْ َ
َّ
ـاس َو َّ ُ
الل َأ َحـ ُّـق َأ ْن َت ْخ َشـ ُ
النـ َ
ـاه] األح ـزاب مــن اآليــة ،)37 :فلــو تتبعنــا آي القــرآن الكريــم لوجدنــا مواطــن كثـ يـرة مــن
مــن اآليــة ،)67 :وقوله[َ :وتخـ شـى
هــذا النــوع.
ال�يفــة مصــدر خصــب ش
والســنة النبويــة ش
لم�وعيــة النقــد ،فهــو ينتقــد ترصفــات بعــض أصحابــه ،ويرشــدهم إىل األحســن واألفضــل ،فهنــاك اعـ تـراض
وعتــاب ورفــض مــن قبله(صــل هللا علیــه وســلم) مــن ذلــك:
قوله(صــل هللا علیــه وســلم) :ف
(ك� بالمــرء كذبــا أن يحــدث بــكل ماســمع) ،القشـ يـري ،مســلم بــن الحجــاج ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)5وهــذا تأكيــد
لآليــة الســابقة بوجــوب التثبــت والتأكيــد عــن الخـ بـر ومــا قيــل ،ونقــد مــن يقــوم بذلــك ،وكذلــك نقده(صــل هللا علیــه وســلم) لــكالم أحــد أصحابــه
عندمــا لعــن مــن ش�ب الخمــر مـرات ،فقــال(:ال تلعنــوه فــوهللا مــا علمــت إنــه يحــب هللا ورســوله) ،البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل ،الجامــع الصحيــح
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المختــر ،رقــم( .)6398ورده تلميــح أحــد أصحابــه عندمــا أنكــر ولــده بســبب لونــه ،بقوله(صــل هللا علیــه وســلم) (فلعــل ابنــك هــذا نزعــه عــرق)،
البخــاري ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)6455مســلم ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)1500واألمثلــة كثـ يـرة ف ي� الســنة.
ف
و� عرص الصحابة فإنهم حاوروا فيما بينهم وتثبتوا وانتقد بعضهم بعضا ومن أمثلة النقد ف ي� عرصهم:
ي
ف
ض
ن
ـ� الـزكاة ،فقــال عمــر ناقــدا قولــه :كيــف تقاتــل النــاس؟ وقــد قــال رســول
أ� بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطـ
مــا جــرى بـ يـ� ب ي
ي
ـاب(ر� هللا عنهمــا) ي� مانـ ي
هللا(صل هللا علیه وســلم)(:أمرت أن أقاتل الناس ت
ح� يقولوا ال إله إال هللا فمن قالها فقد عصم م�ن ي ماله ونفســه إال بحقه وحســابه عىل هللا)؟،
ً
ن
ن
ـو� عناقــا كانــوا يؤدونهــا إىل رســول هللا(صــل هللا علیــه
فأجــاب قائــا :وهللا ألقاتلــن مــن فــرق بـ يـ� الصــاة والـزكاة ،فــإن الـزكاة حــق المــال وهللا لــو منعـ ي

وســلم) لقاتلتهــم عــى منعهــا) البخــاري ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)1335القشـ يـري ،مســلم بــن الحجــاج ،الجامــع الصحيــح ،رقــم(.)20
ت
التابع� ومن بعدهم ث
واالع�اض وظهرت مؤلفات ف� الخالف ي ن
ين
ب� العلماء.
ك� فيه النقد ،ومع تدوين العلوم زاد النقد
وعرص
ي
وب ـهــذه النقــوالت يتبـ ي ن
ـ� لنــا أن النقــد محمــود ومـ شـروع ،ويحتــوي عــى المصالــح العامــة لألمــة والعلــوم اإلســامية ،وبيــان الطريقــة األصــوب واألصــح
ف
ف
ف
ـ� بــأن مــن حيــث األصــل يدخــل
لهــم ي� جميــع مجــاالت الحيــاة ،ويكــون ســببا ي� التطــور والتقــدم واإلزدهــار ،وعــى ضوئــه يمكننــا بيــان حكمــه التكليـ ي
ف
ئ
ـا� إذا تحقــق ش�وطــه وعــى منهجــه ،وقــد يكــون غـ يـر ذلــك إذا كان النقــد مــن قبــل غـ يـر عالــم أو لــم ينــو صاحبــه الخـ يـر والصــاح
ي� بــاب الوجــوب الكفـ ي
ولــم يكــن مخلصــا فيــه .

نظرة الناس تجاه النقد:

ف
غ
و� مقدمتهــم أصحــاب رســول هللا(صــل هللا علیــه
اختلفــت رؤيــة النــاس للنقــد فلــم يكونــوا عــى نمــط واحــد تجاهــه ،فتجــد مــن يصـ ي لــه ويحبــه ي
وســلم) فكمــا قــال عمـ ض
ـر(ر� هللا عنه)»:رحــم هللا مــن أهــدى ّ
نن
ـدارم ( ،)163/1وهنــاك مــن النــاس مــن يرفــض النقــد،
إل عيـ ب ي
ي
ـدارم ،سـ الـ ي
ـو�» ،الـ ي
ي

وألســباب عديــدة منهــا :اإلعتقــاد بأنــه إنمــا بـ نـى أقوالــه عــى إســتقراء تــام فيمــا خــاض فيــه مــن المســائل ،فــا يحتمــل غـ يـر الصــواب ومــا ومــن يعارضــه
ف
ـ� مؤولــة أو منســوخة،
فالخلــل عنــده أو ي� تفكـ يـره ،ويحمــل عــى هــذا مــا نســب إىل بعــض الحنفيــة بــأن »:كل آيــة تخالــف مــا عليــه أصحابنــا ،فـ ي
وحديــث كذلــك فهــو مــؤول أو منســوخ» .الـ ب زـردوي ،عــ� بــن محمــد ،كـنز الوصــول(ص ،)373وكذلــك مــا قالــه إمــام الحرمـ ي ن
ـ� مــن الشــافعية »:نحــن
ي
ـ� وعامــة المسـ ي ن ش
نــدع أنــه يجــب عــى كافــة العاقلـ ي ن
ـافع ،ويجــب عــى العــوام الطغــام والجهــال األنــذال
ي
ـلم� �قــا وغربــا بعــدا وقربــا انتحــال مذهــب الشـ ي

ـبك ،اإلبهــاج1404( ،ه)(.)206/3
أيضــا انتحــال مذهبــه بحيــث ال يبغــون عنــه حــوال ،وال يريــدون بــه بــدال .»...السـ ي

ومنهــا عــدم ثقتــه بالناقــد وانتقاصــه لــه ،وقــد يكــون ســبب رفضــه للنقــد؛ ألن المســألة الـ تـى اختلفــوا فيهــا حمالــة األوجــه أو الوجهـ ي ن
ـ� ،وقــد يكــون
ي
بســبب اإلعجــاب بالنفــس ،وهــذا أخطــر أنــواع المنــع نســأل هللا تعــاىل الســامة منــه.

آداب النقد وأصوله:
عمليــة النقــد مـ شـروع متشــعب فلــه آداب عامــة وأصــول يجــب مراعاتهمــا لتكــون الجهــود مثمــرة مقبولــة موافقــة للواقــع والصــواب ،ومــن هــذه
اآلداب :

ف
)1الصــدق واإلنصــاف والعــدل واإلخــاص ،فهــذه أمــور البــد منهــا لــورود األمــر بهــا ي� نصــوص كثـ يـرة ،وألن اإلخــال بهــا يفقــد الناقــد ثقتــه ومروئتــه
عنــد النــاس.
)2االجتنــاب عــن تأويــات بعيــدة متكلفــة ،فهــو يقــدم جهــده للقـراء فــا يخـ فـى عليهــم تكلفــه وتأويالتــه البعيــدة وفعلــه هــذا يــؤدي إىل إبتعــاد النــاس
ْ ُ ْ َّ َّ
ف
ل] األنعــام مــن
عنــه ،ولــو نعــود إىل تراثنــا لنجــد مثــل هــذه التأويــات البعيــدة المتكلفــة ،كتكلــف الخــوارج ي� تأويــل قولــه تعــاىل[ِ :إ ِن الحكـ ُـم ِإل ِ ِ
ف
اآليــة( ،)57بــأن معنــاه :ال حكــم إال هلل ،وعــى ضوئــه اتهمــوا عليا(كــرم هللا وجهــه) بأنــه حكــم الرجــال ي� أمــر هللا عــز وجــل .ابــن تيميــة ،منهــاج الســنة
النبويــة (1،140ه) ،)283/8(،ابــن قيــم الجوزيــة ،إعــام الموقعـ ي ن
ـ� (1973م) .)215-214/1(،ومــع ذلــك أنهــم حكمــوا رجالهــم ،وكانــت لهــم دول
وه معروفــة ذكرهــا المؤرخــون ،ولــم يــروا بأســا ف ي� حكمهــم.
ي
ف
ف
 )3األمانــة ي� الحكــم والنقــل :لمــا نتصفــح ترصفــات الحــذاق ي� أحــوال الرجــال نراهــم يذكــرون مــا للـراوي ومــا عليــه ،فالناقــد بحاجــة إىل دقــة تامــة مــن
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
تتبــع األقــوال ،والمعرفــة بجميــع وجــوه القــول الــذي تكلــم فيــه غـ يـره ،ثــم يصــدر الحكــم المناســب فيــه ،فينبـغ ي أن يكــون الناقــد أمينــا ي� حكمــه عــى
غ�ه،لــم ينقــص مــن كالمــه مــا هــو مــن تمامــه ،ولــم يــزد عليــه.
أقــوال وآراء ي
ف
غ�ه،
وكذلك األمانة العلمية �ض ورية لكل باحث ،وهو داخل ي� دائرة حسن الخلق ،والمسلم أوىل بها عن ي
ف
وهــو منهــج علمائنــا فعــزو كل قــول إىل قائلــه ،قــال الثــوري» يذكــر بــأن نســبة الفائــدة إىل مفيدهــا مــن الصــدق ي� العلــم وشــكره ،وأن الســكوت عــن
ف
ـر� ،مواهــب الجليــل (ص.)13
ذلــك مــن الكــذب ي� العلــم وكفــره» ،أبــو عبــد هللا محمــد المغـ ب ي

ش
ال�ء إىل قائله» ،مخترص جامع بيان العلم وفضله (1992م) (ص.)922
وعن ابن عبد ب
ال� »:إن من بركة العلم أن تضيف ي
ف
والدكتــور الزلــ� إلـ ت زـرم بهــذه المزيــة ف� رســالته إىل حــد مــا فيضيــف األقــوال إىل قائليهــا ،خصوصــا إذا كان نقلــه عــن عالــم معـ ي ن
ـ� ،وإذا تــرف ي� الــكالم
ي
ي
ف
ف
ـبك :فكتــب ي� الهامــش :تعبـ يـر عــى الصحيــح ورد ي� بدايــة كالمــه  ..وهــذا
بالحــذف واإلضافــة يشـ يـر إليــه ،مثــال ذلــك :قولــه :أثنــاء نقلــه لــكالم ابــن السـ ي
ت
ـيأ�.
معطــوف عــى ذلــك ( .ص .)222إال أنــه عنــد ذكــر األحاديــث لــم يذكــر ال مصادرهــا وال تخريجــا لهــا كمــا سـ ي
ف
ف
تز
ـ� الصحيــح وكانــوا مــع ذلــك يأمــرون طالبهــم
 )4الــرام األدب ي� النقــد :فلــم يخــرج هــؤالء العلمــاء ي� نقدهــم وأحكامهــم عــن آداب البحــث العلـ ي
ً
ف
ن
تز
�ن
ـافع يومــا وأنــا أقول(:فــان كــذاب)! ،فقــال يل(:يــا إبراهيــم :إكــس ألفاظــك
بالــرام األدب ي� نقدهــم ،يقــول المـ ي
ـافع »:ســمع ي الشـ ي
ـز� ،تلميــذ الشـ ي
أحســنها ،وال تقــل كــذاب) .أصــول الحديــث ،محمــد الخطيــب(2006م) (ص.)267
ف
 )5الموضوعيــة :المقصــود ب ــها ت
ال�كـ ي زـر عــى موضــوع الدراســة وعــدم الخــروج عنــه ،وعــدم االنحيــاز إىل جهــة بــا برهــان ،وذلــك بتكثيــف الجهــد ي�
ف
إطــار موضــوع البحــث .الرسحــان ،أ.د .محـ ي يـى هــال ،أصــول البحــث وتحقيــق النصــوص ي� العلــوم االســامية ،ط2010(،1م)(،ص ،)32وقــد ركــز
ـ� عــى مســائل محــددة ،وإن كانــت ف ي� مواضــع متفرقــة ،ولــم يخــرج إىل غـ يـر المســائل الـ ت يـى قصدهــا هــو للبحــث والدراســة.
الدكتــور الزلـ ي

وأما أصول النقد:

ُ
ف
فهنــاك أســس وأصــول بعضهــا مــن البدهيــات يجــب اإللـ ت زـرام بهــا ،حـ تـى التذهــب جهــود الناقــد ســدى ،وبعــد التفكـ يـر والتأمــل لمــا كتــب ي� الموضــوع

األد�(1983م)(ص.)13
ـول (2011م)( .ص .)61إحســان عبــاس ،تاری ـ ــخ النقــد ب ي
جمــع عنــدي األســس التالية(:شــهيد ،الحســان ،نظريــة النقــد األصـ ي
ت
ـطح ليســهل عــى كل إنســان
 )1أن يكــون المشــتغل بالنقــد يتمتــع باألهليــة والصالحيــة القتحــام هــذا البــاب ،إذ لــو كان النقــد عبــارة عــن اعــراض سـ ي
أن يقــوم بــه ،فالبــد مــن التعمــق وضبــط األلفــاظ والمصطلحــات والمفاهيــم.
 )2توثيــق النقــد ،الناقــد مهمــا لــه طــول بــاع وحســن تفهــم ف� الفــن والتخصــص فالبــد لــه مــن توثيــق نقــده؛ فهــو يقــدم ت
إع�اضاتــه للنــاس وليــس لنفســه،
ي
فالنــاس يق ـرأون األســطر والكلمــات وليــس األفــكار والخيــاالت ،فيجــب توثيــق نقــده بالرجــوع إىل المصــادر األصليــة مهمــا أمكــن وإال فالثانويــة ،وال
يمكــن وال يقبــل النقــد بــا توثيــق.
ت
وال�هان،
غ�ه ،ال يوجه نقده عاريا عن البيان ب
بال�هان والحجة ،من المسلم أن الذي يع�ض وينتقد ي
)3النقد ب
ً
ض ف
ف
ـو� ي� الحيــاة .إذا فعمليــة النقــد ليســت عمليــة
فالبــد مــن إثبــات حقيقــة دعــواه ،وخطــأ المقابــل ي� المحــل الـنز اع ،فلــو جــاز النقــد بــا حجــة لتعــم الفـ
هينــة مــن الحكــم عــى اآلخــر بأنــه أخطــأ إمــا ف� قولــه أو رؤيتــه أو ترصفــه ،بــل النقــد مـ شـروع دقيــق بحاجــة إىل المقارنــة بـ ي ن
ـ� األقــوال واآلراء وتميـ ي زـر
ي
الصحيــح والراجــح عــن الســقيم والمرجــوح ،ولــم ينتــه بذلــك بــل بحاجــة إىل رسد األدلــة وكيفيــة االســتدالل والداللــة عــى المقصــود ،إضافــة إىل بيــان
المرجــوح ووجــه الوهــن فيــه.
)4أن يقــوم الناقــد بتحديــد محــل الـنز اع ،والموطــن الــذي يعـ تـرض عليــه ،فهــو إنمــا يبــذل جهــوده لبيــان الخطــأ ،فلــو لــم يحــدد موطــن الـنز اع ومحلــه،
ف
ـ� مقاصــد الباحــث األصليــة.
ليضطــرب عليــه الكتابــة وتختـ ي
ف
ال�عيــات حفــظ ش
)5يجــب أن تكــون غايــة الناقــد ف� ش
ال�يعــة وأحكامهــا ومقاصدهــا ،والقيــام بواجــب التناصــح ي� هللا تعــاىل تجــاه أخيــه المســلم،
ي
ِّ
ف
َ
والــذي ف� قولــه تعاىل(َ :و َت َو َ
اصــوا بالحــق) العــر مــن اآليــة( ،)3إذا كان � المســائل المتعلقــة بالعلــوم ش
ال�عيــة والدينيــة.
ِ
ي
ي
)6الهــدف مــن النقــد اســتدراك خطــأ أو زلــة وقــع فيهــا عالــم ،والحكــم عليــه بالضعــف والوهــن ،بغيــة بيــان الصــواب وإرشــاد السـ ي ن
ـالك� إليــه ،والحفــاظ
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ين
يحم هذه العلوم من الشــبهات ،فالنقد
المعني� بالموضوع ،وبــهذا اإلعتبار فالنقد حام
عىل المنهج الســديد ،وإيصال ما هو صالح وصواب إىل
ي
مقصــود لغـ يـره فهــو وســيلة لمعرفــة الصــواب مــن الخطــأ.

ً
)7االســتقالل وعــدم التعصــب :يجــب عــى الناقــد أن يكــون محايــدا لــم يتحـ ي زـر لجهــة عــى حســاب جهــة أو جماعــة ،أو رأي دون رأي آخــر ،وقــد نجــد
ف
ـ� بــأي ثمــن كان.
مثــل هــذه ي� التأري ـ ــخ ،فهنــاك مــن همــه الدفــاع عــن اتجاهــه الفكــري أو مذهبــه الفقـ ي

الزلم ف ي� النقد:
منهج العالمة
ي

ف
ف
إذا كان للنقــد هــذه المكانــة واألهميــة ف� الـ تـراث اإلســام ،فينبـغ ت
ال�كـ ي زـر عليــه واإلشــتغال بــه ي� كل عــر ولــكل علــم ،كمــا هــو الحــال ي� الســابق مــن
ي
ي
ي
ف
ف
لم هو من رواد إحياء هذا المنهج خصوصا ي� العراق وكوردســتان
االهتمام به والتمســك به ي� العلوم اإلســامية ،والجدير بالذكر أن الدكتور الز ي
ف
ـ� ف� اختيــاره لهــذا الموضــوع الــذي هــو مــن صميــم المنهــج اإلســام الرصـ ي ن
ن
ـ� ،فلــو لــم يقــدم غـ يـر
ي� عرصنــا ،يكفيــه فخـرا أنــه ســبق غـ يـره مــن الباحثـ ي ي
ي
رســالته هــذه لكفــاه فخـرا .
ف
وغ� ذلك مما عرفنا.
وقد سبقت أوصاف الرسالة ي� المقدمة ،من حيث الحجم والصفحات وسنة الطبع ي
اعتمــد الدكتــور ف� الكتابــة أســلوبا متمـ زـرا مي ـرا ،وذلــك ت
بال�كـ ي زـر عــى االختصــار والوضــوح ليقــرب عــى الق ـراء فهمــه ،وليكــون ســهل التنــاول قريــب
ي
ي
التــداول للدارسـ ي ن
ـ� ،وقــد حــاول تجريــده مــن االختالفــات غـ يـر ال�ض وريــة إىل حــد كبـ يـر.
يمكن إجمال منهجه ف� النقد وما ي ز
تم� به ف ي� النقاط اآلتية:
ي
 )1مصادره ف ي� الكتابة:

 القــرآن والســنة ،اســتدل بالنصــوص فيهمــا ،ســواء كان لإلســتدالل بهــا أو تلل�جيــح أو اعتمــد عليهــا إلثبــات آرائــه ووجهــات نظــره أو لبيــان المعـ نـى
َ َ ْ شَ َ ْ ِّ َ ْ ْ
ف
ف
ـس ِإ ِن
ـ
ن
اللغــوي ،ومــن أمثلــة تفسـ يـر اآليــات :أورد الدكتــور آيــة رقــم( )23ي� ســورة الرحمــن ففــر الســلطان ي� قولــه تعاىل[:يــا معــر ال ِجــن و ِال ِ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َّ
ْ
السـ َـم َاو َ ْ َ ْ
ْاسـ َـت َط ْع ُت ْم َأ ْن َت ْن ُفـ ُـذوا مـ ْـن َأ ْق َطــار َّ
ض فانفــذوا ل ت ْنفــذون ِإل ِب ُســل َط ٍان] الرحمــن( ،)33بأنــه العلــم المكتســب عــن طريــق العقــل.
ِ
ِ
ِ
ات والر ِ
ّ
(ص .)208وبالرجــوع إىل كالم المفرسيــن يتبـ ي ن
ـ� أنهــم ذكــروا أمــورا أخــرى .كالقــوة الـ ت يـى يتســلط بهــا عــى األمــر والملــك والقــدرة والحجــة كلهــا ســلطان».
ف
المــاوردي ،النكــت والعيــون( ،)434/5القرطـ ب يـى ،الجامــع ألحــكام القــرآن(2003م)( ،)170/17ابــن عــادل ،اللبــاب ي� علــوم الكتــاب1998( ،م)
(.)331/18

َ َ َْ َ ْ َ َ
ف
ف
ف
اك إ َّل َر ْح َمـ ًـة ل ْل َع َالمـ نَ
ـ�] رقــم ( )107ي� ســورة األنبيــاء أ كـ ثـر مــن مــرة (ص ،)208لبيــان أن الرحمــة ي�
ِ ي
ِ
كمــا فــر «الرحمــة» ي� قولــه تعاىل[:ومــا أرســلن ِ
ش
�ن
الب� ،ســواء كانت إيجابية( المنفعة المســتجلبة) أو ســلبية (الم�ض ة المســتدرأة)(....ص ،)209 -208هذه التفسـ يـرات
ه مصلحة ب ي
هذه اآلية ي
ال تجــد لهــا أي إشــارة إىل مصــدر ،وإن كانــت ليــس فيهــا مخالفــة واضحــة.
َّ َ ُ َ َّ ن َ ْ ُ ُ
َ َ َْ
ْ
اج ِلــدوا ك َّل َو ِاحـ ٍـد ِمن ُه َمــا ِمائــة َجلد ٍة]النــور مــن اآليــة(( ،)2ص )225عنــد موضــوع النســخ ،وكذلــك أورد قولــه
ا� ف
وذكــر قولــه عــز وجل[:الز ِانيــة والــز ِ ي
َ ف ُ
ً
َ ُْ
َ َ َ
تعــاىلَ [:و َمــا كان َ ُّربــك ُم ْه ِلــك القـ َـرى َحـ تَّـى َي ْب َعــث ِ ي� أ ِّم َهــا َر ُســول] القصــص ((،)59ص )225لبيــان صحــة قاعــدة (ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــص)،
َ
ُ
 ِّ َ ُ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ :نَ َّ
ـاس َمــا نـ ِّـز َل ِإل ْي ِه ْم]النحــل((،)44ص ،)221لبيــان أن وظيفــة الســنة عبــارة عــن البيــان ،وذكــر قولــه
ـ
لن
واســتدل بقولــه تعاىل [وأنزلنــا ِإليــك الذكــر ِلتبـ يـ� ِل ِ
َ
ُ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
تعاىل ف� النسخ ،وأنه نسخ التوجه إىل بيت المقدس[:قد ن َرى تقل َ
ب َو ْجه َك ف� َّ
الس َم ِاء] البقرة(( ،)144ص )219واستدل بقوله تعاىل[َ :ي ْسألونك
ِ ِي
ي
َ
ْ
ْ
َ ْ
ُ
َ
َّ
َ
ف
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
ْ
ٌ
و�
ـاس ]..البقــرة(( ،)219ص ،)217لتحريــم الخمــر وكل م ـرض لإلنســان .ي
ـر قــل ِف ِ
عـ ِـن الخمـ ِـر والميـ ِ ِ
وغ�هــا(ص ،)217ي
يهمــا ِإثــم ك ِبـ يـر ومن ِافــع ِللنـ ِ
الهامــش ذكــر أســماء الســور وأرقــام اآليــات ،وقــد يـ تـأ� إىل النصــوص ويبـ ي ن
ـ� المعـ نـى اللغــوي أو يفــر معـ نـى النــص إال أنــه لــم يقــم بتوثيــق كالمــه مــن
ي
مصــادر التفسـ يـر واللغــة ،ومثــال ذلــك مــا ســبق مــن تفسـ يـر الرحمــة بالمصلحــة والســلطان بالعلــم العقـ يـ� وغـ يـر ذلــك ممــا ســبق.
ف
ف
وأمــا منهــج الدكتــور ي� التعامــل مــع نصــوص الســنة ،فهــو اســتدل بهــا ي� مواطــن مختلفــة مــن رســالته ،ومــن أمثلــة األحاديــث الـ ت يـى ذكرهــا :قوله(صــل
ف
و� موضــوع
هللا عليــه وســلم)(:إذا حكــم الحاكــم واجتهــد وأصــاب فلــه أجـران )..الحديــث أخرجــه البخــاري ( )7352ومســلم ((،)1716ص ،)203ي
ف
النســخ مثــل بحديث(:كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور) ،مســلم(رقم  ،)977وكذلــك ي� تخصيــص العــام أورد حديــث(:ال يــرث القاتــل) ،أخرجــه أبــو
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ئ ف
ئ
ن
وغ�همــا .ولبيــان الفــرق أن الفــرض
ـا� وابــن القطــان ي
ـا� ي� الكـ بـرى رقــم ( ، )6367والدارقطـ ي ( ، )96/4وضعفــه النسـ ي
داود رقــم ( ،)4564والنسـ ي
والواجــب متخلفــان ،مثــل بقوله(صــل هللا عليــه وســلم)(:ال صــاة لمــن لــم يقـرأ بفاتحــة الكتــاب) البخــاري ( .) 756ومســلم((،)394ص ،)213إال
ف
ت
ـأ�:
أنــه يالحــظ عــى منهجــه ي� التعامــل مــع الســنة مــا يـ ي
ف
وغ�هم.
أ) ي� جميع الروايات واألحاديث ال يذكر
أسام الرواة مطلقا من الصحابة ي
ي
ف
نن
غ�ها .
ب) لم يذكر مصادر النصوص مطلقا سواء كان النص ي� المصادر المعتمدة المشهورة كالصحاح
والس� والمسانيد والمعاجم أو ي
ج) لم يقدم أي معلومة متعلقة بدرجة الحديث.
وغ�ها.
د) ال يذكر مايتعلق بالتخري ــج والحكم عىل الحديث من حيث الصناعة الحديثية صحيح ضعيف موضوع ،صالح لإلحتجاج ي
ف
وهــذه كلهــا بخــاف نصــوص القــرآن الكريــم والـ ت يـى ســبقت مــن ذكــره الســم الســور ورقــم اآليــات ،وقــد تصفحــت كتبــه فوجــدت أنــه هكــذا منهجــه ي�
التعامــل مــع الســنة ف ي� أ كـ ثـر مواطــن مــن مؤلفاتــه.

 الكتــب الفقهيــة مــن المذاهــب المختلفــة ،خصوصــا المذاهــب المدونــة المعروفــة ،اهتــم بنقــل كالم العلمــاء السـ ي نـابق� مــن الفقهــاء ،وأحيانــا ينقــل
ف
ف
ف
و� الهامــش ذكــر مالــه صلــة بالكتــاب مــن معلومــات
ال ي� المســتص� ،ي
مــن كتــاب محــدد ويذكــر كل مــا لــه صلــة بالمصــدر مثالــه :نقــل كالم الغ ـز ي
الطبــع :دار العلــوم الحديثــة ،بـ يـروت لبنــان ،مطبــوع مــع فواتــح الرحمــوت.
ف
ن
ف
ـدا�
أ� بكــر بــن عبدالجليــل الرشـ ي
أ� الحســن عـ يـ� بــن ب ي
و� الهامــش كتــب :تأليــف شــيخ اإلســام برهــان الديــن ب ي
ـ� ي
وبدايــة المبتــدي الحنـ ي
ف
المرغينـ نـا�(ت 596ه) الفقيــه الحنـ فـ� ،مطبعــة البــا� الحلـ يـى وأوالده ،مــع رقــم الجــزء والصفحــة .لكــن هذيــن المثالـ ي ن
ـ� فقــط ولــم يتكــرر ي� الرســالة،
بي
ي
ي
ي
فلــم يذكــر معلومــات الطبــع لبقيــة مصــادره ،وهــذا العمــل فيــه نظــر مــن حيــث مناهــج البحــث ،وقــد تعلمنــا مــن أمثــال العالمــة الدكتــور فهــل كان يقبــل
هــذا مــن أحــد طالبــه ف ي� كتابــة رســالته العلميــة؟.
ن
ّ
ف
ـ� ،وذكــر رقــم الجــزء
ومــن أمثلــة عــدم ذكــره لمــا يتعلــق بالمصــدر :نقــل كالمهــم دون أي إشــارة بمعلومــات المصــدر :كذكــره لــكالم الكاسـ ي
ـا� الحنـ ي
ش
ـ� وليــس ف� الهامــش ،بــا معلومــات الطبــع ،ال ف� الهامــش وال ف� ثبــت المصــادر والمراجــع ،ونقــل ف� الفقــه المالـ ش
والصفحــة ف� المـ ت ن
ـر�)
ي
ي
ي
ي
ي
ـ�(�ح الخـ ي
ي
ف
ف
ت
بــا معلومــات و� المـ ن
ـ� أيضــا .وكــذا الحــال بالنســبة لحاشــية ابــن عابديــن ،وتحفــة المحتــاج ،والمغ ـن ي البــن قدامــة ،وكذلــك يتكــرر هــذا ي� نفــس
ي
الموضــع للمصــادر والمراجــع( .ص.)211-210
 )2اإلعتمــاد عــى علــم المنطــق باعتبــاره مـ ي زـران للتعريــف والحــدود ،وألنــه علــم يبعــد األفــكار ويعصمهــا عــن الخطــأ ويســاعدها للصــواب ،كمــا واضــح
ف
ن
ـيوط ،معجــم
ـا� ،التعريفــات(1405ـه) (ص ،)208والسـ
مــن تعريفــه بأنــه »:آلــة قانونيــة ،تعصــم مراعاتهــا الذهــن عــن الخطــأ ي� الفكــر» الجرجـ ي
ي
مقاليــد العلــوم(2004م) (ص .)117وباختيــار هــذا النهــج مــن الكتابــة اختلــف مــع كثـ يـر مــن العلمــاء المتأخريــن والمعارصيــن الذيــن ينــادون بفصــل
مباحــث علــم األصــول عــن المنطــق؛ ألنــه تســبب الجمــود والركــود ف ي� علــم األصــول.
ومثالــه :قــال :القاعــدة المنطقيــة تق ـض ي بــأن المعـ ِّـرف والمعـ َّـرف يجــب أن يكونــا متحديــن بالــذات ومتغايريــن باالعتبــار(.ص )205العلــم ينــدرج
تحــت إحــدى المقــوالت(....ص.)205
ش
ش
ش
ـ�ء عــى نفســه....
ـ�ء عــى مايتوقــف عليــه يســتلزم توقــف الـ ي
ولــو توقــف اإليمــان بــاهلل عــى الــرع للزمــت االســتحالة المنطقيــة؛ ألن توقــف الـ ي
(ص.)209

ف
 )3االعتمــاد عــى اللغــة :ركــز الدكتــور ي� نقــده عــى اللغــة العربيــة لتفسـ يـر المصطلحــات وبيــان خطــأ المقابــل ورجحــان مــا ذهــب إليــه ،وهــذا مذهــب
ســائغ ومنهــج ســديد ،وقــد ســار عليــه العلمــاء عنــد المناظــرة والجــدل ،فتمســكوا باللغــة واســتعماالتها كمــا ف� بيــان معـ نـى القــرء بـ ي ن
ـ� الشــافعية
ي
والحنفيــة ،لكنــه ينب ـغ ي الرجــوع إىل كتــب اللغــة المعتمــدة لتوثيــق المعلومــة والتأ كــد عــى أن هــذا التفسـ يـر والتحليــل مـ شـروع ،ومــع ذلــك أغلــب
تفسـ يـرات الدكتــور اللغويــة مــن النحويــة والرصفيــة مــن قبلــه ،ولــم يـ شـر إىل المصــادر المعروفــة المختصــة باللغــة ،واعتمــد عــى المعلومــات المخزونــة

ف
عنــده مــن النحــو وقواعــده فأثنــاء ت
اع�اضــه عــى تعريــف الحكــم قــال :والضمـ يـر المسـ تـت� ي� (ورد) يرجــع إىل الحكــم المذكــور(.ص ،)206وكذلــك عنــد
ّ
تز
تز
المع�لــة العقــل حاكمــا  ...وهــذا المعـ نـى هــو الواضــح مــن العبــارة المذكــورة،
المع�لــة العقــل) قــال :أي :جعلــت
ـبك( وحكمــت
تفسـ يـره لقــول ابــن السـ ي
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ّ
وأســاس اســتدالله عــى كلمة(حكــم)( .ص.)208
ف
ـبك (:والحكــم إن تغـ يـر  )...قــال :ينبـغ ي أن يقــول :إن تبــدل وليــس تغـ يـر؛ ألنــه يوصــف الحكــم بالتغـ يـر،
وعنــد نقــده تعريــف الرخصــة ي� تعريــف ابــن السـ ي
والصــواب ف� مثــل هــذه األحــكام أن يســتعمل تعبــر التبديــل بــدال مــن التغــر( .ص ،)215وهــذا نقــد وترجيــح عــى أســاس اللغــة ،لكنــه لــم يذكــر ّ
أي
ي
ي
ي
ن
مصــدر للتفرقــة بـ يـ� التغـ يـر والتبــدل.
ف
تز
تز
المع�لــة
المع�لــة وطريقتهــم ي� التعامــل مــع النــص ،وقــد أعلــن ذلــك رصاحــة أ كـ ثـر مــن مــرة ،مــن ذلــك قولــه :أن فالســفة
 )4التأثــر الواضــح بمنهــج
هــم عقــاء األمــة اإلســامية بعــد الخلفــاء الراشــدين ،...إلــخ( ،ص.)208
ف
ت
تز
المع�لة ،ي ن
يأ�:
ولو بحثنا عن سبب إعجابه بمنهج
يتب� من خالل استقرائنا لكالمه ي� مواطن من الرسالة ،ويمكننا حرص األسباب بما ي
المع�لة؛ ألنهم – وحســب تصور الدكتور -ت
تز
اح�موا العقل وجمعوا بينه ي ن
وب� النص ،قال »:ولو عمل المســلمون
أوال :إنما أعجب الدكتور بمنهج
تز
المع�لة -إىل استخدام العقل مع النقل  ...لكانت المركبة نزلت عىل المري ــخ إسالمية ...إلخ» (.)208
بدعوتهم – أي:
ن ف
ف
تز
تز
ثانيــا :ف� حـ ي ن
ـ� ي� ســياق مدحــه
المع�لــة اعتمــدوا عــى العقــل وتفاعلــوا معــه ،كــره المســلمون غـ يـر
ـ� أن
المع�لــة العقــل - ،ي� اعتقــاد الدكتــور -كمــا تبـ ي
ي
تز
للمع�لــة مــا ســبق لــو عمــل المســلمون بدعوتهم...ثــم قــال :ولكــن انقلبــت

ً
هذه الحقيقة ؛ ألن ث
غ�هم؛ ألنهم جمعوا ي ن
ين
ب� العقل والنقل حسب كالم الدكتور.
أك�
المسلم� ضد العقل «(ص .)208إذا إنما فضلهم عىل ي
ف
تز
غ�هــم تأخــروا بســبب بغضهــم العقــل ،ويســتنبط
ثالثــا :أن
المع�لــة الســتعمالهم العقــل اســتطاعوا أن يواكبــوا التطــورات والتغـ يـرات ي� الحيــاة ،لكــن ي
هــذا مــن كالمــه الســابق ف ي� الفقـرات الماضيــة.
ف
رابعا :أن نظرتهم تجاه الحسن والقبح ث
أك� واقعية بدليل واقعنا المعارص ،كما قال ي� تعقيبه حول واقعية نظرتهم
تز
المع�لــة إىل القــول بــأن بإمــكان العقــل اكتشــاف بعــض أحــكام هللا بصــورة إجماليــة قبــل الـ شـرع ...ثــم قــال :ومــن تتبــع القوانـ ي ن
ـ�
للمســألة »:ذهبــت
وغ� اإلســام يجد أنها ال تتعارض مع روح ش
ين
ه من صنع العقل
ال�يعة اإلســامية ( )%60غالبا ،وهذه
ـام ي
ي
الوضعية لدول العالم اإلسـ ي
القوان� ي
تز
المع�لــة بــأن العقــل الســليم يســتطيع أن يــدرك األحــكام ش
ال�عيــة عــى أســاس الحســن والقبــح العقليـ ي ن
ـ�( .ص.)208
البـ شـري ،وهــذا يؤيــد صحــة كالم
يح� القارئ هو أنه لم يذكر مصدرا واحدا إلثبات الدعوى ،ولم يوثق المعلومة المقدمة ،وال سبيل
لكن الذي ي
تز
المع�لــة -لبيــان منهجهــم فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعاملهــم مــع النصــوص،
إىل مصــادركالم الدكتــور ،وهنــا يجــب عــى الباحــث الرجــوع إىل كتــب القــوم –
َ
أ كانــوا جمعــوا بـ ي ن
ـال هــم أعــداء العقــل؟.
ـ
ت
وبال
ـل
ـ
ق
الع
ـع
ـ
م
ـرب
ـ
ح
ال
ـوا
ـ
ن
أعل
ـم
ـ
ه
غ�
ـل
ـ
ه
و
ـل؟
ـ
ق
الع
ـوا
ـ
س
قد
ـم
ـ
ه
أن
ـل
ـ
ه
و
؟،
ـل
ـ
ق
والن
ـل
ـ
ق
الع
ـ�
ي
ي
ف
ف
ت
غ
ز
ـ� ليــس وحــده ي� اإلعجــاب بهــذه الفرقــة -المع�لــة -بــل هنــاك الكثـ يـر قديمــا وحديثــا
ي
و� بدايــة هــذه المســألة ينبـ ي أن نقــول أن العالمــة الدكتــور الزلـ ي
ّ
ن
ن
تز
ن
ـا� ،تمهيــد األوائــل
ـتا� ،الملــل والنحــل( ،)55/1الباقـ ي
ســلموا ســلم العقــل إىل المع�لــة .راجــع :الجوي ـ ي  ،اإلرشــاد(1405ـه) (ص ،)228الشهرسـ ي
ئ
ت
ن
ا� لمدونــات
وتلخيــص الدالئــل(1414ـه) ( ،)292ي
وغ�هــم ،وهــذا اإلطــاق بحاجــة إىل إعــادة النظــر؛ ألن الــذي تبـ يـ� يل مــن خــال متابعـ يـى واســتقر ي
ـ� النقــل والعقــل وتعاملهــم ف� هــذا الموضــوع تبـ ي ن
القــوم ومقارناتهــم بـ ي ن
ـ� يل أن الــذي يعنيهــم هــو الدفــاع والحفــاظ عــن أصولهــم الفكريــة ،وآرائهــم فيمــا
ي
يخــص ش
ال�عيــات ،إال أنهــم لمــا رأوا أن األمــر ليــس هينــا عــى النــاس قبولــه جــاءوا فألبســوه لبــاس العقــل والعقالنيــة ،فالحفــاظ عــى مبادئهــم هــو الهــم
ً
ً
ت
ـنأ� إىل أقوالهــم الدالــة عــى مــا أقــول.
ـ� ،وليــس رثاؤهــم للعقــل وحبهــم لــه ،وليــس هــذا كالمــا مجــردا عــن ب
ال�هــان سـ ي
الرئيـ ي
ت
تز
المع�لة للعقل والنص وأنقل لكل فقرة قوال أو ي ن
قول� ألئمتهم خوفا من اإلطالة ،وأبذل جهودي للرجوع إىل كتبهم:
نأ� إىل نظرة
واآلن ي
أوال :كيفية تعاملهم مع النصوص:
ُّ
تز
المع�لة وما روي عنهم ي ن
يتب� أنهم إذا تعارض النص مع مبادئهم ونقضها إما يردون النصوص،
باستقراء كالم
ف
ت
وه معروفة ي� الكتاب والسنة ،فهم
أو يؤلونها بما يناسب حالهم .مثال ذلك النصوص ي
ال� تثبت الشفاعة ي
يؤلونها؛ ألن من مبادئهم إنكار الشفاعة ،لكن السؤال الذي بحاجة إىل إجابة واضحة هو لماذا العقل ال يقبل

ف
ز
ـ�
الشــفاعة؟ ،مــا هــو المانــع ،خصوصــا إذا كانــت النصــوص أثبتتهــا؟ ،أيــن تعــارض وجــود الشــفاعة مــع العقــل؟ .كذلــك حالهــم ي� نفيهــم للمـ يـران الحـ ي
ف
ف
بم�ر أنه تعاىل ال يحتاجه ،فلماذا العقل يرفض ي ز
الم�ان
يوم القيامة الوارد ي� آيات القرآن والسنة النبوية ي� النصوص المعلومة ،دون أي حجة ،ب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ف
وهــل بإمكانــه العمــل ي� الغيبيــات كهــذه،
وكأنهم يعرفون عنه سبحانه وتعاىل ث
الوح والرسول(صل هللا عليه وسلم).
أك� من
ي
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واألعجــب ممــا ســبق أنهــم يــرون أن العقــل بإمكانــه نســخ النصــوص واألحاديــث عــى وجــه الخصــوص ،كمــا روي عــن النظــام »:إن حجــة العقــل قــد
تز
المع�لــة
تنســخ األخبــار منهــا األحاديــث النبويــة» .ابــن قتيبــة ،تأويــل مختلــف الحديــث(1973م) (ص .)43وهــذا هــو تعاملهــم مــع النــص ونــادت بــه
ومــن تبعهــم وكــرر عباراتهــم!!.
ف
بــل ي� واقــع األمــر هــذا هــو رفــض للنــص بخيــاالت وعقلهــم وليــس العقــل المطلــق بــل عقلهــم أي :حســب نظرهــم إذا تعــارض نــص أو خـ بـر فحاولــوا
جهدهــم للتوفيــق وإال يرفضــون النــص ،وجــاء النظــام فبـ ي ن
ـ� لنــا أن هــذا ليــس برفــض بــل نســخ نســخه مــا أطلقــوا عليــه العقــل.

تز
المع�لة جمعوا ي ن
ب� العقل والنقل ؟:
ثانيا :هل كانت
تز
المع�لــة جمعــوا بـ ي ن
ـ� النقــل والعقــل ،بــل أنهــم قدمــوا مــا يخــدم مبادئهــم عــى النقــل ،ومــن ثــم أطلقــوا
ـ� الصحيــح القــول بــأن
ال يناســب المنهــج العلـ ي
عــى المقــدم العقــل كمــا سـ ي ن
ـنب�.
ف
تز ف
ض
المع�لــة ي� عــره ،ولــم يطلــق هــذا اللقــب عــى ســواه ،فقــال ي� بيــان مراتــب األدلــة »:أولهــا العقــل؛ ألن بــه
ـا� عبــد الجبــار ،وهــو عمــدة
جــاء القـ ي
ف
ض
تز
المع�لــة(ص .)139وقــال أيضــا »:فــإن قيــل :مــا األدلــة؟ ،قيــل
ـا� ،فضــل اإلعـ ت زـرال وطبقــات
يعــرف أن الكتــاب حجــة ،فهــو أصــل ي� هــذا البــاب» .القـ ي
ف
ض
ـا� ،عبدالجبــار ،األصــول الخمســة
لــه :األربعــة :حجــة العقــل ،والســنة والكتــاب ،واإلجمــاع ،ومعرفــة هللا ال تنــال إال بالنظــر ي� حجــة العقــل .القـ ي
ت
زل(ت  246ـه) »:جــاءت حجــة العقــل بمعرفــة المعبــود ،وحجــة الكتــاب بمعرفــة التعبــد ،زحجــة الرســول
ـرس المعــر ي
(ص .)66قــال أبــو القاســم الـ ي
ن
ن
ـرس ،القاســم بــن إبراهيــم ،أصــول التوحيــد (1988م)(ص .)125-124والجاحــظ ،أبــو عمــرو
بمعرفــة العبــادة ،والعقــل أصــل الحجتـ يـ� األخريـ يـ�» .الـ ي
ً
بــن بحــر ،كتــاب الحيــوان( .)207/1ورســائل الجاحــظ ،رســالة ت
ال�بيــع والتدويــر( .)58/3أقــول أوال هنــا قــدم حجــة العقــل عــى النقــل فليــس هــذا

ن ً
ـ� ،إذا يع ـن ي ليــس هنــاك الجمــع بــل تقديــم وترجيــح ،وأمــا لفظــة العقــل اســتعملوه
مــن الجمــع بــل تقديــم واضــح ،ثانيــا :يقــول العقــل أصــل الحجتـ ي
ت
ـنأ� لبيانــه.
وخدعــوا بــه كثـ يـرا مــن النــاس فسـ ي
قال ش
ب� بن المعتمر ف ي� مدح العقل:
ف
هلل ُّ
واليرس.
ائد ...
العرس
وصاحب ي�
در
العقل من ر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لألمر .الجاحظ ،الحيوان(.)87/7
الشاهد
غائب  ...قضية
وحاكم يق�ض عىل
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ومفهوم كالمه ومقصوده هو أن العقل فقط هو الذي منبع هداية للناس ،وأنه غ
ين
األع� عليه دون
ينب� نصب
ي
ً
غ�ه مرشدا وأن يحذروا أن يفعلوا مثل من ضلوا واحتكموا إىل التقليد.
ي
ف
ف
ومــن اضطرابهــم ي� التعامــل مــع الســنة رفــض الصحــاح ،وقبــول مــا ال وجــود لهــا ي� كتــب أهــل اإلســام ،وهــذا ليــس افـ تـراء عليهــم بــل ســأنقل كالمهــم،
وهــذا أيضــا يبـ ي ن
ـ� أن همهــم ليــس للعقــل وال النقــل بــل الدفــاع عــن المبــادئ.
ً
ف
ف
ض
وغ�همــا
ـا� عبدالجبــار وأنــت احكــم :فهــو يذكــر روايــة ال تجدهــا ي� كتــب أهــل اإلســام ،حـ تـى الفقهيــة واألصوليــة ي
ي
و� روايــات واهيــة إســمع إىل القـ ي
ويســتدل بهــا دون تــردد!! .وه مــا ذكــره ف� مــدح واصــل بــن عطــاء بقولــه »:فقــد روي عــن النـ بـى :ســيكون ف� أمـ تـى رجــل يقــال لــه واصــل يصــل بـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ي
ي
ف
ت
ت
ض
ز
ز
ـا� ،عبدالجبــار ،فضــل اإلعــرال( ،ص .)241وكالعــادة أن مــن منهــج المع�لــة عــدم ذكــر مصــادر الســنة ي� األغلــب وال درجــة
الحــق والباطــل) ،القـ ي
ف
ث
ض
ـا� مــع رفضــه لألحاديــث الصحيحــة!!.
الحديــث ،وهــذه الروايــة التبــذل جهــودك لتعــر عليهــا ي� كتــب أهــل اإلســام ،ومــع ذلــك يســتدل بهــا القـ ي
وهــذا هــو منهجهــم ف� الجمــع بـ ي ن
ـ� العقــل والنقــل.
ي
ت
ت
ت
ض
ض
ز
ز
اإلع�ال (1974م) (ص. )213
اإلع�ال اتباع الدليل».
القا� عبدالجبار ،فضل
القا� ويقول »:إن أصل مذهب
يأ�
ومع هذا ي
ي
ي
تز
المع�لــة لمــا ســمع حديث»الصــادق المصــدوق» ،والــذي ورد فيــه بدايــة خلــق اإلنســان
وتأمــل كالم عمــرو بــن عبيــد وهــو مــن أ كـ بـر شــيوخ ورؤســاء
غ�همــا مــن أهــل السـنن والمســانيد.
والقــدر؛ البخــاري ،رقــم( )6893و( ،)1226ومســلم رقــم( .)2643وأخرجــه ي
فرفض عمرو الحديث رفضا قاطعا وقوله فيه مشهور ،وذلك ألن الحديث أثبت القدر ،علما أنه َّ
مخرج ف ي� الصحاح.
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ومن حقنا أن نسأل أهذا هو الجمع ي ن
تنص�
ب� العقل والنقل؟ أو اإلعتماد عىل العقل واإلهتمام به؟ ،أو هو
ي
الهوى والرأي المجرد عن العقل عىل ش
ال�ع؟.
قص�ة.
غ�هم أعلنوا الحرب مع العقل
وبالتال هم أعداء العقل؟ وهذا أيضا بحاجة إىل وقفة ي
وهل ي
ي
وبعض هذه المسائل لها صلة بأصول الدين وكان من األوىل أن يسمو قلم الدكتور عنها وعن الخوض فيها.
ف
ف
ـبك ،ولــم يشــمل جميــع مباحــث الكتــاب بــل كمــا أشــار ي� مقدمــة رســالته بقولــه» ومــن
 )5حــر دراســته ي� كتــاب جمــع الجوامــع البــن السـ ي
ً
ف
ت
ـام إىل تالميذنــا األع ـزاء ي� المــدارس الدينيــة بادئــا
هــذا المنطلــق بــادرت إىل نقــل بعــض مالحظـ ي
ـا� المتواضعــة فيمــا يتعلــق بأصــول الفقــه اإلسـ ي
بكتاب(جمــع الجوامــع) .أخطــاء أصوليــة(ص.)204
اع�اضاتــه ونقــده ف� التعريفــات ،ومــن ت
 )6أ كـ ثـر ت
اع�اضاتــه عــى التعريفــات :اعـ تـرض عــى تعريــف الفقــه مــن الناحيــة اإلصطالحيــة ،ألن المصنــف لــم
ي
ف
ش
ـ� ،واعـ تـرض عــى تعريــف الرخصــة (ص ،)214والعــام (ص،)216
يذكــر تعريــف الحكــم الــر ي
ـ� إىل نفســه والوضـ ي
ع مطلقــا ثــم عــى تقســيم التكليـ ي
ف
ّ
ـبك لكنــه ي� األ كـ ثـر هــو ناقــل لهــذه التعريفــات وليــس مبدعــا
والتخصيــص ،وتعريــف القيــاس .والمالحــظ أن الدكتــور وجــه انتقاداتــه إىل ابــن السـ ي
ـبك بــل اعـ تـرض عــى الذيــن ذكروهــا.
وصائغــا لهــا ،فــكان األوىل أن ال يقيــد نقــده بابــن السـ ي

ن
الزلم وانتقاداته
الثا� :اختيارات الدكتور
المبحث
ي
ي

ف
ـ� يتمتــع بقــدرة علميــة هائلــة خصوصــا ي� العلــوم العقليــة وكذلــك النقليــة إىل حــد كبـ يـر ،فتؤهلــه؛ ألن يعـ تـرض وينتقــد ويختــار
كان الدكتــور الزلـ ي
ف
ف
ويرجــح ،وتتجــى خصوصيتــه ي� الوقــوف إىل جــل المســائل األصوليــة ،وهــذه رصاحــة مــن قبلــه جعــل لــه رؤيتــه ي� مســائل ال تحــى فتجــده ينتقــد
ف
ف� التعريفــات واالســتدالل ت
وال�جيــح ،وقــد خصصنــا هــذا المبحــث لــرد إختياراتــه ي� الرســالة ،واالختيــارات جمــع إختيــار ،ومعنــاه :التفضيــل
ي
وغ�هــا.
واإلصطفــاء ،وللعلمــاء عــدا هــذه اللفظــة ،تعبـ يـرات أخــرى كقولهــم :األوىل ،أميــل ،األرجــح ،واألصــح أو األظهــر ي
لم ف ي� الرسالة مع التعقيب عليها إن وجد:
ومن اختيارات الدكتور الز ي
ت
ـبك مــن التعريفــات
)1اع�اضــه عــى تعريــف الفقــه واختــار أن يقــال :هــو األحــكام نفســها وليــس العلــم بــه(.ص ،)205والتعريــف الــذي أورده ابــن السـ ي
المشــهورة وإال فهنــاك تعريفــات أخــرى لفقــه ،ولــم يخــل تعريــف مــن التعريفــات عــن االعـ تـراض والنقــد ،والدكتــور لــم يكــن أول مــن اعـ تـرض عليــه
ُ
ف
بــل هــو اعـ تـراض قديــم ،اإلســنوي جمــال الديــن ،نهايــة الســول (ص ،)13وقــد اعـ تـرض عــى المؤلــف ي� حياتــه بعكــس هــذا ،لكــن كالمــه يحتــوي
عــى جــواب لهــذا أيضــا ،فقيــل للمؤلــف لمــاذا حذفــت المعرفــة ف� تعريــف األصــول ،وأثبــت العلــم ف� تعريفــك للفقــه؟ ،فأجــاب عنــه ،وبـ ي ن
ـ� أســباب
ي
ي
ف
ن
ـا� حــذف المعرفــة قصــدا ،فقــال :دالئــل ،معنــاه أنــه إنمــا عــرف الفقــه بذلــك
اختيار(العلــم باألحــكام) بــدال مــن القول(األحــكام نفســها)؛ ألنــه ي� الثـ ي
ف
ت
ـ� »:أن اســتعمال العلــم للفقــه أقــرب
لغــرض وليــس لضعــف الملكــة أو تقصـ يـرا ي� العلــم .وخالصــة مــا قالــه عــى مــن اعــرض عليــه بمثــل الدكتــور الزلـ ي
ف
إىل اســتعمال اللغــوي؛ ألنــه لغــة هــو الفهــم بخــاف األصــول» .منــع الموانــع(ص ،)91 -88ي� منــع الموانــع(ص ،)91 -88ولــو رجــع الدكتــور إىل
جوابــه قبــل كتابــة المالحظــة لــكان أحســن!.
ف
والمعــارصون أيضــا تطرقــوا لهــذا الموضــوع ي� تعريــف الفقــه فاليتســع المجــال لــرد كالمهــم .راجــع :د .فريــد األنصــاري ،مفهــوم العالميــة ،مــن الكتــاب
ق
ف
ـاد� ،منهــاج تدريــس الفقــه (ط2012/1م(،ص ،)271و د .ســعيد حليــم،
إىل الربانيــة»( ،ط2011(2م)(،ص،(103 –102 -101و د .مصطــى صـ ي
ّ .
عوائــق تدريــس العلــوم ش
ورد عــى دكتورنــا الشــيخ نــوري فــارس ردا جميــا .أخطــاء أخطــاء أصوليــة (ص. ) 4-3
ال�عيــة»(2014م)(،ص)18
 )2تكليــف المكـ َـره :قــال المؤلف(والصــواب امتنــاع تكليــف الغافــل والملجــأ ،وكــذا المكــره عــى الصحيــح) ،وهــذا قولــه هنــا وقصــده بالتكليــف أي
َ َْ
ْ َْ
تز
المع�لــة ،إال أن
القصــاص وليــس مطلــق التكليــف بدليــل قولــه بعــدهَ »:و ِإثـ ُـم الق ِاتـ ِـل ِ ِليثـ ِـارِه نف َسـ ِـه»  ،وقــول المؤلــف هنــا موافــق لمــا ذهــب إليــه
المؤلــف رجــع عنــه إىل تكليفــه ،وال أشــك أن الدكتــور اطلــع عــى كتــاب المؤلــف :منــع الموانــع ،وكذلــك كتابــه :األشــباه والنظائــر ،بــل أ كـ ثـر الكتــب الـ ت يـى
رووا رجوعــه إىل القــول بتكليــف المكـ َـره ،لكــن يبــدو أن معلومــات الدكتــور تعــرض للنســيان .والمكــره مكلــف جنائيــا بإجمــاع (ص ،)211والمؤلــف كمــا
بت�ئتــه بــل كمــا ســبق كالمــه عــى القصــاص فقــط.
ســبق لــم يقــل ب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـبك مختــر بــل بــذل (رحمــه هللا) جــل جهــوده فعــر األلفــاظ وقــدم المقصــود بأقــر عبــارة ،وبعــض كلماتــه تشــبه
ذكــر الدكتــور أن كتــاب ابــن السـ ي
ف
ث
ن
ـبك عـ َـرف مذاهــب العلمــاء ي�
الرمــز ،وذلــك ألنــه ألــف كتابــه لغـ يـر المبتدئـ يـ� وألهــل عــره ،وهــم أ كــر تفوقــا مقارنــة بعصــور مــن بعــده ،فابــن السـ ي
وه:
ذلــك؛ ألنــه ذكــر إشــارات واضحــة ي
ً
ف
ي� بدايــة المســألةلم يطلــق القــول فيهــا بــل قــال :الصــواب ،وكلنــا نعــرف أن هــذا يع ـن ي فيــه اختــاف ،ولكنــه صـ ّـوب هــذا المذهــب ،إذا فهــو عالــم
بدقائــق المســألة لــم يكــون ضعيفــا ف ي� الفقــه!!!.
ومن ثم قال :عىل الصحيح ،وهذا يوضح أن االختالف فيها قوي.
غ�
غ� آثم ،وال ي
وبعد ذلك قال(:كذا المكره) ،وأبدل الدكتور بـ(كذلك) .وبعد هذه القيود كلها لم يقل أنه ي

ف
معاقــب كمــا واضــح مــن :قوله(:وإثــم القاتــل إليثــاره نفســه) ،األنصــاري ،زكريــا ،حاشــية عــى المحـ يـ�(2007م) ( .)217/1وقــال الـ شـراح ي�» إثــم
ش
فئ
�ء تعلــق بــه اإلثــم؟ واإلثــم تعلــق بــه
القاتــل» ،جــواب ســؤال تقديــره إذا كان المكــره عــى قتــل المــكا� ليــس بمكلــف بالقتــل وال بنقيضــه فــأي ي
لتقديــم نفســه بالبقــاء .السـ ن
ـيناو� ،حســن ابــن الحــاج ،األصــل الجامــع إليضــاح الــدرر المنظومــة ف ي� ســلك جمــع الجوامــع( ،ص.)9
ي
ف
ن
ـيوط أن ي� تكليــف المكــره
ومــع ذلــك قــال العلمــاء أن ابــن السـ ي
ـبك رجــع عــن هــذا القــول إىل مذهــب األشــاعرة القائلـ يـ� بتكليــف المكــره .كمــا أفــاد السـ ي
تز
ن
ـبك ف ي� جمــع الجوامــع.
عــى مــا أ كــره عليــه قولـ يـ� ،أحدهمــا وهــو مذهــب المع�لــة أنــه ممتنــع ،وصححــه ابــن السـ ي
ن
ـا� :يجــوز (تكليفــه) وهــو مذهــب األشــاعرة ،وذكــر أن المصنــف رجــع إليــه أخـ يـرا ،فالمســألة مختلــف فيهــا ،فمــن أخــذ بواحــد منهمــا ال يعتـ بـر
والثـ ي
ـ� ،حلوحلــو أحمــد بــن عبــد الرحمــن ،الضيــاء الالمــع ش�ح جمــع الجوامــع (1999م)( ،)165/1األشــباه والنظائــر( ،)124األم
خطــأ .الظليـ ي
ـبك ،بتحقيــق :ســعيد
ـافع( ،)209/3اإلحــكام لآلمــدي( ،)154/1منــع الموانــع عــن جمــع الجوامــع ،تــاج الديــن ،عبدالوهــاب بــن عـ يـ� السـ ي
للشـ ي
الحمـ يـري ،دار البشــائر ،ط1999(،1م) (.)110-102-99

 )3يــرى الدكتــور أن مراجعــة الفقــه اإلســام بــل وأصولــه مــن �ض وريــات اليــوم ف� حيــاة المسـ ي ن
ـلم� لكــن ليــس مــن زوايــا الـ ت يـى نــادى بهــا اآلخــرون بــل
ي
ي
ف
أهــم زوايــا المراجعــة عنــده ف ي� األمثلــة الـ ت يـى لــم تبــق لهــا وجــود ي� واقــع الحيــاة كأمثلــة العبيــد والجــواري (ص.)204
ال� يتمناها الدكتور قد بدأت منذ ت
ت
ف�ة ال بأس بها ،ويعود بدايتها إىل العرص
ومن المعلوم أن الحركة العلمية ي
ن
ين
ـام وخصوصا مجلة األحكام العدلية ،ومن ثم اســتمرت حركة التجديد والمراجعة إىل أن أسســت مجمعات
العثما� فظهرت
ي
بتقن� الفقه اإلسـ ي
ف
ومنظمات لنفس الغرض ،ومن ثمراتها الموسوعات الفقهية ي� العرص الحديث ،ومجالس اإلفتاء ،فال تجد حادثة إال وقد خاض فيها المعارصون
فأفتوا فيها ،كاالستنساخ ش
وغ�ها.
الب�ي ،وأطفال األنابيب والتأمينات والحقوق المعنوية كحق التأليف والرمز التجاري ي
ف
تز
 )4اختار الدكتور أن اإليمان باهلل تعاىل واجب عقل وليس ش�عيا ويحاسب عليه اإلنسان قبل ش
المع�لة،
ال�ع( .ص .)210وهذا ي� األصل كالم
ي
ت
ت
ض
ز
ز
ن
ـا� عبــد الجبــار :أن معرفــة هللا واجبــة مــن جهــة العقــل» فضــل اإلعــرال وطبقــات المع�لــة( .)183إال أن هنــاك فرقــا كبـ يـرا بـ يـ� المعرفــة
قــال القـ ي
ف
تز
تز
المع�لــة وبـ ي ن
المع�لــة أهــون ،وال أحــب التفصيــل ف ي� هــذه المســألة؛ ألنهــا ال صلــة لهــا بأصــول الفقــه.
ـ� كالم الدكتــور ي� اإليمــان ،فــكالم
الـ ت يـى قالهــا
تز
ـ� العقــل والنقــل(ص ،)208وقــد ســبق الــكالم عــى هــذه المســألة وتبـ ي ن
المع�لــة واختــار أنهــم جمعــوا بـ ي ن
ـ� أن اإلطــاق غـ يـر مناســب .وأمــا
 )5ثنــاؤه عــى
الجــزء اآلخــر مــن كالم الدكتــور فهــو :ولــو عمــل المســلمون بدعوتهــم إىل اســتخدام العقــل مــع النقــل ....إلــخ( .ص ،)208وهنــا ينبـغ ي أن نذكــر أســتاذنا
ـي� ،ولــم يقدمــوا للمسـ ي ن
ـ� ونصــف قــرن ف� عــر العباسـ ي ن
الكريــم أنهــم حكمــوا العالــم اإلســام قرنـ ي ن
ـلم� إال بــاء ونقمــة ،ففرضــوا عــى عامــة النــاس
ي
ي
الخضــوع لمبادئهــم وامتحنوهــم وعاقبــوا مــن أنكــر عليهــم .ابــن كثـ يـر ،البدايــة والنهايــة 1988( ،م)( ،)229/4و(.)280/10
ف
 )6اختــار بــأن العقــل يأمــر بطاعــة هللا ويوجــب مــا أوجبــه ويحــرم ماحرمــه هللا غالبــا .ويعقــب عــى هــذا الــكالم أنــك ال تجــد ي� التأريـ ـ ــخ ملــكا ورئيســا
يأمــر بالعــدل ويبتعــد عــن الظلــم إال نــادرا ،مــع أن كل الملــوك كانــوا أصحــاب العقــول فلمــاذا لــم يســتعملوا العقــل مــن قبــل هــؤالء ،وورد ذكــر بعضهــم
ف ي� القــرآن الكريــم ،فلمــاذا عقولهــم يأمرهــم بالظلــم والفســاد والقتــل ؟ .وحـ تـى عامــة النــاس قبلــوا أن يكونــوا لهــم عبيــدا أليــس لهــؤالء وهــؤالء عقــل؟ .
ن
ش
ن
ـا� واجــب عقـ يـ� ،وتعليلــه هــو لإلبتعــاد عــن الــدور واللــزوم(،ص .)209وكمــا ســبق هــذا هــو
 )7اختــار التفرقــة بـ يـ� األحــكام ال�عيــة واإليمــان ،فالثـ ي
تز
المع�لــة ،وموضــوع اإليمــان خــارج عمــا نحــن فيــه؛ ألنــه داخــل ف ي� أصــول الديــن ،وإال فهــو يحتــاج إىل تعقيــب.
مذهــب
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 335

 )8اختار أن االختالف ف� الفرض والواجب معنوي ،وليس ظ
السبك.
بلف� كما قال ابن
ي
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ظ
ن
ال ي� المســتص� ( ،)158/1واآلمــدي ي�
والخلــف لف ـ ي هكــذا ورد ي� الكتــب األصوليــة المنســوبة إىل طريقــة المتكلمـ يـ� مــن ذلــك الغ ـز ي
ف
ف
ـبك عــن هــذا االعـ تـراض
اإلحــكام( ،)88/1وابــن قدامــة ي� روضــة الناظــر(ص ،)16وابــن الحاجــب ي� المختــر( .)232/1وقــد أجــاب ابــن السـ ي
ظ
ّن
ـدع أبــو حنيفــة أنــه واجــب
(الخلــف لفـ ي ) وبـ يـ� أن مــا ذهــب إليــه هــو الصــواب ومــن كالمــه »:وأمــا تـرادف الفــرض والواجــب فواضــح؛ ألن الــذي يـ ي

غـ يـر فــرض ،إن مــدح فاعلــه وعاقــب تاركــه فهــو الفــرض عندنــا ،وإن لــم يعاقــب تاركــه مــع مــدح فاعلــه فهــو الســنة ...ثــم قــال :غايــة األمــر أن بعــض
ف
ـبك،
الواجبــات يكفــر جاحدهــا ،وهــذا مســلم فــإن قــال أبــو حنيفــة :ال أســميه واجبــا ،وإنمــا أســميه فرضــا ،نقــول :هــذا خــاف ي� اللفــظ» .ابــن السـ ي
منــع الموانــع(.)121 -118
 )9اعـ تـرض عــى تعريــف الرخصــة ،واختــار ف� تعريفهــا إبــدال لفظة(تغـ يّـر) بـ(تبـ ّـدل) (ص ،)215ألن كال الحكمـ ي ن
ـ� جاهــز ومتوفــر ،فــا يوصــف أحدهمــا
ي
بالتغـ يـر .. ،إضافــة إىل أن حكــم هللا ال يجــوز أن يوصــف بالتغـ يـر؛ ألنــه قديــم(ص .)215وهــذا النقــد واالختيــار البــد أن يبـن ي عــى اللغــة واالســتعمال
ََ
ّ
ف
اللغــوي لــكل مــن (تغـ يّـر و تبــدل)،كل منهمــا مــن بــاب تف َّعــل ،فــإذا وردا كم ـرادف فــا ســبيل لالعـ تـراض ،وإال فاســتدراك الدكتــور ي� مكانــه ،ومــع أن
الدكتــور لــم يذكــر ّ
أي مســتند وال مصــدر لكالمــه إال أن الرجــوع إىل المصــادر المختصــة باســتعمال األلفــاظ ومعانيهــا يتبـ ي ن
ـ� لنــا الحقيقــة.
ّ
ّ
ش
ش
ـ�ء مــن حالــة
ـ�ء عــن حالــه ،وبدلــت :إذا غـ يـرت هيئتــه ،الفــروق اللغويــة( .)114/1وقــال المنــاوي :التغـ يـر :انتقــال الـ ي
قــال الفـراء :التبديــل :تغيـ يـر الـ ي
ألخرى.
ن
ّ
ش
ن
ـا� :لتبديلــه بغـ يـره
ـ�ء دون ذاتــه ،يقــال :غـ يـر داره ،إذا بناهــا غـ يـر الــذي كان .الثـ ي
وقــال الراغــب :التغيـ يـر يقــال عــى وجهـ يـ� :أحدهمــا لتغيـ يـر صــورة الـ ي
بغ�همــا .المنــاوي ،التعاريــف(1410ـه)
ـام ودابـ ت يـى أبدلتهــا ي
نحــو غـ يـرت غـ ي

(ص.)191

ف
بالتغي� ،قال ابن منظور »:األصل ف� التبديل :ي ش
ال�ء عن حاله ،واألصل ي� اإلبدال
وقد فرس التبديل
ي
ي
تغي� ي
جعــل ش�ء مــكان ش�ء آخــر ،كإبدالــك مــن الــواو تــاء ف� تــاهلل» لســان العــرب(1405ـه)( .)95/4كتــاب العـ ي ن
ـ�( .)81/15فلــو تأملنــا كالم ابــن منظــور
ي
ي
ي
ت
ـأ� بنفــس معـ نـى التغـ يـر الــذي حــذر منــه الدكتــور،
لنجــد أن التغـ يـر أهــون ،إذا هــو التحــول مــن حالــة إىل أخــرى ،أمــا التبديــل فهــو أوســع كمــا مثــل لــه ،ويـ ي
ن
وغ�هــم فهمــا اســتعمال
ـا� :عنــد أهــل اللغــة ي
ـبك اعتمــد عــى هــذه المعـ ي
ومــع أن أهــل اللغــة يســتعملون التبديــل ويفرسونــه بالتغيـ يـر ،وأن ابــن السـ ي
ن
ش
ن
ن
ـ�ء دون ذاتــه.
كمـرادف ،ففــروا التبديــل بالتغيـ يـر ،وخصوصــا المعــى األول لألصفهـ ي
ـا� يبـ يـ� أن التغـ يـر :تغيـ يـر صــورة الـ ي
ش
ـبك يقولــون المـراد بالتغـ يـر ليــس الحكــم بــل أن المتغـ يـر حقيقــة إنمــا هــو التعلــق
ولــم أجــد مصــدرا يفــرق بينهمــا بمــا ذكــره الدكتــور ،وأن �اح ابــن السـ ي
ال الحكــم وتغـ يـر الحكــم محــال .حاشــية العطــار عــى ش�ح الجــال المحـ يـ�(.)44/1
ت
ـبك( ،)299-298/1وقــال غـ يـر جامــع؛ ألنــه ال يشــمل إال
 )10اعــرض الدكتــور عــى تعريــف العام(لفــظ يســتغرق الصالــح لــه بــا حرص)(ابــن السـ ي
ـبك
العــام اللغــوي ،واختــار لتعريفــه بقولــه :الصــواب العــام هــو :مــا يســتغرق الصالــح لــه دفعــة واحــدة لغــة أو عرفــا أو عقــا) (ص ،)216لكــن ابــن السـ ي
ف
إنمــا عــرف العــام ي� المبــادئ اللغويــة ،فهــو يتحــدث عــن العــام اللغــوي وليــس غـ يـره ،ولــو تطــرق إىل غـ يـره لــكان خروجــا عــن الموضوعيىــة ،ومــع ذلــك
أشــار إىل أن العــام قــد يكــون عرفيــا وعقليــا كمــا ذكــره الدكتــور أيضــا.
ّ
ّ
ت
ت
تز
ـأ�
ـبك (:وحكمــت المع�لــة العقــل) فلــم يغفــل العلمــاء عــن ذلــك لكنهــم عرفــوا أن الفعل(حكــم) يـ ي
 )11وأمــا مــا يخــص اع�اضــه عــى قــول ابــن السـ ي
بمعــان ،قــال العطــار :صيغــة ّ
فعــل هنــا ليســت للتصيـ يـر؛ ألنهــم لــم يصـ يـروا العقــل ،وليــس الم ـراد بكــون العقــل حاكمــا عندهــم أنــه منـ ش ئ
ـ� للحكــم إذ
المنـ ش ئ
ـ� لــه اتفاقــا منــا ومنهــم -ليــس إال هللا تعــاىل -بــل المـراد أنــه مــدرك لحكــم هللا تعــاىل « .إذا تنبــه العلمــاء لهــذه المالحظــة لكنهــا لهــا تفسـ يـر واضــح
بــا تكلــف فالدكتــور ليــس أول مــن اســتدرك  ،ولــم يكــن اســتعمال اللفظــة خطــأ  ،والدليــل هنــا هــو اللغــة كمــا رأينــا.
ف
ف
 )12مــا يتعلــق بالقيــاس :فاعـ تـرض ي� تعريفه(حمــل معلــوم عــى معلــوم لمســاواته ي� علــة حكمــه عنــد الحامــل) المحـ يـ� مــع العطــار( ،)239/2فقــال
ف
ف
الدكتــور :المفــروض أن يقــول :حمــل معلــوم عــى معلــوم الشـ تـراكهما ي� علــة الحكــم عنــد الحامــل) أي :اإلشــكال ي� كلمة(مســاواة)(ص ،)226وابــن
ُ ْ ُ ْ
ف
ف
ف
ت
ـوم آخـ َـر الشـ تـراكهما ي�
ـوم ي� معلـ ٍ
ـبك عــدل عــن االشــراك الــذي اســتعمله العلمــاء قبلــه عمــدا؛ ألنــه قيــل ي� تعريفــه »:إثبــات مثـ ِـل حكـ ِـم معلـ ٍ
السـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ُ
ش
ن
ش
ـوا� لجمــع
علـ ِـة الحكــم عنــد المثبــت» .البــري أبــو الحسـ يـ� ،المعتمــد(1303ـه)( ،)206 /2فاختــار المســاواة ألغـراض ذكرهــا الــراح وأهــل الحـ ي
ـ� هــذا المعـ نـى وبـ ي ن
الجوامــع ،منهــا :أنــه إنمــا اختــار المســاواة لتطابــق معنــاه اللغــوي إذا القيــاس ف� اللغــة التســوية ،وأن لفــظ المشــاركة مشـ تـرك بـ ي ن
ـ�
ي
ف
ف
ف
ت
المناصفــة ي� صفــة المــال كقولــك :اشـ تـرك زيــد وعمــرو ي� المــال ،واجتنــاب اللفــظ المشــرك ي� التعريــف أوىل» .أبــو زرعــة ،الغيــث الهامــع(2004م)
(ص،)515-514

ف
ف
ت
«االش�اك» ي�
وابن القاسم العبادي ،اآليات البينات(2012م)( .)4/4ومع ذلك كله أنه ذكر ي� اإلبهاج
ف
أخ�ا.
تعريف القياس1404(.ـه) ( .)3/3وإن كان
المعت� هو ما ورد ي� جمع الجوامع ألنه ألفه ي
ب
ف
ت
ـبك(ص،)223
ـبك مــع تأســفه لهــذه الزلــة الـ يـى وقــع فيهــا ابــن السـ ي
 )13اختــار الدكتــور حــذف دور القيــاس ي� النســخ معقبــا عــى كالم ابــن السـ ي
ف
ن
ـبك هــو »:ويجــوز عــى الصحيــح النســخ بالقيــاس ،وثالثهــا:إن كان جليــا ،والرابــع :إن
ولكنـ ي ال أحــب التــرع ي� هــذه المســألة ،ونــص كالم ابــن السـ ي
ف
كان ي� زمنه(عليــه الســام) ،والعلــة منصوصــة» .جمــع الجوامــع مــع حاشــية العطــار عــى ش�ح جــال المحـ يـ�( ،) 309/1قــال المحـ يـ� مفـرا كالم
ـبك أن يقــول بجــواز نســخ النــص بقيــاس غـ يـر مســتند
المصنــف :الســتناده-أي :القيــاس -إىل النــص فكأنــه الناســخ ،فــا يتصــور مــن عالــم كابــن السـ ي
ف
ف
ـبك نفســه ،فهــو يقــول ي�
ـبك،
ي
وكالم هــذا إنمــا جــاء عــن دليــل مــن ابــن السـ ي
ـ� فكيــف بابــن السـ ي
إىل النــص ،بــل لــو ســألت طالــب علــم ألجابــك بالنـ ي
اإلبهــاج »:أمــا النســخ بالقيــاس فاختــار فيــه أنــه يصــح إن كانــت العلــة منصوصــة» اإلبهــاج1404(،ـه)( ،)256/2وال يخـ فـى عــى الباحثـ ي ن
ـ� أنــه ألــف
اإلبهــاج قبــل جمــع الجوامــع ،وهــذا موضــوع معــروف عنــد أهــل الفــن ،قــال اآلمــدي »:اختلفــوا ف� النســخ بالقيــاس عــى ثالثــة أقــوال :ثالثهــا الفــرق بـ ي ن
ـ�
ي
ف
ف
ـ�
ـافع ،والمختــار أنــه إن كانــت العلــة الجامعــة ي� القيــاس منصوصــة فـ ي
ـ� ،وهــو قــول ب ي
ـاط مــن أصحــاب الشـ ي
أ� القاســم األنمـ ي
القيــاس الجـ يـ� والخـ ي
ف ي� معـ نـى النــص فيصــح النســخ بــه» .اإلحــكام( 1404ـه)( .)178/3والشـ يـرازي ،التبــرة(1403ه)(ص.)274
ف
 )14اعـ تـرض الدكتــور عــى بعــض أنــواع النســخ (ص ،)223منهــا :أنكــر بقــاء المنســوخ تــاوة وحكمــا ي� القــرآن؛ وذلــك ألن بقــاءه عبــث حســب
ف
رأيــه(ص ،)219وال ريــب أن موضــوع النســخ مــن الزاويــة الـ ت يـى اعـ تـرض عليــه بحاجــة إىل بحــث مفصــل؛ ألنــه مــن جهــة ألــف الدكتــور كتابــا ي� هــذا
الموضــوع ،وهنــا عنــده ت
اع�اضــات ،ومــا اعـ تـرض فيــه ليــس بجديــد ،بــل ذكــره العلمــاء وأجابــوا عــن مثلهــا .والمؤلفــات األصوليــة ناقشــت المســألة
بالتفصيــل ،وســيكون لنــا بــإذن هللا لقــاء خــاص بهــذا الموضــوع .الســبك ،اإلبهــاج( ،)261/2الغ ـزال ،المسـ ف
ـتص�(1413ـه)(.)99 /1
ي
ي
ف
ض
 )15اختــار أن الشــيخ والشــيخة كالم ي� العهــد الجاهـ يـ� ،والعقــل الســليم يق ـ ي بعــدم قرآنيتــه(ص ،)220أوال موضــوع قرآنيتــه بالنســبة لمــا بعــد
ف
ش
ـام ال يخـ فـى عــى طالــب علــم بــل عامــة النــاس
تدويــن القــرآن انتــى ،ولكــن هــذه المســألة معروفــة ،فوجــود مثــل هــذا الحكــم ي� الت�يـ ـ ــع اإلسـ ي
ـلم� ،وأمــا قــول الدكتــور أنــه تقليــد للعــرف الجاهــ� ،فهــذا ال يليــق بالدكتــور؛ ألنــه بالرجــوع إىل تعريــف الســنة عنــد العلمــاء المحدثـ ي ن
مــن المسـ ي ن
ـ� أو
ي
ف
ـ� ،يتبـ ي ن
األصوليـ ي ن
ـ� أن فعلــه داخــل ي� الســنة ،وحاشــاه(صل هللا عليــه وســلم) أن يقلــد عــرف الجاهـ يـ� ،ومــا فعلــه الرســول(صل هللا عليــه وســلم)كان
برعايــة هللا تعــاىل ،وهــو لــم يقــره عــى خطــأ ،وقــد نبهــه غـ يـر مــرة كمــا ســجله القــرآن الكريــم .ف ي� األنفــال ،وســورة عبــس ،وغـ يـر ذلــك ممــا هــو معــروف.
ف
وأن النــص -الرجــم -ورد ي� الصحــاح ،والقــول بــأن الرســول قلــد العــرف الجاهـ يـ� أو أخــذه مــن التــوراة  ،أو ترجيــح بالــذوق الســليم والعقــل عــى النــص،
غـ يـر مناســب ،أتمـ نـى لــو رفــع قلمــه عــن هــذا االعـ تـراض.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 337
الزلم ومالحظات
المبحث الثالث :معالم النقد عند الدكتور
ي

مــن قـرأ مؤلفــات الدكتــور ال يشــك بأنــه كان متمكنــا ومطلعــا عــى كثـ يـر مــن العلــوم ،فهــو ألــف عـ شـرات الكتــب والبحــوث والرســائل ،وهــذا يبـ ي ن
خ�تــه
ـ� ب
العميقــة ف ي� الكتابــة ،وال ريــب أن كل مؤلــف يعمــل ف ي� مجــال النقــد لــه منهجــه ،ومــن هنــا فضلــت أن أرسد ولــو بعجالــة معالــم منهــج الدكتــور:
لم:
معالم النقد عند الدكتور الز ي

منهج النقد عنده يتكون من أمور متعددة ،منها:
ف
ف
ت
ـال كمــا ي� النســخ ،وهــذا يشــجع الكاتــب عــى إبــداء رأيــه مهمــا كـ ثـر المخالفــون
 جرئتــه عــى النقــد حيــث يخالــف الجمهــور ي� بعــض اع�اضاتــه ،وال يبـ يلــه لكــن مــع اســتقراء تــام للموضــوع الــذي قــرر أن يخــوض فيــه بالكتابــة.
 الوضوح ف� بيان مقصده ونقده ،يعرب عما تيع�ض عليه بعبارات سائغة وسهلة وواضحة.
ي
ف
 أغلــب نقــده موجــه إىل التعريفــات ،ومنحــر � جــزء مــن كتــاب جمــع الجوامــع فلــم يتجــاوز القيــاس ،ومســتوى تاع�اضاتــه فقــد ســبق أن وقفنــا
ي
ت
االع�اضــات.
عــى جملــة مــن
 ومــن معالــم نقــده :اطــاق المعلومــات دون العمــل إلثباتــه ،وعــدم ذكــره للمصــادر غالبــا ،وعــدم توثيــق المعلومات:كقولــه :وإذا وجدنــا خطــأ وقــعف� كتــاب ســابق نجــده يتكــرر عنــد الالحــق ،هــذه معلومــة مفتقــرة إىل األمثلــة والتمثيــل(ص ،)204أو أ كـ ثـر المسـ ي ن
ـلم� ضــد العقــل(ص)208؟ .وهــذه
ي
األمــور نالــت مــن شــأن رســالته إىل حــد كبـ يـر؛ ألن الباحــث ال ينطــق جزافــا فالبــد مــن أدلــة وبراهـ ي ن
ـ� إلثبــات مــا يقــول ويقــرر.
ف
 ومــن معالمــه :حرصــه عــى الديــن والعلــوم حيــث إنمــا يدعــو إىل إعــادة النظــر ي� الفقــه واألصــول تجنبــا عــن اســتغالل بعــض المســائل مــن قبــلمثـ يـري الشــبهات (ص .)204وهــذا محــض إخــاص ودليــل عــى حبــه وحرصــه عــى دينــه واألمــة اإلســامية .رحمــه هللا تعــاىل وأســكنه فســيح جنانــه.
 االعتمــاد عــى علــوم اآللــة والمنطــق وهــذا الثـ نـا� هــو عمدتــه حـ تـى ف� كتاباتــه األخــرى ،وب ـهــذا اختلــف مــع كثـ يـر مــن المؤلفـ ي نـ� مــن المتأخريــن
ي
ي
ف
والمعارصيــن الذيــن نــادوا بفصــل علــم المنطــق عــن مباحــث أصــول الفقــه متهمــة بأنــه تســبب الجمــود والخمــود ي� علــم األصــول( ،ص.)205
ف
 ومــن معالمــه :تفسـ يـر النصــوص معتمــدا عــى ذاكرتــه دون توثيــق والرجــوع إىل المصــادر المختصــة (ص )208كمــا ي� تفسـ يـر لفظة(الســلطان)ف
ف
و� (الرحمــة) قــال المصلحــة(ص )208وتفسـ يـر الفــرض والواجــب دون توثيــق مــن
ي� القــرآن الكريــم ،قــال العلــم المكتســب عــن طريــق العقــل ،ي
المعاجــم اللغويــة .وهــذا كمــا ســبق البــد مــن الرجــوع إىل أهــل الخـ بـرة لتوثيــق المعلومــات.
 االســتعجال وعــدم التـ نـأ� الــازم لــكل لفظــة مثالــه تاع�اضــه عــى تكليــف المكــره فلــم يركــز ال عىل(كــذا) وال عــى (الصــواب) و(الصحيــح) وال ( إثــم
ي
ف
ف
القاتــل) مــن كالم المؤلــف(ص .)211واألمثلــة ي� مثــل هــذا كثـ يـرة ي� الرســالة بــل لعــل مــن أ كـ بـر خلــل هــذه الرســالة هــو عــدم رجــوع كاتبهــا إىل المصــادر
ت
ـبك ،بــل الكتــاب الــذي ألفــه للــرد عــى األســئلة الموجهــة إىل جمــع الجوامــع.
المتعلقــة بهــا حــى كتــب ابــن السـ ي

المآخذ:

ف
ولعــل مــن المآخــذ ي� بدايــة رســالته لــم يذكــر ال البســملة وال الحمدلــة ،وهــذا لــم يكــن مــن دأب الدكتــور فيخالــف بهــذا أ كـ ثـر كتاباتــه الـ ت يـى بــدأ بهمــا كمــا
خالــف أغلــب المؤلفـ ي ن
ـ� ف ي� اإلســاميات ،ولكنــه ذكرهمــا بالنطــق أثنــاء البــدء بالكتابــة وإن لــم يكتبهمــا إن شــاء هللا تعــاىل.
ف
وعنوان رسالته(أخطاء أصولية) يحتاج وقفة أخرى ،وتكرار هذا الكالم ي� المحتوى كم مرة (ص .)204كما
ف
ت
ت
ن
ـبك ي� حياتــه ،أو ش�اح جمــع الجوامــع
تبـ يـ� مــن هــذا البحــث وغـ يـره أن جــل المســائل الـ يـى اعــرض عليهــا الدكتــور أجيــب عنهــا إمــا مــن قبــل ابــن السـ ي
ش
ـوا� والنكــت .وليــس هــذا دأب العلمــاء ،فكلهــم ألفــوا كتبهــم ؛ ألنهــم رأوا أن المؤلفــات الـ ت يـى ســبق كتابــه إمــا لــم يشــبع الموضوعــات أو
أو أهــل الحـ ي
غ�هــم.
لــم يتطــرق إىل زاويــة معينــة .دون تخطئــة ي
اع�اضاته ،فقد رأينا أن أغلب ت
يع�ض بما ذكر من ت
أك� من مرة أ ،أنه ألول مرة ت
أن كالم الدكتور الذي رصح ث
اع�اضاته تطرق إليها من قبل.
ف
و� استنتاجات الدكتور:
ي
ـول األمر(رئيــس الدولــة) ....هــذا االســتنتاج ال يتعلــق بالموضــوع؛ ألنــه مــن جهــة لــم ولــن يقــل أحــد ليــس لرئيــس
اســتنتاج( ص )209وهــو قولــه :أن لـ ي
ف
ـ� الـ تـى تخــدم اإلنســانية .ومــن جهــة أخــرى كمــا ّ
الدولــة باالستشــارة مــع أهــل الخـ بـرة أن يصــدر تعليمــات وقوانـ ي ن
رصح الدكتــور ي� مثــل هــذه اللجــان البــد
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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مــن حضــور أهــل الـ شـرع مــن المتخصصـ ي ن
ـ� حـ تـى ال يصــدر مــا يخالــف الـ شـرع ،فهــل خالــف أحــد ف ي� ذلــك منــذ أن جــاء اإلســام؟.
ف
 هنــاك اســتنتاجات بعــد بعــض مالحظاتــه ،ولكنــه اســتعمل تعبـ يـر ال يليــق بــه ي� النســخ كقولــه :هــل كان هللا مشــغوال بعمــل آخــر فــوكل الرســول أوعاجـزا ؟!(ص.)220
وغ�ها :
أخطاء مطبعية ي

ف
ن
و� القسم الثالث:
عدم التفرقة يب� همزات القطع والوصل أثناء الكتابة( :ص ،)225وتكرر هذا مرات .ي
(ص( )224س )3فأرجموهما ،والهمزة ليست همزة قطع بل وصل :فارجموهما.
ف
ف
ش
ش
ـبك( )46/10يبــدو (ج)1
ـ�ء مبايــل ،الصــواب :مبايــن .ي
قولــه ي� :تعريــف الحكــم الــر ي
و� الهامــش :ابــن السـ ي
ع( :ص( )206س )8؛ ألن قســيم الـ ي
وليــس ()10
ين
ين
القوان�.
القوان� ،الصواب :هذه
(ص ( )209س :)13وهذا

ً
(ص )214تعريف الرخصة( :س :)4وحه الخطأ ،الصحيح :وجه الخطأ .وبعد هذا ش
مبا�ة وردت كلمة(هم) خطأ.
قوله( :ص( )224س ،)8رقم( )3ماذا تقول لم أهدى اليك ،الصحيح :لم أهد إليك.
ـ� ،وهــذه الرســالة كمــا بينــت أ كـ ثـر مــن مــرة تحتــاج إىل دراســة جديــة؛ ألن عالمــات االســتعجال
هــذه إشــارة عابــرة إىل رســالة العالمــة الدكتــور الزلـ ي
ن
ـأ� عليهــا ظاهــرة.
وعــدم التـ ي

الخاتمة
كث�ة ولعل من أبرزها:
بعد تصفح رسالة أخطاء أصولية البن
السبك وقراءتها مرات عديدة ،أثناء كتابة هذا البحث جمع عندي نتائج ي
ي
ف
 )1أن منهــج النقــد ي� العلــوم اإلســامية بحاجــة إىل اإلهتمــام بــه ،بعيــدا عــن التشــنجات والتعصــب؛ ألنــه كمــا هــو معلــوم لدينــا جميعــا كل إنســان
يؤخــذ منــه ويــرد إال الرســول الكريم(صــى هللا عليــه وســلم).
ف
ف
ف
ت
أدع
 )2يظهــر ي� الكتابــة تواضــع الدكتــور حيــث يقــول ي� البدايــة  »:أقــدم بعــض مالحظـ ي
ـا� المتواضعــة(،ص )204ي
و� موضــع آخــر قــال :وال ي
ف
الوصــول إىل مرتبــة التميـ ي زـر بـ ي ن
ـ� الصــواب والخطــأ ي� كالم كبــار العلمــاء ( .ص)203
ـال فيــه مــا فيــه ،فمــن ســمع لفظــة أخطــاء
 )3مــن األفضــل واألوىل أن يكــون عنــوان بحثــه :مالحظــات أو تحقيقــات أو اســتدراكات؛ ألن العنــوان الحـ ي
ش
�ء آخــر كمــا عرفنــا لــم نجــد مــا اطلــق عليــه الدكتــور خطــأ إال
يتصــور أنــه سـ يـرى مجموعــة مــن األخطــاء الواضحــة البينــة بــا جــدال لكــن المحتــوى ي
ســبقه إليــه غـ يـره وقدمــوا لــه تفسـ يـر مناســب مقبــول.
ت
وه بحــد ذاتهــا ليســت كثـ يـرة؛ فلــم يفصــل فيهــا عمــدا حـ تـى ال يمــل القــارئ ،وأراد
 )4عــرض الدكتــور تعليقاتــه وتوضيحاتــه واع�اضاتــه باختصــار ،ي
إيصــال رســالته بأقــر كالم وعبــارة ممكنــة .
يتع�وها خطأ بل أوردوها كمسائل خالفية.
كث�ا من مالحظات الدكتور تطرق إليها العلماء ،ولم ب
 )5إن ي
 )6تقسيمه لألحكام بالنسبة ألدلتها إىل ثالثة(:ص ،)210هو ي ن
السبك ف ي� منع الموانع1999( ،م)(ص.)93-92
ع� كالم ابن
ي

التوصيات:

ف
ـ� -رحمــه هللا -ألــف عـ شـرات الكتــب والبحــوث ،فمــن حقــه علينــا أن نتنــاول آثــاره بالتحقيــق والدراســة
كمــا نعــرف جميعــا أن الدكتــور مصطــى الزلـ ي
ف ي� جميــع المجــاالت الـ ت يـى اشــتغل عليهــا الدكتــور ،وفــاء لجهــوده العلميــة.
ف
وأوص أحبـ ت يـى الطلبــة ي� الدراســات العليــا وال ســيما طلبــة
وعــى وجــه الخصــوص هــذه الرســالة بحاجــة إىل مراجعــة جديــة ودراســة مفصلــة
ي
الماجسـ يـت� أن يختاروهــا للدراســة ســواء كان ف ي� أصــول الفقــه ،أو علــم الــكالم والمنطــق.
ين
أجمع�.
ن� الرحمة محمد وعىل آله وصحبه
وصىل هللا وسلم وبارك عىل ب ي
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المصادر والمراجع:
ي ن
العالم�.
القرآن الكريم كالم رب
كتب السنة النبوية ش
ال�يفة:

ن
نن
السجستا� ،طبعة دار الجنان يب�وت.
أ� داود ،لسليمان بن األشعث
ي
.1أبو داود ،س� ب ي
ف
مصط� ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه ف� كلية ش
ال�يعة  -جامعة دمشق.
.2ط1987 – 1407 ،3م ،تحقيق :د.
ي
ئ
ئ
النسا� ،أحمد بن شعيب ،أبو عبد الرحمن ،نن
.3
النسا� ،طبعة دار المعرفة يب�وت .1994
س�
ي
ي
ئ
ـا� ،أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن ،السـنن الكـ بـرى  ،دار الكتــب العلميــة – بـ يـروت ،ط 1411 ،1ه– 1991م ،تحقيــق  :د.عبــد الغفــار
.4النسـ ي
ســليمان البنــداري  ,ســيد كــروي حســن
ق
الحس� مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،طبعة دار إحياء ت
ين
البا�.
.5
ال�اث
القش�ي ،أبو
ي
بي
العر� يب�وت ،تحقيق محمد فؤاد عبد ي
.6الدارم ،نن
الدارم ،لعبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ،طبعة دار الريان سنة 1407ـه.
س�
ي
ي
�ن
�ن
نن
عل بن عمر  ،س� الدراقط ي  ،طبعة عالم الكتب يب�وت.
.7الدارقط ي  ،للحافظ ي
ف
كث�  ،اليمامة – يب�وت.
.8البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري
الجع� ،الجامع الصحيح المخترص ،دار ابن ي
ي
وغ�هما:
مصادر األصولية والفقهية ي
ف
ـر� – بـ يـروت ،الطبعــة األوىل1404 ،ـه ،تحقيــق :د.
.1اآلمــدي ،عـ يـ� بــن محمــد اآلمــدي أبــو الحســن ،اإلحــكام ي� أصــول األحــكام ،دار الكتــاب العـ ب ي
ســيد الجميـ يـ�.
ف
ـبك ،رفــع الحاجــب عــن مختــر عالــم الكتــب  -لبنــان  /بـ يـروت -
ـبك ،تــاج الديــن ب ي
أ� النــر عبــد الوهــاب بــن عـ يـ� بــن عبــد الـ ي
ـكا� السـ ي
.2ابــن السـ ي
 1999م  1419 -ـه الطبعــة  :األوىل.
األد� عند العرب ،دار الثقافة ،يب�وت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1404( ،ـه 1983 -م).
.3إحسان عباس الدكتور ،تاری ــخ النقد ب ي
.4ابن القاسم العبادي ،أحمد بن قاسم ،اآليات البينات ،دار الكتب العلمية ،يب�وت لبنان ،ط2012( ،2م)
َ
ـ� أحمــد بــن فــارس بــن زَكر ّيــا ،مقاييــس اللغــة ،تحقيــق :عبــد َّ
.5ابــن فــارس ،أبــو الحسـ ي ن
الســام محمــد هـ ُـارون ،اتحــاد الكتــاب العــرب ،الطبعــة 1423 :
ِ
ِ
ـه2002 ،م.
ف
ن
ا� أبــو العبــاس ،منهــاج الســنة النبويــة ي� نقــض كالم الشــيعة والقدريــة ،تحقيــق :د .محمــد رشــاد ســالم،
.6ابــن تيميــة ،أحمــد بــن عبــد الحليــم الحـر ي
مؤسســة قرطبــة ،ط،1،1406
الزه�ي ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،1994 1414 ،ط. 1
ال� ،جامع بيان العلم وفضله ،تحقيق :أبو األشبال
ي
.7ابن عبد ب
ـ� عــن رب العالمـ ي ن
.8ابــن قيــم الجوزيــة ،محمــد بــن أ� بكــر أيــوب الــزرع أبــو عبــد هللا ،إعــام الموقعـ ي ن
ـ� ،دار الجيــل -بـ يـروت ،1973 ،تحقيــق :طــه
بي
ي
عبــد الــرءوف ســعد
.9ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين ممد بن مكرم ،لسان العرب ،ش
ن� أدب الحوزة قم -ايران  -1405ه 1363ق.
ف
ف
.10ابــن عــادل ،أبــو حفــص عمــر بــن عــى ابــن عــادل الدمشـىق الحنبــى المتــو� بعــد ســنة  880ـه ،اللبــاب ي� علــوم الكتــاب1998( ،م) دار الكتــب
العلميــة ـ بـ يـروت
ت
ق
ـر� ،طبعــة جديــدة
.11ابــن كثـ يـر ،اســماعيل الدمش ـ ي  ،البدايــة والنهايــة ،حققــه ودقــق اصولــه وعلــق حواشــيه عـ يـ� شـ يـري ،دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
محققــة الطبعــة االوىل  1408هـ 1988 .م
ف
ـدس أبــو محمــد ،روضةالناظــر وجنــة المناظــر ي� أصــول الفقــه :تحقيــق :د .عبــد العزيــز عبــد
.12ابــن قدامــة ،عبــد هللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقـ ي
الرحمــن الســعيد ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،ط1399 ،2ـه.
.13أبــو هــال العســكري ،معجــم الفــروق اللغويــة الحــاوي لكتــاب العســكري ،وجــزءا مــن كتــاب الســيد نــور الديــن الجزائــري تحقيــق مؤسســة النـ شـر
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

االســام التابعــة لجماعــة المدرسـ ي ن
ـ� بالقــم ،الطبعــة :االوىل 1412 ،ـه.
ي
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المحل ،تحقيق :عبدالحفيظ الجزائري ،ط ،1مكتبة الرشيد ،الرياض (2007م).
.14األنصاري ،زكريا ،حاشية عىل
ي
أم� بادشاه ،محمد ي ن
تيس� التحرير ،دار الفكر.
أم�،
ي
 .15ي

.16البــري ،محمــد بــن عــ� بــن الطيــب أبــو الحسـ ي ن
ـ� ،المعتمــد ف ي� أصــول الفقــه ،دار الكتــب العلميــة – بـ يـروت ،الطبعــة األوىل 1403 ،تحقيــق :
ي
خليــل الميــس .
.17البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور ،الفرق ي ن
ب� الفرق،دار اآلفاق الجديدة.
.18البلـىخ  ،أبــو القاســم ،والقـ ض
تز
المع�لــة ،تحقيــق األســتاذ فــؤاد ســيد ،الــدار التونســية
ـا� عبــد الجبــار ،والحاكــم الجشــى ،فضــل االعـ ت زـرال وطبقــات
بوتنــس 1394هـ1974-م.
ف
�نز
 .19ب ز
ش
ات�.
عل بن محمد
ال�دوي ،ي
ي
الحن� ،ك الوصول اىل معرفة األصول ،مطبعة جاويد بريس – كر ي
.20الجاحظ ،أبو عمرو بن بحر ،كتاب الحيوان ،تحقيق عبدالسالم ،ط.2
ف
.21الجوي�ن ي  ،عبد الملك بن يوسف ،اإلرشاد إىل قواطع األدلة ي� أصول االعتقاد ،تحقيق :أسعد تميم-ط1405-1ـه -مؤسسة الكتب الثقافية-
يب�وت.
.22الجوهــري ،ســماعيل بــن حمــاد الجوهــري ،الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،الطبعــة الرابعــة 1407
هـ  1987 -م
أ� زرعة ،الغيث الهامع ش�ح جمع الجوامع  ،تحقيق :محمد تامر حجازي ،دار الكتب العلمية ،يب�وت لبنان ،ط2004( ،1م) .
.23الحافظ ،ب ي
ف
اإلسالم2011( ،م) .
العالم للفكر
الشاط� ،ط ،1المعهد
األصول دراسة ي� منهج النقد عند
.24الحسان شهيد ،نظرية النقد
ي
ي
بي
ي
أ� بكــر أحمــد بــن عـ يـ� (ت ،)463تاريـ ـ ــخ بغــداد أو مدينــة الســام  ،دراســة وتحقيــق مصطـ فـى عبــد القــادر عطــا،
.25الخطيــب البغــدادي ،الحافــظ ب ي
دار الكتــب العلميــة بـ يـروت – لبنــان
ـرس ،القاســم بــن إبراهيــم  ،أصــول التوحيــد ضمــن كتــاب رســائل العــدل والتوحيــد ،تحقيــق :محمــد عمــارة ،ط ،2دار الـ شـروق ،القاهــرة،
.26الـ ي
(1988م).
ف
ف
ش
ين
والثقا� ،صنعاء.
.27
العلم
حس� ش�يف الدين ،مكتبة مركز بدر
الزمخ�ي ،المنهاج ي� أصول الدين ،تحقيق :عباس
ي
ي
ف
.28الرسحــان ،أ.د .محـ ي يـى هــال ،أصــول البحــث وتحقيــق النصــوص ي� العلــوم االســامية ،ط 2010، 1م ،مركــز البحــوث والدراســات ،الوقــف
الس ـن ي .
ن
ن
كيال�.
.29
ب�وت ،1404 ،تحقيق :محمد سيدأ� بكر أحمد ،الملل والنحل دار المعرفة ي
ي
الشهرستا� ،محمد بن عبد الكريم بن ب ي
ي
ـ� ،حلوحلــو أحمــد بــن عبــد الرحمــن ،تحقيــق د.عبدالكريــم بــن عـ يـ� النملــة ،الضيــاء الالمــع ش�ح جمــع الجوامــع ،ط ،2مكتبــة الرشــيد،
.30الظليـ ي
الريــاض(1999م)
ف
ش
عل عبدالقادر ،ط1959 ،2م.
.31كولدزيــهر ،العقيدة وال�يعة ي� االسالم ،ترجمة األساتذة :محمد يوسف ،ي
ئ
.32الفراهيدي ،خليل بن أحمد ،كتاب ي ن
األعلم للمطبوعات  ،يب�وت 1988م .
ا� ،مؤسسة
الع� ،تحقيق :مهدي
المخزوم وإبراهيم السامر ي
ي
ي
ف
ـ� التشــبيه عــن هللا الواحــد الحميــد ،ضمــن رســائل العــدل والتوحيــد ،تحقيــق محمــد
.33القاســم بــن إبراهيــم الـ ي
ـرس ،كتــاب العــدل والتوحيــد ونـ ي
عمــارة ،ط ،2دار الـ شـروق ،القاهــرة(1988م)
 .34ض
القا� ،عبدالجبار  ،األصول الخمسة ،تحقيق :د .فيصل بدير عون ،الطبعة األوىل1998 ،م.
ي
 .35ض
القا� ،عبدالجبار ،المغ�ن ف� أبواب التوحيد والعدل قوم نصه ابراهيم االبياري ،ش
ين
حس� ،يب�وت ،الطبعة الثانية .1977 ،
با�اف د طه
ي ي
ي
 .36ض
القا� عبد الجبار ،ش�ح األصول الخمسة ،تحقيق:د.عبدالكريم عثمان ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األوىل١٣٨٤ـه  ١٩٦٥م.
ي
.37تأويل مختلف الحديث ،عبدهللا بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري ،الجيل -يب�وت  ،1972 ،تحقيق :محمد زهري النجار .
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ت
المع�زل ،المخترص ف� أصول الدين ،رسائل العدل والتوحيد ،تحقيق :محمد عمارة ،ط ،2دار ش
ال�وق ،القاهرة1988( ،م)
.38عبد الجبار
ي
ي

ن
ـوال خمســة آالف وتســعمائة مقــال
.39عبــد القــادر الخطيــب الحس ـ ي  ،هــل أنــت شــيطان أخــرس ،موســوعة البحــوث والمقــاالت العلميــة ،حـ ي
وبحــث ،موقــع شــبكة مشــكاة اإلســامية(.)http://www.almeshkat net
ن
الثقافية-ب�وت.
.40
الباقال� ،تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل تحقيق:عماد الدين حيدر ،ط1414-3ـه -مؤسسة الكتب
ي
ي
ف
الف�وزآبــادي أبــو إســحاق ،التبــرة ي� أصــول الفقــه (1403ه) .دار الفكــر – دمشــق ،الطبعــة األوىل ،
.41الشـ يـرازي ،إبراهيــم بــن عـ يـ� بــن يوســف ي
1403ـه.
.42مجموعــة مــن المؤلفـ ي ن
ـ� ،إبراهيــم مصطـ فـى ـ أحمــد الزيــات ،حامــد عبــد القــادرـ محمــد النجــار ،معجــم الوســيط ،دار الدعــوة تحقيــق  /مجمــع
اللغــة العربيــة.
البرصي(،تفس� الماوردى) النكت والعيون ،دار الكتب العلمية يب�وت لبنان .
عل بن محمد بن حبيب
ي
.43الماوردي ،أبو الحسن ي
ـم� البخــاري ،دار
ـزر� ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،تحقيــق :هشــام سـ ي
.44القرطـ ب يـى ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن فــرح األنصــاري الخـ ج ي
عالــم الكتــب ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة1423 :ـه 2003 /م.

ن
ن
العر�– يب�وت ،الطبعة األوىل1405 ،ه ،تحقيق  :إبراهيم األبياري التعريفات.
.45
الجرجا� ،دار الكتاب
عل
بي
ي
ي
عل بن محمد بن ي
الجرجا� ،ي
ف
ـيوط ،أبــو الفضــل عبــد الرحمــن جــال الديــن ،معجــم مقاليــد العلــوم ي� الحــدود والرســوم ،مكتبــة اآلداب -القاهــرة مــر  1424 -ـه -
.46السـ
ي
 2004م ،الطبعــة  :األوىل.
ن
السيناو� ،حسن ابن الحاج ،األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة ف ي� سلك جمع الجوامع ،مطبعة النهضة نهج بان سعدون ،تونس.
.47
ي
.48المنــاوي ،محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي التوقيــف عــى مهمــات التعاريــف ،دار الفكــر المعــارص ,دار الفكــر -بـ يـروت ,دمشــق ،الطبعــة األوىل،
(1410ـه) ،تحقيــق  :د .محمــد رضــوان الدايــة.
المحل دار الكتب العلمية ،ط.1
.49العطار ،حسن بن محمد بن محمود ،حاشية العطار عىل ش�ح الجالل
ي
ف ف
ـتص� ي� علــم األصــول ،دار الكتــب العلميــة – بـ يـروت ،الطبعــة األوىل1413 ،ـه ،تحقيــق  :محمــد
ال ،محمــد بــن محمــد أبــو حامــد ،المسـ
.50الغـز ي
ف
ـا�.
عبــد الســام عبــد الشـ ي
ف
ـ� ،وزارة
.51الجصــاص ،أحمــد بــن عـ يـ� ال ـرازي (370-305ـه) أصــول الفقــه المســى :الفصــول ي� األصــول ،تحقيــق :د.عجيــل جاســم النشـ ي
األوقــاف والشــئون اإلســامية دولــة الكويــت ،الطبعــة  :األوىل1405 ،هــ1985م.
ف
ش
المطل�(المتــو� 204 :ـه) ،الرســالة ،تحقيــق  :أحمــد شــاكر ،مكتبــه الحلـ ب يـى ،مــر ،الطبعــة
ـر�
بي
ـافع ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن إدريــس القـ ي
.52الشـ ي
 :األوىل1358 ،ـه1940/م
.53ابــن قتيبــة ،أبــو محمــد عبــد هللا بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري(ت 276ه)» تأويــل مختلــف الحديــث» تحقيــق محمــد زهــري النجــار  -دار
الجيــل -بـ يـروت.1972 – 1393 -
ـر�(ت  )954مختــر خليــل ،مواهــب الجليــل لـ شـرح هـ ،تحقيــق زكريــا عمـ يـرات ،دار الكتــب العلميــة بـ يـروت
.54خليــل ،أبــو عبــد هللا محمــد المغـ ب ي
– لبنــان(ص.)13
.55الخطيب ،محمد عجاج ،أصول الحديث علومه ومصطلحه ،دار الفكر 1426 ،ـه 2006 ،م ،لبنان ،يب�وت ،ط.1
الدكتــور فريــد األنصاري(،مفهــوم العالميــة ،مــن الكتــاب إىل الربانيــة» ،د .ت1430ـه) دار الســامة للطباعــة والنـ شـر ،سلســلة مــن القــرآن إىل
العم ـران  ،3ط2011 /2م.
ق
ف
اإلسالم ،ط2012 /1م .
العالم للفكر
صاد� ،منهاج تدريس الفقه» ،المعهد
مصط�
الدكتور
ي
ي
ي
ال�عيــة» ،سلســلة محــا�ض ات بماسـ تـر تدريــس العلــوم ش
الدكتــور ســعيد حليــم ،عوائــق تدريــس العلــوم ش
ال�عيــة بالمدرســة العليــا لألســاتذة بفــاس
2014م.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ُ َ َّ ُ َ ْ
البح ِث
ملخص

ف
ت
ـاع( Facebookو
هــذا البحــث  :بيــان لــدور (  ) mediaالقنــوات اإلعالميــة المتمثلــة ي� المنصــات األلك�ونيــة ومواقــع التواصــل االجتمـ ي
 Instagramو  YouTubeو (Twitterواإلعــام الرقــ� ( )Digital Mediaف� نـ شـر التوعيــة البيئــة  ،بـ ي ن
وي�هــن
ـ� مختلــف ش�ائــح المجتمــع  ،ب
ي
ي
ئ
ـام حافلــة بكثـ يـر مــن التفاصيــل المتعلقــة
ه مــن القضايــا المهمــة وال ــمحورية للعالــم  ،ومصــادر الفقــه اإلسـ ي
البحــث عــى أن قضيــة الـ ي
ـوع البيـ يـى ي
بتطبيــق المبــادئ الـ ت يـى تحـ ّـرم اإلرساف ف ي� اســتهالك المــوارد .
ف
ش
ئ
ـ� ()Face to face
ـوع البيـ يـى  ،ولــم يعــد االتصــال المواجـ ي
الهــدف مــن هــذا البحــث :االســهام ي� بنــاء خطــة إعالميــة تســى اىل تحقيــق نــر الـ ي
ه الوســيلة الوحيــدة لنـ شـر الدعــوة  ،بــل أصبحــت أدوات
الــذي يشــمل النــدوات والمؤتمـرات والخطــب والــدروس الدينيــة واالتصــاالت الشــخصية ،ي
التكنولوجيــا والتقنيــات اإلعالميــة الحديثــة وســائط ووســائل مهمــة و�ض وريــة إليصــال المبــادئ الســامية إىل كافــة النــاس ؛ لــذا أصبــح مــن الـرض وري

ف
ف
ف
إدخــال منهــج ت
ال�بيــة البيئيــة ي� المناهــج التعليميــة ي� مدارســنا ،خصوصــا ي� المراحــل االبتدائيــة  ،وإنتــاج أفــام وألعــاب هادفــة  ،تل�بيــة جيــل يقــدس
البيئــة و ت
يح�مهــا  ،ويقــف وقفــة حازمــة وقويــة أمــام المشــاري ــع والفعاليــات الـ ت يـى تـرض البيئــة.
ف
يناقــش البحــث آثــار خطــورة العــدوان عــى البيئــة ي� عــر تقنيــة المعلومــات  ،فالجرائــم المتحققــة عــن هــذا العــدوان تتمـ ي زـر عــن الجرائــم العاديــة
ف
ّ
المدمــر  ،وأن المحافظــة عــى البيئــة صــارت مــن أهــم القيــم الحضــارة المعــارصة  ،حيــث يتبناهــا السياســيون ي� برامجهــم
وتأث�هــا
برسعتهــا الفائقــة ي
االنتخابيــة ،واإلعالميــون ف ي� دعاواهــم الحضاريــة .
غ
يب� تقسيم البحث وفق المباحث والمطالب
من أجل وضع اليد عىل إنتاج برامج متنوعة للتوعية البيئية وفق المقاصد اإلسالمية ،كان ي
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المبحث األول

مدخل تمهيدي لدراسة مصطلحات البحث
:  تعريف االعالم: المطلب األول
ن
:  تعريف البيئة: �الثا
المطلب ي

ن
�الثا
المبحث
ي

ف
التقنيات الحديثة ودورها ي� رعاية البيئة
من منظور قواعد ش
ال�يعة

المبحث الثالث

أساليب إعالمية معارصة ف� ش
ن� الوع ئ
�البي
ي
ي
ي
ً
ُ
ُ
ُ
ف
 وأفرغــت طاقـ ت يـى مــا اســتطعت،  وقــد بذلــت فيــه مــا اســتطعت مــن جهــد،  أســأل هللا العـ يـ� القديــر أن يرزق ـن ي االخــاص ي� هــذا العمــل: وأخـ يـرا
ُ
ُ ف
 وآخــر دعوانــا أن الحمـ ُـد هلل رب العالمـ ي ن،  وإال فم ـن، ـت فمــن هللا عـ ّـز و جــل
. �ـ
 فــإن أصبـ،  وأرجــو أن أ كــون قــد وفقــت ي� ذلــك، اىل ذلــك ســبيال
ي

Summary
This research: a media statement of the electronic platforms and social networking sites (Facebook,
Instagram, YouTube and Twitter) and digital media in spreading environmental awareness among different
segments of society. The research shows that the issue of environmental awareness is one of the issues And
the sources of Islamic jurisprudence are full of details concerning the application of principles that prohibit
excessive use of resources.
The goal of this research is to contribute to the establishment of an information plan that seeks to promote
environmental awareness. Face to face, which includes seminars, conferences, sermons, religious lessons
and personal communication, is no longer the only means of propagating advocacy. And important means
necessary to convey the supreme principles to all people. Therefore, it is necessary to introduce the curriculum
of environmental education in the curricula of our schools, especially in the primary stages, and the production
of films and games aimed at educating a generation that sanctifies and respects the environment. And the
events that harm the environment.
The research discusses the effects of aggression on the environment in the era of information technology.
The crimes resulting from this aggression are distinguished from the ordinary crimes at their high speed and
their destructive effect, and preserving the environment has become one of the most important values of
modern civilization.
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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــد هلل الــذي خلــق هــذا الكــون بإحــكام و إتقــان  ،و سـ يّـره بتقديــر و حســبان  ،و جعلــه مســخرا لالنســان  ،و الصــاة و الســام عــى المبعــوث
بالعلــم و الحــق و التبيــان  ،ســيدنا محمــد )صــى هللا عليــه وســلم)  ،و عــى آلــه و أصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان .
ً
ف
ف
وبعــد  :ممــا الش ـ ــك فيــه إننــا نعيــش ي� عــر صــارت المؤسســات اإلعالميــة بمثابــة قــوة ضاغطــة ي� المجتمعــات ؛ ألنهــا تســتطيع أن تؤثــر تأث ـ يـرا
ً
مباش ـرا عــى فكــر وســلوك األفـراد والمجتمــع ف ي� ش ـ تـى ال ــمجاالت.
ف
ف
تأث�هــا عــى
واإلعــام هــو أحــد المقومــات األساســية ي� الحفــاظ عــى البيئــة  ،وقــد أحتلــت وســائل اإلعــام ي� هــذا العــر مكانــة متمـ ي زـرة  ،لقــوة ي
االنســان  ،وأركان الــدول المتطــورة معتمــدة عــى ( السياســة  ،واالقتصــاد  ،واإلعــام ) .
ف� هذا البحث يتناول الباحث  -بعون هللا تعاىل  -بيان دور اإلعالم ف� حماية البيئة  ،من خالل ش
ن� الوع ئ
البي� ي ن
ب� مختلف ش�ائح المجتمع
ي
ي
ي
ي
وي�هن عىل أن قضية الوع ئ
البي� صارت من القضايا المهمة والـمحورية للعالم .
 ،ب
ي
ي
والذي دفع الباحث اىل اختيار هذا الموضوع  ،ه قلة وعينا  ،بســبب ضعف الوازع الدي�ن فينا  ،لذا علينا  -نحن كمس ـ ي ن
ـلم�  -أن يكون رؤيتنا
ي
ي
ن
ّ
ـا�  ،تكــون إس ــتجابة ألمــر هللا عــز وجــل  ،ومحاولــة لألخــذ بأســاليب التقنيــة الحديثــة مادامــت ال تتعــارض
لهــذه القض ــية مــع كونهــا مــن منطلــق إنس ـ ي
مــع قواعــد ش
ال�يعــة اإلســامية باعتبــار  -أن الحكمــة ضالــة المؤمــن أينمــا وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا -لــذا البــد مــن توفـ يـر منظومــة متكاملــة للعمــل
ئ
ـوع البيـ ئ يـى ف ي� النفــوس وتعزيــزه .
البيـ يـى الجــاد ب ــهدف غــرس الـ ي

ومفردات هذه الدراسة ومباحثها تشتمل عىل ثالثة مباحث :

المبحث األول
مدخل تمهيدي لدراسة مصطلحات البحث
المطلب األول  :تعريف اإلعالم :
ن
الثا�  :تعريف البيئة :
المطلب ي

ن
الثا�
المبحث
ي

ف
التقنيات الحديثة ودورها ي� رعاية البيئة
من منظور قواعد ش
ال�يعة

المبحث الثالث

أساليب إعالمية معارصة ف� ش
ن� الوع ئ
البي�
ي
ي
ي
ّ
ئ ف
ف
ف
ش
ـوع البيـ يـى  ،ي� إدخــال
وأخـ يـرا :يــود الباحــث ي� مشــاركته لهــذا المؤتمــر الموقــر أن يســاهم ببحثــه ي� بنــاء خطــة إعالميــة تســى اىل تحقيــق نــر الـ ي
ال�بيــة البيئيــة ف� المناهــج التعليميــة ف� مدارســنا ،خصوصــا ف� المراحــل االبتدائيــة  ،تل�بيــة جيــل يقــدس البيئــة و ت
منهــج ت
يح�مهــا  ،ويبتعــد عــن
ي
ي
ي
ف
اإلرساف ي� اســتهالك المــوارد  ،وأرجــو لكــم الموفقيــة ومواكبــة األحــداث مــن خــال مؤتمراتكــم القيمــة  ،وتبـن ي الحلــول الناجعــة لتلــك األحــداث ؛ ألن
األمــة بحاجــة اىل إيجابيـ ي ن
ـ� مثلكــم يحملــون هــذه األفــكار النـ يّـرة .
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مدخل تمهيدي لدراسة مصطلحات البحث

ّ
المطل ــب األول  :تعري ــف االع ــام  :اإلعــام  :مــن مــادة علــم  ،والعلــم صفــة مــن صفــات هللا عــز وجــل ،فهــو العليــم والعالــم والعــام ،قــال هللا
ُ ْ َ َّ ُ ْ
َ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ ْ ْ ُ َ َْ
َ
َ َْ َ َ
َْ
َ
َ َ َ َّ َ َ
ض ِبقـ ِـاد ٍر عــى أن َيخلــق ِمثل ُهــم َبــى َوهـ َـو الخــاق ال َع ِليـ ُـم ﭼ([ ،)]1وقــال تعــاىل :ﭽ ع ِالـ ُـم الغ ْيـ ِـب
ات واألر
عــز وجــل :ﭽ أوليـ
ـس الـ ِـذي خلــق الســمو ِ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ
َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
والعلــم :ضــد الجهــل ،واإلعــام :هــو
ـوب ﭼ([ِ ، )]3
والشــهاد ِة وهــو الح ِكيــم الخ ِبـ يـر ﭼ([ ، )]2وقــال تعــاىل :ﭽ قالــوا ال ِعلــم لنــا ِإنــك أنــت عــام الغيـ ِ
التبليــغ أو اإلبــاغ  ،أي :اإليصــال)]4[(.
* اإلعالم اصطالحا :

ف
ف
وأكت� بذكر تعريف واحد ،لوضوح المصطلح .
تباينت آراء العلماء والمفكرين ي� تعريفهم لإلعالم حيث تأثر كل واحد منهم بمجال علمه،
ي

عرفــه إبراهيــم إمــام بقولــه  (( :هــو تزويــد النــاس باألخبــار الصحيحــة ،والمعلومــات الســليمة ،والحقائــق الثابتــة الـ ت يـى تســاعدهم عــى تكويــن رأي
ً
ف
صائــب ي� واقعــة مــن الوقائــع ،بحيــث يعـ بـر هــذا ال ـرأي تعبـ يـرا موضوعيــا عــن عقليــة الجماهـ يـر واتجاهاتهــم وميولهــم )) )]5[(.
ن
الثا�  :تعريف البيئة :
المطلب ي

* البيئة لغة )]6[( :

ُ
َََ
ث
َ َّ
ض
ـا� (بــاء)؛ ألن الــواو المتحــرك إذا كانــت قبلهــا
ـاع( بــوأ )،الــذي يعــود اىل الثـ ي
ـا� المجــرد ( :بــوأ) الــذي أ ِخــذ منــه المـ ي
اشــتقت اللفظــة مــن الفعــل الربـ ي
َ
َ
َ
ً
َ َ ُ ْ ُ َ ْ ًَ
َ َ َْ ُ ُ ْ ً
ث
َ
َ
ـا� المجـ ّـرد ،يقــال :بوأتــك
متحـركا انقلبــت ألفــا ،مثــل :ق ــال ِمــن قــول ،فهــو (بــاء يبــوء بــوءا) عــى وزن (فعــل يفعــل فعــا) ،أي :البــاب األول مــن الثـ ي
ً
ُ
ّ
ـ� بذلــك ؛ ألن الرجــل يتبـ ّـوء مــن أهلــه ،أي:
بيتــا ،أي :اتخــذت لــك بيتــا ،وتبــوأ ،أي :نــزل وأقــام ،وبــوأه فيــه ،أي :هيــأه ومكــن لــه فيــه والبــاءة النــكاح سـ ي
ً
ف
يســتمكن مــن أهلــه ،كمــا يتبـ ّـوأ مــن داره  ،و قيــل :لعقـ ِـد تَّ ز
ال�ويـ ـ ــج بــاءة؛ ألن مــن تــزوج ام ـرأة ّبوأهــا م ـنز ال ،و المبــأة م ـنز ل النــوم ي� كل موضــع ،وتســى
سء البيئة  ،أي  :بحالة سيئة ،ومن استعراض المعاجم
معاطن اإلبل ومباركها عند الماء ((المباءة)) ،وكذلك البيئة ب
تع� عن الحالة ،فيقال :هو ي
يتضــح بــأن كلمــة البيئــة تعـن ي :الرجــوع  ،الســواء والنديــة والتكافــؤ  ،التصويــب والتســديد  ،الحالــة  ،الـنز ول واإلق ــامة بمــكان أو مـنز ل.
* البيئة اصطالحا)]7[( :
ً
ف
ن
ـا� ؛ ألن كل فــرد يفهمــه ي� حــدود
البيئــة :لفظــة شــائعة االســتعمال  ،وربمــا يتعــذر أحيانــا إعطــاء تعريــف لمصطلــح متعــدد األغ ـراض والمعـ ي
ف
اســتخدامه المبـ ش
ـا� لــه ،ولهــذا لــم يتوحــد العلمــاء ي� تحديــد مفهــوم البيئــة ،بــل تعــددت تعاريفاتهــم  ،وتباينــت آراؤهــم حســب تخصصاتهــم و
مجاالتهــم .
ً
وإذا نظرنا إىل هذا المصطلح نظرة فاحصة نرى أنه ليس حكرا عىل علم بعينه ،وال يقترص استعماله عىل مجال بذاته.
ه اإلطــار([ )]8الــذي يعيــش فيــه اإلنســان ،ويحصــل منــه عــى
مــن خــال التعريفــات المتعــددة لمصطلــح البيئــة ،يكــون التعريــف الموجــز للبيئــة  :ي

مقومــات حياتــه مــن غــذاء وكســاء ودواء ومــأوى ،يمــارس فيــه عالقاتــه مــع أقرانــه مــن بـن ي البشـ ــر)]9[(.
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ن
الثا�
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من منظور قواعد ش
ال�يعة
ف
ف
ف
التأث� عىل المجتمع والفرد ي� شـ تـى القضايا الثقافية ،والسياســية  ،والتعليمية  ،وبفضل ما يمتلكه اإلعالم ي� عرصنا
كب� وفعال ي�
ي
لإلعالم دور ي
مــن تقنيــات عاليــة يمكــن اعتبــاره أداة مهمــة للغايــة ؛ ألنــه بوســائله المختلفــة ـ ـ ـ ـ المكتوبــة والمرئيــة والمســموعة ـ ـ ـ ـ يس ــتطيع التغلغــل بـ ي ن
ـ� عم ــوم
النــاس)]10[(.

ف
ئ
وع بيـ ئ يـى ،ونقــل والخـ بـرات والمعــارف والقيــم الجديــدة الخاصــة
ويعــد اإلعــام البيـ يـى أحــد المقومــات األساســية ي� الحفــاظ عــى البيئــة  ،وإيجــاد ي
بحمايــة البيئــة ،والدعــوة للتخـ يـ� عــن ســلوكيات ضــارة بهــا ،وأن توجــه اإلعــام للجماهـ يـر مــن أجــل تشــكيل قــوى ضاغطــة لحــث أص ــحاب القـرار عــى
انتهاج سياســة إنمائية متوازنة ت
ين
والمثقف� كافة  ،ويحثهم
تح�م البيئة ،وتـح ــافظ عىل م ــواردها الطبيعية ،ويشــمل هذا التوجه العلماء والمفك ــرين
عــى وضــع قدرات ــهم اإلبداعيــة للحفــاظ عــى البيئــة)]11[(.

ف
ف
واذا تدبرنــا النصــوص ش
ال�عيــة بإمعــان نــرى أنهــا قــد وضعــت قيــودا ي� التعامــل مــع مكونــات البيئيــة  ،وحثــت عــى االتقــان ي� التعامــل  ،واالبتعــاد
عــن االرساف و التبذيــر ف� المــأكل والمـ شـرب وســائر الملــذات المباحــة  ،ش
وال�يعــة االســامية تنظــر اىل البيئــة نظــرة عميقــة واســعة  ،حيــث طالبــت
ي
َْ
َْ َ ْ َ
 ْ ُ ُْ َ َ :ف
الح َهــا َو ْاد ُعــوهُ
ض بعــد ِإص ِ
اإلنســان أن يتعامــل معهــا مــن منطلــق أن ــها ملــك هلل تعــاىل ويجــب المحافظــة عليهــا  ،قــال تعــاىل ﭽوال تف ِســدوا ِ ي� األر ِ
َ ُ َ َّ
َ
ُ ْ ُ ِّ َ َ ُ شْ ً َ ْ نَ َ
َ ْ ً َ َ َ ً َّ َ ْ َ َّ
ً َ ً َْ
َ َ َ َّ ْ
يب ِّم َن ْال ُم ْحســن نَ
الل َقر ٌ
� َيد ْي َر ْح َم ِت ِه َح تَّ� ِإذا أقلت َسـ َـحابا ِثقاال ُســقن ُاه ِل َبل ٍد َّم ِّي ٍت
ِ ِي
� ( )56وهو ال ِذي ير ِســل الرياح ب�ا ب ي
خوفا وطمعا ِإن رحمة ِ ِ
َ َ َ ُ ْ
ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َْ َ ََْ ْ َ
ََ ََْ
ُ ِّ َّ َ
ات كذ ِلــك نخـ ِـر ُج المـ ْـو ت� ل َعلكـ ْـم تذكـ ُـرون ()]12[(. )57
فأنزلنــا ِبـ ِـه المــاء فأخ َرجنــا ِبـ ِـه ِمــن كل الثمـ َـر ِ

ويحفــل القــرآن الكريــم بكثـ يـر مــن اآليــات الـ ت يـى تؤكــد عــى أن هللا هــو وحــده خالــق البيئــة ومنظمهــا  ،وهــو الــذي وضــع النواميــس الـ ت يـى تكفــل التــوازن
َ َ َ َ َ َ ُ
َّ
ُ ِّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ىقَ ف َ ْ
َ َ َ َّ َ َ
ـاء فأ َنبتنــا
اس أن ت ِميــد ِبكـ ْـم َو َبــث ِف َيهــا ِمــن كل دابـ ٍـة وأنزلنــا ِمــن الســم ِاء مـ
النسـ ب يـى  .قــال تعــاىل :ﭽخلــق الســمو ِ
ات ِبغـ ي ِـر عمـ ٍـد ترونهــا وألـ ِ ي� األر ِ
ض رو ِ ي
َ
ُ َ
ِف َيها ِمن ك ِّل ز ْوج ك ِر ٍيم([. )]13
ٍ
ف
إن كل مــا خلقــه هللا ي� البيئــة خلقــه بمقاديــر محــددة  ،وصفــات معينــة  ،تكفــل لهــا القــدرة عــى توفـ يـر ســبل الحيــاة المالئمــة لإلنســان  ،والكائنــات
َّ ُ َّ شَ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ت
ـاه ِبقـ َـد ٍرﭼ ([. )]14
� ٍء خلقنـ
الحيــة الـ يـى تشــاركه الحيــاة عــى األرض  .قــال تعــاىل ِ :
ﭽإنــا كل ي
ف
والت�يعــات الـ تـى تحــ� البيئــة وتحافــظ عليهــا  ،فأقــر مبــدأ ش
ش
ش
ال�اكــة العامــة ي� االنتفــاع بالبيئــة ،
ـام بجملــة مــن القواعــد
ي
جــاء الت�يـ ـ ــع اإلسـ ي
ي
ف
ف
ف
ش
و� روايــة (( ثــاث ال ُيمنعـ َـن  :المــاء  ،و الــكأل  ،و
لقولــه صــى هللا عليــه وســلم  (( :النــاس �كاء ي� ثــاث  :ي� الــكأل  ،و المــاء  ،و النــار )) ([ ، )]15ي
النــار )))]16[( .
ويمكن تلخيص

أهمية اإلعالم ئ
البي� ف ي� النقاط اآلتيـة :
ي

التغ�ات المناخية والبيئية المختلفة .
* إرشاد الناس من خالل برامج توعوية مختلفة تتناول حماية البيئة وسالمتها من أخطار ي
ف
* تنبيــه النــاس مــن خــال أجهــزة اإلعــام ـ ـ ـ المقــروءة والمســموعة والمرئيــة ـ ـ ـ عــى الســلوكيات الخاطئــة ي� حياتنــا اليوميــة تجــاه البيئــة بمــا يدمرهــا ؛
تدم�هــا تدمـ يـر ألنفســنا ،شــئنا أم أبينــا)]17[(.
ألن ي
ش
ـوع البيـ ئ يـى مــن خــال إنتــاج برامــج متخصصــة عــن أســباب المشــاكل البيئيــة ونتائجهــا ،وطــرق
* تكويــن ثقافــة جديــدة للنــاس تهــدف اىل نــر الـ ي
التصــدي لهــا ،وكيفيــة عالجهــا)]18[(.
ف
ف
والسع اىل التمتع بتلك البيئة الجميلة النظيفة)]19[(.
ينم ي� نفوس الناس الرغبة
* تصوير البيئة الطبيعية ي� أزىه صورها وألوانها بما ي
ي
ف
ئ
ـ� ف ي� عرصنــا ،إذ جلبــت بعــض األنشــطة البيئيــة  ،مثــل:
* لقــد نجحــت وســائل اإلعــام ي� أن تهيــأ دعمــا قيمــا للعمــل البيـ يـى عــى المســتوى العالـ ي
ً
ً
ـر� ([ )]22قــدرا كبـ يـرا مــن االهتمــام المركــز عــى المشــكالت والعمليــات البيئيــة
ـ� للبيئــة ([ ،)]21و يــوم البيئــة العـ ب ي
يــوم األرض([ ،)]20و اليــوم العالـ ي
ف
ت
ـكا� مــن العنايــة واالهتمــام .
المختلفــة الـ يـى لــم تنــل مــن قبــل حظهــا الـ ي
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أساليب إعالمية معارصة
ف� ش
ن� الوع ئ
البي�
ي
ي
ي
ف
ف
ت
ف
ال يخــى عــى أحــد ي� هــذا العــر مــا لإلعــام مــن دور كبـ يـر ي� ســلوكنا ،ســواء كان عــى مســتوى المؤسســات ال�بويــة والدعويــة  ،أو األرسة  ،أو
المجتمــع بصــورة عامــة  ،وقبــل التنويــه اىل ذكــر األســاليب والوســائل االعالميــة المعــارصة  ،مــن الـرض وري أن نعــرف أن اإلعــام البيـ ئ يـى يهــدف بشــكل
عــام اىل األمــور اآلتيــة :
ين
القوان� الالزمة ،واتخاذ القرارات المناسبة تجاه البيئة.
* تهيئة الرأي العام الضاغط من أجل سن
ف
ف
ئ
ـ� القـرارات ي� الــوزارات
* تقديــم المســاعدات الالزمــة ،وتوفـ يـر المعلومــات لصنــاع القـرار ي� المجتمــع حــول الموقــف البيـ يـى ،ويشــمل ذلــك :صانـ ي
والدوائــر الحكوميــة المعنيــة بالبيئــة ،مثــل :وزارة التخطيــط  ،ووزارة الكهربــاء  ،ووزارة البـ تـرول  ،ووزارة الطاقــة والصناعــة  ،ووزارة الزراعــة  ،ووزارة
وغ�هــا.
اإلســكان  ،ووزارة الصحــة  ،ووزارة التعليــم ،ي

ف
*تبـن رؤيــة تســتند اىل اإلحســاس بالمســؤولية المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الجمهــور والســلطات ،وتصحيــح بعــض التصــورات القــارصة ي� معالجــة قضايــا البيئــة،
ي
ً
بأســاليب إعالميــة جديــدة تجعــل الفــرد والمجتمــع قــادرا عــى تشــخيص مشــكالت بيئتــه ،وتمكنهــا مــن معرفــة العوامــل المخلــة بالبيئــة  ،حـ تـى
يعالجهــا)]23[(.
* تنظيــم حمــات إعالميــة بيئيــة للمواضيــع الهامــة الطارئــة أو ذات األولويــة  ،بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة  ،وعــرض الجوانــب الســلبية وااليجابيــة
ف
ي� كل قضية بيئية )]24[(.
ف
ف
و� موضــوع حمايــة البيئــة قــد تجــاوزت مرحلــة إقنــاع النــاس بأهميــة الحفــاظ عــى البيئــة الســليمة
واإلعــام ي� عرصنــا إعــام معلومــات وتحليــل ،ي
اىل مرحلــة تحديــد األس ـ ــاليب الناجحــة لتحقيــق المفهــوم الجـ ـ ــديد للبيئــة الـ ت يـى تعـن ي حيــاة االنس ـ ـ ــان ومســتقبله  ،وأصبحــت مســألة حمايــة البيئــة
ً ف
قضيــة عالميــة  ،وليســت أخبــارا ي� الصحــف أو المجــات)]25[( .
وأهم األساليب اإلعالمية

ف
ه )]26[( :
ي� عرصنا لحماية البيئة ي
ً
ً
�ض
ئ
اإلعالم المتخصص تخصـصا دق ــيقا.
بي� متخصص ،يســتند اىل العلم والمعـرفة والمعلومـات ،ويتطـلب إيجاد المحـرر
ي
* ورة إيجاد إع ــالم ي
* وجود مناهج دراسية لإلعالم ئ
البي� ،خاصة ف ي� الكليات و أقسام اإلعالم.
ي
ف
ئ
ين
ين
ين
اإلعالمي� عىل الخوض
المر�)  ،لتشجيع
البيئي� عن أفضل األعمال ي� اإلعالم (المقروء والمسموع و
لإلعالمي�
* اإلعالن عن جائزة سـنوية
ي
ف ي� هذا المجال.
* أهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات ف ي� معالجة المشكالت البيئية ،واالستفادة من التجارب العالمية.
* �ض ورة وجود لجنة عليا لإلعالم ئ
وال�امج  ،وتنظيم حمالت إعالمية بيئية للمواضيع الهامة الطارئة.
البي� لرسم السياسات والخطط ب
ي
ف
التنف� منها ،ت
ح� يبتعد الناس عنها.
* تناول السلوكيات الم�ض ة بالبيئة ي� صورة مرفوضة بما يؤدي اىل
ي
ن ف
ين
اع خصوصية كل فئة.
صحفي�
* إعداد
ي
مختص� ي� البيئة ،لنقل المواضيع البيئية للناس بشـكل بسيط ير ي
ف
* إصــدار البوس ـ تـرات والنش ـرات  ،وتنظيــم المس ــابقات ي� الرس ــوم  ،واألناشــيد  ،وإنتــاج األفــام ،وصنــع مالبــس تحمــل عالم ــات وش ــعارات حماي ــة
البيئــة)]27[(.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ش
ر� و ســامه عليــه و عــى آلــه و
الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات  ،و أصـ يـ� و أســلم عــى أ�ف المخلوقــات  ،ســيدنا محمــد  ،صلــوات ب ي

أصحابــه  ،أجمعـ ي ن
ـ� اىل يــوم الديــن .

أمــا بعــد  :فــان هــذا الموضــوع هــو موضــوع مهــم ال يمكــن اإلحاطــة بجميــع جوانبــه  ،و قــد توصلــت مــن خــال هــذا البحــث اىل عــدة نتائــج ،
ت
ت
اآل� :
ومق�حــات  ،أوجزهــا عــى النحــو ي
* يحتــل اإلعــام مكانــة هامــة لــدى المجتمعــات  ،ألنــه بفضــل مــا يمتلكــه مــن تقنيــات حديثــة  ،وقــدرة واســعة عــى االنتشــار بـ ي ن
ـ� فئــات المجتمــع
بمختلــف مســتوياتها الثقافيــة والفكريــة واالجتماعيــة .

ف
ف
ف
* وضــع خطــة إعالميــة تســى لتحقيــق نـ شـر الــوع البيـ ئـى  ،واإلرساع ف� إدخــال منهــج ت
ال�بيــة البيئيــة ي� المناهــج التعليميــة ي� مدارســنا ،خصوصــا ي�
ي
ي
ي
ف
المراحــل االبتدائيــة  ،لــر� جيــل يقــدس البيئــة و ت
يح�مهــا  ،و يحــرم اإلرساف ي� اســتهالك المــوارد .
ي بي

ن
ن
ن
ن
ـ� الحكومــة
* إنشــاء مركــز مســتقل لدراســة القوانـ يـ� البيئيــة  ،وإعــداد اإلعالميـ يـ� البيئيـ يـ� المؤهلـ يـ� للعمــل مــع قطاعــات البيئــة المختلفــة  ،و تعـ ي
ف
الصالحية التامة لهذا المركز ش
اإل�اف عىل الوزرات المتعلقة بالبيئة  ،وله السلطة ي� أن يفرض العقوبات المالية والجسدية عىل الجرائم البيئية
الجسيمة.
* تشــجيع البحــوث و الدراســات العلميــة المتعلقــة بمكافحــة التلــوث و التدهــور البيـ ئ يـى  ،وتثقيــف النــاس بأهميــة الحفــاظ عــى البيئــة مــن خــال
وســائل اإلعــام المرئيــة و المســموعة  ،وتزويــد الخطبــاء بآخــر البحــوث و الدراســات العلميــة المتعلقــة بالمنتجــات و المســتوردات المـرض ة بالبيئــة
و االنســان  ،ويكــون ذلــك عــى عاتــق وزارة اإلعــام و األوقــاف و الثقافــة .
ش
ت
ال� تعمل نحو بيئة أفضل .
* تشجيع استخدام المواد و المنتجات الصديقة للبيئة  ،و محاولة التعامل مع ال�كات ي
ف
* التقليــل مــن اســتخدام المــواد البالســتكية و المــواد المـرض ة الـ تـى جعلــت ت
ال�بــة العراقيــة مــن ألــوث الـ تـرب بعــد أن كانــت تربتهــا مــن أفضــل الـ تـرب ي�
ي
العالم ف ي� السـ ــبعينات !!!
* التقليــل مــن اســتخدام الورقــات  ،وليكــن لنــا يــوم بــا ورق  ،لنحافــظ عــى األشــجار الـ ت يـى تحافــظ عــى الكــون مــن ظاهــرة االحتبــاس الحـراري  ،و

ليعلــم الجميــع أن اســتخدام طــن واحــد مــن األوراق يســاوي قطــع ( )18شــجرة كبـ يـرة !!

ف
* االهتمــام بوســائل اإلعــام بطريقــة مبـ ش
ـا�ة مــن خــال برامــج ذات اتجاهــات واضحــة يفهمهــا المتل ـق ي ويؤثــر ي� اتجاهاتنــا وســلوكنا حيــال الواقــع
المحيــط بنــا .
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هوامش:
( )1سورة يس81/
[ ]2سورة األنعام73/
[ ]3سورة المائدة109/
ق
ـري� المصـري (ت711ه ــ) ،دار صادر ،يب�وت /لبنان،
[]4ينظر  :لسان العرب (:)415/4أبو الفضل جمـال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلف ـ ي
ـوم (ت770ه ــ) ،دار الحديــث /القاهــرة1424 ،هـ ـ ـ ـ
ط :األول ــى1997 ،م .مــادة (علــم)  ،و المصبــاح المنـ يـر :أحمـ ــد بــن محمــد بــن عـ يـ� المقــري الفيـ ي
2003م .ص ( ،)45مادة( :ب و أ) ص ( ،)254مادة (ع ل م).
بالجماه� :د .ابراهيم إم ـ ـ ــام ،ط :األولـى ،مكتبة االنجلو المرصية1969 ،م ،ص (.)12
[]5اإلعالم واالتص ـ ــال
ي
[ ]6ينظــر  :الصحاح:إســماعيل بــن ّ
حمــاد الجوهــري الـ تـرك (ت396ه ــ) ،تحقيــق :أحمـ ــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليـ ي ن
ـ� ،بـ يـروت /لبنــان ،ط:
ي
أ� بكــر بــن عبــد القــادر الـرازي (ت666ه ــ) ،اعتـ نـى بــه :أحمــد جــاد ،دار الغــد
الرابعــة1990 :م  ،)37/1( ،مــادة( :بــوأ) ،ومختــار الصحــاح :محمــد بــن ب ي
الجديد /القاهرة ،ط :األوىل1428 ،ه ـ ـ 2007م  ،ص ( ،)46مادة (ب و أ) ،ولسان العرب :أبو الفضل جم ــال الدين محمد بن مكرم بن منظور
ق
ـري� المص ــري (ت711ه ــ) ،دار صــادر ،بـ يـروت /لبنــان ،ط :األول ــى1997 ،م ( ،)267/1مــادة( /بــوأ)  ،والمصبــاح المنـ يـر :أحمـ ــد بــن محمــد بــن
اإلفـ ـ ي
ـوم (ت770ه ــ) ،دار الحديــث /القاهــرة1424 ،هـ ـ ـ ـ 2003م،ص ( ،)45مــادة( :ب و أ) ،ومعجــم القامــوس المحيــط :مجــد الديــن
عـ يـ� المقــري الفيـ ي
محمــد بــن يعقــوب الفـ يـروز آبــادي (ت  817ـه) ،رتبــة و وثقــة :خليــل مأمــون شــيحا ،دار المعرفــة ،بـ يـروت /لبنــان ،ط :الخامســة 1432 ،ـه ـ ـ 2011
ف
ىض
�ن
ـ� (ت1205ـه) ،تح ــقيق :عـ يـ�
م ،ص ( ،)39مــادة( :بــوأ) ،وتــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  :محمــد مرتـ بــن محمــد الزبيــدي الحســي ي الحنـ ي
ـال ،المجلــس الوطـن ي  /كويــت ،ط :األوىل1421 ،ـه ــ2001م ،)152/1( .مــادة( :بــوأ).
هـ ي
ف
ـ� الحديــث /اإلســكندرية،
[ ]7ينظــر :البيئــة والمجتمــع (دراســة ي� علــم اجتمــاع البيئــة :د .حســن عبــد الحميــد أحمــد رشــوان ،المكتــب الجامـ ي
ف
ت
ّ
ـ� مـ بـروك ،المكتــب
2006م ،ص ( ،)4ونحــو دور فعــال للخدمــة االجتماعيــة ي� تحقيــق ال�بيــة البيئيــة :د .عصــام توفيــق قمــر ،و د .ســحر فتـ ي
ن
�ض
ـا� ،مجلــة جامعــة أم القــرى،
ـ� الحديــث /اإلســكندرية2004 ،م ،ص ( ، )17والمســؤولية عــن األ ار البيئيــة :أ .د .محمــد محمــود الرسيـ ي
الجامـ ي
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للعلــوم ت
ال�بويــة واالجتماعيــة واإلنســانية /المملكــة العربيــة الســعودية  ،مجلــد ،13 /ع :األول ،شــوال1421 /ـه ـ ينايــر 2001م ،ص (. )113

[ ]8ينظر :اإلنسان وتلوث البيئة :محمد السيد أرناؤوط  ، ،ط :السادسة  ،الدار المرصية اللبنانية /القاهرة 1427 ،ـه ـ ـ 2006م  ،ص (. )17
[ ]9وهــو تعريــف اختــاره محمــد الســيد أرنــاؤوط  ،وذكــره ف ي� كتابــه اإلنســان وتلــوث البيئــة  ،مصــدر ســابق ص( .)17ينظــر  :مقدمــة ف ي� علــوم البيئــة:
محمد إســماعيل عمر ،دار الكتب العلمية /القاهرة ،ط :األوىل ،ص ( ،)6والبيئة والمج ــتمع :ص ( ،)3وعلم النفس ئ
عل،
البي� :د .الســيد
فهم ي
ي
ي
ف
ّ
ن
ـ� الحديــث/
دار الجامعــة الجديــدة /اإلســكندرية2009 ،م ،ص ( ،)16والســياحة والبيئــة بـ يـ� التأثـ يـر والتأثــر :أ .د .محمــد الصـ يـر ي� ،المكتــب الجامـ ي
اإلســكندرية ،ط :األوىل2009 ،م ،ص ( ،)11والبيئــة والتلــوث :د .عمــار مطـ يـر خليــف ألشــمري وآخــرون ،مطبعــة األيــك /بغــداد2011 ،م ،ص
ـر�  /بـ يـروت 1981،م  ،ص(.)5
(.)22و علــم البيئــة مدخــل عــام  :د.أحمــد رشــيد و هنــاء الحســن رشــيد،ط  :األوىل ،معهــد االنمــاء العـ ب ي
ف
[ ]10ينظــر :المعالجــة اإلعالميــة لمشــكالت البيئــة ي� الصحافــة الجزائريــة (رســالة ماجسـ يـت�) :زينــة بوس ــالم ،جامعــة منتــوري ،كلي ــة العلــوم
االنس ــانية والعلــوم االجتماعيــة2011 ،م ،ص (. .)49
[ ]11المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة ف ي� الصحافة الجزائرية :مصدر سابق :ص (.)49
[ ]12سورة األعراف. 56 :
[ ]13سورة لقمان. 10 :
[]14
[]15
[]16
[]17

سورة القمر. 49 :
رواه أبوداود ف ي� سننه  ،بسند صحيح  ،ك  :أبواب االجارة  ،ب  :ف ي� منع الماء  ،برقم (  ، ) 3477ص () 387القمر. 49 :
رواه ابن ماجه ف ي� سننه  ،بسند صحيح  ،ك  :الرهون  ،ب  :المسلمون ش�كاء ف ي� ثالث  ،برقم (  ، ) 2473ص ( . ) 267
غ� مرحب بـ ــها :د .زكريا طـ ــاحون ،شـ ــركة ناس للط ــباعة /القاه ــرة2002 ،م،
لتفصيل الس ـ ــلوكيات المضـ ــرة بالبيئة ،ينظر :س ـ ــلوكيات بيئية ي

ص ( )14وما بع ـ ــدها.
[ ]18لتفصيــل المســألة ينظــر :الثقافــة البيئيــة مطلــب حضــاري لــأرسة :د .محمــود أحمــد حميــد ،ط :األول ــى ،دار الرضــا /دمشــق2003 ،م ،ص
( )9ومــا بعدهــا .ســلوكيات بيئيــة غـ يـر مرحــب بهــا  :مصــدر ســابق  ،ص (. )16
[]19
[]20
[]21
[]22
[]23

ينظر :المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة  :مصدر سابق  ،ص (.)52
يكون ف ي� (  3 / 22ـ ـ مارس  ،من كل سنة .
يكون ف ي� (  5 / 5ـ ـ يونيو  ،من كل سنة .
يكون ف ي� (  10 / 14ـ ـ أكتوبر  ،من كل سنة .
ينظر :اإلعالم ئ
البي� ي ن
ب� النظرية والتطبيق :مصدر سابق  ،ص (.)95
ي

[ ]24ينظر :المصدر السابق  ،ص (.)97
[ ]25ينظــر :واقــع االعــام البيـ ئـى ف� فلسـ ي ن
ـط� وآليــات تعزيــزه( :رســالة ماجسـ يـت�) :منـ يـر أبــو راس ،الجامعــة االســامية /غــزة ،كليــة اآلداب1432 ،ـه
ي ي
ـ ـ ــ2011م ،ص (.)5
ف
[ ]26لتفصيــل المســألة  ،ينظــر :والمعالجــة االعالميــة لمشــكالت البيئــة :ص ( )52واإلعــام البيـ ئ يـى ي� دولــة الكويــت :مصــدر ســابق  ،ص (، )46
و اإلعــام و دوره ف ي� تحقيــق األمــن البيـ ئ يـى :عبــدهللا أحمــد الشــايع عبــد العزيــز  ،أكاديميــة نايــف للعلــوم األمنيــة  2003 ،م  ،ص(. )18
ف
[ ]27ينظر :اإلعالم العر� ئ
مصط� ،المجلة الع ــربية للثقــافة ،ع ،19 :س :العاشـ ــرة ،أيلول1990 /م ،ص (.)163
البي� :زكريا بن
بي
ي
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المصادر و المراجع

اإلعالم ئ
ن
عل صالح ،ط :بدون ،مركز االسكندرية للكتاب /االسكندرية1424 ،ه ـ ـ ــ2003م .
البي� يب� النظرية والتطبيق :جمال الدين السيد ي
ي
ئ ف
العتي� ،جامع الش ـ ـ ـ ــرق األوسط ،كلية اإلعالم2012 ،م .
البي� ي� دولة الكويت( :رسـ ـ ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ـ يـت�) ،مشـ ـ ــعل فايز
اإلعالم
بي
ي
ف
اإلعالم العر� ئ
مصط� ،المجلة الع ــربية للثقــافة ،ع ،19 :س :العاشـ ــرة ،أيلول1990 /م .
البي� :زكريا بن
بي
ي
ف
اإلعالم و دوره � تحقيق األمن ئ
البي� :عبدهللا أحمد الشايع عبد العزيز  ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية  2003 ،م .
ي
ي
بالجماه� :د .ابراهيم إم ـ ـ ــام ،ط :األولـى ،مكتبة االنجلو المرصية1969 ،م.
اإلعالم واالتصـال
ي
اإلنسان وتلوث البيئة :محمد السيد أرناؤوط  ، ،ط :السادسة  ،الدار المرصية اللبنانية /القاهرة 1427 ،ـه ـ ـ 2006م .

مط� خليف الشمري وآخرون ،مطبعة األيك /بغداد2011 ،م ،ص (.)22
البيئة و التلوث :د .عمار ي
ف
الجامع الحديث /اإلسكندرية2006 ،م .
البيئة والمجتمع (دراسة ي� علم اجتماع البيئة :د.حسن عبد الحميد أحمد رشوان ،المكتب
ي
ف
ىض
�ن
ـال ،المجلــس الوطـن ي /
ـ� (ت1205ـه) ،تح ــقيق :عـ يـ� هـ ي
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  :محمــد مرتـ بــن محمــد الزبيــدي الحســي ي الحنـ ي
كويــت ،ط :األوىل1421 ،ـه ــ2001م.
الثقافة البيئية مطلب حضاري لألرسة :د .محمود أحمد حميد ،ط :األولـى ،دار الرضا /دمشق2003 ،م .
غ� مرحب ب ــها :د .زكريا ط ــاحون ،ش ــركة ناس للطــباعة /القاهـرة2002 ،م .
الس ــلوكيات المض ــرة بالبيئة ،ينظر :س ــلوكيات بيئية ي
غ� مرحب بها  :د .زكريا طاحون  ،ش�كة ناس للطباعة  /القاهرة  ،ط :األوىل2002 ،م .
سلوكيات بيئية ي
ف
ّ
السياحة والبيئة ي ن
الجامع الحديث /اإلسكندرية ،ط :األوىل2009 ،م .
التأث� والتأثر :أ .د.
الص� ي� ،المكتب
محمد
ب�
ي
ي
ي
الصحــاح :تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة :إســماعيل بــن ّ
حمــاد الجوهــري الـ تـرك (ت396ه ــ) ،تحقيــق :أحمـ ــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليـ ي ن
ـ�،
ي
بـ يـروت /لبنــان ،ط :الرابعــة1990 :م
العر�  /يب�وت 1981،م .
علم البيئة مدخل عام  :د .أحمد رشيد و هناء الحسن رشيد ،ط  :األوىل ،معهد االنماء
بي

علم النفس ئ
عل ،دار الجامعة الجديدة  /اإلسكندرية2009 ،م .
البي� :د .السيد
فهم ي
ي
ي
ق
ـري� المص ــري (ت711ه ــ) ،دار صــادر ،بـ يـروت /لبنــان ،ط :األول ــى،
لســان العــرب  :أبــو الفضــل جم ــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفـ ـ ي
1997م .
أ� بكــر بــن عبــد القــادر الـرازي (ت666ه ــ) ،اعتـ نـى بــه :أحمــد جــاد ،دار الغــد الجديــد /القاهــرة ،ط :األوىل1428 ،هـ ـ ـ ـ
مختــار الصحــاح :محمــد بــن ب ي
2007م .
المســؤولية عــن األ�ض ار البيئيــة :أ .د .محمــد محمــود الرسيـ نـا� ،مجلــة جامعــة أم القــرى ،للعلــوم ت
ال�بويــة واالجتماعيــة واإلنســانية /المملكــة العربيــة
ي
الســعودية  ،مجلــد ،13 /ع :األول ،شــوال1421 /ـه ـ ينايــر 2001م .
الفيوم (ت770ه ــ) ،دار الحديث /القاهرة1424 ،ه ـ ـ 2003م .
عل المقري
المصباح
ي
ي
المن� :أحم ــد بن محمد بن ي
ف
المعالجــة اإلعالميــة لمشــكالت البيئــة ي� الصحافــة الجزائريــة (رســالة ماجسـ يـت�) :زينــة بوسـ ــالم ،جامعــة منتــوري ،كليـ ــة العلــوم االنسـ ــانية والعـ ــلوم
االجتماعيــة2011 ،م .
معج ــم القامــوس المحيــط :مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفـ يـروز آبــادي (ت  817ـه) ،رتبــة و وثقــة :خليــل مأمــون شــيحا ،دار المعرفــة ،بـ يـروت/
لبنان ،ط :الخامســة 1432 ،ـه ـ  2011م .
مقدمة ف ي� علوم البيئة :محمد إسماعيل عمر ،دار الكتب العلمية /القاهرة ،ط :األوىل .
ف
ت
ّ
ـ� الحديــث/
نحــو دور فعــال للخدمــة االجتماعيــة ي� تحقيــق ال�بيــة البيئيــة :د .عصــام توفيــق قمــر ،و د .ســحر فتـ ي
ـ� مـ بـروك ،المكتــب الجامـ ي
اإلســكندرية2004 ،م .
ئ ف
ين
من� أبو راس ،الجامعة االسالمية /غزة ،كلية اآلداب1432 ،ـه ـ ـ ــ2011م .
فلسط� وآليات تعزيزه( :رسالة
البي� ي�
واقع االعالم
ماجست�) :ي
ي
ي
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ي
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ملخص البحث
خ� خلقه محمد (صل هللا علیه وسلم) وعىل وآله وصحبه ومن وااله و بعد :
الحمدهلل والصالة والسالم عىل ي
ف
ف
ف
ـرم هــذا البحــث إىل تفعيــل المقاصــد ي� العقــود واألمــور الماليــة يك ال يقــع العبــاد ي� البلــوى والمشــقة والضيــق ي� معامالتهــا اليوميــة وخاصــة
يـ ي

ف
ـام اليــوم بحاجــة إىل إعــادة علميــة وعمليــة وقـراءة جديــدة للتطــورات والمســتجدات والنــوازل المســتحدثة,خاصة
ي� عقــد اإلجــارة؛ألن العالــم اإلسـ ي
مايتعلــق بالتطــورات الماليــة وأحكامهــا ف� الفقــه اإلســام بحســب مقت ـىض المقاصــد ش
ت
ـانية،وال� تظهــر أهميــة البحــث
ال�عيــة والمصالــح اإلنسـ
ي
ي
ي
ف
تناولــه للموضــوع بالتحليــل واالســتقراء والمقارنــة وتوصــل البحــث إىل مجموعــة مــن النتائــج منها:بيــان الفهــم المقاصــدي ي� كيفيــة التعامــل مــع
ف
الوقائع المســتجدة وتطورها ي� المعامالت المالية ،وبناء منظومة مقاصدية تب�ن عىل أســس وضوابط منهجية للتعامل مع تطور الواقع وخاصة
العقــود المرصفية،باإلضافــة إىل أثــر االجتهــاد المقاصــدي ف ي� تطــور أحــكام العقــود المرصفيــة وخاصــة عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك .

المقدمة
خ� خلقه محمد (صل هللا علیه وسلم) وعىل وآله وصحبه ومن وااله و بعد :
الحمدهلل والصالة والسالم عىل ي
ف
ف
ف
ف
ق
العالم،وأل�
كب� ي� جميع األنشطة �
إن التطور والتقدم الرسي ــع والملفت ي� مختلف مجاالت الحياة االنسانية ي� العرص الحديث،كان له أثر ي
ف ف
ـر� ي� المجتمع،وفتــح البــاب أمــام المؤسســات الماليــة والمصــارف اإلســامية لتطــور
ـال والمعـ ي
بظاللــه ومتطلباتــه ومقتضاياتــه عــى المجــال المـ ي
ق
والتطبي�،ولكن كان من ال�ض وري أن تكون هذه التطورات
والعمل
العلم
نفســها وعقودها ومعامالتها لتنمو وتزدهر بشــكل منســجم مع الواقع
ي
ي
ي
ف
ي� األحــكام الماليــة وفــق ضوابــط و مبــاديء مقاصدية،لــذا يحتــاج هــذا األمــر الخطــر إىل بنــاء أســس مقاصديــة تطبيقية،دراســة وتأصيــا بمــا ينســجم
مــع روح النــص والواقــع العمـ يـ�.
سبب اختيار الموضوع:إضافة إىل ماسبق هناك أسباب عدة منها:-1الرغبة ف� كتابة موضوع ي ن
يب� المقاصد وفهمها بالنسبة للمعامالت المالية،وكيفية تطبيق األحكام عىل ضوئها.
ي
ف
ف
-2الحاجــة إىل الفهــم المقاصــدي � كيفيــة التعامــل مــع الوقائــع المســتجدة � المعامــات الماليــة وتأصيــل أحكامهــا مــن خــال مقاصــد ش
الت�يعــات
ي
ي
الخاصــة بهــا ووضــع أســس وضوابــط لهــا.
ف
والمصلح للناس.
العمل
-3بيان المنهج المقاصدي لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك وإبراز أثره ي� الواقع
ي
ي
ف
ت
اآل�:
 أهمية الموضوع وهدفه:يمكن القول بأن أهمية البحث وهدفه تكمن ي� يف
-1عناية ش
ال�يعة اإلسالمية بالفهم المقاصدي للنصوص ي� التطبيقات المعارصة وخاصة مايتعلق باألحكام المالية
ف
-2فهــم النصــوص ش
ال�عيــة عــى وجههــا األمثــل وت�نز يلهــا عــى الواقــع مفتقــر إىل العلــم واالجتهــاد المقاصــدي وخاصــة مايتعلــق بالتطــورات ي� أحــكام
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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المعامــات الماليــة والمرصفية،ولكــن بضوابــط منهجيــة علمية،واالبتعــاد عــن المخاطــر و تقليلهــا أو توزيعهــا بصــورة عادلــة بـ ي ن
ـ� أطـراف عقــد اإلجــارة

المنتهيــة بالتمليــك .

 -3التأكيــد عــى بقــاء ثوابــت و قطعيــات النصــوص دون التعــرض عليهــا عنــد التطــور لألحــكام المالية،بــل إن التطــور الصحيــح هــو إجتهــاد مقصــدي
ش
ع الصحيــح عــى هــذا الواقــع ممــا ينســجم
محــض وقـراءة للواقــع المتجــدد والنــوازل المعــارصة بنظــرة متعمقــة ومتمعنــة وذلــك إلنـزال الحكــم الــر ي
ويتمـ ش
ـا� مــع العــر ومتطلباتــه ومقتضياتــه.

مشكلة البحث:تتلخص مشكلة البحث ف ي� اإلجابة عن هذه األسئلة:
 -1الحاجة إىل التطبيقات العملية لألحكام الفقهية المالية ف ي� ضوء اإلجتهاد المقاصدي.
ف
لتغي� القطعيات والثوابت ش
ال�عية؟أم أنها اجتهاد مقاصدي محض؟
 -2هل قضية التطور ي� المعامالت المالية
ي
 -3ما ه الضوابط واألسس ش
ال�عية للتعامل مع تطور العقود المرصفية وخاصة اإلجارة؟
ي
ش
-4هل هناك تطور للعقود المرصفية مع بقاء الثوابت ال�عية،لو أخذنا بالمثال عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك؟
تأث� عىل العقود وتطورها بحسب الحاجة ومرونة ش
-5هل للمقاصد ش
وتيس�ها؟
ال�يعة
ي
ال�عية ي

منهجية البحث:

ئ
ق
ـ� لألحــكام
ا� والتحليـ يـ�
ـ� متطلبــات ومســتلزمات التطــور الفقـ ي
اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج االســتقر ي
ي
التطيب�،الــذي يقــوم عــى بيــان وتقـ ي
ً
ش
ال�عيــة الماليــة بنــاءا عــى المســتجدات والقضايــا المســتحدثة ،و اســتقراء األدلــة واســتنباط األحــكام منهــا إن لــزم وإتيــان المعلومــات مــن المصــادر
ش
ـام.
ع للواقعــة وتطبيقهــا عــى إحــدى عقــود المــرف اإلسـ ي
األصليــة ثــم التأصيــل الــر ي

ف
ف
نطــاق البحــث :يقتــر نطــاق دراســة هــذا الموضــوع ضمــن مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســامية وذلــك لبيــان أحــد العقــود المتداولــة ي� الســوق وخاصــة ي�
المصــارف اإلســامية أال وهــو عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك ف ي� ضــوء المقاصــد.
ين
ومبحث� وخاتمة.
التال :مقدمة
 محتويات البحث:وبناء عىل ما تقدم أتت هذه الدراسة ضمن المخططي

أما المقدمة:فتشتمل عىل أسباب اختيار الموضوع ومشكلته وأهميته وأهدافه ومنهجية وخطة البحث،والمبحث
ف
ف
ن
ـا�
األول:خصصنــاه للتعريــف بالموضــوع وحــر المفاهيــم ومــدى أهميــة الفهــم المقاصــدي للمســائل الماليــة ي� هــذا العــر وتطرقنــا ي� المبحــث الثـ ي
ف
ف
ف
إىل جوانــب التطــور ي� فقــه المعامــات الماليــة وفــق الفهــم المقاصــدي ألحــد العقــود المتداولــة ي� الســوق وخاصــة ي� المصــارف اإلســامية وذلــك
ً
ف
ـك،و� الختــام نعــرض أهــم النتائــج المرجــوة مــن البحــث والـ تـى توصــل إليهــا
بنــاءا عــى التحقيــق المقاصــدي أال وهــو عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليـ
ي
البحــث.

المبحث األول:التعريف بالموضوع وحرص المفاهيم

ف ي� هذ المبحث نتطرق إىل بيان وتوضيح للمصطلحات الرئيسة للموضوع ومدى أهمية الفهم المقاصدي للمسائل المالية ف ي� هذا العرص:

المطلب األول:التعريف بالمصطلحات الرئيسة للموضوع
والعمل لألحكام الفقهية المالية:
العلم
الفرع األول:تعريف تطور
ي
ي

ت
ت
نأ� إىل تعريفه مركبا:
بداية البد من تعريف المصطلحات مفردة ح� يكون للمصطلح بأجمعه مفهوم،ثم ي

أوال:تعريف التطور ف ي� اللغة واالصطالح:

ف
ف
ـور»و� األصــل لــه معــان منها:األول:االمتــداد ي�
 -1لغة:من(طور)و(الطاءوالــواو والراء)أصــل صحيــح يــدل عــى معـ نـى واحد،وهــو أصــل كلمة»التطـ
ي
ْ
ن
ش
وقدره([،)]2والثالث:بمع�ن
والنمو،والثا�:التعدي ومجاوزة الحد كقولك عدا طوره أي جاوز حده
�ء من مكان أو زمان([)]1وفيه مع�ن الزيادة
ي
ي
َ
ًّ
تدريجيــا ([،)]3بحســب الظروف(الزمــان والمكان)والبيئــة.
غ�همــا
تحــول مــن طــور ِإل طــور،أي التنقــل والتغـ يـر مــن هيئــة و حــال إىل ي
ن
ـا� كلمــة طــور نــرى أن المعـ نـى المقصــود مــن طــور واألقــرب إىل منهــج البحــث هــو المعـ نـى الثالــث وهــو التحول،الــذي هــو
وبعــد أتيــان وبيــان معـ ي
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التغـ يـر مــن حــال إىل حــال حســب الزمــان والمــكان والبيئــة المحيطــة بــه.
ف
ن
ـام مــع اإلشــارة إىل أن هنــاك عمــوم وخصــوص
-2اصطالحا:هنــاك اختــاف ي� التعريــف االصطـ ي
ـاح للتطــور بـ يـ� المفهــوم العــام والفقــه االسـ ي
بينهما،ولكــن الــذي نقصــده بالتطــور هنــا هوالتطــور ف� األحــكام الفقهيــة الماليــة والـ تـى ترتبــط إرتباطــا متينــا بأصــول ش
ال�يعــة اإلســامية ومقاصدهــا،
ي
ي
ش
ت
بحيــث إن هــذه األحــكام تتمـ ي زـر بالتجديــد والمرونــة والتطــور حســب الضوابــط والقواعــد ال�عيــة الـ يـى وضعــت ألجــل هــذا التطور،لــذا نعــرف
ف
ّ
ش
ع الــذي نــص عليــه الرســولصل هللا علیــه
التطــور الفقـ ي
ـ� المـ ي
ـال([ )]4بأنه:مســايرة تغـ يـر أحــوال النــاس بتغـ يـر الزمــان والمــكان ي� إطــار التجديــد الــر ي
ف
وســلم بقولــه {:إن هللا عزوجــل يبعــث لهــذه األمــة عــى رأس كل مئــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا}([.)]5
([،)]6و� موضــع آخــر يقــول هو:مســايرة
ي
التطــور الطبيــ� ألحــوال النــاس بتغـ يـر الزمــان والمــكان عــى ش�يطــة أن تكــون هــذه المســايرة ف� حــدود النصــوص ش
ال�عيــة فــا تتعــارض أبــدا مــع هــذه
ي
ي
النصــوص)]7[(.

ثانيا:تعريف العلم ف ي� اللغة واالصطالح:

َ
َّ
ش
ال�ء بحقيقته عىل ماهو عليه إدراكا جازما وهو ي ن
علم يعل ُم إذا تيقن،ونقيضه الجهل([)]8
اليق� يقال ِ
1لغة:إدراك ي
ت
ـأ� بتعريــف دقيــق للعلــم مــع أنــه أوضــح أن يعرف،ألننــا أمــام أنــواع مــن العلــوم ،فقــد عــرف بأنه:االعتقــاد الجــازم
-2اصطالحا:ليــس مــن الســهل أن نـ ي
ش
ع المتعلــق بأفعــال
المطابــق للواقــع([،)]9أو أنــه معرفــة المعلــوم عــى ماهــو به([،)]10ولكــن العلــم الــذي نعنيــه ونحــن بصــدده هنــا هــو العلــم الــر ي
ف
المكلف�:وهــو العلــم الـ شـرع المأخــوذ والمســتنبط مــن النصــوص ســواء أكان مــن الكتــاب أو الســنة أو األدلــة ش
ين
ال�عيــة األخرى،حيــث يقــال ي�
ي
تعريفه:هــو العلــم الواقــع عــن الكتــاب والســنة وإجمــاع األمــة،و القيــاس عــى أحــد هــذه األصــول الثالثــة([.)]11

العمل ف ي� اللغة واالصطالح:
ثالثا:تعريف
ي

ف
ف
ين
من(عمل)و(الع� والميم والالم)أصل واحد صحيح،وهو عام ي� كل فعل يفعل)]12[(.
� اللغة:وهو مأخوذي
ف
العمل ي� االصطالح:مجهود يبذله اإلنسان لتحصيل منفعة([ ،)]13أو هو:كل فعل من الحيوان بقصد)]14[(.ي
ن
غ� العقائد و األخالقيات والمناقب والزهد،وإنما
هذا بصورة عامة أما الذي نريده فهو الذي يتعلق بترصفات وأفعال
المكلف� وما يصدر منهم ي
ي
ف
اإلسالم.
األعمال اليومية من المعامالت المالية والعقود المدنية ي� الفقه
ي

رابعا:تعريف األحكام ف ي� اللغة واالصطالح:

-1لغة:األحكام جمع حكم ويطلق عىل عدة معان منها(القضاءوالمنع والعلم والفقه):وإذا تأملنا مادة (ح,ك,م)
ف
ت
ش
�ن
ـأ� كذلــك بمعـ نـى
ـ�ءأي المنــع مــن الوقــوع ي� الفســاد،أو حكمــت الرجــل تحكيمــا،إذا منعتــه ممــا أراد،ويـ ي
فإنــه يــدل عــى مع (المنع)كحكــم الـ ي
�ضَ
ت
َ ْ ُ ُ
َ َ َ
ـأ� بمعـ نـى العلــم والفقــه)]15[(.
القضاءكقولك:حكــم ب ــينهم يحكــم،أي ق ،ويـ ي
ف
ش
العمل الذي عرفه األصوليون بأنه:
ع
ي
ي
 �-2االصطالح:نقصد بالحكم هنا الحكم ال� ي
ين
أوالتخي� أوالوضع([.)]16
المكلف� باإلقتضاء
أ -هو مقت�ض خطاب الشارع المتعلق بأفعال
ي
أوالتخي� أوالوضع)]17[(.
ب-مدلول خطاب هللا المتعلق بترصفات اإلنسان والوقائع عىل وجه االقتضاء
ي

خامسا:تعريف الفقه ف ي� اللغة واالصطالح:

ْ
ش
ش
ـ� وإدراكــه والفهــم
ال�ءوالعلــم به([،)]18فــإذن ِ
الفقــه بالكــر :العلــم بالـ ي
-1لغة:مادة(الفاءوالقــاف والهاء)أصــل واحــد صحيح،يــدل عــى إدراك ي

له،وكقولك:فقــه الرجــل يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلم،ثــم خــص بــه علــم ش
ال�يعــة)]19[(.
ّ
المعر ي ن
ف� له منها:
-2تعريف الفقه اصطالحا:تعددت التعريفات لمصطلح الفقه حسب
أ -العلم باألحكام ش
ال�عية،عن أدلته التفصيلية باالستدالل)]20[(.
ب -العلم باألحكام ش
ال�عية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)]21[(.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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سادسا:تعريف المال ف ي� اللغةو االصطالح:
ف
ـدة،ه تمــول الرجــل أي اتخــذ ماال([،)]22ويطلــق المــال عنــد العــرب عــى كل ماتملكــه
 �-1اللغة:أصله(مول)و(الميــم والــواو والالم)كلمــة واحـ
ي
ي
ـع� وخـ ب زـر..أو غـ يـر ذلــك([)]23
اإلنســان -فــردا أو جماعة-مــن األشــياء مــن دراهــم ودنانـ يـر وشـ ي
ف
غ�ه ولو بحيازة مصدره)]24[(.
-2المال ي� االصطالح :أ-ما أمكن صاحبه التسلط عليه ومنعه عن ي

ب -هو كل ماله قيمة ي ن
ب� الناس،ومنفعة حسب العرف)]25[(.

ً
َّ
ش
ن
�ء يمكــن أن
ج-وعنــد االقتصاديـ يـ� :هــو كل ماينتفــع بــه عــى وجــه مــن وجــوه النفع،كمــا يعــد كل مــا يقــوم بثمــن ماال،أيــا كان نوعــه أو قيمته...فــكل ي
ف
يعــرض ي� الســوق وتقــدر لــه قيمــة فهــو مــال)]26[(.
ن
الثا� :تعريف مقاصد ش
ال�يعة:
الفرع ي
ف
-1المقاصــد ي� اللغة:جمــع مقصدوأصله(قصد)مــن بــاب �ض ب،و(القــاف والصادوالدال)أصــول ثالثة,يــدل عــى معــان عــدة منهــا([-:)]27
ْ َ
َ ْ ْ ف
العدل:وهوالتوســط بـ ي ن
تعاىل(واق ِصــد ِ ي� َمشـ ِـيك)لقمان19 :
ـ� اإلف ـراط والتفريط،ومنــه قولــه
ت
َ
تعاىل(و َعـ َـى َّ ِ َ ْ ُ َّ
ـأ� بمعــان أخــرى
االســتقامةومنه قولــهيل)النحل،9:هوالطريق المســتقيم القاصــد الــذي ال اعوجــاج فيه([،)]28وقــد يـ ي
الل قصــد السـ ِـب ِ
ّ
ش
واألم)]29[(.
ـ�ء وإتيانــه واالعتمــاد والتوجــه إليــه
منها:طلــب الـ ي
ف
ش
ش
ين
من(�ع)فـ(الشـ ي ن
اءوالع�)أصــل واحد([،)]30وتســتخدم لعــدة معــان منها:الرفــع و البيــان واإلظهــار
ـ� والر
-2ال�يعــة ي� اللغة:أصلهــا مأخــوذة
� َعـ ًـة َوم ْن َه ً
اجــا) المائدة،48:أي :ش
تعاىل(لـ ُـك ٍّل َج َع ْل َنــا ِم ْن ُكـ ْـم شِ ْ
ال�عــة والمنهــاج الطريــق الواضــح.
وموردالشــاربة المــاء ونهــج الطريــق الواضح،ومنــه قولــه
ِ
ِ
([)]31

ف
ش
ش
ه
ـاء� تحديــد المفهــوم االصطـ ي
-3مقاصــد ال�يعــة اصطالحــا:وردت عبــارات العلمـ ي
ـاح للمقاصــد متعــددة ومتنوعــة منهــا - :إن مقاصــد ال�يعــة ي
الغايــات الـ تـى وضعــت ش
ال�يعــة ألجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد)]32[(.
ي
ش
ت
ال� وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)]33[(.
أو المراد بمقاصد ال�يعة:الغاية منها،واألرسار يث
ه:
بعد التطلع والدراسة لتعريفات ي
كث�ة للمقاصد يرى الباحث أن التعريف المناسب واألك� انضباطا ي
ف
ن
ال� أراد الشارع من ش
ش
ت
ت�يعاته تحقيق مصالح الخلق ف ي� الدارين).
(
ي
المعا� والحكم الملحوظة ي� األحكام ال�عية ي
الفرع الثالث:العالقة ي ن
والتغي�:
الفقه والتجديد
ب� التطور
ي
ي
ف
هناك مصطلحات قد ظهرت ي� العرص الحديث بصورة واسعة وظاهرة للعيان من قبل العلماء المعارصين و

المتعلــق بالفقــه وأصولــه مــع أنهــا قديمــة واســتعملت اســتعماال محــدودا عنــد الفقهــاء والعلمــاء القــداىم بعكــس يومنــا هــذا ،منها:التجديــد والتغيـ يـر،
حيــث لهمــا عالقــة بمصطلــح التطــور ،ألن كل واحــد مــن هــذه المصطلحــات لــه مدلــول خــاص مختلــف عــن اآلخــر ،و لمعرفــة العالقــة بينهمــا البــد
مــن الوقــوف عــى تحديــد مفهــوم التجديــد والتغيـ يـر.

أوال :العالقة ي ن
ب� التطور والتجديد:

ت
نأ� ببيان العالقة بينه ي ن
وب� التطور:
بداية البد من توضيح وبيان لمفهوم ومدلوالت التجديد ثم ي
َ
ّ
ّ
ش
ـ�ء يجــدده
-1تعريــف التجديــد لغة:مأخــوذ مــن جــد بجــد جديدا،والجديــد نقيــض الخلق،والخلــق القديم،فالجديــد نقيــض القديــم ،وجــدد الـ ي
ت
َّ
ّ
ن
ـأ� بمع�ن (القطع)يقــال جــد النخــل أي قطــع ثمــره ،)]34[(،والجديــدان واألجــدان الليــل
صـ يـره جديدا،بمعــى حــول القديــم فجعلــه جديدا،وكذلــك يـ ي
والنهار([،)]35ألنهمــا اليبليــان أبــدا.

ف
ف
مــن النقــول الســابقة يمكــن القــول إن التجديــد ي� أصــل معنــاه اللغــوي يبعــث ي� الذهــن تصــورا تجتمــع فيــه ثــاث معــان متصلــة اليمكــن فصــل
ف
ش
ش
ن
ـ�ء
ـ�ء قــد كان ي� أول األمــر موجــودا وقائمــا للنــاس بــه عهد،وثانيهــا:أن هــذا الـ ي
أحدهــا عــن اآلخر،ويســتلزم كل واحــد منهــا المعــى اآلخر:أولهــا:أن الـ ي
ش
ـ�ء قــد أعيــد إىل مثــل الحالــة الـ ت يـى كان عليهــا قبــل أن يبــى ويخلــق)]36[(.
أتــت عليــه األيــام فأصابــه البــى وصــار قديمــا خلقــا ،و ثالثهــا:أن ذلــك الـ ي
ف
-2التجديــد ي� اإلصطالح:لقــد وردت تعريفــات عديــدة للتجديــد منــذ ســلف األمــة إىل يومنــا الحا�ض ،وذلــك بســبب وجــود األحاديــث النبويــة الـ ت يـى
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ذكــرت فيهــا مصطلــح التجديد،لــذا كان هــذا المفهــوم لــه معـ نـى ودالالت ف� كل عرص،مــع أن هــذا المصطلــح قــد شــاع بـ ي ن
ـ� العلمــاء والفقهــاء إال أننــا
ي
ف
نــرى أن تعريفــه متناثــر ي� ثنايــا كتــب ش�وح الحديــث والطبقــات والعقيــدة والفقــه وغـ يـر ذلــك،وكان التجديــد كمســألة علميــة موضــع بحــث ودراســة
ف
ف
و� مجالســهم ي� كل قــرن ويتداولــون فيمــا بينهــم اآلراء واألفــكار عنه،ومــع هــذا لــو اطلعنــا عــى كتــب علمــاء الســلف وآرائهــم اليمكــن
مــن قبــل العلمــاء ي
ن
ن
ـاح الــذي عــرف بــه
أن نــرى تعريفــا ومعــى دقيقــا و محــددا للتجديــد بالمعــى االصطـ ي
ت
يأ� بعض تعريفات للتجديد من قبل علماء السلف والمعارصين:
هذا المصطلح([ ،)]37وفيما ي
أ-إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر بمقتضاهما)]38[(.
يب� السنة من البدعة ث
ب-وجاء ف� كتاب»فيض القدير»قوله(:يجدد لها دينها أي ي ن
ويك� العلم وينرص أهله ويكرس أهل البدعة ويذلهم)]39[(.
ي
ج-هو تنقية اإلسالم من كل جزء من أجزاء الجاهلية،ثم العمل عىل إحيائه خالصا محضا عىل قدر االمكان)]40[(.

د-هو إحياء وبعث ما اندرس منه،وتخليصه من البدع والمحدثات،وت�نز يله عىل واقع الحياة ومستجداتها)]41[(.
ه ــالتجديد هــو االحتفــاظ بجوهــر البناءالقديم،واإلبقــاء عــى طابعــه وخصائصه،وترميــم مايـ يـ� منــه وتقويــة ماضعــف مــن أركانه،وإدخــال تحســينات
عليــه التغـ يـر مــن صفته،والتبــدل مــن طبيعتــه)]42[(.
ف
ال�يعة ف� واقعها ف
و-هو اسم جامع لكل مايحقق ش
وين� مايخل بها،هذا كان تعريف التجديد مطلقا أما تعريفه ي� فقه المعامالت المالية،فهو:اسم
ي
ي
ال�يعة ف� مجال المعامالت المالية ف
جامع لكل مايحقق ش
وين� مايخل بها)]43[(.
ي
ي
مــن مجمــوع هــذه التعريفــات نــرى أن المقصــود مــن التجديــد هــو إحيــاء الديــن وإظهــار مــا انــدرس مــن التطبيقــات و العلــوم المتعلقــة بالقــرآن والســنة
ـلم� إىل التمســك ممــا تمســك بــه جيــل الصحابــة والتابعـ ي ن
،ونـ شـر العلــم ونقلــه مــن جيــل إىل جيــل عــى نهــج الســلف الصالــح والعــودة بالمسـ ي ن
ـ� ودفــع
ماينقــض هــذا المنهــج القويم،وليــس معنــاه تبديــل الديــن أو تعديــل نــص مــن نصوصــه أو تغيـ يـر الحقائــق الثابتــة القطعية،بــل معنــاه إعادتــه إىل أصلــه
ف
ـا� النـق ي وتنقيتــه مــن األدران والبــدع الـ ت يـى تعلــق بــه)]44[(.
الصـ ي
ن
ـام البــد أن يجــاري تطــورات حيــاة البـ شـر
مــن هــذا المنطلــق نقــول إن هنــاك عالقــة وطيــدة بـ يـ� التطــور الفقـ ي
ـ� وتجديــده،ألن الديــن اإلسـ ي
ّ
ونهضته،وأن يجدد فقهه ويطوره وأن الينفصل عن مواكبة الحياة ودروبــها ووسائلها التكنلوجية والمعرفية والعلمية،بحيث اليتعلق هذا التطور
ُ
ُ َُ ْ َ
ْ
ُ ََ ُ
َْ ْ ُ َ ُ
َ ُ َْ
ـت لكـ ُـم ِال ْســا َم ِد ًينا)المائدة،3:فــا
بالديــن نفســه،ألنه أ كمــل مــن قبــل هللا ســبحانه كمــا قال(ال َيـ ْـو َم أ ك َملــت لكـ ْـم ِدينكـ ْـم َوأت َم ْمــت عل ْيكـ ْـم ِن ْع َمـ ِ ت يـى َو َر ِضيـ
ن ف
ـا� ي� علمــه وأوضاعــه المعيشــية و االقتصاديــة والسياســية
يجــوز تبديلــه
ي
وتغي�ه،ولكــن البــد لهــذا الديــن أن يكــون لــه موقــف مــن تطــور الحيــاة اإلنسـ ي
ش
ع مناســب
وعاداتــه اليوميــة والبيئيــة ي
وغ�ها،ولكــن تطــورا إىل األحســن بفضــل األســاليب والوســائل العلميــة المتطــورة النتــاج واســتنباط حكــم � ي
وواضــح لمشــكالت ومســتجدات العــر يتفــق مــع روح ش
ال�يعــة ومقاصدهــا)]45[(.

ثانيا:العالقة ي ن
والتغي�:
ب� التطور
ي

لبيان العالقة ي ن
التغي� ف ي� اللغة واالصطالح:
التغي� والتطور البد من توضيح وبيان لمفهوم ومراد
ب�
ي
ي
ت
ت
ش
ـأ� بمعـ نـى االنتقــال :االنتقــال مــن حــال إىل حــال أي كــون
ـ�ء عــن حالــه أي تحول،وأيضــا يـ ي
-1تعريــف التغيـ يـر لغة:يـ ي
ـأ� بمعــان منها:التحول،تغـ يـر الـ ي
ش
ش
ـ�ء بغـ يـره)]46[(.
ـ�ء بحــال لــم يكــن لــه قبــل ذلــك،أو االستبدال:اســتبدال الـ ي
الـ ي
ش
ال�ء من حالة إىل حالة أخرى)]47[(.
-2تعريف
ي
التغ� إصطالحا :هو انتقال ي

ـاح اســتمداد لمعنــاه اللغــوي واليخــرج عنــه بصــورة عامــة،ألن التغـ يـر ظاهــرة طبيعيــة كونيــة يشــمل التغيـ يـر المــادي والمعنوي،فقــد
ومعنــاه االصطـ ي
ـ� أي تغـ يّـر
يكــون إيجابيــا أوســلبيا،بالنتيجة هــو انتقــال أو تحويــل مــن وضــع موجــود إىل وضــع أفضــل أو أســوأ .أمــا إذا تعلــق األمــر بتغيـ يـر الوضــع الفقـ ي
م�وعــة إىل حالــة غـ يـر ش
األحــكام مــن حالــة ش
م�وعــة أو مــن الحــال إىل الحرام،فهــو اســتبدال للحكــم حســب مناســبته للزمــان والمــكان حيــث تختلــف
األحــكام عنــد تطبيقهــا باختــاف الظــروف والمالبســات المحيطــة بالنازلــة أو الحادثــة.

ف
لــذا هنــاك عالقــة متبادلــة وتكامليــة بـ ي ن
والتغ�،بحيــث إن التغيـ يـر يــؤدي إىل التطــور واالرتقــاء إىل األفضــل ي� الغالــب إن عرفنــا طبيعــة
ـ� التطــور
ي

التغيـ يـر وكيفيــة التعامــل معــه بالحكمــة والمعرفــة ووازنــاه بموازيــن جلــب المصالــح
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ودرءالمفاسد و إحقاق الحق عند التطبيقات الفقهية عىل األفراد والمجتمع.

ن
الثا�:األسس والضوابط ش
ال�عية لتطور األحكام المالية:
المطلب
ي
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ال�ع ومدى ش
هنا نتطرق لدراســة مســألة تطور األحكام المالية من حيث تأسيســه ش
يث� جدال علميا
م�وعيته و تأصيله ألن موضوعا كهذا قد ي
ي
ف
وعمليــا عنــد أهــل العلــم والباحثـ ي ن
والتغي�،فهــل كل تطــور أو تجديــد ي� األحــكام الماليــة موافقــة مــع
ـ� والمفكريــن الذيــن يهتمــون بقضيــة التجديــد
ي
ف
النصــوص ش
ال�عيــة أي أن هــذا المجــال مـ تـروك الجتهــادات العلمــاء بــدون تأصيــل أو تأســيس للقضيــة أم بالعكــس هنــاك ضوابــط وأســس ي� التعامــل
مــع األحــكام الماليــة ف ي� اإلســام،لذا البــد مــن وضــع ضوابــط و أســس ش�عيــة للتطــور وتكييفــه وخاصــة ف ي� واقعنــا المعــارص.

ن
التأصيل لمسألة تطور األحكام المالية:
والمب�
الفرع األول:األساس
ي

ً
بالنظر إىل مكانة األحكام المالية والمتعلقة بالحياة والمعيشة اليومية لالنسان،نرى أن هناك طروءا ونوازل جديدة

عــى األمــوال ومعامالتها،فيفــرض هــذا عــى أهــل العلــم بيــان هــذه النــوازل والوقــوف عــى تكييفهــا ويضعــوا لهــا أحكامــا جديــدة توائــم مــع الواقــع
ف
المعــارص لصيانــة أمــوال النــاس عــى أســاس ومبــدأ العــدل وعــدم الظلــم والجور،وهــذا مايريــد منــا تطــورا ي� األحــكام الماليــة تنســجم وتالئــم المقاصــد
ش
ال�عيــة الســتقرار الحيــاة والســوق ،ولكــن مــع وجــود ضوابــط ومبــاديء مصلحيــة عامــة منبثقةمــن النصــوص برؤيــة صحيحــة معارصة،ولمــا كان
الهــدف مــن تطــور األحــكام الماليــة هومســايرة التغيـ يـرات االجتماعيــة والســوقية ,فــإن ذلــك التطــور ليــس عــى إطالقــه وعمومه,ولكــن لــه ضوابــط و
ً
ت
التتغ� التطور أو تبدل ,أو تحرف بناءا عىل الهوى و المصالح الفردية،ومن هذا المنطلق البد من بناء أساس
وردها،ح�
أسس,ال تجوز تجاوزها
ي
ف
ش
ع تســتند إليهــا عنــد ضبطها:وهــذا األســاس تبـ نـى عــى معرفــة أقســام األحــكام الفقهيــة ي� االســام مــن حيــث قطعيتهــا أو اجتهاديتها،فيمكــن
�ي
تقســيمها بهــذا االعتبــار عــى نوعـ ي ن
ـ� وهمــا:
أوال :األحــكام القطعيــة ثبوتــا وداللــة([ :)]48نقصــد بهــا األحــكام الـ تـى اليتطرقهــا ن
أد� مراتــب الظــن والـ ت يـى ثبتــت بأدلــة قطعيــة الثبــوت وقطعيــة
ي
ـة،وه األحــكام الثابتــة ببعــض الكتــاب والســنة والمتواترة،حيــث إن القطعيــات امجــال لالجتهــاد فيهــا وال التغيـ يـر بتغـ يـر الزمــان والمكان،وهــذه
الداللـ
ي
ليــس للعالــم إال التســليم واالنقيــاد لها-نصــوص الكتــاب

ف
القطع :فال مجال للنظر فيه بعد
والسنة المتواترة ثبوتا والقطعية داللة ،)]49[(-وجاء ي�»الموافقات»مانصه ( فأما
ي
ف
ف
ف
ـ� أو ي� اإلثبــات ،وليــس محــا لالجتهاد)([،)]50فاألحــكام الثابتــة بذلــك مثــل أصــول الديــن كااليمــان بــاهلل والرســل
وضــوح الحــق ي� النـ ي
الزنــا،

والقتل،والرسقة،وأيــات

المواريث،والمقــدرات

واالنبياءوالبعث،وكوجــوب الصلــوات الخمس،والزكاة،والصوم،والحج،وكحرمــة
ن
ش
ا� فأجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة جلدة)النور،1:لــذا فإن(األمــر الــذي يجــب تأكيــده
ال�عية،كالحــدود والكفارات،وذلــك مثــل قولــه تعاىل(الزانيــة والـز ي
ت
ت
ن
ه
ـ� مــن جهـ يـى الثبــوت والداللــة ال يجــوز أن نــدع للمتالعبـ يـ� أن يجــرؤوا عــى اقتحــام حمــاه ،فــإن هــذه القطعيــات ي
بقــوة هــو أن ماثبــت بدليــل قطـ ي
ـرواس لألرض،تمنعهــا أن تميــد و تضطــرب،وال يجــوز لنــا التســاهل مــع قــوم
ـة،وه لهــا بمثابــة الـ
عمــاد الوحــدة االعتقاديــة والفكريــة والعمليــة لألمـ
ي
ي
مــن األدعيــاء ،يريــدون أن يحولــوا القطعيــات إىل محتمــات)([.)]51
التغي� والالتطوير واليدخل دائرة االجتهاد،وهو ثابت
بناء عىل ماسبق فإن هذا القسم (ثابت دائم اليقبل
ي
ت
ال� نص عليها القرآن)([.)]52
بدليل
قطع الشبهة فيه،كمعظم أحكام المواريث ي
ي

ال� للعالم أن يبذل وسعه وجهده المبنية عىل رعاية مصالح العباد ش
ت
ال�عية لمعرفة معناها وكيفية
ثانيا:األحكام االجتهادية:نقصد بهذه األحكام ي
تز
ت
وال� تختلف باختالف أحوال الناس وعاداتهم ومقاصدهم وحوائجهم،ويمكن
تطورها،ولكن مع االل�ام بالنصوص ومقاصدها وعدم مخالفتها ي
ين
قسم�:
أن نقسم هذه األحكام إىل

غ�ه،حيــث
وه األحــكام الـ ت يـى داللتهــا عــى المعـ نـى ظنيــة القطعية،ألنهــا تــدل عــى معـ نـى ظـن ي ويحتمــل الداللــة عــى ي
-1أحــكام ظنيــة الداللــة([ :)]53ي
يتجاذبــه مجموعــة مــن القواعــد والمقاصــد ش
ال�عيــة الـ ت يـى البــد مــن مراعاتهــا لمصالــح العباد،و(ألنهــا ثبتــت بأدلــة ظنيــة الثبــوت والداللــة معــا،أو
قطعيــة الثبــوت ظنيــة الداللــة)([.)]54
وهــذه األحــكام ظنيــات فيهــا مجــال لالجتهــاد مــن قبــل العلمــاء للوصــول إىل الحق،وجــاء ف� كتاب»االجتهــاد ف� ش
ال�يعــة اإلســامية»مانصه(ونوع
ي
ي
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ف
ـاروع ي� ش�عيتــه الزمــان والمــكان والعــرف والحال،كبعــض أنــواع العقوبــات التعزيرية،وبعــض
آخر-ظـن ي الداللة-يقبــل االجتهــاد والتجديــد ،وهــو مـ
ي
ف
األحــكام المبنيــة عــى العــرف والعــادة وأحــوال النــاس ي� ذلــك العرص،فــإذا تغـ يـرت تغـ يـر الحكــم المؤســس عليهــا،ألن المعلــول يــدور مــع علتــه وجــودا
وعدمــا)([)]55

-2وه االحــكام الـ تـى التســتند مبـ ش
قطع،بــل مســتندها نــص ظ ـن ي أو عــرف أو مصلحــة ســكت عنهــا النصــوص أو الـ ت يـى تــرك الشــارع
ـا�ة عــى نــص
ي
ي
ي
ن ف
ف
ث
ـا،وه األحــكام الـ ت يـى تحتمــل أ كــر مــن معــى ي� مجــال التأويــل ،ويمكــن للعالــم أن يبــذل جهــده
للمخاطــب فيهــا حــق االجتهــاد ي� اســتنباط األحــكام فيهـ ي
ف
التغي� والتطوير
بتغ� أحوال الناس ومصالحهم،لذا يقبل
غ� ثابتة
ي
وتتغ� ي
ي
وتغ�ها،ألن طبيعة هذه األحكام ي
ووسعه ي� هذه األحكام وأن يطورها ي
ويدخــل دائــرة االجتهــاد عــى النحــو الــذي تتحقــق منــه المصلحــة العامــة للناس،وتمثــل هــذه األحــكام أ كـ تـر أنــواع
األحكام ش
ال�عية([.)]56
ً
ـاءا عــى ماســبق نقول:لمعرفــة األحــكام ش
ال�عيــة ومــدى تطويرهــا وتجديدها،البــد أن نعــرف أقســام األحــكام حيــث تنقســم إىل األقســام
وبنـ
الســابقة،وخاصة الماليــة منهــا،وإذا أردنــا أن نطــور حكمــا فقهيــا ماليا،البــد مــن التميـ ي زـر بـ ي ن
ـ� هــذه األقســام وعــدم االختــاط فيمــا بينها،ألنــه مــن
الخطــأ والخطــر أن نخلــط أحــد النوعـ ي ن
ـ� باآلخــر عــى هــوى وتصــورات عقليــة بحتــة دون الرجــوع إىل االعتبــارات القطعيــة والظنيــة للنصــوص
ش
وتغي�ها،وعنــد عــدم اعتبــار هــذه
ال�عية،فنطــور مــاال يقبــل التطوير،كاألحــكام القطعيــة ثبوتــا وداللــة،أو نوقــف مــا يمكــن تطويرهــا وتجديدهــا
ي
األساســيات والمبـ نـا� التأصيليــة للتطــور تصبــح ش
ت
ـاؤوا،وم� شــاؤوا
ال�يعــة عجينــة بيــد أهــل التطــور العقـ يـ� البحت،يطورونهــا كيفمــا شــاؤوا ولمــا شـ
ي
مــن غـ يـر رقيــب والعتيــب.

ن
الثا�:الضوابط ش
الفقه لألحكام المالية:
ال�عية لمسألة التطور
الفرع
ي
ي

ف
ن
ـ� لألحــكام الفقهيــة الماليــة ,وكيفيــة التعامــل مــع النصــوص
بعــد أن عرضنــا ي� الفــرع األول األســس العلميــة والمبـ ي
ـا� الدالــة عــى مســألة التطــور العلـ ي
ال�عيــة مــن حيــث المبــدأ التطــوري أو عدمه،نـ تـأ� إىل بيــان الضوابــط ش
ش
الفقه,مــن هــذا المنطلــق البــد مــن وضــع تصــور مالئــم
ال�عيــة للتطــور
ي
ي
وصحيــح للتطــور مــن حيــث ضبطــه عــى أســس أصــول ش
ال�يعــة ومقاصدهــا و قواعدهــا الثابتــة والقطعيــة،ألن التطــور مرتبــط باألحــكام االجتهاديــة

ف
غ
ش
ـام،ومصالح العبــاد الـ ت يـى مــن أجلهــا وضعــت
اع ي� التطبيــق لألحــكام ال�عيــة مرونــة وســعة وشــمولية الديــن اإلسـ ي
دون القطعية،لــذا ينب ـ ي أن ت ـر ي
ف
ال�يعــة ،والــذي نحــن بصــدده ونقصــده هنــا مــن الضوابــط ش
ش
ال�عيــة هــو االلـ ت زـرام واألخــذ بالجوانــب العلميــة والعمليــة الفقهيــة الماليــة ي� ضــوء
ف
مقاصــد ش
ال�يعــة وفحواهــا  ،لضبــط التطــور والتجديــد االجتهــادي ي� هــذا
ف
المال:
الفقه
المجال حسب النوازل و المستجدات،فمن هذا المنظور البد من مراعاة الضوابط التالية ي� التطور
ي
ي

المطور(أهلية التطور):
القسم األول:الضوابط المتعلقة باعتبار النظر إىل
ِ

إنــه مــع قولنــا بـرض ورة وجــود تطــور وتغـ يـر ف� األحــكام ش
ال�عيــة القابلــة للتطــور وخاصــة المتعلقــة بالمعامــات الماليــة ،ولكــن ينبـغ ي مراعــاة األهليــة
ي
ف
ـ� عــى اإلفتــاء بــا علــم وفقــه � ش
العلميــة الرصينــة للمطور،حيــث اليجــوز لمــن يقــوم بالتطــور جاهــا أو مــن عــوام النــاس أومــن المتجرئـ ي ن
ال�يعــة
ي
ـاط� االجتهــاد ولواحقــه عــى ر ي ز
ن
ـاي� همــا كمــا يقول(ومايتوقــف منهــا عــى الر ي ن
ـ� أسـ ي ن
ـ� وركنيـ ي ن
ك�تـ ي ن
كن�-حــذق
اإلســامية ومقاصدها،وللقــد بــى الشـ ب ي
ف
ف
ش
ت
ـاط� ي� الموافقــات عــى
اللغــة العربيــة حــى يكــون المجتهــد ي� معرفــة ترصفاتهــا كالعرب،وفهــم مقاصــد ال�يعــة عــى كمالهــا )]57[()-وركــز الشـ ب ي
مســألة المقاصــد و فهمهــا واهتــم بهــا كثـ يـرا ونبــه عــى العمــل بهــا وخاصــة لمــن أراد الحصــول عــى مرتبــة االجتهــاد حيــث يقول(إنمــا تحصــل درجــة
ن
ش
ين
ـا� :الممكــن مــن االســتنباط بنــاء عــى فهمــه فيها)([)]58وأشــار إىل
االجتهــاد لمــن اتصــف
بوصف�:أحدهما:فهــم مقاصــد ال�يعــة عــى كمالهــا .والثـ ي
ف
ن
ت
ـا� مــن المصالــح و المفاســد
ذلــك ي� موضــع آخر(االجتهــاد إن تعلــق باالســتنباط مــن النصوص،فــا بــد مــن اشــراط العلــم بالعربيــة ،وإن تعلــق بالمعـ ي
ف
ف
مجــردة عــن اقتضــاء النصــوص لهــا أو مســلمة مــن صاحــب االجتهــاد ي� النصوص؛فاليلــزم ي� ذلــك العلــم بالعربية،وإنمــا يلــزم العلــم بمقاصــد الـ شـرع
ض
ش
ش
ت
ع مــن دليله،لــذا
ـ� مــن المطــور حــى يصــل إىل حكــم � ي
مــن ال�يعــة جملــة شــخص مســلم،حيث تقت ـ ي مســألة التطــور بــذل أقــى جهــد علـ ي
ف
البــد أن تتوافــر ش�وط المجتهــد ي� المطـ ِـور،أو عــى األقــل أن يعــرف العلــوم اإلســامية مــن معرفــة آيــات األحــكام و أحاديــث األحكام،وعلــم الناســخ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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والمنســوخ،وعلم الحديــث ومعرفــة األدلــة وطــرق االســتنباط منهــا وأوجــه داللــة اللفــظ عــى المع�ن ،وعلــل األحــكام واللغــة العربيــة وأن يــدرك
ف
ف
ف
ـر� العلــ� للمطــور ومــن ي ز
ش
مم�اتــه وخاصــة ي� عرصنــا الحــا�ض -
مقاصــد ال�يعــة اإلســامية ي� اســتنباط األحكام-وهــذه مــن أهــم التحصيــل المعـ ي
ي
ً
الفقه([،)]60وماقلنــاه بنــاءا عــى العمــل
،ومعرفــة أحــوال الناس,وعاداتهم,وأعرافهم,ومتابعــة التغـ يـرات الـ ت يـى تطـرأ عــى المجتمع،ومعرفــة التكييــف
ي
بقاعدة(مااليتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب)([ ،)]61وممــا الشــك فيــه أن اإلحاطــة بعلــم المقاصــد مــن قبــل المجتهــد أو المفـ ت يـى تمكنــه مــن التعامــل
ـ� النصــوص واألحــكام وحســن ت�نز يــل هــذه األحــكام إىل الواقــع وذلــك بالجمــع بـ ي ن
مــع النصــوص والنظــر فيهــا و يربــط بـ ي ن
ـ� مايقتضيــه النصــوص مــن
أحــكام وبـ ي ن
ـ� مايقتضيــه الواقــع بحيــث يمكــن
ش
ع من هذا الجمع)]62[(.
تحقيق المقصد ال� ي

ن
الثا� :الضوابط المتعلقة بالتطور باعتبار النظر إىل المسألة كعملية علمية مقاصدية:
القسم
ي

ف
ف
ش
ت
ال� البد من مراعاتها
ي� هذا القسم نتحدث عن مجموعة من األصول والضوابط ال�عية والمقاصدية كمنهجية علمية ي� المعامالت المالية ي
واألخــذ بهــا ف� مجــال التطــور الفقــ� العمــ� لألحــكام ش
ال�عية،منها:
ي
ي
ي
ف
أوال :رعاية النصوص ش
ال�عية واألخذ بها والتحقق من قطعيتها وظنيتها ي� مجال المعامالت المالية:
ف
ال�عية مصدر أساس لألحكام ش
إن النصوص ش
ال�عية ي� كل حادثة أو واقعة عىل اختالف الزمان والمكان
ي
غ
ينب� عىل العالم المطور اعتبار هذا المصدر واألخذ به والعول عليه
و األحوال وخاصة األمور المالية منها،لذا ي
ف
ف
ف
ف
َ
تعاىل(ما َف َّر ْط َنا ف� ْال ِك َتاب ِم ْن شَ ْ
� ٍء)(األنعام)38:
ي� كل نازلة تحدث ي� هذه األمة،وخاصة ي� المعامالت المالية المعارصة،وهذا يتحقق ي� قوله
ِ
ِي
ي
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ُ ِّ شَ ْ َ ُ ً َ َ ْ َ ً َ ُ ْ
ض
ـرى ل ْل ُم ْســلم نَ
ر� هللا عنــه
ِِي
� ٍء وهــدى ورحمــة وبـ ش َ ِ
�) (النحل،)89:ومــاورد عــن ب ي
أ� هريــرة ي
وقولــه ســبحانه(ونزلنا عليــك ال ِكتــاب ِتبيانــا ِلــكل ي
ن
ت
ـلم{إ� قــد تركــت فيكــم شـ ي ن
ـن�،ولن يتفرقــا حـ تـى يــردا عـ يـ� الحــوض}
قال:قــال رســول هللا صــل هللا عليــه وسـ
ي
ـيئ� لــن تضلــوا بعدهماكتــاب هللا وسـ ي
([،)]63فــإن العــول عــى النصــوص واعتبارهــا عــى الوجــه الصحيــح والمقاصــدي تفـض ي إىل تحقيــق الحــق وجلــب المصالــح الدينيةوالدنيويــة ألفـراد
ف
ض
ش
ـة� اإلســام([،)]64يقول
المجتمــع واألمــة عامــة وعــدم اعتبارالنصــوص وعــدم العــول عليهــا تفـ ي إىل الفســاد وعــدم م�وعيــة المعامــات الماليـ ي
ن
ش
ن
ـا� منهمــا ،ومــن جعــل ذلــك دأبــه وجدهــا
ك�(عــى فقيــه النفــس ذي الملكــة الصحيحــة تتبــع ألفــاظ الوحيـ يـ� الكتــاب والســنة واســتخراج المعـ ي
الزر ي
مملــوءة,و ورد البحــر الــذي الي ـنز ف)([.)]65
غ
ينب� لمن يتصدى للتطور ف� المجال المال أاليخرج عن المسار الصحيح ش
لل�يعة ،وذلك بعدم التصادم مع النصوص القطعيةأي �ض ورة
ي
ي
لذا ي
ف
ش
ـة� اإلســام،ألن
التحقــق مــن قطعيــة النصــوص وثوابتهاومقاصدها،وكمــا أ�نــا ســابقا أنــه اليجــوز الخــروج و التصــادم مــع النصــوص القطعيــة الثابتـ ي
ش
ـام وأسســه ومقاصــده العليا،كمايقــول الدري�ن ي (إنســانية ِق َيمــه الـ ت يـى تمتــاز بالســمو والشــمول والثبات،عــى
ه قيــم الت�يـ ـ ــع اإلسـ ي
هــذه القطعيــات ي
ُّ
ت
ـة،ه
الرغــم
ي
من»التغ�ات»البيئيــة،ألن هــذه « القيم»تضمنتهــا نصــوص قاطعــة الداللــة الـ يـى تجعلهــا من»الثوابت»لتعلقهــا بمصالــح إنســانية ثابتـ ي
ُ
جديــرة بالهيمنــة عــى الحيــاة اإلنســانية،مهما طــال الزمــان،وإال فقــدت هــذه الحيــاة معـ نـى إنســانيتها،وأفرغت مــن محتواها،فكانت»ثوابــت تحمــل
َ
ف
ف
ف
ي� معناهــا عنــارص بقائهــا واســتمرارها أبــد الدهــر مــادام ي� الدنيــا إنســان)([،)]66وعىل هــذا نقــول إن هنــاك قطعيــات ي� المعامــات الماليــة ثابتــة
التتغـ يـر بتغـ يُّـر الزمــان والمكان،واليســوغ أن يكــون هــذا القســم محــل اجتهــاد عنــد العلمــاء ،فأحكامــه قطعيــة باقيــة مهمــا تطــورت الحياة،فهــذه األحــكام
ت ض ف
ف
ش
ت
ا� ي� العقــود
ـ� ي� بنــاء المعامــات الماليــة مثــل الــر ي
متعلقــة بأصــول ال�يعــة ومبادئهــا العامــة األساســية والـ يـى اتســمت بســمة الثبــات والقطـ ي
والوفــاء بها،وحرمــة الربــا والغــش)]67[(.
ف
ف
وعليه نقول إن األصل ي� ماهية العقود وطبيعتها هو الثبات وعدم التطور فيها،وإنما يدخل التطور ي�
ت
ال� تتعلق بوســائل وشــكليات إجراء المعامالت المالية قبل إنعقاد المعامالت ووقتها وبعد االنعقاد،وهذه الوســائل تتطور بتطور العرص
األحكام ي
والظــروف واألعراف،فالمانــع حينئــذ مــن تطــور هــذه الوســائل وفــق الضوابــط ش
ال�عيةومقاصدهــا ،مثــا :كالنقــود فقــد تغـ يـرت وتطــورت مــن الذهــب
ت
األلك�ونيــة ،وتطــورت التجــارة
وغ�هــا ثــم تطــور إىل الشــيكات والصكــوك والكمبيــاالت والنقــود
والفضــة إىل النقديــة كاألوراق النقديــة والمعــادن ي
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ت
ش
ـات،و�كات التأمـ ي ن
ـ� والمصــارف
األلك�ونية،وكذلــك وجــود مؤسســات ماليــة ومرصفيــة وتأمينيــة و األســواق الماليــة كالبورصـ
البســيطة إىل التجــارة
ف
ـال وهــذا
اإلســامية وغـ يـر ذلك،وهــذا يــدل عــى أن مجــال المعامــات الماليــة مجــال فســيح للتطــور ي� أحكامهــا وتطبيقاتهــا الفقهيــة عــى الواقــع المـ ي
يقــف عــى اجتهــادات العلماء،ولكــن بمــا يوافــق مقاصــد ش
ال�يعــة مــن حفــظ األمــوال ورعايــة مصالــح النــاس عامــة وتكفيــل حاجياتهــم([.)]68
بالتيس� وسعة ش
ال�يعة اإلسالمية:
ثانيا:األخذ
ي

المقصــود مــن هــذا الضابــط هــو تحقيــق التيسـ يـر ورفــع الحــرج عــن النــاس بمــا يالئــم ويوافــق مقاصــد ش
ال�يعــة ومصالــح العبــاد عنــد الحكــم عــى
ف
المســائل الماليــة المســتجدة عــى أســاس التطــورات ،وينبـغ ي أن تكــون هــذا الضابــط موقــع اهتمــام أهــل العلــم عنــد الحكــم والبــت ي� الموضوعــات
ف
الماليــة ألن أ كـ ثـر األحــكام المتعلقــة بهــا موضــع اجتهــاد لــذا يتأثــر بتغـ يـرات العــر والواقــع وهــذا يتطلــب تطــورا ي� األحكام،واألدلــة عــى التيسـ يـر و رفــع
ف
ف
ـاط� بقولــه(:إن األدلــة عــى رفــع الحــرج ي� هــذه األمــة بلغــت مبلــغ القطــع)([ )]69كقولــه
الحــرج ومــا ي� معناهمــا و األخــذ بــه ي
كث�ة،كمــا وصفهــا الشـ ب ي
ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ف ِّ
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
اليريـ ُـد ب ُكـ ُـم ْال ُع ْ َ
ْ َ َ
ـف عنكـ ْـم
س)البقرة،185:و(ي ِريــد الل أن يخفـ
تعاىل(وماجعــل عليكــم ِ ي� الديـ ِـن ِمــن حــر ٍج) الحج،78:وقولــه( ي ِريــد الل ِبكــم اليــر و ِ ِ
ً
ُ
ْ ُ
ش
ـلم{ب�وا والتنفروا،ويــروا والتعــروا})]70[(.
َوخ ِلـ َـق اإلن َســان َض ِعيفا)النســاء،)28:ويقول النـ ب يـى صــل هللا عليــه وسـ

الت�يـ ـ ــع هوتحقيــق الخـ يـر والمصلحــة للمجتمعــات ش
وغ�هــا نــرى أن المقصــد العــام مــن ش
الب�يــة ودفــع الم�ض ةوالمشــقة
وبالنظــر إىل هــذه اآليــات ي
ِّ
َ
َ
ْ
ف
ّ
ُ
ـبحانه(اليكل ُ
،)286:و� داللــة اآليــة يقــول ابــن تيمية(وقــد تضمــن ذلــك أن جميــع
ف هللا نف ًســا ِإال ُو ْسـ َـع َها) (البقــرة
غـ يـر المعتــادة عنهــم ويقــول سـ
ي
ف
ف
و� ذلــك رد رصيـ ـ ــح عــى مــن زعــم خــاف ذلك...أنهــم ي�
مــا كلفهــم بــه أم ـرا ونهيــا فهــم مطيقــون لــه قــادرون عليــه وأنــه لــم يكلفهــم مــا ال يطيقــون ي
ف
ســعة ومنحــة مــن تكاليفــه ال ي� ضيــق وحــرج ومشــقة فــإن الوســع يقت ـض ي ذلــك فاقتضــت اآليــة أن ماكلفهــم بــه مقــدور لهــم مــن غـ يـر عــر لهــم وال
ـ� ش
ـ� العالقــة التكامليــة بـ ي ن
ضيــق والحرج)([،)]71وهــذا يببـ ي ن
الت�يـ ـ ــع والفطــرة الســليمة،فقد فطــر هللا االنســان عــى حــب التيسـ يـر والســعة،وكراهة
ش
وه قــوام الصفــات الفاضلة،ومــن الفطــرة حــب الرفــق والســعة والتخفيــف
العــر والحرج،فاليــر مــن المقاصــد ال�عيــة المتولــدة عــن الفطــرة ي
ً
ف
ف
ش
ع ي� المعامــات الماليــة أو االتيــان بـ شـرع
والسـ
ي
ـماحة،و� ذلــك جميعــا رحمــة للناس،والنقصــد بالتيسـ يـر والســعة ورفــع الحــرج التطــور غـ يـر الــر ي
ف
ـال
ـ� التيسـ يـري ي� الفقــه المـ ي
جديــد أو إحــال ماحرمــه هللا مــن المعامــات الربويــة أو بالعكس،وإنمــا المقصــود هــو الحــرص عــى التطــور الوسـ ي
المـ شـروط والمنضبــط بالضوابــط ومـ ي زـران الـ شـرع ومقاصــده العظيمة([،)]72وهنــاك قاعــدة مــن أمهــات القواعــد الفقهيــة المســتمدة مــن هــذه األدلــة
وه قاعــدة( :المشــقة تجلــب التيسـ يـر)([)]73فهذه القاعــدة أصــل للتيسـ يـر والتخفيــف .
ي
ثالثا:التحقق مما يجوز فيه التطور وما اليجوز فيه التطور:
من َ
المس َلم أن األحكام ش
اإلسالم الصادر عن الفقهاءاستنبط
ال�عية من عند هللا سبحانه،وهذه األحكام مأخوذة من الكتاب والسنة،أي أن الفقه
ي
غ�هــا مــن المصــادر ش
وغ�هــا مــن األدلــة ش
مــن هذيــن المصدريــن األساسـ ي ن
ال�عيــة ([,)]74وإذا نظرنــا
ال�عيــة كاإلجمــاع والقيــاس وســدالذرائع و ي
ـي� ي
ن
ش
ن
وه مجموعــة معينــة مــن األحــكام
إىل األحــكام ال�عيــة فــرى أن هنــاك جــزءا ثابتــا اليمكــن تغيـ يـره وتطويــره وهــذا الجــزء الخــاف عليــه بـ يـ� الفقهــاء ي
ف
ن
القطعيــة والثابتة,كالكليــات األساســية ي� أحــكام العبــادات والحــدود والمعامالت-الربا،...-فــإن القــول بتطويــر هــذه األحــكام الثابتــة بالـ ي
ـوح يع ـ ي
ف
ف
ش
ن
ت
�ء ي� الديــن بعــد
عــدم كمــال الديــن ونقصانــه وجــواز تعديلــه وتبديلــه مــى شــاء وكيفمــا شــاء ،وهــذا يعـ ي تجويــز النســخ واإللغــاء و التطويــر ي� كل ي
ف
كمــال ش
الت�يـ ـ ــع ووفــاة النبيصــل هللا عليــه وســلم وهــذا ممــا اليجــوز فيــه التطور،وجــاء ي� «الموافقــات» (:الثبــوت مــن غـ يـر زوال,فلذلــك ال تجــد

فيهــا بعــد كمالهــا نســخا،وال تخصيصــا لعمومهــا،وال تقييــدا إلطالقهــا ،وال رفعــا لحكــم مــن أحكامها،البحســب عمــوم المكلفـ ي ن
ـ�،وال بحســب خصــوص
بعضهم،والبحســب زمــان دون زمــان،وال حــال دون حال،بــل مــا أثبــت ســببا,فهو ســبب أبــدا ال يرتفع،ومــا كان ش�طــا فهــو أبــدا ش�ط،ومــا كان واجبــا
فهــو واجــب أبــدا،أو مندوبــا فمندوب،وهكــذا جميــع األحكام,فــا زوال لهــا وال تبــدل ،ولــو فــرض بقــاء التكليــف إىل غـ يـر نهايــة ,لكانــت أحكامهــا كذلــك)
([.)]75

ف
ف
ولكــن بالنظــر إىل مقاصــد ش
ال�يعــة ي� األحكام-وخاصةالفــروع منها-نــرى أنهــا تهــدف إىل تحقيــق المقاصــد ي� األحــكام الـ ت يـى تجــوز فيهــا التطور،مــع أن
وه(حفــظ الكليــات الخمــس) ال تتغـ يـر والتتبــدل ولكــن هنــاك فــروع وجزئيــات اختلفــت فيهــا األفهــام وتنوعــت االجتهــادات
المقاصــد الكليــة ثابتــة ي

ش
ع تســى منطقــة العفو،النجــد فيهــا نصــوص ملزمــة ســواء أكان أمـرا أم نهيــا([)]76
فيهــا حســب مقاصدها،باإلضافــة إىل وجــود منطقــة وفضــاء � ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ونــرى هــذا بوضــوح ي� بعــض األحاديــث النبويــة منهــا قولهصــل هللا عليــه وســلم{إن هللا حــد حــدودا فــا تعتدوهــا وفــرض لكــم فرائــض فــا تضيعوهــا
أ�
وحــرم أشــياء فــا تنتهكوهــا وتــرك أشــياء مــن غـ يـر نســيان مــن ربكــم ولكــن رحمــة منــه لكــم فاقبلوهــا والتبحثــوا فيها}([،)]77وكذلــك مــا ورد عــن ب ي
ف
ض
ـدرداءر� هللا عنهقال{ماأحــل هللا ي� كتابــه فهــو حالل،ومــا حــرم فهــو حرام،وماســكت عنــه فهــو عافية،فاقبلــوا مــن هللا العافية،فــإن هللا لــم يكــن
الـ
ي
نســيا}ثم تال هذه اآلية(وما كان ربك نســيا)مريم,)]78[(}64:بناءا عىل ماســبق نســتطيع أن نمأل هذا الفضاء المعفو عنه بأحكام مقاصدية حســب
ف
ـ� ي� ميــدان المعامــات الماليــة حيــث يتغـ يـر هــذا المجــال الحيــوي والمتعلــق بحيــاة االنســان اليوميــة حســب الزمــان والمــكان والبيئــة
التطــور الفقـ ي
ف
ف
كمــا نجــد هــذا التطــور ي� الكتــب الفقهيــة وفتــاوى العلمــاء القديمــة والجديدة,وهــذا مانقصــده ونقــول بــه ي� تطــور الموضوعــات العلميــة والعمليــة
للمعامــات الماليــة فهــذا مجــال فســيح للتطــور,وإن ش
ال�يعــة قــد أتــت برســم الخطــوط العريضــة لهــذا الميــدان وتــرك تفصيالتهــا وتطبيقاتهــا العمليــة
لفهــم واجتهــاد العلمــاء ولكــن البــدأن يكــون
وتغي�ه موافقا لمقاصد ش
ال�يعة اإلسالمية.
تطور المجال
ي

رابعا:اعتبار مقاصد ش
ال�يعة وتحقيقها:

ف
ش
ش
ن
ه تحقيــق مبــدأ جلــب المصلحــة
عنــد النظــر ي� مجمــوع النصــوص ال�عيــة نــرى أنهــا تبـ يـ� بوضــوح مــن أن الغايــة مــن ت�يـ ـ ــع هــذه النصــوص ي
َ َ َْ َ ْ َ َ
اك إ ّال َر ْح َمـ ًـة ل ْل َع َالم نَ
�)ومــن مقتضيــات الرحمــة اإللهيــة ف� ش
ه تحقيــق منافــع ومصالــح
ـع
ـ
ـ
ـ
ي
الت�
ي
ِ
ِ
ودرء المفســدة,إذ يقــول ســبحانه(وما أرســلن ِ
ي
ي
ف
االنســان وإرشــادهم لمــا فيــه الصــاح والســعادة ي� الداريــن ،لــذا يجــب عــى العلمــاء التعامــل مــع النصــوص وفهمهــا وفــق هــذا المبــدأ وهــذا األســاس
واالعتبار،وعــى هــذا البــد مــن فهــم النصــوص واالجتهــاد فيهــا عــى أصــول منهجيــة رشــيدة موافقــة مــع روح النــص ومغـزاه وتطبيقــه عــى الواقــع و
توجيهــه حســب جلــب المصلحــة و المنفعــة ودفــع المفســدة عــى العباد،وخاصــة فيمــا يتعلــق بمجــال المعامــات الماليــة ألنهــا بعكــس العبــادات
ف
ن
ـاط�( :األصــل ي� العبــادات بالنســبة إىل المكلــف التعبــد
حيــث إن غالبيتهــا معقولــة المعــى وتعــرف وتــدرك العلــل والمصالــح فيها،كمــا يقــول الشـ ب ي
ن
ن
ـاط� لهذا األصل باســتقراء النصوص بقوله(وأما أن األصل
المعا� ،وأصل العادات االلتفات إىل
دون االلتفات إىل
ي
ي
المعا�) ([,)]79واســتدل الشـ ب ي
ف
ن
ـا� ،فألمور:أولها:االســتقراء،فإنا وجدنــا الشــارع قاصــدا لمصالــح العباد،واألحــكام العاديــة تــدور معــه حيثمــا دار،فـ تـرى
ي� العــادات االلتفــات إىل المعـ ي
ف
ف
ف
ش
ـ�ء الواحــد يمنــع ي� حــال ال تكــون فيــه مصلحــة ،فــإذا كان فيــه مصلحــة جاز،كالدرهــم بالدرهــم إىل أجل،يمتنــع ي� المبايعة،ويجــوز ي� القــرض)
الـ ي
([.)]80
ف
ومن هذا المنظور فإن عملية تطبيق نصوص ش
بالمعامالت �-حياة الناس البد
ال�يعة-خاصة األحكام المتعلقة
ي
أن تكــون ت
مق�نــا بفهمهــا والوقــوف عــى مقاصدهــا وعلــل أحكامهــا ومراعــاة قواعــد المصلحــة العامــة فيهــا مــع مراعــاة الواقــع و الظــروف المحيطــة

بالواقعــة عنــد نــزول الحكــم الـ شـرع عليها،يقــول ابــن تيمية(الفقــه ف� الديــن الــذي هــو معرفــة حكمــة ش
ال�يعةومقاصدهــا ومحاســنها)([،)]81إضافة
ي
ي
ف
ـ� والعمـ يـ� للمعامــات الماليــة المســتحدثة و النــوازل الحديثــة ي� هــذا الجانــب والـ ت يـى تتعلــق بحيــاة االنســان
إىل ذلــك البــد مــن مراعــاة التطــور العلـ ي
ت
أك� وبذال
وال� المفر منها وتحتاج من العلماء حكما أو فتوى آنيا يؤســس عىل أســاس المنهج المقاصدي،وهذا يحتاج من العلماء جهدا ب
اليومية ي
ال�عيــة العامــة والخاصــة (ألن ش
واســعا لربــط النصــوص واألحــكام بمقاصدهــا ش
ال�يعــة أحــكام تنطــوي عــى مقاصد؛ومقاصــد تنطــوي عــى أحــكام)
ف
ش
ـ� لحيــاة االنســان والبــد مــن تطبيقهــا عــى الواقــع عــى أكمــل الوجــه لحفــظ المصالــح ي� العاجــل و اآلجــل,
([,)]82فال�يعــة بمجملهــا دســتور إلـ ي
ف
� الداريــن -والعدالــة شال�عيــة الحقيقيــة عــى أرض الواقــع.
وتحقيــق الســعادة ي
خامسا:معرفة أحوال الناس وأع رافهم:

ف
ـألت� مهمتـ ي ن
تشــتمل هــذا الموضــوع عــى مسـ ي ن
ـ� وهمــا أعـراف النــاس وأحوالهــم ،فــإن كال منهمــا تحتــل مكانــة مرموقــة وحـ ي زـرا واســعا ي� مجــال تنظيــم
حيــاة النــاس وت�نز يــل األحــكام ش
ال�عيــة عليهــا،وإذا نظرنــا إىل أعـراف النــاس وعاداتهــم فقــد تكــون فاســدة وقبيحةمــردودة ومســتبعدة مــن قبــل الشــارع
وخاصــة األعـراف الـ تـى تخــدم الفــرد عــى حســاب المجتمع،وقــد تكــون صحيحــة و ســليمة مــن قبــل الشــارع وحجــة ف� ش
ال�يعــة،وإذا أردنــا أن نعــرف
ي
ي
ف
ف
ف
حقيقــة العــرف وماهيته(البــد مــن تك ـرار اســتعماله مــن فعــل أو قــول حـ تـى يكتســب صفــة االســتقرار ي� النفــوس والتقبــل ي� العقــول والرعايــة ي�
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الترصفــات)([.)]83

ف
ف
ف
كث�ة ي� باب العرف استدل بها العلماء ي� فتاواهم وآرائهم منها ماجاء ي�»مجلة األحكام العدلية»
وهناك قواعد ي

ـ� بالعــرف كالتعيـ ي ن
(العــادة محكمة)و(اســتعمال النــاس حجــة يجــب العمــل بهــا) و(التعيـ ي ن
ـ� بالنص)([،)]84و(الثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص)
ف
([،)]85حيــث يشــكل العــرف بمجموعــه مكانــة مهمــة كمصــدر ودليــل مــن أدلــة األحكام-مــع اختــاف ي� جزئياتــه وتفاصيلــه عنــد العلماء-ويعــد جــزءا
ف
ش
ـافع(فماقيل عــن رســول اللهصــل هللا علیــه وســلمفعن هللا قيل،فــإن
مــن كمــال ال�يعــة وأصــا مــن أصــول الملة،وأحســن قــول ي� ذلــك مــا قالــه الشـ ي
ف
ف
ف
ف
ف
قيــل هيئــات القبــوض ي� البياعــات وكيفيــة االحـراز ي� الرسقــة وغالــب العقــود ي� المعامــات ليــس لهــا أصــل ي� الكتــاب وال ي� الســنة.قلنا قــد قــال هللا
ُ
ف
ض َعــن ْال َجاهل نَ
تعاىل﴿خــذ ْال َع ْفـ َـو َو ْأ ُمـ ْـر ب ْال ُعـ ْـرف َو َأ ْعــر ْ
�﴾والعــرف مايعرفــه النــاس ويتعارفونــه فيمــا بينهــم معاملــة فصــار العــرف ي� صفــة القبــوض
ِِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واإلحـراز والنفــوذ معتـ بـرا بالكتــاب)([.)]86
ال�عيــة والعــرف مــن حيــث إن ش
ـ� المقاصــد ش
وهنــاك ارتبــاط وعالقــة وثيقــة بـ ي ن
ال�يعــة قــد جــاءت بجلــب المصالــح ودرء المفاســد وهــذا ممــا الشــك

ـال فــإن الشــارع قــد راىع مصالــح النــاس وأقــر األعـراف والعــادات الـ ت يـى لــم تتعــارض مــع المبــادئ اإلســامية ومادامــت هــذه األعـراف تحقــق
فيه،فبالتـ ي
ف
المقاصــد مــن جلــب المصلحــة ودرء المفســدة ي� المجتمع,فمثــا حرمــت عقــودا وبيوعــا لمفســدتها الكبـ يـرة وقباحتهــا العظيمــة منهــا الربــا والخمــر
والميــر والقمــار ، ...وأقــرت عقــودا و بيوعــا وأثبتتهــا منهــا عقــد الســلم والمقايضــة والمزارعــة والمســاقاة وغـ يـر ذلــك مــن المعامــات الماليــة الـ ت يـى راىع
الشــارع فيهــا مقاصــد ش
ال�يعــة مــن حفــظ أمــوال النــاس وتداولهــا:

نز
ش
ع:
سادسا :اعتبار الحوادث المستجدة ومعرفتها،وفهم الواقع الذي ي�ل عليه الحكم ال� ي

مــن الـرض وري هنــا االشــارة إىل أن التطــور العلــ� والعمــ� ف� المعامــات الماليــة ف� عرصنــا هــذا غايتــه ت�نز يــل األدلــة ش
ال�عيــة ونصوصهــا ومقاصدهــا
ي
ي ي
ي
ف
ن
�ض
ت
اآل� والمعارص،بحيث
ال�
تستدع االجتهاد ي
ي
عىل الوقائع المستجدة ي� الحياة اليومية للناس،وهذا من وريات معرفة و اعتبار الفقه بالواقعة ي
ف
ـواح الحيــاة وخاصــة المعامــات الماليــة
إن مايشــهده ويفرضــه واقعنــا المعــارص مــن تطــور وتنميــة مســتدامة ورسيعــة وتقــدم هائــل ي� جميــع نـ ي
العلم؛ولتصــدي
والعقــود المرصفيــة المعــارصة ،أدت إىل نشــوء وخلــق حــوادث ووقائــع مســتجدة وقضايــا متطورة؛وفرضــت نفســها عــى الواقــع
ي
�نز
ش
ن
ـ� الرشــيد مــن خــال رؤيــة
الرصـ يـ� والعــاج المقصــدي العمـ يـ� الرشــيد لهــذا الواقــع وذلــك بت يــل األحــكام ال�عيــة عليهــا وإخضاعهــا للحكــم الفقـ ي
ومفاهيــم مقاصديــة جديــدة تنســجم مــع روح النــص والواقــع المســتجد،ألن معرفــة فقــه الواقــع والحــوادث المســتجدةواعتبارهما وعــدم إهمالهمــا
مــن أهــم الصفــات الـ تـى جعلــت مــن ش
ال�يعــة اإلســامية ش�يعــة خالــدة ومرنــة وصالحــة لــكل زمــان ومــكان،وأن الفقــه ليــس نظريــات مجــردة عــن
ي
الواقــع والحــوادث والقضايــا وخاصــة الماليــة منهــا بــل هــو متعلــق بحيــاة النــاس،وأن مــن فهــم الواقــع اســتعاب حقيقتــه ووقــف عــى دقائــق جوانبــه
وعنارص تكوينه ،حيث اليمكن للفقيه أن يدرك الحكم الصحيح ومراد هللا سبحانه ويعمل بمقاصد ش
ال�يعة وتطبيقاتها إال إذا أدرك فقه الواقعة
وطبيعتهــا وعنارصهــا والحــوادث المســتجدة محــل االجتهــاد)]87[(.
وتأكيــدا لهــذا المعـ نـى يقــول ابــن القيم(:واليتمكــن المفـ تـى وال الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إال بنوعـ ي ن
ـ� مــن الفهــم :أحدهما:فهــم الواقــع والفقــه
ي
ُ ْ َّ
ف
ن
ً
ت
ـا� :فهــم الواجــب ي� الواقــع ،وهــو فهــم حكــم الل
فيه،واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن واألمــارات والعالمات،حــى يحيــط بــه علمــا .والنــوع الثـ ي
َ
َ َ
ف
ف
ف
ـلم� هــذا الواقــع ،ثــم يطبــق أحدهمــا عــى اآلخر،مــن َبــذ َل َج ْهــده واســتفرغ ُو ْســعه ي�
الــذي حكــم بــه ي� كتابــه أو عــى لســان رســولهصل هللا عليــه وسـ ي
َّ
الل ورســوله)([.)]88
ذلــك لــم يعــدم أجريــن أو أجـ ًـرا ؛ فالعالــم َمـ ْـن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إىل معرفــة حكــم
ف
فمعرفــة الحــوادث والوقائــع المســتجدة مــن أهــم المســتلزمات الفقهيــة للفقيه،وذلــك ألن الفقيــه اليمكــن أن يجتهــد ي� فـراغ ومعــزل عــن المجتمــع
ف
بــل ي� وقائــع وقضايــا ت ـنز ل باألف ـراد والمجتمعــات مــن حوله،بحيــث إن دخــول مجريــات ومعـ تـرك الحيــاة اليوميــة لالنســان مرهــون باإلحســاس

ـال يمكــن فهــم الواقعــة الماليــة عــى أكمــل الوجــه والتعامــل معهــا تعامــا مقاصديــا تطبيقيا؛وكيفيــة
بمعاناتهــم وقضاياهــم وخاصــة الماليــة منهــا وبالتـ ي
ق
ش
ـو� ويضمــن المرونــة والتيسـ يـر ورفــع الحــرج
ـال والسـ ي
ـال بمقاصــد ال�يعــة العامــة و خاصــة ماينســجم مــع روح النــص والواقــع المـ ي
ربــط االجتهــاد المـ ي
ف
واالبتــكار وكل هــذا ي� إطــار أساســيات المقاصــد الثابتــة وال�ض وريــة واألحــكام القطعيــة دون تحريــف وزيــف وجمــود وإنغــاق وتحايــل([،)]89ألن مــن
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ن
و� هــذا
المقاصــد الكليــة حفــظ المــال وتحقيــق تداولــه بـ يـ� النــاس بصــورة شــفافة وواضحــة بعيــدا عــن االكتنــاز و االحتــكار والربــا والغــش والتدليــس ،ي
ْ َْ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ًَْ َ َ َ
ِّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ َ ُ
َ َ
َ َُْ
َ ِّ َ ُ َ
ْ ُ
ـال َوال ِمـ ي زَـران ِإ ن ي� أ َراكـ ْـم ِبخـ يْ ٍـر َو ِإ ن ي� أخــاف عل ْيكـ ْـم
الل َمــا لكـ ْـم ِمـ ْـن ِإلـ ٍـه غـ يْ ُـر ُه َول تنق ُصــوا ال ِمكيـ
ـال َياقـ ْـو ِم اع ُبــدوا
يقــول ســبحانه(و ِإل مديــن أخاهــم شــعيبا قـ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ زَ َ
َّ
ـاس أ ْشـ َـي َاء ُه ْم َول َت ْع َثـ ْـوا ف� ال ْرض ُم ْفســد َ
َعـ َـذ َ
اب َيـ ْـوم ُ
ان ب ْالق ْســط َول َت ْب َخ ُ
النـ َ
ين)(هود.)85-84:
ـوا
ـ
س
ـر
ـ
م
ال
و
ـال
ـ
ي
ك
م
ال
ـوا
ـ
ف
و
أ
م
ـو
ـ
اق
ي
و
()84
ـط
ـ
ي
ح
م
ي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ي
ِ
ف
ن
الثا� :جوانب التطور ي� فقه المعامالت المالية وفق الفهم المقاصدي
المبحث ي
ف
ف
ـال ألحــد العقــود المتداولــة ي� الســوق وخاصــة ي� المصــارف اإلســامية
نفــرد هــذا المبحــث لنســلط الضــوء عــى جوانــب التطــور الفقـ ي
ـ� المـ ي
ً
وذلــك بنــاءا عــى التحقيــق المقاصــدي أال وهــو عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك :

المطلب األول :التوطئة :حول:الحاجة إىل التطور الفقه ف� ضوء مقاصد ش
ال�يعة:
ي ي

يمكــن القــول بــأن التطور-عــى ضــوء ماســبق -يدخــل ف ي� عديــد مــن المجــاالت والقضايــا الفقهيــة -وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل أن هنــاك مجــاالت

كثـ يـرة للتطــور منهــا مايتعلــق بضوابــط األحــكام ومنهــا متعلقــة بتطــور المصطلحــات الفقهيــة ومنهــا متعلقــة بالتأثـ يـرات العرصيــة عــى التطــور وغـ يـر
ف
ـال و خاصــة العقــود منهــا كعقــد المرابحــة واإلجــارة
ذلــك ([،-)]90ولكــن نخــص هــذا المبحــث ببيــان التطــورات العمليــة المتعلقــة ي� المجــال المـ ي
ـال وفــق الضوابــط والمنهــج المقاصــدي عــى بعــض
والمضاربــة والمعامــات المرصفيــة ي
وغ�ذلــك ،وذلــك بتطبيــق منهجيــة التطــور الفقـ ي
ـ� المـ ي
ف
العقــود المعــارصة والـ ت يـى تطــورت بتطــور الزمــان والمــكان ،فــإن واقــع الحيــاة المعــارص ومايحتاجــه مــن متغـ يـرات وتعديــات كبـ يـرة وخاصــة ي� بــاب
المعامــات الماليــة يدفــع بالمجتهــد إىل ق ـراءة الواقــع وأحــوال النــاس وإن ـزال األحــكام ش
ال�عيــة عــى هــذه الوقائــع.
الحاجة إىل التطور وفق مقاصد شال�يعة:

ف
العمل للمعامالت المالية،نقول إن الناس بطبائعهم وخلقهم يحبذون التطور ي� جميع
قبل أن نتحدث عن التطور
ي

وتغي� مســار حياتهم إىل األفضل،ومعلوم أن وســائل وأســاليب الحياةو المعامالت اليومية وخاصة
مجاالت حياتهم وخاصة مايتعلق بمعيشــتهم
ي
ف
ـو�
ي� عرصنــا تتطــور يومــا بعــد يوم،قــد تتغـ يـر وســيلة إىل األفضــل وقــد ينقــرض وســيلة وتحــل محلــه أخــرى ...وكل هــذا بســبب التطــور التكنلـ ج ي
ف
ش
ع والحكــم عــى القضية،ولكــن البــد للفقيــه أن ينظــر إىل القضيــة
والعولمــة ي� هــذا العــر وبالتـ ي
ـال أن هــذا يؤثــر إيجابــا أو ســلبا عــى االجتهــاد الــر ي
المطــورة مــن أنهــا مطلوبــة ش�عــا أم ال؟,وهــل يوافــق هــذا التطــور مــع مقت ـىض
ش
ال�يعــة و مقاصدهــا أم ال؟ ،ونحــن نعلــم ومــن المســلم أن اإلســام
ََْ
ف
َ َ
الح َكــم ومصالــح العبــاد ف� الدنيــا واآلخرة،يقــول ابــن القيم(فــإن ش
الحكــم ومصالــح العبــاد ي�
ال�يعــة مبناهــا وأساســها عــى ِ
مبنــاه وأساســه عــى ِ
ي
ٌ
ٌ
ُّ
ْ
المعــاش والمعــاد،وه َعــد ٌل كلها،ورحمةكلها،ومصالـ ُـح كلها،وحكمــة كلهــا؛ فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إىل َ
الجـ ْـور ،وعــن الرحمــة إىل ضدها،وعــن
ي
ُ
ال�يعــة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويل)([،)]91فالديــن اإلســام ديــن ش
المصلحــة إىل المفســدة  ،وعــن الحكمــة إىل العبــث؛ فليســت مــن ش
الب�يــة لــكل
ي
زمــان ومــكان ومنســجم مــع التطــورات والتغـ يـرات الزمنيــة والمكانية،لــذا إذا رأينــا أن عرفــا أو عقــدا قــد تت�تــب عــى تطبيقه-ســواء أكان عقــود تجاريــة أو
غ�ها-حــرج شــديد أو مضايقــة أو مشــقة البــد مــن تطــوره وفــق المنهــج الـ شـرع ومقتـىض المصلحــة ش
ال�عيــة الـ ت يـى تي�تــب عليهــا
مدنيــة أو مرصفيــة أو ي
ي
جلــب المنفعــة ودفــع الم ـرض ة تطبيقــا للقاعــدة ش
ال�عية(المشــقة تجلــب التيسـ يـر)و(إذا ضــاق األمــر اتســع)و(العادة محكمــة) و(ال�ض ر وال�ض ار)
ال�يعــة وكذلــك تحقيقــا للقواعــد الـ تـى راعــت فيهــا مقاصــد ش
ال�عيــة المعتـ بـرة الـ تـى قامــت عليهــا ش
وغ�هــا مــن القواعــد ش
ال�يعــة اإلســامية([،)]92يقول
ي
ي
ي
ابــن عابدين(فكثـ يـر مــن األحــكام تختلــف باختــاف الزمــان لتغـ يـر عــرف أهلــه أو لحــدوث �ض ورة أو فســاد أهــل الزمان،بحيــث لــو بـق ي الحكــم عــى مــا
كان عليــه أوال،للــزم منــه المشــقة وال ـرض ر بالناس،ولخالــف قواعــد ش
ال�يعــة المبنيــة عــى التخفيــف والتيسـ يـر ودفــع ال ـرض ر والفســاد لبقــاء العالــم
ف
ف
عــى أتــم نظــام وأحســن أحكام)([،)]93وتأكيــدا عــى هــذا المعـ نـى جــاء ي� كتاب»الفروق»(الجمــود عــى المنقــوالت أبــدا ضــال ي� الديــن ،ذو جهــل
ف
ف
ين
ين
ـام لــه جــذور وأصــول ي� حيــاة
المسلم�،والســلف
بمقاصــد علمــاء
الماض�)([،)]94مــع هــذا نقــول إننــا نعلــم بــأن التطــور ي� تأريـ ـ ــخ الفقــه اإلسـ ي
ف
ـ� ،...ولكــن البــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أنــه مــاكان معلومــا مــن الديــن بالـرض ورة مــن ش
الصحابــة والتابعـ ي ن
الت�ي ـ ــع كان يـنز ل ي� حيــاة الرســولصل هللا عليــه

ـوح إمــا ب ـنز ول القــرآن وإمــا باجهتادهصــل هللا عليــه وســلم ثــم يقــره هللا تعــاىل أو ي ـنز ل القــرآن لتصحيــح ماتوصــل إليــه النـ ب يـى
وســلمعن طريــق الـ ي
ف
ـ� أن تـ تـرك وفاتهصــل هللا عليــه وســلم فراغــا
صــل هللا عليــه وســلم ي� اجتهاداته([،)]95وأمــا بعــد وفــاة النـ ب يـى صــل هللا عليــه وســلم كان مــن الطبيـ ي
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ف
ف
ف
ش
يع،ولكــن الصحابــة والفقهــاء حاولــوا بعــد النـ ب يـى صــل
ي
تنظ�يــا وواقعيــا ي� البداية؛خاصــة ي� القضايــا والمســائل الفقهيــة المســتجدة ي� الواقــع الت� ي

هللا عليــه وســلم تأســيس قواعــد وضوابــط ش�عية،ولــم يقفــوا مكتــوف األيــدي إزاء القضايــا والحــوادث المســتجدة الـ ت يـى حدثــت بعــد وفــاة النبيصــل
هللا عليــه وســلمبل تصــدوا لهــا وقامــوا ببنــاء منظومــة فقهيــة بحســب مقتـىض مصالــح العباد؛وذلــك لتحقيــق المقاصــد ش
ال�عيــة بجلــب المصلحــة
ف
ـ� وتتجــدد وقابلــة للتطــور ي� كل زمــان و مــكان ،ولكــن هــذا التطــور كان منســجما مــع
ودرء المفاســد،ألنهم كانــوا يعلمــون أن الحــوادث و الوقائــع التنتـ ي
ف
ف
المصدريــن األساسـ ي ن
ـي� (الكتــاب والســنة)،وهناك أمثلــة عــى التطــور العمـ يـ� وخاصــة ي� القضايــا الماليــة عنــد الصحابــة والفقهــاء وكذلــك ي� عرصنــا
الحا�ض ,بعــد هــذه التوطئــة نتحــدث عــى ســبيل المثــال عــن التطــور الفقــ� لإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك ف� ضــوء مقاصــد ش
ال�يعــة كأحــد العقــود
ي
ي
ف
ن
و� المصــارف اإلســامية خاصــة.
المتداولــة بـ يـ� النــاس ي

ن
وم�وعية وأساس تطور العقد ف� ضوء مقاصد ش
الثا� :تعريف ش
ال�يعة:
المطلب
ي
ي
االصطالح لأللفاظ:
أوال:تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك :نقترص عىل التعريف
ي
ف
ه تمليك منفعة بعوض([.)]97
وه عقد عىل المنفعة بعوض([ )]96أو ي
اإلجارة ي� االصطالح :ي
أما تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك:

ف
ش
ش
ن
ن
ن
ـتأجر ي�
ـ�ء إىل المسـ ِ
فـ يـ� عقــد بـ يـ� طرفـ يـ� يؤجــر فيــه أحدهمــا لآلخــر شــيئا بمبلــغ معـ يـ� مــن المــال لمــدة معينة,بــرط أن تــؤول ملكيــة هــذا الـ ي
نهايــة المــدة المتفــق عليهــا)]98[(.
أو ه أن يقــوم المــرف بتأجـ يـر عـ ي نـ� كســيارة إىل شــخص مــدة معينــة أجــرة معلومــة قــد تزيــد عــن أجــرة المثل،عــى أن يملكــه إياهــا بعــد انتهــاء
ي
المــدة ودفــع جميــع أقســاط األجــرة بعقــد جديــد)]99[(.
ّ
ه تمليــك منفعــة بعــض األعيــان كالــدور والمعدات،مــدة معينــة مــن الزمن،بأجــرة معلومــة تزيــد عــادة عــن أجــرة المثل،عــى أن يملــك المؤجــر
أو يف
ف
العـ ي ن
ـ� المؤجــرة للمســتأجر،بناء عــى وعــد ســابق بتمليكهــا ي� نهايــة المــدة أو ي� أثنائهــا بعــد ســداد جميــع مســتحقات األجــرة أو أقســاطها،وذلك بعقــد
جديد)]100[(.
ثانيا :ش
م�وعية اإلجارة:
ف
عقد اإلجارة ش
كث�ة دالة عىل هذا العقد
م�وعة بالكتاب والسنة واإلجماع
والقياس،ف� القرآن الكريم آيات ي
ي
ْ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ْ َ
َ َ نِّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ تَ َّ َ َ ْ ن َ َ َ ْ
َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ
المـ نُ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
ـ� عــى أن
منها:قــال تعاىل(قالــت ِإحداه َمــا ياأبـ ِـت اســتأ ِج ْره ِإن خـ ي َـر مـ ِـن اســتأج ْرت القـ ِـوي ِ ي
ـ� ( )26قــال ِإ ي� أ ِريــد أن أن ِكحــك ِإحــدى ابنـ يـى هاتـ ِي
َ ً ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ْ ُ َ ن َ َ ن َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ شْ ً َ
َ َ
ْ َ
ـال لـ ْـو ِشــئت
ـرا ف ِمـ ْـن ِع ْن ِد َك()]101[()..القصص،)26:وقولــه تعاىل(ف َو َجــدا ِف َيهــا ِجــدارا ي ِريــد أن ينقــض فأقامــه قـ
ـا� ِحجـ ٍـج فـ ِـإن أتممــت عـ
تأجــر ِ ي� ثمـ ِ ي
َ
َّ ْ
َ
الت َخــذ َت َعل ْيـ ِـه أ ْجـ ًـرا)( الكهــف.)77:
ض
هريرةر� هللا عنهعن النبيصل هللا عليه وسلمقال{(ما بعث هللا نبيا إال رىع الغنم)فقال أصحابه وأنت؟فقال(نعم
أ�
وأما من السنة فمنها :عن ب ي
ي
كنــت أرعاهــا عــى قراريــط ألهــل مكة)}([،)]102وكذلــك مــاورد عــن أ� هريـ ض
ـرةر� هللا عنهعــن النبيصــل هللا عليــه وســلمقال{قال هللا ثالثــة أنــا
بي
ي
ف
خصمهــم يــوم القيامــة رجــل أعــى ب ي� ثــم غــدر و رجــل بــاع ح ـرا فــأكل ثمنــه ورجــل اســتأجر أجـ يـرا فاســتو� منــه ولــم يعطــه أجــره}([ ،)]103هــذان
وغ�همــا كثـ يـرة كلهــا تــدل رصاحــة عــى ش
م�وعيــة اإلجــارة([.)]104
الحديثــان ي

ف
وأما اإلجماع:فقد أجمع أهل العلم ي� كل عرص وكل مرص عىل جواز اإلجارة)]105[(.
القيــاس :نــرى أن العلمــاء قاســوا عقــد اإلجــارة عــى عقــد البيــع ف� ش
م�وعيته،حيــث إن البيــع عقــد عــى األعيان،واإلجــارة عقــد عــى المنافع،والحاجــة
ي
إىل المنافــع كالحاجــة إىل األعيان،فلمــا جــاز العقــد عــى األعيان،وجــب أن تجــوز اإلجــارة عــى المنافــع)]106[(.
ثالث ــا :أس ــاس اإلج ــارة المنتهي ــة بالتملي ــك :يرجــع أســاس هــذا العقــد إىل عقــدي البيع-التقســيط-واإلجارة العاديــة المعروفــة لــدى العامة،وقــد
تطــور البيــع وأخــذ أشــكاال وأنواعــا مختلفــة وغـ يـر محصــورة ف� عــدد معـ ي ن
ـ� مــن البيــوع كمــا كان ســابقا,وكذلك اإلجــارة حيــث أخــذت تطــورا أبعــد ممــا
ي
كانــت تتعامــل بهــا ف� عهــد النبيصــل هللا عليــه وســلموالصحابة والتابعـ ي ن
ـ� إىل عرصنــا الحا�ض ،فقــد كانــت اإلجــارة والبيــوع مــن العقــود الـ ت يـى ش�عهــا
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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اإلســام رفقــا ورحمــة بالنــاس وتيسـ يـرا لشــؤون حياتهــم اليوميــة،ألن حاجــة النــاس إىل المنافــع كحاجتهــم إىل األعيان؛فقــد يحتــاج شــخصا عينــا
ن
ت
ش
ـا�(فلو لــم يـ شـرع اإلجــارة مــع امتســاس الحاجــة إليهــا لــم
ع آخــر فيلجــأ إىل اإليجار،يقــول الكاسـ ي
واليجــد ثمنــا ليشــريه بســبب الفقــر أو أي ســبب � ي
ف
يجــد العبــد لدفــع هــذه الحاجــة ســبيال وهــذا خــاف موضــوع ش
ال�ع)([،)]107ولكــن عقــد اإلجــارة لــم يبــق كمــا كان ي� شــكله وصورتــه القديمــة بــل
التمليك؛الــذي بحــد ذاتــه
ـ� والنــوازل المســتجدة حـ تـى صــار أنواعــا وأشــكاال متعددةمنهــا هــذا العقــد
ي
تطــورت بحســب التطــور االقتصــادي العالـ ي
ف
ـ� طبيعيـ ي ن
ـ� طرفـ ي ن
تطــور مــن عقــد بـ ي ن
ـ� إىل عقــد يمارســه ويســتخدمه المصــارف اإلســامية،ودخل ي� المــرف كغـ يـره مــن أنــواع الصيــغ والعقــود
ف
المرصفيــة اإلســامية،وصار عقــدا ش�عيــا صحيحــا يتعامــل بــه المؤسســات التمويليــة والمصــارف اإلســامية ي� عملياتها،فيســتفيد منــه المصــارف
كمــا يســتفيد منــه صغــار الموظفـ ي ن
ـ� والفقـراء وقليلــو الدخل،وبذلــك تتحقــق أهــداف اجتماعيــة ومصلحــة إنســانية وتنمويــة وتنميــة اقتصاديــة للفــرد
والمصــارف والدولة،ونتيجــة ذلــك تتحقــق مقاصــد ش
ال�يعــة.
ف
رابعا :االستعانة بالمقاصد ش
ال�عية ي� تطور اإلجارة المنتهية بالتمليك:
ف
ف
ف
مــن المســلم أن لإلجتهــاد المقاصــدي ي� هــذا العــر دور مهــم ي� إعــادة النظــر ي� أحــكام القضايــا والمســائل الســابقة والقديمــة والتوصــل إىل أحــكام
ف
جديــدة قــد توافــق وقــد ال تنســجم مــع األحــكام القديمــة,أو ي� النظــر والحكــم عــى القضايــا المســتجدة و النــوازل الحديثــة الـ ت يـى ليــس لهــا حكــم عنــد
ف
القــداىم وخاصــة المعامــات المرصفيــة؛ والـ ت يـى دخلــت وطـرأت هــذه المعامــات ي� حيــاة النــاس تبعــا لتغـ يـر الحاجــات وتطورها،ومــن هــذه القضايــا
عقداإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك والــذي هــو ف� حقيقتــه عقــد قديــم جديــد حيــث جمــع بـ ي ن
ـ� عقــدي البيــع واإلجارة؛فبالنظــر إىل تمليــك المنفعــة مــن
ي
ـ� معلومــة ولمــدة معلومــة فـ فـ� هــذه الجهــة عقــد إجارة،وأمــا بالنظــر إىل تمليــك العـ ي ن
عـ ي ن
ـ� عــى صفــة مخصوصــة بعــوض معلــوم فمــن هــذه الجهــة
ي
ً
ف
ف
عقــد بيع،ولكــن هــذا العقــد بهــذه الصــورة لــم يكــن موجــودا مــن قبــل ،ولكــن العلمــاء أخــذوا ي� تخريجــه حســب األصــول المتبعــة ي�
ف
ال�عية من أدلتها التفصيلية ،وعدم مخالفته لمقاصد ش
استنباط األحكام ش
ال�يعة وجوهرها([ ،)]108واستنادا للقواعد المتبعة ي�
ف
ش
ال�يعــة منها(األصــل ي� العقــود و الـ شـروط الجــواز والصحة،واليحــرم منهــا ويبطــل إال مــا دل الـ شـرع عــى تحريمــه وإبطالــه ،نصــا أو قياســا عنــد مــن
ف
يقول به)([،)]109و اســتدل ابن تيمية لهذه القاعدة وهذا األصل بماورد ف� عموم النصوص من األمر بالمسـ ي ن
ـلم� بالوفاء ي� عقودهم وعهودهم
ي
ش
ـ� عــن الغــدر
ومعامالتهــم فيقول(فقــد جــاء الكتــاب والســنة باألمــر بالوفــاء بالعهــود والــروط والمواثيــق والعقود،وبــأداء األمانــة ورعايــة ذلــك ،والنـ ي
ونقــض العهــود والخيانــة والتشــديد عــى مــن يفعــل ذلــك،...إذا كان جنــس الوفــاء ورعايــة العهــد مأمــورا بــه علــم أن األصــل صحــة العقــود والـ شـروط،
إذ ال معـ نـى للتصحيــح إال مــا ترتــب عليــه أثــره وحصــل بــه مقصوده.ومقصــود العقــد :هــو الوفــاء بــه ،فــإذا كان الشــارع قــد أمــر بمقصــود العهــود ،دل
ف
عــى أن األصــل فيهــا الصحــة واإلباحة)([،)]110وهــذا دأب العلمــاء الذيــن همهــم تحقيــق مقاصــد ش
ال�يعــة للعبــاد ي� العاجــل واآلجل،وجهودهــم
ف
ف
ين
جانب�،نتحــدث عنهمــا
ملحوظــة ي� هــذا البــاب،و إنطالقــا مــن هــذه الحقيقــة والمفهــوم نقــول إن هنــاك تطــورا ملحوظــا ي� هــذا العقــد وذلــك مــن
ف
ـال.
ي� المطلــب التـ ي

ً
بناءا عىل تحقيق مقاصد ش
ال�يعة
المطلب الثالث:تطور العقد باعتبار صوره واجتهاد العلماء

ف
ف
ش
�ن
ع للعقد:
ي� هذا المطلب نتحدث عن جوانب مهمة لقضية تطور هذا العقد والذي ب ي عليها التطور ي� الحكم ال� ي
ً
الجانب األول :تطور العقد من حيث صوره وأنواعه بناءا عىل تحقيق المقاصد:
ف
ت
ـتجدة-وال�
لقــد تطــور هــذا العقــد تلبيــة لالفتقــار والحاجــات الحقيقيــة للعباد-خاصــة ي� عرصنــا هــذا الــذي يشــهد وشــهد وقائــع وحــوادث مسـ
ي
ف
تســتلزمها ظــروف ومقتضيــات التعامــل ي� كل زمــان ومــكان؛ تيسـ يـرا عــى العبــاد و رفعــا للحــرج عنهــم عمــا بالقواعــد المقاصدية(-التيسـ يـر ورفــع
تعاىل(يريـ ُـد َّ ُ
ُ
ـر َو َل ُيريـ ُـد ب ُكـ ُـم ْال ُع ْ َ
الل ب ُكـ ُـم ْال ُيـ ْ َ
الحرج،وســد الحاجــات ش
س)(البقرة)185:وقولــه
الب�ية،ورفــع المشــقة والضيق)-وتحقيقــا لقولــه
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ف ِّ
الديـ ِـن ِمـ ْـن َح َرج)(الحج،)78:وتطبيقــا لســنة ويــر وســماحة النبيصــل هللا عليــه وســلمحيث قالصــل هللا عليــه
عزوجل(ومــا جعــل عليكــم ِ ي�
ٍ
وســلم{الدين يرس}([،)]111كذلــك قــول النبيصــل هللا عليــه وســلم{بعثت بالحنيفيــة الســمحة}([،)]112لذا نــرى أن مــن ســماحة و يــر هــذا الديــن
وتحقيقــا لمقاصده؛لــم يلــغ جميــع صــور هــذا العقــد وأنواعــه حـ تـى اليقــع النــاس ف� تهلكــة وحــرج بــل أبـىق عــى مــاكان موافقــا مــع ش
ال�يعــة ومقاصدهــا
ي
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مــن حفــظ األمــوال وتداولهــا

ورواجه ووضوحه والعدل فيها،ويقول ابن عاشور:
ف
ش
ه :الــرواج ،والوضــوح ،والحفــظ ،والثبــات ،والعــدل فيها،)]113[().وألـىغ مــا كان مخالفــا وضــدا
( والمقصــود الــر ي
ع ي� األمــوال كلهــا خمســة أمــور ي
مــع مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســامية،والذي ال يمكــن أن يتحقــق المصلحــة المرجــوة مــن تطبيقــه بــل يــؤدي تطبيقــه إىل عــدم حفــظ األمــوال وتكديســها
ف
ش
ن
ن
،و� ذلــك
ع آخــر ...ي
وعــدم رواجهــا ومداولتهــا بـ يـ� النــاس وخاصــة الفق ـراء المحتاجـ يـ� لإلســتئجار والك ـراء والعمــل لعــدم الثمنيــة أو أي عــذر � ي
ّ
يقــول ابــن عاشــور(وعىل رع مقاصــد ش
ال�يعةمــن الترصفــات الماليــة تجــري أحــكام الصحــة والفســاد ف ي� جميــع العقــود ف ي� التملــكات والمكتســبات.
ي
ً
ف
ف
ّ
فالعقــد الصحيــح هــو الــذي اســتو� مقاصــد ش
ال�يعــة منــه فــكان موافقــا للمقصــود منــه ي� ذاتــه ،والعقــد الفاســد هــو الــذي اختــل منــه بعــض مقاصــد
ش
ـام حــول موضوع(عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك)وخاصــة بالنســبة لصــوره وأنواعــه
ال�يعــة)([. )]114وهنــاك ق ـرار مــن المجمــع الفقـ ي
ـ� اإلسـ ي
ف
ف
حيــث أفتــوا بجــواز بعــض صــوره وتحريــم بعضهــا اآلخــر اســتنادا إىل المقاصــد ش
ال�عيــة مــن حفــظ الديــن و حفــظ أمــوال النــاس ي� العاجــل واآلجــل ي�
ف
ف
28 �،)12/4(،110:
دورتــه الثانيــة عـ شـرة بالريــاض ي� الســعودية،قرار رقــم
ي
أيلول 2000م.مانصه([:)]115
التأج�) .وبعد استماعه إىل المناقشات
المنته بالتمليك ،وصكوك
بعد اطالعه عىل األبحاث المقدمة إىل المجمع بخصوص موضوع (اإليجار
ي
ي

ت
وخ�ائه وعدد من الفقهاء.
ال� دارت حول الموضوع بمشــاركة أعضاء المجمع ب
ي
المنته بالتمليك.......:
يل :اإليجار
ي
قرر ما ي
ثانيا :من صور العقد الممنوعة:

أ -عقــد إجــارة ينتــ� بتملــك العـ ي ن
ـ� المؤجــرة مقابــل مــا دفعــه المســتأجر مــن أجــرة خــال المــدة المحــددة ،دون إب ـرام عقــد جديــد ،بحيــث تنقلــب
ي
ً
اإلجــارة ف ي� نهايــة المــدة بيعــا تلقائيــا.
ب -إجــارة عـ ي ن
ـ� لشــخص بأجــرة معلومــة ،ولمــدة معلومــة ،مــع عقــد بيــع لــه معلــق عــى ســداد جميــع األجــرة المتفــق عليهــا خــال المــدة المعلومــة،

أو مضــاف إىل وقــت ف ي� المســتقبل.
حقي� ت
ق
واق�ن به بيع بخيار ش
ال�ط لصالح المؤجر ،ويكون مؤجال إىل أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد اإليجار).
ج -عقد إجارة
ي
د -وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ،ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثا :من صور العقد الجائزة:
ِّ
بالع� المؤجرة ،مقابل أجرة معلومة ف� مدة معلومة ،ت
ين
واق�ن به عقد هبة
أ -عقد إجارة ُيمكن المستأجر من االنتفاع
ي
ف
العـ ي ن
ـ� للمســتأجر ،معلقــا عــى ســداد كامــل األجــرة وذلــك بعقــد مســتقل ،أو وعــد بالهبــة بعــد ســداد كامــل األجــرة ،وذلــك وفــق مــا جــاء ي� قـرار المجمــع
بالنســبة للهبــة رقــم .)3/1(13

ب -عقــد إجــارة مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد االنتهــاء مــن وفــاء جميــع األقســاط اإليجاريــة المســتحقة خــال المــدة ف� ش�اء العـ ي ن
ـ�
ي
المأجــورة بســعر الســوق عنــد انتهــاء مــدة اإلجــارة ،وذلــك وفــق ق ـرار المجمــع رقــم .)5/6(44
ِّ
بالع� المؤجرة ،مقابل أجرة معلومة ف� مدة معلومة ،ت
واق�ن به وعد ببيع ي ن
ين
الع� المؤجرة للمستأجر
ج -عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع
ي
بعــد ســداد كامــل األجــرة بثمــن يتفــق عليــه الطرفــان.
ِّ
ف
ف
ن
ـ� المؤجــر للمســتأجر حــق الخيــار ي�
د -عقــد إجــارة يمكــن المســتأجر مــن االنتفــاع بالعـ يـ� المؤجــرة ،مقابــل أجــرة معلومــة ،ي� مــدة معلومــة ،ويعـ ي
ف
ف
تملــك العـ ي ن
ـ� المؤجــرة ي� أي وقــت يشــاء ،عــى أن يتــم البيــع ي� وقتــه بعقــد جديــد بســعر الســوق ،وذلــك وفــق قـرار المجمــع الســابق رقــم ،)5/6(44
أو حســب االتفــاق ف ي� وقتــه.
ف
ن
الثا�:تطــور العقــد باعتبــار اجتهــاد العلمــاء باالســتعانة بمقاصــد ش
ال�يعــة :بالنظــر إىل اجتهــاد وأقــوال العلمــاء ي� الموضــوع يتضــح لنــا أن
الجانــب ي
ف
هنــاك اختــاف وتبايــن فيمــا بينهــم حــول المسألة،والســبب ي� ذلــك يعــود إىل تبايــن آرائهــم حــول
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن ف
مسـ ي ن
ـ� ي� عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك؛أولهمــا اشـ تـراط عــدم نقــل الملكيــة إىل المســتأجر إال بعــد الوفــاء بجميــع الثمن،وثانيهمــا
ـألت� مهمتـ ي
اشــتمال العقــد عــى عقــد إجــارة وعقــد بيــع مــن قبــل المــرف للمســتأجر([.)]116
ف
ولــو نظرنــا إىل أقــوال وأدلــة العلمــاء ف� المسـ ي ن
ـألت� والمســائل األخــرى ي� الموضوع([)]117نــرى أن كل فريــق مــن العلمــاء يحــاول قــدر المســتطاع
ي
�ض
تقدير المصالح المجتلبة وتقويم المضار المتوقعة من العقد مع الموازنة بينهما،فكل فريق يســى لجلب المصلحة ودفع الم ة عن المســتأجر
والمؤجر(البنــك) ف� هــذا العقد،وذلــك حـ تـى اليضيــع الحقــوق وي ـهــدر بــل يريــد الحفــاظ عــن األمــوال عــن طريــق تحقيــق المقاصــد ش
ال�عيــة.
ي
ف
ف
ش
ولنأخــذ عــى ســبيل المثــال اختالفهــم ي� المســألة األوىل:فذهــب المالكيــة والحنابلــة إىل جــواز وضــع هــذا الــرط ي� العقــد ،ألنهــم اســتدلوا
ف
عــى جــواز وجــود هــذا الـ شـرط بــأن األصــل ي� العقــود والـ شـروط اإلباحــة([ )]118عمــا بقولهصــل هللا عليــه وسلم{المســلمون عنــد ش�وطهــم}
([،)]119ونقــل عــن المالكيــة قولهم(فــا يـرض ش�ط النقــد)([،)]120وورد عــن ابــن تيميــة قولــه ف� مســألة وجــود ش
ال�ط(فــإن الملــك للمشـ تـري إنمــا
ي
يثبــت مــع ثبــوت ملــك الثمــن للبائــع وال يســتحق المشـ تـري أن يســلم إليــه المبيــع إال إذا تمكــن البائــع مــن تســلم الثمــن فأمــا ثبــوت ملــك لــه بــدون ثبــوت
ً
ف
ً
و� الجملــة انتقــال الملــك إىل المشـ تـري مـ شـروط بانتقــال الثمــن إىل البائــع)([)]121
ثمــن عليــه فــا يثبــت ال باطنــا وال ظاهــرا ...ي
وأمــا الحنفيــة ([)]122والشــافعية([ )]123فقــد ذهبــوا إىل جــواز نقــل الملكيــة وعــدم صحــة اشـ تـراط عــدم نقــل الملكيــة إىل المســتأجر إال بعــد

ف
ف
ـا� مقت ـىض العقد،فالبيــع يقت ـض ي نقــل ملكيــة المبيــع إىل المشـ تـري([،)]124وجاء ي� كتــاب»رد
الوفــاء بجميــع الثمــن ،واســتدلوا عــى ذلــك بأنــه ينـ ي
المحتار»(للبائــع حبــس المبيــع إىل قبــض الثمــن ،ولــو بـق منــه درهــم ولــو المبيــع شـ ي ن
ـيئ� بصفقــة واحــدة ،وســى لــكل ثمنــا فلــه حبســهما إىل اســتيفاء
ي
ق
ف
ت
ت
ـا�،و يســقط بحوالــة البائــع عــى المشــري بالثمــن
ـتو� البـ ي
الــكل،وال يســقط حــق الحبــس بالرهــن والبالكفيل،والبإبرائــه عــن بعــض الثمــن حــى يسـ ي
ف
اتفاقا...فليــس للبائــع مطالبــة المشـ تـري بالثمــن لعــدم القبض)([،)]125وكذلــك اليجــوز عنــد الشــافعية اشـ تـراط عــدم نقــل الملكيــة كمــا نقــل عنهــم ي�
ف
كتاب»نهايــة المحتــاج»(ال أســلم المبيــع حـ تـى أقبــض ثمنــه وقــال المشـ تـري ي� الثمــن مثلــه)أي الأســلمه حـ تـى أقبــض المبيــع وترافعــا إىل الحاكم(أجـ بـر
البائع)عــى االبتــداء بالتســليم لرضــاه بذمتــه و الســتقرار ملكــه ألمنــه مــن هال كــه ونفــوذ ترصفــه فيــه بالحوالــة واالعتيــاض وملــك المشـ تـري للمبيــع
ف
ت
ـ� ف� المبيــع وحــق البائــع غـ يـر متعـ ي ن
ن
ـ�
ي
(و� قــول المشــري) ألن حقــه متعـ ي ي
غ�مســتقر فعــى البائــع تســليمه ليســتقر ،أمــا المؤجــل فيجـ بـر البائــع قطعــا ي
ف ي� الثمــن فأجـ بـر)([.)]126
ف
بغــض النظــر عــن ميــل الباحــث ورأيــه ف� أن أي الفريقـ ي ن
ـ� عــى الصــواب والراجــح ي� جــواز وعــدم جــواز عقــد اإلجــارة المنهيــة بالتمليــك،ألن المجمــع
ي
ف
ف
ف
الفقــ� اإلســام قــد بـ ي ن
ـ� الضوابــط المتعلقــة بالصــور الجائــزة والممنوعــة كمــا جــاء ي� قرارهــم ي� الــدورة الثانيــة عـ شـرة بالريــاض ي� الســعودية،قرار
ي
ي
ف
 28 �،)12/4(،110:أيلــول 2000م .والـ ت يـى ســبقت اإلشــارة إليهــا ،مانصــه :
رقــم
ي

يل:
أوال :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما ي
أ -ضابط المنع :أن يرد عقدان مختلفان ،ف� وقت واحد ،عىل ي ن
ع� واحدة ،ف ي� زمن واحد.
ي
ب -ضابط الجواز:

ف
-1وجــود عقديــن منفصلـ ي ن
ـ� يســتقل كل منهمــا عــن اآلخــر ،زمانــا بحيــث يكــون إبـرام عقــد البيــع بعــد عقــد اإلجــارة ،أو وجــود وعــد بالتمليــك ي� نهايــة
مــدة اإلجــارة .والخيــار يــوازي الوعــد ف ي� األحــكام.
-2أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

الع� المؤجرة عىل المالك ال عىل المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق ي ن
 -3أن يكون ضمان ي ن
غ� تلف
الع� من ي
ش
ش ئ
ب�ء إذا فاتت المنفعة.
نا� من تعدي المستأجر أو تفريطه ،وال يلزم المستأجر ي
ين
تأم� ي ن
-4إذا اشتمل العقد عىل ي ن
التأم� تعاونيا إسالميا ال تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
الع� المؤجرة فيجب أن يكون
 -5يجب أن تطبق عىل عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك ي ن
الع�.
غ� التشغيلية عىل المؤجر ال عىل المستأجر طوال مدة اإلجارة.
 -6تكون نفقات الصيانة ي
وب ـهــذا يتبـ ي ن
ـ� أن عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك لــه صــور عــدة منهــا جائــزة ومنهــا ممنوعــة بحســب آراء العلماء،لــذا النقــول إنــه عقــد ممنــوع أو جائــز
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مطلقــا،إال إذا كان موافقــا ومنســجما مــع الصــور الـ تـى راعــت فيهــا أركانــه وخصائصــه ومآلــه ولــم يكــن مخالفــة مــع أحــكام ش
ال�يعــة والجانــب المقاصــدي
ي

للعقد.

 الجانب المقاصدي كأساس لتطور هذا العقد:تب� لنا من مفاهيم واستقراء األدلة ومرونة ش
نالحظ من عرض ما سبق من أقوال العلماء،وما ي ن
ال�يعة،أن هناك

ف
ال�عيــة قــد روعيــت عنــد ظهــور وتطــور هــذا العقد،ولكــن البــد مــن اإلشــارة إىل أن تطبيقــات مقاصــد ش
مجموعــة مــن المقاصــد ش
ال�يعــة ي� بــاب
ف
ف
ـكل وهــو مقصــد حفــظ المــال ي� جانـ ب يـى الوجــود والعــدم ویدخــل � الحفــظ إبعــاد الـرض ر عــن المــال ،ومنــع أكل
األحــكام الماليــة تعــود إىل المقصــد الـ ي
األمــوال بالباطل،بحيــث يعــد المــال �ض ورة مــن �ض وريــات حيــاة االنســان وزينتهــا وقــوام المعــاش والمصالــح الخاصــة والعامة،الغـ نـى لإلنســان عنهــا
ْ
ف
ـبحانه(ال َم ُ
ال
ي� معيشــته اليومية،وبالمــال يشــبع حاجتــه ال�ض وريــة والحاجيــة و التحســينية([ ،)]127ووصــف القــرآن المــال بأنهــا زينــة حيــث قــال سـ
ف
ُّ ْ َ
َ َُْ َ َ ُ ْ َ َ
ه:
والبنــون ِزينــة الحيـ ِـاة الدنيا)الكهف،46:ومــن أهــم المقاصــد المرعيــة ي� هــذا العقــد ي
المقصد األول:مقصد تحقيق العدل والمساواة واالنصاف ي ن
ب� أطراف العقد:

إن العدالة من أهم وأجمل الفضائل اإلنسانية،فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه،وهو خلق كريم يع�ن ت ز
إل�ام الحق و
ي
ف
ف
ش
االنصاف ي� كل أمر من أمور الحياة وخاصة مايتعلق بشؤون العباد،وهو صفة الرحمن،جاء ي� كتاب»الذريعة إىل مكارم ال�يعة»توصيفا جميال
ش
�ء مــن الفضائــل عنــه ،وتــارة يقال:هــو أكمــل الفضائــل مــن حيــث إن
للعــدل مانصه(:العــدل تــارة يقــال :هــو الفضائــل كلهــا مــن حيــث إنــه ال يخــرج ي
َّ ُ َّ
َْ
َّ
ف
ف
غ�ه ،وهو ي ز
تعاىل(الل ال ِذي أن َز َل
الم�أ من كل ذلة،وبه يســتتب أمر العالم([،)]128ولذلك قال
م�ان الل ب
و� ي
صاحبه يقدر أن يســتعمله ي� نفســه ي
ف
ْ َ َ ْ َ ِّ َ ْ زَ َ
ش
ـاس ي� االســتثمار،وهو االلـ ت زـرام
ال ِكتــاب ِبالحــق وال ِمـ يـران) الشــورى ،)17:ويعتـ بـر العــدل أســاس الملك،وهــو مــن أهــم مقاصــد ال�يعة،وعنــر أسـ ي
بأحــكام ش
ال�يعــة وتحقيــق العدالــة والمســاواة بـ ي ن
ـ� المتعاقديــن واالبتعــاد عــن الظلــم الخــاص بالفــرد أو الســوق أو جماعة،وحظــر الربــا و منــع الغــرر
الكب�ة،وانطالقــا مــن هــذا الفهــم المقاصــدي للعــدل نقول:البــد مــن النظــر إىل تقليــل المخاطــر وتوزيعهــا بـ ي ن
ـ� كل مــن المســتأجر والمؤجــر
والجهالــة
ي
بشــكل يحقق العدل بينهما،باإلضافة إىل تنوي ــع المخاطر المالية عىل نطاق واســع خوفا من الخســارة الفادحة ،وتوزي ــع المخاطر ي ن
ب� المتعاقدين
ـ� ف� هــذا العقــد تحقيقــا لمبــدأ عــن عائشـ ض
ن
ـة(ر� هللا عنهــا) أن رســول اللهصــل هللا عليــه وســلم {قـىض أن الخـراج بالضمــان}([.)]129
والعاملـ ي ي
ي
ً
ف
ف
بنــاءا عليه:فــإن العقــد ي� بدايتــه عقــد إجارة،فلــو أن المســتأجر ي� مرحلــة معينــة شــعر العجــز عــن إكمــال األقســاط قطــع العقــد واكتـ فـى بالمــدة
ف
الـ تـى دفــع إيجارهــا ويخــرج مــن العقــد بأقــل الخســائر،و كذلــك المؤجــر يمكنــه بيــع العـ ي ن
ـ� المؤجــرة دون نقــص كبـ يـر ي� قيمتها،وهــذا يــري عــى مــا
ي
ف
ش
ن
لــو لــم يرغــب المســتأجر ي� �اء العـ يـ� بعــد نهايــة العقــد وقبــل عقــد البيع،فهنــا اليتحمــل أي مــن المتعاقديــن أيــة خســارة ظاهرة،بــل عــى العكــس
ـ� المتعاقديــن والمتعاملـ ي ن
قــد يكــون هــذا لصالــح المؤجر،نــرى مــن هــذا تحقيــق مبــدأ العــدل واإلنصــاف بـ ي ن
ـ� مــن خــال توزيـ ـ ــع المخاطــر وهــذا مــن
ش
ت
ـرم إليهــا بعيــدا عــن الربــا والمحرمــات ودرءا للفتنــة والمفســدة([،)]130لذا يمكــن القــول بــأن التطــور الــذي حصــل ويحصــل
مقاصــد ال�يعــة الـ يـى تـ ي
ت
عــى اإلجــارة البــد ان ت ـراىع فيــه قضيــة العــدل والمســاواة بـ ي ن
قاعد�(الخ ـراج بالضمان)و(الغــرم بالغنــم).
ـ� أط ـراف العقــد وعــى أســاس تحقيــق
ي
ن
ت
واالع�اف بالحاجات االنسانية وتحقيقها:
الثا�:
التيس� ورفع الحرج عن الناس
ي
المقصد ي
ف
مــن خصائــص هــذا الديــن مرونتــه وواقعيتــه ت
واع�افــه بال�ض وريــات والحــوادث المســتجدة ي� حيــاة الناس،ســواء أكانــت حاجــات و�ض وريــات خاصــة
أم عامة،وتحقيقــا لمبــدأ رعايــة ال�ض وريــات واألعــذار والحــوادث المســتجدة أباحــت ش
ال�يعــة اإلســامية بعــض العقــود والمعامالت-منهــا عقــد
اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك -ماكانــت محظــورا أو قامــت بتخفيــف حكمهــا أو أنزلــت بعــض حاجــات ش
الب�يــة م�نز لــة ال�ض ورة،وذلــك ليســهل عــى النــاس
ف
ت
بقاعد�(المشــقة تجلــب
قضــاء حوائجهم،وتيــر أمورهــم وإبعادهــم عــن المحرمــات ي� البنــوك الربوية،ودفعــا للحــرج والمشــقةوال�ض رعنهم عمــا
ي
تعاىل(يريـ ُـد َّ ُ
ُ
الل
التيسـ يـر)و(إذا ضــاق األمــر اتســع)،فإن الـرض ر والـرض ار ممنــوع ش�عا([،)]131واألدلــة عــى هــذه المبــاديء المرعيــة كثـ يـرة منهــا :قولــه
ِ
ُ
ً
ُ
ْ ْ ُ
تعاىل(يريـ ُـد َّ ُ
ُ
الل َأ ْن ُي َخ ِّفـ َ
ـر َو َل ُيريـ ُـد ب ُكـ ُـم ْال ُعـ ْ َ
ب ُكـ ُـم ْال ُيـ ْ َ
ـف َع ْنكـ ْـم َوخ ِلـ َـق ِالن َســان َض ِعيفا)النســاء،286:وكذلك مــن الســنة قولــه
ـر) البقــرة ،185:وقولــه
ِ
ِ ِ
ِ
صــل هللا عليــه وســلم {الديــن يرس}([،)]132وقولهصــل هللا عليــه وســلم{...فإنما بعثتــم ميرسيــن ولــم تبعثــوا معرسيــن}([ ،)]133وقولهصــل هللا
وغ�هــا تــدل عــى أن األصــل ف� ش
ال�يعــة التيسـ يـر ورفــع الحــرج ومنــع الـرض ر أي أنهــا
عليــه وســلم{ بعثــت بالحنيفيــة الســمحة}([،)]134هذه األدلــة ي
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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قائمــة عــى جلــب المصالــح للعبــاد ودرء المفاســد عنهــم ف� العاجــل واآلجل،وهــذا هــو األصــل الــذي يبـ نـى عليــه التطــور ف� األحــكام ش
ال�عيــة،إذ بــدون
ي
ي
ف
ـام وخاصــة ي� مجــال العقــود،ألن التطــور اإلقتصــادي تطــور البــد منــه وال يمكــن
هــذه المبــاديء واألصــول المهمــة ال يمكــن أن يتطــور الفقــه اإلسـ ي
وقفــه وتحجيمــه لــذا البــد مــن مســايرته ومداراتــه واقعيــا حســب األصــول المرعيــة والمعتـ بـرة الـ تـى تحقــق مقاصــد ش
ال�يعــة.
ي
ً
ف
ف
بنــاءا عليه:لونظرنــا إىل النــاس ي� مجتمعاتنــا لـ نـرى أن كثـ يـرا منهــم يعيشــون ي� مســتوى رديء ومتــدن ومتوســط اليقــدرون عــى تملــك الــدار أو
ت
�ض
ش
ش
ش
ش
ع-لــذا يبحثــون عــن بديــل
الشــقة أو اليســتطيعون �اء الســيارة أو المحــل -...وال�يعــة تعــرف بهــذه الحاجــات وال وريــات الب�يــة كمقصــد ال� ي
ـ� الدخــل مــن االنتفــاع بمــا يريــدون إلدارة معيشــتهم مــن تملــك
أســهل وأيــر للمعيشــة وهــذا العقــد بصــوره الجائــزة تتيــح المجــال للفقـراء ومتوسـ ي
مايريــدون  ...وهــذا يكــون فرصــة ذهبيــة ومشــكاة لهــم لإلبتعــاد عــن التعامــل مــع المصــارف الربويــة واللجــوء إىل المعامــات المشــبوهة،فما ســبق
اإلشــارة إليــه تكــون فرصــة لالســتفادة مــن هــذا العقــد مــن جهــة تحقيــق حاجــات الفق ـراء وتلبيتها،فالمتعاملـ ي ن
ـ� والعمــاء مــع المــرف يحتاجــون-
مثــا-إىل االســتفادة من-أصــول -اآلالت و المكائــن الضخمــة إلجارتهــا والعمــل عليهــا،أو ش
ل�ائهــا ولكــن تكلفتهــا عاليــة وغاليــة للـ شـراء اليحتملهــا الفقـراء
وتأج�هــا لهــم مقابــل أجــرة يتفقــون عليهــا وبعقــد اإلجــارة المنتهيــة
ـام بـ شـراء المعــدات واآلالت والســيارات
ي
و قليلــو الدخــل ،فيقــوم المــرف اإلسـ ي
ش
ـال قبــل انتهــاء العقــد أو وقــت انتهائــه
بالتمليك،ثــم خــال مــدة معلومــة وبســعر تــم االتفــاق عليــه قبال،يســتطيع العميــل �اء اآللــة أو المكنة،وبالتـ ي
يصبــح العميــل مالــكا لآللــة أو الســيارة ...بطريقــة ش�عيــة وصحيحــة وبعيــدة عــن التعامــل بالربا،وهــذا ماقلنــاه بــأن هــذا العقــد تحقــق حاجــة النــاس

وتلـ بـى رغباتهــم بأســلوب علـ ش
ع وعمـ يـ�)]135[(.
ـ� � ي
ي
ي

المقصد الثالث:صيانة األموال من الضياع وحفظ الحقوق والممتلكات من تلفها:

ف
ه صيانــة أمــوال المؤجــر وحفظهــا مــن الضيــاع والتعــدي وعــدم تلــف ممتلكاتــه،إذ يجــب عــى المســتأجر
مــن أهــم المقاصــد ي� هــذا الموضــوع ي
ف
ن
ـ�
مالحظــة الممتلــكات واآلالت وعــدم إهمالهــا والتفريــط فيهــا،ألن ملكيــة العـ يـ� التـزال للمؤجــر لــذا قــد يرجــع إىل المؤجــر ي� أي وقت،وقــد جــاء النـ ي
عــن إضاعــة المــال وتلفــه عــن النبيصــل هللا عليــه وســلم قولــه{إن هللا كــره لكــم ثالثــا قيــل وقــال و إضاعــة المــال وكـ ثـرة الســؤال}([،)]136وجه الداللــة

ف
ف
ش
ـ�
مــن الحديــث ي� قولهصــل هللا عليــه وســلم (إضاعــة المال)(وأمــا إضاعــة المــال فهــو رصفــه ي� غـ يـر وجوهــه ال�عيــة وتعريضــه للتلــف وســبب النـ ي
أنــه إفســاد وهللا اليجــب المفســدين وألنــه إذا أضــاع مالــه تعــرض لمــا ف� أيــدي النــاس)([ .)]137ونــرى أن ش
ال�يعــة قــد وضعــت مجموعــة مــن القواعــد
ي
 ...ف
ت
ـ� الطرفـ ي ن
االح�ازيــة الماليــة مــع أخــذ الضمانــات لحــل هــذه المشــاكل إن وقعــت بـ ي ن
ـ� منهــا الرهــن والكفالــة والعربــون وهامــش الجديــة([ )]138ي�
هــذه الحالــة يســتطيع المؤجــر إرجــاع الممتلــكات و اآلالت و اسـ تـردادها ألنهــا ملكــه ولــه حــق التــرف فيها،ويغــرم المقــر والمتعمــد عــى تعمــده

وتقصـ يـره وإهماله،وتحقيقــا لقاعــدة (الغــرم بالغنــم) ألنهــا وســيلة لتحقيــق مقاصــد ش
ال�يعــة ف ي� حفــظ المــال وتطــوره ف ي� المجتمــع.

ي ن
اإلسالم:
المسلم� والمجتمع
المقصد الرابع:تشجيع العمل وتنمية أموال
ي

ف
لمــا كان اإلنســان ي� حياتــه اليوميــة المعيشــية لــه حاجــة ملحــة للمــال وكســبه ليق ـض ي بــه حاجتــه وحاجــة أهلــه،كان مــن ال ـرض وري البحــث عــن
ف
ش
ع وذم
ـ� وراء الــرزق والعمــل الــر ي
ـ� وراءلقمــة عيشه،واإلســام ي� أول وهلــة دعــا إىل كســب المــال بالطريــق الصحيــح وذلــك بالسـ ي
العمــل والسـ ي
ف
الكســل والعاليـ ي ن
كث�ة،وحـ تـى فعــل النبيصــل هللا عليــه وســلمقبل البعثــة وبعــده أفضــل شــاهد عــى العمــل
ـ� عــى الناس،وحــث عــى ذلــك ي� نصــوص ي
َّ َ ُ َ ْ َ ش ُ ف
ف
َ َ ُ َ
ـروا ِ ي�
وكســب الرزق،حيــث قــام بالتجــارة وتنميــة أموالهصــل هللا عليــه وســلم وأمــوال خديجــة،ورد ي� القــرآن قولــه تعاىل(فـ ِـإذا ق ِضيـ ِـت الصــاة فانتـ ِ
ْ ُ َ
َ ُ
َّ ُ َ َ ُ
َّ َ َ
ُُ ْ ْ ُ َ
ُْ
َ َّ ُ ُ ْ
َ
َ َُْ
َّ
ْ َ ْ
ْ َْ
الل ع َملكـ ْـم َو َر ُســوله َوال ُمؤ ِمنــون)
تعاىل(وقـ ِـل اع َملــوا ف َسـ يَ َـرى
الل ك ِثـ ي ًـرا ل َعلكـ ْـم تف ِل ُحــون) الجمعة،10:وقولــه
الل َواذكـ ُـروا
ض وابتغــوا ِمــن فضـ ِـل ِ
الر ِ
ف
التوبــة ،105:وقــد نبــه النبيصــل هللا عليــه وســلموحث عــى العمــل وكســب اليــد ي� قوله{مــا أكل أحــد طعامــا قــط خـ يـرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده وإن
ف
نـ ب يـى هللا داود عليــه الســام كان يــأكل مــن عمــل يده}([،)]139وعليــه ينبـغ ي أن يهــدف امتــاك األموال-مــن العمل-واســتخدامها ي� تحقيــق المقاصــد
ف
ف
ال�عيــة،إذ إن هــذا العمــل بحــد ذاتــه كعمليــة انتاجيــة ومــوارد ش
ش
ب�يــة لــه دور كبـ يـر ي� التنميــة االقتصاديــة وخاصــة هــذا النــوع مــن العقــد ي� تخفيــف
ف
الفقــر والتخلــص مــن البطالــة وتقليلهــا وتوســيع فــرص العمــل بـ ي ن
الفق�ة،وذلــك عــن طريــق اســئجار
ـ� الشــباب-خاصة  -ي� المناطــق الريفيــة واألحيــاء
ي
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ف
ش
ش
ـال إن هــذا يــؤدي
األجهــزة والمكائــن والمعــدات الضخمــة لترسيـ ـ ــع العمــل ي� الم�وعــات بــدال مــن االنتظــار مــدة أطــول لــراء هــذه المعــدات وبالتـ ي
ف
ف
و� المشــاريـ ــع ويطــول االنتظــار وقــد تضيــع المــال بــدون نتيجــة تذكــر)]140[(.
إىل التباطــؤ ي� العمــل ي
ال�عيــة المرعيــة والمعتـ بـرة ف� تطــور العقــود ش
ماذكرنــاه ســابقا كان-بعــض -أهــم المقاصــد ش
ال�عيــة وخاصــة اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك،البــد إذن مــن
ي
ف
ف
العمــل عــى الفهــم واالجتهــاد المقاصــدي وتطبيقــه ف� الواقــع والبعــد عــن النظريــات والتلقـ ي ن
ـ� خاصــة ي� إنشــاء وتطــور العقــود ي� عرصنــا الحــا�ض ألن
ي
ـام أن يكــون لــه التواصــل واإلســتجابة مــع الواقــع والمســتجد ويتفاعــل ويحتــك معــه ويكــون لــه رأي
الوقائــع والمســتجدات تتجددوالبــد للفقــه اإلسـ ي
ف
ف
ف
مقصــدي ي� الموضوع،كماجــاء ي� كتــاب «االجتهــاد المقاصــدي»( فاالتجــاه المقاصــدي ي� االجتهــاد واســتنباط األحــكام إنمــا اســتدعته مقتضيــات
تحقيــق خلــود ش
ال�يعــة واالمتــداد بأحكامهــا ،وبســطها عــى جميــع جوانــب الحيــاة ،والتدليــل عــى رعايتهــا لمصالــح العبــاد ،وتخليــص الفقــه ،وعــى
ف
األخــص ي� عصــور التقليــد والجمــود والركــود العقـ يـ� ،مــن النظــرة الجزئيــة والصــورة اآلليــة المجــردة ،البعيــدة عــن فقــه الواقــع ،حيــث انتــى األمــر إىل
قواعــد مجــردة وقوالــب بعيــدة عــن االرتبــاط بالغايــات األصليــة ،الـ ت يـى قــد يكــون انتــى إليهــا ،إىل درجــة قــد تفــوت المصلحــة ،وإعــادة توجيهــه صــوب
تحقيــق مصالــح العبــاد ف� معاشــهم ومعادهــم،وه الغايــة الـ تـى مــن أجلهــا جــاءت ش
ال�يعــة وكانــت الرســالة ،ومعالجــة مشــكالت المجتمــع والتعامــل
ي
ي
ي
مــع قضايــاه وحاجاتــه)([.)]141
ف
ش
ع الثابــت
وختامــا نقــول إن التطــور ي� المنظــور المقاصــدي لألحــكام الماليــة ليــس محاولــة للخــروج عــن النصــوص واالنفــات مــن الحكــم الــر ي

ـ� أو إلغائــه أو االرتــداد عنه،بــل هــو إجتهــاد مقصــدي محــض موافــق مــع النصــوص وفهمهــا فهمــا صحيحا،وقـراءة للواقــع المتجــدد والنــوازل
والقطـ ي
ش
�نز
ش
ويتما� مع العرص ومتطلباته ومقتضياته.
ع الصحيح عىل هذا الواقع مما ينسجم
المعارصة بنظرة متعمقة ومتمعنة وذلك لت يل الحكم ال� ي

الخاتمة

توصل البحث إىل جملة متواضعة من النتائج يمكن تلخيصها ف ي� النقاط اآلتية:
-1اإلســام نظــام للحياة،صالحــة للتطبيــق ف� كل زمــان ومكان،ومــن روح ش
ت�يعاتــه ومقاصــده العامــة تنيظــم الحيــاة بجميــع مجاالتــه وخاصــة
ي
ً
المعامــات المالية،لــذا البــد مــن مســايرة الوقائــع والقضايــا المســتجدة وتطــور معهــا األحــكام الماليــة بنــاءا عــى الرؤيــة المقاصديــة،ألن اإلســام قــادرة
ف
ف
و� أي زمــان.
عــى اســتيعاب المســتجدات والتطــورات ي� أي وقــت ي
العمل وخاصة عقود المرصفية
-2اكتشاف بعض مالمح الفهم واالجتهاد المقاصدي والمتعلقة بالمعامالت المالية ومن ثم تطبيقه عىل الواقع
ي
اإلسالمية ف ي� واقعنا المعارص.
 -3يتســم تطــور األحــكام الماليــة ف� االســام بالتيسـ يـر ورفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس تحقيقــا لمقاصــد ش
ال�يعــة،وألن هــذه األحــكام متغـ يـرة ومــن
ي
ف
قبيــل األحــكام الـ ت يـى تقبــل االجتهــاد والقـراءة المعــارصة ي� جزئياتهــا.
-4إن تطــور وتجديــد األحــكام الماليــة قصــده ت�نز يــل النصــوص بفهــم مقاصــدي عــى الوقائــع والقضايــا المســتجدة،وليس هــذا محاولــة لإلرتــداد أو
ش
ـ� والخــروج عنه،بــل هــو اجتهــاد
االنفــات مــن الحكــم الــر ي
ع القطـ ي
مقاصدي محض و استجابة لمتطلبات ومقتضيات الحياة االنسانية.
ً
استعانة بمقاصد ش
ال�يعة أن يقوم ببناء أسس لتطور العقود وخاصة العقود المرصفية وفق مستجدات العرص ونوازله.
 -5يمكن للمجتهد
ً
-6بناءا عىل تفعيل المقاصد بتحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة ،تطور عقد اإلجارة إىل اإلجارة المنتهية بالتمليك،وذلك لتحقيق المصلحة
للعباد ف� الدنيا واآلخرة ت
ح� اليقعوا ف ي� الربا والمعامالت المحرمة.
ي
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ف
الفكر-ب�وت1979،م.430/3:
مادة(طور)�:ابن فارس،أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة،ت:عبدالسالم محمد بن هارون،دار
[]1
ي
ي

العرب،دارصادر-ب�وت,ط1414/3ـه.508-507/4 :
[ ]2ابن منظور،محمد بن مكرم،لسان
ي
ف
ف
مصط�،إبراهيــم وآخرون،المعجــم الوســيط،ت:مجمع اللغــة العربيــة،دار الدعوة،569/2:والمناوي،زيــن الديــن محمد،التوقيــف
[]3مادة(طور)�:
ي
عــى مهمــات التعاريف،عالــم الكتــب 38عبدالخالــق ثروت-القاهــرة،ط1990/1م.99:
اطالع ودراسـ ت يـى -ســواء أكان تعريفا شــامال وعاما
[]4البد هنا من اإلشــارة إىل أنه لم أجد تعريفا دقيقا للتطور عند العلماء القداىم -حســب حدود
ي
له أم تعريفا فقهيا،ولكن مع هذا نجد أنهم عرفوا وفهموا ذلك عمليا وصاحبوه وقاموا بتطبيقه ف ي� اجتهاداتهم وممارساتهم اليومية.
ف
َ
َ َّ
نن
بلل،دارالرســالة
أ� داود،ت :شــعيب األرنــؤوط -محمــد ِ
[]5رواه أبــوداود ي� سننه:أبوداود،ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق ،س ـ ب ي
كامــل قــره ي
العالميــة ،ط2009/1م،كتــاب المالحم،بــاب مــا يذكــر ف ي� قــرن المئة،ر(،349/6،)4291إســناده صحيــح.
اإلسالم-مكة المكرمة،ط1414/2ـه.215:
اإلسالم آفاقه وتطوره،مطابع رابطة العالم
[ ]6محمد،عباس حس�ن ي ،الفقه
ي
ي
[]7محمد.218:
ف
ف
الكب�،المكتبــة العلمية-بـ يـروت،427/2:
[]8مادة(علم)�:ابــن منظور
عل،المصبــاح المنـ يـر ي� غريــب ش�ح ي
،417/12:والفيوم،أحمدبــن محمــد بــن ي
ي
ي
ف
ومصط�،إبراهيــم وآخرون.624/2:
ن
العلمية-ب�وت،ط1983 /1م.155:
عل بن محمد ،التعريفات،ضبطه وصححه جماعة من العلماء،دار الكتب
ي
ي
[]9الجرجا� ،ي
ف
المبارك،الرياض،ط1990/2م .76:
س�
عل ي
[]10الفر ب ي
ي
اء،أ� يعىل محمدبن الحسن،العدة ي� أصول الفقه،ت:أحمد بن ي
[ ]11المصدر السابق .82:
ف
مادة(عمل)�:ابن فارس.145/4:
[]12
ي
ف
[]13مصط�،إبراهيم وآخرون.628/2:
[]14المناوي.247:

ف
ئ
ين
ا�،دار ومكتبــة
أحمد،الع�،ت:مهــدي
ـم)� :الفراهيدي،أبوعبــد الرحمــن الخليــل بــن
المخزوم،إبراهيــم الســامر ي
[]15ينظر:مادة(حكـ ي
ي
الهــال, 67-66/3:و الجوهــري ،أبونرصإســماعيل بــن حماد،الصحــاح تــاج اللغةوصحــاح العربية،ت:أحمــد عبدالغفــور عطار،دارالعلــم للماليـ ي ن
ـ�-

الفيوم/1:
يب�وت،ط1987/4م 1901/5:وابن منظور,142-140/12:و
،145والف�وز آبادى،محمد بن يعقوب،القاموس المحيط،ت:مكتب
ي
ي
ف
ت
ُ
ش
ـالة-ب�وت،ط2005/8م.1095:
وس،مؤسســة الرسـ
ي
تحقيــق الــراث ي� مؤسســة الرســالة ،بإ�اف:محمــد نعيــم العرقس ي
ف
ف ف
ن
ـا�,دارالكتب
ال،أبــو حامــد محمــد بــن محمد،المســتص� ي� علــم األصول،ت:محمــد عبدالســام عبدالشـ ي
[]16بهــذا المعــى نجــد التعريــف عند:الغز ي
ف
ن
العلوا�,مؤسســة الرســالة،ط/3
العلمية-ب�وت,ط1413/1ـه,45/1:والرازي,محمــد بــن عمر,المحصــول ي� علــم األصول،ت:طــه جابرفيــاض
ي
ي
ف
ش
العلمية-ب�وت ,ط2000/1م
ك�،بدرالدين محمدبهادر,البحر المحيط ي� أصول الفقه,ت:محمد محمدتامر,دارالكتب
ي
1997م  ,89/1:و الزر ي
.91 /1:

ف
ف
ش
الجديد�،كة الخنساء-بغداد،ط.206: 10
،مصط� إبراهيم،أصول الفقه ي� نسيجه
لم
[ ]17الز ي
ف
مادة(فقه)�:ابن فارس.442/4:
[]18
ي
ف
ينظرمادة(فقه)�:الفراهيدي،370/3،والجوهري،2244-2243/6:وابن منظور.522/13:
[]19
ي
ن
ب�وت،ط1999/1م 17/1:عل،إرشادالفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول،ت:أحمد عزو،دارالكتاب
[]20
العر� ي
بي
ي
الشوكا�،محمد بن ي
العلمية-ب�وت،ط1999/1م،11:العطار،حســن بــن
[ ]21األســنوي،عبدالرحيم بــن الحســن،نهاية الســول ش�ح منهــاج الوصول،دارالكتــب
ي
محمد،حاشــية العطــار عــى ش�ح الجــال المحـ يـ� عــى جمــع الجوامع،دارالكتــب العلمية-بـ يـروت.59-57/1:
ف
مادة(مول)� :ابن فارس.285:
[ ]22ينظر:
ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 373

ف
ف
[ ]23ينظر:
مادة(مول)�:المطرزي،نارصالديــن بــن عبدالســيد،المغرب ي� ترتيــب المعرب،ت:محمــود فاخــوري وعبــد الحميــد مختار،مكتبــة أســامة
ي
ف
مصط�،إبراهيم و آخرون.892/2 :
،636-635/11:والف�وزآبادي،1059:و
بن زيد-حلب ،ط1979/1م،278/2 :وابن منظور
ي
الرسالة-ب�وت،ط1994/2م.88:
[ ]24موىس،كامل،أحكام المعامالت،مؤسسة
ي
ف
�غ
اإلسالمية-ب�وت ،ط2009/2م.25 :
مح الدين,المقدمة ي� المال واالقتصاد والملكية والعقد،دار البشائر
ي
[ ]25القرهدا ي ,عىل ي
ف
ق
,شو� عبده,المال وطرق استثماره ي� اإلسالم،المكتبة الفيصلية-مكة المكرمة،ط1984/2م.23 :
الساه
[]26
ي
ي
ف
ـد)� :الفراهيــدي،54/5:و األزهري،أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد ،تهذيــب اللغة،ت:محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الـ تـراث
[ ]27نظر:مادة(قصـ ي
،،354-353/3:والف�وزآبــادي،310 :وابــن فــارس.95/5:
العر�-بـ يـروت ،ط2001/1م ،274/8:وابــن منظور
ي
بي
[ ]28الشنقيط،محمد ي ن
األم� بن محمد،أضواء البيان ف ي� إيضاح القرآن بالقرآن،ت:مكتب البحوث والدراسات،دار الفكر -يب�وت ،ط1995/م
ي

ين
–ب�وت،ط1418/ـه.148 :
حس� محمد،كلمات القرآن
،335/2 :مخلوف،
تفس� وبيان ،دار ابن حزم ي
ي
�ض
ف
،354-353/3:والف�وزآبادي،310:والزبيدي،محمد مرت ،تاج العروس من جواهر القاموس،ت:مجموعة
ينظرمادة(قصد)�:لسان العرب
[]29
ي
ي
،38-36/9:وسيدأحمد،نارص،وآخرون،المعجم الوسيط،داراحياء ت
ين
ال�اث
المحقق� ،دار الهداية
من
ب�وت،ط2008 /1م.738 /2:العر� ي
بي
[ ]30ابن فارس.362/3:
[ ]31البغوي،أبومحمــد الحسـ ي ن
ـ� بــن مســعود،معالم الت�نز يل،ت:محمــد عبــدهللا النمــر وآخــرون،دار الطيبة-الرياض،ط1997/4م،66/3:وينظــر:
الطـ بـري ،أبوجعفــر محمــد بــن جرير،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن،ت:أحمــد محمــد شاكر،مؤسســة الرســالة -بـ يـروت،ط2000/1م.384/10 :
ن
االعالم للفكر
الشاط�،منشورات المعهد
الريسو�،أحمد،نظرية المقاصد عند اإلمام
[]32
اإلسالم،ط.19 :1995/4
ي
ي
بي
ي
[ ]33الفاس،عالل،مقاصد ش
ب�وت،ط1993/5م.7 :ال�يعة اإلسالمية ومكارمها،دارالغرب
االسالم ي
ي
ي
ف
ف
[ ]34مادة(جد)�:الجوهري،454/2:وابن منظور،113-110/3،وابن فارس،409-406/1:ومصط�،إبراهيم و آخرون.109/1:
ي
ف
الفيوم.92/1:
مادة(جد)�:
[]35
ي
ي
سعيد،بسطام محمد،مفهوم تجديد الدين،مركز التأصيل للدراسات والبحوث-السعودية،ط2015/3م.14-13:
[]36
ي
[ ]37ينظر:المصدر السابق.20-17:
ش
ش
نن
أ� داود،ومعــه حاشــية ابــن القيم،دارالكتــب العلميــة-
[ ]38العظيــم آبادي،محمــدأ�ف بــن أمـ يـر بــن عـ يـ� بــن حيدر،عــون المعبــود �ح س ـ ب ي
بـ يـروت ،ط1415/2ـه .260/11:
الك�ى-مرص،ط1356/1ـه281/2:
[ ]39المناوي،زين الدين محمد،فيض القدير ش�ح الجامع
الصغ�،تعليقات:ماجد الحموي،المكتبة التجارية ب
ي
ين
المسلم� وسبيل النهوض بهم،دارالفكرالحديث-لبنان،ط1967/2م .52:
[ ]40المودودي،أبواألعىل،موجز تاري ــخ تجديد الدين واحيائه وواقع
ف
اإلسالم،دارابن الجوزي-السعودية،ط1424/1ـه.19:
[ ]41أمامة،عدنان محمد،التجديد ي� الفكر
ي
[ ]42القرضاوي،يوسف،الفقه اإلسالم ي ن
ب� األصالة والتجديد،مكتبة وهبة-القاهرة،ط1999/2م.30:
ي
ف
ف
الخلي�،ريــاض منصور،التجديــد � فقــه المعامــات الماليــة المعارصة،مجلــة ش
العلم-الكويــت
ال�يعــة والدراســات اإلســامية-مجلس النـ شـر
[]43
ي
ي
ي
،المجلــد 23:العــدد2008/73:م .10 :
ش
ـد-نا�ون-الرياض،
[ ]44ينظر:محمد،83:وإبراهيم،عبدالعزيــز مختار،العرصانيــون ومفهــوم تجديــد الديــن عــرض ونقد،مكتبــة الرشـ
ط 2009 /1م .12 :

ف
العلمية-ب�وت،ط2106/1م.60:
[ ]45ينظر:
اإلسالم،دارالكتب
،عبدالحكيم،تغ� الفتوى ي� الفقه
الرميل
ي
ي
ي
ي
عل،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،تقديم ومراجعة :د.رفيق العجم،ت:د.
[ ]46ينظر:ابن منظور،40-39/5:والتهانوي،أحمد بن ي
ن
ت
ت
زينا�،مكتبــة لبنــان نـ ش
ـا�ون -بـ يـروت،ط1996/1م،489/1:و
الخالدي،ال�جمــة األجنبية:د.جــورج
دحروج،ال�جمــة إىل العربية:د.عبــد هللا
عـ يـ�
ي
ف
األصفهـ نـا� ،أبــو القاســم الحسـ ي ن
ـ� بــن محمد،المفــردات ي� غريــب القرآن،ت:صفــوان عدنــان الداودي،دارالقلم،الــدار الشامية-دمشــق
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ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

بـ يـروت،ط141/1ه.619:
ن
الجرجا� .63:
[]47
ي
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ـ� الثبــوت والداللة)هو:مايثبــت بــه الفــرض النقطــاع االحتمــال عنه-بمعـ نـى احتمــال أن يكــون النــص آحــادا.-
[ ]48التعريــف االصطـ ي
ـاح لـ(قطـ ي
البخــاري ،عالءالديــن عبدالعزيــز ،ت :عبــد هللا محمــود محمد،دارالكتــب العلمية-بـ يـروت،ط1997/1م .130/1:،
ـا� عــن دليل.التفتاز نا�،ســعد الديــن مســعودبن عمـ ش
أو القطــع يطلــق عــى نـ فـ� االحتمــال أصال،وعــى نـ فـ� االحتمــال النـ ش ئ
ـر�،ح التلويـ ـ ــح عــى
ي
ي
ي
التوضيــح ،مكتبــة صبيح-مــر.63/1:
ف
الفقهية� القضايا المالية،دارالنفائس-األردن،ط2012/1م،28-27:والرئاسة
[ ]49ينظر:
الجع�ي»،محمد طارق»محمود رمضان،تطوراألحكام
ب
ي
العامة
إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتاءوالدعــوة واإلرشــاد،مجلة البحــوث اإلســامية،مجلة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة
واإلفتــاء
ق
الفقه. html.http://www.feqhweb.com/vb/t4625.
الملت�
السعودية،ج،141 :18الدفعة،عمار بن أحمد،أنواع األحكام،موقعي
الشاط�،إبراهيم بن موىس بن محمد،الموافقات ف� أصول ش
ال�يعة،ت:أبو عبيدة مشهور بن حسن،دار ابن عفان،ط1997/1م.115/5:
[]50
ي
بي
[ ]51القرضاوي،يوسف،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية مع نظرات تحليلية ف ي� االجتهاد المعارص،دارالقلم-كويت،ط1996/1م.70:
ي
[ ]52القرضاوي ،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية.173:
ي

[ ]53التعريــف االصطــاح لـ(ظ ـن الداللة):هــو أن يحتمل(احتمــاال مرجوحــا) غـ يـر المعـ نـى الظاهري.أمـ يـر بادشــاه،محمد أمـ ي ن
ـ� ،تيسـ يـر التحريــر
ي
ي
ن
ن
ن
،دار الفكر-بـ يـروت1996،م .141/1:أو فهــو مــا دل عــى معــى ولكــن يحتمــل أن يــؤول ويــرف عــن هــذا المعــى وي ـراد منــه معــى غـ يـره.
خالف،عبدالوهاب،علــم أصــول الفقه،مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر ،ودار القلــم،ط.35: 8
[ ]54الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء.141/18:
[ ]55القرضاوي،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية.173:
ي
،34:والجع�ي،28:و الدفعة.
لم
[ ]56ينظر:
ب
الزحيل،وهبة،أصول الفقه
اإلسالم،دارالفكر-سوريا،ط1986/1م ،442/1:والز ي
ي
ي
الشاط�،إبراهيم بن موىس بن محمد،الموافقات ف� أصول ش
ال�يعة،ت:أبوعبيدة مشهور بن حسن،دار ابن عفان،ط1997م .10/1:
[]57
ي
بي
[ ]58المصدر السابق .42- 41/5:
الشاط�.124/5:
[]59
بي
يز
زيدان،عبدالكريم،الوج� ف ي� أصول الفقه،مؤسسة قرطبة،ط401: 6ومابعدها.
[ ]60ينظر:
الزحيل،أصول الفقه
اإلسالم 1036/2 :ومابعدها،و
ي
ي
ف
،المستص�.57:
ال
[ ]61الغز ي
ف
واست�اف المستقبل،كلية ش
ش
ت
ال�يعة والدراسات
للمف� المعارص،بحث منشور ي� مؤتمر الفتوى
العلم
[ ]62ينظر:رفيع،محماد بن محمد،البناء
ي
ي
اإلسالمية-جامعة القصيم-السعودية،2013/5/2-1،ج.137-3،136
ف
ين
الصحيح�،ت:مصطـ فـى عبــد القــادر عطــا،دار
[ ]63رواه الحاكــم ي� المســتدرك،الحاكم،أبو عبــدهللا الحاكــم محمــد بــن عبدهللا،المســتدرك عــى
ن ف
ـا� ي� الصحيــح الجامــع الصغـ يـر،
الكتــب العلميــة يب�وت،ط1990/1م،كتــاب العلم،فأمــا حديــث عبــدهللا بــن ي
نم�،ر(،172/1:)319وصححــه األلبـ ي
ن
ـام،ر(.566/1:)2937
األلبـ ي
ـا� ،محمــد نــارص الدين،صحيــح الجامــع الصغـ يـر وزيادته،المكتــب اإلسـ ي
ف
الخلي�.33:
[ ]64ينظر:
ي
ش
ك� .520/4:
[ ]65الزر ي

[ ]66الدري�ن ،فتح،بحوث مقارنة ف� الفقه اإلسالم وأصوله،مؤسسة الرسالة ش
نا�ون-دمشق،ط2008/2م .57/1:
ي
ي
ي
ي
ف
اإلسالم،دارالنفائس-األردن،ط2007/6م.22-21:
شب�،محمد عثمان،المعامالت المالية المعارصة ي� الفقه
[ ]67ينظر :ي
ي
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ف
،22:والرفاع،حســن محمد،تطوير»فقــه المعامــات المالية»وفــق المســتجدات المعارصة،بحــث منشــور ي� مجلــة الجامعــة
شب�
[ ]68ينظر :ي
ي
اإلســامية للدراســات اإلســامية،مجلد،23ع1،2015م:
،88-87والقيس،مــروان إبراهيم،معالــم الهــدى إىل فهــم اإلســام،المكتبة اإلســامية-
ي
األردن ،ط1985/1م. 119:
الشاط� .520/1:
[]69
بي
ف
[ ]70رواه مســلم ي� صحيحــه ،النيسابورى،مســلم بــن الحجاج،المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا(،ت:محمــد
ق
العر�-بـ يـروت ،كتــاب الجهادوالسـ يـر،باب ف ي� األمــر بالتيسـ يـر،وترك التنفـ يـر،ر(.1358/3:)1732
ـا� ،دار إحيــاء الـ تـراث
بي
فــؤاد عبدالبـ ي
[ ]71ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم،مجموع الفتاوى،ت:أنور الباز -عامر الجزار،دار الوفاء،ط2005/3م.138-137/14:

[ ]72ينظر:ابن عاشور،محمد الطاهر بن محمد،مقاصد ش
ال�يعة اإلسالمية،ت:محمدالحبيب ابن الخوجة،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-
،126/2:و الرميل،عبدالحكيم،تغ� الفتوى ُّ
العلمية-ب�وت2011،م.261:
بتغ� االجتهاد،دارالكتب
قطر 2004،م
ي
ي
ي
ي
أ� حنيفــة النعمان،تخري ـ ــج األحاديث:زكريــا عمـ يـرات،دار الكتــب
[ ]73ابــن نجيم،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ،األشــباه والنظائــر عــى مذهــب ب ي
أ� بكــر ،األشــباه والنظائــر ،دار الكتــب العلمية-بـ يـروت ،ط1990/1م.76:
ـيوط ،عبــد الرحمــن بــن ب ي
العلمية-بـ يـروت ،ط1999/1م، 64:والسـ ي
المعارص-ب�وت ،دارالفكر-دمشق ،ط2000/1م .190-189:
اإلسالم،دارالفكر
[ ]74عطية،جمال وأخرون،تجديد الفقه
ي
ي
الشاط�.110/1:
[]75
بي
ف
ف
ش
:
2005/1/2 �،م،
[ ]76ينظر برنامــج ال�يعــة والحيــاة ي� موقــع الجزيــرة  /https://www.aljazeera.net/programs/religionandlifeي

تأريـ ـ ــخ الزيــارة2018/12/29:م.
ن ف
ف
ـا� ي� ضعيــف الجامــع الصغـ يـر وزيادتــه،
[ ]77رواه الحاكــم ي� المســتدرك ،كتــاب األطعمة،ر(،129/4،)7114ســكت عنــه
الذه�،وضعفــه األلبـ ي
بي
ن
ش
ـام،ر(.230:)1597
األلبـ ي
ـا� ،محمــد نارصالدين،اال�اف:زهـ يـر الشــاويش،المكتب اإلسـ ي
ف
،تفس�ســورة مريم،ر(،406/2،)3419وصححــه الذهـ ب يـى (هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ولــم
التفس�
[ ]78رواه الحاكــم ي� المســتدرك،كتاب
ي
ي
يخرجــاه).
الشاط�.513/2:
[]79
بي
[ ]80المصدر السابق.520/2:
[ ]81ابن تيمية.354/11:
الفاس.47 :
[]82
ي
لم . 77:
[ ]83الز ي

ف
ش
ات�.20:
مواد(:�)36،37،45لجنة من الفقهاء:مجلة األحكام العدلية ،نور محمد ،كارخانه
[]84
ِ
ي
تجارت كتب ،آرام باغ-كر ي
ف
الحن�،ت483-ـه ،المبسوط،دار المعرفة -يب�وت1993،م.220/30:
أ� سهل
[]85
الرسخس ،أبوبكر محمد أحمد بن ب ي
ي
ي
ف
ن
ـمعا�،منصور بــن محمد،قواطــع األدلــة ي� األصول،ت:محمــد حســن محمــد حســن اســماعيل،دار الكتــب العلميــة-
[ ]86السـ ي
بـ يـروت،ط 1999 /1م .29 /1 :
ف
ف
[ ]87ينظر:العســكر،ماجد عبدهللا،مقاصــد ش
ال�يعــة ي� المعامــات الماليــة عنــد ابــن تيميــة وأثرهــا ي� األحــكام الفقهيــة والنــوازل الماليــة
ال�يعة-كليــة ش
المعارصة،أطروحــة دكتــوراه ،قســم ش
ال�يعــة والدراســات اإلســامية-جامعة أم القرى-الســعودية1435،ـه،115:والغامدي،هزاع بــن
ف
عبدهللا،محــاوالت التجديــد ي� أصــول الفقــه ودعواتــه دراســة وتقويما،سلســلة الرســائل الجامعية-جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلسالمية-الســع
ُ
ف
ودية،ط2008/1م،761:والحسي�ن ،ســالم بــن حمدان،الرؤيــة الفقهيــة الجديــدة للعالئــق ..بـ ي ن
ـ� الفقــه والقانــون ي� مجــال المعامالت،جريــدة عمــان
ي
/http://www.omandaily.om، 2017،

[ ]88إبــن قيــم الجوزية،أبوعبــدهللا شــمس الديــن محمــد بــن أ� بكــر،ت751-ـه ،إعـ ُ
ين
ـام الموقعـ ي ن
العالم�،تعليــق وتخريـ ـ ـج:أبــو عبيــدة
ـ� عــن رب
بي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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مشــهور بــن حســن آل سلمان،وشــارك ف ي� التخريـ ـ ــج :أبــو عمــر أحمــد عبــد هللا أحمــد،دار ابــن الجوزي-الســعودية،ط1423/1ـه.165/2:
ف
[ ]89ينظر:القرضاوي،االجتهــاد ف� ش
ـ� المعــارص وتطبيقاتــه القضايــا الماليــة والطبيــة
ال�يعــة اإلسالمية،48:ومصط�،نســيم،منهج االجتهــاد الفقـ ي
ي
أ� بكــر بلقايــد -جزائــر،س2014-2013/
نماذج،رســالة
ي
ماجست�-قســم العلــوم اإلنســانية-كلية العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة -جامعــة ب ي
ف
،61:والصبــاغ ،عبداللطيــف الشــيخ توفيق،مقاصــد ش
ال�يعــة والمعامــات االقتصاديــة والمالية،ورقــة مقدمــة ي� مركــز أبحــاث االقتصــاد
ف
ـام
1430،ـه �،موقــع  2 :http://iefpedia.com/arab/?sومابعدهــا.
ي
اإلسـ ي
ف
الخلي�.31:
[ ]90ينظر:
ي
[ ]91ابن القيم.337/4:
[ ]92ينظر :عطية،جمال وأخرون.169-168:
ش
[ ]93ابن عابدين،محمد ي ن
عابدين�،كت صحافية عثمانية125. /2 : 1325،
أم�،مجموعة رسائل ابن
ف
ف
ا�،أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمن،كتــاب الفــروق أنــوار الـ بـروق ي� أنــواء الفــروق،ت :د.محمــد أحمــد الـراج ود.عـ يـ� جمعــة
[ ]94القر ي
محمد ،دار السالم-مرص،ط2001/1م .314 /1:
ف
ف
ب�وت.138-137/4:عفي�،المكتب
عل بن محمد،اإلحكام ي� أصول األحكام،ت:عبد الرزاق
اإلسالم ي
عل بن ب ي
ي
أ� ي
[ ]95اآلمدي،أبوالحسن ي
ي
الرسخس،74/15:وابــن قدامــة( أبــو محمدعبــد هللا بــن أحمد،ت620-ـه)،المغـن ي ،ت:عبــدهللا بــن عبدالمحســن الـ تـر يك وعبدالفتــاح محمــد
[]96
ي
الحلــو،دار عالــم الكتب-الريــاض،ط1997/3م.7 / 8 :
[) ]97الدردير(أبوالـ بـركات أحمــد بــن محمــد بــن أحمد)،الـ شـرح الصغـ يـر عــى أقــرب المســالك إىل مذهــب اإلمــام مالك،وبالهامش:حاشــية الصــاوي
ـ�،
المالـ ي

تخريـ ـ ــج :مصطـ فـى كمــال وصـ فـ�،دار المعارف-القاهــرة،د.ط.س،6/ 4:و النووي،أبــو زكريــا محـ يـى الديــن يحـ يـى بــن ش�ف ،روضــة الطالبـ ي ن
ـ� وعمــدة
ي
ي

ن
ـام -بـ يـروت،ط1991/3م.173/5:
المفتـ يـ� ،المكتــب اإلسـ ي
قلع�،محمد رواس،المعامالت المالية المعارصة ف� ضوء الفقه ش
النفائس-ب�وت،ط2002/2م.86 :
وال�يعة،دار
[]98
ج
ي
ي
)شب� .322:
[]99
ي
الزحيل،وهبة،المعامالت المالية المعارصة بحوث وفتاوى وحلول،دار الفكر-دمشق،ط2002/ 1م.394:
[]100
ي

ن
ـقال�(:وقد احتــج الشــافع بهــذه اآليــة عــى ش
م�وعيــة اإلجــارة فقــال ذكــر هللا ســبحانه وتعــاىل أن نبيــا مــن أنبيائــه أجــر
[ ]101قــال ابــن حجــر العسـ ي
ي
ن
ـقال�،أحمد بــن عـ يـ� بــن حجر،فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخــاري ،رقــم أحاديثه:محمــد فــؤاد
نفســه حججــا مســماة ملــك بهــا بضــع ام ـرأة) .العسـ ي
عبدالبـ قـا� ش
،اال�اف :محــب الديــن الخطيب،تعليقات:عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز ،دار المعرفة-بـ يـروت.444/4: 1379،
ي
[ ]102رواه البخاري:البخاري،أبــو عبــدهللا محمــد إســماعيل،الجامع المســندالصحيح المختــر مــن أمــور رســول هللا(وســننه وأيامه،المشــهور
ف
رع الغنــم عــى قراريــط ،ر()2143
كث�
ي
بــ( صحيــح البخاري)،ت:مصطــى ديــب البغــا،دار ابــن ي
،اليمامة-ب�وت،ط،1987/3كتــاب اإلجارة،بــاب ي
.789/2:

[ ]103رواه البخاري ف ي� صحيحيه:كتاب البيوع،باب إثم من باع حرا ،ر(.776/2:)2114

[ ]104ابن قدامة،المغ�ن ي .5/8 :
[ ]105المصــدر السابق،6/8:والكاسـ نـا�،عالء الديــن أبوبكــر مســعود,بدائع الصنائــع ف� ترتيــب ش
ال�ائــع,دار الكتــب العلمية-بـ يـروت,ط:1986/2
ي
ي
174/4
يح� بن ش�ف ،المجموع ش�ح المهذب ،دار الفكر ،3/ 15:وابن قدامة ،المغ�ن ي . 6/8،
مح� الدين ي
[ ]106النووي أبو زكريا ي ي
ن
الكاسا�.174/4:
[]107
ي
ف
[ ]108ينظر:قراوي،بثينــة ،الرؤيــة المقاصديــة عنــد ابــن عاشــورمن خــال كتابه»مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســامية»،بحث منشــور ي� مجلة»أصــول
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الدين»-كليــة

ـام حســن،تطوير األعمــال
الدعــوة و أصــول الديــن -الجامعــة األســمرية اإلســامية،ع/3يونيو 2017م،283:والجعـ بـري،139-138:و محمود،سـ ي

المرصفيــة بمــا يتفــق و ش
ال�يعــة اإلســامية،مطبعة الـ شـرق ومكتبتهــا -عمــان،ط.75 -74: 1982/2

[ ]109ابــن تيمية،أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام،القواعد النورانيــة الفقهية،ت:أحمــد بــن محمــد الخليــل،دار ابــن الجوزي-الســعودية،
ط1422/1ه ـ.261:
[ ]110ابن تيمية،القواعد النورانية الفقهية.272:

ّ
ِّ
أ� هريرة(عــن النـ ب يـى (قــال{إن الديــن يــر ولــن يشــاد الديــن أحــد إال غلبــه فســددوا و قاربــوا و أبـ شـروا
[ ]111الحديــث بتمامــه رواه البخــاري عــن ب ي
ُّ
َ
ش
ّ
و�ء مــن الدلجة}،كتــاب اإليمان،بــاب الديــن يــر ،....ر(.23/1 :)39
واســتعينوا بالغــدوة والروحــة ي
[ ]112الحديــث بتمامــه رواه أحمد:مســند اإلمــام أحمد:ابــن حنبل،أبوعبــدهللا أحمــد بــن محمد(ت241-ـه)،ت:شــعيب األرنــؤوط وعــادل
ـد،وآخرون،إ�اف :عبــدهللا بــن عبــد المحســن ت
ش
أ� أمامةالباهـ يـ�...
ال� يك،مؤسســة الرسـ
مرشـ
ي
ـالة-ب�وت،ط2001/1م،تتمة مســند األنصار،حديــث ب ي
ف
ن
{إ� لــم أبعــث باليهوديــة والبالنرصانية،ولكـن ي بعثــت بالحنيفيــة الســمحة،والذي نفــس محمــد بيــده لغــدوة أو روحــة ي� ســبيل هللا
عــن النـ ب يـى( قــال ي
ف
ن
ـا� عــى هــذا الحديــث و أخرجــه ي� السلســلة األحاديــث الصحيحــة ،سلســلة األحاديــث
خـ يـر مــن الدنيــا ومــا فيهــا}ر(، 623/36: )22291وعلــق األلبـ ي
ن
ش
األلبا�،مكتبــة المعارف-الريــاض ،ط1996/1م،ر(.1022/6 :)2924
و�ء مــن فقههــا وفوائدهــا :محمــد نــارص الديــن
ي
الصحيحــة ي
[ ]113ابن عاشور.400 /2:
[ ]114ابن عاشور .490/ 3:
اإلسالم،منظمة المؤتمر
الفقه
اإلسالم،مجلة المجمع
[ ]115مجمع الفقه
اإلسالم -الرياض،دورة -12أيلول 2000م،ع .313/1 :12
ي
ي
ي
ي
،324:والجع�ي.142:
شب�
ب
[ ]116ي
ف
[ ]117لإلسـ ت زـرادة والتفصيــل ي� إختــاف الفقهــاء وآرائهــم وأدلتهــم وحجتهــم حــول الموضــوع ،ينظر:البحــوث المنشــورة حــول اإلجــارة المنتهيــة
ف
ن
ـا�
بالتمليــك ي� مجلــة المجمــع الفقـ ي
ـام-الرياض،عدد الثـ ي
ـام الـ ي
ـدول لمنظمــة التعــاون اإلسـ ي
ـام -الصــادر مــن مجمــع الفقــه اإلسـ ي
ـ� اإلسـ ي
والجع�ي 142:ومابعدها،وأبوالسعيد،بالل عماد،المعامالت المالية ف� ش
ش
ال�يعة اإلسالمية،دار أسامة-
شب�324 :وما بعدها،
ب
ع�1421/ـه ،و ي
ي
األردن،ط2011/1م.51:
الخر�،محمــد بــن عبــدهللا المالــ� أبــو عبــد هللا (ت1101:ـه) ش
ش
�،ح مختــر خليل،دارالفكر-بـ يـروت،114/5:و ابــن تيميــة ،أحمــد
[ ]118ينظــر:
ي
ي

ن
ق
ـا� ،مطبعــة الســنة المحمديــة،ط-168 :1949/1
بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ،نظريــة العقد،ت:محمــد حامــد الفـ ي  -محمــد نــارص الديــن األلبـ ي
. 169
ف
[ ]119رواه البخاري ي� صحيحه :كتاب اإلجارة،باب من آجر نفسه ليحمل عىل ظهره ثم تصدق به،...ر(.794/2 :)2153
ش
الخر�.114/5:
[]120
ي
[ ]121ابن تيمية،نظرية العقد. 169-168 :
[ ]122ينظر:ابن عابدين.562- 561/4:
الفكر-ب�وت،ط1984 /م.103-102/4:
أ� العباس أحمد ،نهاية المحتاج إىل ش�ح المنهاج  ،دار
[]123
ي
الرمل،شمس الدين محمد بن ب ي
ي
شب�. 325 :
[ ]124ي
[ ]125ينظر:ابن عابدين.562- 561/4:
الرمل.103-102/4:
[]126
ي

[ ]127ينظر:شلتوت ،محمود ،اإلسالم عقيدة ش
و�يعة ،دار ش
ال�وق -مرص ،ط.250: 2001/18
ن
ال�يعة،ت:د .أبو ي ز
الحس� بن محمد ،الذريعة إىل مكارم ش
ين
العجم ،دار السالم – القاهرة2007 ،
ال�يد أبو زيد
األصفها� ،أبو القاسم
[]128
ي
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

م.251:
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،368/5:وال�مــذي ف� ســننه :ت
ت
ف
ال�مــذي،
[]129رواه أبــوداود ي� ســننه:كتاب البيوع،بــاب فيمــن اشـ تـرى عبــدا فاســتعمله،ثم وجــد بــه عيبا،ر()3508
ي
نن ت
ـام -يب�وت،1998،أبــواب البيــوع ،بــاب مــا جــاء فيمــن يشـ تـري العبــد
محمــد بــن عيىس،س ـ ال�مذي،ت:بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلسـ ي
،572/2:وقــال :حديــث حســن صحيح،واللفــظ ت
لل�مــذي.
ويســتغله ثــم يجــد بــه عيبا،ر()1285
ف
ن
ش
ـدول للمصــارف
[]130
ي
البد�،يوســف آدم،مقاصــد ال�يعــة وأثرهــا ي� العقود:عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك نموذجا،بحــث مقــدم لمؤتمــر الـ ي
ض
يز
ـامية-مال�يا،17-16: 2010،والفوزان،صالــح بــن محمــد ،تفعيــل المقاصــد
ـا� عـ بـر الحدود،الجامعــة العالميــة اإلسـ
والماليــة اإلســامية :التقـ ي
ف
ف
ف
ش
ش
والع�يــن
ـام ي� القــرن الحــادي
ال�عيــة ي� الماليــة اإلســامية:التأصيل والتطبيق،بحــث مقــدم ي� النــدوة العالميــة الخامســة عــن الفقــه اإلسـ ي
يز
العالمية-مال�يــا .64:
2014م،قســم الفقــه وأصــول الفقه،الجامعــة اإلســامية
ف
ـام،دارالنفائس-األردن،ط،243-2011:242/1و
[ ]131ينظر:هاشــم،زهرالدين عبدالرحمن،مقاصــد البيــوع وطــرق إثباتهــا ي� الفقــه اإلسـ ي
ن
ـد�.17:
البـ ي
[ ]132الحديث سبق تخريجه.25:
[ ]133رواه البخاري ف ي� صحيحه:كتاب الوضوء ،باب صب الماء عىل البول ف ي� المسجد،ر(.89/1:)217
[ ]134الحديث سبق تخريجه.25:
ن
[ ]135ينظر:
البد� ،19-18 :والفوزان.65 :
ي
[ ]136رواه البخاري ف ي� صحيحه:كتاب الزكاة،باب قول هللا تعاىل{اليسألون الناس إلحافا}،ر(.537/2:)1407
[ ]137النووي،أبوزكريا مح� الدين يح� ش�ف،المنهاج ش�ح صحيح مسلم بن الحجاج،دارإحياء ت
–ب�وت ،ط1392/2ـه 11/12:
ال�اث
العر� ي
ي
بي
يي
ن
،212:والبد� .19 :
[ ]138هاشم
ي
[ ]139رواه البخاري ف ي� صحيحه:كتاب البيوع،باب كسب الرجل وعمله بيده ،رقم(.730/2:)1966
ف
[ ]140ينظر:الجنــدي ،ســميح عبدالوهاب،أهميــة المقاصــد ف� ش
ال�يعــة اإلســامية وأثرهــا ي� فهــم النــص و اســتنباط الحكم،مؤسســة الرســالة
ي
، 216:والبـ ن
ـد� ، 20:والفــوزان.65:
ش
نا�ون-بـ يـروت ،ط2008/1م،253-252:وهاشــم
ي
الخادم،نورالديــن بــن مختار،االجتهــاد المقاصدي،حجيتــه وضوابطــه ومجاالته،مــن كتــاب األمة،سلســلة دوريــة –وزارة األوقــاف والشــؤون
[]141
ي
اإلســامية-قطر،د-65:س،18ط.18-17/1998:1/1
(ثبت المصادر بعد القرآن الكريم)
أوال :الكتب:
ش
الرشد-نا�ون-الرياض ،ط2009/1م.
إبراهيم ،عبدالعزيز مختار،العرصانيون ومفهوم تجديد الدين،مكتبة
ن
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم،نظرية العقد،ت:محمد حامد ق
،واأللبا�،مطبعة السنة المحمدية،ط1949/1
الف�
ي
ي
ابن تيمية،أحمد،القواعد النورانية الفقهية،ت:أحمد بن محمد،دار ابن الجوزي-السعودية ،ط1422/1ه ـ.
ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم،مجموع الفتاوى،ت:أنور الباز -عامر الجزار،دار الوفاء،ط2005/3م.
ش
ـد،وآخرون،إ�اف :عبــدهللا بــن عبــد المحســن
ابــن حنبل،أبوعبــدهللا أحمــد بــن محمد،مســند اإلمــام أحمد،ت:شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشـ
ت
ـالة-ب�وت،ط2001/1م.
ال� يك،مؤسســة الرسـ
ي
ش
ابن عابدين،محمد ي ن
عابدين�،كت صحافية عثمانية125. /2 : 1325،
أم�،مجموعة رسائل ابن
ابــن عاشــور،محمد الطاهــر بــن محمد،مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســامية،ت:محمدالحبيب ابــن الخوجــة،وزارة األوقــاف و الشــؤون اإلســامية-قطر
2004،م.
الفكر-ب�وت1979،م.
ابن فارس،أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة،ت:عبدالسالم محمد بن هارون،دار
ي
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ابــن قدامة،أبــو محمدعبــد هللا بــن أحمد،ت620-ـه،المغ ـن ي ،ت:عبــدهللا بــن عبدالمحســن الـ تـر يك وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو ،دار عالــم الكتــب-
الريــاض،ط1997/3م.
ابــن قيــم الجوزية،أبوعبــدهللا شــمس الديــن محمــد بــن أ� بكــر،ت751-ـه ،إعـ ُ
ين
ـام الموقعـ ي ن
العالم�،تعليــق وتخريـ ــج:أبــو عبيــدة مشــهور
ـ� عــن رب
بي
بــن حســن ،وأبــو عمــر أحمــد عبــد هللا ،دار ابــن الجوزي-الســعودية ،ط1423/1ـه.
العرب،دارصادر-ب�وت,ط1414/3ـه.
ابن منظور،محمد بن مكرم،لسان
ي

أ� حنيفة النعمان،تخري ــج األحاديث:
ابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم بن محمد،األشباه والنظائر عىل مذهب ب ي
العلمية-ب�وت ،ط1999/1م.
عم�ات،دار الكتب
ي
زكريا ي
أبو السعيد،بالل عماد،المعامالت المالية ف� ش
ال�يعة اإلسالمية،دار أسامة-األردن،ط2011/1م
ي
َ
َ
َّ
نن
بلل ،دار الرسالة العالمية،ط2009/1م.
أ� داود،ت :شعيب األرنؤوط -محمد ِ
أبو داود،سليمان بن األشعث بن إسحاق ،س� ب ي
كامل قره ي
األزهري،محمد بن أحمد،تهذيب اللغة،ت:محمد عوض،دار إحياء ت
ب�وت ،ط2001/1م.ال�اث
العر� ي
بي

العلمية-ب�وت،ط1999/1م.
االسنوي،عبدالرحيم بن الحسن،نهاية السول ش�ح منهاج الوصول،دارالكتب
ي
ن
ال�يعة،ت:أبو ي ز
الحس� بن محمد ،الذريعة إىل مكارم ش
ين
العجم،دار السالم – القاهرة 2007 ،م
ال�يد أبو زيد
األصفها� ،أبو القاسم
ي
ي
ن
ش
و�ءمن فقهها،مكتبة المعارف-الرياض ،ط1996/1م.
ي
األلبا�،محمد نارص الدين،سلسلة األحاديث الصحيحة ي
ن
اإلسالم.
الصغ� وزيادته،المكتب
األلبا� ،محمد نارصالدين،صحيح الجامع
ي
ي
ي
ن
ش
اإلسالم.
زه� الشاويش،المكتب
الصغ�
األلبا� ،محمد نارصالدين،ضعيف الجامع
وزيادته،،اال�اف :ي
ي
ي
ي
ف
اإلسالم،دارابن الجوزي-السعودية،ط1424/1ه.
أمامة،عدنان محمد،التجديد ي� الفكر
ي
ف
ف
ب�وت.138-137/4:عفي�،المكتب
عل بن محمد،اإلحكام ي� أصول األحكام،ت:عبد الرزاق
اإلسالم ي
عل بن ب ي
ي
أ� ي
اآلمدي،أبوالحسن ي
ي
أم� بادشاه،محمد ي ن
الفكر-ب�وت1996،م.
،تيس� التحرير،دار
أم�
ي
ي
ي

البخاري،أبــو عبــدهللا محمــد إســماعيل،الجامع المســندالصحيح المختــر مــن أمــور رســول هللا(وســننه وأيامه،المشــهور بــ(صحيــح
كث�،اليمامة-بـ يـروت،ط.1987/3
البخاري)،ت:مصطـ فـى ديــب البغــا،دار ابــن
ي
العلمية-ب�وت،ط1997/1م.
البخاري،عالءالدين عبدالعزيز ،ت :عبد هللا محمود محمد،دارالكتب
ي
ين
البغوي،أبومحمدالحس� مسعود ،معالم الت�نز يل،ت:محمد عبدهللا النمر وآخرون،دارالطيبة-الرياض ،ط1997/4م
عيىس،س� ت
ت
نن
اإلسالم -يب�وت.
ال�مذي،ت:بشار عواد معروف ،دار الغرب
ال�مذي ،محمد بن
ي
ن
ش
عمر�،ح التلوي ــح عىل التوضيح،مكتبة صبيح-مرص.63/1:
ا�،سعدالدين مسعودبن
التفتاز ي

ت
ض
دحروج،ال�جمــة إىل
ـا� محمد،موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــو ومراجعة:رفيــق العجــم ،ت :عـ يـ�
التهانوي،أحمــد بــن عـ يـ� ابــن القـ ي
الخالدي،ال�جمــة األجنبية:جــورج ن
ت
زينا�،مكتبــة لبنــان ش
نا�ون-بـ يـروت ،ط1996/1م
العربية:عبــدهللا
ي
ن
العلمية-ب�وت،ط1983/1
،عل بن محمد،التعريفات،ضبطه وصححه جماعة من العلماء،دارالكتب
ي
ي
الجرجا� ي
ف
الفقهية� القضايا المالية،دارالنفائس-األردن،ط2012/1
الجع�ي»،محمد طارق»محمود رمضان،تطور األحكام
ب
ي
ال�يعــة اإلســامية وأثرهــا ف� فهــم النــص و اســتنباط الحكم،مؤسســة الرســالة ش
الجنــدي ،ســميح عبدالوهاب،أهميــة المقاصــد ف� ش
نا�ون-بـ يـروت،
ي
ي
ط2008/1م.
ين
ب�وت،ط1987/4م.الجوهري،أبونرص إسماعيل بن حماد،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ت:أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم
للمالي� ي
ف
ين
العلمية-ب�وت،ط1990/1م.
الصحيح�،ت:
مصط� عبدالقادر عطا،دارالكتب
الحاكم،أبوعبدهللا الحاكم محمد بن عبد هللا،المستدرك عىل
ي
الخادم،نورالديــن بــن مختار،االجتهــاد المقاصدي،حجيتــه وضوابطــه ومجاالته،مــن كتــاب األمة،سلســلة دوريــة –وزارة األوقــاف والشــؤون
ي
اإلســامية-قطر،د-65:س،18ط. 1998/1
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
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الخر�،محمد بن عبدهللا المالك أبو عبد هللا (ت1101:ـه) ش
ش
الفكر-ب�وت.
�،ح مخترص خليل،دار
ي
ي
ي
خالف،عبدالوهاب،علم أصول الفقه،مكتبة الدعوة-شباب األزهر ،ودار القلم،ط.8

الدردير(أبوالـ بـركات أحمــد بــن محمــد بــن أحمد)،الـ شـرح الصغـ يـر عــى أقــرب المســالك إىل مذهــب اإلمــام مالــك،و بالهامش:حاشــية الصــاوي
ف
ف
ـ�،دار المعارف-القاهــرة.
ي
المالك،تخريـ ـ ـج:مصطــى كمــال وصـ ي
ف
ش
�ن
اإلسالم وأصوله،مؤسسة الرسالة نا�ون-دمشق،ط2008/2م.
،فتح،بحوث مقارنة ي� الفقه
ي
ي
الدري ي
ف
ن
العلوا�,مؤسسة الرسالة،ط1997 /3م.
الرازي,محمد بن عمر,المحصول ي� علم األصول،ت:طه جابر فياض
ي
ف
ن
األصفها�،أبوالقاســم الحسـ ي ن
ـ� بــن محمد،المفــردات ي� غريــب القرآن،ت:صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلم،الــدار الشامية-دمشــق
الراغــب
بـ يـروت،ط141/1ه.
الفكر-ب�وت،ط1984 /
أ� العباس أحمد ،نهاية المحتاج إىل ش�ح المنهاج  ،دار
ي
الرمل،شمس الدين محمد بن ب ي
ي
ُّ
العلمية-ب�وت2011،م.
بتغ� االجتهاد،دارالكتب
الرميل
ي
،عبدالحكيم،تغ� الفتوى ي
ي
ي
ف
العلمية-ب�وت،ط2106/1م.
اإلسالم،دارالكتب
،عبدالحكيم،تغ� الفتوى ي� الفقه
الرميل
ي
ي
ي
ي
ن
اإلسالم،ط.1995/4
االعالم للفكر
الشاط�،منشورات المعهد
الريسو�،أحمد،نظرية المقاصد عند اإلمام
ي
ي
بي
ي
�ض
ن
المحقق�،دار الهداية.
الزبيدي،محمد مرت ،تاج العروس من جواهر القاموس،ت:مجموعة من
ي
اإلسالم،دارالفكر-سوريا،ط1986/1م.
الزحيل،وهبة،أصول الفقه
ي
ي
الزحيل،وهبة ،المعامالت المالية المعارصة بحوث وفتاوى وحلول ،دار الفكر-دمشق،ط2002/ 1م.
ي
ف
ش
العلمية-ب�وت ،ط2000/1م.
ك�،بدر الدين محمد بن عبد هللا،البحر المحيط ي� أصول الفقه،ت:محمد محمد تامر،دار الكتب
ي
الزر ي
ف
ف
مصط� إبراهيم ،أصول الفقه ي� نسيجه الجديد ،ش�كة الخنساء -بغداد ،ط.10
لم،
الز ي
يز
الوج� ف ي� أصول الفقه ،مؤسسة قرطبة ،ط. 6
زيدان،عبدالكريم،
ق
,شو� عبده ,المال وطرق استثماره ف ي� اإلسالم ،المكتبة الفيصلية -مكة المكرمة،ط1984/2م.
الساه
ي
ي
ف
المعرفة-ب�وت1993،م.
الحن�،ت483-ـه،المبسوط،دار
أ� سهل
ي
الرسخس،أبوبكر محمد أحمد بن ب ي
ي
ي
سعيد،بسطام محمد ،مفهوم تجديد الدين ،مركز التأصيل للدراسات والبحوث-السعودية،ط2015/3م.
ي
ف
ن
العلمية-ب�وت،ط1999/1م
السمعا�،منصور بن محمد،قواطع األدلة ي� األصول،ت:محمد حسن،دار الكتب
ي
ي
سيد أحمد،نارص،وآخرون،المعجم الوسيط،داراحياء ت
ب�وت،ط2008 /1م.ال�اث
العر� ي
بي
العلمية-ب�وت ،ط1990/1م
أ� بكر ،األشباه والنظائر ،دار الكتب
ي
السيوط ،عبد الرحمن بن ب ي
ي
ف
ش
الشاط�،إبراهيم بن موىس،الموافقات ي� أصول ال�يعة،ت:أبوعبيدة مشهور بن حسن،دار ابن عفان ،ط1997/1
بي
ف
اإلسالم،دارالنفائس-األردن،ط2007/6م.
شب�،محمد عثمان،المعامالت المالية المعارصة ي� الفقه
ي
ي
شلتوت ،محمود ،اإلسالم عقيدة ش
و�يعة ،دار ش
ال�وق -مرص ،ط.2001/18

ف
الشــنقيط،محمد األمـ ي ن
ـ� بــن محمــد بــن مختار،أضــواء البيــان ي� إيضــاح القــرآن بالقرآن،ت:مكتــب البحــوث و الدراســات،دار الفكــر -بـ يـروت،
ي
ط1995/م.
ن
ب�وت ،ط1999/1م.عل ،إرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول،ت:أحمد عزو،دارالكتاب
العر� ي
بي
ي
الشوكا�،محمد بن ي
الط�ي،أبوجعفر محمد بن جرير،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ت:أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرسالة -يب�وت ،ط2000/1م..
ب
ن
ـقال�،أحمد بــن عــ� بــن حجر،فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخاري،رقــم أحاديثه:محمــد فــؤاد عبدالبـ قـا� ،ش
اال�اف:محــب الديــن
العسـ ي
ي
ي
الخطيب،تعليقات:عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز ،دار المعرفة-بـ يـروت1379،ه.
العلمية-ب�وت.
المحل عىل جمع الجوامع،دارالكتب
العطار،حسن بن محمد ،حاشية العطار عىل ش�ح الجالل
ي
ي
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المعارص-ب�وت ،دارالفكر-دمشق ،ط2000/1م
اإلسالم،دارالفكر
عطية،جمال وأخرون،تجديد الفقه
ي
ي

ش
ش
نن
أ� داود،ومعــه حاشــية ابــن القيــم ،دارالكتــب العلمية-بـ يـروت،
العظيــم آبادي،محمــد أ�ف بــن أمـ يـر بــن عـ يـ� بــن حيــدر ،عــون المعبــود �ح سـ ب ي

ط1415/2ـه .

ف
الغامــدي ،ه ـزاع بــن عبدهللا،محــاوالت التجديــد ي� أصــول الفقــه ودعواتــه دراســة وتقويما،سلســلة الرســائل الجامعية-جامعــة اإلمــام محمــد بــن

ســعود اإلسالمية-الســعودية،ط2008/1م.
ف
ف ف
ب�وت,ط1413/1ـه.محمد،المستص� ي� علم األصول،ت:محمد عبدالسالم
ال،أبوحامد محمد بن
عبدالشا�,دارالكتب العلمية ي
ي
الغز ي
الفاس،عالل،مقاصد ش
ب�وت،ط1993/5م.ال�يعة اإلسالمية ومكارمها،دارالغرب
االسالم ي
ي
ي
ف
المبارك،الرياض،ط1990/2م.
س�
عل ي
الفر ب ي
ي
اء،أ� يعىل محمدبن الحسن،العدة ي� أصول الفقه،ت:أحمد بن ي
ئ
ين
ا�،دارومكتبة الهالل.
أحمد،الع�،ت:مهدي
الفراهيدي،أبوعبدالرحمن الخليل بن
المخزوم،إبراهيم السامر ي
ي
ف
ت
ُ
ش
وس،مؤسســة
ي
الف�وزآبادى،محمــد بــن يعقوب،القامــوس المحيط،ت:مكتــب تحقيــق الــراث ي� مؤسســة الرســالة،بإ�اف:محمد نعيــم العرقس ي
ـالة-ب�وت،ط2005/8م.
الرسـ
ي

ف
العلمية-ب�وت.
الكب� ،المكتبة
المن� ي� غريب ش�ح
عل،المصباح
ي
ي
ي
الفيوم ،أحمد بن محمد بن ي
ي
ف
ف
ا�،أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمن،كتــاب الفــروق أنــوار الـ بـروق ي� أنــواء الفــروق،ت :د.محمــد أحمــد ال ـراج ود.عـ يـ� جمعــة
القر ي
محمــد ،دار الســام-مرص،ط2001/1م .314 /1:
القرضاوي،يوسف،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية  ،دار القلم-كويت ،ط1996/1م.
ي
ن
اإلسالم يب� األصالة والتجديد،مكتبة وهبة-القاهرة،ط1999/2م.
القرضاوي،يوسف،الفقه
ي
ف
�غ
اإلسالمية-ب�وت،ط2009/2
مح الدين,المقدمة ي� المال واالقتصاد والملكية والعقد،دارالبشائر
ي
القرهدا ي ,عىل ي
قلع�،محمد رواس،المعامالت المالية المعارصة ف� ضوء الفقه ش
النفائس-ب�وت،ط2002/2م
وال�يعة،دار
ج
ي
ي
القيس،مروان إبراهيم،معالم الهدى إىل فهم اإلسالم،المكتبة اإلسالمية-األردن ،ط1985/1م.
ي
ف
ن
ش
العلمية-ب�وت ,ط1986/2
الكاسا�،عالء الدين أبوبكر مسعود,بدائع الصنائع ي� ترتيب ال�ائع,دار الكتب
ي
ي
ش
ات�.20:
لجنة من الفقهاء:مجلة األحكام العدلية ،نور محمد ،كارخانه
ِ
تجارت كتب ،آرام باغ-كر ي
اإلسالم-مكة المكرمة،ط1414/2ـه.
اإلسالم آفاقه وتطوره،مطابع رابطة العالم
محمد،عباس حس�ن ي ،الفقه
ي
ي
وال�يعة اإلسالمية،مطبعة ش
محمود،سام حسن،تطوير األعمال المرصفية بما يتفق ش
ال�ق-عمان،ط1982/2
ي
ن
–ب�وت،ط1418/ـه.
حس� محمد،كلمات القرآن
مخلوف،
تفس� وبيان ،دار ابن حزم ي
ي
ي
ف
مصط�،إبراهيم وآخرون،المعجم الوسيط،ت :مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة.

ف
ماجست�-قســم العلــوم اإلنســانية-كلية العلــوم
ـ� المعــارص وتطبيقاتــه القضايــا الماليــة والطبيــة نماذج،رســالة
ي
مصط�،نســيم،منهج االجتهــاد الفقـ ي
أ� بكــر بلقايد-جزائــر،س2014-2013/
اإلنســانية والعلــوم االجتماعية-جامعــة ب ي
المطرزي،نارصالدين بن عبدالسيد،المغرب ف ي� ترتيب المعرب،ت:محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ،مكتبة أسامة بن زيد-حلب،ط1979/1م.
المناوي،زين الدين محمد،التوقيف عىل مهمات التعاريف،عالم الكتب،عبدالخالق ثروت-القاهرة،ط1990/1
الك�ى-مرص،ط1356/1ـه.
المناوي،زين الدين محمد،فيض القدير ش�ح الجامع
الصغ�،تعليقات:ماجد الحموي،المكتبة التجارية ب
ي
ين
المسلم� وسبيل النهوض بهم،دار الفكر الحديث-لبنان ،ط1967/2م .
المودودي،أبو األعىل ،موجز تاري ــخ تجديد الدين وإحيائه و واقع
موىس،كامل،أحكام المعامالت،مؤسسة الرسالة -يب�وت،ط1994/2م.
يح� بن ش�ف ،المجموع ش�ح المهذب ،دار الفكر.
مح� الدين ي
النووي ،أبو زكريا ي ي

النووي،أبو زكريا مح� الدين يح� بن ش�ف،المنهاج ش�ح صحيح مسلم بن الحجاج،دار إحياء ت
–ب�وت،ط1392/2ه.
ال�اث
العر� ي
ي
بي
يي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
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ين
ين
ب�وت ،ط1991/3م.المفت�،المكتب
الطالب� وعمدة
يح� ،روضة
اإلسالم ي
مح� الدين ي
ي
النووي،أبو زكريا ي ي

ق
ـا� ،دار إحيــاء الـ تـراث
النيسابورى،مســلم بــن الحجاج،المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا(،ت:محمــد فــؤاد عبدالبـ ي
العر�-بـ يـروت.
بي

ف
اإلسالم،دارالنفائس-األردن،ط.2011/1
هاشم،زهرالدين عبدالرحمن،مقاصد البيوع وطرق إثباتها ي� الفقه
ي

ثانيا :المجالت والبحوث العلمية:
ف
ن
البد�،يوسف آدم،مقاصد ش
ال�يعة وأثرها ي� العقود:عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك نموذجا،بحث مقدم لمؤتمر
ي
ض
يز
الدول للمصارف والمالية اإلسالمية:
اإلسالمية-مال�يا.2010،
ع� الحدود،الجامعة العالمية
التقا� ب
ي
ي
ف
الرفاع،حســن محمد،تطوير»فقــه المعامــات المالية»وفــق المســتجدات المعارصة،بحــث منشــور ي� مجلــة الجامعــة اإلســامية للدراســات
ي
اإلســامية،مجلد،23ع2015، 1م.
ف
واست�اف المستقبل،كلية ش
ش
ت
ال�يعة والدراسات اإلسالمية-
للمف� المعارص،بحث منشور ي� مؤتمر الفتوى
العلم
رفيع،محماد بن محمد،البناء
ي
ي
جامعة القصيم-السعودية،2013/5/2-1،ج. 3
ف
الخلي�،ريــاض منصور،التجديــد ف� فقــه المعامــات الماليــة المعارصة،بحــث منشــور ف� مجلــة ش
ال�يعــة والدراســات اإلســامية-مجلس النـ شـر
ي
ي
ي
العلم-الكويــت ،المجلــد 23:العــدد2008/73:م.
ي
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ف
ف
الصباغ ،عبداللطيف الشيخ توفيق،مقاصد ش
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اإلسالم
ال�يعة والمعامالت االقتصادية والمالية،ورقة مقدمة ي� مركز أبحاث االقتصاد
ي
ي
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ف
ف
الفوزان،صالــح بــن محمــد ،تفعيــل المقاصــد ش
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ز ف
ف
ش
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ـام ي� القــرن الحــادي
والع�يــن 2014م،قســم الفقــه وأصــول الفقه،الجامعــة اإلســامية
ي
الفقــه اإلسـ ي
الزيــارة2018/12/29:م.
ف
قراوي،بثينــة ،الرؤيــة المقاصديــة عنــد ابــن عاشــورمن خــال كتابه»مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســامية»،بحث منشــور ي� مجلــة» أصــول الديــن» -كليــة
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ي
ي
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ف
ف
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اه،ال�يعة-كليــة ش
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ف
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The purpose of this research is for activate the purposes in contracts and financial matters, so as not to
fall in to slavery and hardship and hardship in the daily transactions, especially in the lease contract; because
the Islamic world today need to re-scientific and practical and read new developments and developments and
new features, especially regarding financial developments and provisions in jurisprudence Islam according to
purposes of legitimate and humanitarian interests. Which show the importance of research dealt with the
subject analysis, induction and comparison. The research reached results including: Statement of understanding
in terms of how to deal with the emerging facts and their development for financial transactions, and building
a system based on the principles and methodological controls to deal with the evolution of reality, especially
banking contracts, in addition to the impact of Diligence Makassed in the evolution of the provisions of banking
contracts, Leasing Completed ownership scheme.
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ف
ف
اإلبداع ي� مجال العلوم اإلنسانية
البناء
�
اإلسالم وأثره ي
ي
«»Islam and his impact on creative construction in the field of humanities
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ي
ي
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ملخص البحث باللغة العربية

ق ف
ف
ـر� ي� غــرس المبــادئ اإلنســانية
يصــور البحــث مــا أحدثــه اإلســام عـ بـر القــرون المتواليــة مــن تغـ يـر جــذري ي� مجــال العلــوم ،ومــا اثبتــه مــن الـ ي
ف
ف
والقيميــة ي� مجــال العلــوم والمعرفــة ،مــن خــال تحفـ ي زـر القــدرة االبداعيــة لــدى االنســان الــذي يعــد هــو المحــور االســاس ي� احــداث هــذا التغـ يـر ،لمــا
ض
ـ�  ،والعلــوم اإلنســانية ف ي� مجاالتهــا المتعــددة تعــد مصــب نهــر هــذه المبــادئ القيميــة االســامية .
ح ـ ي بــه مــن التكريــم اإللـ ي
التغ�.
الكلمات الدالة :اإلسالم  ،اإلتقان ،االبداع،
ي

Summary
This research show up how Islam has a great effection valuable, and esspicially appeared on the
huminity principles in sciences, and knowledge ,therefor islam effected on muslims ideas by stimulating his
creative and ideological mental capacity though . islam showed up the human as a pivot who did the change .
thats why had these great gift from ALLAH , and all these Islamic principles represented all the field of sciences
. and there .islamic historyconvirdus thedepict events which put muslims in a a high position because they
following ALLAH orders , muslims to know they worship ALLAH in a right way ,we all shoud know islam not
effected on sciences but also on taught the principles which rose up the humanity towards success and based
structure on hope and desire to change for better life,and in our research we show the first step that islam built
up the creative change in the field science .
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد هلل الــذي قــدم مــن شــاء بفضلــه  ،وأخــر مــن شــاء بعدلــه  ،ال يعـ تـرض عليــه ذو علــم بعلمــه ،وال يســأله مخلــوق عــن علــة فعلــه ،وأســتعينه
ّ
اســتعانة مــن فــوض أمــره إليــه ،وأقــر واعـ تـرف أنــه ال ملجــأ وال منجــا منــه إل إليــه ،وأســتغفره اســتغفار مقــر بذنبــه معـ تـرف بخطيئتــه ،وأصـ يـ� واســلم
ش
وطء الحــى بنعلــه ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن ...وبعــد:
عــى نبيــه ورســوله وأمينــه عــى وحيــه أ�ف مــن ي
ق
ف
ف
ـر�
فــا يخــى عــى كل قــارئ حــاذق مــا أحدثــه اإلســام عـ بـر القــرون المتواليــة مــن تغيـ يـر جــذري ي� مجــال العلــوم والمعرفــة اإلنســانية ،ومــا أثبتــه مــن الـ ي
ف� غــرس المبــادئ اإلنســانية والقيميــة ف� مجــال العلــوم والمعرفــة ،مــن خــال تحفـ ي زـر القــدرة اإلبداعيــة لــدى اإلنســان ،وقــد بـ ي ن
ـ� اإلســام أن اإلنســان
ي
ي
ف
ف
ض
ـ�  ،والعلــوم اإلنســانية ي� مجاالتهــا المتعــددة تعــد مصــب نهــر هــذه
هــو المحــور األســاس ي� إحــداث هــذا التغـ يـر ،لمــا ح ـ ي بــه مــن التكريــم اإللـ ي
ف
ـام ينقــل لنــا األحــداث الصوريــة الـ ت يـى ارتـىق مــن خاللهــا المســلمون ي� اتباعهــم لألوامــر اإللهيــة
المبــادئ القيميــة اإلســامية ،وهــا هــو التأريـ ـ ــخ اإلسـ ي
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ُ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ
ْ ُ
ُ
َ
ف
األ ْ
ت
ض َو ْاســت ْع َم َرك ْم ِف َيها})ســورة هود 61 :اآلية وقوله تعاىل( :واف َعلوا
ر
ال� نقلها إلينا القرآن الكريم ي� العلم والتعلم ،قال تعاىل (:هو أنشــأ كم من
ِ
ي
َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ً
ف
ش
ت
ـر�،
الخـ يـر لعلكــم تف ِلحون}(ســورة الحــج  :اآليــة  .{77فضــا عــن الســنة النبويــة ال�يفــة الـ يـى أ كــدت عــى فضــل ســلك طريــق العلــم واإلبــداع المعـ ي
َ
ْ
َّ َ َ ً
َّ
َ َ َ ً َ
ُ َ ُ
الل صــل هللا عليــه وســلم  ،يقـ ُ
َ
فعـ ْـن َأ� الـ َّـد ْرداء ض
ـول( :مـ ْـن َســلك طريقــا َي ْبتـ ِغ ي ِفيـ ِـه عل ًمــا سـ َّـهل الل لــه طريقــا
(ر� هللا عنــه) ،قــال :سـ ِـم ْعت رســول ِ
ِ
بي
ي
َ
ف
ِإل الجنـ ِـة ...،الحديــث) .ولــم يقتــر عــى ســلوك هــذا الطريــق فقــط ،وإنمــا ي� تعليــم المبــادئ والقيــم الـ ت يـى ترتـق ي باإلنســانية جمعــاء نحــو النجــاح
ً
والبنــاء المرتكــز عــى األمــل والرغبــة ف ي� التغيـ يـر نحــو األفضــل دائمــا.
ف
ف
ف
ن
ـر�
ـداع ،وأثــر ذلــك التغيـ يـر ي� االرتقــاء بالجانــب المعـ ي
ولعــل مــن خــال بحثنــا هــذا نبـ يـ� مــا أحدثــه اإلســام ي� مجــال العلــوم والمعرفــة مــن تغيـ يـر إبـ ي
ف
ف
لإلنســانية مــن خــال المكانــة الســامية ي� الدنيــا واآلخــرة الـ ت يـى أعطاهــا لطالــب هــذه العلــوم إذا مــا الـ ت زـرم بمــا رســم لــه مــن المبــادئ والقيــم الرياديــة ي�
ً
ً ف
ـا عــن المسـ ي ن
مجــال تطبيقــه لمــا تعلمــه ،والـ تـى شــهد لهــا غـ يـر المسـ ي ن
ـلم� أنفســهم ،وهنــا تكمــن أهميــه هــذا البحــث والغايــة منــه ،معتمــدا ي�
ـلم� فضـ
ي
ف
ت
ن
اآل�:
ذلــك عــى أهــم المصــادر العلميــة مــن المتقدمـ يـ� والمتأخريــن والمعارصيــن ،فــكان المنهــج المتبــع ي� كتابــة هــذا البحــث عــى النحــو ي

منهجية البحث
ن
اس المتضمــن للبحــث وباختصــار غـ يـر مخــل لمــا
اقتضــت منهجيــة البحــث تقســيم البحــث عــى خمســة مباحــث ،نبـ يـ� مــن خاللهــا الجــزء الــدر ي
ف
ت
ش
اآل�:
ـ� ي� المؤتم ـرات الرصينــة ،و�عــت بذكرهــا عــى النحــو ي
تقتضيــه آليــة كتابــة البحــث العلـ ي
ف
خ
التاري� به.
المبحث االول :اشتمل عىل التعريف بمع�ن اإلبداع ي� اللغة وعند بعض العلماء ،وبيان مخترص عن االهتمام
ي
ن ف
ت
ـداع
المبحــث الثـ ي
ـا� :ي� اآليــات القرآنيــة الـ يـى دلــت عــى تنميــة الفكــر والدعــوة إىل العلــم والتعلــم؛ لتحقيــق أ كـ بـر قــدر ممكــن مــن المســتجد اإلبـ ي
الــذي دعــت لــه هــذه االدلــة ،ثــم بيــان أقــوال المفرسيــن مــن المتقدمـ ي ن
ـ� والمتأخريــن عــى هــذه األدلــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يثبــت لــكل منكــر لهــذا
ّ
ّ
ق� والجهــال ت
الكتــاب مــن المسـ ش
ـ� لهــذا الديــن المتـ ي ن
الم�بصـ ي ن
ـت� ي ن
ـ� ،أن اإلســام هــو ديــن الدعــوة إىل التفكــر واإلبــداع والتعلــم ونبــذ الجهــل المطبــق،
والتطــرف المقيــت.

ثم خصص المبحث الثالث :ف� السنة النبوية ش
ال�يفة عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم ،لننهل من بعض مقتطفات الدعوة إىل اإلبداع
ي
واالبتــكار ،مــن خــال عرضنــا لبعــض الصــور اإلبداعيــة الـ ت يـى دعــت إليهــا ،وبكافــة مجــاالت العلــوم والمعرفــة النافعة .
والمبحث الرابع :ف� اثر اإلبداع الفكري اإلسالم ف� االرتقاء بالعلوم ف� ت
ش� مجاالتها.
ي
ي ي
ي
ف
ش
ن
ـام ي� بنــاء وازدهــار
أمــا المبحــث الخامــس واالخـ يـر :فتضمــن بيــان لبعــض الصــور مــن شــهادة علمــاء الغــرب المســت� ي
ق� ألثــر اإلبــداع واالبتــكار اإلسـ ي

ـر� .
ـ� الغـ ب ي
التقــدم العلـ ي
ف
ف
ف
ت
ـأ� الخاتمــة والتوصيــات المهمــة ي� نظــر الباحــث؛ لإلســهام ي� تنميــة القــدرات البحثيــة ي� هــذا المجــال المتمـ ي زـر بغيــة تحقيــق أ كـ بـر قــدر ممكــن
ثــم تـ ي
ف
ق
ف
ـر� للمجتمــع عــى النحــو الــذي كان عليــه
ـر� الفكــري والمعـ ي
ـ� ي� مجــاالت العلــوم النافعــة المختلفــة ،وبمــا يحقــق الـ ي
مــن اإلبــداع واالبتــكار العلـ ي
ســلفنا الصالــح ،ومــا وصلــوا إليــه ت
باح�امهــم وتطبيقهــم لتعاليــم دينهــم ف ي� هــذه الجوانــب .
خ
التاري� به.
المبحث األول :التعريف بمع�ن اإلبداع  ،وبيان مخترص لالهتمام
ي
ً
ف
ين
المتقدم� والمتأخرين:
أوال :التعريف باإلبداع ي� اللغة ،وعند بعض
ً
ورد التعريــف بمعـ نـى اإلبــداع ومــا يقاربــه مــن ألفــاظ كــ( االبتــكار واالخـ تـراع واإليجــاد ،والصنــع) ،ف� كتــب المتقدمـ ي ن
ـ� والمتأخريــن ،فضــا عــن كتــب
ي
ت
ن
ـاآل�:
ـا� بـ ي
معاجــم اللغــة ،ونســتعرض لبعــض هــذه المعـ ي
َ
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ ْ
ََ ْ
ف
ـالَ ،وأ ْب َد ْعــت الـ شَّ ْ
ـ� َء َو ْابتدعتــه ْاســتخ َر ْجته
ـ
ث
-1اإلبــداع ي� اللغــة العربيــة هــو مصــدر للفعــل أبــدع( :أبــدع الل تعــال الخلــق إبداعــا خلقهــم ل عــى ِم
ٍ
ي
َ ُ َ َ ْ ٌ ف ِّ َ
ُ
ْ َ ٌ َ َ ْ ٌ ْ ْ َ َ
ٌَ
َ ْ َ َ ُْ َ َ
ََْ َْ َ ْ ُ
الر ْف َعــة مـ ْـن ِال ْرت َفــاعُ ،ثـ َّـم َغ َلـ َ
ـص ِ ي� الديـ ِـن أ ْو ِ َزيــادة
ـب ْاسـ ِـت ْع َمال َها ِفيمــا هــو نقـ
ه اســم ِمــن ِالب ِتــد ِاع ك ِّ ِ ِ
وأحدثتــه و ِمنــهِ ،قيــل ِللحالـ ِـة المخ ِالفـ ِـةِ :بدعــة ،و ِ ي
ِ ِ
َُ ٌ ْ ٌ ف َ َ َْ َ ُ َ
َ
َ َ ُ َ ُ ُ
َ
َ ْ َ ُ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ
ـاه هـ َـو ُمنفـ ِـرد ِبذ ِلــك ِمـ ْـن
َ ، ...وفــان ِبــدع ِ ي� هــذا ال ْمـ ِـر أ ْي هـ َـو أ َّو ُل َمـ ْـن ف َعلــه ،ف َيكــون ْاسـ َـم ف ِاعـ ٍـل ِب َم ْعـ نَـى ُم ْبتـ ِـد ٍع ،والب ِديــع ف ِعيــل ِمــن هــذا فــكأن معنـ
َ ْ ُ َْ ََ َ
َْ َ َ
َ ْ نَ َّ َ ُّ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ً َ ُّ ُ
ح ِمـ ْـن
غـ ي ِـر نظ ِائـ ِـرِه و ِفيـ ِـه معــى التعجـ ِـب ،و ِمنــه قولــه تعــال( :قــل مــا كنــت ِبدعــا ِمــن الرسـ ِـل) {ســورة األحقــاف :اآليــة  .}9أي مــا أنــا أول مــن جــاء ِبالــو ِي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ْ َّ َ َ َ َ َ شْ
َ َ ََ َ َ ُ َ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ُّ ُ َ َ ْ ُ َ شِّ َ َ ُ ْ
ف
اهـ ْ
شَّ َ
.
ـوم ،المصبــاح المنـ يـر ي� غريــب الـ شـرح
ـ
ي
)الف
)
ـم
د
ه
ـى
ـ
ع
ـا
ـ
ن
أ
ف
ـن
ـ
ي
ر
ذ
ن
�يــن وم
ِعنـ ِـد ِ
ِ
ِ
�ي ـ ـ ِـع ال� ِائـ ِـع ،بــل أرســل الل تعــال الرســل قبـ ِ يـى مب ِ
الل تعــال وت ِ
ي
الكبـ يـر ج. (38/1
َ
ً
ُ
ُّ ْ َ ْ :
ـت الـ شـ� َء :ت
والبديـ ُـع :المبتــد ُعَ .
اخ�عتــه ال َعــى مثــال وهللا تعــاىل َبديـ ُـع الســموات واألرضَ ،
والبديـ ُـع :المبتـ َـدع أيضــا.
-2وقــال الجوهــري أبدعـ
ِ
ٍ
ي
(الجوهـ ّ
ـري ،ابــو نــارص اســماعيل بــن حمــاد ،تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ج/3ـ.)1183
ف
ش
�ء غـ يـر مســبوق بمــادة أو زمــن ( .د .أحمــد
ي
ه قــوة االبتــكار والخلــق ،واالبتــكار :هــو وإيجــاد ي
-3و� معجــم اللغــة العربيــة المعــارصة :أن قــوة اإلبــداع :ي
مختار1429/ـه  /ج/1ـ.)171
ن
ت
ـا�).
-4وقــال الكفــوي  ( :أن اإلبــداع ،واالخــراع ،والصنــع ،والخلــق ،واإليجــاد ،واإلحــداث ،والفعــل ،والتكويــن ،والجعــل :ألفــاظ متقاربــة المعـ ي
(الكفــوي ،ايــوب مــوىس ،الكليــات صــ.)29
ّإل ان الحمــادي ذهــب ف� التميـ ي زـر بـ ي ن
ـ� اإلبــداع واالبتــكار ،بقولــه :أن اإلبــداع يمثــل الجانــب النظــري ،واالبتــكار :يمثــل الجانــب التطبيـق ي  ( .الحمــادي،
ي
ش
1419/ـه�،ارة اإلبــداع صــ.)35
عـ يـ�
ً
ن
ت
ت
ش
�ء جديــد ،أمــا اإلبــداع فقــد يكــون كذلــك وقــد ال يكــون ،فيكــون مرادفــا لإلبــداع
ويــرى القـ ي
ـر� :أن االخــراع أخــص مــن اإلبــداع؛ ألن االخــراع إيجــاد ي
ً
ن
ـ� ،ص ـ )24
ـر� ،أحمــد 1429/ـه ،اإلبــداع العلـ ي
مــن وجــه ،ومغايـرا لــه مــن وجــه آخــر( .القـ ي
َ
ْ
-5وعند الفالسفة ( :إ َ
ين
يجاد شَّ ْ
مؤلف� ،ج.)43/1
ال�ء من عدم ف ُه َو أخص من الخلق)(.المعجم الوسيط مجموعة
ِ
ي
ف
ف
ش
�ء جديــد ،أو صياغــة عنــارص موجــودة بصــورة جديــدة ي� احــد المجــاالت،
-6وتعريــف اإلبــداع ي� الموســوعة الفلســفية العربيــة :هــو ( انتــاج ي
ك ــالعلوم والفنــون واآلدب).

ً
ً
ً
ً
-7وذهــب رمــزي إىل تعريفــه وفــق الرؤيــا اإلســامية  ،بقولــه ( :اإلبــداع هــو بــذل الوســع ف� أداء الفعــل اإلســام ً
أداء متمـ ي زـرا نســقيا إســاميا ،طلبــا
ي
ي
لرضــوان هللا تعــاىل)( .رمــزي ،عبــد القــادر هاشــم (1426ـه) ،مفهــوم اإلبــداع ف ي� النســقية االســامية ،صــ.)32
وقــد ذهــب جــروان إىل القــول ان ممــا تمـ ي زـر بــه مفهــوم اإلبــداع المعــارص إىل أنــه قــدرة موجــودة لــدى جميــع االفـراد كالــذكاء ،وانــه يتــوزع وفــق التوزي ـ ــع
ـ� 1423ـه ،اإلبــداع مفهومه،صــ.)12
الســوي للقــدرات العقليــة ( .جــروان ،فتـ ي
ً
ف
ف
ـرس ،ي� قولــه :ان اإلبــداع يمكــن أن يظهــر ي� أي نشــاط يمكــن أن يقــوم بــه اإلنســان ســواء كان ذكيــا أو متوســط الــذكاء ،إذ
وب ـهــذا تتحقــق رؤيــة مـ ي
ف
ـرس
يمكــن أن يظهــر ي� المطبــخ والفالحــة والتجــارة واإلدارة وترتيــب البيــت وتجميــع األشــياء بطريقــة فريــدة ليــس لهــا تقليــد آخــر (.كمــال ابراهيــم مـ ي
1412 /ه ،رعايــة النابغـ ي ن
ـ� ف ي� اإلســام ،صــ.)102
ف
ن
معا� اإلتقان
التغي� لألحسن  .وهو ما دعا إليه االسالم؛ بتحقيق
ومما تقدم يتضح لنا أن اإلبداع هو إعمال العقل لتحقيق السبق ي� اإليجاد أو
ي
ي
ّ
ً ف
ـاع والبيـ ئ يـى ،وهــذا ال يتحقــق إل مــن
واإلحســان للوصــول إىل األفضــل دائمــا ي� كافــة مجــاالت عمــارة حيــاة اإلنســان ،وضمــان أمنــه الفكــري واالجتمـ ي
ً
ف
ـا عــن العلــوم اإلنســانية منهــا.
خــال طريــق العلــم والتعلــم ،والتدبــر ي� كافــة مجــاالت العلــوم النافعــة ،فضـ
ً
خ
التاري� بموضوع اإلبداع واالبتكار:
ثانيا :بيان مخترص عن االهتمام
ي
ف
ن
ق
خ
ن
ـام
يــرى أغلــب الباحثـ يـ� أن بدايــة االهتمــام التاريـ ي بمفهــوم اإلبــداع واالبتــكار ،ي� العــر اإلغريـ ي ثــم الرومـ ي
ـا� ،مــرورا بالعــر الجاهـ يـ� ثــم اإلسـ ي
ف
ثــم العصــور المتأخــرة  ،ومــا يهمنــا هنــا ذكــر األهميــة البالغــة الـ ت يـى أوالهــا اإلســام لهــذا الموضــوع ،ومكانتــه ي� العصــور المتأخــرة عنــد الغــرب منــذ بدايــة
عــر النهضــة األوربيــة ف� بدايــة القــرن ش
الع�يــن.
ي
اإلسالم :
-1االهتمام
ي

ف
ج�يــل عليــه الســام -عــى النـ ب يـى صــل هللا عليــه وســلم  ،فــأول
ـ�  -ب
ـوح اإللـ ي
ـام ي� موضــوع اإلبــداع مــن أول يــوم نــزل فيــه الـ ي
لقــد بــدأ االهتمــام اإلسـ ي

وه النــواة األوىل لخلــق البيئــة المتحركــة الـ ت يـى ينشــأ عنهــا اإلبــداع واالبتــكار المتجــدد مــن خــال العلــم والتعلــم والعمــل بــه ،وممــا ال
أمــر كان بالقـراءة ،ي
ف
ـداع االبتــكاري بمنهــج واضــح هــو (اإلحســان واإلتقــان)
يخــى عــى كل مســلم أن الســام الــذي جــاء بــه االســام هــو منهــج لتحقيــق األمــن والبنــاء اإلبـ ي
َ َ ْ
ف
وب َينــت ذلــك اآليــات القرآنيــة المســتفيضة الـ ت يـى أمــرت بالعلــم ،والتعلــم ،والتفكــر ،والتدبــر ،ولمــا امتثــل المســلمون لهــذه
ي� كل مجــاالت الحيــاة،
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ً
ف
األوامــر الربانيــة المعــززة لــكل القيــم االنســانية بمــا يحقــق الفكــر المتجــدد كان المســلمون آن ذاك قبلــة العلــوم ي� شـ تـى مجاالتــه فضــا عــن اإلنســانية
ف
ّ
ت
ـداع
منهــا ،ومــى مــا حــرص المســلمون عــى ذلــك كان اإلبــداع والعلــو والرفعــة حليفهــم ،ومــن ذلــك المنطلــق بــرز دور اإلســام ي� إحــداث البنــاء اإلبـ ي
ف
ت
ع� أكرمهم نبينا محمدصل هللا عليه وســلم ،ففيها
ال� نســبت ألكرم مخلوقات هللا تعاىل وهو االنســان ب
ي� مجال العلوم االنســانية ،تلك العلوم ي
ض
ش
ـر� خالقــه ويلـ ب يـى بــه حاجياتــه.
ـ� عــى الوجــه الــذي يـ ي
يحقــق اإلنســان ســعادته وأمنــه المعيـ ي
الغر� المعارص:
العالم
 -2االهتمام
بي
ي

بــدأ االهتمــام العالــ� المعــارص بموضــوع اإلبــداع ف� بدايــة النصــف الثـ نـا� مــن القــرن ش
الع�يــن ،كمــا أشــارت إىل ذلــك العديــد مــن الدراســات الحديثــة،
ي
ي
ي
ف
ت
ز
فبــدأ هــذا الموضــوع ي� أولويــات قائمــة البحــث لــدى علمــاء النفــس ،ومــن ثــم لــدى الــدول المتقدمــة ،فبــدأ ال�كـ يـر عــى العمليــات العقليــة والفكريــة
ف
والبيئيــة الـ ت يـى تعــد العامــل الرئيــس لخلــق اإلبــداع ي� كل مجــاالت الحيــاة ،مــن ذلــك بــدأت الثــورات العلميــة والتكنلوجيــة والمعرفيــة تتــواىل إىل يومنــا
ّ
ت
ه مــن الحضــارة اإلســامية ،ومــع ان بدايــة ظهــور
هــذا ،إل أن الناظــر إىل أول لبنــات التأثــر وخطــوات التقــدم للنهضــة األوربيــة الـ يـى تشــهدها اليــوم ي
ّ
هــذا المصطلــح كان قبــل ظهــور اإلســام إل إنــه لــم يعمــل بمقوماتــه وخصائصــه عــى الوجــه الــذي حققتــه الحضــارة اإلســامية بشــهادتهم أنفســهم
ً
ف
كمــا سـ ي ن
ـبيال لالكتشــافات العلميــة.
ـنب� ذلــك ي� المبحــث الخامــس واألخـ يـر بــإذن هللا عزوجــل ،فــكان أداة للتغيـ يـر وسـ

ف
ن
ن
معا� اإلبداع ي� القرآن الكريم
الثا� :الدعوة إىل تحقيق
المبحث
ي
ي

ً
ف
لقــد أنعــم هللا عزوجــل عــى ش
الب�يــة بــأن بعــث فيهــم ُرســا تعلمهــم طريــق الحــق ي� الوصــول إىل خالقهــم ،وترشــدهم لمــا فيــه صــاح العبــاد والبــاد،
َّ
ّ
ن
ـ� هــذا الديــن
وكان خاتــم هــذه األديــان مــا جــاء بــه نبينــا محمــد صــل هللا عليــه وســلم ،فــكان بدعوتــه خاتــم المرسـ يـل� ،وقــد مــن هللا عزوجــل عــى متبـ ي
ف
بنعمــة القــرآن العظيــم المعجــز ف� آياتــه وبالغتــه وحقائقــه ودعوتــه ،ومــن خاللــه أمــر هللا تعــاىل عبــاده بنبــذ الجهــل ،وبـ ي ن
ـ� أنــه أســاس كل خـراب ي�
ي
ز
حيــاة اإلنســان وبعــد مماتــه ،وأن إعمــال العقــل الــذي مـ يـر هللا عزوجــل بــه اإلنســان عــن الحيــوان والجمــاد هــو واجــب للوصــول إىل بــر األمــان الــذي

ََ ّ
ََ
يحقــق بــه اإلنســان ســعادته ومبتغــاه ،وقــد جــاءت اآليــات الكريمــة بالدعــوة إىل ســلك طريــق العلــم والتعلــم ،والتفكــر والتد ّبــر واإلبصــار فيمــا يحقــق
ً
لإلنســان كل مــا يتمنــاه ،عــى الوجــه الــذي ال يخالــف فيــه تعاليــم دينــه ،فــكان اإلســام ناقــا لمتبعيــه مــن بيئــة الركــود الفكــري والخضــوع العقــدي
الضــال المتــوارث ،إىل بيئــة عبــادة مبــدع الخلــق وموجــده هللا عزوجــل واتبــاع أوامــره فتحققــت العمــارة الفكريــة آنــذاك والـ ت يـى تعــد أســاس كل عمــارة
ً ف
ف
ف� حيــاة اإلنســان الماديــة ،وممــا ِّ
يؤمــن لــه ســعادته وأملــه ي� تحقيــق األحســن دائمــا ي� حياتــه ،والنجــاة بعــد مماتــه ،واآليــات القرآنيــة الدالــة عــى ذلــك
ي
ف
ز
ن
ت
وه :
كثـ يـرة  ،ي
و� الجدولــة أدنــاه بيــان لعــدد اآليــات الـ يـى وردت بهــا مــا يحقــق معــى اإلبــداع والتمـ يـر  ،ي

نقترص بذكر بعضها ،واقوال بعض المفرسين فيها :
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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َ َ َ �ضَ ٰ َ ْ ً َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ .1بد ُ
الس َم َاو َ ْ َ ْ
يع َّ
ول ل ُه ك ْن ف َيكون {سورة البقرة :اآلية .}117
ض و ِإذا ق أمرا ف ِإنما يق
ِ
ِ
ات والر ِ
كبص� من مبرص .أبدعت
خ� ابتداء محذوف  ،واسم الفاعل مبدع ،
قال أبو عبد هللا
ي
القرط� (رحمه هللا تعاىل) :فعيل للمبالغة  ،وارتفع عىل ب
بي
ت
ش
ومخ�عهــا عــى غـ يـر حــد وال مثــال .وكل مــن أنشــأ
ـ�ء ال عــن مثــال  ،فــاهلل عزوجــل بديــع الســموات واألرض  ،أي منشــئها وموجدهــا ومبدعهــا
الـ ي
مــا لــم يســبق إليــه قيــل لــه مبــدع ،ومنــه أصحــاب البــدع ،وســميت البدعــة بدعــة؛ ألن قائلهــا ابتدعهــا مــن غـ يـر فعــل أو مقــال إمــام) ( .الجامــع ألحــكام
القــرآن ج)86/2
وقال أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي( رحمه هللا تعاىل):

ت ً
مخ�عــا لــه ال
ـا� :البديــع فعيــل بمعـ نـى مفعــل ومعنــاه أنــه فطــر الخلــق
(البديــع المبــدع وكل مــن أنشــأ شــيئا لــم يســبق إليــه قيــل لــه أبدعــت .قــال الخطـ ب ي
عــى مثــال ســبق) (.الـزاد الميــر ف ي� علــم التفسـ يـر .)136/1
ّ
ف
ن
ش
ـ�ء بغـ يـر آلــة ،وال مــادة وال زمــان وال مــكان وليــس ذلــك إل هلل.
وذهــب األصفهـ ي
ـا� إىل القــول :ان اإلبــداع إذا اســتعمل ي� هللا عزوجــل فهــو ايجــاد للـ ي
(مفــردات ألفــاظ القــرآن  ،صــ.)111

ف
أمــا اإلبــداع البـ شـري فهــو نتيجــة لمــا وهبــه هللا للمســلم مــن إيمــان يهتــدي بــه ،وعقــل يفكــر بــه ،وحــواس يســتخدمها ي� إنتــاج كل جديــد ،إذ انــه

يســتند إىل اصــول ومقومــات وعنــارص موجــودة؛ لكنــه يتضمــن عالقــات وهيئــات جديــدة ممــا يبعــد عنــه االستنســاخ أو التقليــد ) .قمـ بـر ،محمــود
الســبيع1418ـه ،اإلبــداع ومعوقاتــه ف� ت
ال�بيــة صــ.)93
ي
ي
ش
وهنــا إشــارة إىل اعمــال القــدرات العقليــة لــدى البــر ،إذ يمكــن أن يتوصلــوا بالعقــل الــذي انعــم هللا عزوجــل بــه عــى اإلنســان ،ومــا يغذيــه مــن علــم
ف
مكتســب يستكشــف مــن خاللــه الحقائــق الكامنــة الـ ت يـى يحقــق مــن خاللهــا اإلبــداع ي� نتاجــه ومــا يصبــو إليــه طموحــه ،بتوفيــق مــن مبــدع الســموات

واألرض هللا عزوجــل.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ ُ ْ َّ َ
ْ
ف ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
َّ
ـاس َو َمــا أ ْنـ َـز َل َّ ُ
السـ َـم َاو َ ْ
الل مـ َـن َّ
إ َّن ف� َخ ْلــق َّ
النـ َ
السـ َـم ِاء ِمـ ْـن َمـ ٍـاء فأ ْح َيــا ِبـ ِـه
ض َواخ ِتــا ِف الل ْيـ ِـل َوالن َهـ ِـار َوالفلـ ِـك الـ ِ ت يـى ت ْجـ ِـري ِ ي� البحـ ِـر ِبمــا ينفــع
ِ
ِ
ِ ِي
ات والر ِ
ِ
َ
َْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َ ْ َْ ُ َ
َ
َ
الر َي َ َّ َ
َ ْ نَ َّ َ َ ْ
ُ َ
ال ْر َ
ض َب ْعد َم ْوت َها َو َبث ِف َيها ِم ْن ك ِّل َد َّاب ٍة َوت ْصيف ِّ
ات ِلقو ٍم يع ِقلون {ســورة البقرة :اآلية .}١٦٤
ض لي ٍ
ِ ِ
اح والســح ِ
اب المســخ ِر ب ي� الســم ِاء والر ِ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
( .2لقــوم يعقلــون :لمــن عقــل َم َواضــع الحجــج ،وفهــم عــن هللا أدلتــه عــى وحدانيتــه .فأعلــم تعــاىل ذكــره عبــاده ،بــأن األدلــة والحجــج إنمــا ُوضعــت
ُ َ
ـ� باألمــر والنــ� ،والمكلفـ ي ن
غ�هــم مــن الخلــق ،إذ كانــوا هــم المخصوصـ ي ن
ـ� بالطاعــة والعبــادة ،ولهــم الثــواب،
معتـ ب ًـرا لــذوي العقــول والتميـ ي زـر ،دون ي
ي

وعليهــم العقــاب)( .ابــو عبــد هللا ،محمــد بــن أحمــد القرطـ ب يـى1423/ـه ،تفسـ يـر الطـ بـري ج.)277/3

ف
ف
ت
ز
ـ� ي� الوصــول إىل أفضــل النتائــج الفكريــة الـ ت يـى تبـ نـى عــى الحقائــق العلميــة ي� االكتشــاف واالخـ تـراع،
.3فالتمـ يـر الفكــري يـ ي
ـأ� نتــاج علــم وتعلــم وسـ ي
ف
ف
ـ� ي� وحدانيتــه وتفــرده بالعبوديــة .ا
وأول هــذا وذاك التفكــر ي� خالــق الكــون ومبدعــه لتحقيــق الم ـراد اإللـ ي
َ
َ َ َّ َ
َ ْ ُ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ ف َ َ َ َ
ـات ِلقـ ْـو ٍم َيتفكـ ُـرون ﴿َ ﴾٢١و ِمـ ْـن َآي ِاتـ ِـه خلــق
و ِمــن آي ِاتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزواجــا ِلتســكنوا ِإليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ِإن ِ ي� ذ ٰ ِلــك ليـ ٍ
َ َْ
َ ْ َ ُ
َّ َ َ
ف َأ ْلسـ َـنت ُك ْم َو َأ ْل َوان ُكـ ْـم إ َّن ف� َذ ٰ لـ َـك َل َيــات ل ْل َعالمـ نَ
ال ْ
ـ� ﴿{ ﴾٢٢ســورة الــروم ،اآليتـ ي ن
ـ�}22-21 :
ض واخ ِتــا
ر
ات و
ٍ ِ ِِ ي
الســماو ِ
ِ ِي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـ� المحـ ّـررة ،ويجتهــدون ف� ذلــك ،فيعلمــون مــا ف� ذلــك مــن الحكــم ،ولمــا بـ ي ن
قولــه تعــاىل :يســتعملون أفكارهــم عــى القوانـ ي ن
ـ� تعــاىل دالئــل األنفــس ذكــر
ي
ي
دالئــل اآلفــاق بقولــه تعــاىل :أي :الدالــة عــى ذلــك عــى علوهــا وإحكامهــا عــى اتســاعها وإتقانهــاّ ،
ولمــا أشــار إىل دالئــل األنفــس واآلفــاق ذكــر مــا هــو مــن
وغ�همــا ،ونغماتكــم وهيآتهــا ،...ﱡللعالمـ ي ن
ـ� ﱠ أي :ذوي العقــول والعلــم ال يختــص بــه
صفــات األنفــس ،بقولــه تعــاىل :أي :لغاتكــم مــن العربيــة والعجميــة ي
ف
ّ
ن
ش ن
ـا�
صنــف منهــم دون صنــف مــن جــن وال أنــس وال ي
غ�هــم( .الخطيــب ال�بيـ ي  ،محمــد بــن أحمــد ،الـراج المنـ يـر ي� اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معـ ي
كالم ربنــا الحكيــم الخبـ يـر ج.)163-162/3
ن
السمعا� (رحمه هللا تعاىل):
وقال
ي
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َْْ
َ َ َ َّ
ف
ن
َ َ ن
ُ َ
ْ َ
ْ َ
َْ ْ ن
ـمعا� ج76 /3و
ـا� الشــياء( .تفسـ يـر السـ ي
قولــه :التفكــر  :هــو طلــب المعــى مــن الشــياء ِفيمــا يتعلــق ِبالقلـ ِـب ،أو هــو تــرف القلــب ِ ي� طلــب معـ ي
ج)304/4
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ََ ّ
ف
ف
نقــول وهللا تعــاىل أعلــم :إن ي� اآليــة الكريمــة إشــارة واضحــة ي� الدعــوة إىل التفكــر وإعمــال العقــل فيمــن أبــدع الكــون وأنشــأه ،واالعتبــار مــن ذلــك،
ف
واســتثماره عــى النحــو الــذي خلقــه هللا عزوجــل ألجلــه ،وهــو الفكــر المتجــدد للوصــول إىل حقائــق األمــور واإلبــداع ي� التميـ ي زـر بينهــا ،وهــو أول لبنــات
ً
ش
ن
ت
ه :اكتشــاف
إظهــار الحــق ،وكــذا اســتثمار األفــق الفكريــة الـ يـى كــرم هللا عزوجــل بهــا بـ ي البــر لتحقيــق األفضــل دائمــا ،وأول حقيقــة يتوصــل إليهــا ،ي
ف
مــن أودع الصفــات الوجدانيــة ي� انطبــاع اإلنســان والصفــات الكونيــة المسـ يـرة لخدمتــه ،وهــو الخالــق المبــدع الواحــد األحــد هللا عزوجــل ،وهــذا
ف
ز
ـداع ي� مجــال العلــوم
يتحقــق مــن خــال طلــب غــذاء العقــول وهــو العلــم الــذي أمــر االســام بــه ،ومـ يـر حاملــه عــن غـ يـره ،وبذلــك نحقــق البنــاء اإلبـ ي
بكافــة أصنافهــا.

ن
معا� اإلبداع من السنة النبوية ش
ال�يفة.
المبحث الثالث :الدعوة إىل تحقيق
ي

ً
ً
ً
ً ش
ـوح القــرآن مبينــا
بعــث هللا عزوجــل نبيــه محمــد صــل هللا عليــه وســلم ليكــون هاديــا ومرشــدا ومعلمــا للب�يــة طريــق الحــق والعــدل ،فنطــق بـ ي
ّ ً
ً
ف
ومطبقــا لتعاليمــه صــل هللا عليــه وســلم ،وقــد جــاءت الســنة النبويــة ي� إق ـرار كل مــا مــن شــأنه عمــارة األرض لتحقيــق
ألحكامــه ومف ـرا لمجملــه،
ســعادة المســلم وأمــن اإلنســانية جمعــاء ،وبينــت مكانــة العلــم والتعلــم الـ تـى أشــار إليهــا القــرآن الكريــم ،وعظيــم فضــل ســالكه ،والمكانــة الـ تـى يحـىظ
ي
ي
ف
ف
ض
ـر�
بهــا طالبــه ومبتغيــه ي� حياتــه وبعــد مماتــه ،وإن ذلــك يكــون باســتحضار النيــة الســليمة عنــد طلــب العلــم ي� أن تكــون الغايــة منــه تطبيــق كل مــا يـ ي
ً
ف
ف
هللا عزوجــل ي� مجــال عمــارة اإلنســان وكل مــا مــن شــأنه تحقيــق ســعادته ي� الداريــن ،وتعــد العلــوم بكافــة أصنافهــا محــط اهتمــام اإلســام ،فضــا عــن
ّ ف
ن
ش
ت
ت
ـا� اإلبــداع ،واســتثمار الطاقــات الكامنــة الـ ت يـى أودعهــا هللا عزوجــل
العلــوم ال�عيــة الـ يـى تعــد العامــل األهــم ي� ترســيخ المبــادئ والقيــم الـ يـى تحقــق معـ ي
ّ
فيــه ،إذ ال يمكــن لإلبــداع أن ينمــو ويزدهــر إل بتهيئــة بيئــة العلــم واالجتهــاد اللــذان يدفعــان اإلنســان نحــو تنميــة الفكــر لتحقيــق األفضــل وهنــا يظهــر
ً
ف
ف
اإلبــداع ف� مجالــه ،فــكان نتــاج ذلــك أن كان العلمــاء المسـ ي ن
ـلم� قبلــة العلــم والتعلــم ،ومصــدرا يقتــدى بــه ي� تحقيــق اإلبــداع ي� مجــاالت العلــوم بشـ تـى
ي
ف
ف
ن
ـا� اإلبــداع والتقــدم ي� مجــاالت الحيــاة المتنوعــة
أصنافهــا ،وهنــا نذكــر بعــض مــا ورد ي� الســنة النبويــة عــى صاحبهــا افضــل الصــاة والســام مــن معـ ي
وه :
 ،ي
َ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ُ ُ َّ
َ
َ :
َ
(طل ُ
َ .1ع ْن أن ْ َ
يضة َعل ك ِّل ُم ْس ِل ٍم) ([.)]1
ب ال ِعل ِم ف ِر
الل صل هللا عليه وسلم
س ب ِن م ِال ٍك قال :قال رسول ِ
ِ
ف
ف
ن
وهنــا تظهــر عظمــة اإلســام ومنهجــه � بنــاء الفكــر اإلنســا� ،إذ بـ ي ن
ـ� مكانــة العلــم والتعلــم ،والمتأمــل ي� األديــان األخــرى ال يجــد هــذه المكانــة الـ ت يـى
ي
ي
امتــاز بهــا العلــم ف ي� االســام .
َ ْ َ َََْ َ
ْ
َ ََْ ُ َ
َ َ ُ
َ َُ ُ ََ َ َْ َْ َ
األ ْسـ َـل ِّ َ َ َ َ َ ُ ُ
ـاهَ ،وعـ ْـن ِعل ِمـ ِـه
الق َي َامـ ِـة َحـ تَّـى ُي ْســأ َل عـ ْـن ع ُمـ ِـرِه ِفيمــا أفنـ
.2عــن أ ِب ي� بــرزة
م ،قــال :قــال رســول ِ
هللا صــل هللا عليــه وســلم [:ال تــزول قدمــا عبـ ٍـد يــوم ِ
يِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِفيـ َـم ف َعـ َـلَ ،و َعـ ْـن َم ِالـ ِـه ِمـ ْـن أ ْيـ َـن اكت َسـ َـبه َو ِفيـ َـم أنفقــهَ ،و َعـ ْـن ِج ْسـ ِـم ِه ِفيـ َـم أ ْبــا ُه])[.(]2
ف
و� هــذا الحديــث ش
ال�يــف بيــان لــكل ذي لــب مــدى االســتثمار ألهــم مصــادر ســعادة الداريــن األرب ــع ( :العمر-الوقــت ،-العلــم ،المــال ،الجســد) ،وبـ ي ن
ـ�
ي
أن اإلنســان مســؤول عنهــا يــوم القيامــة حــال تضييعهــا أو اســتعمالها عــى غـ يـر مــا أمــر بــه الـ شـرع ،ممــا يــؤدي إىل فســاده وهــدم كل القيــم اإلنســانية الـ ت يـى
ن
ـ� القــدرات العقليــة لإلنســان مــن خــال العلــم والتعلــم ،لتهيئــة البيئــة الداعمــة
تبــى بهــا الحيــاة ،فبينــت الســنة أهميــة الوقــت واســتثماره فيمــا ينـ ي
لإلبــداع واالبتــكار والتمـ ي زـر.
َ َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ
َ
وعــن ْابــن َع َّبــاس َر ض َ َّ ُ َ ْ ُ
َْ ْ َ ْ ً َْ َ َ ْ
ـس :شـ َـب َابك ق ْبـ َـل
� الل عنه َمــا ،قــال :قــال رســول ِ
ٍ ِ ي
الل صــل هللا عليــه وســلم ِلرجـ ٍـل وهــو ي ِعظــه ( :اغت ِنــم خمســا قبــل خمـ ٍ
ِ ِ .3
َ َ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َْ
ُ
ـاء َك ق ْبـ َـل فقـ ِـر َكَ ،وف َراغـ َـك ق ْبـ َـل شـ ْـغ ِل َكَ ،و َح َياتـ َـك ق ْبـ َـل َم ْو ِتـ َـك) )[.(]3
ِهر ِمــك ،و ِصحتــك قبــل ســق ِمك ،و ِغنـ
ف
ف
ن
و� اعتنائــه بصحتــه نجــاة
ـ� اســتثمار شــباب اإلنســان صــاح هرمــه ،ي
وهنــا يتبـ يـ� لنــا جوهــر التوجيــه النبــوي لألخــذ بســبل النجــاح قبــل انقطاعهــا ،فـ ي
ف
ف
ض
وه مــن
و� مــلء فراغــه بالمفيــد النافــع نجــاة مــن فســاد الهــوى والشــيطان ،ي
مــن ســقمه ،ي
و� اســتثمار حياتــه بمــا يـ ي
ـر� هللا عزوجــل نجــاة آخرتــه ،ي
ً
ن
ـا� النجــاح الــذي رســمه اإلســام لمتبعيــه  ،وبــه تخلــق عوامــل اإلبــداع والتمـ ي زـر لتحقيــق األفضــل دائمــا .
معـ ي
ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ
ٌ َ
َ ُ َ
ْ َ
َ ْ ََ
َّ َ ُ ف
َ َ َ َ َ ُ ُ
ض
الســاعة
ـيل ،فـ ِـإ ِن اســتطاع أال تقــوم
الســاعة َو ِ ي� َيـ ِـد أ َح ِدكـ ْـم ف ِسـ
هللا صــل هللا عليــه وســلمِ (:إن ق َامـ ِـت
(ر� هللا عنــه) ،قــال :قــال رســول ِ
ـس ي
.4وعــن أنـ ٍ
َْ ْ
َح تَّ� َي ْغ ِر َسـ َـها ،فل َيف َع ْل) )[.(]4
وهنــا تتضــح مكانــة الدعــوة إىل العمــل ف� الســنة النبويــة ش
ال�يفــة ،ونبــذ اليــأس مهمــا كانــت الموانــع والعــوارض ،فمــن المعلــوم أن الســاعة إذا قامــت ال
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

390 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
ّ
ف
يقــوم فيهــا أي ســبيل مــن ســبل عمــارة األرض ،إل أن النـ ب يـى صــل هللا عليــه وســلم رســم ألمتــه قيمــة العمــل ومكانتــه ي� هــذا الديــن العظيــم ،وال يخـ فـى
مــا للزراعــة مــن أهميــة لديمومــة الحيــاة ،وكــذا يحمــل عليــه كل عمــل مبــاح ينتــج عنــه تحقيــق عمــارة األرض وســعادة اإلنســان.
َ َّ
َّ َ َ َّ َ ُ َّ َ : ُ َ َ ْ َ ً ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ .5
ـى صــل هللا عليــه وســلم ْال َمد َينـ َـة َ ،قـ َ
ـال َ ْزيـ ٌـد ُ :ذهـ َ
النـ ب ِّ
النـ ب ُّ
ـى صــل هللا عليــه وســلم
ل
إ
�
ـب
ِ
ِ
ِب ي ِ
ِي
وعــن خ ِارجــة بـ ِـن زيـ ٍـد  ،أن أبــاه زيــدا  ،أخـ بـره أنــه لمــا قـ ِـدم ِ ي
َ
َ
َ
ََ ُ
َ
َ
ْ
ً
َ
ْ
َّ
َّ
ْ
َ َ ُ َ ٌ ْ َ ن َّ
ُ
الن َّجــار َ ،م َعــه م َّمــا أنـ َـز َل ُ
ـرة ُسـ َ
َ َ ُ َ
ـورة  ،فأ ْع َجـ َ
َُْ َ
الل َعل ْيـ َـك بضـ َـع َعـ ش َ
ـب ذ ِلـ َـك النـ ب َّ
ـى صــل هللا عليــه
فأع ِجــب ِب ي�  ،فقالــوا  :يــا رســول ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
هللا  ،هــذا غــام ِمــن بـ ِ ي
َ ْ َ َ شْ َ َ َ َ ً
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ
ْ
َ َ َ ٌ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ نِّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
ـرة ل ْيلــة
ـال ْزيــد  :فت َعل ْمــت لــه ِكت َاب ُهـ ْـم َ ،مــا َمـ َّـرت ِب ي� خمــس عـ
ـا� قـ
وســلم ،وقــال  :يــا زيــد  ،ت َعلـ ْـم ِ يل ِكتــاب يهــود  ،فـ ِـإ ي� و ِ
الل مــا آمــن يهــود عــى ِكتـ ِب ي
َ تَّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ
ـب َع ْنـ ُـه إ َذا َك َتـ َ
ـت َأ ْقـ َ ُـرأ َلـ ُـه ُك ُت َب ُهـ ْـم إ َذا َك َت ُبــوا إ َل ْيــه َ ،و ُأجيـ ُ
ـب([.)]5
حــى حذقتــه وكنـ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ن
ش
ـا� اإلبــداع فيهــم ،إلعدادهــم ضمــن مــا تمـ ي زـروا بــه مــن
ي� الحديــث ال�يــف داللــة عــى االســتثمار النبــوي للطاقــات الشــبابية الواعــدة وتنميــة معـ ي
ف
مهــارات ،وهنــا درس لألمــة ي� رســم نهــج التمـ ي زـر واإلبــداع لألجيــال بتنميــة مهــارات العلــم والتعلــم لديهــم ،فمـ تـى مــا نهجــت األمــة ذلــك النهــج أعيــد
ف
ن
ـا� ذلــك المجــد فحققــوا مــن خاللــه مــا يصبــون إليــه مــن خــال
إليهــا مجــد ماضيهــا الــذي تخلــت عــن معانيــه ،ي� الوقــت الــذي يحتضــن الغــرب معـ ي
مــا نشــهده ف ي� يومنــا هــذا .
ف
ولنــا ي� ســنة نبينــا صــل هللا عليــه وســلم  ،مــن األحاديــث الكثـ يـر  ،بينــت لنــا مكانــة العلــم وطالبــه ،وكيفيــة اســتثمار االجيــال الناشــئة ،بــل وبينــت أن
ً
علــم االنســان ال يتوقــف بعــد موتــه بــل قــد يكــون مصــدرا لتمويــل رصيــد حســناته بعــد موتــه إذا مــا تحققــت الغايــة مــن طلبــه وابت ـىغ بــه وجــه هللا
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َّ
َ
عزوجــل ،فتحــى باإلحســان واالتقــان ليكــون نتاجــه اإلبــداع الــذي يؤجــر عليــه ،قــال عليــه الصــاة والســام(ِ :إذا َمــات ِالن َســان انقطـ َـع عنــه ع َملــه ِإل
َ
َ َ
ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
اريـ ٍـة ،أ ْو ِعلـ ٍـم ُين َتفـ ُـع ِبـ ِـه ،أ ْو َولـ ٍـد َص ِالـ ٍـح َي ْد ُعــو لـ ُـه) ([.)]6
ِمــن ثلثـ ٍـةِ :إل ِمــن صدقـ ٍـة ج ِ
ونتــاج ذلــك كان اصحــاب رســول هللا صــل هللا عليــه وســلم منــا ًرا يقتــدى بــه؛ المتثالهــم ألوامــر دينهــم واتباعهــم لســنة نبيهــم ،إذ كانــوا حريصـ ي ن
ـ� أشــد

الحــرص عــى ترســيخ وايصــال هــذا الديــن العظيــم إىل مــن بعدهــم ،وإىل يومنــا هــذا .
وهنــا احببــت أن ابـ ي ن
ـ� لمعـ نـى حــذرت منــه الســنة يلت ـق ي مــع المعـ نـى اللغــوي لمفهــوم اإلبــداع  ،وهــو :االبتــداع ،وهــو احــداث البــدع ومفردهــا بدعــة
ٌ َ َ َ
َ َ َ ََ ٌ ْ َ ً
ْ ُ َ
َ ََ َ َ ً َ
ف
ـاط� -رحمــه هللا ، -بقولــه ( :يقــالْ :ابتــدع فــان ِبدعــةَ ،ي ْع ـ ِن ي ْابتــدأ ط ِريقــة لـ ْـم َي ْسـ ِـبقه ِإل ْي َهــا َسـ ِـابقَ .وهــذا أ ْمـ ٌـر
 ،وممــن أوجــز ي� تعريفهــا اإلمــام الشـ ب ي
ُ ُْ ُ َ
ْ ْ َ ُ
َ َ ْ
َ َ َ َ ُ ف ْ
َّ
ْ ُ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ
َ ٌ ُ َ ُ ف شَّ ْ ْ َ
ـال لــه ِ ي� ال ُح ْسـ ِـن ،فكأنــه لـ ْـم َيتقد ْمــه َمــا هـ َـو ِمثلــه َول َمــا ُيشـ ِـب ُههَ .و ِمـ ْـن هــذا ال َم ْعـ نَـى ُسـ ِّـم َي ِت ال ِبدعــة
ـ� ِء ال ُم ْست ْح َسـ ِـن الـ ِـذي ل ِمثـ
ب ِديــع ،يقــال ِ ي� الـ ي
َ
ً
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َْ َ ْ
ه البد َعــةَ ،وقــد ُي َسـ َّـى العلـ ُـم ال َم ْع ُمـ ُ
ْ َ ً َ ْ ْ ُ َ ُّ
ـول َعــى ذ ِلـ َـك ال َو ْجـ ِـه بد َعــة .ف ِمـ ْـن هــذا ال َم ْعـ نَـى ُسـ ِّ َ
َ ْ َ َ
ـى
ِ
ِبدعــة ،فاسـ ِـتخ َراجها ِللســل ِ
وك عليهــا هــو ِالب ِتــداع ،وهيئتهــا ِ ي ِ
ِ
ي
َّ
ْ
َ َ َ َ َ ْ ف شَّ ْ ْ َ ً َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُّ ْ ُ ف ُّ
َّ
الل َغــة َح ْسـ َـب َما ُي ْذ َكـ ُـر ب َحـ ْ
ـاط/
.
ال َع َمـ ُـل الـ ِـذي ل د ِليــل عليـ ِـه ِ ي� الــر ِع ِبدعــة ،وهــو ِإطــاق أخــص ِمنــه ِ ي�
ـ
ن
الغر
ـوىس
ـ
م
ـن
ـ
ب
ـم
ـ
ي
اه
ر
اب
،
ـاط�
ـ
ش
ال
(
)
الل
ل
ـو
ِ
ِ
ب
ِ
ِ
ي
ي
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ف
ب� مفهوم اإلبداع و االبتداع من حيث المع�ن
يتب� الفرق ي ن
وبــهذا ي ن
كث�ة ي� هذا الباب
االصطالح لكل منهما ،واالحاديث المحذرة من االبتداع ي
ي
ي

المبحث الرابع :

أثر اإلبداع الفكري اإلسالم ف� االرتقاء بالعلوم والمعرفة ف� ت
ش� مجاالتها .
ي
ي ي
ً
ف
إن تحقــق اإلبــداع ي� شـ تـى مجــاالت العلــوم المتنوعــة كان ممــا أمــر بــه اإلســام ،فدعــا كمــا تقــدم إىل إعمــال العقــل؛ لتحقيــق األفضــل دائمــا ،وإن لــم
ً
ّ ّ
ت
ال� يتحقق بها كانت موجودة كما بينا سابقا ،كالـ(اإلتقان ،اإلحسان ،االجتهاد،
يعرف اإلبداع بهذا المصطلح آنذاك ،إل أن كل مقوماته
ي
ومعاي�ه ي
ـام الــذي أمــر اإلســام بــه متبعيــه) ،وحــرص اإلســام عــى اســتثمار اإلنســان لطاقاتــه العقليــة
العدالــة ،التقــوى ،ي
وغ�هــا مــن صــور األداء العمـ يـ� االسـ ي
ق
ت
ـر� الفكــري االبتــكاري التباعــه؛ لتحقيــق الغايــة منــه ،وهــو رضــا هللا عزوجــل وعمــارة االرض الـ ت يـى جعلــه
الـ يـى أودعهــا هللا عزوجــل بــه ،للوصــول إىل الـ ي
ّ
ض
اإلبداع
ر� هللا عنه من بعده الذين شــهدوا غرس أول لبنات البناء
ي
مســتخلفا فيها ،فذاك رســول هللا صل هللا عليه وســلم والخلفاء الراشــدون ي
ـام مــن عــر إىل آخــر حـ تـى بــات
لــكل مقومــات الحيــاة ومــا يتعلــق بديــن االنســان ودنيــاه ،فــكان نتــاج ذلــك أن تــواىل ذلــك اإلبــداع عـ بـر التأريـ ـ ــخ اإلسـ ي
ف
العلمــاء المسـ ي ن
ـلم� األوائــل مــن أبــرز علمــاء األرض باكتشــافاتهم اإلبداعيــة ،وعلومهــم الموســوعية الـ ت يـى تمـ ي زـروا بهــا آنــذاك ،ي� شـ تـى مجــاالت العلــوم،
ف
وغ�هــم مــن العلمــاء الذيــن ال ســبيل لحرصهــم ي� وريقــات معــدودة)،
أمثــال ( :الـرازي وابــن ســينا وابــن الهيثــم وابــن رشــد وابــن البيطــار والخـ
ـوارزم ،ي
ي
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ف
فحرصــوا – رحمهــم هللا تعــاىل جميعـ ًـا -عــى تحقيــق االكتشــافات العلميــة النافعــة ش
للب�يــة ي� شـ تـى مجــاالت العلــم ،كال ــطب والفلــك والكيميــاء
ً
يز
والف�يــاء  ،والرياضيــات والطـ يـران والجغرافيــا ،واألدب ،وشـ تـى المجــاالت األخــرى حـ تـى عــدوا لعلمــاء اإلســام ألــف اخـ تـراع واخـ تـراع  ،فضــا عــن

ف
ف
ن
ت
ـول والعمـ يـ� ،هــذه العلــوم الـ ت يـى ســخرت لخدمــة
العلــوم اإلســامية الـ يـى تعــد األســاس ي� غــرس معـ ي
ـا� اإلحســان واإلتقــان ي� النتــاج الفكــري والقـ ي
ّ
اإلنســان ،وتحقيق كرامته وعلو م�نز لته وعدم امتهانه عىل الوجه الذي أمر به اإلســام ،ت
ح� بات علماء الغرب ليس لهم بد إل أن يشــهدوا لعظيم

ف
هــذه الحضــارة الخالــدة بقدســية أحكامهــا وعظيــم نتاجهــا ،ومــا احدثتــه مــن ثــورات متتاليــة ي� مجــال االكتشــافات العلميــة المتنوعــة  ،فكانــوا محــط
ف
انظــار العالــم بأجمعــه ،لتكــون كل لبنــة اتخذهــا الغــرب ي� مسـ يـرة اكتشــافاتهم وثوراتهــم العلميــة فيــه بصمــة مــن هــذه الحضــارة اإلســامية العظيمــة،
وذاك بشــهاداتهم انفســهم كمــا سـ ي ن
ـنب� ذلــك ف ي� المبحــث الخامــس واألخـ يـر إن شــاء هللا تعــاىل.
قال ابن حزم –رحمه هللا -وهو يرسم القالب الذي يب�ن عليه فكر المسلم:
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ ُ
ْ ُ ف ّ
ُ
المــال َو ْال َحــال َو ِّ
(أنظــر ف� َ
الص َّحــة ِإل مــن دونــكَ ،وانظــر ِ ي� الديــن َوالعلــم والفضائــل ِإل مــن ف ْوقــك ،ال ُعلــوم الغامضــة كالــدواء القــوي يصلــح األجســاد
ِي
َ
َ ْ
ْ
ْ
َ ََ َ ُُْ
َّ
القويــة َويـ ْـهلــك األجســاد الضعيفــة ،وكذ ِلــك العلــوم الغامضــة تزيــد العقــل القــوي جــودة وتصفيــة مــن كل آفــة ،وتهلــك ذا العقــل الض ِعيــف) ( .ابــن
ف
ـ� 1399 /ـه  ،األخــاق والسـ يـر ي� مــداواة النفــوس ،صــ)23
حــزم االندلـ ي
ق ف
ف
ت ض
ز
ـر� ي�
ـ� ذلــك دعــوة لتنقيــة العقــول مــن توافــه االمــور الـ يـى تفـ ي إىل اآلمــال العقيمــة ،واالنشــغال بمــا مـ يـر هللا عزوجــل اإلنســان ألجلــه ،وهــو الـ ي
فـ ي
ف
ن
ض
ت
ـر� هللا عزوجــل  ،مــن خــال العمــل؛ فثبــت
مجــاالت العلــوم والتعلــم المتنوعــة لتحقيــق معـ ي
ـا� اإلبــداع ي� شــى مجــاالت الحيــاة عــى النحــو الــذي يـ ي
ّ
ن
ـا� اإلحســان واإلتقــان.
ممــا تقــدم أنــه ال يمكــن لإلبــداع ان تنطلــق إل بالعمــل عــى الوجــه الــذي أمــر بــه اإلســام بــأن تعتليــه معـ ي
ف
ف
أمــا مــا تشــهده األمــة اإلســامية ي� وقتنــا المعــارص بعــد التفريــط بمجــد أســافنا الــذي بنــاه الرعيــل األول ،وتخلينــا عــن بعــض مبــادئ ديننــا ي� هــذا
المجــال ،فلعــل مــا قالــه الدكتــور عبــد الكريــم بــكار فيــه مــن اإليجــاز مــا يصــور لنــا ذلــك ،بقولــه:
ً
ن
ـا� مــن مشــكالت كثـ يـرة ،ولهــا أيضــا طموحــات وآمــال عريضــة ،ومــن العسـ يـر تحقيــق هــذه والخــاص مــن تلــك مــن غـ يـر اإلبــداع،
(إن أمــة االســام تعـ ي
والتوظيــف المكثــف للطاقــات واإلمكانــات العقليــة الـ تـى نملكهــا ،حـ ي ن
ـ� نحـ تـرم اإلبــداع ونحفــز عليــه ،ونوجــد األطــر الـ ت يـى تخدمــه وترعــاه ،يظهــر
ي
ف
المبدعــون وتــري ي� األمــة حيويــة جديــدة)( د .عبــد الكريــم بــكار
1423/ـه ،بناء االجيال صـ.)81

واألخ� :
المبحث الخامس
ي

ف
ش
المست� ي ن
الغر�.
العلم
اإلسالم ي� بناء وازدهار التقدم
ق� ألثر اإلبداع واالبتكار
بعض مما شهد به من
بي
ي
ي

لعــل القــارئ لعنــوان هــذا المبحــث دون ســابقه ،يســتغرب وقــد ينتابــه بعــض التســاؤل حــول كيفيــة ذلــك األمــر ،ومــا عالقــة اإلســام بالغــرب ،وكيــف
ّ
ف
ـ� لهــم ،ومــا تقــدم ذكــره مــن االســتدالل والتبيــان جــواب عــن ذلــك ،إل أن عــزة
أســهمت الحضــارة اإلســامية ي� غــرس أول لبنــات التقــدم العلـ ي
ش
�ء إنمــا يــدل عــى الم�نز لــة العظيمــة الـ ت يـى كـ ّـرم
اإلســام وعلــو شــأنه جعــل الشــهادة لــه مــن غـ يـر أتباعــه مــن علمــاء الغــرب أنفســهم ،وهــذا إن دل عــى ي
ً
ً
هللا عزوجــل بهــا هــذا الديــن ومتبعيــه ،فــكان جوابــا لــكل فكــر متعصــب بعيــدا عــن حياديــة المبــدأ ممــن قــادوا هجمــة ش�ســة ضــد اإلســام وحرصــوا
ف
عــى إظهــاره بأقبــح مــا يمكــن دون االعـ تـراف بالحــق ألهلــه ،وسـ ي ن
ـنب� مــن خــال هــذا المبحــث لبعــض مــن شــهادات علمــاء الغــرب ي� فضــل الحضــارة
اإلســامية ومــا تضمنتــه مــن ابــداع ف ي� اكتشــاف العلــوم والمعرفــة عــى المسـ يـرة العلميــة للغــرب ومراحــل تقدمهــا ،ومنهــا:
ش
المست�قة األلمانية سيغريد هونكة:
.1تقول
ّ
ف
ش
ـ�ء الكثـ يـر).
(إن الوقــت قــد حــان للتحــدث عــن شــعب قــد أثــر بقــوة ي� مجــرى األحــداث العالميــة ويديــن لــه الغــرب ،كمــا تديــن لــه اإلنســانية كافــة بالـ ي
( ســيغريد هونكة ،شــمس العرب تســطع عىل الغرب ،صـ.)11
ً
ف
ـ� هــذا الديــن
فهــذه شــهادة حــق ممــن نظــر إىل األثــر اإلبـ ي
ـداع واالبتــكاري الــذي أحدثتــه الحضــارة اإلســامية ي� حــق اإلنســانية جمعــاء ،فضــا عــن متبـ ي
ً
ف
ف
ت
ن
ـأ� عــن اعمــال القيــم اإلنســانية الـ ت يـى أودعهــا هللا عزوجــل ي� بـن ي البـ شـر ،اتباعــا لمبــدأ الحياديــة والعدالــة ي� نســب الفضــل
المتـ يـ� ،وهــذه الشــهادة تـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

إىل أهلــه.
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.2وقــال المــؤرخ االمريــ� بريفولــت( :ليــس ثمــة مظهــر واحــد مــن مظاهــر الحضــارة األوروبيــة ّإل ويعــود فيــه الفضــل للمسـ ي ن
ـلم� بصــورة قاطعــة).
ي
(بريفولــت رويلــت ،بنــاء اإلنســانية ،نقــا عــن انــور الجنــدي :مقدمــات العلــوم والمناهــج .)710/4
ً
ق
.3وقــال دانيــل بريفولــت  ( :منــذ عــام 700م بــدأت شإ�اقــة الحضــارة العربيــة اإلســامية تمتــد مــن ش� ي� المتوســط إىل بــاد فــارس ش�قــا ،واســبانيا
ً
ف
ف
يز
و�
غربــا  ،فأعيــد اكتشــاف قســم كبـ يـر مــن العلــم القديــم ،وسـ ّـجلت اكتشــافات جديــدة ي� الرياضيــات والكيميــاء
والف�يــاء ي
وغ�هــا مــن العلــوم  ،...ي
ف
ف
ف
ن
ن
ـا� /2010/مــاذا قــدم المســلمون
هــذا المجــال كمــا ي� غـ يـره كان العــرب معلمـ يـ� ألوربــا ،فســاهموا ي� نهضــة العلــوم ي� هــذه القــارة) ( .د.راغــب الرسجـ ي
للعالــم ج.)727/2
ف
ف
ن ف
ن
ـلم� ي� العالــم واضحــة جليــة ،ي� كل شــؤون العلــوم والثقافــة ،بــل إن انجازاتهــم ي�
ـا� د.بـ يـر بورمــان ( :إن انجــازات المسـ ي
.4ويقــول الباحــث األلمـ ي
ن
ـام ف ي� القــرون الوســى)( .نفــس المصــدر).
مجــال الطــب ال يســتطيع أحــد إنكارهــا ،وهــذا هــو مــا دفع ـ ي إىل تأليــف كتــاب بعنــوان – الطــب اإلسـ ي
.5يقــول فلوريــن كاجــوري ( :إن علمــاء العــرب والمسـ ي ن
ـلم� هــم أول مــن بــدأ ودافــع بــكل جــدارة عــن المنهــج التجريـ ب يـى ،فهــذا المنهــج يعتـ بـر مفخــرة مــن
مفاخرهــم ،فهــم أول مــن أدرك فائدتــه وأهميتــه للعلــوم التطبيقيــة ،وعــى رأســهم ابــن الهيثــم) (.المصــدر الســابق ).
ـر� مديــن بوجــوده إىل الحضــارة العربيــة اإلســامية ،وأن المنهــج العمـ يـ� الحديــث القائــم
.6وقــال ماكــس فانتيجــو ( :كل الشــواهد تؤكــد أن العلــم الغـ ب ي
ن
ـام) ( .المصــدر الســابق ).
عــى البحــث والمالحظــة والتجربــة ،والــذي أخــذ بــه علمــاء أوربــا إنمــا كان نتــاج اتصــال العلمــاء األوربيـ يـ� بالعالــم اإلسـ ي
ن
ف
ـدا� أن اإلحســان واإلتقــان اللــذان يعــدان مــن أهــم عوامــل اإلبــداع مصدرهمــا الحضــارة اإلســامية،
ـاص والـ ي
ـ� هــذه الصــور المتقدمــة خـ يـر دليــل للقـ ي
فـ ي
ف
ق
ه المكانــة الســامية والـ شـرف
وأصــل الدعــوة إىل التعلــم والعمــل بــه هــو اإلســام ،وأفضــل مكانــة منحهــا ِ
للعالــم المت ـ ي لربــه ي� علمــة واكتشــافاته ،ي
ه مناهــل اكتشــافات علمــاء اإلســام يســطع ضيائهــا لينـ يـر كل
الخالــد الــذي منحــه اإلســام لــه ،فعــد العلــم إرث األنبيــاء الوحيــد لمــن بعدهــم ،فهــا ي
علــوم الدنيــا وحضاراتهــا .
نسأله تعاىل ان ييرس لنا سبل العلم والعمل الصالح عىل الوجه الذي يرضيه عنا ،ويستعملنا بما فيه صالح دنيانا وآخرتنا .
الخاتمة والتوصيات
ً
ختامـ ًـا  ...وممــا تقــدم ذكــره يتضــح أن اإلســام اهتــم ف� بنــاء اإلنســان بنـ ً
ـاء إبداعيــا عــى المســتوى الفكــري الــذي يعــد أســاس القــول والعمــل ،يســتند
ي
ً
تز
ت
ـ�
عــى االلــرام بتعاليمــه ومبادئــه القيمــة الداعيــة نحــو تحقيــق األفضــل دائمــا ومراعــاة حفــظ الحقــوق والواجبــات الـ يـى بهــا يســود األمــن المجتمـ ي
ف
ـ� ي� جميــع مياديــن الحيــاة الماديــة منهــا والمعنويــة فــكان نتاجهــا تلــك الحضــارة العظيمــة الـ ت يـى
بكافــة أصنافــه ،فدعــا المســلمون إىل البحــث والتقـ ي
ف
ف
شــهد لهــا االعــداء قبــل األصدقــاء ،والـ ت يـى أنتجــت أمثــال ابــن رشــد ي� الفلســفة العقليــة والعلــوم الموســوعية ،وابــن خلــدون ي� االجتمــاع و التأريـ ـ ــخ،
ف
وآخــرون ممــن بــرزوا ي� مياديــن العلــوم األخــرى والمتقــدم ذكرهــم ،وعــى هــذا فــان مجــاالت العلــوم والمعرفــة اإلنســانية إذا مــا تحلــت بالمبــادئ
معت�ة ف� اإلســام ،لما لها من أثر بالغ ف� بناء اإلنســان وعمارة عقله الذي ي ز
يتم� به عن ســائر المخلوقات ،وأرضه
ي
والقيم المعدة ألجلها ،لها قيمة ب ي
ُ
ُ
خلف فيهــا وكـ ِّـر َم بهــا  ،لــذا تضمــن البحــث عــى بعــض التوصيــات الـ ت يـى تعــد مهمــة ف ي� نظــر الباحــث ،ومنهــا:
الـ ت يـى اســت ِ
ً
ف
.1إن تحقيــق اإلبــداع ي� جميــع مرافــق الحيــاة يفـض ي إلعطــاء الحيــاة لونهــا المتجــدد الــذي يتمـ ي زـر بالوصــول لألفضــل دائمــا ،وبذلــك تحقيــق لســعادة
ّ
اإلنســان وابعــاده عــن ســبل الروتـ ي ن
ـ� العقيــم المعقــد الــذي ليــس لــه إل ضيــاع الوقــت والجهــد اللــذان أمــر اإلســام باســتثمارهما.
ف
ف
.2بـ ي ن
ـ� اإلســام أن األخــذ باألســباب مــن تعاليمــه الـ ت يـى أوجبهــا عــى متبعيــه ،وهــو ال يتنــا� مــع مبــدأ التــوكل عــى هللا عزوجــل ي� كل أحوالهــم ،لرســم
ً
ن
ه بيئــة التــوكل عــى هللا عزوجــل واألخــذ
ســبل التعلــم واالرتقــاء بأمــل تحقيــق األفضــل دائمــا ،وبـ يـ� خطــورة التــواكل بحجــة التــوكل .فبيئــة اإلبــداع ي
باألســباب ،والحــرص عــى اســتثمار الوقــت وعــدم إضاعتــه.
ً
ف
ف
ف
ن ف
ن
ض
ـا� ،والقيــم الـ ت يـى
ـر� اإلنسـ ي
ـام ي� المـ ي قدمــا نحــو تبيــان الصــورة الحقيقــة ألثــر اإلســام ي� البنــاء المعـ ي
.3تشــجيع الباحثـ يـ� ي� مجــال التأري ـ ــخ اإلسـ ي
أوىص بهــا ،ف ي� الوقــت الــذي يســى بــه أعــداء اإلســام إىل تشــويه صورتــه بأنــه ديــن التطــرف والتعصــب والتخلــف .
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ف
ـ� أو التطــرف الفكــري ي� حقبــة معينــة أو بعــض الشــعوب ممــن نســبوا أنفســهم إىل اإلســامية عـ بـر
ـ� أو التأخــر العلـ ي
.4إن وجــود التخلــف المجتمـ ي
ً
ت
ال� ايقنت
تأريخه وإىل يومنا هذا ال يدل أبدا عىل ضعف هذا الدين العظيم أو تخلفه أو ضعف منهاجه ،وانما يدل عىل قوة الهجمات العدائية ي
ف
ف
بــأن هــذا الديــن هــو ديــن الحــق والســام ومحاوالتهــم ي� نســب كل مــا تقــدم ذكــره لمتبعيــه؛ لتحقيــق مبتغاهــم ي� إيقــاف توســعه وإنشــار مبادئــه
الســامية الداعيــة لحفــظ الحقــوق والواجبــات ،وإعطــاء كل ذي حــق حقــه .
ف
.5اعــداد هيئــة دوليــة تعـ نـى بمتابعــة مــدى تطبيــق القيــم والمبــادئ ي� مجــال العلــوم اإلنســانية ،ورســم المكانــة الـ ت يـى تليــق بهــا مــن خــال االهتمــام
بمخرجــات التعليــم  ،وتوافــر االحتياجــات الماديــة والمعنويــة والماليــة للباحثـ ي ن
ـ� ف ي� هــذا المجــال.
.6إن القــدرة اإلبداعيــة لــدى اإلنســان تعــد عصــب الحيــاة ،وتحفـ ي زـر هــذه القــدرة والطاقــات أمــر معتـ بـر أوىص بــه اإلســام؛ لتحقيــق أ كـ بـر قــدر ممكــن
مــن النجــاح .
ً
ق
ين
العالم� .
ختاما :نسال هللا تعاىل أن ييرس ألمتنا من ير� بها عىل النحو الذي أمر به ويرضيه عنا .وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب
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( )1أخرجه ابن ماجه ف� نن
ا� ف ي� األوسط  ،7/1وآخرون.
الس� ،باب :فضل العلم والحث عىل طلب العلم /1
ب
ي
،81والط� ي
[ ]2أخرجه ت
ال�مذي ف� نن
الس�  ،190/4وقال فيه :حديث حسن صحيح.
ي
ف
ين
ين
الشيخ� ولم يخرجاه.
الصحيح�  ،341/4وقال فيه :هذا حديث صحيح عىل ش�ط
[ ]3أخرجه الحاكم ي� المستدرك عىل
ف
[ ]4أخرجة أبو داود
الطيالس ي� مسنده /3ـ.545
ي
الس�  ،3018/3ت
وال�مذي ف� نن
[ ]5أخرجه أحمد ف� مسنده  ،186/5وا� داود ف� نن
الس�  .439/4وآخرون.
بي
ي
ي
ي
َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ
َْ َ
ف
ف
َ
اب بعــد
[ ]6أخرجــه البخــاري ،ي� األدب المفــرد ،بــاب :بــر الوالديــن بعــد موتهمــا  ،28/1و مســلم ي� صحيحــه ،بــاب :مــا يلحــق ِالنســان ِمــن الثــو ِ
َ
َوف ِاتـ ِـه.1255/3 ،

المصادر والمراجع

القرآن الكريم
التفس�:
كتب
ي

ف
اإلسالم /يب�وت.
التفس� /ط1404/3ـه ،المكتب
المس� ي� علم
عل بن محمد الجوزي ،زاد
ي
ي
ي
أبو الفرج ،عبد الرحمن بن ي
ن
ش
والن� /دمشق.
االصفها� ،الحسن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن1418 /ـه ،دار القلم للطباعة
ي
ف
ن
ش ن
ـا� كالم ربنــا الحكيــم الخبـ يـر1285 ،
ـافع ،الـراج المنـ يـر ي� اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معـ ي
الخطيــب ال�بيـ ي  ،شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الشـ ي
(األم�يــة) /القاهــرة.
ـه ،مطبعــة بــوالق
ي
ن
تفس� القرآن/ط1418/1هـ1997 -م ،دار الوطن /الرياض.
السمعا� ،أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار،
ي
ي
اآلمل ،جامع البيان ف ي� تأويل القرآن /ط 1420/1ـه  2000 -م ،مؤسسة الرسالة.
كث� بن غالب
الط�ي ،ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن ي
ب
ي
أ� بكــر ،الجامــع ألحــكام القــرآن 1423 ،ـه 2003 /م ،دار عالــم الكتــب ،الريــاض ،المملكــة العربيــة
القرطـ ب يـى ،ابــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن ب ي
الســعودية.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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كتب متون الحديث ش
و�وحه:

النيســابوري ،أبــو عبــد هللا الحاكــم محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد ،المســتدرك عــى الصحيحـ ي ن
ـ� /ط/1ـ 1411ه– 1990م ،دار الكتــب العلميــة/
بـ يـروت.
ابن ماجه ،ابو عبد هللا محمد بن زيد القزوي�ن  ،نن
س� ابن ماجه ،دار احياء الكتب العربية.
ي
ش
والن� /القاهرة.
الطيالس/ط 1419/1ـه  1999 -م ،دار هجر للطباعة
أ� داود
أبو داود
الطيالس ،سليمان بن داود بن الجارود ،مسند ب ي
ي
ي
نن
أ� داود ،المكتبة العرصية ،صيدا /يب�وت.
أبو داود سليمان بن األشعث ،س� ب ي

أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/ط1419/1ـه ـ 1998م ،عالم الكتب /يب�وت.
البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ،األدب المفرد/ط ،1989 – 1409 /3دار البشائر اإلسالمية /يب�وت.
ال�مذي ،أبو عيىس محمد بن عيىس ،الجامع الكب� نن ت
ت
اإلسالم /يب�وت.
«س� ال�مذي»/ط1998 /2م ،ت بشار عواد ،دار الجيل ودار الغرب
ي
ي
ن
ين
الحرم� /القاهرة.
ا� ،ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ،المعجم األوسط ،دار
ب
الط� ي
ق
ـا�،
النيســابوري ،أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج ،المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا ( ،ت محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ت
ـر� /بـ يـروت.
دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
ج .كتب اللغة:

المن� ف� غريب ش
الكب� ،المكتبة العلمية /يب�وت.
ال�ح
الفيوم (ت :نحو 770ـه) ،المصباح
عل
ي
ي ي
ي
أبو العباس ،أحمد بن محمد بن ي

ين
للمالي� /يب�وت.
الجوهري ،أبو نرص إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /ط 1407/4هـ  1987 -م ،دار العلم
د أحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجم اللغة العربية المعارصة/ط 1429/1ـه  2008 -م ،عالم الكتب /يب�وت .
الكفوي ،ايوب موىس ،الكليات( ،تحقيق :عدنان درويش ومحمد المرصي)  ،مؤسسة الرسالة /يب�وت.
مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،مجموعــة مؤلفـ ي ن
ـ�( :إبراهيــم مصطـ فـى  /أحمــد الزيــات  /حامــد عبــد القــادر  /محمــد النجــار) ،المعجــم الوســيط ،دار
الدعــوة /مــر .
ج .المصادر األخرى:

ف
ـ� القرطـ ب يـى الظاهــري ،األخــاق والسـ يـر ي� مــداواة النفــوس/ط1399/2ـه 1979 -م ،دار
ابــن حــزم ،أبــو محمــد عـ يـ� بــن أحمــد بــن ســعيد األندلـ ي

اآلفــاق الجديــدة /بـ يـروت.
ن
العلم 1429/ـه ،دار عالم الفوائد /المملكة العربية السعودية.
القر�  ،اإلبداع
عل
ي
أحمد بن ي
ي
أنور الجندي ،مقدمات العلوم والمناهج /ط1399/1ـه1979 ،م ،دار االنصار ش
للن� والتوزي ــع /مرص.
ن ف
ن
المسلم� ي� الحضارة اإلنسانية/ط1430 /2ـه  2009 -م ،مؤسسة اقرأ /مرص.
الرسجا� ،ماذا قدم المسلمون للعالم -إسهامات
د .راغب
ي
ي
د .عبد الكريم بكار ،بناء األجيال /ط 1423/1هـ2002 -م ،ش
النا� :مجلة البيان{ كتاب}.
د� .
التفك�
عل الحمادي ،ش�ارة اإلبداع 1419/ـه ،مركز
ي
االبداع /ب ي
ي
د .ي

هونكه-مست�قة ألمانية ،شمس هللا ش
ش
ت�ق عىل الغرب( أثر الحضارة العربية ف ي� أوروبية) ،دار اآلفاق الجديدة ودار الجيل .
سيغريد
ـال ،دار ابــن عفــان/
ـاط ،االعتصــام ،ط1412 (1ه1992 /م)ـ ،تحقيــق :ســليم بــن عيــد الهـ ي
الشـ ب ي
ـاط� ،ابراهيــم بــن مــوىس بــن محمــد اللخـ ي
ـ� الغرنـ ي
المملكــة العربيــة الســعودية.

ف
االسالم.
العال للفكر
عبد القادر هاشم رمزي 1426/ـه ،مفهوم اإلبداع ي� النسقية اإلسالمية ،مجلة إسالمية المعرفة /المعهد
ي
ي

ـ� جــروان ،اإلبــداع مفهومــه ،معايـ يـره ،نظرياتــه ،قياســه ،تدريبــه ،مراحــل العلميــة لإلبــداع1423 ،ه  ،دار الفكــر للطباعــة والنـ شـر والتوزيـ ـ ــع/
فتـ ي
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عمــان ـ .

النابغ� ف� اإلسالم 1412 /ه ،دار القلم ش
ن
للن� والتوزي ــع /الكويت.
مرس  ،رعاية
كمال ابراهيم
ي ي
ي

موســوعة الفلســفية العربيــة ،مجموعــة كبـ يـرة مــن النخــب والمفكريــن مــن أهــل التخصصــات المختلفــة مــن مختلــف الــدول ،رئيــس التحريــر :د .معــن
زيــاد ،ط1986/1م ،مكتبــة مؤمــن قريــش .

ف
اإلسالم
أحكام الصداق ي� الفقه
ي
دراسة فقهية مقارنة
Ruling of the dowry in Islamic jurisprudence comparative
Juristic study
ف
بحــث مقــدم اىل مؤتمــر كليــة العلــوم االنســانية ي� جامعــة حلبجــة تحــت عنــوان( العلــوم
ف
االنســانية أســاس التغيـ يـر واالبــداع ي� المجتمــع)
د.ئاوات صالح عبد هللا
Dr. Awat Salih Abdalla
ف
مدرس ي�  /قسم أصول الدين /كلية العلوم االنسانية /جامعة حلبجة
Awat.abdulla@uoh.edu.iq
المقدمة
الحمــد هلل الــذي علــم بالقلــم علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد شأ�ف األنبيــاء والمرسـ ي ن
ـل� ،وعــى آلــه
وأصحابــه مفاتيــح الحكــم ومصابيــح الظلــم ،أمــا بعــد:
الب�يــة ،وهــو الطريقــة الـ تـى اختارهــا هللا تعــاىل لــ� تســتمر الحيــاة ش
فــإن النــكاح وســيلة مــن وســائل الحيــاة ش
الب�يــة ،ويتحقــق المطلــوب بــه  ،وهــو
ي
ي
تكاثــر األمــة والمباهــاة بهــا.
ً
كال مــن الزوجـ ي ن
ـ� باآلخــر ،وتنظيــم العالقــة بينهمــا عــى أســاس قيــام كل منهمــا بمــا عليــه مــن واجبــات تجــاه اآلخــر ،ومنهــا الصــداق الــذي هــو
ولحاجــة
ً
ً
ف
ف
حــق ش�عــه هللا للم ـرأة ي� زواجهــا اع ـزازا وتكريمــا لهــا .وألهميــة الموضــوع ي� حيــاة كل مــن الرجــل والم ـرأة أحببــت أن أتقــدم بهــذا الموضــوع والــذي
ف
ـام ،دراســة فقهيــة مقارنــة).
تحــت عنــوان ( :أحــكام الصــداق ي� الفقــه اإلسـ ي

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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التعريف بموضوع البحث:

ف
االسالم ،وذلك من خالل دراسة فقهية مقارنة.
هذا البحث محاولة لتسليط الضوء عىل أحكام الصداق ي� الفقه
ي

ت
ن
ن
ه مــن سـنن هللا الفطريــة الـ ت يـى فطــر النــاس عليهــا منــذ أن أهبــط
أهميــة الموضــوع :عــى االســام بتنظيــم العالقــات الزوجيــة بـ يـ� أفـراد المجتمــع الـ يـى ي
ً
آدم عليــه الســام عــى األرض ،وكتــب عليــه ،وعــى ذريتــه أن يعيشــوا عليهــا ،فقــد شــاء هللا أن تكــون عمــارة األرض ،وصــاح الحيــاة فيهــا مرتبطــا
بالزوجيــة الـ تـى نشــاهدها ف� اإلنســان .فالصــداق ف� ش
ال�يعــة لــه أحــكام وأنــواع وفيــه مســائل تحتــاج اىل البحــث والدراســة ،باالضافــة اىل حاجــة النــاس
ي
ي
ي
ف
ي� كل زمــان ومــكان لهــذا الموضــوع ،واهتمــام اإلســام بأحــكام الصــداق إنمــا هــو تكريــم للم ـرأة ،ورفــع لقيمتهــا وقدرهــا ،وحفــظ لحقوقهــا وقطــع
للخصومــة والـ تـراع ،واعطــاء كل ذي حــق حقــه.

أسباب اختيار الموضوع:
ت
ال� دفعت�ن ي الختيار هذا الموضوع هو:
من أهم األسباب ي
 .1حاجة االنسان بتوضيح أحكام األحوال الشخصية  ،خاصة الصداق..
ف
.2إن الصــداق لــه مكانــة عظيمــة ي� الحيــاة اإلنســانية ،بحيــث ال يســتقل بزمــان دون آخــر ،وأن بعــض مســائله المتجــددة يســتلزم بيــان حكمهــا عــى
ضــوء مــا ذكــره العلمــاء الســابقون
ين
المغرض� الذين يرون أن الصداق إهانة للمرأة ،ويجب عقد الزواج خاليا من الصداق ،وهذا بنظرتهم القارصة.
 .3تفنيد شبهات
 .3الرغبة ف ي� دراسة مسائل األحوال الشخصية.
العلم ف ي� هذا الموضوع.
 -4الحصول عىل الفائدة العلمية من خالل كتابة البحث
ي

منهجية دراسة الموضوع:

ً
ف
ف
ـدا دقيقـ ًـا قبــل بيــان حكمهــا ،ليبـ ي ن
ـ�
اعتمــدت ي� دراسـ ت يـى عــى منهــج العــرض والمقارنــة ،فبــدأت ي� كل الموضــوع بتحديــد عنــوان المســألة تحديـ
ً
ً
المقصــود مــن دراســتها ،ثــم بــدأت بتعريــف الكلمــات لغويــا واصطالحيــا.
ف
ف
ت
ـ� ي�
وإذا كانــت المســألة مــن المســائل الـ يـى ال خــاف عليهــا أذكــر حكمهــا بدليلهــا مــع توثيــق االتفــاق مــن المصــادر المعتـ بـرة ي� كتابــة البحــث العلـ ي
هــذا المجــال.
ـ� العلمــاء ،فقمــت بذكــر آراء الفقهــاء ،وجعلــت قــول جمهــور العلمــاء ف� ت
وإذا كانــت المســألة مــن المســائل الخالفيــة بـ ي ن
ال�تيــب األول ثــم ذكــرت بقيــة
ي
ً
ف
اآلراء تباعــا  ،واعتمــدت عــى الكتــاب والســنة ومــا يســتنبط منهــا ي� معالجــة الموضــوع ،واستأنســت لذلــك بأقــوال الفقهــاء واألئمــة المجتهديــن،
وعقــدت المقارنــة بينهمــا.
ً
ف
ف
ـام بتخريـ ـ ــج
وقمــت بعــزو اآليــات القرآنيــة الكريمــة اىل محلهــا ي� الســور بذكــر رقــم اآليــة ي� الســورة ،مــع ذكــر وجــه الداللــة لــكل آيــة ،فضــا عــن قيـ ي
ف
األحاديــث النبويــة ش
ال�يفــة واآلثــار مــن مصادرهــا مــع ذكــر وجــه الداللــة ،وهــذا بحســب الطــرق المعتمــدة ي� التخري ـ ــج بعزوهــا اىل مصادرهــا األصليــة،
ً
ف
ش
ت
ين
ال� ورد فيها الحديث
مقترصا عىل
الصحيح� عند ورود الحديث فيهما ،أو ي� أحدهما إن ورد فيه فقط ،وإال أ�ت إىل أغلب المصادر األخرى ي
إن لــم يــرد فيهمــا.
وثقــت أقــوال العلمــاء وآرائهــم مــن كتبهــم مبـ ش
ـا�ة مــا وجــدت إىل ذلــك ســبيال ،كمــا وثقــت آراء المذاهــب الفقهيــة وأدلتهــم مــن مصادرهــا األصليــة
المعتمــدة ،وذلــك لغــرض مناقشــتها وتحليلهــا بغيــة الوصــول إىل ال ـرأي الراجــح.
الم� ش
قوس� لك ال يختلط مع ت ن
ين
مبا�ة بعد ما نقلته منه ،ووضعت ي ن
وعزوت األقوال إىل أصحابها ،وذكرت المصادر ف� ت ن
الم�.
ب�
ي
ي
وكذلك رتبت المصادر والمراجع ف ي� نهاية البحث وذلك حسب الحروف األبجدية.
وقامت هندسة هذا البحث عىل بنائه ثالثة مباحث  ،مسبوقة بمقدمة ومتلوة بخاتمة.
وه هــذه -ضمنتهــا الحديــث عــى التعريــف بموضــوع البحــث ،وأســباب اختيــار الموضــوع وأهميتــه ،ومنهجيــة دراســة الموضــوع
أمــا المقدمــة – ي
وخطــة البحــث.
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وكان المبحث األول قد خصصته لتعريف الصداق ش
وم�وعيته وحكمه وحكمته.
ن
الثا� فقد خصصته لبيان أنواع الصداق وما يتفرع منه.
وأما المبحث ي
وأما المبحث الثالث فخصصته لبيان استقرار الصداق تعجيله وتأجيله وما يتفرع منه.
وأما الخاتمة فخصصتها ألهم النتائج ف ي� البحث.
ّ
ت
ث
ع خلـ ّـوه مــن نقــص وقصــور ،فمــا دام الكمــال هلل وحــده والعصمــة لألنبيــاء والرســل عليهــم الصــاة
هــذا هــو بحـ يـى كمــا رســمته ،وتلــك طاقـ يـى ،وال أد ي
ُّ
ّ
ف
ن
أ� لــم أدخــر جهــدا ي� ســبيل انجازهــا ،فــإن
والســام والخطــأ لإلنســان فــا بــد أن يتخلــل عمــل اإلنســان النقــص والقصــور وهــذا هــو الالئــق بــه وحسـ ب يـى ي
ُ
ـت فهــذا مــن فضــل هللا ســبحانه ،وإال فللمجتهــد إن أخطــأ نصيبــه ،وأرجــو أن ال يفوتـن ي ذلــك.
أصبـ
ُ
ف
وبـق ي يل أن أقــول أن هــذا عمــل يسـ يـر عشــت فيــه أســعد أيــام عمــري؛ ألنــه دراســة ي� ش�يعتنــا الغـراء ،وحاجــة للمجتمــع ،وأدعــو هللا تعــاىل أن يجعــل
ً
ً
عمـ يـ� هــذا خالصــا لوجهــه الكريــم ،وأن ينفعـن ي بــه وأن يجعلــه زادا يل يــوم الحســاب.

											

الباحث

المبحث االول
تعريف الصداق ش
وم�وعيته وحكمه وحكمته
ف
ن ف
ـنب� ي� هــذا المبحــث تعريــف الصــداق وحكمــه وحكمتــه ،وبنــاء عــى ذلــك ســنوزع دراســة هــذا المبحــث عــى أربعــة مطالــب ،يســلط الضــوء ي�
سـ ي
المطلــب األول عــى تعريــف الصــداق مــن الناحيــة اللغويــة واالصطالحيــة ،ويســلط الضــوء ف� المطلــب الثـ نـا� عــى ش
م�وعيــة الصــداق  ،ويســلط
ي
ي
الضــوء ف� المطلــب الثالــث عــى الحكــم الـ شـرع للصــداق ف� عقــد الــزواج ،ويســلط الضــوء ف� المطلــب الرابــع عــى الحكمــة مــن ش
م�وعيــة الصــداق
ي
ي
ي
ي
ف� ش
ال�يعــة االســامية.
ي

المطلب األول
تعريف الصداق
ْ َ ٌ
ُ ُ ٌ
أوال :تعريــف الصــداق لغــة :الصــداق بفتــح الصــاد وكرسهــا ف� اللغــة :مهــر المـرأة ،وجمعهــا ف� ن
أد� العــدد أص ِدقــة والكثـ يـر صــدق ،وقــد أصــدق المـرأة
ي
ي
حـ ي ن
ـ� تزوجهــا :أي جعــل لهــا صداقــا ،وقيــل أصدقهــا :ســى لهــا صداقــا ( .أبوعبــد هللا الـرازي1420،ـه 1999 /م ،ب .ط ،ص ،174:وابــن منظــور،

 1414ـه ،197/10 ،ب.ط ،ومرتـىض

الزبيــدي،

 ،13/26ص ،511:ب.ط).

ً
ثانيا :تعريف الصداق اصطالحا:

ُ ْ
ف
ف
ت
ـر�،
 -1عنــد الحنفيــة الصــداق هــو « :المــال الــذي يجــب ي� عقــد النــكاح عــى الــزوج ي� مقابلــة منافــع البضــع إمــا بالتســمية أو بالعقــد»( .البابـ ي
.)316/3
أو بأنه «ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء» ( .ابن عابدين1412 ،ـه 1992 -م ،101/3 ،ب.ط ).
ق
ف
الدسو� ،294/2 ،والصاوي ،428/2 ،ب.ط).
نظ� االستمتاع بها»(.
 -2عند المالكية الصداق هو« :ما يجعل للزوجة ي� ي
ي
ً
( ش
 -3عنــد الشــافعية الصــداق هــو« :مــا وجــب بنــكاح أو وطء أو تفويــت ُب ْضــع قهـرا ،كرضــاع ورجــوع شــهود».
ال�بيـن ي 1415 ،ـه 1994 -م،
 ،366/4ب.ط).

ف
ف
ف
ت ض
ا� الطرفـ ي ن
ـ� أم الحاكــم ،أم العــوض ي� نحــو النــكاح
ـ� ي� العقــد أم فــرض بعــده بــر ي
 -4عنــد الحنابلــة الصــداق هــو « :العــوض ي� النــكاح ،ســواء سـ ي
ت
ـو� ،128/5 ،ب.ط).
كــوطء الشــبهة والزنــا بأمــة أو مكرهــة»( .البهـ ي
 -5عنــد المعارصيــن :وعرفــه الدكتــور وهبــة الزحيـ يـ� بأنــه :هــو المــال الــذي تســتحقه الزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد عليهــا أو بالدخــول بهــا حقيقــة.
(الزحيـ يـ� ،6758/9 ،ب.ط).
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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والذي يبدو أنهم متفقون عىل مع�ن الصداق وان اختلفوا ف ي� األلفاظ.
ً
تعريفا من ي ن
ب� التعاريف ونقول:
لذا يمكن لنا أن نختار
الصداق :هو المال الذي يجب ف ي� عقد النكاح عىل الزوج لزوجته إما بالتسمية أو بالعقد.
ف
ُ
والحبــاء ،وزاد بعضهــم ي� أســمائه اســم (الطــول) لقولــه
ه :المهــر ،الصدقــة ،النحلــة ،الفريضــة ،واألجــر ،والعالئــق والعقــرِ ،
وللصــداق أســماء أخــرى ي
َ
ً
َّ َ َ ُ َ
ون ن َك ً
َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ُْْ َ ْ
ََْ ْ َ ْ
احا)
تعاىل :ومن لم يســت ِطع ِمنكم طول) (ســورة النســاء من اآلية .)٢٥ :وزاد بعضهم اســم ( النكاح) لقوله تعاىل :وليســتع ِف ِف ال ِذين ل ي ِجد ِ
ســورة النــور مــن اآليــة.٣٣ :
ت
البابر� ،316/3 ،وعبد الكريم زيدان،ط2012 ،4م.)49/7 ،
«.
ي

ن
الثا�
المطلب
ي

ش
م�وعية الصداق
األصل ف� ش
م�وعية الصداق الكتاب والسنة واالجماع.
ي
ً
أوال :الق ران الكريم:
ُ
ِّ
َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
ـ� َغـ ْ َـر ُم َســافح نَ
َ
الن َسـ َ
ـاء
�) (ســورة النســاء مــن اآليــة .)٢٤ :وقولــه تعــاىلَ :وآتــوا
-1قــال تعــاىل :وأ ِحــل لكـ ْـم مــا ور َاء ذ ِلكـ ْـم أن تبتغــوا ِبأمو ِالكـ ْـم مح ِص ِنـ ي ن ي
ِ ِ ي
ًَ
َ
َص ُدق ِات ِهـ َّـن ِن ْحلــة)( .ســورة النســاء مــن اآليــة.)4 :
ُ
وجــه الداللــة :أعطوهــن مهورهــن عــن طيبــة انفســكم ،أي آتوهــن صدقاتهــن ناحلـ ي ن
ـ� طيـ ب يـى النفــوس باإلعطــاء أو مــن الصدقــات أي منحولــة معطــاة
عــن طيبــة األنفــس (.الزمخـ شـري ،ط1407 ،4ه.)470/1 ،

قــال أبــو عبيــد :يعـن عــن طيــب نفــس بالفريضــة الـ تـى فرضهــا هللا تعــاىل .وقيــل :النحلــة تعـن الهبــة؛ ألن كل واحــد مــن الزوجـ ي ن
ـ� يســتمتع بصاحبــه،
ي
ي
ي
ـدس ،ط1407 ،3ه.)209/7 ،
وجعــل الصــداق للمـرأة ،فكأنــه عطيــة بغـ يـر عــوض ( .ابــن قدامــة المقـ ي
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ً
َ
َ َ ُ
يضة) ( ،سورة النساء من اآلية.)٢٤ :
 -2قال تعاىل( :ف َما ْاست ْمت ْعت ْم ِب ِه ِمنهن فآتوهن أجورهن ف ِر
وغ�ها تدل عىل ش
م�وعية الصداق ف ي� كل الزواج الصحيح.
أجورهن -أي مهورهن .هذه االية الكريمة ي
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ن
ض
إ� تزوجــت امـرأة عــى وزن
ر� هللا عنــه أن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم رأى عــى عبــد الرحمــن بــن عــوف أثــر صفــرة قــال مــا هــذا قــال ي
 -1عــن أنــس ي
َْ
نــواة مــن ذهــب قــال بــارك هللا لــك أو ِلـ ْـم ولــو بشــاة .البخــاري،ط1422 ،1ه .24/7 ،والنيســابوري  ،مســلم،ب.ط.1042/2 ،
ض
ر� هللا عنــه أن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم أعتــق صفيــة وتزوجهــا ،وجعــل عتقهــا صداقهــا ،وأولــم عليهــا بحيــس.
 -2عــن أنــس بــن مالــك ي
( البخــاري1422 ،ه .24/7 ،والنيســابوري  ،مســلم.)1045/2 ،
ض
ر� هللا عنــه ،قــال :أتــت النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم امـرأة ،فقالــت :إنهــا قــد وهبــت نفســها هلل ولرســوله صــى هللا عليــه
 -3عــن ســهل بــن ســعد ي
ف
وســلم ،فقــال :مــا يل ي� النســاء مــن حاجــة  ،فقــال رجــل :زوجنيهــا ،قــال :أعطهــا ثوبــا  ،قــال :ال أجــد ،قــال :أعطهــا ولــو خاتمــا مــن حديــد  ،فاعتــل لــه،
فقــال :مــا معــك مــن القــرآن؟ قــال :كــذا وكــذا ،قــال :فقــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن ( .البخــاري1422 ،ه .192/6 ،والنيســابوري  ،مســلم،
.)1040/2

ً
هذه األحاديث كلها تدل عىل ش
م�وعية الصداق ف� الزواج الصحيح .ت
ح� ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه لم يخل زواجا من مهر.
ي
ً
ف
ش
ـدس،ب.ط،
ثالث ــا :االجم ــاع :وقــد أجمــع المســلمون مــن صــدر اإلســام اىل يومنــا هــذا عــى م�وعيــة الصــداق ي� الــزواج ( .ابــن قدامــة المقـ ي
.)209/7
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حكم الصداق

َ ً
ِّ َ َ ُ َ
ُ
ً ف
ـاء َصدق ِات ِهـ َّـن ِن ْحلــة) (ســورة
الصــداق واجــب ش�عــا ي� كل عقــد نــكاح عــى الــزوج لزوجتــه بمجــرد عقــد النــكاح الصحيــح لقولــه تعــاىلَ (:وآتــوا النسـ
النســاء مــن اآليــة.)4 :
َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
� َغ ْ َ� ُم َسافح نَ
َ
�) (سورة النساء من اآلية.)٢٤ :
ولقوله تعاىل( :وأ ِحل لك ْم ما ور َاء ذ ِلك ْم أن تبتغوا ِبأمو ِالك ْم مح ِص ِن ي ن ي
ِ ِ ي
صفة هذا الواجب وموقعه من العقد:
اختلف الفقهاء ف ي� هل أن المهر ركن من أركان عقد الزواج أم ش�ط من ش�وط صحته أم ال.
ً
ً
القول األول :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية إىل أن الصداق ليس ركنا من أركان عقد الزواج وال ش�طا
ن
ش ئ ت
ش
ـا�،ب.ط ،198/1 ،والشـ يـرازي،ب.ط،
مــن �وط صحتــه بــل هــو أثــر نــا� وم�تــب عــن العقــد .فالعقــد يقتضيــه وإن اتفقــا عــى نفيــه (.المرغينـ ي
 ،462/2وابــن قدامــة ،210/7 ،وابــن حــزم،ب،ط ،50/9 .وابــن مفتــاح،ب.ط.)252/2 ،
أدلتهم:
استدل الجمهور بجملة أدلة منها:
ً
أوال :القرآن الكريم:
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ً
يضة) (سورة البقرة من اآلية.)٢٣٦:
قال تعاىل :ل جناح عليكم ِإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تف ِرضوا لهن ف ِر

ً
وجــه الداللــة :هــذه اآليــة الكريمــة تنــص عــى صحــة الطــاق قبــل الدخــول وبــدون تســمية المهــر ،وال طــاق إال إذا كان النــكاح صحيحــا حيــث أن
ً
الطــاق فــرع صحــة النــكاح ،فــدل عــى أن المهــر ليــس ركنــا مــن أركان عقــد النــكاح وال ش�طــا لصحــة عقــد النــكاح .ينظــر ( :القرطـ ب يـى،ط2،1964م،
 ،197/3والشـ يـرازي ،462/2 ،وابــن قدامــة.)210/7 ،
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ر� هللا عنــه أن النــى صــى هللا عليــه وســلم قــال لرجــل « :أتـ ض
ض
ـر� أن أزوجــك فالنــة؟ « قــال :نعــم ،وقــال للمـرأة « :أترضـ ي ن
ـ�
بي
 -1عــن عقبــة بــن عامــر ي
أن أزوجك فالنا؟ « ،فقالت :نعم  ,فزوج أحدهما صاحبه ،ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شــيئا ( .البيهقيب.ط1994،م.)379/7 ،
ً ف
وجــه الداللــة :هــذا الحديــث يــدل عــى أن الصــداق ليــس ركنــا وال ش�طــا ي� العقــد ،ولــو كان كذلــك لمــا تركــه رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم لكنــه
لمــا لــم يفعــل دل عــى صحــة العقــد بــدون تســمية.
ت ف
ض
أ� ي� رجــل تــزوج ام ـرأة فمــات قبــل أن يدخــل بهــا ولــم يســم لهــا صداقــا
ر� هللا عنــه ي
 -2عــن عبــد هللا بــن عتبــة بــن مســعود ،أن ابــن مســعود ي
ف
فاختلفــوا إليــه ي� ذلــك شــهرا أو قريبــا مــن شــهر فقالــوا :ال بــد أن تقــول فيهــا قــال « :أقـض ي أن لهــا صــداق امـرأة مــن نســائها ال وكــس وال شــطط ولهــا
ـ� ومــن الشــيطان ،وهللا ورســوله بريئــان مــن ذلــك « فقــام رجــل يقــال
المـ يـراث ،وعليهــا العــدة فــإن يكــن صوابــا فمــن هللا ،وإن يكــن خطــأ فمــن نفـ ي
ف
لــه معقــل بــن ســنان وقــال :نشــهد أن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم قـىض ي� امـرأة منــا يقــال لهــا بــروع بنــت واشــق األشــجعية مثــل قضائــك هــذا
ـ� وافــق قضــاؤه قضــاء رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم ( .البيهـق  ،399/7 ،ت
ض
ر� هللا عنــه فرحــا شــديدا حـ ي ن
وال�مــذي،ب.ط،
ففــرح ابــن مســعود ي
ي
ئ
ـا�،ط1420 ،5ه.)121/6 ،
 ،442/3 ،1998والنسـ ي
ً
ً
غ� ذكر المهر ،وأن المهر ليس ركنا وال ش�طا ف ي� العقد.
وجه الداللة :هذا الحديث يدل عىل صحة عقد الزواج من ي
ثالث ـ ًـا :المعق ــول :فــإن الغــرض مــن النــكاح االســتمتاع وتوابعــه دون المهــر ،وذلــك قائــم بالزوجـ ي ن
ـ�؛ ألن كل واحــد منهمــا ركــن مــن أركان العقــد فعــدم
ف
ف
ـا� وجــود الماهيــة .ينظــر( :عمـ يـرة،ب.ط1998،م.)276/3 ،
ذكــر المهــر ي� العقــد ال ينـ ي
ن
ف
ـ� المهــر ،فيفســخ العقــد قبــل الدخــول ال بعــده ،ويجــب
القــول الثـ ي
ـا� :ذهــب المالكيــة إىل أن الصــداق مــن أركان عقــد النــكاح  ،وال يصــح النــكاح مــع نـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ق
ـو�،ب.ط.294/2 ،
مهر المثل بعد الدخول .ينظر :ابن رشــد،ب.ط ،45/3 ،والنفراوي،ب.ط ،4/2 ،والدسـ ي
أدلتهم:
استدل المالكية عىل قولهم بجملة أدلة منها:
ً
أوال :القرآن الكريم:
ًَ
َ
ُ ِّ
 -1قال تعاىلَ (: :وآتوا الن َس َاء َص ُدق ِات ِه َّن ِن ْحلة) (سورة النساء من اآلية.)4 :
ُ ُ َ َّ ْ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ :
وه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن) (سورة النساء من اآلية.)٢٥ :
 -2قال تعاىل فان ِكحوهن ِب ِإذ ِن أه ِل ِهن وآت
وقالوا :إن عقد النكاح عقد معاوضة يفتقر إىل المهر كعقد البيع يفتقر إىل الثمن.
ـر� :وقــال علماؤنــا :إن هللا ســبحانه جعــل الصــداق عوضــا ،وأجـراه مجــرى ســائر أعــواض المعامــات المتقابــات ،بدليــل قولــه تعــاىل:
وقــال ابــن العـ ب ي
ُ
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ً
َ
َ َ ُ
يضــة) ( ،ســورة النســاء ،مــن اآليــة.)٢٤ :
(ف َمــا ْاســت ْمت ْعت ْم ِبـ ِـه ِمنهــن فآتوهــن أجورهــن ف ِر
ف
فســماه أج ـرا ،فوجــب أن يخــرج بــه عــن حكــم النحــل إىل حكــم المعاوضــات .وأمــا تعلقهــم بــأن كل واحــد مــن الزوجـ ي ن
ـ� يتمتــع بصاحبــه ويقابلــه ي�
عقــد النــكاح ،وأن الصــداق زيــادة فيــه فليــس كذلــك؛ بــل وجــب الصــداق عــى الــزوج ليملــك بــه الســلطنة عــى المـرأة ،ويـنز ل معهــا م�نز لــة المالــك مــع
المملــوك فيمــا بــذل مــن العــوض فيــه ،فتكــون منفعتهــا بذلــك لــه فــا تصــوم إال بإذنــه ،وال تحــج إال بإذنــه ،وال تفــارق م�نز لهــا إال بإذنــه ،ويتعلــق حكمــه
ت
ـر�،ط3،202م.)414/1 ،
بمالهــا كلــه حــى ال يكــون لهــا منــه إال ثلثــه ،فمــا ظنــك ببدنهــا( .ابــن العـ ب ي
ت
ـ� وأدلــة كل مــن الجمهــور والمالكيــة يتبـ ي ن
ال�جيــح :بعــد عــرض القولـ ي ن
ـ� لنــا أن مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء هــو ال ـرأي الراجــح وذلــك لقــوة أدلتهــم
الـ ت يـى يســتدل بهــا وهللا أعلــم.

المطلب الرابع
الحكمة من وجوب الصداق

ـا�ة ش�يفــة ،وبنـ ً
ـا�ة زوجتــه معـ ش
ت�يـ ـ ــع الصــداق إنمــا ه إظهــار صــدق رغبــة الــزوج ف� معـ ش
والحكمــة مــن ش
ـاء عــى حيــاة زوجيــة كريمة.كمــا أنــه فيــه
ي
ي

تمكـ ي ن
ـ� للم ـرأة مــن أن تتهيــأ للــزواج بمــا تحتاجــه مــن لبــاس ،ونفقــات.
ً
وإنمــا جعــل اإلســام الصــداق عــى الــزوج ،رغبــة منــه ف ي� صيانــة الم ـرأة ،مــن أن تمتهــن كرامتهــا ف ي� ســبيل جمــع المــال ،الــذي تقدمــه مه ـرا للرجــل.
(الخــن ،والبغــا ،ش
وال�بــج ي 2000 ،م.)72/2 ،
ّ
وإن ف� إيجــاب الصــداق عــى الرجــل توافقـ ًـا مــع الفطــرة ش
الب�يــة الـ ت يـى فطــر عليهــا كل مــن الرجــل والم ـرأة ،فالرجــل أقــدر عــى العمــل مــن الم ـرأة
ي
ف
ف
ف
فــكان عليــه كســب المــال والمـرأة عليهــا العمــل ي� البيــت ،ولــو كلفــت المـرأة العمــل لجمــع مــال المهــر لــكان ي� ذلــك امتهــان لكرامتهــا ،ويالحــظ هــذا ي�
ً
ً
المجتمعــات الـ ت يـى تجعــل المهــر واجبــا عــى المـرأة ،ولهــذا أ كــرم اإلســام المـرأة ولــم يكلفهــا مثــل هــذا العنــاء ،وجعــل المهــر واجبــا عــى الرجــل ليكــون
ً
ّ
ً
ف
رمـزا منــه إلكـرام المـرأة ودليــا عــى رغبتــه فيهــا ببذلــه أعــز مــا يملــك ي� ســبيلها ،ولهــذا قالــوا :إن الصــداق ضــد الكــذب ،ألن دخولــه بينهمــا دليــل عــى
صدقهمــا ف ي� موافقــة الـ شـرع واقـ تـران كل واحــد منهمــا باآلخــر.
ً
ّ
ً ف
ّ ف
وإن ي� جعلــه واجبــا عــى الرجــل مــا يجعــل الرجــل أ كـ ثـر ترويــا ي� إيقــاع الطــاق لمــا يلحــق بــه مــن �ض ر ،وألن مصالــح النــكاح ومقاصــده ال تحصــل إال
بالموافقــة وال تحصــل الموافقــة إال إذا كانــت الم ـرأة عزيــزة مكرمــة عنــد الــزوج ،وال عــزة إال بانســداد طريــق الوصــول إليهــا إال بمــال لــه خطــر عنــده.
ق
ـو� ،294/2 ،والرسطــاوي ،ص.)99:
ينظــر ( :الدسـ ي
ً
ً
ف
وأيضــا الحكمــة مــن وجــوب الصــداق ي� النــكاح أنــه ش�ع إلظهــار ش�ف محــل هــذا العقــد ،فهــو لــم يـ شـرع بــدال كالثمــن للمبيــع أو كاألجــرة للمأجــور ،أو
ً
عوضــا لالنتفــاع بالمـرأة؛ ألنــه لــو كان كذلــك لوجــب تقديــم تســميته ،وصـ ّـح عقــد النــكاح بــدون هــذه التســمية.
ًَ
ِّ َ َ ُ َ
ً
ُ
ّ
ً
ـاء َصدق ِات ِهـ َّـن ِن ْحلــة) ( ،ســورة النســاء
ويؤيــد أن الصــداق ش�ع إلظهــار ش�ف محــل عقــد النــكاح ،ولــم يـ شـرع عوضــا أو بــدال قولــه تعــاىلَ (: :وآتــوا النسـ
مــن اآليــة.)4 :
ف
يت�عوا بإعطاء المهور نحلة منهم ألزواجهم.
والخطاب ي� هذه اآلية الكريمة لألزواج ،أمرهم هللا تعاىل أن ب
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 401

ًَ
(القرط�.)24-23/5 ،
و ِ(ن ْحلة ) يدل عىل ذلك؛ ألن أصلها من العطاء.
بي
َ ً
و(ن ْحلــة ) تطلــق عــى مــا ينحلــه اإلنســان ويعطيــه هبــة عــن طيــب نفــس بــدون مقابلــة عــوض .وأن هــذا العطــاء – المهــر -آيــة مــن آيــات المحبــة،
ِ
ـر� ،وتوثيــق عــرى المــودة ،والرحمــة ،وأنــه واجــب حتــم ال تخيـ يـر فيــه ( .محمــد رشــيد رضــا،ب.ط.)307/4 ،
وصلــة القـ ب
وعىل هذا القول فالمهر عطية ،ولكن هذه العطية ممن؟ فيه احتماالن:
ً
ف
ـيئا؛ ألن ُ
البضــع ي� ملــك المـرأة بعــد النــكاح كهــو قبلــه ،والــزوج أعطاهــا المهــر
أحدهمــا :أنــه-أي المهــر -مــن الــزوج ،وذلــك ألن الــزوج ال يملــك بدلــه شـ
ًَ
ً
ولــم يأخــذ منهــا عوضــا يملكــه ،فــكان ف ي� معـ نـى ِ(ن ْحلــة ) الـ ت يـى ليــس بإزائهــا بــدل ،وإنمــا الــذي يســتحقه الــزوج منهــا بعقــد النــكاح هــو االســتباحة ال الملــك.
ت
ن
ن
ت ً ن
ـؤ� الزوجــة
ـا� :وقــد قالــه البعــض وهــو أن هللا تعــاىل جعــل منافــع النــكاح مــن قضــاء الشــهوة والتوالــد مشــركا بـ يـ� الزوجـ يـ� ،ثــم أمــر الــزوج بــأن تـ ي
الثـ ي

المهــر ،فــكان ذلــك عطيــة مــن هللا تعــاىل ابتــداء ( .ال ـرازي ،ط3،1420ه.)492/9 ،
ي�ع ف� مقابلة منفعة ُ
لذلك نقول أن المهر لم ش
البضع ،وإنما ش�ع إلعزاز المرأة وإكرامها ،وهو نحلة لها.
ي

ن
الثا�
المبحث
ي
أنواع الصداق
ف
ـنب� ف� هــذا المبحــث أنــواع الصــداق ،وبنــاء عــى ذلــك ســنوزع دراســة هــذا المبحــث عــى مطلبـ ي ن
ن
ـ� ،يســلط الضــوء ي� المطلــب األول عــى المهــر
سـ ي ي
ً
ً
المســى ،ويســلط الضــوء عــى مــا يصلــح يكــون صداقــا ،ويســلط الضــوء عــى جعــل المنفعــة صداقــا ،ويســلط الضــوء عــى حكــم جعــل الصــداق تعليــم
ف
ن
ـا� عــى مهــر المثــل ،ويســلط الضــوء عــى تقديــر مهــر المثــل.
القــرآن ،ويســلط الضــوء ي� المطلــب الثـ ي

المطلب االول
المهر المسىم
الفرع األول :تسمية المهر:
ف
ّ
ـدس :ويســتحب أن ال يعــرى النــكاح عــن تســمية الصــداق ( .ابــن
يســن تســمية الصــداق – أي تحديــد مقــداره -ي� عقــد الــزواج وقــال ابــن قدامــة المقـ ي
ُ
ـدس .)4/8 ،وقــال الرمـ يـ� :وتسـ ّـن تســميته ،أي تســمية المهــر( .الرمـ يـ�،ب.ط.)328/6 ،
قدامــة المقـ ي
ّ
ف
وغ�هــن ويـ ت زـروج فلــم يكــن ُيخــى
واســتدل العلمــاء عــى اســتحباب تســمية الصــداق ي� عقــد الــزواج أن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم كان يــزوج بناتــه ي
ذلــك مــن تســمية المهــر فيــه.
عــن ســهل بــن ســعد قــال  :أتــت النـ ب يـى صــى هللا عليــه و ســلم ام ـرأة فقالــت إنهــا قــد وهبــت نفســها هلل ولرســوله صــى هللا عليــه و ســلم فقــال  :مــا
ف
يل ي� النســاء مــن حاجــة  ،فقــال رجــل زوجنيهــا قــال :أعطيهــا ثوبــا  ،قــال :ال أجــد قــال :أعطهــا ولــو خاتمــا مــن حديــد ،فاعتــل لــه فقــال :مــا معــك مــن
ً
ف
ف
القــرآن ،قــال :كــذا وكــذا قــال :فقــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن( .ســبق تخريجــه ،ص ).6 :وألن ي� تســمية المهــر ي� عقــد الــزواج دفعــا للخصومــة
ـ� الزوجـ ي ن
بـ ي ن
ـ�.

وإنمــا لــم يحملــوا فعلــه صــى هللا عليــه وســلم عــى الوجــوب ،لإلجمــاع عــى جــواز إخــاء عقــد الــزواج مــن تســمية المهــر  ،وإن كان ذلــك مــع الكراهــة
لمخالفــة فعــل النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم( .الخــن والبغــا،ط2000 ،2م.)73/2 ،
ً
ن
الثا� :ما يصلح يكون صداقا:
الفرع
ي
ً
َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
ً
َْ َ ُ ُ ْ
ـ� َغـ ْ َـر ُم َســافح نَ
َ
�) (ســورة النســاء ،مــن
كل مــا كان مــاال جــاز أن يكــون صداقــا لقولــه تعــاىل( :وأ ِحــل لكـ ْـم مــا ور َاء ذ ِلكـ ْـم أن تبتغــوا ِبأمو ِالكـ ْـم مح ِص ِنـ ي ن ي
ِ ِ ي
اآليــة.)24 :

ً
ف
ً ف
والمــال الــذي ُيبتـىغ بــه النــكاح بــأن ُيجعــل صداقــا فيــه هــو مــا جــاز تملكــه وحـ ّـل االنتفــاع بــه ش�عــا ي� األحــوال العاديــة -أي ي� حــال الســعة واالختيــار -ال
ف ي� حال ال�ض ورة واالضطرار.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
ً
وعــى هــذا فاألمــوال المنقولــة وغـ يـر المنقولــة القيميــة والمثليــة الـ ت يـى يجــوز تملكهــا ويحــل االنتفــاع بهــا ش�عــا تصلــح أن تكــون صداقــا إذا كانــت معلومــة
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ً ف
يعت� ماال متقوما ي� حق المسلم لعدم حل االنتفاع به ش�عا كالخمر
يعت� ماال أصال كالميتة حتف أنفها ،أو ما ال ب
ومقدورا عىل تسليمها .أما ما ال ب
ً
والخ�نز يــر فــا تصــح تســميته مهـرا ف ي� عقــد النــكاح.
ً
ف
ويشـ تـرط ي� المــال الــذي يصلــح أن يكــون مهـرا باإلضافــة إىل معلوميتــه وحـ ّـل االنتفــاع بــه والقــدرة عــى تســليمه أن يكــون لــه نصــف يتمـ ّـول أي ُيتخــذ
ً
مــاال عــادة بحيــث إذا طلقهــا قبــل الدخــول ب ـق ي لهــا مــن نصــف المهــر الــذي تســتحقه مــال حــال .وعــى هــذا ،فمــا ال يتمــول عــادة كحبــة حنطــة ال
ً
ش ن
ـدس.)217/7 ،
يجــوز أن يكــون صداقــا ( .ال�بيـ ي  ،375-374/4 ،ابــن قدامــة المقـ ي
ً
الفرع الثالث :جعل المنفعة صداقا:
ً
ف
صداقا اىل ي ن
قول�:
اختلف الفقهاء ي� جعل المنافع
ً ف
القــول األول :ذهــب جمهــور العلمــاء إىل جــواز تســمية المنافــع صداقــا ي� عقــد النــكاح كســكن الــدار أو منفعــة عمــل يقــوم بــه حــر أو عبــد .وب ـهــذا قــال
ـدس ،212/7 ،وابــن حــزم ،91/9 ،وابــن مفتــاح،
الشــافعية والحنابلــة والظاهريــة والزيديــة والجعفريــة ( .الشـ يـرازي  .463/3،وابــن قدامــة المقـ ي
 ،256/2والحـ يـ�،ب.ط.)324-323/2 ،
أدلتهم:
ت
يأ�:
استدل الجمهور عىل قولهم بجملة أدلة منها ما ي
ً
أوال القرآن الكريم:
ْ
ُ َ ُ
َ َ
� َع َل َأ ْن َتأ ُج َر ن� َث َم ن َ
ال إ نِّ� أر ُيد أ ْن أ ْن ِك َح َك إ ْح َدى ْاب َن تَ َّ
� َه َات ْي ن
ا� ِح َج ٍج) ( سورة القصص ،من اآلية.)٢٧ :
قال تعاىل ( :ق ِ ي ِ
ِ
ِي
ِي
ِ
ي
ً
ً
الرع صداقا ،وهذا يدل عىل جواز جعل المنافع صداقا.
وجه الداللة :فجعل
ي
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
عــن ابــن عبــاس  ,قــال :قــال رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم« :أنكحــوا األيــاىم»  ,ثالثــا ،وأدوا العالئــق  ,قيــل :مــا العالئــق بينهــم يــا رســول هللا؟ ,
قــال« :مــا تـر ض
ا� عليــه األهلــون  ,ولــو قضيــب مــن أراك» ( .الــدار قطـن ي  1424 ،ـه  2004 -م.)357/4 ،
ف
وجــه الداللــة :ألنهــا منفعــة يجــوز العــوض عنهــا ي� اإلجــارة ،فجــازت صداقــا ،كمنفعــة العبــد .وقولهــم :ليســت مــاال .ممنــوع؛ فإنهــا تجــوز المعاوضــة
ف
ف
ـدس.)212/7 ،
عنهــا وب ـهــا .ثــم إن لــم تكــن مــاال ،فقــد أجريــت مجــرى المــال ي� هــذا ،فكذلــك ي� النــكاح ( .ابــن قدامــة المقـ ي
والقاعــدة عنــد الجمهــور كل ماجــاز ثمنـ ًـا ف� البيــع أو أجــرة ف� اإلجــارة مــن العـ ي ن
ـ� والديــن ،والحــال والمؤجــل ،والقليــل والكثـ يـر ،ومنافــع الحــر ولعبــد
ي
ي
ً
وغ�همــا جــاز أن يكــون صداقــا.
ي
ت
ت
يأ�:
وي�تب عىل ذلك ما ي
ً
ً
ً
ً
ً
سواء كان خدمة معينة لها كسنة مثال جاز .وكذلك لو جعل مهرها
يجوز أن يكون المهر عمال يقوم به الزوج حرا كان أو عبدا فيه منفعة لزوجته
أن يبـن دارهــا ،أو يخيــط ثوبـ ًـا لهــا ،أو يــرىع غنمهــا مــدة معينــة ،أو يعلمهــا صناعــة معينــة ،أو يعلمهــا فقهـ ًـا ،أو لغــة ،أو غـ يـر ذلــك مــن العلــوم ش
ال�عيــة ،أو
ي
ً
ً
المســاعدة لهــا الـ ت يـى يجــوز أخــذ األجــرة عــى تعليمهــا ،جــاز ذلــك مهـرا وصحــت تســميته؛ ألنــه يجــوز أخــذ األجــرة عليــه فجــاز صداقــا لهــا كمنافــع الــدار.
والحل.)324-323/2 ،
المقدس ،212/7 ،وابن حزم ،91/9 ،وابن مفتاح،256/2 ،
الش�ازي  .463/3،وابن قدامة
( ي
ي
ي
ن
الثا� :ذهب الحنفية إىل التفصيل:
القول ي
ً
أوال :منافع األعيان:

ً
ً ف
عنــد الحنفيــة :منافــع األعيــان مــن المنقــوالت والعقــارات تصــح تســميتها مهـرا ي� عقــد النــكاح؛ ألن هــذه المنافــع تعتـ بـر أمــواال أو أنهــا ألحقــت باألمــوال
ف ي� ســائر العقــود لمــكان الحاجــة إليهــا فكــذا ف ي� النــكاح.
ن
ـا� رحمــه هللا :ولــو تزوجهــا عــى منافــع ســائر األعيــان مــن ســك�ن داره وخدمــة عبيــده وركــوب دابتــه والحمــل عليهــا وزراعــة أرضــه
وقــال االمــام الكاسـ ي
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ف
ونحــو ذلــك مــن منافــع األعيــان مــدة معلومــة صحــت التســمية؛ ألن هــذه المنافــع أمــوال أو التحقــت باألمــوال ش�عــا ي� ســائر العقــود لمــكان الحاجــة،
ف
ن
ـا� ،ط.)279/2 ،2،1986
والحاجــة ي� النــكاح متحققــة ،وإمــكان الدفــع بالتســليم ثابــت بتســليم محالهــا ( .الكاسـ ي
ً
ثانيا :منافع الحر:
أما منافع الشخص الحر ففيها عند الحنفية تفصيل:
.1جعل مهرها خدمتها:

ف
وأ� يوسف.
أ� حنيفة ب ي
قالوا :لو تزوج رجل حر امرأة عىل أن يخدمها سنة فالتسمية فاسدة ،ولها مهر المثل ي� قول ب ي
ن
الشيبا� :التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة.
وعند مـحمد بن الحسن
ي

وأ� يوســف أن المنافــع ليســت بأمــوال متقومــة ،ولهــذا لــم تكــن مضمونــة بالغصــب واإلتــاف ،وإنمــا يثبــت لهــا حكــم المتقــوم
أ� حنيفــة ب ي
ووجــه قــول ب ي
ً
ً
ً
ف
ي� ســائر العقــود ش�عــا للـرض ورة دفعــا للحاجــة بهــا ،وال يمكــن دفــع الحاجــة بهــا هنــا؛ ألن الحاجــة ال تندفــع إال بالتســليم وأنــه ممنــوع عنــه ش�عــا ألن
ً
اســتخدام الحــرة زوجهــا الحــر حـرام لكونــه اســتهانة وإذالال وهــذا ال يجــوز ،ولهــذا ال يجــوز لالبــن أن يســتأجر أبــاه للخدمــة ،فــا تســلم خدمــة الــزوج
ش ً
ً
ـ� مــا ال قيمــة لــه
لهــا �عــا ،فــا يمكــن دفــع الحاجــة بهــا فلــم يثبــت لهــا التقــوم ،فبقيــت عــى األصــل-أي عــى أنهــا ليســت أمــواال ،-فصــار كمــا لــو سـ ي
ن
�نز
ـا�.)279-278/2 ،
كالخمــر والخ يــر ،وهنــاك ال تصــح التســمية ويجــب مهــر المثــل كــذا هاهنــا ( .الكاسـ ي
ف
ف
ن
ـيبا� أن منافــع الحــر مــال؛ ألنهــا مــال ي� ســائر العقــود حـ تـى يجــوز أخــذ العــوض عنهــا فكــذا ي� النــكاح ،وإذا كانــت
فوجــه قــول م ــحمد بــن الحســن الشـ ي
ّ
ً
ف
ـاال ّ
صحــت التســمية ،إال أنــه تعــذر التســليم لمــا ي� التســليم مــن اســتخدام الحــرة زوجهــا وهــذا ال يجــوز لمــا فيــه مــن اإلهانــة والمذلــة للــزوج ،فيجــب
مـ
ن
ـا�.)278/2 ،
الرجــوع إىل قيمــة الخدمــة ال إىل مهــر المثــل ( .الكاسـ ي
غ� خدمتها:
.2تزوجها عىل فعل لها ي

ف
لــو تزوجهــا عــى مهــر هــو أن يقــوم لهــا بفعــل ،وليــس ي� هــذا الفعــل اســتهانة لــه وال مذلــة كزراعــة أرضهــا ،ونحــو ذلــك مــن األعمــال خــارج البيــت الـ ت يـى
ّ
ً ف
ال مهانــة فيهــا وال مذلــة ّ
صحــت تســميته هــذه األفعــال مهـرا ي� عقــد النــكاح .وعللــوا ذلــك بأنــه مــن بــاب القيــام بشــؤنها وليــس مــن بــاب خدمتهــا( .
ن
ـا�.)279/2 ،
الكاسـ ي
الفرع ال رابع :حكم جعل الصداق تعليم القرآن:
اختلف الفقهاء ف� جواز جعل الصداق تعليم القرآن ف� عقد النكاح إىل ي ن
قول�:
ي
ي
ً
ّ
وســبب اختالفهــم هــو هــل يعتـ بـر تعليــم القــرآن الكريــم مــن قبيــل المنافــع الـ ت يـى تقــوم بالمــال فتصــح تســميته صداقــا ،أم أنــه عبــادة وقربــة ال تقابــل
ً
بالمــال فــا يصــح جعلــه صداقــا.
ف
القــول األول :ذهــب جمهــور العلمــاء إىل أنــه يجــوز أن يكــون المهــر تعليــم الــزوج زوجتــه ســورة مــن القــرآن الكريــم ،وب ـهــذا قــال الشــافعية والحنابلــة ي�
ـدس ،214/7 ،وابــن حــزم ،91/9 ،وابــن مفتــاح ،256/2 ،والحـ يـ�،
روايــة والظاهريــة والزيديــة والجعفريــة ( .الشـ يـرازي ،463/2 ،و ابــن قدامــة المقـ ي
.)324-323/2
أدلتهم:
ت
يأ�:
استدل الجمهور بجملة أدلة منها ما ي
ً
أوال القرآن الكريم:
ْ
ُ َ ُ
َ َ
� َع َل َأ ْن َتأ ُج َر ن� َث َم ن َ
ال إ نِّ� أر ُيد أ ْن أ ْن ِك َح َك إ ْح َدى ْاب َن تَ َّ
� َه َات ْي ن
ا� ِح َج ٍج) (سورة القصص ،من اآلية.)٢٧ :
قال تعاىل ( :ق ِ ي ِ
ِ
ِي
ِي
ِ
ي
َّ
ً
ً
المعلم.
الرع صداقا ،وهذا يدل عىل جواز جعل المنافع صداقا ،وتعليم القرآن نوع من الخدمة بل شأ�ف خدمة للمقابل
وجه الداللة :فجعل
ي
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ض
الن� صىل هللا عليه وســلم امرأة ،فقالت :إنها قد وهبت نفســها هلل ولرســوله صىل هللا عليه وســلم،
ر� هللا عنه ،قال :أتت ب ي
عن ســهل بن ســعد ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ً
ً
فقــال :مــا يل ف ي� النســاء مــن حاجــة  ،فقــال رجــل :زوجنيهــا ،قــال :أعطهــا ثوبــا  ،قــال :ال أجــد ،قــال :أعطهــا ولــو خاتمــا مــن حديــد  ،فاعتــل لــه ،فقــال:
مــا معــك مــن القــرآن؟ قــال :كــذا وكــذا ،قــال :فقــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن( .ســبق تخريجــه ،ص.)6 :
ً
ً
ً
المقدس.)214/7 ،
وجه الداللة :أن تعليم القرآن أو سورة منه منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليمها نحوا أو فقها ( .ابن قدامة
ي

ال� بإســناده
وأجيب :قيل :معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها ألنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة عىل إســامه فروى ابن عبد ب
عــن أنــس أن أبــا طلحــة تأ� أم ســليم يخطبهــا قبــل أن يســلم ،فقالــت :أتــزوج بــك وأنــت تعبــد خشــبة نحتهــا عبــد بـ نـى فــان؟ إن أســلمت تزوجــت بــك
تز
ـدس.)214/7 ،
قــال فأســلم أبــو طلحــة ،ف�وجهــا عــى إســامه ( .ابــن قدامــة المقـ ي
ً
ن
ـا� :ذهــب الحنفيــة والحنابلــة ف ي� روايــة اىل عــدم جــواز جعــل تعليــم القــرآن الكريــم صداقــا.
القــول الثـ ي
ـدس.)217/7 ،
المقـ ي

ن
ـا� ،277/2 ،وابــن قدامــة
(الكاسـ ي

أدلتهم:
ت
يأ�:
استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة منها ما ي

ً
أوال القرآن الكريم:

َ
ُ
َْ َ
.1قال الحنابلة ف ي� رواية أن الفروج ال تستباح إال باألموال لقوله تعاىل (:أن ت ْب َت ُغوا ِبأ ْم َو ِالك ْم) (سورة النساء ،من اآلية.)24 :
ً
ً
ماال ال يكون صداقا.
وجه الداللة :أن هللا سبحانه وتعاىل ش�ع ابتغاء النكاح بالمال .فما ال يكون
وتعليم القرآن ليس بمال؛ ألنه ال يصح االستئجار عىل تعليم القرآن عند أئمة األحناف.
ُْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ًْ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ
ـات) (ســورة النســاء ،مــن اآليــة .)25 :والطــول المــال ( .ابــن قدامــة
ـات المؤ ِمنـ ِ
.2قولــه تعــاىل :ومــن لــم يســت ِطع ِمنكــم طــول أن ين ِكــح المحصنـ ِ
ـدس.)214/7 ،
المقـ ي
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ً
.3قال تعاىل ( :و ِإن طلقتموهن ِمن قب ِل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ف ِريضة) (سورة البقرة ،من اآلية.)237 :
ً
ف
ـا للتنصيــف .وهــو المــال.
وجــه الداللــة :فقــد أمــر هللا تعــاىل بتنصيــف المفــروض ي� الطــاق قبــل الدخــول وذلــك يقت ـىض كــون المفــروض محتمـ
بخــاف تعليــم القــرآن فــا يمكــن تنصيفــه إذا حصــل طــاق قبــل الدخــول وتعلمــت.
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ن
ـا�،ب.ط،
وقــد روي أن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم زوج ام ـرأة عــى ســورة مــن القــرآن ثــم قــال« :ال تكــون ألحــد بعــدك مه ـرا» ( .الجورجـ ي
1403ـه 1982-م.)206/1 ،

ً
ثالثا :المعقول:

ً
 .1قــال ابــن قدامــة رحمــه هللا :وألن تعليــم القــرآن ال يجــوز أن يقــع إال قربــة لفاعلــه فــا يصــح أن يكــون صداقــا ،كالصــوم والصــاة وتعليــم اإليمــان؛
ش
ـدس.)214/7 ،
ـ�ء المجهــول ( .ابــن قدامــة المقـ ي
وألن التعليــم مــن المعلــم ،والمتعلــم مختلــف ،وال يــكاد ينضبــط فأشــبه الـ ي

 .2قــال الحنفيــة :لــو تزوجهــا وجعــل مهرهــا تعليمهــا القــرآن ،أو تعليمهــا الحــال والحـرام مــن األحــكام ،أو عــى الحــج عنهــا ونحــو ذلــك مــن الطاعــات،
ً
ش
�ء مــن ذلــك مهـرا؛ وألن األجــرة ال تســتحق عــى تعليــم القــرآن كاألذان واإلقامــة والحــج حـ تـى
ال تصــح التســمية؛ ألن المســى ليــس بمــال فــا يصـ يـر ي
ن
ـا� ،277/2 ،وابــن الهمــام.)340/3 ،
يقــال إن المســتحق مــن األجــرة بتعليــم القــرآن ونحــوه هــو المهــر ( .الكاسـ ي
ً
ً
ً ف
ً ف
ت
ال�جيــح :والــذي يبــدو يل الراجــح هــو مــن األقــوال فيمــا يصلــح أن يكــون مهـرا ي� عقــد النــكاح هــو كل مــا يعتـ بـر مــاال متقومــا ي� حــق المســلم ش�عــا وكان
معلــوم المقــدار ،ويمكــن تنصيفــه ،كان هــذا المــال صالحـ ًـا ألن يكــون مهـ ًرا مســى ف� عقــد النــكاح .والمنفعــة تصلــح أن تكــون مهـ ًرا ،سـ ً
ـواء كانــت هــذه
ي
المنفعــة منفعــة أعيــان أو منفعــة عمــل كتعليــم الــزوج زوجتــه ســورة مــن القــرآن أو صنعــة مباحــة معينــة.
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ن
الثا�
المطلب
ي

مهر المثل

الفرع األول :حاالت وجوب مهر المثل:
ّ
ً ف
ف
قلنــا إن عقــد الــزواج ال يخلــو مــن مهــر للم ـرأة ،فــإن كان مســى ي� العقــد فهــذا المهــر الواجــب للزوجــة .وإن لــم يســم مه ـرا ي� العقــد فعقــد الــزواج
صحيــح ،والواجــب فيــه مهــر المثــل .ومهــر المثــل هــو المــال الــذي يطلــب ف ي� الــزواج لمثــل الزوجــة عــادة.
ً
ـدا ،وذلــك كأن فقــد العقــد ش�طـ ًـا مــن ش�وط صحتــه؛ كأن تزوجــت مــن غـ يـر شــهود ،أو مــن غـ يـر ّ
ول ،ثــم تبــع
الحالــة األوىل :إذا كان عقــد النــكاح فاسـ
ي
ذلــك العقــد الفاســد دخــول بالزوجــة ،فإنــه يجــب لهــا مهــر المثــل لفســاد العقــد والمســى.
ـ� الزوجـ ي ن
الحالــة الثانيــة :إذا فســخ المهــر بســبب الخــاف بـ ي ن
ـ� ف ي� تســميته ،أو مقــداره .فــإذا اختلــف الــزوج والزوجــة ف ي� تســمية المهــر ،فقالــت الزوجــة:
ً
ّ
ّ
ً ف
َ
ّ
ع ،ثــم يفســخ المهــر ،ويجــب مهــر
ع ،وحلــف الــزوج عــى مــا يــد ي
ســميت يل مهـرا ي� العقــد ،وقــال الــزوج :لــم أســم مهـرا ،حلفــت الزوجــة عــى مــا تــد ي
المثل.
ف
كذلــك إذا اختلفــا ي� مقــدار المهــر ،فقالــت الزوجــة :إنــه ألفــان ،وقــال الــزوج :إنــه ألــف ،فإنهمــا يتحالفــان ،ويفســخ المهــر ،ويجــب مهــر المثــل( .
الرسطــاوي،ط3،2005م.)108-107 ،
ف
يل:
سم المهر تسمية فاسدة :ويكون فساد ي� مسائل نذكر منها ما ي
الحالة الثالثة :إذا ي
ً
ّ
ً
ً ف ُ
أوال :أن يكــون المهــر المســى غـ يـر مــال ش�عــا :كخمــر ،وخ�نز يــر ،وآلــة لهــو ،ونحــو ذلــك ممــا ال ُيعــد مــاال ي� عــرف الـ شـرع ،ألن الـ شـرع أوجــب أن يكــون
ً
ً
ً
ً
ـاال ش�عــا.
المهــر مــاال ،أو مقابــا بمــال ،وهــذه ليســت مـ
ً
ً
ثانيا :أن يكون المال الذي ّ
غ� مملوك له :كأن أصدقها سجادة مغصوبة.
سماه مهرا ي
ـ� أو أ كـ ثـر بمهــر واحــد ،فــإن النــكاح صحيــح ،والمهــر فاســد ،ويجــب مهــر المثــل لــكل واحــدة ،للجهــل بمــا يخـ ّ
ثالثـ ًـا :أن ينكــح امرأتـ ي ن
ـص كل واحــدة مــن

المهــر عنــد العقــد.
ً
ً
ـرا بأ كـ ثـر مــن مهــر المثــل مــن مــال الصــى ،أو أن يـ ّ
رابعـ ًـا :أن يـ ّ
ـزوج الـ ّ
ـزوج صغـ يـرة ،أو بكـرا كبـ يـرة بغـ يـر إذنهــا بأقــل مــن مهــر المثــل ،فــإن المهــر
ـول صغـ ي
ي
بي
يفســد ف� ذلــك ،ويجــب مهــر المثــل ،ألن الـ ّ
ـول مأمــور بفعــل مــا فيــه المصلحــة لهمــا ،والمصلحــة منتفيــة هنــا.
ي
ي
ً
ً
ً
ِّ
ف
ّ
ن
ـ� المهــر ،أو
خامســا :الســكوت عــن ذكــر المهــر أو نفيــه  :ي
وه أن تقــول امـرأة رشــيدة ـ بكـرا كانــت أو ثيبــا ـ لوليهــا :زوجـ ي بــا مهــر ،فزوجهــا وليهــا ونـ ي
زوجهــا وســكت عــن المهــر ،فإنــه يجــب لهــا مهــر المثــل ،ولكــن ال بنفــس العقــد ،وإنمــا بالدخــول بهــا ،ألن الدخــول بهــا ال ُيبــاح باإلباحــة ،لمــا فيــه مــن
حــق هللا عــز وجــل ،ويعتـ بـر مهــر المثــل عنــد العقــد ،ال عنــد الدخــول.
ً
ولهــا أن تطالــب الــزوج أن يفــرض لهــا مهـرا قبــل الدخــول ،وأن تحبــس نفســها عنــه حـ تـى يفــرض لهــا مهــر مثلهــا .وتســى المـرأة الـ ت يـى تـ ت زـروج بهــذه الكيفيــة
المفوضة.
ً
ف
سادســا :أن يشـ تـرط ي� عقــد الــزواج أن يكــون جــزء مــن المهــر لغـ يـر الزوجــة :كأبيهــا ،أو أخيهــا ،فــإن النــكاح صحيــح ،والمهــر فاســد ،ويجــب لهــا مهــر
المثــل ( .الخــن والبغــا ،78-77/2 ،والرسطــاوي  ،109-108وعبــد الكريــم زيــدان.)115-114/7 ،
ن
الثا� :تقدير مهر المثل:
الفرع
ي
اختلف الفقهاء ف� المقصود بقريبات المرأة لتقدير مهر مثلها ،أه من قريبات أبيها أم من قريبات أبيها وأمها إىل ي ن
قول�:
ي
ي
ّ
القــول األول :ويقــدر مهــر المثــل بالنظــر لقريبــات الم ـرأة بالنســب مــن جهــة أبيهــا ،والمقصــود بقريبــات الم ـرأة معرفــة مهــر مثلهــا بنــاء عــى معرفــة
ن
المرغينا� ،205/1 ،وابن الهمام،ب.ط،
مهورهن ،هن النساء القريبات لهذه المرأة من جهة األب ال من جهة األم ،وبــهذا قال جمهور العلماء( .
ي
ق
ـدس ،247/7 ،وابــن مفتــاح.)269/2 ،
 ،367/3والدسـ ي
ـو� ،317/2 ،والشـ يـرازي ،471/2 ،وابــن قدامــة المقـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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أدلتهم:

استدل الجمهور عىل قولهم بما روى عن ابن مسعود قال« :لها مهر مثل نسائها ال وكس فيه وال شطط» ( سبق تخريجه ،ص.)9 :

ش
ـ�ء إنمــا تعــرف بالرجــوع إىل قيمــة جنســه،
وهــن أقــارب األب؛ ألنــه أضــاف إليهــا وإنمــا يضــاف إىل أقــارب األب؛ ألن النســب إليــه وألن قيمــة الـ ي
ً
ن
ـا�.)205/1 ،
واإلنســان مــن جنــس قــوم أبيــه ال مــن جنــس قــوم أمــه ،أال تــرى أن األم قــد تكــون أمــة واألمــة تكــون قرشــية تبعــا ألبيهــا ( .المرغينـ ي
ن
ـا� :المقصــود بقريباتهــا هــن قريباتهــا مــن جهــة األب أو مــن جهــة األم « ،ومهــر المثــل معتـ بـر بمــن يســاويــها مــن جميــع أقارب ـهــا مــن جهــة أبيهــا
القــول الثـ ي
وغ�هــن القــر� فالقــر�» وهــو إحــدى الروايتـ ي ن
ـ� عــن أحمــد بــن حنبــل ،وهــذا مــا أخــذ بــه
وأمهــا كأختهــا وعمتهــا وبنــت أخيهــا وبنــت عمهــا وأمهــا وخالتهــا ي
ب
ب
ت ف
ت
والبهو� ف ي� منتىه االرادات،ب.ط .)28/3
غ�ها.
البهو� ي� كشاف القناع ،ب.ط،159/5 ،
(
المتأخرون من فقهاء الحنابلة ولم يذكروا ي
ي
ي
أدلتهم:
استدل المتأخرون من الحنابلة لقولهم لما ف ي� حديث ابن مسعود « لها مهر نسائها» ( سبق تخريجه ،ص.)9 :
ف
ت
ـو�،
وألن مطلــق القرابــة لــه أثــر ي� الجملــة .فــإن المـرأة تنكــح لحســبها لألثــر ،وحســبها يختــص بــه أقارب ـهــا ،ويـزاد المهــر لذلــك ،ويقــل لعدمــه ( .البهـ ي
.)28/3

ّ
الـرأي الراجــح :والــذي يبــدو يل أن الراجــح اعتبــار مهــر المثــل بنســاء العصبــات -أي بالقريبــات مــن جهــة األب ،-فــإن لــم يوجــد أحــد منهــن فالقريبــات

مــن جهــة األم؛ ألن االنتســاب يكــون عــادة لــأب.
ف
المعت�ة ي� تقدير مهر المثل
الصفات
ب
ويعت� ف ي� تقدير مهر المثل مع النسب المساواة ف ي� الصفات التالية:
ب
ّ
الســن ،والعقــل ،والجمــال ،واليســار ،والعفــة ،والديــن ،والتقــوى ،والعلــم ،والبــكارة ،والثيوبــة ،والعــر ،ورصاحــة نســبها ،وأن يكــون مــن أهــل بلدهــا؛
ف
ن
ـا�،205/1 ،
ألن عــادات البــاد تختلــف ي� المهــر .وكل مــا اختلــف بــه غــرض صحيــح ،ألن المهــور تختلــف باختــاف هــذه الصفــات ( .المرغينـ ي
ـدس.)247/7 ،
والشـ يـرازي ،471/2،وابــن قدامــة المقـ ي
المقدس.)222/7 ،
وابن قدامة
ي

ً
ف
ـاال ،وأمــا إذا حصــل طــاق قبــل حلــول األجــل فيبـىق
ش
ـو� الــزوج قبــل حلــول األجــل أصبــح حـ
وإن �ط المهــر اىل أجــل معلــوم كســنة اىل أجلــه ،وإذا تـ ي
ً
ّ
ـ�1313 ،ه.)156/2 ،
المهــر اىل أجلــه .وإن أجلــه ولــم يذكــر لألجــل مــدة فذهــب بعــض الحنفيــة اىل أنــه يبطــل األجــل ،ويكــون المهــر حــاال ( .الزيلـ ي
ف
ين
المقدس.)222/7 ،
الزوج� أو بالفرقة ي� حال حياتهما ( .ابن قدامة
وإذا تزوج عىل مهر عاجل وآجل ال يحل اآلجل إال بموت أحد
ي
أهمية معرفة مقدار المعجل والمؤجل من المهر:
ين
ناحيت�:
معرفة مقدر المعجل والمؤجل من المهر مهمة من
وبالتال لها أن تمتنع من تسليم نفسها اىل زوجها ما لم تتسلم معجل مهرها.
األوىل :معرفة المرأة ما تستحقه من معجل مهرها،
ي
ـ� وقتــه حـ تـى يمكــن المطالبــة بالمؤجــل حـ ي ن
الثانيــة :معرفــة وقــت اســتحقاق المؤجــل بالترصي ـ ــح بوقتــه أو بالرجــوع اىل العــرف ف� تعيـ ي ن
ـ� حلــول وقتــه.
ي
( ىعبــد الكريــم زيــدان .)85-84/7

ن
الثا�
المطلب
ي
استقرار كل المهر

ف
ين
حالت�:
ويستقر المهر كله ي�
ف
األوىل :الدخــول الحقيـق ي  :يتأ كــد المهــر بالدخــول الحقيـق ي – الوطــأ -ســواء أكان مهــر المثــل أو المســى ،وســواء كان ذلــك الدخــول ي� حــال حـ ّـل كمــا
ً
ف
ف
إذا كانــت المـرأة طاهــرة مــن حيــض ،أو كان ي� حــال ُحرمــة كمــا إذا كانــت المـرأة حائضــا .فــإذا دخــل بهــا لزمــه المهــر كلــه؛ ألنــه اســتو� المعقــود عليــه
وهــو االســتمتاع ،فلزمــه العــوض.
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ف
ف
ن
والش�ازي .)466/2
الكاسا�،289/2 ،
وألن المهر يتأكد بالدخول ي� العقد الفاسد فأوىل أن يتأكد بالدخول ي� النكاح الصحيح( .
ي
ي
َ َ َْ ُ ُ
َ َ َ
َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ
ْ ُ َ ً
َ ُ
َ ُ
َْ
ال ز ْو ٍج َمــكان ز ْو ٍج َوآت ْيتـ ْـم ِإ ْحداهـ َّـن ِقنطـ ًـارا فــا تأخــذوا ِمنــه شـ ْـيئا ) (ســورة النســاء ،مــن اآليــة .)٢٠ :ولقولــه
وذلــك لقولــه تعــاىل :و ِإن أردتــم اسـ ِـتبد
ُ
َ
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
َ َ ُ
ورهـ َّـن ( ســورة النســاء ،مــن اآليــة .)٢٤ :والم ـراد باالســتمتاع هنــا الدخــول والتلــذذ بالجمــاع ،والم ـراد
تعــاىل( :ف َمــا ْاســت ْمت ْعت ْم ِبـ ِـه ِمنهــن فآتوهــن أج
ً
وه مــا ذكــر مــن التلــذذ واالســتمتاع.
ـ� المهــر أج ـرا ألنــه اســتحق بمقابــل المنفعــة ،ي
باألجــور المهــور ،وسـ ي
ً
ف
ـاّ .
ر� هللا عنــه قــال :أيمــا رجــل تــزوج امـرأة ّ
ض
فمســها أي دخــل بهــا ووطئهــا ( .مالــك بــن
فمســها فلهــا صداقهــا كامـ
ٍ
وروى مالــك ي� الموطــأ عــن عمــر ي
أنــس 1425 ،ـه  2004 -م.)752/3 ،
ـ� ،سـ ً
الثانيــة :مــوت أحــد الزوجـ ي ن
ـواء حصــل المــوت قبــل الدخــول أو بعــده ،فقــد انعقــد اإلجمــاع عــى وجــوب المهــر بالمــوت؛ ألن المــوت أنــى عقــد
ً
ً
الــزواج مقــر ًرا أحكامــه ومنهــا :المهــر والمـ يـراث ،سـ ً
ـواء كان المــوت طبيعيــا أو بفعــل أجنـ ب يـى أو بقتــل الــزوج للزوجــة؛ ألن الجنايــة منــه ال تســقط حقــا
ً
واجبــا عليــه ( .الخــن والبغــا ،75 /2 ،والرسطــاوي ،ص.)114 :

المطلب الثالث
استقرار نصف المهر

يستقر عىل الزوج نصف مهر زوجته ف ي� الحاالت اآلتية:

ـ� الزوجـ ي ن
األوىل :إذا حصلــت فرقــة بـ ي ن
ـ� بطــاق أو مخالعــة ولــو باختيارهــا – كأن فــوض الطــاق إليهــا فطلقــت نفســها ،أو علقــه بفعلهــا ففعلــت -قبــل
َ
ً
ْ َ َّ ْ ُ ُ
ف
الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة ،وكان قــد ســى للزوجــة ي� العقــد مهـرا وكانــت التســمية صحيحــة ،وذلــك لقولــه تعــاىلَ ( :و ِإن طلقت ُموهـ َّـن ِمـ ْـن ق ْبـ ِـل
َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ـدس.)239/7 ،
أن تمســوهن وقــد فرضتــم لهــن ف ِريضــة ف ِنصــف مــا فرضتــم ) ( ،ســورة البقــرة ،مــن اآليــة .237 :الشـ يـرازي ،2470/وابــن قدامــة المقـ ي
ّ
ً
ف
وجــاء ي� تفسـ يـر هــذه اآليــة الكريمــة أن الــزوج إذا طلــق زوجتــه قبــل الدخــول ،وكان قــد ســى لهــا مهـرا ،فــإن الواجــب الــذي تســتحقه المـرأة نصــف
هــذا المهــر المفــروض – أي المســى -وتنصيــف المهــر المســى ف� هــذه الحالــة أمــر مجمــع عليــه بـ ي ن
ـ� العلمــاء.
ي
ين
الثانية :إذا حصلت فرقة ي ن
الزوج� بسبب من الزوج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ،وذلك بأن:
ب�

يرتــد عــن اإلســام ،أو أن تســلم الزوجــة الـ ت يـى تحــت كافــر ،ويـ بـأ� الــزوج اإلســام ،أو أن يفعــل الــزوج مــا يوجــب حرمــة المصاهــرة فتحــرم عليــه زوجتــه
بســبب فعلــه كإرضــاع أمــه لهــا أو أمهــا لــه وهــو صغـ يـر أو مســه ألم زوجتــه بشــهوة ،أو أن تحصــل الفرقــة بســبب إيــاء الــزوج مــن زوجتــه ،أو أن تحصــل
ّ
ّ
ض
ن
ن
ـا� فيحكــم بالفرقــة
ـدع الزوجــة عنــة الــزوج ،ويثبــت ذلــك للقـ ي
الفرقــة بســبب المالعنــة بـ يـ� الزوجـ يـ� ،أو بحصــول الفرقــة بســبب العنــة وذلــك بــأن تـ ي
ّ
للعنــة.
بينهمــا
ف
ـ� األحــوال الســابقة ال يجــب إال نصــف المهــر المســى؛ ألنهــا فرقــة حصلــت بســبب مــن جهــة الــزوج فأشــبهت الطــاق فيجــب عليــه نصــف المهــر
فـ ي
المقدس.)205/7 ،
فقط ( .الشـ يـرازي  ،470/2وابن قدامة
ي

المطلب الرابع
سقوط المهر كله

ويسقط المهر كله ف ي� الحاالت اآلتية:

ً
األوىل :يســقط المهــر كلــه عــن الــزوج إذا فارقــت الزوجــة زوجهــا قبــل الدخــول بهــا ،وكان هــذا الفـراق ناشــئا بســبب منهــا ،كمــا إذا أســلمت ،فانفســخ
ّ
ف
ف
ه السبب
النكاح ،أو ارتدت ،أو فسخت النكاح لعيب ي� الزوج ،أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيها ،فإنه يسقط المهر ي� هذه الحاالت كلها ،ألنها ي
ف
وه المختــارة لهــا ،فكأنهــا أتلفــت المعـ ّـو قبــل التســليم ،فســقط العــوض ( .الخــن والبغــا.)76/2 ،
ي� هــذه الفرقــة ،ي
الثانيــة :وكذلــك يســقط جميــع المهــر إذا فعلــت الزوجــة مــع أحــد أصــول الــزوج أو فروعــه مــا يوجــب حرمــة المصاهــرة بينهــا وبـ ي ن
ـ� زوجهــا كأن تفعــل
الزنــا مــع أبيــه أو ابنــه فتكــون منكوحــة أب أو ابــن فتحــرم عــى الــزوج.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

408 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

ـ� الزوجـ ي ن
الثالثــة :وكذلــك إذا حصلــت الفرقــة بـ ي ن
ـ� بالرضــاع وكان بســبب مــن الزوجــة كأن ترضــع زوجتــه الصغـ يـرة فينفســخ نكاحهــا ألن العقــد عــى
ـدس.)205/7 ،
البنــات يحــرم األمهــات ( .الشـ يـرازي ،450/2 ،وابــن قدامــة المقـ ي

الرابعــة :إذا حصلــت الفرقــة مــن جهــة الزوجــة بســبب عــدم كفــاءة الــزوج كأن يزوجهــا وليهــا ثــم تعلــم بالــزواج فتطلــب فســخ العقــد لعــدم كفــاءة الــزوج
ت
ـول عــى الــزواج ويطلــب فســخه لعــدم كفــاءة الــزوج ش�يطــة أن يتــم الفســخ قبــل الدخــول أو الخلــوة
ـول فيعــرض الـ ي
أو أن تــزوج نفســها بــدون إذن الـ ي
الصحيحة.
ف
ـ� الزوجـ ي ن
الخامســة :إذا حصلــت الفرقــة بـ ي ن
ـ� مــن قبــل الــزوج بســبب خيــار البلــوغ ،فــا مهــر عليــه ،إذ لــو وجــب عليــه المهــر لمــاكان ي� الخيــار فائــدة؛
ف
ـ� 1356 ،ـه  1937 -م.)95/3 ،
ألنــه قــادر عــى الفرقــة بالطــاق ( .أبــو الفضــل الحنـ ي
الخاتمة

ف
ت
يأ�:
ي� ختام هذا البحث توصلت اىل نتائج عدة أهما ما ي

ً
.1الصداق واجب ش�عا ف ي� كل عقد نكاح عىل الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح.
.2والحكمــة مــن وجــوب الصــداق :هــو إظهــار خطــر هــذا العقــد ومكانتــه ،وإعـزاز المـرأة وإكرامهــا ،وتقديــم الدليــل عــى بنــاء حيــاة زوجيــة كريمــة معهــا،
ش
معا�تهــا بالمعــروف ،ودوام الــزواج .وفيــه تمكـ ي ن
ـ� المـرأة مــن التهيــؤ للــزواج بمــا يلــزم لهــا مــن لبــاس ونفقــة.
وتوفـ يـر حســن النيــة عــى قصــد
ً
ً
ف
.3وأيضــا الحكمــة مــن وجــوب الصــداق ي� النــكاح أنــه ش�ع إلظهــار ش�ف محــل هــذا العقــد ،فهــو لــم يـ شـرع بــدال كالثمــن للمبيــع أو كاألجــرة للمأجــور،
ً
أو عوضــا لالنتفــاع بالمـرأة؛ ألنــه لــو كان كذلــك لوجــب تقديــم تســميته ،وصـ ّـح عقــد النــكاح بــدون هــذه التســمية.
ّ
إن ف� إيجــاب الصــداق عــى الرجــل توافقـ ًـا مــع الفطــرة ش
الب�يــة الـ ت يـى فطــر عليهــا كل مــن الرجــل والمـرأة ،فالرجــل أقــدر عــى العمــل مــن المـرأة فــكان
 .4ي
عليــه كســب المــال.

.5الصداق ليس عوضا للفروج ،ولكن جعل االسالم نحلة للمرأة.
ّ .6
يسن تسمية الصداق – أي تحديد مقداره -ف ي� عقد الزواج.
ً
ً
ً
ً ف
.7كل مــا كان مــاال جــاز أن يكــون صداقــا ،والمــال الــذي ُيبتـىغ بــه النــكاح بــأن ُيجعــل صداقــا فيــه هــو مــا جــاز تملكــه وحـ ّـل االنتفــاع بــه ش�عــا ي� األحــوال
العادية -أي ف ي� حال الســعة واالختيار -ال ف ي� حال ال�ض ورة واالضطرار.
ً
ً
ً
.8األمــوال المنقولــة وغـ يـر المنقولــة القيميــة والمثليــة الـ ت يـى يجــوز تملكهــا ويحــل االنتفــاع بهــا ش�عــا تصلــح أن تكــون صداقــا إذا كانــت معلومــة ومقــدورا
عىل تســليمها.
ً
ً
ً
ً
.9يجــوز أن يكــون الصــداق معجــا ومؤجــا وبعضــه معجــا وبعضــه مؤجــا اىل أجــل قريــب أو بعيــد ،ويجــوز أن يقســط الصــداق عــى أقســاط باتفــاق
الزوجـ ي ن
ـ�؛ ألنــه عــوض ف ي� عقــد معاوضــة فجــاز فيــه ذلــك كالثمــن ف ي� المبيــع.
.10يجوز تأجيل المهر اىل ما بعد العقد.
ً
.11يجوز جعل المنافع مهرا ف ي� عقد الزواج.
ف
ف
ين
الزوج�.
و� حال وفاة أحد
.12يستقر المهر ي� حال دخول الزوج بالزوجة ي
.13يستقر نصف المهر ف ي� حال اذا طلقت المرأة قبل الدخول.
ف
وه سبب الطالق.
.14يسقط المهر كله ي� حال طلقت المرأة قبل الدخول وعىل طلبها ي

ين
ين
العالم�.
أجمع�  ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
وصىل هللا عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه
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ملخص البحث

 وعــى آلــه وأصحابــه مفاتيــح الحكــم, والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد المبعــوث إىل خـ يـر االمــم,الحمــد هلل بجميــع المحامــد عــى جميــع النعــم
.ومصابيــح الظلــم
:أما بعد

ف
ف
ـام دراســة فقهيــة مقارنــة ) محاولــة لتســليط الضــوء عــى أحــكام الصــداق ي� الفقــه
فهــذا البحــث تحــت عنــوان ( أحــكام الصــداق ي� الفقــه اإلسـ ي
ف
، وفيــه مســائل تحتــاج اىل البحــث والدراســة،  فالصــداق واجــب ي� كل عقــد الــزواج الصحيــح. وذلــك مــن خــال دراســة فقهيــة مقارنــة،ـام
اإلسـ ي
.باالضافــة اىل حاجــة النــاس ف ي� كل زمــان ومــكان لهــذا الموضــوع
ف
ت
اس� عىل منهج العرض والمقارنة
ويعتمد ي� در ي
.ويعتمد منهجية هذا البحث عىل دراسة تحليلية استقرائية مقارنة
. مسبوقة بمقدمة ومتلوة بخاتمة،وقامت هندسة هذا البحث عىل ثالثة مباحث رئيسية
 ش, قد خصص لتسليط الضوء عىل تعريف الصداق:المبحث االول
. وحكمته، وحكمه،وم�وعيته
ن
.الثا� فقد خصص لتسليط الضوء عىل بيان أنواع الصداق وما يتفرع منه
وأما المبحث ي

وأما المبحث الثالث فقد خصص لتسليط الضوء عىل بيان استقرار الصداق تعجيله وتأجيله
ت
.ال� توصل اليها الباحث خالل دراسته لهذا الموضوع
وأما الخاتمة فقد خصص ألهم النتائج ي

Research Summary
Praise be to Allaah, all the muhamad for all blessings, prayers and peace be upon our Prophet
Muhammad, the envoy to the good of the nations, and on his family and companions, the keys to governance
and the lamps of injustice.
After:
This research under the title (the provisions of dowry in Islamic jurisprudence comparative jurisprudence
study) an attempt to shed light on the provisions of dowry in Islamic jurisprudence, through a comparative
jurisprudence study. The dowry is obligatory in all the right marriage contract, in which issues need to be
researched and studied, in addition to the need of people at all times and places for this subject.
My study depends on the approach of presentation and comparison
The methodology of this research is based on a comparative empirical study.
The geometry of this research was based on three main topics, preceded by an introduction and a conclusion.
The first topic: was devoted to shed light on the definition of the dowry, its legitimacy, its wisdom, and its
wisdom.
The second section was devoted to shed light on the statement of the types of dowry and its branches.
The third topic was devoted to shed light on the stability statement of the dowry to accelerate and postpone
The conclusion was devoted to the most important findings reached by the researcher during his study of this
��ی
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��ب
��ك
�كا
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subject.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ف
ض
ـ� (المتــو�543 :ـه) ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت –
ـا� محمــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر بــن العـ ب ي
ـر� المعافــري االشـ ي
 .1أحــكام القــرآن ،القـ ي
ـبيل المالـ ي
لبنــان ،ط 1424 ،3ـه  2003 -م.
ف
ف
ـ� (المتــو�683 :ـه) ،مطبعــة
 .2االختيــار لتعليــل المختــار ،عبــد هللا بــن محمــود بــن مــودود الموصـ يـ� البلـ ي
ـدح ،مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنـ ي
الحلـ ب يـى  -القاهــرة  1356 ،ـه  1937 -م.

ف
ـو�:
ـه� بابــن رشــد الحفيــد (المتـ
 .3بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطـ ب يـى الشـ ي
595ـه) ،دار الحديــث – القاهــرة ،بــدون طبعــة1425 ،ـه  2004 -م.
ت
ش
ـه� بالصــاوي
ـو� ،الشـ ي
 .4بلغــة الســالك ألقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي عــى الــرح الصغـ يـر  ،أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلـ ي
ف
ـو�1241 :ـه).دار المعــارف ،بــدون طبعــة وبــدون تاريـ ـ ــخ.
ـ� (المتـ
المالـ ي
ّ
ّ
ف
الملقــب بمرتـىض َّ ،
ّ
ّ
الزبيــدي (المتــو�1205 :ـه)
محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســي�ن ي  ،أبــو الفيــض،
محمــد بــن
 .5تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،
تحقيــق :مجموعــة مــن المحققـ ي ن
ـ� ،دار الهدايــة.
ف
ف
نز
ش
ِّ ْ ِّ
ن
ـ� (المتــو� 743 :ـه)،
 .6تبيـ يـ� الحقائــق �ح ك ـ الدقائــق وحاشــية الشــل ِب ي� ،عثمــان بــن عـ يـ� بــن محجــن البـ ي
ـ� الحنـ ي
ـارع ،فخــر الديــن الزيلـ ي
األم�يــة  -بــوالق ،القاهــرة ،ط 1313 ،1ـه.
المطبعــة الكـ بـرى
ي
ن
ـو�
 .7تفسـ يـر القــرآن الحكيــم (تفسـ يـر المنــار) ،محمــد رشــيد بــن عـ يـ� رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــا عـ يـ� خليفــة القلمـ ي
ف
�ن
(المتو�1354 :ـه) ،الهيئة المرصية العامة للكتاب  1990م.
الحســي ي
ف
 .8الجامــع ف� الفقــه االســام المفصــل ف� احــكام المـراة والبيــت المســلم ف� ش
ال�يعــة االســامية ،د .عبــد الكريــم زيــدان ،المتــو� ،2015 :مؤسســة
ي
ي
ي
ي
الرســالة ش
نا�ون ،ط2012 ،4م.
 .9الكشــاف عن حقائق غوامض الت�نز يل أبو القاســم محمود بن
ف
ش
ـر� – بـ يـروت ،ط 1407 - ،3ـه.
عمــرو بــن أحمــد ،الزمخــري جــار هللا (المتــو�538 :ـه) ،دار الكتــاب العـ ب ي
ف
ـزر� شــمس الديــن القرطـ ب يـى (المتــو� 671 :ـه)،
 .10الجامــع ألحــكام القــرآن ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن فــرح األنصــاري الخـ ج ي
ن
دو� وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب المرصيــة – القاهــرة ،ط1384 ، 2ـه 1964 -م.
تحقيــق  :أحمــد الـ بـر ي
ف
ق
ق
الدسو� عىل ش
(المتو�1230 :ـه) ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاري ــخ.
المالك
الدسو�
الكب� ،احمد بن أحمد بن عرفة
ال�ح
 .11حاشية
ي
ي
ي
ي
عم�ة ،دار الفكر – يب�وت ،بدون طبعة1415 ،هـ1995-م.
لس ي
عم�ة ،أحمد ب
 .12حاشية ي
ال� ي
 .13دقائــق أول النــى لـ شـرح المنتــى المعــروف بـ شـرح منتــى اإلرادات ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهـ ت
ـو� الحنبــى
ي
ف
(المتو�1051 :ـه) ،عالم الكتب ،ط1414 ،1ـه 1993 -م.
ف
ف
ق
ن
ـ� (المتــو�1252 :ـه) ،دار الفكــر-
 .14رد المحتــار عــى الــدر المختــار ،ابــن عابديــن ،محمــد أمـ يـ� بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشـ ي الحنـ ي
بـ يـروت ،ط1412 ،2ـه 1992 -م.

ف
ال�مــذي ،محمــد بــن عيــى بــن َسـ ْـورة بــن مــوىس بــن الضحــاك ،ت
 .15سـنن ت
ال�مــذي ،أبــو عيــى (المتــو�279 :ـه) /تحقيــق وتعليق:أحمــد محمــد
ق
ف
ش
ـا� الحلـ ب يـى – مــر  ،ط 1395 ،2ـه  1975 -م.
ـا� وإبراهيــم عطــوة عــوض� ،كــة مكتبــة ومطبعــة مصطــى البـ ب ي
شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ف
 .16سـنن الــدار قطـن ي  ،أبــو الحســن عـ يـ� بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدار قطـن ي (المتــو�385 :ـه)،
ـل� ،عبــد اللطيــف حــرز هللا ،أحمــد برهــوم ،مؤسســة الرســالة ،بـ يـروت – لبنــان ،ط1424 ،1
تحقيــق شــعيب االرنــؤوط ،حســن عبــد المنعــم شـ ب ي
ـه  2004 -م.

ف
ن
ُ ْ َْ
ق
ن
نن
نن
ـا� ،أبــو بكــر البيهـق ي (المتــو�458 :ـه) تحقيــق،
 .17السـ الكـ بـرى( سـ البيهـ ي ) ،أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـ� بــن مــوىس الخسو ِجــردي الخراسـ ي
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محمــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت – لبنــات ،ط 1424 ،3ـه 2003 -م.

ف
ن
ن
نن
األعظم،
الجوزجا� (المتو�227 :ـه) ،تحقيق :حبيب الرحمن
ـا�
ي
 .18سـ ســعيد بن منصور ،أبو عثمان ســعيد بن منصور بن شــعبة الخراسـ ي
ي
الدار السلفية – الهند ،ط1403 ،1ـه 1982-م.
ف
تز
ش
(المتو� 877ه) ،بدون طبعة وتاري ــخ.
الشه� بابن مفتاح،
أ� القاسم
ي
� .19ح األزهار المن�ع من الغيث المدرار لإلمام عبد هللا بن ب ي

ش
عل الرسطاوي ،دار الفكر ،ط2010 ،3م.
� .20ح قانون االحوال الشخصية ،الدكتور محمود ي
ف
ـ� ،تحقيــق :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النــارص ،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن
 .21صحيــح البخــاري ،م ــحمد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري الجعـ ي
ق
ـا�) ،ط1422 ،1ـه.
الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ق
ف
ـا� ،دار إحيــاء الـ تـراث
 .22صحيــح مســلم ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشـ يـري النيســابوري (المتــو�261 :ـه) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ـر� – بـ يـروت.
العـ ب ي

ت
ش
ـر�
ـروم البابـ ي
 .23العنايــة �ح الهدايــة ،احمــد بــن محمــد بــن محمــود ،أكمــل الديــن أبــو عبــد هللا ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الـ ي
ف
(المتو�786 :ـه) دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاري ــخ.
ف
(المتو�861 :ـه) دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاري ــخ.
السيواس المعروف بابن الهمام
 .24فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد
ي
ْ
مصط� ُّ
َّ
ف
الز َح ْي ّ
سورية – دمشق ،ط.4
ل ،دار الفكر -
اإلسالم وأدلته ،أ .دَ .وه َبة بن
 .25الفقه
ِي
ي
 .26الفقــه المنهــج عــى مذهــب االمــام الشــافع ،د .مصطـ فـى الخــن ،د .مصطـ فـى البغــا ،عــ� ش
ال�بــج ي  ،دار احســان للنـ شـر والتوزي ـ ــع ،طهـران،ط،2
ي
ي
ي
2000م.
ن
ن
ـ�
أ� زيــد القـ يـر ي
ـدوا� عــى رســالة ابــن ب ي
 .27الفواكــه الـ ي
وا� ،أحمــد بــن غانــم (أو غنيــم) بــن ســالم ابــن مهنــا ،شــهاب الديــن النف ـراوي األزهــري المالـ ي
ف
ـو�1126 :ـه) ،دار الفكــر ،بــدون طبعــة1415 ،ـه 1995 -م.
(المتـ
ف
ـ� اإلقنــاع ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهـ ت
 .28كشــاف القنــاع عــن مـ ت ن
ـو� الحنبــى (المتــو�1051 :ـه) ،دار الكتــب
العلميــة.
ف
 .29لســان العــرب ،لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،جمــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفــى اإلفريـىق (المتــو�711 :ـه) ،دار صــادر
– بـ يـروت ،ط 1414 - ،3ـه.

ف
ئ
ن
ئ
نن
نن
ـو�303 :ـه) تحقيــق:
ـا� (المتـ
ـا� ،النسـ ي
ـا�) ،أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عـ يـ� الخراسـ ي
 .30المجتـ بـى مــن السـ ( السـ الصغــرى للنسـ ي
عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب المطبوعــات اإلســامية – حلــب ،ط1986 – 1406 2م.
ف
ـ� القرطـ ب يـى الظاهــري (المتــو�456 :ـه) ،دار الفكــر – بـ يـروت ،بــدون
 .31المحــى باآلثــار ،أبــو محمــد عـ يـ� بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلـ ي
طبعــة وبــدون تاريـ ـ ــخ.
ف
ف
ـ� الـرازي (المتــو�666 :ـه) ،تحقيــق :يوســف الشــيخ محمــد،
 .32مختــار الصحــاح ،زيــن الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن عبــد القــادر الحنـ ي
المكتبة العرصية  -الدار النموذجية ،يب�وت – صيدا ،ط1420 ،5ـه 1999 /م.
ف
مصط�  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار الدعوة.
 .33المعجم الوسيط ،لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم
ف
ن
ش ن
ن
ـافع (المتــو�977 :ـه ،دار الكتــب
 .34مغـ ي المحتــاج إىل معرفــة معـ ي
ـا� ألفــاظ المنهــاج ،شــمس الديــن ،محمــد بــن أحمــد الخطيــب ال�بيـ ي الشـ ي
العلميــة ،ط1415 ،1ـه 1994 -م.
ق
ن
ـه� بابــن
ـدس ثــم الدمشـ ي الحنبـ يـ� ،الشـ ي
 .35المغـ ي البــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيـ يـ� المقـ ي
ف
ـو�620 :ـه) ،مكتبــة القاهــرة ،بــدون طبعــة.
ـدس (المتـ
قدامــة المقـ ي
ف
ف
(المتو�476 :ـه)،دار الكتب العلمية.
الش�ازي
 .36المهذب ي� فقه اإلمام
عل بن يوسف ي
الشافع ،أبو اسحاق إبراهيم بن ي
ي
ف
ن
ف
ـ� مؤسســة زايــد بــن ســلطان
 .37الموطــأ ،مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبـ ي
ـ� المـ ي
ـد� (المتــو�179 :ـه) ،تحقيــق :محمــد مصطــى األعظـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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الخ�يــة واإلنســانية  -أبــو ظـ ب يـى – اإلمــارات ،ط 1425 ،1ـه  2004 -م.
آل نهيــان لألعمــال ي

ش
ـافع الصغـ يـر.
أ� العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الديــن الرمـ يـ� الشـ ي
 .38نهايــة المحتــاج إىل �ح المنهــاج .شــمس الديــن محمــد بــن ب ي
ـه� بالشـ ي
ف
ـو� 1004ـه .دار الفكــر للطباعــة ،بـ يـروت 1404 ،ـه 1984 -م.
المتـ
ف
ن
ن
ف ش
ـو�593 :ـه) ،تحقيــق:
ـا� ،أبــو الحســن برهــان الديــن (المتـ
ـا� المرغينـ ي
أ� بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغـ ي
 .39الهدايــة ي� �ح بدايــة المبتــدي ،عـ يـ� بــن ب ي
ت
ـر�  -بـ يـروت – لبنــان.
طــال يوســف ،دار احيــاء الــراث العـ ب ي

ف
ف
إنتاج الطاقة الكهربائية واستهالكها ي� مدينة رانية (دراسة ي� الجغرافيا االقتصادية)
Electric Energy production and its Consumption in the city of Rania
()a Study in Economic Geography
ف
مصط�
أ.م.د.فاطمة قادر
قسم الجغرافية ،كلية العلوم االنسانية ،جامعة رابةرين
Assistant Professor Dr. Fatimah Qader Mustafa
Department of geography, college of Humanities, University of raparin
fatma.qadr@uor.edu.krd
أ.م.د .ساكار محمد حسن
قسم الجغرافية ,كلية العلوم االنسانية ,جامعة رابةرين
Assistant Professor Dr. Sakar Mohammed Hasan
Department of geography, college of Humanities, University of raparin
sakar.gardi@uor.edu.krd
ملخص:

ت
وه جــزء مــن حياتنــا اليوميــة ،فــا يمكــن اآلن تخيــل عالمنــا بــدون كهربــاء ،وعــى
الكهربــاء مــن أهــم االكتشــافات الـ يـى غـ يـرت حياتنــا لألفضــل ،ي
ّ
ّ ف
ّ
الكهربائيــة ي� منازلنــا ،ومكاتبنــا ،فهــل يمكــن االســتغناء عــن
الكهربائيــة ،وعــن معظــم األجهــزة
فــرض أننــا قــادرون عــى االســتغناء عــن المصابيــح
ّ
الطبيــة الـ تـى يعتمــد تشــغيلها عــى الكهربــاء؟ فمــا ه الكهربــاء؟ وكيــف يتــم توليدهــا؟ ومــا أهــم اســتخداماتها ي ز
وم�اتهــا؟ واألهــم مــن ذلــك
األجهــزة
ي
ي
كيــف يمكــن ترشــيد اســتخدامها؟

ف
ه أحــد أنــواع الطاقــة الموجــودة ي� الطبيعــة ،يمكــن الحصــول عــى الطاقــة الكهربائيــة مــن الطبيعــة عــن طريــق الصواعــق
الطاقــة الكهربائيــة ي
ً
واالحتــكاك ولكــن هــذا صعــب وغـ يـر مجـ ٍـد اقتصاديــا .ولكــن يمكــن توليــد الطاقــة الكهربائيــة بعــدة طــرق أخــرى منهــا الكيميائيــة مثــل البطاريــات أو
عــن طريــق تحويــل الطاقــة الحركيــة إىل طاقــة كهربائيــة وذلــك بتحريــك ســلك موصــل ف� مجــال مغناطيــ� كمــا ف� المولــدات الكهربائيــة أو بتسـ ي ن
ـخ�
ي
ي
ي
ف
ف
ه إحــدى الصــور المهمــة للطاقــات الـ ت يـى تســتخدم ي� شـ تـى المجــاالت والـ ت يـى ال غـ نـى
مــزدوج ح ـراري كمــا ي� المزدوجــة الحراريــة .الطاقــة الكهربائيــة ي
ف
ف
عنهــا ي� حياتنــا اليوميــة ي� االســتخدامات الم�نز ليــة كاإلنــارة والتدفئــة وتشــغيل األجهــزة الكهربائيــة الم�نز ليــة وكافــة المجــاالت األخــرى مثــل الصناعــة
واالتصــاالت والمجــاالت العلميــة.
ف
تمثــل الطاقــة الكهربائيــة العمــود الفقــري للتنميــة االقتصاديــة واالجماعيــة ي� اقليــم كوردســتان ،حيــث يعتمــد تطــور وتنميــة المجتمــع عــى
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مصــادر الطاقــة المتاحــة لديــه وكيفيــة اســتخراجها واالســتفادة منهــا ( ،)Rashad, 2006, p21وكان االهميــة الطاقــة الكهربائيــة ف� الوقــت الحــا�ض
ي
واســتخدامها ف ي� العديــد مــن المجــاالت اثــره ف ي� دراســة الباحثــان لهــذا مــن مصــادر الطاقــة المتعــددة.

وتعــد الكهربــاء احــد اشــكال الطاقــة الـ ت يـى تتمـ ي زـر بســهولة ونظافــة اســتخدامها اىل جانــب رسعــة نقلهــا مــن مــكان الخــر ،كمــا انهــا تعــد احــد مقومــات
ف
ق
ه إحــدى مــدن محافظ ـ ة الســليمانية بإقليــم
التقـ�دم االقتصـ�ادي والـ ي
�ر� االجتمـ ي
�اع ي� الدولـ�ة )Manners,1968, p15(.وتعتـ بـر مدينــة راني ـ ة ي
ً
ـماال وبـ ي ن
كوردســتان العـراق ،وتقــع ف� القســم الشــمال الغــر� محافظـة ،بـ ي ن
ـ� خــط طــول (_44,50,48
ـ� خــط عــرض ( )36,16,79_ 36,13,47شـ
بي
ي
ً
والنواح التابعة لمحافظ ة السليمانية ،تحدة من الجه ة الشمالية
 )44,54,51ش�قا ،انظر خارطة ( .)1ولمدينة رانية حدود إداري ة مع األقضي ة
ي
الغربيـة ناحيـة رسكبــكان مــن قضــاء بشــدر ،أمــا الجهـة الجنوبيـة فتوجــد بحـ يـرة دوكان مــن قضــاء رانيـة ،أمــا مــن الجهـة الغربيـة فــى ناحيــة جوارقورنـة
ـا� آوا .كمــا يتضــح ف ي� خارطـة (.)2
وحـ ج ي

مقدمة:

ً
ً ف
ف
جغرافيــة الطاقــة مــن المجــاالت التطبيقيــة الحديثــة ي� دائــرة الجغرافيــا ،وهــو فــرع حديــث –نســبيا -ي� الجغرافيــا االقتصاديــة ،ومــا زال بكـرا لقلــة

الدارس� والبحوث األجنبية ،حيث قام نفر من الجغر ي ن
ين
افي� أمثال D.J.Calzonetti-
الكث� من
الدراسات الجغرافية العربية به ،بينما نال اهتمام
ي
ف
 ،Solomonوجـ يـر  .G.Mannersبدراســات وأبحــاث مســتفيضة عــن إنتــاج ونقــل وتوزيـ ـ ــع واســتهالك الطاقــة واقتصادياتهــا ي� المملكــة المتحــدة
وغــرب أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ف
ف
والكهربــاء مــن أشــكال الطاقــة الـ ت يـى تتمـ ي زـر بنظافتهــا ورسعتهــا الفائقــة ي� االنتقــال والتوزيـ ـ ــع ومرونتهــا ي� االســتخدام ،وقابليــة الكهربــاء للقيــاس
م�مجــة ومصممــة حســب الوحــدات ش
الع�يــة (وات-ك.وات -ميجــاوات) ،والكهربــاء غـ يـر قابلــة للتخزيــن ،وهــذا يعتـ بـر مـ ي زـرة مــن
بواســطة عــدادات ب
ف
ناحيــة أنهــا توفــر تكاليــف إقامــة منشــآت للتخزيــن ،وتعــد ســلبية مــن ناحيــة أن إنتاجهــا يجــب أن يســتمر بثلــث طاقــة المحطــة الـ ت يـى تولدهــا ي� جميــع
ـار� مــا دام ال يتوفــر لديهــم منهــا مدخــر للظــروف الطارئــة.
األوقــات ،ومــن ناحيــة أنهــا تضــح أصحــاب الصناعــات تحــت رحمــة أي مؤثــر خـ ج ي
ف
ف
ت
ـاس ي�
ـاع ي� الدولــة .فـ ي
ـ� عنــر أسـ ي
والكهربــاء إحــدى مقومــات البنيــة األساســية الـ يـى يتوقــف عليهــا التقــدم االقتصــادي واالرتقــاء االجتمـ ي
الم�وعــات الصناعيــة والزراعيــة ،وتنفيــذ ش
اســتغالل المــوارد ،وإقامــة ش
الم�وعــات الكهربائيــة ذاتهــا ،فــا طاقــة بــدون بــذل طاقــة ،وهــذا هــو قانــون
الطاقــة االول .وتعــد الكهربــاء أحــد أشــكال الطاقــة الـ ت يـى تتمـ ي زـر بســهولة ونظافــة اســتخدامها إىل جانــب رسعــة نقلهــا مــن مــكان آلخــر ،كمــا أنهــا تعــد أحــد
ف
ق
ـاع ي� الدولــة( .المنشــاوي ،2010 ،ص)143
مقومــات التقــدم االقتصــادي والـ ي
ـر� االجتمـ ي
وتهــدف الدراســة الحاليــة إىل التعــرف عــى مصــادر إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ،وشــبكة نقــل الكهربــاء وتوزيعهــا برانيــة ،والعوامــل الجغرافيــة المؤثــرة
ف
عــى شــبكة الكهربــاء ،باإلضافــة إىل أوجــه االســتخدامات المختلفــة للكهربــاء ،واقتصاديــات إنتــاج الكهربــاء .والمشــاكل الـ ت يـى تعـ تـري قطــاع الكهربــاء ي�
المدينــة ،ووســائل النهــوض بــه.
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خارطة ( )1موقع مدينة رانية بالنسبة محافظة السليمانية

المصدر/
 -1محمد ،آويستا خاليد وهوار طاهر كريم ( ،)2005أطلس محافظ ة السليمانية ،مطبعة حمدي ،السليمانية ،ص.18
 -٢حكوم ة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . GIS
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خارطة ( )2موقع مدينة رانية بالنسبة لقضاء رانية

تا خاليد المصدر -1 /محمد ،آويستا خاليد وهوار طاهر كريم ،أطلس محافظ ة السليمانية ،المصد السابق ،ص.18
 -٢حكوم ة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . GIS
ف
وقد تناولت هذه الدراسات انتاج الكهرباء ونظم التوزي ــع ،وتوزي ــع الكهرباء ي ن
ب� المحالت المدينة ،ودراسة العوامل المؤثرة ي� انتاج واستهالك
الطاقة الكهربائية.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

416 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

ف
وقــد اتبعــت الباحثــان ي� هــذه الدراســة منهــج تحليــل نظــم الطاقــة والــذي تتضــح مــن خاللــه العنــارص المختلفــة للطاقــة الكهربائيــة مــن محطــات
محــوالت رفــع او خفــض الجهــود الكهربائيــة المختلفــة وكذلــك خطــوط نقــل الطاقــة ومناطــق اســتهالكها وغـ يـر ذلــك مــن جوانــب الطاقــة ،باالضافــة
ف
ت
وه  ARC GISي� انتــاج خرائــط
اىل اســتخدام بعــض االســاليب االحصائيــة الـ يـى تخــدم مجــال البحــث .وقــد تمــت االســتعانة ببعــض برامــج النظــم ي
البحــث.
وتنقسم الدراسة اىل:

المحور االول /العوامل المؤثرة ف ي� استهالك الطاقة الكهربائية.
ن
الثا� /تطور استهالك الطاقة الكهربائية والمطلوبة.
المحور ي
القطاع الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الثالث /التوزي ــع
ي
ن
المكا� الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الرابع /التباين
ي
التغي� الشهري الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الخامس/
ي

المحور السادس /الموازنة ي ن
ب� االنتاج واالستهالك.
المحور االول  /العوامل المؤثرة ف ي� استهالك الطاقة الكهربائية.
ف
ف
ش
وه:
تؤثر العديد من العوامل الطبيعية والب�ية ي� استهالك الطاقة الكهربائية ي� مدينة رانية ي

العوامل الطبيعية:

ف
المنــاخ /يـ بـرز اثــر المنــاخ ي� اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة مــن خــال عنــر الح ـرارة .ان ارتفــاع درجــات الح ـرارة خــال فصــل الصيــف الطويــل
بمعــدالت تفــوق الحــدود المناخيــة لراحــة االنســان والـ تـى تـ تـراوح مابـ ي ن
لت�يــد
الت�يــد ب
ـ� (25-15م) يشــعر االنســان بالحــر ممــا يدعــوه اىل تشــغيل اجهــزة ب
ي
الهــواء المحيــط وهــذا مايزيــد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة.
امــا عنــد انخفاضهــا بمعــدال وطــا مــن الحــدود الحراريــة لراحــة االنســان فانــه يعمــل عــى تدفئــة الهــواء المحيــط عــن طريــق اســتعمال اجهــزة التدفئــة
ف
ف
الكهربائيــة ممــا يزيــد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وهــذا مــا يظهــر واضحــا ي� مدينــة رانيــة الختــاف درجــات الحـرارة صيفــا عنهــا ي� الشــتاء ،هــذا
ف
ف
وبالتال تراجع ي� استهالك الطاقة الكهربائية الستعمال وسائل التدفئة
ي� الوقت الذي يتصف كل من الربيع والخريف باعتدال درجات الحرارة
ي
والت�يــد بحــدود ضيقــة جــدا.
ب

العوامل ش
الب�ية:

ف
ف
عــدد الســكان /يعــد عــدد الســكان مــن العوامــل المؤثــرة ي� االســتهالك كونهــم الســوق االســتهالكية للطاقــة الكهربائيــة ,فازديــاد عددهــم ي� الطلــب
عــى اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وبالعكــس ،وهــذا مايظهــر واضحــا ف ي� مدينــة رانيــة ،اذ تزايــد الســكان بشــكل كبـ يـر ســواء مــن خــال ارتفــاع معــدالت
نمــو الســكان االعتياديــة الـ ت يـى  %2,6ســنويا ام بتاثـ يـر عامــل الهجــرة نحــو مدينــة رانيــة.
ف
دخــل الفــرد /يلعــب العامــل االقتصــادي المتمثــل بمســتوى دخــل الفــرد دورا بــارزا ي� ازديــاد اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وعنــد زيــادة دخــول االفـراد
ف
ترتفــع قدرتهــم ش
ال�ائيــة وبذلــك يتمكنــون مــن ش�اء المزيــد مــن الســلع والخدمــات ومنهــا الســلع الكهربائيــة وباســتعمالها بشــكل كبـ يـر ي� حياتهــم
ش
ـ� ،2009 ،ص)27
اليوميــة يــزداد الطلــب عــى الطاقــة الكهربائيــة( .القريـ ي
ف
اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة /تعــد اســعار الطاقــة الكهربائيــة االداة االساســية الـ ت يـى تعتمدهــا الجهــات الرســمية ي� التاثـ يـر عــى اســتهالك الطاقــة
ف
الكهربائية من خالل ت
ال�شيد وخفض االستهالك ي� حالة ارتفاع الطلب ،او التشجيع عىل زيادة االستهالك عند انخفاض الطلب ،كما تهدف اىل
ك� ،وقــد تعمــد هــذه الجهــات اىل تحديــد اســعار متباينــة بـ ي ن
تحقيــق مــردود اقتصــادي لمشــاري ــع الطاقــة الكهربائيــة بتحميلهــا اىل المشـ تـر ي ن
ـ� القطاعــات
ف
ـتهالك للطاقــة الكهربائيــة تبــاع الطاقــة
ـنزل الــذي يمثــل اكـ بـر قطــاع اسـ
ـ� القطــاع المـ ي
ي
وهــذا مــا جعــل االســعار وثــم الطلــب يختلــف مــن قطــاع الخــر ،فـ ي
ف
ـان� ،2009 ،ص ،)198ت
الكهربائيــة باســعار واطئــة تتصاعــد مــع ارتفــاع كميــات االســتهالك( ،حسـ ي ن
ف�تفــع مــن دینــار �  15ایل  200دینــار حســب
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 417

اســتعمال خــال الشــهر،كما ف� جــدول ( )1لرغبــة الجهــات الرســمية بتقديــم خدمــات للمواطنـ ي ن
ـ� ومنهــا الطاقــة الكهربائيــة باســعار مخفضــة لغــرض
تحسـ ي ن
ـ� الواقــع االقتصــادي لــذوي الدخــل المحــدود.

ف
ت ن ف
ـنزل ي� مدينــة رانيــة
جــدول ( )1اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة اىل المشــر ي
ك� ي� الشــبكة الوطنيــة حســب اســتعمال المـ ي
للمــدة ()2016

غ� منشورة.2016 ,
المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي

ف
امــا ي� القطــاع التجــاري فتبــاع الطاقــة الكهربائيــة باســعار تصاعديــة مــن  25دنانـ يـر للكيلــو واط /ســاعة اىل  90دينــار للكيلــو واط /ســاعة ،وذلــك
ف
ف
تز ف
الم�ايــد ي� هــذا القطــاع نتيجــة االفـراط ي� اســتعمال االنــارة والنـ شـرات الضوئيــة الـ ت يـى شــاع اســتعمالها بشــكل كبـ يـر ي� معظــم
تل�شــيد اســتهالك الطاقــة
ف
ف
اع باســعار ال تختلــف عــن اســعار الطاقــة المباعــة ي� القطــاع
ـاع والــزر ي
المحــات التجاريــة ،كمــا تبــاع الطاقــة الكهربائيــة ي� القطــاع الحكــوىم والصنـ ي
التجــاري تل�تفــع مــن  25دينــار للكيلــو واط /ســاعة اىل  90دينــار للكيلــو واط /ســاعة ،ورغــم االســعار الكبـ يـرة للطاقــة الكهربائيــة اســتمر الطلــب
ـع�ة جديــدة للطاقــة الكهربائيــة محاولــة بذلــك خفــض االســتهالك بمــا يتناســب مــع كميــة
باالرتفــاع وبكميــة كبـ يـرة ممــا دفــع الحكومــة اىل اعتمــاد تسـ ي
ف
الم�نزل والتجاري وبشــكل تصاعدي من  15دينار للكيلو واط/
الطاقة المجهزة للمدينة .ومن الجدول ( )2نجد ان االســعار قد رفعت ي� القطاع
ي
ســاعة اىل  200دينــار للكيلــو واط /ســاعة.

ف
ت ن ف
ك� ي� الشــبكة الوطنيــة حســب اســتعمال التجــاري ي� مدينــة رانيــة
جــدول ( )2اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة اىل المشــر ي
للمــدة ()2016

غ� منشورة.2016 ,
المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي

ف
التسع�ة لمدة السنوات
الصناع فكانت االسعار  60دينار كيللو واط /ساعة اىل  30دينار كيللو واط /ساعة ،استمر العمل بهذه
اما ي� قطاع
ي
ي
ی��
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الســابقة ت
يز
تجه� الطاقة الكهربائية.
الع�اض الســكان عىل سياســة الجهات الرســمية برفع االســعار مقارنة بمســتوى دخلهم وانخفاض

ف
ت ن ف
ـاع ي� مدينــة رانيــة
جــدول ( )3اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة اىل المشــر ي
ك� ي� الشــبكة الوطنيــة حســب اســتعمال الصنـ ي
للمــدة ()2016

غ� منشورة.2016 ,
المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي

ن
الثا� /تطور استهالك الطاقة الكهربائية والمطلوبة.
المحور ي

يرتبــط اســتهالك الطاقــة عــادة بالعديــد مــن العوامــل ،لعــل اهمهــا كميــة مــا يجهــز منهــا عــن طريــق الشــبكة الوطنيــة ،اضافــة اىل عــدة عوامــل اخــرى
ف
ت
اآل�:
ســبق الحديــث عنهــا .تطــور اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة ي� مدينــة رانيــة للمــده ( )2017-2014ومــن الجــدول  4والشــكل  1یمكــن بیــان ي
أوال :تذبــذب كميــات الطاقــة المســتهلكة بشــكل عــام خــال المــدة  2017-2014وســببه اختــاف كميــات الطاقــة المجهــزة مــن محطــات التوليــد
بـ ي ن
ـ� ســنة اخــرى.
ثاني ــا :انخفــاض كميــة الطاقــة المســتهلكة بشــكل عــام خــال المــدة  2017-2014وســببه اختــاف كميــات الطاقــة المجهــزة مــن محطــات التوليــد
بـ ي ن
ـ� ســنة واخــرى.

ت
ـا� هــذا نتيجــة
ثالث ــا :بــدا تزايــد اســتهالك الطاقــة باالنتظــام واعتبــارا مــن عــام 2014ولغايــة عــام  2017وبنســبة زيــادة ســنوية قدرهــا  ،%12ويـ ي
ف
ش
ـا�
مقدمتهــا تحســن مســتوى انتــاج الطاقــة ي� البــاد ,عمومــا ممــا اتــاح زيــادة المجهــز مــن الطاقــة للمدينــة اضافــة اىل تحســن المســتوى المعـ ي
ـ� ش
للمواطنـ ي ن
و�ائهــم الدوات كهربائيــة م�نز ليــة كثـ يـرة مماجعــل مســتوى الطلــب يرتفــع عــى الطاقــة الكهربائيــة بشــكل كبـ يـر اضافــة اىل تطــور حركــة
العم ـران والبنــاء ممــا يع ـن ي التوســع ف ي� طلــب االشـ تـراك ف ي� الشــبكة الكهربائيــة لغــرض االســتهالك.

رابع ــا :بلغــت نســبة الزيــادة الســنوية لالســتهالك عــى طــول المــدة  )%68،5( 2017-2014وهــذا مـ ش
ـؤ� عــى نمــو اســتهالك الطاقــة مــع تزايــد كميــة
الطاقــة المجهــزة للمدينــة.

ف
خامس ــا :ارتفــاع كميــة الطاقــة المطلوبــة لالســتهالك بشــكل كبـ يـر وبصــورة مســتمرة عــى طــول المــدة  2017-2014للتوســع الكبـ يـر ي� اســتعمال
االجهــزة الكهربائيــة مــن قبــل االف ـراد لزيــادة دخولهــم والتوســع بالمشــاريـ ـ ـع االقتصاديــة.
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ف
جدول ( )4كميات الطاقة الكهربائية والمطلوبة ي� مدينة رانية للمدة ()2017-2014

ف
سادس ــا :انخفــاض الكميــات المســتهلكة مقارنــة بالكميــات المطلوبــة ي� المدينــة فقــد شــكلت مــا نســبة  %32عــام  ،2014وهــذا يظهــر ان مايتــم
ف
اســتهالكه ي� المدينــة ال يشــكل ســوى الثلــث مــن كميــة الطاقــة المطلوبــة فعــا لالســتهالك تل�تفــع تدريجيــا كميــة مــا تســتهلك حـ تـى اصبحــت تشــكل
مــا نســبته  %35مــن الكميــة المطلوبــة فعــا لعــام .2017
ف
ف
ســابعا :العجــز ي� تجهـ ي زـر الطاقــة الكهربائيــة بمــا يتناســب مــع كميــة الطاقــة المطلوبــة ي� المدينــة النخفــاض مســتوى االنتــاج بعــد اندثــار معظــم
الوحــدات التوليديــة.

القطاع الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الثالث /التوزيـ ــع
ي

ف
ـنزل الــذي يمثــل اســتهالك الطاقــة
توزيـ ـ ــع الطاقــة الكهربائيــة لغــرض اســتهالكها عــى خمــس قطاعــات واوســعها ي� مدينــة رانيــة هــو القطــاع المـ ي
ف
ف
والت�يــد ،ومــن الجــدول ()5
ه االنــارة وتشــغيل االجهــزة الكهربائيــة والتدفئــة ب
الكهربائيــة ي� الــدور الســكنية ،اذ تســتعمل ي� المنــازل لثالثــة اغـراض ي
ن ت
اال�:
والشــكل ( )2يتبـ يـ� ي
ف
ف
ن
ـال
ـنزل المرتبــة االوىل ي� اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وتراوحــت نســب االســتهالك ي� هــذا القطــاع مابـ يـ� ( )67-32مــن اجمـ ي
-1احتــل القطــاع المـ ي
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ف
الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة ي� مدينــة رانيــة وعــى طــول المــدة .2017-2014
ف
الم�نزل متذبذبا وسبب ذلك هو اختالف كميات الطاقة الكهربائية المجهزة للمدينة.
-2كان االستهالك ي� القطاع
ي
ف
ـنزل عــام  2014بنســبة بلغــت  %74,4مقارنــة بعــام  2017لتشــكل مــا نســبته  %68,3مــن
-3انخفــاض كميــة الطاقــة المســتهلكة ي� القطــاع المـ ي
الكب� ف� الطلب عىل الطاقة الكهربائية بزيادة عدد المشـ تـر ي ن
ك� اال ان كمية االســتهالك
اجمال االســتهالك للطاقة الكهربائية ،وبالرغم من التوســع
ي ي
ي
ف
ف
ي� هــذا القطــاع لــم ترتفــع لمســتوى كميــة االســتهالك ي� عــام  2014وســببه انخفــاض كميــة الطاقــة الكهربائيــة المجهــزة فتوزعــت بشــكل ال يســد اال
الم�مــج.
جــزءا محــدودا مــن الطلــب مــن خــال اعتمــاد نظــام القطــع ب
ف
ف
ـنزل للمــدة  2017-2014وبنســبة  %74,4ي� عــام  2014وبنســبة  %68,3عــام 2017
-4ارتفــاع تدريــج ي لكميــة الطاقــة المســتهلكة ي� القطــاع المـ ي
ف
ف
ف
وســببه ارتفــاع كميــة الطاقــة الكهربائيــة ي� الطلــب عــى االســتهالك مــن خــال التوســع ي� ش�اء االجهــزة الكهربائيــة والتطــور الرسيـ ـ ــع ي� بنــاء الــدور
الســكنية بعــد تحســن الوضــع االقتصــادي للمواطنـ ي ن
ـ�.
ف
ف
ـنزل وعــى طــول المــدة  )%52( 2017-2014وهــذا دليــل واضــح عــى النمــو الكبـ يـر ي�
-5بلغــت نســبة الزيــادة الســنوية لالســتهالك ي� القطــاع المـ ي
ش
ـا� للمواطنـ ي ن
ـ�.
الطلــب عــى الطاقــة الكهربائيــة مــع تطــور الوضــع االقتصــادي والمعـ ي

القطاع للطاقة الكهربائية للمدة  2017-2014ميكاواط /ساعة
الجدول ( )5التوزيـ ــع
ي

المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات غ� منشورة ت
للف�ة(.)2017-2014
ي

ضياعات الطاقة الكهربائية:

ف
ه:
يتعرض
ي
الكث� من الطاقة الكهربائية للضياع ي� شبكة التوزي ــع نتيجة اسباب ي
اوال /اس ــباب فني ــة :تتعلــق بعمليــة نقــل الطاقــة وتحويلهــا مــن شــبكة النقــل اىل محطــات التوزيـ ـ ــع تبعــا للخصائــص الفنيــة للســلك الناقــل للطاقــة
ئ
ـا� ومســاحة مقطعــة وارتفــاع درجــات الحـرارة الـ ت يـى تعمــل عــى حــدوث
الكهربائيــة كنــوع المــادة المصنــوع منهــا الســلك ومقاومتــه لمــرور التيــار الكهربـ ي
ن
ئ
ـا� ،1991 ،ص.)64
ـا� مــن الخطــوط الناقلــة عنــد تمددهــا وارتخائهــا( .العـ ي
تفري ـ ــغ كهربـ ي
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ئ
ن
ـا�
ثاني ــا /اس ــباب اداري ــة :تضيــع كميــات كبـ يـرة مــن الطاقــة لتجــاوز المواطنـ يـ� عــى شــبكة التوزيـ ـ ــع مــن خــال عمــل وصــات لرسقــة التيــار الكهربـ ي
ئ
ن
ـوا� مــن
خصوصــا بعــد ق ـرار الحكومــة بالتوقــف عــن تســليم المواطنـ يـ� اصحــاب الــدور الجديــدة لمحــوالت ثالثيــة الطــور ،اضافــة اىل البنــاء العشـ ي

قبــل المتجاوزيــن عــى المناطــق الخاليــة ،فيســتهلكون الطاقــةون مقيــاس فتضيــع كميــات مــن الطاقــة ،فضــا عــن اســباب اخــرى ثانويــة تتمثــل بمــدى
ف
دقــة ق ـراءة المقاييــس فتضيــع كميــات مــن الطاقــة ،فضــا عــن اســباب اخــرى ثانويــة تتمثــل بمــدى دقــة ق ـراءة المقاييــس واالعتمــاد عــى التقديــر ي�
ف
كميــة الطاقــة المســتهلكة ف� المناطــق غـ يـر المســتقرة امنيــا والمناطــق البعيــدة فيتعــذر عــى العاملـ ي ن
ـ� الوصــول اليهــا احيانــا ،فيعتمــدون التقديــر ي�
ي
ت
غ� دقيقة ،كما ان العديد من المقاييس قديمة او ح� ان بعضها عاطل عن العمل ،فتعىط قراءات خاطئة( .الطرزي،
قراءتها ،مما يعىط ارقاما ي
 ،2001ص)43
ن ت
اآل�:
ومن الجدول ( )6والشكل ( )3ي
يتب� ي
تدري� لكمية الطاقة الضائعة وعىل طول المدة ( )2017-2014وبنسبة تزايد بلغت  %44سنويا.
.1ارتفاع
ج ي
اجمال الطاقة المستلمة من الشبكة.
.2بلغت الكمية الضائعة اقصاها عام  2014لتشكل ما نسبته  %17,6من
ي
اجمال الطاقة المســتلمة من الشــبكة اخذت بارتفاع
.3اســتمرت كميات الطاقة الضائعة باالرتفاع خالل المدة ( ،)2017-2014اال ان نســبها من
ي
ن ف
العامل� ي� شبكة توزي ــع رانية اىل الحد من مشكلة ارتفاع ضياع الطاقة
تدريجيا من  %23,2عام  2015اىل  %32عام  .2017وبالرغم من توجه
ي
ف� المدينــة ،اال انــه بشــكل عــام تعــد نســبتها مرتفعــة مقارنــة بمــا هــو مســموح بــه فنيــا ،اذ ال تتجــاوز النســبة ف� الــدول المتقدمــة عــن  ،%8ف� حـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ف
بلغــت ي� شــبكة نقــل وتوزي ـ ــع رانيــة  %12,3عــام  2017وهــذا مــا يرفــع الكلفــة االقتصاديــة النتــاج هــذة الصناعــة.
ف
جدول ( )6كمية ضياعات الطاقة الكهربائية ي� شبكة توزي ــع رانية للمدة  2017-2014ميكاواط /ساعة
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ن
المكا� الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور ال رابع /التباين
ي
تــوزع الطاقــة الكهربائيــة ف� المدينــة بـ ي ن
الم�مــج لغــرض اســتهالكها مــن خــال تقســيم
ـ� محــات وخطــوط التوزي ـ ــع الـ ت يـى تغذيهــا وفــق نظــام القطــع ب
ي
خطــوط التوزي ـ ــع المغذيــة للمحطــات التوزيعيــة وفــق جــداول خاصــة تحــدد مــن خاللهــا كميــة الطاقــة الكهربائيــة تبعــا لعــدد الســكان وتركــز المشــاري ــع
ت
ن
ـا�
الصناعيــة والخدميــة ومــن الجــدول ( )7والخارطــة ( )3يتبـ يـ� مــا يـ ي
ف
ف
ـال الطاقــة المســتهلكة ي� المدينــة وبالمقابــل فانــه يضــم
.1ان محطــة رقــم ( )1احتــل المرتبــة االوىل ي� الطاقــة المســتهلكة وبنســبة  %35,9مــن اجمـ ي
ف
ف
 %25مــن الســكان المدينــة وب ـهــذا فــان اســتهالك الطاقــة ي� المدينــة يفــوق بســبب اىل ان دالــة عــدد الســكان لوحدهــا لــم تكــن الســبب الحاســم ي�
ز
ـاع ،التجــاري ،الدوائــر الحكوميــة والخدميــة.
اســتهالك الطاقــة بــل عوامــل اخــرى مثــل مســتوى التجهـ يـر ،النشــاط الصنـ ي
.2جــاء محطــة رقــم ( )2بالمرتبــة الثانيــة ف� نســبة مــا يســتهلكه مــن الطاقــة والبالغــة  %31مــن اجمــال الطاقــة المســتهلكة ف� المدينــة ،ف� حـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ي
ف
ـوال  ،%5ويعـن ي ذلــك نقــص الطاقــة
يضــم  %36,1مــن ســكان المدينــة ،وهــذا يظهــر ان اســتهالك الطاقــة ي� المدينــة ينخفــض عــن عــدد الســكان بحـ ي
المســتهلكة رغــم ان المدينــة يضــم صناعــات كبـ يـرة تتطلــب كميــة كبـ يـرة مــن الطاقــة.

ف
ـال الطاقــة المســتهلكة ي� المدينــة ،وبذلــك احتــل المرتبــة
.3امــا محطــة رقــم ( )3فقــد بلغــت الطاقــة المســتهلكة فيــه مــا نســبتها  %18,5مــن اجمـ ي
ف
الرابعــة ي� االســتهالك بالرغــم مــن ارتفــاع عــدد ســكانه ونســبتهم  %18مــن ســكان المدينــة ،ويظهــر الفــرق اقــل بكميــة مــا يســتهلك مــن الطاقــة مقارنــة
ف
ف
بعــدد الســكان المدينــة ،وهــذا يشـ يـر اىل ان عــدد الســكان لــم يكــن العامــل االهــم ي� التجهـ ي زـر ،انمــا يعــود ايضــا لقلــة المشــاري ــع الصناعيــة والتجاريــة ي�
المدينــة.
ف
ـال اســتهالك المدينــة ،ويضــم المحطــة مــن
.4احتــل محطــة رقــم ( )4المرتبــة الثالثــة ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة والبالغــة نســبتها  %20,4مــن اجمـ ي
ف
ف
اعــداد الســكانها نســبته  %15,2وب ـهــذا فــان عــدد الســكان ي� المدينــة يفــوق واســتهالك الطاقــة ي� المدينــة ينخفــض عــن عــدد الســكان ويعـن ي ذلــك
نقــص الطاقــة المســتهلكة.

ف
الجدول ( )7كمية الطاقة المستهلكة وعدد السكان حسب المحطات ي� مدينة رانية لعام 2015

المصدر-1 /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات غ� منشورة ت
للف�ة(.)2017-2014
ي
غ� منشورة ()2015
 -2مديرية احصاء رانية ,عدد سكان مدينة رانية ,بيانات ي
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ف
ن
المكا� لكمية استهالك الطاقة الكهربائية حسب محطات ي� مدينة رانية لعام 2015
الخارط ( )3التباين
ي

من عمل الباحثان باعتماد عىل:
-1حكوم ة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . GIS
-2بهریوهب هرایه ت� كارهبای رانیه ،به ش
� ئامار ،داتای بالونهكراوه.2015 ،
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التغي� الشهري الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الخامس/
ي
یتب� ت
ئ
الكهربا� من شهر الخر مع تغی�ی االنتاج واالستهالك ومن الجدول ( )8والشكل ( )4وملحق ( )1ین
اال�:
یتغ�ی الحمل
ف
ت
ـال االســتهالك لعــام ،2017
.1اختــاف كميــات االســتهالك مــن شــهر الخــر ،ف�تفــع اىل اعالهــا ي� شــهر تمــوز ،لتشــكل مــا نســبته  %10,2مــن اجمـ ي
ف
ف
ن
ن
ش
ن
ـال االســتهالك ،ويعــود ســبب هــذا التبايــن اىل
ي� حـ يـ� انخفضــت الكميــة الد� مســتوى لهــا ي� شــهر ت�يــن الثـ ي
ـا� لتشــكل مــا نســبته  %6,5مــن اجمـ ي
اثــر المنــاخ وخاصــة درجــات الحـرارة.

ف
الجدول ( )8الطاقة الكهربائية المستهلكة بحسب اشهر السنة ي� مدينة رانية عام 2017

ف
.2تصــدر فصــل الصيــف المتمثــل بشــهر مايــس ،حزيـران ،تمــوز ،آب ،المرتبــة االوىل ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة ،فتشــكل مــا نســبته  %36,9مــن
االجمــال العــام لالســتهالك خــال الســنة الرتفــاع درجــات الح ـرارة الـ تـى تراوحــت معدالتهــا مابـ ي ن
ـ�  ،يف�تفــع اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة باســتعمال
ي
ي
ف
ت
الت�يــد والتكييــف لغــرض تلطيــف الهــواء المحيــط ،اضافــة الســتهالك الكثـ يـر مــن الصناعــات للطاقــة الكهربائيــة الـ يـى تعمــل ي� الفصــل الحــار
اجهــزة ب
ش
ـ�.
كصناعــة الثلــج والمرطبــات والم�وباتــن والمــاء الصـ ي
ف
ن
ن
ش
ـا� ،شــباط بالمرتبــة الثانيــة ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة ،فقــد شــكل مــا
ـا� ،كانــون االول ،كانــون الثـ ي
.3جــاء فصــل الشــتاء المتمثــل بشــهر ت�يــن الثـ ي
ف
ف
ن
ن
ش
ـا�%9,7 ،
ـا� %7,7 ،ي� كانــون االول %8,8 ،ي� كانــون الثـ ي
ـال االســتهالك وبنســبة اســتهالك بلغــت  %6,4لشــهر ت�يــن الثـ ي
نســبته  %32,7مــن اجمـ ي
ف
ف� شــهر شــباط ،وكان النخفــاض درجــات الحـرارة ف� هــذا الفصــل الـ تـى تراوحــت معدالتهــا مابـ ي ن
ـ� 5,5م 14-م اثــر ي� زيــادة االســتهالك وذلــك لحاجــة
ي
ي
ي
ف
االنســان ي� اســتعمال اجهــزة التدفئــة الكهربائيــة لتلطيــف حـرارة الجــو.
ف
.4امــا فصــل الخريــف فشــكلت نســب االســتهالك  %8,3ف� ايلــول و %7ف� شــهر ش
ت�يــن االول وبذلــك يمثــل هــذا الفصــل المرتبــة الثالثــة ي� كميــة
ي
ي
ف
الت�يــد فيــه وانخفــاض كميــة الطاقــة المســتعملة ي� تشــغيل وســائل
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وبنســبة بلغــت  %16لقلــة الحاجــة لتشــغيل وســائل ب
ف
ف
الت�يــد العتــدال الجــو اذ بلغــت معــدالت الحـرارة 27م ي�
الت�يــد فيــه وانخفــاض كميــة الطاقــة المســتعملة ي� تشــغيل وســائل التدفئــة او ب
التدفئــة او ب
ايلــول 19,5 ،م ف� ش
ت�يــن االول.
ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 425

ف
ف
ـال االســتهالك وبنســب بلغــت  %7,3ي�
.5احتــل فصــل الربيــع المرتبــة الرابعــة ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة ،فقــد شــكل مــا نســبته  %15مــن اجمـ ي
ف
ف
ف
آذار و  %7,6ي� نيســان وهــذا مــا يوضــح اثــر اعتــدال درجــات الح ـرارة والـ ت يـى بلغــت معدالتهــا 10,5م ي� آذار15 ،م ي� نيســان (المصــدر :مــن عمــل
َ
َ
َ
بةريوةبةرايـ ت
الباحثــان باعتمــاد عــىَ :
ـتوكال رانيــة ،بـ ش
ـة� كةشــناىس كشــتوكال داتــاى َريــذةى بــاران ،هؤبــةى ئامــار ،داتــاى بالونةك ـراوة،
ـة� كشـ
ف
الت�يــد ،وبذلــك يعــد المنــخ هــو العامــل االكـ ثـر وضوحــا ي� اختــاف كميــات االســتهالك خــال
 ).2018وانعــدام الحاجــة لتشــغيل اجهــزة التدفئــة او ب
فصــول الســنة.

المحور السادس /الموازنة ي ن
ب� االنتاج واالستهالك.
بمعرفتنــا لكميــات الطاقــة المســتهلكة البــد مــن معرفــة مــدى كفايــة االنتــاج عــن عجــزة ،ويظهــر ذلــك مــن خــال الموازنــة بـ ي ن
ـ� كميــات االنتــاج
واالســتهالك للطاقــة الكهربائيــة ف ي� المدينــة.
ن ت
اال�:
ومن الجدول ( )8والشكل ( )5ي
يتب� ي
ـ� حــد ن
.1ان االنتــاج یفــوق االســتهالك ف� المدينــة وعــى طــول المــدة ( )2017-2014بكميــات تراوحــت مابـ ي ن
اد� قــدرة ( )121ميكاواط/ســاعة اىل
ي
( )463ميكاواط/ســاعة كحــد اعــى.
ف
.2ان محطــات التوليــد ي� مدينــة رانيــة مرتبطــة بشــبكة التوزيـ ـ ــع الوطنيــة ،وبذلــك يحــول قســم كبـ يـر مــن االنتــاج مــن رانيــة لبقيــة المــدن المجــاورة
خاصــة وانهــا مرتبطــة بشــبكات نقــل كفــوءة كمــا مــر ذكــره.
ف
ز ف
ت
ه اقــل بكثـ يـر مــن معظــم محافظــات القطــر الـ ت يـى يصــل ي� بعضهــا اىل 14
.3ان ســاعات التجهـ يـر ي� المدينــة والـ يـى يبلــغ متوســطها  6ســاعات يوميــا ي
ســاعة يوميــا رغــم ان المدينــة تســهم بتوفـ يـر هــذه االمــدادات.
ف
.4ان الكميــات الكبـ يـرة مــن الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة ي� المدينــة ال تنعكــس ايجابــا عليهــا ،واالوىل ان تعــى نســبة اضافيــة منهــا للمدينــة المنتجــة
ف
ت
ت
ال� تملك مصاف نفطية وعىل اســاس كمية االنتاج
للطاقة الكهربائية ،كما حصل ي� اســتقطاع مبالغ الب�و دوالر للمحافظات المنتجة للنفط او ي
لغــرض تطويــر المشــاري ــع االقتصاديــة ف ي� المدينــة.
ف
.5بالرغــم مــن االنتــاج الكبـ يـر مــن الطاقــة الكهربائيــة ي� مدينــة رانيــة ،اال ان مــا يتــم تجهـ ي زـر المدينــة بــه مــن الطاقــة قليــل ال يتناســب مــع حاجتهــا الفعليــة
فــا بــد مــن اعطائهــا امتيــاز مــن هــذا االنتــاج مقارنــة بالمــدن االخــرى.
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ف
الجدول ( )8الموازنة ي ن
ب� انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية ي� مدينة رانية للمدة ( )2017-2014ميكاواط/ساعة

االستنتاج:

يز
يز
التجه� ف ي� معظم المحافظات.
بكث� من ساعات
التجه� اليومية
.1يبلغ متوسط ساعات
وه اقل ي
ي
حوال ستة ساعات يوميا ي
ف
ف
.2تزايــد معــدل اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة ي� المدينــة بمعــدل  %12ســنویا للمــده  � 2017-2014حـین ان معــدل االنتــاج ظــل یـراوح يـراوح دون
زيــادة تذكــر.
ف
ـال االســتهالك جــاء
.3تنوعــت اوجــه اســتهالك الكهربــاء بالمدينــة ،احتــل القطــاع المــنزیل المرتبــة االویل ي� االســتهالك وبنســبة  %52تقريبــا مــن اجمـ ي
ـاع وبنســبة .%32.6
بعــده القطــاع الصنـ ي
ف
اجمال االستهالك السنوي فيما كان نصيب فصل الشتاء قرابة.%29
.4يتصدر فصل الصيف بقية الفصول ي� االستهالك وبنسبة  %40من
ي
ف
ئ
ـا� بالمدينــة بعــض المشــاكل المتمثلــة ي� مخاطــر شــبكة الجهــد المتوســط والمنخفــض حيــث تخـ تـرق الكتــل الســكنية
.5يواجــه القطــاع الكهربـ ي

ت
ال� تســبب امراض كالرسطان
والشــوارع مما يعرض حياة الســكان لخطر ،فضال عما تحدثه تلك الخطوط بما يعرف بالزوبعة الكهرومغناطيســية ي
واالم ـراض النفســية والوكيميــا واالم ال ـراس المســتمر.

التوصيات:
ن
ن
ـا� الســكنية ،وكذلــك تفــادي مــرور خطــوط الكهربــاء
.1التخطيــط الســليم والمنخفــض ،ومراعــاة مســافة االمــان الكافيــة بـ يـ� الوصــات والمبـ ي
بالمناطــق الســكنية الكثيفــة بالقــدر المســتطاع.
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التجه� للمدينة من انتاج المحطات فيها عىل غرار عائدات ت
يز
الب�و دوالر.
.2رفع معدل
ت
وال� تزيد عن  %15من االنتاج.
.3معالجة النسبة العالية من ضائعات الطاقة ي
.4ازالة التجاوزات بكل اشكالها عىل الشبكة الوطنية.
غ� تقليدية النتاج الطاقة ،مثل محطات تدوير النفايات ومحطات التوليد الشمسية.
.5
التفك� جديا باستخدام بدائل ي
ي
.6ان تعمل الجهات الحكومية عىل خفض التيار المستخدم لالستهالك لتقليل خطرها عىل االنسان.

المراجع:

اوال :الم راجع العربية:
ف
ن
ـا� احمــد المنشــاوي ،الطاقــة الكهربائيــة ي� محافظــة المنوفيــة ،مجلــة الجغرافيــة العربيــة ،العــدد الخامــس والخمســون ،تصــدر عــن الجمعيــة
.1امـ ي
الجغرافيــة المرصيــة ،القاهــرة.2010 ،
.2حكوم ة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . gis
ف
ـر� والجزيــرة العربيــة ،العــدد  ،100جامعــة الكويــت،
.3عبــدهللا حمــادي الطــرزي ،الطاقــة الكهربائيــة ي� ســلطنة عمــان ،مجلــة دراســات الخليــج العـ ب ي
.2001
ن
العا� ،واقع انتاج الطاقة الكهربائية ي ن
ب� التحدي والطموح ،مجلة علوم ،العدد  ،57وزارة الثقافة واالعالم ،بغداد.1991 ،
.4عيد رشاد
ي
ف
ش
غ� منشورة.
القري� ،صناعة الطاقة الكهربائية ي� محافظة بغداد ،رسالة
.5هيثم كاظم دواح
ماجست� ،كلية االداب ،جامعة بغداد ،2009 ،ي
ي
ي
ف
ف
.6محمــد ف ـراج حسـ ي ن
ـان� ،انتــاج واســتهالك الكهربــاء ي� محافظــة الدقهليــة ،دراســة ي� جغرافيــة الطاقــة ،مجلــة الجغرافيــة العربيــة ،العــدد الســابع
واالربعــون ،تصــدر عــن الجمعيــة الجغرافيــة المرصيــة ،القاهــرة.2009 ،
ثانيا :الم راجع االجنبية:
1.Manners, G. Geography of energy, Hutchinson University Library, London, 1968.
2.Samia M. Rashad, Sustainability and sustainable development indicators case study; Egypt’s electric power
supply system, Environmental physics conference, Alexandria, Egypt, 2006.
ثالثا :المطبوعات الحكومية:
غ� منشورة.2018 ,
.1مديرية زراعة رانية ,قسم االنواء الجوية ,بيانات كمية االمطار ,بيانات ي
غ� منشورة.2018 ,
.2مديرية احصاء رانية ,عدد سكان مدينة رانية ,بيانات ي
غ� منشورة.2016 ,
.3مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي
ملحق ()1

ف
توزيـ ــع المحطات الكهرباء حسب المحالت ي� مدينة رانية لعام2015
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ن
كاربرد� وزهی كارهبا لهشاری ڕانیه(لێكۆڵینهوهیهك لهجوگرافیای ئابووری).
بهرههمهێنان و به

ڤ
كارهبــا بهدیارتریــن ئ ـهو داهێنانهی ـ ه لهقهڵ ـهم دهدرێــت ك ـه ژیـ نـا� مــرۆ� گــۆرێ بــۆ باشـ تـرین شــێواز ،ه ـهروهك بهشــێیك گرنگ ـ ه لهژیـ نـا� ڕۆژانهمــان،
ن
وهل ـه ئێســتاداناتوان ـین ب ـه ههســت بـ ن
ـوو� جیهـ نـا� گ ـهوره بكهیــن ب ێ
ـۆ� كارهبـ یـا� ،وس ـهرجهم
� بــوو� كارهبــا ،گریمــان لهتواناماندای ـ ه دهســتبهرداری گلـ پ
ڵ
ئامـ �ـره كارهباییـه ن
ین
كانبێن� كـه بهكارهبــا كار دهكـهن؟ بۆیـه
كا� تــر بـین لهمــاڵ ونوســینگهكانماندا ،بـه�م ئایــا دهتوانـین دهتوانـین واز لـه ئامـ ێ�ـره پزیشــكییه
ێ
كا� چ ـین ؟ لهوان ـهش گرنگـ تـر چــۆن بهكارهێنان ـه ن
� ب�ســین كارهبــا چیی ـه ،چــۆن بهره ـهم دێــت وه بهكارهێنــان و تایبهتمهندیی ـه ن
كا� ڕێكدهخهیــن؟
ده ب ێ پ
وزهی كارهبــا یهكێك ـ ه لهجــۆره ن
كا� وزهی ههبــوو ل ـه رسوشــت ،ك ـ ه دهكــرێ ل ـ ه ڕێگ ـهی ه ـهرو ه بروســكه و هـ �ێزـری لێكخشــان بهدهسـ تـی بهێن ـین ،
ڵ
ب ـه�م كارێــی قــورس ونائابوورییانهیــه ،بهڵكــو دهتوان ـین بهكۆم هڵ ـه ڕێگایــهیك تــر وزهك ـ ه بهدهســت بهێن ـین  ،بهنمون ـه هــۆكاری كیمیـ یـا� وهك پاتــری
ڵ
جو�نـ ن
ـد� ت ـهزووی گهیشــتوو ب ـه بــواری موگناتیــی
یــان لهڕێگ ـهی گۆڕی ـین هـ �ێزـرهی جوڵهیی ـهوه ك ـه دهگۆڕدرێــت بــۆ وزهی كارهبـ یـا� ،ئ ـهوهش ب ـه
ه ـهروهك ئهوان ـهی لهمولیــد ه كارهبایی ـهكان دهســت دهك ـهون ،یــان بههــۆی ڕێــگای تــرهوه .وزهی كارهبــا یهكێك ـه جــۆره گرنگ ـه ن
كا� ئ ـهو جــۆره وزان ـهی
كـ ه لهبــواره جۆربهجۆرهكانــدا بهكاردههێ�ن ێــن ،كـه ناوتوانـین دهســتبهرداری بـین لـه ژیـ نـا� ڕۆژانهمــان ،چونكـه بهكاردێــت بــۆ ڕوناكردنـهوه ،گهرمكــردن،
ن
ـپێكرد� ئامـ �ـره كارهبایی ـه ن
كا� مــاڵ وزۆر بــواری تــر وهك پیشهســازی و پهیوندیی ـهكان و زۆر بــواری تــر.
ئیشـ
ێ

Abstract
Electric Energy production and its Consumption in the city of Rania (a Study in Economic
)Geography
ctricity is one of the most important discoveries that changed our lives for the better. It is part of our daily
lives. You can not imagine our world without electricity. And assuming that we are able to shed light bulbs and
most electrical appliances in our homes and offices, Run on electricity? So what is electricity? How are they
generated? What are the most important uses and features? More importantly, how can rational use? Electric
power is one of the types of energy in nature. Power can be obtained from nature through lightning and
friction, but this is difficult and economically inefficient. However, electricity can be generated in several other
ways, including chemical ones such as batteries or by converting kinetic energy into electrical energy by moving
a conductive wire in a magnetic field, such as in generators or with double heat heating as in thermocouple.
Electrical energy is one of the important images of energies used in various fields and indispensable in our daily
lives in household uses such as lighting, heating and operation of household electrical appliances and all other
fields such as industry, telecommunications and scientific fields
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پێشهىك:

لێكۆڵینـهوهی مۆرفۆم هتــری بریـ تـی یـه لـ ه كــرداری شــیكردنهوهی ژمــاره� دیاریــده ن
كا� رووی زهوی لـه رێــگای ئـهو داتایانـهی كـه لـ ه نهخشـهو
ی

وێن ـ ه ئاســمانییهكان و لێكۆڵین ـهو ه مهیدانیی ـهكان دهســتمان دهكهوێــت  ,ك ـ ه ل ـهم ڕێگای ـهوه دهتوان ـین بگهیــن ب ـه زانیــاری س ـهبارهت ب ـه پێشــكهوت�ن
ڵ
كا� ڕووی زهوی ل ـه ناوچ ـ ه جیــاوازه ن
شــێوه ن
كا� ئاوزێــی رووبــار .

لێكۆڵین ـهو ه ل ـه ئاوهزێـ ڵـى ڕووبــار ،بایهخێــى زۆرى پێدهدرێــت ل ـه لێكۆڵین ـهوه جیۆمۆرفۆلۆجیی ـهكان و هایدرۆلۆجیی ـهكان ،بــۆ گهیشـ ت ن
ـ� بهخهســڵته
ڵ
ڵ
جیۆمۆرفۆلۆجیـهكان پێویســته لـهڕووی بــڕی و ئهندازهییـ ه وه لێكۆڵینـهوه لهسـهر ئاوهزێــی ڕوبــار بكرێــت ،لهبهرئـهوهی ئاوهزێــی ڕوبــار بهیهكهیــهیك

س ـهرهیك دادهنرێــك ك ـه گونجــاوه بــۆ ئ ـهوهی لێكۆڵین ـهوهی جیۆمۆرفۆلـ ج
ـۆ� لهس ـهر بكرێــت ،ئ ـهوهش بههــۆی ئ ـهوهی ڕووبهرێــی دیــاری ك ـراوهو
بههــۆی خهســڵهتهكانیهوه دهتوانرێــت بهشــێوهی بــڕی پێوان ـه بكرێــت و ئ هم ـهش بنهمایهك ـه بــۆ ئ ـهوهی شــیكردنهوهو ب هراوردكــردن و پۆلێنكـ ن
ـرد�
ڵ
ن
جێبوو� دانیشــتوان ،ههورههــا س ـهرچاوهى س ـهرهك�ی ئــاوى شـ یـرنن
بــۆ بكرێــت .جگ ـه ل ـ ه مان ـ ه ئاوهزێــى ڕووبــارهكان ناوچهیــهىك گرنگــن بــۆ نیشــته
ڵ
لهس ـهر ڕووى زهوى ،بــۆ دابینكـ ن
ـرد� ئــاوى خواردن ـهوهى دانیشــتوان پشــتیان پێدهبهسـ تـرێت ل ـه س ـهرجهم و�تانــدا ،ههروههــا ســوودى لێوهرگـ یـراوه
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ـتوكا� ،ل ـه ڕێگ ـهى دامهزرانـ ن
ـد� پــڕۆژهى ئاودێــرى و بونیادنـ نـا� بهســت و بهنــداو گلدان ـهوهى
بــۆ چاالكـ یـى كشــتوكاڵ و بهرههمهێنـ نـا� بهروبــووىم كشـ
ڵ
ئــاوى ڕووبــارهكان ،س ـهرهڕاى ســوودوهرگرتن ل ـ ه بهرههمهێنـ نـا� وزهى كارۆئــاوى و سـ ن
ـاما� مــاىس .ههورههــا ئاوهزێــى ڕووبــارهكان ،ناوچهیــهىك
كا� زهوى ،وهك د هرامـه ت� ئــاو و خــاك و سـ ن
دهوڵهمهنــدن بـ ه د هرامهتـه ن
ـاما� كانـزا و ڕووهىك رسوشـ تـى ،بــۆ بونیادنـ نـا� كارگـهى پیشهســازى ناوچهیــهىك
كا� خۆشــگوزرهر نا� ناوچهیــهىك گرنگــن ،ك ـه دهبن ـ ه هــۆى كێشـ ن
ربرد� ت
گونجــاون .ههورههــا بــۆ چاالكــى كهشــتوگوزارى و بهس ـه ن
ـكرد� دانیشــتوان،
ی
ـدا� توێــژهرا�ن
وهك س ـهرچاوهیهىك گرنـ گـى داهــات ســوودى لێوهرد هگ ێــت .بهشــێوهیهىك گش ـت س ـهرجهم ئ ـهم هۆكاران ـه بونهت ـه هــۆى بایهخپێـ ن
�ی
�ی
ڵ
بــوارى جیۆمۆرفۆلۆجیــا و هایدرۆلۆجیــا ب ـ ه ئاوهزێــى ڕووبــارهكان.

ن
ناساند� ناوچهى لێكۆلینهوه:

ڵ ت
�
ـری ه ـهردوو ناحی ـهی بیــارهو
ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهوه دهكهوێت ـ ه باكــوری خۆره ـه�� پارێ ـزگاى ههلهبج ـه ،ئ ـهم ئاوزێڵ ـه دهكهوێت ـ ه ســنوری كارگـ ێ ڕ
ڵ
ناحیـهی خورمــاڵ ،بهجۆرێــك كـه بهشــێیك كــهیم لهبـهرهی ڕۆژهـه�ت دهكهوێتـه ســنوری ناحیـهی بایــرهو و بهشــێیك فراوانیـ شـی دهكهوێتـه ســنوری

ناحی ـهی خورمــاڵ و ڕوبهرهك ـهی ( 39.69كم)2ی ـ ه و ئ ـهو ڕوب ـهرهش ()%6.47ی كــۆی گشـ تـی ڕوب ـهری ه ـهردوو ناحی ـهی ناوب ـراو پێكدههێنێــت.
ڵ
درێــژى ئاوهزێڵهك ـه ( 8.98كــم)ه ،پـ نـا� ئاوزێڵهك ـه (6.89كــم)ه ،بهرزتریــن خـ ڵـا� ئاوزێڵك ـه دهگات ـه (2592م)ه  ،ت
نزم�یــن خــا� ئاوزێڵهك ـه دهگات ـه
(715م)ه ،ئ ـهم ئاوزێڵ ـ ه ل ـ ه پێنــج ئاوزێـ ڵـی الوهیك پێــك دێــت ك ـه ئاوزێڵ ـه ن
كا� (گوڵــپ ،ش ـهڵوان دڕ ،دهرهی م ـهڕ ،دل ـهی دهم ،ش�ام) دهگرێت ـهو ه و
ڵ
بهگشـ تـی لق ـهكان و چۆم ـه وهرزی ـهكان بهئاراســتهی باشــوری خۆرئــاوا ڕێ دهك ـهن تــا دهڕژێن ـ ه دۆ� س ـهرگهت.
ڵ
ـژ� ( =00.-460.12و -460.00
ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهوه دهكهوێت ـه نێــوان بازن ـهى پانـ یـى ( =00.-350.12و  ) =25.-350.04باكــوور و هێــى درێـ ی
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
دۆ� زهڵــم ســنوره ن
ن لـ ه بــه ش
كا� باكــوری خۆرئــاوا تــا باشــوری
� خۆرهـه�ت و ئاوزێــی
 ) =05.خۆرهـه�ت .ئاوهزێڵهكـ ه هاوســنوره لهگـهڵ و� ت� ئـ ێ�ـرا 
خۆرئــاوای ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه پێــك دههێنێــت ،ب ـه ڵ�م ئاوزێـ ڵـی خارگێـ ڵـان كهوتوهت ـه بــه ش
� باشــوری ئ ـهم ئاوزێڵهك ـهوه .نهخش ـهى ( 1و .)4
گریمانهی توێژینهوه
.1له بهر رۆیشت�ن ئاو ماوهیهك�ی كهم دهخایهنیت
.2كرداری راماڵی�ن ئاوی ل ه سهرهتا� گهشه ن
كرد� دایه.
ی
ن
.3هێڵه ن
پێ� كهیم تیدایه.
كا� دابهش
كرد� ئاو پێچاو چ

ن
كێشهكا� توێژینهوه

 1ـ ههریهكه له هۆكاره ن
جیولو� وبهرزی نزیم كاریگهریان ههیه لهسهر شیوهی ئاوزیڵهكان.
ج
كا�
ن
روودا� الفاو دهكهویت ه كام ئاراستهی ئاوزێلهكه
 2ـ ئايا
كور� و رێرهو ن
ت
 3ـ گۆرانكاری ل ه وهرزه ن
كرد� لقه رووبارهكان.
كا� دابارین كاریگهری ههیه ل ه سهر درێژی و
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نهخشهی ()1

ڵ
ڵ
ڵ
ف
و� ت� �
دۆ� س هرگ هت ب ه �
ن
پ� ه هرێىم كوردستان و
شوێ� جوگ را� ئاوزێ�
ع�اق
ێ
ێ

\

ف
تن
ـوم للســكان) ،ط،2
س ـهرچاوه :كاری توێــژهران ب ـه پشتبهســ� ب ـه 1 :ـ خليــل اســماعيل محمــد ،اقليــم كردســتان العراق(دراســات ي� التكويــن القـ ي
مطبعــة جامعــة صــاح الديــن ،اربيــل ،1998 ،ص 2 .13ـ نهخش ـهى (.)4

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ئامان� لیكۆلینهوهكه:
ج
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�ن
ر� هــۆكاره رسوشــتییهكان وهك (جیۆلۆجیــا ،بهرزونــزىم ،ئاووه ـهوا ،خــاك ،ڕووهىك رسوشـ تـى ،هایدرۆلۆجیــا) لهس ـهر خاســیه ت�
دهرخســت كاریگ ـه ی
مۆرفۆمێ�یی ـه ن
ت
كا� ئاوهزێــڵ.

كا� ئاوهزێــڵ و دۆزین ـهوهى خاســیه ت� ڕووب ـهر و شــێوه و دووریی ـه ن
مۆرفۆمێ�یی ـه ن
ت
كا� ئاوهزێــڵ و سیســتهىم تــۆڕى ئاوڕێــژى ل ـه
دهرخســت�ن خاســیهت ه
ن
ئاوهزێڵـه الوهكییـهكان ئهویــش لـ ه رێــگا� ههنــدی هاوكۆلهكـهى بــاوى مۆرفۆمهترىدیــارى كـ ن
ـرد� كات و شــوێ�ن
روودا� الفــاو لـه ئاوزێڵهكـهدا لـه گـهڵ
ی
دانـ نـا� چارهسـهرى گونجــاو بــۆ بهكارهێنــان و دورخســتنهوى مهترســیهكا�ن

میتۆدی لێكۆلینهوه:

لێكۆڵین ـهو ه مۆرفۆمهتری ـهكان ل ـه س ـهر بنهمــا� ئامــارى و بــرى بنیــات دهنرێــت ،ل ـه گ ـهڵ ئ ـهوهى ئهنجام ـهكان ب ـه كاردههێ�ن ێــت ل ـ ه دروســت كـ ن
ـرد�
ی
نهخش ـهكان و شــێوهكاندا دواتــر شــیكردنهو ه و ش�ۆڤهكـ ن
ـرد� ئهنجام ـهكان و ئ ـهو كاریگهرییان ـهى لێیــان دهكهوێت ـهوه ل ـه ناوچهك ـهدا.

ڵ
ین
جیۆمۆرفولوج� ،ئهمهش وا له لێكۆڵهر دهكات میتۆدی لێكۆلینهوهى
وهك ئاشكرای ه سنورى ئاوزێ� ئاوهرۆى ئاوى ناوچهكهمان وهك یهكهیهىك
ـ� لـه پهیوهندییـ ه ئاڵوگــۆرهكان لـه كاریگـهرى نێــوان رهگـهزه ن
ههرێــی بـه كاربــهێنێــت ،لـ ه رێگـهى تێگهیشـ ت ن
كا� شــوێ�ن لـ ه الیـهك و فاكتـهرهكان تــرى زاڵ
لـ ه الیــهیك تــر.
كا� رووكارى زهوى و دیــارى كـ ن
ـرد� دیاریــده ن
سـهرهرای بـ ه كارهێنـ نـا� میتــۆی وهسـ فـی -شــیكردنهوه ،ئهمـهش بـ ه مهبهسـ تـی شــیكردنهوهو ش�ۆڤهكـ ن
ـرد�
تایبهتمهندی ـه ن
كا� شــێوه ی�.

ن
پال� توێژینهوه:

بـ ه مهبهسـ تـى گهیشـ ت ن
ـ� بـه ئامانجـ ه دهستنیشــانكراوهكان ،توێژینهوهكـ ه دابهشــكراوه بهسـهر دووبـهش و ئهنجــام و ڕاســپاردهكان بـهم شــێوهیهى

خوارهوه.
ش
ر� لهس ـهر كــردار و شــێوه جیۆمۆرفۆلۆجیی ـهكان و لهبهرڕۆیشــت�ن ئــاوى
بــه� یهك ـهم :تایبهت ـه بههــۆكاره جوگرافیی ـه رسوشــتییهكان ك ـه كاریگ ـه ی
ئاوهزێڵ ـهكان ههی ـه ،ك ـه بریت ـین ل ـه جیۆلۆجیــا ،بهرزونــزىم ،ئاووه ـهوا ،خــاك ،ڕووهىك رسوشـ تـى
كا� (ڕووبـهر و دوورییـه ن
� دووهم  :شــیكارى مۆرفۆمێـ تـرى بــۆ ئاوهزێـ ڵـى ڕووبارهكـ ه كـراوه ،پشتبهســت بـ ه هاوكێشـ ه ماتماتیكیـهكان خاســیهته ن
بــه ش
كا�

ئاوهزێــڵ ،شــێوهى ئاوهزێــڵ ،بهرزونزمـ یـى ئاوهزێــڵ ،تــۆڕى ئاوڕێــژى ئــاوى ئاوهزێــڵ ،شــێوازى ئاوڕێــژهكان) شــیكراوهتهوه

ن
ئامرازهكا� توێژینهوه:

ڵ
ف
چا� یهكهم ،سا� .1974
* نهخشهی تۆبۆگرا� پارێزگای ههڵهبجهو دهوروبهری ژماره ( )033-38-Iبهپێوهری  ، 1:100000پ
ڵ
* نهخشهی جیۆلۆجیای �
چا� دووهم  ،سا� .1996
ێ
ع�اق ،بهپێوهری ( ، )1:1000000پ
ڵ
ڵ
دیجیتا� ێ
س دوری ()DEMى پارێزگای ههڵهبجهو دهوروبهری بهبهرزی  30مهتر ،سا� .2015
* نهخشهی
ـ جيۆلۆجياى ناوچهى لێكۆڵينهوه:

ڵ
بێگومــان جيۆلۆجيــاش يهكێك ـه ل ـهو فاكتهران ـهى ك ـ ه كاريگ ـهرى گ ـهوره دادهنێــت لهس ـهر ئاوزێــى ڕوبــارهكان و ئهنــدازهى ڕوب ـهرو هێنــدى بازن ـه ي�
�ێژ
ت
ـر�
و درێــژى ئاوزێــڵ و ئهنــدازهى لــرى ڕوخســارى ئاوزێڵ ـهكان ،لهبهرئ ـهوهى پێكهات ـ ه جيۆلۆجي ـهكان جيــاوازن ل ـهڕوى ئهنــدازى ڕهقێــى و خۆڕاگـ ي
ـ� و لهدهرهنجــاىم جيــاوازى پێكهاتـ ه جيۆلۆجيهكانيــش تايبهتمهنديـه ن
بـهردهكان بهرامبـهر كهشــكارى و ڕاماڵـ ي ن
كا� ئاوزێڵيــش جياوازدهبــن لـهو ڕوانـهوه
كهباســكران.
ن
ت
ـۆ� دووهم دروســت
ئـهم ئاوزێڵـه لـهڕوى تهمـه� جيۆلۆجيـهوه بـه شــێوهيهىك گشــى دهكهوێتـه چوارچێــوهى ئـهو پێكهاتانـهى كهلهسـهردهىم جيۆلـ ج ي
ـتبوو� بـهرده ن
ن
كا� دهگهڕێتـهوه بــۆ نزيكـهى ( )230-65مليــۆن ســاڵ پێــش ئێســتا ()353.P,1978, ,Buday and Jassim
بــوون ،كـه تهمـه ن� دروسـ
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ڵ
ڵ
ن
كا� ئاوزێ� دۆ� سهرگهت:
پێكهات ه جيۆلۆجيه
 1ـ پێكهاتهى ئهفرومان:

ڵ
گش� دهكهوێته بهشه ن
ئهم پێكهاتهيه به ت
كا� خۆرهه� ت� ئاوزێڵهكهوه به ڕوبهرى ( )12.72كيلۆمهترى چوارگۆشه و ( )%32.05ى كۆى ڕوبهرى

ـ� چـ ي ن
داگ�كــردوه (بنــۆڕه نهخشـهى ،) 2ئهســتورى پێكهاتهكـ ه ()600مهتــره كـه بهشــێوهى چـ ي ن
ـ� لهسـهر يـهك كهڵهكـه بــوون ،ئهگـه چ
ر�
ئاوزێڵهكـهى ي
ڕو� تهمهنهك ـهى نازانرێــت بههــۆى نهبـ ن
ـۆ� دووهم ( )Mesozoicدروســت بــوو ه ب ـه ڵ�م ب ـه ن
دهزانرێــت ل ـه س ـهردهىم جيۆلـ ج
ـوو� بهبهردبــوهكان
ن
ج�ي ـهكان
تيايــدا ،جــۆرى ب ـهردهكا� لهب ـهردى جـ يـرى و جـ يـرى مــارىل قــاوه ي� ك ـراو ه پێكدێــت (عبــدهللا ســياب ،1982 ،ص )72لهبهرئ ـهوهى بهرده ي
ڵ
ئهنــدازهى ڕهقێتيــان كهم ـهو بهئاسـ نـا� دهتوێنهوهوكهشــكارى بهئاسـ نـا� كارى لێــدهكات ئهم ـه بــوه بههــۆى ئ ـهوهى ك ـه ه ـهردوو ئاوزێــى ش ـهڵوان دڕ و
كا� لـه پلـهى يهكـهم زۆرن بهبـ هراورد ل هگـهڵ ئاوزێڵـ ه الوهكيـه ن
ـ� ،ههروههــا ژمــارهى لقـه ن
دهرهى مـهڕ زياتــر گهشـهبكهن و فـراوان بـ ب ن
كا� تــر.

 2ـ پێكهاتهى قولقوله:

ن
ت
داگ�كــردوه
ئ ـهم پێكهات هي ـه دهكهوێت ـ ه نێــوان ه ـهردوو پێكهات ـهى ئهفرومــان و كۆنگلۆمـ يـرا� و بهگشـ تـى ڕوبهرێــى ف ـراوا� ناوهنــدى ئاوزێڵهك ـهى ي
بهپانتـ يـا� ( )23.93كيلۆمهتــرى چوارگۆش ـه ك ـه دهكات ـه ()%60.30ى كــۆى ڕوب ـهرى ئاوزێڵهكه(بنــۆڕه نهخش ـهى  ،) 2ئ ـهم پێكهات هي ـ ه لهتهم ـه ن�
ـۆ� دووهم و س ـهردهىم جــوراىس ( )Jurassic Periodدروســت بــو ه ل ـ ه ()180-135مليــۆن ســاڵ ب هرلهئێســتا ،ئهســتورى چين هب ـهرده ن
جيۆلـ ج
كا�
نزيكهى()1400مهتر دهبێت ولهچهند چينێىك يهكلهدواى يهىك بهردى قوڕين ( )Mud stoneپێكدێت و بهكهىم ئاوى ژێرزهوى نارساوه(كوران
رشــيد محمــد ،2015 ،ص.)12

نهخشهى ()2
ڵ
ڵ
ن
پێكهات ه جيۆلۆجيهكا� ئاوزێ� دۆ� سهرگهت

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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سهرچاوه :كارى توێژهران ب ه پشتبه ت ن
س� به :خريطة العراق الجيولوجية ،جمهورية العراق ،ش
الجيولو� والتعدين.2000،
ال�كة العامة للمسح
ج ي

كۆنگلۆم� تا�:
 3ـ پێكهاتهى
ي

ڕوبهرێــى بچــوىك بــه ش
� ڕۆژئــاواى ئاوزێڵهكـه دهگرێتـهوه كهتهنهــا ()%7.65ى ڕوبـهرى گشـ تـى ئاوزێڵهكـه دهگرێتـهو ه بـ ه ڕوبـهرى ( )3.04كيلۆمهتــرى
نزم�يــن بهشـه ن
چوارگۆشـه ،ئـهم پێكهاتهيـه بهگشـ تـى ئاوڕێژگـهو دهرهچـهى ئاوزێڵهكـ ه دهگرێتـهو ه كـه پێكدێــت لـه ت
كا� ناوچـهى لێكۆڵينـهوه ،بهگشـ تـى
تێكهڵهيهكـ ه لـه نيشــتهني ه نوێيـه ن
كۆنگلۆم�اتيـهكان.
كا� سـهردهىم جيۆلـ ج
ـۆ� چــوارهم وبـهرده
ي

بهرزونزىم ئازێڵهكه:

ڵ
ن
�
ت
ـتبوو� ئاوزێڵ ـهكان و ئهنــدازهى ڕوبهرهكانيــان و بــڕى
گ�ێــت ل ـه شــێوازى دروسـ
تۆپۆگرافيــا يهكێك ـه ل ـه گرنگ�يــن ئ ـهو هۆكاران ـهى ك ـ ه ڕۆ� گ ـهوره ده ێ ڕ
ڵ
كا� ڕوبــار ،ڕهگ ـهزى لـ �ێژـرى لهنێــوان ڕهگ ـهزه ن
ل�ىــو ژمــارهى لق ـه ن
ڕۆ� س ـهرهىك دهبينێــت ل ـه زيــادى خـ �ـرا ڕێكـ ن
�ێژ
كا� ڕوى زهوى
ـرد� ئــاو و ئهنــدازهى وزه
ێ
ڵ
جيۆمۆرفۆلۆجيهك ـهى( ،)p49 ,1973 ,Chorleyبۆي ـه پێويســته ل ـه باب ـه ت� مۆرفۆمهتــرى ئاوزێــى ڕوبــارهكان و دۆڵ ـهكان بهرزونــزىم ناوچهك ـه

ڵ
ڵ
ڵ
دۆ� سـهرگهت بهگشـ تـى كهوتوهتـ ه ناوچـه شــاخاويه ئاڵــۆزه ن
بگ�ێــت و بايـه خ
كا� باكــورى ڕۆژهـه� ت� ههرێــى
� تايبـه ت� پێبدرێــت ،ئاوزێــى
لهبهرچــاو ي
ڵ
ن
پلێ� نيمچهدورگهى عهره� و ت
چياكا� زاگرۆس كه ســنورى بهيهكگهيشــت�ن ههردوو ت
زنج�ه
كوردســتان و بهشــێكه له
پلێ� ێ�ئ�انيه ،بهرزترین خا�
ي
ب
ڵ
ئاوزێڵك ـه (2592م)ه لهئاسـ تـى ڕوى دهريــاوه كهدهكهوێت ـ ه س ـهر هێـ ڵـى دابهشـ ن
ـبوو� ئــاوى ئاوزێڵهك ـ ه لهب ـهرهى باكــورى ڕۆژهه�ت ـهوه ،لهكاتێكــدا
ت
نزم�یــن خـ ڵـا� ئاوزێڵهكـه (715م)ه بـهرزه بهبـ هراورد لهگـهڵ ئاسـ تـى ڕوى دهريــاو زهريــا كـراوهكان لـه ئاوڕێژگـهى ئاوزێڵهكـ ه لهبــه ش
� باشــورى ڕۆژئــاواى
ڵ
ـ� ك ـه بهرزتريــن بهش ـه ن
ناوچ ـهى لێكۆڵين ـهوه ،ئ هگ ـهر س ـهيرى نهخش ـهى ژمــاره( )3بكهيــن دهبينـ ي ن
كا� ئاوزێڵهك ـ ه دهكهوێت ـ ه ڕۆژه ـه� ت� ناوچ ـهى
لێكۆڵين ـهوه بهجۆرێــك بهرزيــان كهوتو هت ـ ه نێــوان ( 2300ــ )2600مهتــر لهئاسـ تـى ڕوى دهريــاوه ،لهپــاش ئ ـهو ه بــڕى لـ �ێژـرى ك ـهم دهكات تاوهكــو
نزم�يــن بهشـه ن
بهئاڕاســتهى باشــورى ڕۆژئــاوا بڕۆيــن و بهوشــێوهيهش ت
كا� ئاوزێــڵ دهكهوێتـ ه باشــورى ڕۆژئــاواى ناوچـهى لێكۆڵينـهو ه بهبـهرزى (500
ڵ
ل�يــهىك زۆرى ههيـ ه بهجۆرێــك لـه بــه ش
ـ� ئاوزێڵهكـه �ێژ
ـ� بڵێـ ي ن
ـ )799مهتــر لهئاسـ تـى ڕوى دهريــاوه ،دهتوانـ ي ن
� ڕۆژهه�تيـهو ه تێكـڕاى ڕێــژهى لـ �ێژـرى ()%30
ه و بهههمــان شــێوهى بهرزونــزىم ناوچهك ـ ه ئ ـهو ڕێژهي ـه ك ـهم دهكات تاوهكــو ب ـه ئاڕاســتهى ئاوڕێژگ ـ ه بڕۆيــن وات ـ ه ل ـ ه بــه ش
� ڕۆژئــاواى ئاوزێڵهك ـه
ئ ـهو ڕێژهي ـه ك ـهم دهبێت ـهوه بــۆ ( 8ـ ـ ـ ( )%15.9رسكــوت أفراســياب جهــان ،2013،ص ،).24ئهم ـهش بهواتــاى ئهوهي ـه ك ـه ئاوزێڵهك ـ ه لهس ـهرهتاى
گهش ـهكردنيدايه.

نهخشهى ()3
ڵ
ڵ
بهرزونزىم ئاوزێ� دۆ� سهرگهت
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سهرچاوه :كاری توێژهران ب ه پشتبه ت ن
س� به:
ڵ
ڵ
دیجیتا� ێ
س دوری()DEMپارێزگای ههڵهبجهو دهوروبهری بهبهرزی 30مهتر ،سا�.2015،
نهخشهی

ن
دووەم  :شیكردنەوەی تایبەتەندییە مۆرفۆمەترییەكا� ئاوەزێڵەكە:
َ
كا� ئاوهزێڵ :خاسیه ت� دووریه ن
ئاوزي َلةكةو ودوریه ن
 :1-2خاسیه ت� ڕووبهر َ
كا� ئاوهزێڵ پێكدێت له :
وشيوةى
 :1 1 2ڕوبهرى ئاوهزێڵ:

ڵ
ڵ
ئهگ ـهر ل ـ ه خشــتهى ژمــاره ژمــاره ( )1بنۆڕيــن دهبينـ ي ن
ـ� ك ـ ه ڕوب ـهرى گشـ تـى ئاوهزێــى دۆ� س ـهرگهت ( 39,69كــم )2ي ـه ،بێگومــان ئ ـهو ڕوب ـهرهش
ڵ
ڵ
داب ـهش بــووه بهس ـهر پێنــج ئاوهزێــى الوهىك ك ـه ڕوبهرهكانيــان ناهاوس ـهنگن ئاوهزێــى (دهرهى م ـهڕ) گهورهتريــن ڕوب ـهرى ه هي ـه ب ـ ه (11.16كــم)2
ڵ
ت
خ
ـارودۆ�
بچوك�يــن ڕوب ـهرى ه هي ـه ب ـ ه ( 3.2كــم ،)2ناكرێــت پهيوهنــدى ڕووب ـهرى ئاوهزێڵ ـهكان ل هگ ـهڵ بـ
و لهب هرامبهريشــدا ئاوهزێــى (دل ـهى دهم)
ڵ
ـۆ� ناوچهك ـ ه لهبهرچــاو نهگريــن ،ئ هگ ـهر س ـهيرى نهخش ـهى ژمــاره ( 3و  )4بكهيــن دهبينـ ي ن
ـ� ك ـ ه ئ ـهو ئاوزێ�ن ـهى ك ـه
ئاووه ـهوا و پێكهات ـهى جيۆلـ ج ي
ڵ
بهرزيــان زياتــره لهئاسـ تـى ڕوى دهريــاو ه و ڕوهو ئاراســتهى ههڵكـ ن
ـرد� نهوراييهكهشــيهكانن كهلـ ه دهريــاى ناو هڕاســتهوه بهئاڕاســتهى ڕۆژهـه�ت دهڕۆن

ڵ
ڕوبهريــان گهورهترهبهتايب ـهت ه ـهردوو ئاوهزێــى (دهرهى م ـهڕ ،ش ـهڵوان دڕ).

 : 2-1-2درێژی ئاوهزێڵهكان :

ڵ
ـرد� درێــژی ئاوهزێــڵ ،پێوانهكـ ن
پێوان ـه كـ ن
ـرد� ئ ـهو ماو هی ـ ه ك ـ ه دهكهوێت ـه نێــوان دورتریــن خــایل چێــوهی ئاوهزێــڵ وئاوڕێژگ ـهی ڕووبــار ،وات ـه خــا�
ڵ
ڵ
دهســتپێیك ئاوهزێڵهكـ ه وئاوڕێژگـهی ڕووبــار ،لـه خشــتهی ( )1دهردهكهوێــت ،درێــژی ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت (8,98كــم)ه ،درێــژی ئـهو دوریهمــان
ڵ
تۆماركــردووه ،ك ـ ه دهكهوێت ـ ه نێــوان دوورتریــن خــا� چێــوهی ئاوزێڵهك ـ ه تــا دهگات ـه ئاورێژگهك ـهی ،ههروههــا درێــژی ئاوزێڵ ـه الوهكی ـهكان ل ـه نێــوان
ڵ
(3,83كــم – 6,05كم)دای ـه ،ئاوهزێــی ڕووبــاره (گولــپ) ب ـ ه درێژتریــن ئاوهزێــڵ دادهنرێــت ل ـ ه ناوچ ـهی لێكۆلین ـهوه ،درێژیهك ـهی دهگاته(6,05كــم)،
ڵ
و ئاوهزێــی (دل ـهی دهم) ب ـه كورتریــن ئاوهزێــڵ دادهنرێــت ،درێژیهك ـهی دهگات ـه (3,98كــم)ه ،هــۆكاری ئهم ـهش بــۆ جیــاوازی ڕووب ـهری ئاوهزێڵ ـهكان
دهگهڕێت ـهوه .

پان� ئاوهزێڵهكان :
 : 3-1-2ی

ڵ
ڵ
ـوا� كـ ن
بــۆ پێـ ن
ـرد� بــاری پـ نـا� ئاوهزێڵـهكان پشــتمان بـه بهرنامـهی( )ArcGISبهســتووه ،تێكـرای پانـیی ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت (6,89كــم)ه ،ههروههــا
پـ نـا� ئاوهزێڵ ـ ه الوهكی ـهكان دهكهوێت ـ ه نێــوان (0,86كــم – 3,87كــم) .بهجۆرێــك ئاوهزێـ ڵـی (دهرهی م ـهر) ب ـه ت
پان�یــن ئاوهزێــڵ دادهنرێــت ل ـه ناوچ ـهی
ن
ت
لێكۆلینـهوه ،پانیهكهی(3,87كــم)ه ،ههروههــا ئاوهزێـ ڵـی ش
(�ام) كهم�یــن پــا� ههیـه ،كـه دهگاته(0,86كــم)ه .بـه شــێوهیهیك گشـ تـی پـ نـا� ئاوهزێڵـهكان
ـۆ� لـه ناوچـهی لێكۆلینـهوه .
كهمــن بـ ه هــۆی پێشــنهكهوت�ن خــویل جیۆمۆرفۆلـ ج

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

نهخشهى ()4
ڵ
ڵ
ئاوزێ� دۆ� سهرگهت
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ـ� ب ـه :أ ـ حكوم ـه ت� ههرێــی كوردســتان ،بهڕێوهبهرای ـه ت� ئــاوی ژێــر زهوی سـ ن
ـلێما� ،بــه ش
س ـهرچاوه :كاری توێــژهران ب ـه پشتبهسـ ت ن
� جیۆلۆجیــا،
ڵ
نهخش ـهی ژمــاره ( ، )033-38-Iزانیــاری ب�ونهك ـراوه.2017 ،
ڵ
ڵ
دیجیتا� ێ
س دوری ()DEMپارێزگای ههڵهبجهو دهوروبهری بهبهرزی  30مهتر ،سا�.2015 ،
ب ـ نهخشهی

 : 4-1-2چێوه ئاوزێڵهكان :

ـرد� درێــژی هێـ ڵـی دابهشـ ن
چێــوهی ئاوزێــڵ ،لـه رێگـهی پێوانهكـ ن
ـكرد� ئــاو لـه ئاوزێڵهكانــدا دهدۆزرێتـهوه ،بـ ه پشــت بهسـ ت ن
ـ� بـ ه بهرنامـهی (،)ArcGIS
ڵ
ڵ
كــۆی درێــژی چێــوهی ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت دهگاته(27,69كــم) ،ههروههــا درێــژی چێــوهی ئاوهزێڵـ ه الوهكیـهكان دهكهوێتـه نێوان(10,21كــم –
ڵ
15,57كــم) ،درێــژی چێــوهی ئاوهزێــی(دهرهی مـهر) دهگاتـه (15,57كــم) ،بهدرێژتریــن چێــو ه دادهنرێــت لـه نێــوان ئاوهزێڵـ ه الوهكیـهكان لـه ناوچـهی
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لێكۆلین ـهوهدا ،ههروههــا درێــژ� چێــوهی ئاوهزێـ ڵـی ش
(�ام) دهگات ـه (10,21كــم) ،ب ـه كورتریــن چێــو ه دادهنرێــت ل ـه نێــوان ئاوهزێڵ ـ ه الوهكی ـهكان ل ـه
ی
ناوچـهی لێكۆلینـهوه .

خشتهی ژماره ()1

ن
ت
خاسیه� ڕووبهر ودووریهكا� ئاوهزێڵ ه الوهكیهكان (ناوهندی) ل ه ناوچهی لێكۆلینهوه

سهرچاوه :كاری توێژهی به پشت به ت ن
س� ب ه شیكردنهوهی فاییل ( )DEMپرۆگرایم (. )10.4 Arc GIS

 :2-2خاسیه ت� بهرزی ونزیم ئاوهزێڵ ( : )Basin Relief
خاسیه ت� بهرزی ونزیم پێكدێت له :
 :1-2-2تێكرا ی بهرزی ونزیم ( : )Ratio Relief

ن
ـاواز� نێــوان بهرزتریــن
تێكـرای بـهرزی ونــزیم بـه پێوهرێــی گرینــگ دادهنرێــت بــۆ دیــاری كــرد� بـهرزی ونــزیم ئاوهزێڵـه ئاوییـهكان ،كـه بریتییـه لـه جیـ ی
ڵ
خـ ڵـا� ب ـهرزی ل هگ ـهل ت
نزم�یــن خــا� ب ـهرزی ل ـه ئاوهزێڵــدا ،ل ـ ه ناوچ ـهی س ـهرچاو ه تــا ناوچ ـهی ئاورێژگ ـ ه دهگرێت ـهوه ،ل ـه رێگ ـهی ئ ـهم هاوكێش ـهیه
دهتوان ـین تێك ـرای ب ـهرزی ونزم ـیی ئاوهزێڵ ـ ه ئاویی ـهكان دیــاری بكهیــن (حكمــت عبدالعزیــز حمــد الحســی�ن  ،2000 ،ص. )167
ڵ
ت
ونزم�ین خا� بهرزی له ئاوهزێڵ)÷ درێژی ئاوهزێڵ (كم) .
تێكرای بهرزی ونزیم = بهرزی ونزیم ئاوهزێڵ(م)(جیاوازی نێوان بهرزترین
بههــۆی ئهنجــایم ئ ـهم هاوكێش ـهو ه دهتوان ـین بــڕی نیشــت هن�ی گوێــزراو ه بزان ـین  .ب ـه شــێوهیهیك گشـ تـی ،ه ـهر چهنــده تێك ـرا یب ـهرزی ونــزیم ل ـه ئاوهزێڵ ـه
ئاویی ـهكان بهرزبێــت ،ئ ـهوا بــڕی نیشــتهن زیــاد دهكات وكاریگ ـهری بــۆ ناوچ هیــهیك دوورتــر دهبێــت ك ـه هــۆكاره بــۆ دروســت بـ ن
ـوو� چهندیــن دیــارده
�ی
ت
ین
و شــێوهی جیومورفۆلـ ج
و� ه ـهرهت( ،)Badlandتێك ـرای
ـۆ� ل ـ ه ئاوهزێڵهكانــدا ،وهك دهركهوت ـ پانك ـه الفاوكــردهكان ودهشــی الفاوكــرد و زه ی
ب ـهرزی ونــزیم ئاوهزێــڵ كاریگ ـهری ههی ـ ه لهس ـهر خـ ێ�ـر یا� گهیشــت�ن ت ـهوژیم ئــاوی زیــاده ب ـ ه ئاوڕێژگ ـهكان ومهتــریس الفــاو زیــاد دهكات(دلڤ ـین جعفــر
ڵ
ڵ
ڵ
محمــد،2013،ص ،)42ل ـه خشــتهی ( )1بۆمــان دهردهكهێــت ،تێك ـرای ب ـهرزی ونــزیم ل ـه ئاوهزێــی دۆ� س ـهرگهت ()0,209ه ،بهرزتریــن خــا�
ڵ
ب ـهرزی دهگات ـه( )0,290لهس ـهر ئاسـ تـی رووی دهریــا ،ت
نزم�یــن خــا� ب ـهرزی دهگاته()0,142لهس ـهر ئاسـ تـی رووی دهریــا ،جیــاوازی نێــوان بهرزتریــن

ڵ
ت
ونزم�یــن خــا� ب ـهرزی دهگات ـه( ،)0,148جیاوازیــهیك زۆر ه هی ـه ل ـ ه تێك ـرای ب ـهرزی ونــزیم ب ـه درێ ـژ یا� (8,98كم)درێــژی ئاوهزێڵهك ـه.

 :2-2-2هاوكؤلكةى هیپسۆمهتری :
ـد� نێــوان ڕووبـهری ئاوهزێــڵ وبـهرزی ونــزیم ئاوهزێــڵ ،ئـهم پهیوهندیـهش لـ ه رێگـهی ئـهم هاوكێشـهیه
هاوكؤلكــةى هیپســۆمهتری بریتیـه لـه پهیوهنـ ی
دهردهكهوێــت (جوانــرۆ ئــازاد ،2016 ،ال.)123
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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تهواوكهری هیپسۆمهتری = ڕووبهری ئاوهزێڵ (كم ÷ )2بهرزونزیم ئاوهزێڵ (م) .
كا� بههــای هاوكێش ـهكه نــزم دهبێت ـهوه ،ئاماژهی ـه بــۆ بچــوویك ڕووب ـهری ئاوهزێڵهك ـه وكاریگ ـهری نهبـ ن
ـوو� كــرداری راماڵی ـین ئــاوی ،ئاوهزێڵهك ـه ب ـه
ت ێ
ـوو� ئاوهزێڵهك ـه ،وات ـ ه فراوانبـ ن
قۆنــا�غ س ـهرهتای تهمهنیــدا تێپهردهبێــت ،ب ـه ڵ�م كاتێــك بههــای هاوكێش ـهكه بهرزدهبێت ـهوه ئاماژهی ـه بــۆ فراوانبـ ن
ـوو�
ـوو� كــرداری رامالیـین ئــاوی و فراوانبـ ن
ڕووبـهری ئاوهزێــڵ لـه سـهر بههــای بهرزیونزمیهكـهی ،هۆكارهكـهی دهگهرێتـهوه بــۆ چــاالك بـ ن
ـوو� چــڕی تــۆری
ئاورێــژی ڕووبــارهكان و زیادبـ ن
ـوو� لــق و جۆگهكان(ابتســام احمــد جاســم ،2006 ،ص ،)272ل ـه خشــتهی ( )2دهدهكهوێــت ،بههــای تهواوك ـهری
ڵ
ڵ
�غ
هیپســۆمهتری لـ ه ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت ( ،)0,021ئهمـهش ئاماژهیـ ه بــۆ بچــوویك ڕووبـهری ئاوهزێڵهكـه وهێشــتا لـ ه قۆنــا

الویهتیدایـه ،كــرداری

ڕاماڵی ـین ئــاوی ل ـه س ـهرهتای گهش ـهكردنیدایه .

خشتهی ژماره ()2
ڕێژهی بهرزی ونزیم ئاوهزێڵ ه الوهكیهكان (ناوهندی) ل ه ناوچهی لێكۆلینهوه

سهرچاوه :كاری توێژهی به پشت به ت ن
س� ب ه شیكردنهوهی فاییل ( )DEMپرۆگرایم (. )10.4 Arc GIS

 :3-2-2بههای سه ت
خ�( /قیمه الوعوره) :

نمــرهی س ـه ت
خ� ب ـه ئاماژهیــهیك گرینــگ دادهنرێــت وكارلێــی نێــوان ب ـهرزی ونــزیم ورووی زهوی ئاوهزێڵهك ـ ه رووندهكات ـهو ه ب ـه پوخـ تـی ،ههروههــا
كا� ئاوهزێـ ڵـی ئاوبهرێكــردن ولوتك ـهی ئاوبهرێكـ ن
ك�ب هســتنهوهی نێــوان تایبهتمهندیی ـه مۆرفۆمهتری ـه ن
پێوهرێــی بهســوود ه بــۆ بهیه ت
ـرد� الفــاو .نمــرهی
س ـه ت
خ� ب ـ ه پـ ێ �ـی ئ ـهو یاســای ه دهدۆزرێتهوه(عزالدیــن جمع ـ ه دهروێــش ،2016 ،ال: )795
نمرهی سه ت
خ�= چڕی ئاوبهرێكردن × رێژهی بهرزی ونزیم ÷ درێژی ئاوهزێڵ (كم) .
دوای جێبهجێكـ ن
ـرد� ئ ـهو یاســایه بۆمــان دهردهكهوێــت ك ـه نمــرهی س ـه ت
خ� ناوچ ـهی لێكۆلین ـهوه بریتی ـه ل ـه ()10,72ئ ـهم ئهنجام ـهش بچووك ـ ه ك ـه
بهڵگهی ـه بــۆ نــزیم چــڕی ئاوبهرێكــردن ورێــژهی ب ـهرزی ونــزیم ناوچهك ـه .

:4-2-2رێژهی یه ت
ك�بڕین (تێكسچهر):

هاوكێش ـهیهك ه بههۆی ـهوه م ـهودای نزیــی دۆل ـه ن
كا� ئاوهزێڵهكهمــان بــۆ دهردهكهوێــت ب ـه ب�ێ گۆێدان ـه درێــژی ئ ـهو دۆالن ـه ،ل هگ ـهل زانی ـین م ـهودای
ت
ك�بڕیــن ل ـه ئاوهزێڵهك ـهدا .چهندیــن هــۆكار ه ـهن ك ـه كار دهكات ـه س ـهر تێك ـرای یه ت
یه ت
گرینگ�ینیــان ئاووه ـهوا و پێكهات ـهی تاوێــری ناوچهك ـه
ك�بڕیــن،
ولـ �ێژـری ورسوشـ تـی پۆشــایك بــاوی ناوچهك ـه .ئ هم ـهش هاوكێشهكهیه ت�(شــیماء عبدالجلیــل جمیــل توفیــق ،2012،ص: )61
رێژهی یه ت
ك�بڕین = ژمارهی دۆلهكان ÷ چێوهی دۆلهكان (كم) .

ڵ
ڵ
دۆ� س ـهرگهت دهگات ـه (0,266دۆڵ/كــم) ،كهوات ـ ه ئاوهزێــڵ خــاوهن یه ت
بهبهكارهێنـ نـا� ئ ـهم یاســایه تێك ـرای یه ت
ك�بڕینێــی زبــره،
ك�بڕیــن ئاوهزێــی
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یه ت
ك�بری ـین زبریــش ل ـهو ناوچ هی ـ ه دهردهكهوێــت وهك (شــكان و تاوێــری كلــی) دهبێت ـ ه هــۆی دهولهمهنــدی ناوچهك ـ ه ب ـ ه ئــاوی ژێــر زهوی .

 :5-2-2پلهی �ێژ
ل�یهكان (درجات االنحدارات) : Degree of Slopes

ڵ
ئهنجامـه ن
كا� ئـهم كــرداره بههــۆی پهیوهنــدی نێــوان درێــژی ئاوزێــڵ لـ ه دورتریــن خــا� ئاوزێڵـهوه تاوهكــو ئاوڕێژگـهی ئاوزێــڵ و جیــاوازی نێــوان بهرزتریــن
ڵ
خاڵ لهگهڵ ت
نزم�ین خا� ئاوزێڵهكه لهئاسـ تـی ڕووی دهریاو ه دهردههێ�ن ێن وهك لهم یاســایهدا هاتووه(حنان عبدالطیف حســن ،2008 ،ص)203
:
ڵ
ڵ
ل�ی = درێژی ئاوزێڵ(م)  /بهرزترین خا� ئاوزێڵ(م) -ت
بههای �ێژ
نزم�ین خا� ئاوزێڵ(م) .
ڵ
� كـ ن
ـرد� ئ ـهم هاوكێش ـهی ه لهس ـهر دۆ� س ـهرگهت  ،دهبین ـین پهیوهندیــهیك ڕاســتهوان ه ههی ـه ل ـه نێــوان ب ـهرزی ڕێــژهی لـ �ێژـری ئاوزێــڵ و
دوای جێب ـه جێ
ڵ
دروسـ ن
ـتبو� الفــاوی كوتوپــڕو لهنــاكاو وخـ �ـرا� ڕێكـ ن
ـرد� ئــاو ل ـه ئاوزێــڵ ،بهجۆرێــك ئ ـهو ئاوزێ�ن ـهی ك ـه �ێژ
ل�یــان زۆرهو درێژییــان كهم ـه زیاتــر مهتــریس
ێ ی
ڵ
دروسـ ن
ـتبو� الفــاوی كوتوپڕیــان لێ دهكرێــت ،ئ هگ ـهر س ـهیری خشــتهی ژمــاره ( )2بكهیــن دهبین ـین ك ـه بههــای ئاوهزێــی س ـهرگهت ()12,5پلهی ـه،
بێگومــان ب ـهرزی ڕێــژهی لـ �ێژـری دهبێتههــۆی چــڕی زیاتــری ئاوهڕێــكان و لهههمــان كاتیــش زۆری ڕێــژهی لــق لێبون ـهوه (التشــعب) ئ هم ـهش دهبێت ـه
ڕو� لـه ئاوزێڵـه ن
ـرد� ئــاوهو ه كـه ئهمـهش بـه ن
هــۆی بـهرزی ئهنــدازهی ههڵكۆڵـین و ڕاماڵیـین زیاتــر بههــۆی رێكـ ن
كا� شـهلوان دهر و دهرهی مـهی بـهدی
ڵ
ڵ
ڵ
دهكرێــت كهپل ـهی �ێژ
ل�یهكانیــان دهگات ـه( 17,4و)15,6ه ب ـهدوای یهكــدا ،ب ـه�م ئهگ ـهر لهس ـهر ئاسـ تـی ئاوزێــی تهوێڵ ـ ه (ئاوزێــی س ـهرهیك) ب ـهراوردی
بكهیــن دهبین ـین ئ ـهو ڕێژهی ـ ه ب ـهرهو ك ـهم بــوون دهچێــت دهگات ـه( )12,5ئهویــش بههــۆی درێــژی ئاوزێڵهك ـه ل ـ ه بهش ـه ن
كا� س ـهرهو ه تــادهگات ب ـه
ڵ
ئاوڕێژگهك ـهی و لهب هرامبهریشــدا كهمبوون ـهوهی جیــاوازی بهرزتریــن و ت
نزم�یــن خــاڵ ل ـ ه ئاوزێــی س ـهرهیك.

 :3-2خاسیه ت� شێوهی ئاوهزێڵ (: )Basin Shape
 : 1-3-2رێژهی بازنه ی� ئاوهزێڵ (: )Circulaity Ratio

مهبهســت ل ـه رێــژهی بازن ـه ی� ئاوهزێــڵ ،نزیكبوونــوهی یــان دووركهوتن ـهوهی شــێوهی ئاوهزێڵ ـه ل ـه شــێوهی بازن ـه ی� ،بــۆ دۆزین ـهوهی رێــژهی بازن ـه ی�
ئاوهزێــڵ پشــتمان ب ـهم هاوكێش ـه بهســتووه(جوانرۆ ئــازاد ،2016 ،ال.)112
رێژهی بازنه ی� ئاوهزێڵ = ڕووبهری ئاوهزێڵ(كم ÷ )2ڕووبهری بازنهیهك چێوهكهی یهكسان ه بێت به ههمان چێوهی ئاوهزێڵ(كم. )2
بههــای هاوكێش ـهك ه ل ـ ه نێــوان ()1-0دهبێــت ،ه ـهر چ هنــده بههــای هاوكێش ـهكهنزیكدهبێتهو ه ل ـ ه ( ،)1ئ ـهوا شــێوهی ئاوهزێــڵ ل ـ ه بازن ـه ی�
نزیكدهبێتـهوه ،بـه ڵ�م بـ ه دووركهوهتنـهوهی بههــای هاوكێشـهكه لـه ( ،)1ئـهوا شــێوهی ئاوهزێــڵ لـه شــێوهی بازنـه ی� دووردهكهوێتـهوه ،بـه جێبـه جێ
�
ڵ
ڵ
كـ ن
ـرد� ئـهو یاســایه ،لـه خشــتهی ژمــاره ( )1بۆمــان دهردهكهوێــت ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت بههایهكـهی دهگاتـه ( )0,742ئهمـهش ئاماژهیـ ه بــۆ نزیــی
ئاوهزێڵهك ـه ل ـه شــێوهی بازن ـه ی� .

 : 2-3-2رێژهی الكێشه ی� ئاوهزێڵ (: )Elongation Ratio

مهبهســت لـه خاســیه ت� رێــژهی الكێشـه ی� ئاوهزێــڵ ،دووركهوتنـهوهی یاخــود نزیــك بوونـهوهی شــێوهی ئاوهزێڵـ ه لـ ه شــێوهی الكێشـه ی� بــۆ دۆزینـهوهی
رێژهی الكێشـه ی� ئاوهزێڵ ســوود لهم هاوگێشـه وهردهگرین (صباح توما جبوری ،1988 ،ص. )61
رێژهی الكێشهی ئاوهزێڵ =  × 1,128ڕووبهری ئاوهزێڵ (كم ÷ )2درێژی ئاوهزێڵ (كم) .
بههــای هاوكێش ـهكه ل ـ ه نێــوان ()1-0دهبێــت ،بهههمــان شــێوهی رێــژهی بازن ـه ی� ئاوهزێــڵ ،بهنزیكبوون ـهوهی بههــای هاوكێش ـهكه ل ـ ه ( ،)0ئ ـهوا
ڵ
شــێوهی ئاوهزێــڵ ل ـه الكێش ـه ی� نزیــك دهبێت ـهوه ،ب ـه�م ب ـ ه دووركهوتن ـهوهی بههــای هاوكێش ـهكه ل ـه ( )0ونزیكبوون ـهوهی ل ـه ( )1ئ ـهوا شــێوهی
ڵ
ئاوهزێــڵ دووردهكهوێت ـهوه ل ـ ه شــێوهی بازن ـه ی�  .ل ـ ه خشــتهی ( )1بۆمــان دهردهكهوێــت ك ـه ناوچ ـهی لێكۆلین ـهوه (ئاوهزێــی س ـهرگهت) ،بههاك ـهی
دهگات ـ ه ( )0,79ئ هم ـهش ئاماژهی ـه بــۆ نزیــی ئاوهزێڵهك ـ ه ل ـه شــێوهی بازن ـه ی� .
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 :3-3-2هاوكۆلكهی شێوهی ئاوهزێڵ :

ب ـ ه هۆی ـهوه دهتوان ـین شــێوهی ئاوهزێڵێــك دیــاری بكهیــن ك ـه ئایــا نزیك ـ ه یــان دووره ل ـ ه شــێوهی شێگۆش ـهوه ،بههاك ـهی دهكهوێت ـ ه نێــوان ()1-0
بههاكـهی چهنــده نــزم بێــت ئهوهنــده نزیكـ ه دهبێــت لـ ه سێگۆشـه ،ههروههــا ئـهم هاوكۆلكهیـه ســودی ههیـه بــۆ زانیـین خـ ێ�ـر یا� گهیشــت�ن الفــاوهكان
ڵ
بــۆ رێــرهوی ڕووبــارهكان ،و ه ب ـهو هاوكێش ـهیه خــوارهو ه دهدۆزرێت ـهوه (خلــف حس ـین الدلیــی ،2011 ،ص :)268هاوكۆلك ـهی شــێوهی ئاوزێــا =
ڕووب ـهری ئاوهزێــڵ ÷ دووجــای درێــژی ئاوهزێــڵ (كــم. )2
ڵ
جێ كـ ن
ـرد� ئ ـهم هاوكێش ـهیه لهس ـهر دۆ� س ـهرگهت دهبین ـین بههاك ـهی دهگات ـه ( )0,49ئهم ـهش ئ ـهو ه دهگهی ـه ن� ك ـه خـ ێ�ـر یا� الفاویــش
دوای جێب ـه�
ڵ
مامناوهنــده بــۆ گههیشــت�ن ب ـ ه دۆ� ڕووبــاری س ـهرهیك .

ن
كگرت� چێوه :
 :4-3-2رێژهی یه

ئهمهش هاوكێشهیهكه بههۆیهوه شێوهی ئاوهزێڵ نمایش دهكرێت بهو دوو یاسای ه دهدۆزرێتهوه(عزالدین جمع ه دهروێش ،2016 ،ال: )796
-1ڕێژهی یهكگرت�ن چێوه = ڕووبهری ئاوهزێڵهكه (كم ÷ )2ڕووبهری ئهو بازنهی كه چێوهكهی یهكسانه بهچێوهی ئاوهزێڵهكه (كم. )2
-2ڕێژهی یهكگرت�ن چێوه =  ÷1رێژهی یهكگرت�ن ڕووبهر
ڵ
ڵ
بـه جێبـه ج� كـ ن
ـرد� ئـهم یاســایه لهسـهر ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت دهبینـین ئهنجامهكـهی ()0,34ه ،لـ ه ژمــاره ()1یـهك كهمـ تـره ،ئهمـهش مانــای وایـه
ڵ
ڵ
ئاوهزێــی دۆ� س ـهرگهت نزیك ـه ل ـ ه شــێوهی بازن ـهی چونك ـ ه ئهنجامهك ـهی چهنــد ل ـه ژمــاره ی ـهك بچووكـ تـر بێــت ئهو هنــدهش نزیكـ تـره ل ـ ه شــێوهی
بازنـه ی� .

 :5-3-2هاوكۆلكهی چونهنێویهك (پێكبهسته ی�)(معامل االندماج) Compactness Coefficient

له رێگهی ئهم هاوكێشهیهوه ئهنجامهكان دهرهێ�ن اون(مدحت سید أحمد خلیل،2000،ص:)57

هاوكۆلكهی چونهنێویهك(پێكبهسته ی�)= چێوهی ئاوزێڵ  /چێوهی بازنهیهك كهههمان ڕوبهری ئاوزێڵهكهی ههبێت
هاوكۆلك ـهی پێكب هســته ی� پشــت دهبهســتێت ب ـه پهیوهنــدی نێــوان چێــوهی ئاوزێــڵ لهگ ـهڵ چێــوهی بازنهی ـهك ك ـه ههمــان ڕوب ـهری ئاوزێڵهك ـهی
ڵ
ههبێــت ،وه ل ـه ڕێگ ـهی ئ ـهو هاوكێش ـه تایب هت ـهوه نــرخ و بههــای ئ ـهم كــرداره بــۆ س ـهرجهم ئاوزێڵ ـه ن
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ب ـه ئاوزێــی س ـهرهكیهوه

ڵ
ڵ
دهرهێـ نـراوه ،س ـهرجهم بههـ ن
ـاكا� ئ ـهم كــرداره دهكهون ـه نێــوان ( )1,17ل ـ ه ئاوزێــی ش ـهلوان دهر و( )1,61ل ـه ئاوزێــی دل ـهی دهم ،ك ـ ه رێژهیــهیك زۆر
ب ـهرز نی ـه وبههــای ئاوهزێڵ ـ ه س ـهرهكیهكهش بــری ( )1,24تۆمــار كــردووه .
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خشتهی ژماره ()3
ت
خاسیه� شێوهی ئاوهزێڵ ه الوهكیهكان (ناوهندی) ل ه ناوچهی لێكۆلینهوه

سهرچاوه :كاری توێژهی به پشت به ت ن
س� ب ه شیكردنهوهی فاییل ( )DEMپرۆگرایم (. )10.4 Arc GIS

 :4-2تایبهتمهندی تۆڕی ئاوزێڵهكان :
 :1-4-2رێژهی لق كردن (نسبة التشعب) :

پێوهرێــی گرینگـ ه چونكـ ه كۆنـ تـرۆیل تێكـرای ئــاو بهرێكــردن دهكات ،پهیوهنــدی لـه نێــوان درێــژهی مــاوهی ئاوبهرێكــردن وتێكـرای لــق كــردن ،ههرچهنــده
رێــژهی لــق كــردن كهمـ تـر بێــت بــڕی ئــاو بهرێكــردن زیاتــر دهبێت(غــزوان ســلوم،2012 ،ص ،)409ول ـ ه رێگ ـهی ئ ـهم هاوكێش ـهوه رێــژهی لــق كــردن

دهدۆزرێت ـهوه .
كا� ل ه ههر پلهیهك ÷ ژمارهی لقه ن
كرد� ڕووبار= ژمارهی لقه ن
ن
كا� پلهی دواتر .
تێكرای لق
ڵ
ڵ
رۆشنا� ئهو یاسایه سهرهو ه تێكرای پلهداری ئاوهزێ� دۆ� سهرگهت بهم شێوهی ه خوارهو ه دهبێت :
له ژێر
ی
تێكرای پلهی  = 1پلهی یهكهم ÷ پلهی دووهم = . 3,82 = 58÷222تێكرای پلهی  = 2پلهی دووهم ÷ پلهی سێ یهم = . 4,46 = 13÷58س یهم ÷ پلهی چوارهم = . 4,33 = 3÷13
تێكرای پلهی  = 3پلهی ێتێكرای پلهی  = 4پلهی چوارهم ÷ پلهی پێنجهم = . 3 = 1÷3ڵ
بۆمان روون دهبێتهو ه ك ه زۆرترین بڕی ئاو بهرێكردن ل ه دۆ� سهرگهت دهكهوێته پلهی چوارهم وپێنجهمخشتهی ژماره(. )4
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ن
تایبهتمهندی ژمارهو درێژی ئاوهڕێكا� ئاوزێڵ

تایبهتمهندی ژمارهو درێژی ئاوه ن
ڕێكا� ئاوزێڵ
سهرچاوه :كاری توێژهران ب ه پشت به ت ن
س� ب ه شیكردنهوهی فاییل ( )DEMپرۆگرایم (. )10.4 Arc GIS

 :2-4-2درێژی ڕێرهوه ئاويهكان :

ڵ
لـه رێگـهی پرۆگـرایم ( ،)ArcGIS10.4پێوانـهی ههمــوو لقـه ڕووبــاره ن
كا� ئاوهزێــی سـهرگهت كـراوه ،لـه خشــتهی ژمــاره( )4نیشــان دراوه ،كـ ه درێــژی
ڵ
ئاوهزێــی س ـهرهیك پل ـهی یهك ـهم دهگاته(86,77كــم) ،لهكاتێكــدا ك ـه درێــژی ئاوهڕێــكان لهپل ـهی پێنج ـهم ()4,30كــم ه وه ئاوزێــی دهرهی م ـهی
ڵ
ت
بچوك�یــن ئاوزێــڵ دێت ـه ههژمــار ل ـهڕوی كــۆی
بهپل ـهی یهك ـهم دێــت ل ـهڕوی درێــژی ئاوهڕێكانی ـهوه بهدرێــژی ()43,3كــم ،لهكاتێكــدا ئاوزێــی ش�ام به
درێــژی ئاوهڕێكانی ـهو ه ب ـ ه ()10,1كــم ،ودرێژیــان ب ـ ه پـ ێ �ـی ه ـهر پل هی ـهك دهستنیشــان ك ـراو ه لهخشــتهی ژمــاره .4

 :3-4-2ژمارهی رێرهوهكان :

ڵ
ژمــارهی رێــرهوه ن
كا� دۆ� سـهرگهت بهه همــان شــێوه لـه رێگـهی پرۆگـرایم ( ،)ArcGIS10.4ژمـ ێ�ـردراون وهك .لـ ه خشــتهی ژمــاره( )4ڕوون دهبێتـهوه
ڵ
كـ ه كــۆی ژمــارهی ئاوهڕێــكان لهسـهرجهم پلـهكان و لـه تـهواوی ئاوزێڵـه سـهرهكیهكه( )297ئاوهڕێیـه و دابـهش بــوه بهسـهر ( )5ئاوزێــی الوهكیــدا بـه
تێكـڕای ( )59,4ئــاوهڕێ بــۆ هـهر ئاوزێڵێــك  ،لـهو ژمارهیهش()222ئــاوهڕێ بهپلـهی یهكـهم دێت،ههروههــا ژمــارهی ئاوهڕێــكان لهپلـه ن
كا� دوو تــا پێنــج
()1 ،3 ،13 ،58ئاوهڕێــن.

 :4-4-2دوبارهبوهوهی ئاوهڕێكان (التكرار النهری) : Stream Frequency

لهڕێگـهی كــرداری دوبارهبونـهوهی ئاوهڕێــكان وێنهیــهیك گشـ تـی تــۆڕو چـ نـراوی ئاوهزێڵهكهمــان نیشــان دهدات،وبهپـ ێ �ـی پۆلێنهكـهی(1,Zakrzewska
ت
ف
 ,)P147,967ئهگـهر بههــای كــرداری دوبارهبونـهو ه كهم�بێــت لـه ( 4ئاوهڕێ/كــم )2ئاماژهیـه بــۆ ئـهوهی كـه چـ نـراوی تۆبۆگـرا� زبــره واتـ ه ناوچهكـه
ڵ
ن
خــاوهن بهرزونزمیــهیك لهڕاد هب ـهدهره ،ب ـه�م چــراوی ئاوزێــڵ مامناوهنــد دهبێــت ئهگ ـهر بههــای دوبارهبون ـهو ه كهوت ـ ه نێــوان ( 10-4ئاوهڕێ/كــم،)2
ن
ئهم ـه لهكاتێكــدا چــراوی ئاوزێــڵ ن ـهرم (ناعــم) دهبێــت ئ هگ ـهر بههــای دوبارهبون ـهو ه زیاتربێــت له(10ئاوهڕێ/كــم ،)2تێك ـڕای دوبارهبون ـهوهی
ئاوهڕێــكان ل ـ ه ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ( 7,482ئاوهڕێ/كــم )2ئ ـهو ڕێژهی ـهش ئاماژهی ـه بــۆ ئ ـهوهی ك ـه چـ نـراوی تــۆڕی ئاوزێڵهك ـه مامناوهنــده ،بهرزتریــن

بههــای دوبارهبونـهوهی ئاوهڕێكانیــش لـ ه نێــو ئاوزێڵـ ه الوهكیـهكان دهكهوێتـه ئاوزێـ ڵـی دلـهی دهم بهبههای(9,375ئاوهڕێ/كــم )2لهكاتێكــدا كه ت
م�یــن
ڵ
دوبارهبونـهوهی ئاوهڕێــكان دهكهوێتـ ه ئاوزێــی شـهلوان دهر بهبههــای (6,283ئاوهڕێ/كــم ،)2بهشــێوهیهیك گشـ تـی باهــای دوبارهبونـهوه لهسـهرجهم
ئاوزێڵ ـهكان دهكهوێت ـ ه نێــوان( 10-4ئاوهڕێ/كم)2كهوات ـه چـ نـراوی تــۆڕی ئاوزێڵ ـهكان لهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه مامناوهنده(خشــتهی ژمــاره.)5
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خشتهی ژماره ()5
ڵ
دوبارهبوهوهی و چڕی ئاوهرێكان له ئاوهزێ� سهرگهت

ی رێر سهرچاوه :كاری توێژهی ب ه پشت به ت ن
س� ب ه شیكردنهوهی فاییل ( )DEMپرۆگرایم (. )10.4 Arc GIS

دهرئهنجام

دوای تهواو ن
كرد� ئهم توێژینهوهی ه دهگهینه ئهم دهرئهنجامانهی خوارهوه :
ڵ
ڵ
-1ڕوبـهری ئاوزێــی سـهرگهت دهگاتـ ه ()39,69كــم2ه ،بـه�م لهگـهڵ ئهوهشــدا جیاوازیــهیك زۆر لـ ه رووبـهری ئاوهزێلـه الوهكیـهكان بـهدی دهكرێــت،
ڵ
ڵ
ڵ
ت
بچووك�یــن
وهك ئاوهزێــی دهرهی مـهر ڕوبـهری دهگاتـه ()11,16كــم 2بهگهورهتریــن ئاوهزێــی الوهیك ههژمــار دهكرێــت ،وه ئاوهزێــی دڵـهی دهم بـه
ئاوهزێـ ڵـی الوهیك ههژمــار دهكرێــت رووبهرهك ـهی دهگات ـه ()3,2كــم .2ئاوزێڵ ـ ه الوهكی ـه ن
كا� (گوڵــپ ،ش�ام ،ش ـهلوان دهر ،دهرهی م ـهر ،دل ـهی دهم)
لهخۆدهگرێــت.

ڵ
ڵ
دۆ� س ـهرگهت ()0,209ه ،بهرزتریــن خـ ڵـا� ب ـهرزی دهگات ـه( )0,290لهس ـهر ئاسـ تـی رووی دهریــا ،ت
نزم�یــن
-2تێك ـرای ب ـهرزی ونــزیم ل ـه ئاوهزێــی
ڵ
ڵ
ت
ونزم�یــن خــا� بـهرزی دهگاتـه( ،)0,148جیاوازیــهیك زۆر ههیـه
خــا� بـهرزی دهگاته()0,142لهسـهر ئاسـ تـی رووی دهریــا ،جیــاوازی نێــوان بهرزتریــن
لـ ه تێكـرای بـهرزی ونــزیم بـ ه درێـژ یا� (8,98كم)درێــژی ئاوهزێڵهكـه.
-3كــۆی ژمــارهی ئاوهڕێــكان لهس ـهرجهم پل ـهكان و ل ـه ت ـهواوی ئاوزێڵ ـ ه س ـهرهكیهكه( )297ئاوهڕێی ـه ،ل ـهو ژمارهیهش()222ئــاوهڕێ لهپل ـهی یهك ـهم
ڵ
دێــت ،ولهئاوزێـ ڵـی س ـهرهیك تــا پل ـهی پێنجــهیم ئاوهڕێــكان ب ـهدی دهكرێــت و بــه ش
� ه ـهرهزۆری ئاوهڕێــكان بهئاڕاســتهی خۆره ـه�ت ڕێ دهك ـهن .
ڵ
 -4كۆی درێژی ئاوهڕێكان له سهرجهم پل ه جیاوازه ن
كا� ئاوزێ� سهرهیك ( )155,86كم ه.
ڵ
 -5تێكڕای پهرتبوون(لق كردن) ل ه ئاوزێ� سهرهیك (. )15,61
خ� بــۆ ئاوزێڵ ـه س ـهرهیك (ئاوهزێـ ڵـی س ـهرگهت) ()10,725ی ـه ،وهبهرزتریــن ڕێــژهی بههــای س ـه ت
 -6ناو هنــده بههــای س ـه ت
خ� لهئاوزێڵ ـ ه الوهكی ـهكان
ڵ
()5,330ه ل ـه ئاوزێـ ڵـی ش�ام ،ب ـه ڵ�م ت
نزم�یــن ڕێــژهی ئ ـهم كرداره()2,743ی ـه لهئاوزێــی دهرهی م ـهر.
-7بهشــێوهیهیك گشـ تـی باهــای دوبارهبونـهوه لـه سـهرجهم ئاوزێڵـهكان دهكهوێتـه نێــوان ( 10-4ئاوهڕێ/كــم )2كهواتـه چـ نـراوی تــۆڕی ئاوزێڵـهكان لـه
ناوچـهی لێكۆڵینـهوه مامناوهنــده
ڵ
ڵ
-8هاوكۆلكـهی پێكبهســته� ،سـهرجهم بههـ ن
ـاكا� ئـهم كــرداره دهكهونـه نێــوان ( )1,17لـ ه ئاوزێــی شـهلوان دهر و( )1,61لـ ه ئاوزێــی دلـهی دهم ،كـه
ی
رێژهیــهیك زۆر بـهرز نیـ ه وبههــای ئاوهزێڵـه سـهرهكیهكهش بــری ( )1,24تۆمــار كــردووه .
ڵ
ڵ
ڵ
-9رێــژهی یهكگرتـین چێــوه لـه ئاوهزێــی دۆ� سـهرگهت دهبینـین ئهنجامهكـهی ()0,34ه ،لـه ژمــاره ()1یـهك كهمـ تـره ،ئهمـهش مانــای وایـه ئاوهزێــی
ڵ
دۆ� سـهرگهت نزیكـه لهشــێوهی بازنـهی .
ڵ
-10بۆمــان دهردهكهوێــت ك ـه ناوچ ـهی لێكۆلین ـهوه (ئاوهزێــی س ـهرگهت) ،بههاك ـهی دهگات ـه ( )0,79ئهم ـهش ئاماژهی ـ ه بــۆ نزیــی ئاوهزێڵهك ـ ه ل ـه
شــێوهی بازن ـه ی� .
ڵ
ڵ
ڵ
ك�بڕینێــی زبــره ،یه ت
(10,725دۆ�/كــم) ،كهوات ـه ئاوهزێــڵ خــاوهن یه ت
-11تێك ـرای یه ت
ك�بری ـین زبریــش ل ـهو
ك�بڕیــن ئاوهزێــی دۆ� س ـهرگهت دهگات ـه
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ناوچهی ـ ه دهردهكهوێــت وهك (شــكان و تاوێــری كلــی) دهبێت ـه هــۆی دهولهمهنــدی ناوچهك ـه ب ـه ئــاوی ژێــر زهوی .
ڵ
ڵ
-12بههــای تهواوك ـهری هیپســۆمهتری ل ـ ه ئاوهزێــی دۆ� س ـهرگهت ( ،)0,021ئهم ـهش ئاماژهی ـه بــۆ بچــوویك ڕووب ـهری ئاوهزێڵهك ـه وهێشــتا ل ـه
قۆنــا�غ الویهتیدای ـه ،كــرداری ڕاماڵی ـین ئــاوی ل ـه س ـهرهتای گهش ـهكردنیدایه .
پێشنیارهكان
ن
دروستكرد� بهربهست و بهنداوی بچوك لهسهر ڕێڕهوی ئاوی ڕوباری سهرگهت وئاوهزێڵه
-1پێویسته و هزاره ت� كشتوكاڵ و ئاودێری ههستێت ب ه
ـرد� درزو كهلێـین بـهرده نیشــتهنیه ن
كا� ،لهپێنــاو كۆكردنـهوهو گلدانـهوهی ئــاو ئهمـهش دهبێتـ ه هــۆی پڕكـ ن
الوهكیـه ن
كا� ناوچهكـهو بهرزبونـهوهی ئاسـ تـی
كا� و كانیاو و سهرچاو ه ئاویهكان و لهههمان كاتیش كهمكردنهوهی مهترسیه ن
ئاوی ژێر زهوی و بوژانهوهی ن
كا� الفاوی لهناكاو.
-2دامهزرانـ ن
ـد� وێســتگهی هایدرۆلـ ج
ـۆ� لهسـهر رێــرهوی رووبارهكـ ه بــۆ زانیـین بــڕی ئــاوهرۆی رووبارهكـه بهپـ ێ �ـی كاتـه دیاركـراوهكان (رۆژ ،مانــگ ،ســاڵ)
لهگـهڵ دیــاری كـ ن
ـرد� مــاوهی الفــاو وكـهم ئــاوی .
-3دانـ نـا� چهنــد وێســتگهیهیك ئاووه ـهوا� بــۆ پێوان ـه كـ ن
ـرد� توخم ـ ه ئاووههوایی ـهكان ل ـه ناوچ ـهی لێكۆلین ـهو ه و ســود وهرگرتــن ل ـهو زانیارییان ـهی بــۆ
ی
توێژین ـهوهی جیــاواز .

ت
لیس� سهرچاوهكان
ي هك هم  :كتێب ه ع هرهبي هكان :
العال ،جامعة الموصل.
1جبوري ،صباح توما ( ،) 1988علم المياه وادارة االحواض االنهر ،وزارة التعليم
ي

ش
ين
للن� والتوزي ــع ،طبعة األوىل ،عمان.
حس� ( ،)2011التضاريس األرضية ( دراسة جيومورفولوجية التطبيقية ،دار صفاء
2الدليم ،خلف
ي
یز
دووەم :كتێبە ئینگل�یەكان :
Buday and Jassim(1978), the Regional geology of Iraq, tectonic magamtisim and metamorphism dep of heo3 .surv, Bagdad Iraq
.Chorley .R. J, (1973), Introduction to Fluvial processes, Methuen & Co. Ltd. Cambridge
B. Zakrzewska, (1967). Trends and methods in Land form geography. “Analysis of the Association of Ameri� 5-4 .can geographers

سێي هم :نام هى ماست هر �ێز
وت�ى دكتۆرا :

ف
تغي� مناســيب مياه حوض نهر الخازر ،رســالة ماجسـ يـت� ،جامعة بغداد ،كلية االداب،
6توفيق ،شــيماء عبدالجليل جميل( ،) 2012أثر المناخ ي� ي

قســم الجغرافية.

ف
7جاســم ،ابتســام احمــد ( ،)2006هيدروجيومورفولوجيــة حــوض التــون كوبــرى ي� محافظــة كركــوك ،اطروحــة دكتــوراه (غـ يـر منشــورة) ،جامعــة
بغــداد ،كليــة األداب.

ف
ن
ـكا� ألســتعماالت األرض الزراعيــة ي� قضــاء حلبجــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة
8جهــان ،رسكــوت أف ـرا ســياب ( ،)2013التحليــل المـ ي
(غ� منشــورة) ،كليــة العلــوم ،جامعــة بغــداد.
 ،GISرســالة ماجسـ يـت� ي
(غ� منشــورة)،
9الحســي�ن ي  ،حكمــت عبدالعزيــز حمــد (،)2000جيومورفولوجيــة جبــل يث�مــام وأحواضــة النهريــة مــع تطبيقاتهــا ،رســالة ماجسـ يـت� ي
كليــة اآلداب ،جامعــة صــاح الدين-اربيــل.
ف
ت
المورفوم�ية لحوض وادي ب ن
(غ�
ل� ،رسالة
10حسن ،حنان عبدالطيف ( ،)2008دور نظم المعلومات الجغرافية ي� دراسة الخصائص
ماجست� ي
ي
منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية.
ـمال غــرب خليــج العقبــة ،أطروحــة دكتــوراه (غـ يـر منشــورة)،
11خليــل ،مدحــت ســيد أحمــد ( ،)2000جيومورفولوجيــة منطقــة نويبــع – دهــب بشـ ي
كليــة اآلداب ،جامعــة اإلســكندرية ،مــر .
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 445

ـ� ،جامعــة الموصــل ،ط،1
12الســياب ،عبــدهللا وآخــرون( ،)1982جيولوجيــا العراق،الجمهوريــة الع ـراق ،وزارة التعليــم العـ ي
ـال والبحــث العلـ ي
الموصــل ،الع ـراق).
13عهزيــز ،جوانــڕۆ ئــازاد ( ، ) 2017جيۆمۆرفۆلۆجيــاى رووبــارى چهمهســوور كاريگ ـهرى لهس ـهر بهكارهێنـ نـا� زهوى ،ماســتهرنامه ،زانكــۆى كۆي ـه،
فاكهلـ تـى پ ـهروهرده ،بــه ش
� جوگرافيــا.

ف
ف
-14محمــد ،كــوران رشــيد محمــد ( ،)2015المــوارد المائيــة ي� قضــاء حلبجــة كوردســتان العراق(دراســة ي� الجغرافيــا الطبيعيــة) ،رســالة الماجسـ يـت�
ف
– قســم الجغرافيــا ي� كليــة آداب – جامعــة المنصــورة ،مــر).
ف
القوم للسكان) ،ط ،2مطبعة جامعة صالح الدين ،اربيل.
-15محمد ،خليل اسماعيل( ،)1998اقليم كردستان العراق(دراسات ي� التكوين
ي
ف
القوم للسكان) ،ط ،2مطبعة جامعة صالح الدين ،اربيل.
محمد ،خليل اسماعيل( ،)1998اقليم كردستان العراق(دراسات ي� التكوين
ي
ق
-16محمــد ،دلڤـ ي ن
ـ� جعفــر( ،)2013جيومورفولوجيــة حــوض صبنــة الـ شـر� و إمكاناتـه الســياحية ،رســالة ماجسـ يـت� (غـ يـر منشــورة) ،جامعــة دهــوك،
فاكولـ ت يـى العلــوم اإلنســانية ،ســكول اآلداب ،قســم الجغرافيــة.
چوارهم  :گؤڤارهكان :

ڵ
-17دهروێش ،عزالدين جمعه ( ،)2016تايبهتمهندي ه مۆرفۆمهترييه ن
كا� ئاوهزێ� ڕووبارى ژاراوه ،گۆڤارى زانكۆى ڕاپهڕين ،ژماره . 6
ت
مورفوم�ية) ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد  ،28العدد االول.
-18سلوم ،غزوان ( ،) 2012حوض وادي قنديل(دراسة

ن
پوخت ه ب هزما� كوردى
ـو� گرنـ گـی ن
گرنـ گـی لێكۆڵین ـهوه مۆرفۆمهتری ـهكان وهك بهشــێك ل ـ ه لێكۆڵین ـهوهی جوگرافیــای رسوشـ تـی زیــادی كــردووه ،ل هگ ـهڵ زیادبـ ن
دا� مــرۆڤ
ب ـهو گرفتان ـهی ڕوب ـهڕوی دهبێت ـهو ه لهبهكارهێنـ نـا� ڕووی زهوی بهمهبهسـ تـی زانی ـین هــۆكاری دروســت بـ ن
ـو� گرفت ـهكان و دۆزین ـهوهی ڕێگ ـه چــاره
بۆیــان ،مۆرفۆمهتــری ئاوهزێڵیــش وهك بهشــێك لـه زانسـ تـی جوگرافیــا ڕادهی ســود وهرگرتــن و پـهره پێــدان و ههڵسـهنگاندن و بهكارهێنـ نـا� دهرامهتـه
كا� ژینگ ـهی رسوشـ تـی كهبهرئهنجــایم شــێوه ن
كا� ڕوی زهوی ،ل هگ ـهڵ لێكۆڵین ـهو ه ل ـ ه گرفت ـه ن
رسوشــتیهكان پهیوهســت دهكات ب ـ ه شــێوه ن
كا� ڕوی
زهویــن.

ڵ
ـژ� ( =00.-460.12و -460.00
ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهوه دهكهوێت ـه نێــوان بازن ـهى پانـ یـى ( =00.-350.12و  ) =25.-350.04باكــوور و هێــى درێـ ی
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
دۆ� زهڵــم ســنوره ن
ن لـ ه بــه ش
كا� باكــوری خۆرئــاوا تــا باشــوری
� خۆرهـه�ت و ئاوزێــی
 ) =05.خۆرهـه�ت .ئاوهزێڵهكـ ه هاوســنوره لهگـهڵ و� ت� ئـ ێ�ـرا 
خۆرئــاوای ناوچـهی لێكۆڵینـهوه پێــك دههێنێــت ،بـه ڵ�م ئاوزێـ ڵـی خارگێـ ڵـان كهوتوهتـه بــه ش
� باشــوری ئـهم ئاوزێڵهكـهوه.

ڵ ت
�
ـری هـهردوو ناحیـهی بیــارهو ناحیـهی
ناوچـهی لێكۆڵینـهو ه دهكهوێتـه باكــوری خۆرهـه�� پارێـزگای ههلهبجـه ،ئـهم ئاوزێڵـ ه دهكهوێتـه ســنوری كارگـ ێ ڕ
ڵ
خورمــاڵ ،بهجۆرێــك كـه بهشــێیك كــهیم لهبـهرهی ڕۆژهـه�ت دهكهوێتـه ســنوری ناحیـهی بیــارهو و بهشــێیك فراوانیـ شـی دهكهوێتـه ســنوری ناحیـهی
خورمــاڵ و ڕوبهرهك ـهی ( 39.69كم)2ی ـ ه و ئ ـهو ڕوب ـهرهش ()%6.47ی كــۆی گشـ تـی ڕوب ـهری ه ـهردوو ناحی ـهی ناوب ـراو پێكدههێنێــت .درێــژی
ڵ
ئاوهزێڵهكـه ( 8.98كــم)ه ،پـ نـا� ئاوزێڵهكـه (6.89كــم)ه ،بهرزتریــن خـ ڵـا� ئاوزێڵكـ ه دهگاتـه (2592م)ه  ،ت
نزم�یــن خــا� ئاوزێڵهكـ ه دهگاتـه (715م)
ه.
ڵ
ئـهم ئاوزێڵـه لـه پێنــج ئاوزێــی الوهیك پێــك دێــت كـ ه ئاوزێڵـه ن
كا� (گوڵــپ ،شـهڵوان دڕ ،دهرهی مـهڕ ،دلـهی دهم ،ش�ام) دهگرێتـهو ه كـ ه گهورهترینیــان
ت
بچوك�ینیــان كـ ه رووبهرهكـهی دهگاتـ ه (3,2كــم.)2
دهرهی مـهره كـه رووبهرهكـهی دهگاتـ ه (11,16كــم )2و
ڵ
به ت
گش� لقهكان و چۆم ه وهرزیهكان بهئاراستهی باشوری خۆرئاوا ڕێ دهكهن تا دهڕژێنه دۆ� سهرگهت.
له ڕوی ئاووههواو ه ئهم ناوچهیه دهكهوێت ه ســنوری ئاووههوای دهریای ناو هڕاســت كهب ه هاوی�ن وشــك و گهرم و زسـ ن
ـتا� ســاردو باراناوی نارساوه،
بهجۆرێــك بــڕی بــار نا� سـ ڵـا�نهی ل ـ ه وێســتگهی ههڵهبج ـ ه ( )662.8ملیم ـ ه  ،ل ـه رووی جیۆلوجی ـهوه ێ
س پێكهات ـهی س ـهرهیك ل ـ ه خۆدهگــرێ ك ـه
بریتـین لـه (پێكهاتـهی ئهفرۆمــان  ،پێكهاتـهی قولقولـه  ،پێكهاتـهی كۆنگلۆمــر تا� )  .وه ههروههــا ئـهم توێژینهوهیـه شــیكردنهوهی تایبهتمهندیـه ن
كا�
ی
تــۆڕی ئاوزێــڵ و تایبهتمهندی ـه مۆرفۆمهتری ـه ن
كا� وهك (تایبهتمهنــدی ڕوب ـهر ،تایبهتمهنــدی شــێوه ،تایبهتمهنــدی بهرزونــزیم  ،تایبهتمهنــدی تــۆڕی
ئاوزێڵ ـهكان) لهخۆگرتــوه.
ی��
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كا�
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Abstract

Morphometric Characteristics of Sargat Valley Basin
(A Morphometric Study)
The importance of the morphometric studies, as part of natural geographic studies, has increased. With
the increase of human’s concerns for the problems that face them in the use of the earth, requiring knowledge
of the factors causing the problems and finding the appropriate ways to treat them, morphometry of basins,
as part of the geography, links the benefit, development, assessment and the use of natural resources to the
terrestrial forms. Moreover, it deals with the environmental problems that are the result of terrestrial forms.
The study area is located between the two latitude (350.12-.00= and 350.04-.25=) north and the linear length
(46012-.00= and 46000-.05=) eastward. Geographically, these basins are located within the common border
area with the state of Iran on the east, and the basin of Zallm Valley from the northeast to the south-east of the
study area. To the south of it, is Khargellan basin.
The study area is located in the northeast part of the province of Halabja. This basin is located within the
administrative boundaries of the Biyara and Khormal areas. The smallest part is within the borders of Biyara
district, while the larger part is within Khormal area and its estimated relative space is (39.69 km2), (6.47%) of
the public space. The length of the basin is (8.98 km), its width is (6.89 km), the highest point is (2592 Meters)
and the lowest point is (715 Meters).
This basin consists of five secondary ponds (Gwllp, Shallwandr, Daraimar, Dlaedam, and Shram). The largest of
them is Daraimar, whose area is an estimated (11, 16 km2) and the smallest is one is (3, 2 km2).
In general, all the branches are moving in a south-westerly direction and pour into Sargat Valley.
In terms of climate, this area is within the region of the Mediterranean climate zone with dry hot summers and
rainy cold winters. The estimated annual rainfall is (662.8) mm according to the Halabja adversity station. Geologically, the area includes three main parts as follows (Avromans formation, Qulqula formation, and Conglomerate formation). This research includes the analysis of the characteristics of basins net and the morphometric
characteristics, such as space properties, shape properties, topographic properties, basin net properties.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 447

ف
ف
ا� إلنتاج اللحوم الحمراء ي� محافظة السليمانية
التحليل الجغر ي
ف
(دراسة ي� الجغرافية االقتصادية)
Geographical Analysis of the production of red blame in Sulaymaniah
)Governorate(A study in geography economic
ف
مصط� درويش
د .أم كلثوم
به ش
� جوگرافیا/
كۆلێ� زانستهمرۆڤایهتییهكان /زانكۆی ههڵهبجه
ج

Dr.Umkalthum Mustafa darwesh
Department of Geography/College of Human Sciences/University of Halabja

umkalthum.darwesh@uoh.edu.iq

ملخص
ز
ن
ـوم ،كمــا يعتـ بـر قطــاع اإلنتــاج
اع بأهميــة كبـ يـرة بـ يـ� القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ،فهــو بمثابــة أســاس البنيــان االقتصــادي القـ ي
يتمـ يـر القطــاع الــزر ي
ن
ال�وتينــات الحيوانيــة ،الـ ت يـى تعــد مــن أهــم المكونــات
ـوا� أحــد األنشــطة الزراعيــة الهامــة والمنتجــة لكثـ يـر مــن النواتــج الغذائيــة وعـ يـ� رأســها ب
الحيـ ي
ف
ف
ئ
بال�وتينــات النباتيــة ،ولهــذا القطــاع اهميــة ي� اقليــم كوردســتان
ـذا� لإلنســان والـ ت يـى تعتـ بـر ذو قيمــة حيويــة عاليــة بالمقارنــة ب
الرئيســية ي� النمــط الغـ ي
َ
ف
عامــة ومحافظــة الســليمانية بشــكل خــاص ،عــى اعتبــار ان تربيــة الحيوانــات تعــد حرفــة معتمــدة للســكان ي� المنطقــة ،ويعمــل بهــا عــدد كبـ يـر مــن
ف
ن
ـوا� ،وتشــمل لحــوم البقــر والغنــم والماعــز وال تشــمل اللحــوم الجامــوس
ســكان المنطقــة كمــا انهــا تعكــس الظــروف الجغرافيــة المؤثــرة ي� االنتــاج الحيـ ي
ف
وذلــك باعتبارهــا قليلــة العــدد ،والـ ت يـى وال تتعــدى  600رأس ي� المنطقــة كمــا ان تربيتهــا تتــم بقصــد انتــاج الحليــب فقــط.أذ تهــدف هــذه الدراســة اىل
ف
ف
التعــرف عــى اهميــة الـ ثـروة الحيوانيــة ي� انتــاج اللحــوم ,و بيــان التطــور العــددي لحيوانــات اللحــوم الحم ـراء ,اذ تشــهد الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة
ً
ف
ش
والب�يــة ،واالمكانــات المتوفــرة مــن حيــث العــدد ال
الدراســة تذبذبــا نوعيــا وكميــا ي� عددهــا وانتاجهــا نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة
ن
ف
ت
ن
ـوا� لســكان المنطقــة
ـ� لســد االحتياجــات الغذائيــة مــن ب
ال�وتـ يـ� الحيـ ي
يتناســب مــع الكميــة الـ يـى يتــم إنتاجهــا مــن اللحــوم الحم ـراء ،وبالتـ ي
ـال ال يكـ ي
الدراســة.
ومــن خــال هــذا البحــث تــم تســليط الضــوء عــى اهــم المشــاكل كقصــور اإلنتــاج المحـ يـ� مــن اللحــوم عــن توفـ يـر احتياجــات المســتهلك مــن الغــذاء
َ
ف
المحل،ومــا ســبل حــل ســد
،ووضــع بعــض حلــول المناســبة لمعالجتهــا .وايضــا مــدى كفايــة انتــاج المحافظــة مــن اللحــوم الحم ـراء ي� االســتهالك
ي
الفجــوة الغذائيــة ومــا وســائل تطويــر اإلنتــاج المحـ يـ� مــن اللحــوم الحمـراء ،وتعتـ بـر البيانــات االحصائيــة المتعلقــة بعــدد الحيوانــات واالنتــاج اللحــوم
الحم ـراء الموجــودة ف� المؤسســات الحكوميــة مــن اهــم مصادرالـ تـى اعتمدعليهــا البحــث وتضــارب البيانــات واالحصــاءات بـ ي ن
ـ� الهيئــات المختلفــة
ي
ف
ت
وعــدم مصداقيــة بعضهــا ,والقصــور ي� بيانــات الموجــودة حيــث كثـ يـر منهــا غـ يـر دقيــق مــن اهــم الصعوبــات الــى واجهتهــا هــذه الدراســة.
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Abstract

Geographical Analysis of the production of red blame in Sulaymaniah Governorate(A study in geography
economic)
The agricultural sector is the most important area among other economic sectors. It is the basis of the national
economic structure. The livestock sector is an essential and productive agricultural activity for many of the
food products, includes animal proteins, which are among the most important components of the human food
pattern. This sector has its importance in the Kurdistan Region, in general, and the Sulaymaniyah governorate,
in particular, considering that animal husbandry is a certified craft of the population in the region, and employs
a large number of residents of the region, it reflects geographical conditions affecting animal production
including beef sheep and goats. This does not include buffalo meat, because the number of buffalo is not a lot,
and it does not exceed six hundred in the region.
The purpose of this study is to identify the importance of livestock in the production of meat, and the report
of the numerical development of red meat animals. The livestock in the study area fluctuate qualitatively
and quantitatively in number and production, because of a combination of natural and human factors; as the
possibilities available in terms of number do not match the amount produced from red meat, as a result, there
is not enough to meet the animal protein food needs of the population in this study.
In this research, the main problems such as local production of meat were highlighted in order to provide the
consumer with food needs and to develop some appropriate solutions to address them.
In this study, the hypothesis of the extent of the production of red meat in local consumption has been
formulated. Then, what are the ways to solve the food gap and how to develop local production of red meat?
Statistical data on the number of animals and the production of red meat in government institutions are among
the most important sources of research. However, the contrariety of data and statistics among various bodies,
lack of credibility in some of them, and the lack of existing data, in which some of them are not accurate,
considered the most important difficulties encountered in this study.
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مقدمة:
ـ� تســهم بســد جــزء كبـ يـر مــن االحتياجــات الغذائيــة للســكان ومــن ثــم يتــم
تعــد اللحــوم الحمـراء  ))Red meatأهــم المنتجــات الحيوانيــة ،فـ ي
ت
ئ
ت
ت
ه الماشــية
ـأ� مــن الحيوانــات والـ يـى تـ ب
ـذا�  .و يقصــد باللحــوم تلــك الـ يـى تـ ي
تحقيــق مــن اآلمــن الغـ ي
ـر� مــن أجــل انتــاج اللحــوم ،وهــذه الحيوانــات ي
(لحــم البقــر ولحــم العجــل ولحــم الغنــم ولحــم الماعــز  ، )159 pg, 2006( .awrie, R. A.; Ledward) D. Aو يقــول معظــم خـ بـراء التغذيــة إن
ف
بال�وتينــات والفيتامينــات والمعــادن والمــواد الدهنيــة الالزمــة لصحــة االنســان حيــث
اللحــوم الحمـراء جــزء مهــم ي� الغــذاء المتــوازن ،وتــزود اإلنســان ب
ً
ً ف
تقيــة مــن نقــص الحديــد الــذي يلعــب دورا مهمــا ي� صحــة اإلنســان ,وكذلــك وقايتــه مــن االنيميــا واألنيميــا الحــادة ويعمــل اللحــوم عــى تقويــة جهــازه
المنــاع  ,باإلضافــة اىل دورهــا ف� نمــو جســم االنســان .كمــا أن اللحــم يحتــوي عــى بروتـ ي ن
ـ� مـ يـ�ء باألحمــاض االمينيــة الرئيســية والالزمــة لبنــاء أنســجة
ي
ي
ً
الجســم والمحافظــة عليــه .يحتــوي اللحــم االحمــر عــى مــاء بنســبة  %75مــن وزنــه تقريبــا واألحمــاض االمينيــة تشــكل الجــزء االكـ بـر مــن وزن الجســم
ش ف
ت
ـا�ة ي� هــذا التكويــن ،كمــا يحتــوي اللحــم عــى امــاح معدنيــة مهمــة مثــل :الحديــد والبوتاســيوم والكالســيوم والصوديــوم
ـأ� بعــد المــاء مبـ
 ,فـ ي
ـ� تـ ي
والك�يــت ،كمــا يحتــوي عــى اليحمــور (خضــاب الــدم) الــذي يحتــوي عــى الحديــد وفيتامينــات مثــل فيتامـ ي ن
ـ� ب
والفوســفات والنحــاس والزنــك
ب
ـ� ب  ,)Cobalamin( 12وفيتامـ ي ن
ـ�) ,وفيتامـ ي ن
(الب�يدوكسـ ي ن
ـ�) وفيتامـ ي ن
ـ� ب ( 2الريبوفالفـ ي ن
ـ�) ,وفيتامـ ي ن
ـ� ب ( 1الثيامـ ي ن
المركــب ,وفيتامـ ي ن
ـ�
ـ� ب  6ي
ـ� ج ( , )Ascorbic acidوفيتامـ ي ن
ـ� أ ( ,)Calciferolوفيتامـ ي ن
ـ�) وفيتامـ ي ن
ب ( 3النياسـ ي ن
ـ� ك ( ,)Phytonadon & menaquinoneباإلضافــة اىل
ً
ت
ت
ال� ال يســتطيع الجســم أن ينتجها ذاتيا ،باإلضافة اىل ذلك تحتوي اللحوم
ال� تحتوي عىل االحماض الدهنية ي
ذلك يحتوي اللحم عىل الدهون ي
عــى مــواد ســكرية بنســبة بســيطة ومــواد زالليــة (.)http://www.alriyadh.com
ف
وللحــوم الحم ـراء اهميتهــا الخاصــة ي� محافظــة الســليمانية عــى اعتبــار ان تربيــة الحيوانــات تعــد حرفــة معتمــدة للســكان ,ويعمــل بهــا عــدد كبـ يـر
ف
ن
ـوا� ,وتشــمل لحــوم البقــر والغنــم والماعــز ,وال تشــمل اللحــوم
مــن ســكان المنطقــة كمــا انهــا تعكــس الظــروف الجغرافيــة المؤثــرة ي� االنتــاج الحيـ ي
الجامــوس وذلــك باعتبارهــا قليلــة العــدد ,والـ ت يـى وال تتعــدى  600رأس ف ي� المنطقــة كمــا ان تربيتهــا تتــم بقصــد انتــاج الحليــب فقــط.
تحديد منطقة الدراسة:
ت
تقع محافظة السليمانية ف� شمال ش� ق� العراق  ,وتشغل الجزء ش
ال� ق� من اقليم كوردستان العراق ي ن
دائر� عرض  34º-´58و °36-´31
ب�
ي
ي
ي
ش ً
ين
وماب� خىط طول  °44-´32و � °46-´30قا (الخارطة.)1
شماال
ـ� االر ض
وتمثــل محافظــة الســليمانية حلقــة وصــل بـ ي ن
ا� الجبليــة وشــبة الجبليــة والســهلية ،وتحــد المحافظــة مــن الشــمال محافظــة أربيــل ،ومــن
ً
الغــرب محافظــة كركــوك  ،امــا مــن الجهــة ش
ال�قيــة تمتــد حدودهــا مــع الحــدود السياســية لدولــة ايـران بطــول  378كيلومـ تـرا ,و تشــكل نســبة %28،7
مــن مجمــوع طــول الحــدود المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� العـراق و إيـران 1315كــم.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

450 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

االخارطة ( )1موقع محافظة السليمانية بالنسبة للعراق

ً
اعتمادا عىل  - 1:المديرية اإلحصاء السليمانية  ,قسم . 2009,GIS,
المصدر :من عمل الباحثة
اع ,خارطــة الطريــق للتنميــة الزراعية(االقتصــاد األخـرض ) .مركــز نظــم المعلومــات الجغرافيــة
ـ� ,ثنــاء عبــاس ,اطلــس اإلحصــاء الــزر ي
 -2يحـ يـى الفهـ ي
 , GISجهــاز المركــزي لإلحصــاء.2011 ,
وتبلــغ مســاحة المحافظــة  11628كــم ، 2اي بنســبة  %2،7مــن مســاحة العـراق البالغــة نحــو  438317كــم ، 2و تتكــون المحافظــة مــن  12قضـ ً
ـاء
(جــدول ،)1و 42ناحيــة (الخارطــة( ،)2وان مجــاورة المحافظــة للحــدود العراقيــة االيرانيــة وطبيعــة امتــداد تلــك الحــدود الـ تـى تمــر عـ بـر منطقــة
ـ� الجانبـ ي ن
مرتفعــة معقــدة التضاريــس حــددت الحركــة ف� اجـزاء عديــدة مــن المحافظــة إال أن معابــر االتصــال بـ ي ن
ـ� عــى مــر التاريـ ـ ــخ اوجــدت عالقــات
ي
ف
اقتصاديــة بينهمــا واصبحــت تلــك المعابــر مكانــا مناســبا لحركــة اقتصاديــة تجاريــة بينهمــا ،وتتبايــن أقضيــة الســليمانية ي� مســاحتها،فهناك اقضيــة
تزيــد مســاحتها عــى 1000كــم 2وه عــى ت
ال�تيــب :دوكان ,الســليمانية ,بشــدر ,بينجويــن ,شــارباژير بنســبة  %60مــن مجمــوع مســاحة المحافظــة.
ي
ت
وه :حلبجــه ،رانيــه ،قــه رداغ ،ســيدصادق ،مــاوت ،دربنديخــان
وهنــاك اقضيــة متوســطة المســاحة بمــا يــراوح مــن 1000-500كــم2و عددهــا ســتة ي
ف
ن
وه قضــا شــارزور والـ ت يـى تســهم بنســبة %3
بنســبة  %37مــن مجمــوع مســاحة المحافظــة .ي� حـ يـ� تصــل مســاحة االقضيــة االخــرى وعددهــا واحــد ي
مــن مســاحة المحافظــة.
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جدول ()1الوحدات االدارية لمحافظة السليمانية 2009

المصدر– 1:
المديرية االحصاء السليمانية ,قسم 2-.2009 ,GIS
ش
,المؤ�ات السكانية والب�ن الخدمية واالرتكازية القليم كردستان العراق .2009 ,
مديرية االحصاء السليمانية

الخارطة ( )2الوحدات االدارية لمحافظة السليمانية
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��ك
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المصدر -1 :وزارة التخطيط  ،مديرية التخطيط ف ي� محافظة السليمانية  ،خريطة محافظة السليمانية االدارية . 2009 ،

ام� خوشناو  ،هاشم ي ن
-2هوشيار محمد ي ن
ياس� حداد  ،رسدار محمد عبدالرحمن  ،خريطة السليمانية  ، 2007 ،مقياس 1:1200000

هدف البحث:

ف
تهدف هذه الدراسة اىل بيان التطور العددي لحيوانات اللحوم الحمراء والتعرف عىل اهمية ث
ال�وة الحيوانية ي� انتاج هذه اللحوم وتسليط
ً
ت
حائال دون انتاجها بشكل المناسب ،ووضع بعض حلول المناسبة لمعالجتها.
ال� تقف
الضوء عىل اهم المشاكل ي

مشكلة البحث

ً
ف
ف
ش
والب�يــة ،واالمكانــات
تشــهد الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة تذبذبــا نوعــا وكمــا ي� عددهــا وانتاجهــا نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة
ف
ت
ـ� لســد االحتياجــات الغذائيــة مــن
المتوفــرة مــن حيــث عــدد الحيوانــات ال يتناســب مــع الكميــة الـ يـى يتــم إنتاجهــا مــن اللحــوم الحمـراء ،وبالتـ ي
ـال ال يكـ ي
ن
ن
ـوا� لســكان المنطقــة الدراســة،وما ســبل حــل ســد الفجــوة الغذائيــة ومــا وســائل تطويــر اإلنتــاج المحـ يـ� مــن اللحــوم الحمـراء؟
ب
ال�وتـ يـ� الحيـ ي
منهج البحث واساليب البحث:
ً
الموضوع لتحليل عنارص توزي ــع حيوانات اللحوم وانتاج اللحوم الحمراء ،كما تم
تعتمد الدراسة اساسا عىل المنهج
ي
استخدام االسلوب الكارتوغر فا� لتوزي ــع قيمة معامل التوطن انماط ث
ال�وة الحيوانية عىل مستوى االقضية لمحافظة السليمانية.
ي

مصادر البحث:

ف
جمــع بيانــات االحصائيــة المتعلقــة بعــدد الحيوانــات واالنتــاج اللحــوم الحمـراء ي� المؤسســات الحكوميــة كمديريــة عــام زراعــة الســليمانية قســم
ث
اع وقســم تخطيــط والمتابعــة ,
الــروة الحيوانيــة ,و مديريــة بيطــرة الســليمانية فــرع بكــرة جــو ,ومديريــة االحصــاء الســليمانية قســم االحصــاء الــزر ي
والكتــب و الرســائل الجامعيــة الجغرافيــة وغـ يـر الجغرافيــة الـ تـى لهــا عالقــة بموضــوع الدراســة
صعوبات الدراسة:

ف
تضارب البيانات واالحصاءات ي ن
غ� دقيق.
كث� منها ي
ب� الهيئات المختلفة وعدم مصداقية بعضها ,والقصور ي� بيانات الموجودة حيث ي

محتويات الدراسة:

ً
اوال :خصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة وتأث�ها عىل ث
ال�وة الحيوانية:
ي
َ
ثانيا :التطور العددى للحيوانات ف� ت
الف�ة :2014-2004
ي
َ
ثالثا -تطور انتاج اللحوم الحمراء ف� ت
الف�ة :2014-2004
ي
َ
ابعا  :استهالك اللحوم الحمراء ف� ت
الف�ة :2014-2004
ر
ي
َ
خامسا  :مشكالت ث
ال�وة الحيوانية ف ي� محافظة السليمانية :

ً
اوال :خصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة وتأث�ها عىل ث
ال�وة الحيوانية
ي

-1التضاريس:يعــد الســطح مــن العوامــل الـ ت يـى لــه تأثـ يـر عــى تبايــن الـ ثـروة الحيوانيــة مــن حيــث تحديــد النــوع والتوزيـ ـ ــع الحيوانــات حيــث انهــا تؤثــر
ف
ت
ـ�
عــى المنــاخ ومــدى مالئمتــه ل�بيــة الحيوانــات .وتتبايــن المظاهــر الطبوغرافيــة ي� محافظــة الســليمانية مــن منطقــة ألخــرى انظــر الخارطــة ( ،)3فـ ي
تضــم الجبــال العاليــة ومعقــدة االلتــواء الـ ت يـى يبلــغ مســاحتها ()5689كــم ,2وجبــال بســيطة االلتــواء مســاحتها ()3708كــم ,2وســهول الجبليــة بالــغ
مســاحتها ()2661كــم ,2ومنطقــة متموجــة ()161كــم ،2شــكل ( )3و تشــغل المحافظــة نســبة ( )%50مــن مســاحة المنطقــة الجبليــة اي مــا يعــادل
ف
 %27مــن مســاحة إقليــم كوردســتان ،وتتوفــر ي� منطقــة الجبــال العاليــة وبســيطة االلتــواء عــدد مــن العوامــل تل�بيــة الـ ثـروة الحيوانيــة الرئيســية بحكــم
ً
ف
المنطقــة غنيــة بأمطــار ,ومــن ثــم غنائهــا بالمــوارد النباتيــة الطبيعيــة ،فضــا عــن توفــر الميــاه الجوفيــة والســطحية فــإن المنطقــة لهــا اهميــة ي� تربيــة
ف
ث
اع الطبيعيــة ( طلعــت محمــد طاهــر ,2014،ص .)254
الــروة الحيوانيــة ،حيــث ينتقــل اليهــا الرعــاة ي� فصــل الصيــف ،حيــث توفــر المـر ي
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الخارطة ( )3تضاريس منطقة الدراسة

المصدر :مديرية المساحة العسكرية  ،خريطة طبوغرافية لمحافظة السليمانية  ،ط  ، 1988 ، 1مقياس 100000 :1
ً
امــا منطقــة الســهول تصلــح اراضيــه لزراعــة المحاصيــل الحبــوب والفواكــه والخـرض وات فضــا عــن تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة الرئيســية واســتفادة مــن
مخلفــات مــا بعــد الحصــاد وخاصــة مخلفــات الحبــوب ومــن اهــم هــذه الســهول (ســهل ســليمانيه  ،شــهرزور  ،بازيــان ،بشــده ر ،شــهربازار ،رانيــه).
ف
وه منطقــة صغـ يـرة تقــع جنــوب قضــاء دربنديخــان ي� جنــوب غــرب المحافظــة  ،و يبلــغ ارتفاعهــا اقــل مــن ( )500
امــا بالنســبة لمنطقــة المتموجــة ي
م ف� اقســامها الجنوبيــة و تتمـ ي زـر بتموجهــا و تــزداد ارتفاعــا شــماال و غربــا و مناخهــا شــبه جــاف حيــث تبلــغ معــدالت االمطــار فيهــا ي ن
ب�()500-400ملــم
ي
ً
ف
ـرع
ســنويا ( محمــد خليــل براخــاس ,2010،ص ،)17وتحــر السالســل الجبليــة العاليــة فيمــا بينهــا عــددا مــن الهضــاب و تســتخدم ي� الزراعــة و الـ ي
ف ي� محافظــة الســليمانية.
-2المنــاخ :يعــد منــاخ مــن المقومــات االساســية تل�بيــة الـ ثـروة الحيوانيــة ,حيــث لــكل نــوع مــن الحيوانــات منــاخ يالئــم حياتــه .يســود منــاخ البحــر
المتوســط منطقــة الدراســة  ,ومــن ابــرز عنــارص المنــاخ ولهــا تأثـ يـرا (ســطوح شــمس ,الح ـرارة ,المطــر ) فمــن خــال الجــدول ( )2تنحــر متوســط
ن
ـوال ,وبمتوســط الســنوي ()7,8ســاعة .امــا درجــة الحـرارة
الشــهري لســطوح الشــمس مــا بـ يـ� ( )11 – 5,1ســاعة لشــهر (ينايــر و شــهر يوليــو) عــى التـ ي

ن
ن
ـوال لمــدة(-2000
العظــى تنحــر بـ يـ� ( ،�)40 -10,2امــا ح ـرارة الصغــرى تنحــر بـ يـ� ()25,6 -3,3درجــة مئويــة لشــهري ينايــر ويوليــو عــى التـ ي
ف
ف
 )2012وبمتوســط الســنوي ()19درجــة المئويــة لتلــك المــدة ي� منطقــة  .تؤثــر اشــعة الشــمس وطــول مــدة االضــاءة ي� صحــة الحيوانــات وانتاجهــا
ً
ف
ف
ئ
ش
ن
ـو� فضــا
ي� فصــول الحــار مــن الســنة فـ ي
ـ� تؤثــر ي� جلــد الحيــوان ومخاطيــة العـ يـ� بصــورة مبــا�ة مســببة الحرقــة وبعــض إصابــات التحســس الضـ ي
ف
ف
ـيولو� ونمــوه وتكاثــره وإنتاجــه ( محمــود بــدر عـ يـ�
عــن اثرهــا ي� زيــادة العــبء الحـراري للجســم وإجهــاد الحيــوان ,االمــر الــذي ينعكــس ي� ادائــه الفسـ
ج ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ف
الســميع ،مثـ نـى فاضــل عــ� ،ص )9وان تعــرض الحيــوان المبـ ش
ـيولو�
ـا� الشــعة الشــمس ي� ظــل الظــروف الحــارة يــؤدي اىل اختــال التــوازن الفسـ
ج ي
ي
ف
للجســم ,اذ وجــدوا ان حـرارة الجســم كانــت اقــل بمقــدار ( )%0,1عــن البقــرة الموجــودة ي� ظــل عندمــا تصــل درجــة حـرارة الجــو (�)27م عــن تلــك
ً
المعرضة ألشــعة الشــمس ش
مبا�ة مع درجة حرارة جوية مقدارها (�)3,6م ,ووجد ايضا ان رسعة نفس الماشــية تصل بمقدار (  28مرة بالدقيقة)
عنــد نقلهــا مــن الشــمس اىل الظــل ( عمــاد فــاح حســن الجاســم,1982،ص .)3

ف
ت
ن
ـر� ي� المنطقــة انهــا تصــاب بالعقــم
وعنــد التطــرق اىل الخصائــص الحراريــة لبعــض حيوانــات الماشــية فقــد تبـ يـ� لنــا بــان بعــض اصنــاف االغنــام الـ يـى تـ ب ي
المؤقــت اذا ارتفعــت درجــة الح ـرارة عــن ( )35درجــة مئويــة ولفـ تـرة طويلــة ,وهنــاك مايســى بنطــاق الراحــة البقــار فعنــد ارتفــاع درجــة الح ـرارة عــن
()16درجــة مئويــة ســوف تنشــط عمليــة التــوازن الحـراري بزيــادة معــدل التنفــس والتبخــر حـ تـى تصــل اىل درجــة ( )27درجــة مئويــة وعنــد ارتفــاع هــذه
ف
الدرجــة الحراريــة تهبــط كفــاءة التــوازن الح ـراري ي� الحيــوان اىل الحــد الــذي يــؤدي اىل ارتفــاع درجــة ح ـرارة الحيــوان وزيــادة الحاجــة اىل المــاء مــع
انخفــاض ف ي� معــدل النمــو والــوزن وقلــة تنــاول الغــذاء وقلــة انتاجيتــه ( خلــود عــى حســن،2014 ،ص. )384

الجدول ()2
ف
المتوسط الشهري سطوح الشمس والحرارة العظىم والصغرى ي� محافظة السليمانية للمدة ()2012-2000
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ف
ش ف
ت
ف
ـ�
ـ� والفسـ
ج ي
وتؤثــر درجــة الحـرارة المبــا� ي� نمــو الحيوانــات ي
ـيولو� وراحتهــا ,ومــن ثــم انتاجهــا وتــراوح درجــة حـرارة الجســم الطبيـ ي
و� ادائهــا الوظيـ ي
للماشــية ( االبقــار والجامــوس) بـ ي ن
ـ� (°)39-38م و (°)40-38,5م الغنــام والماعــز وان اي زيــادة او نقصــان كبـ يـر نســبيا عــن هــذه الحــدود يمكــن
ف
ـ� يصيبهــا
ان تســبب ي� هــاك الحيوانــات ,,فعــى ســبيل المثــال ان ارتفــاع او انخفــاض درجــة ح ـرارة جســم بقــرة بنحــو (°)4,4م عــن الحــد الطبيـ ي
ً
ن
تأث�هــا عــى كميــة التبخــر الــذي
عل،مصــدر الســابق ،ص )193فضــا عــن ي
بالصدمــة الحراريــة او البــاردة ( محمــود بــدر عـ يـ� الســميع ،مثــى فاضــل ي
ف
ف
و� شــهر ينايــر (  )37,8ملــم ( بيانــات مديريــة انــواء الجويــة الســليمانية  ) 2013 ,وتعــد المــدة مــن بدايــة شــهر
بلغــت ي� شــهر يوليــو ( )379ملــم ي
ً
ً
(ينايــر) حـ تـى شــهر(يونيو) تكــون افضــل مــدة النتــاج الـ ثـروة الحيوانيــة ,وتتمـ ي زـر تلــك المــدة بوفــرة اعــاف كمــا ونوعــا ,لــذا تحــاول الحيوانــات الزراعيــة
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ان تنظــم درجــة الحـرارة جســمها والمحافظــة عــى درجــة حـرارة جســمها عنــد انخفاضهــا عــن معدالتهــا الطبيعيــة بزيــادة مســتوى الغــذاء الــذي تتناولــه
ف
ـا�  ,1996،ص )78وتقـىض معظــم الحائزيــن عملهــا منشــغلة ي� تربيــة الحيوانــات بســبب توفــر المنــاخ المتمثــل بالصيــف الحــار
( عبــد الزهــرة الجنـ ب ي
ف
وشــتاء القــارص الـ بـرودة لــذا تتجــول ي� ســهول والجبــال بعــد كســوا االرض بالحشــائش ،فـ يـر ب ي� اهــل القــرى البقــر ،امــا الحائزيــن الســيارة فـ يـر ب ي� الغنــم،
ف
ف
ـ� الســهول والجبــال ومتحفظـ ي ن
وهنــاك كثـ يـر مــن الحائزيــن ليــس لديهــم تجــوال بـ ي ن
ـ� بغنمهــم ي� حضائــر خاصــة بالحيوانــات ي� فصــل الشــتاء ،ويغــذي
ف
ف
ف
ت
اع الطبيعيــة ي� مناطقهــم .وبإمــكان القــول ان مالئمــة
حيواناتهــم عــى حشــائش الـ يـى يخزنهــا ي� حضائرهــم ي
و� فصــل الصيــف يعتمــد عــى الم ـر ي
ـمس ف ي� منطقــة الدراســة ســاعدت عــى تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة مــن قبــل ســكان المنطقــة.
درجــات الحـرارة والســطوح الشـ ي

ف
الجدول ( )3العنارص المناخية للمدة  2012-2000ي� محافظة السليمانية
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ن ف
ف
ـ� ي� الجــدول( )3بلغــت مجمــوع الســنوي المطــار ()654,2ملــم وبلــغ
امــا بالنســبة ألمطــار والرطوبــة النســبية ي� منطقــة الدراســة كمــا هــو متبـ ي
ف
ف
(ف�ايــر) بالــغ ()143,9ملــم ,واقــل كميــة ي� شــهر (يونيــو) البالــغ
متوســط الســنوي ()54,5ملــم  ,واعــى كميــة االمطــار خــال المــدة ســجلت ي� شــهر ب
ف
ف
ـرع الطبيعيــة ي�
اع الطبيعيــة وكثافتهــا حيــث ان تذبذبهــا يــؤدي بالرعــاة اىل التنقــل ي� مناطــق الـ ي
()0,7ملــم ,فيؤثــر المطــر عــى مســاحات الم ـر ي
ً
ً
ً
ف
تأث�هــا الواضــع ي� تربيــة الحيوانــات المجـ تـرة ،اذ يتوقــف ذلــك
الجبــال والهضــاب بحثــا عــن الكالء.وتــؤدي الرطوبــة دورا مكمــا لعمــل الحـرارة ,حيــث ي
ـ� ان الرطوبــة النســبية الـ تـى تـ تـراوح بـ ي ن
عــى درجــة حـرارة المحيــط الــذي تعيــش فيــه ،وقــد وجــد كثـ يـر مــن الباحثـ ي ن
ـ� ( )%90-20اليكــون لهــا تأثـ يـر عــى
ي
هــذه الحيوانــات عندمــا تكــون درجــة ح ـرارة المحيــط ضمــن المــدى االمثــل ،وان الرطوبــة النســبية المنخفضــة ليــس لهــا تأثـ يـر مجهــد عــى صحــة
ف
الحيــوان وحيويتــه اال عندمــا يرافــق ارتفــاع الرطوبــة النســبية ارتفــاع ي� درجــات الح ـرارة ( محمــود بــدر عـ يـ� الســميع و فــاح حســن شــنون الكعـ ب يـى،
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ً
ف
ص  ،)166اذ تــؤدي درجــات الحـرارة العاليــة وانخفــاض الرطوبــة ي� زيــادة عمليــة النتــح ومــن ثــم زيــادة االحتياجــات المائيــة ممــا ينتــج اعالفــا قليلــة
ال�وتـ ي ن
ـ� المهضــوم والكربوهيــدرات ( عبدالحســن مدفــون ابــو
القيمــة وتشــعر الحيوانــات حينهــا بالتعــب اذ انهــا ال توفــر االحتياجــات ال�ض وريــة مــن ب
ً
ف
ف
ف
و� منطقــة الدراســة يـ تـراوح نســبة الرطوبــة بـ ي ن
ـ� ( )%68-29ي� منطقــة الدراســة ،ومقارنــة بمــا شا�نــا اليهــا ي� ســابق تعتـ بـر
رحيــل ،1989،ص  .)19ي
ف
ف
ف
نســبة الرطوبــة ي� المنطقــة مالئمــة لحيوانــات الماشــية حيــث ال يقــل عــن ( )%20وال يزيــد عــن ( )%68وهــذا ي� اشــهر البــاردة واشــهر الحــارة ي�
ف
ف
ف
المنطقــة حيــث ان اعــى رطوبــة تــم تســجيلها ي� اشــهر البــاردة ي� اقــل درجــة حـرارة البالــغ ( )6,7درجــة مئويــة ،واقــل نســبة الرطوبــة تــم تســجيلها ي�
اعــى درجــات الح ـرارة البالــغ ( )33درجــة مئويــة ف ي� منطقــة الدراســة ،ومعنــا ذلــك ان منــاخ المنطقــة مالئمــة تل�بيــة الـ ثـروة الحيوانيــة.
ً
ً ف
-3المياه:عالق ــة المي ــاه بال ـ ثـروة الحيواني ــة ،يعت ـرب عام ــا مؤث ـرا ي� توزيـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ثـروة الحيواني ــة وذل ــك الن الم ــاء يك ــون ( )%65م ــن وزن
ً
ً
الحي ــوان ( عبدالت ــواب محم ــد محف ــوظ.1986،،ص .)43وتختل ــف كمي ــات المي ــاه ال ـ ت يـ� يحتاجه ــا الحي ــوان يومي ــا تبع ــا لع ــدة عوام ــل
ـبيع,1992 ،ص )91ومــن جهــة ثانيــة يظهــر دور الميــاه عــى
منه ــا :طبيعــة المنــاخ الســائد ونــوع الحيــوان ( نعيمــة بنــت ســعد بــن عبــدهللا السـ ي
ف
ف
ث
تأث�هــا عــى المســاحة الزروعــة ي� المنطقــة حيــث ان نمــط الزراعــة ي� المنطقــة هــو الزراعــة الديميــة ( بشــتاو ) الـ ت يـى
الــروة الحيوانيــة مــن حيــث ي
ف
ف
ض
ا� المرويــة ( بــةراو ) ي� منطقــة الدراســة تعتمــد عــى
تعتمــد عــى االمطــار ي� فصـ يـ� الشــتاء و الربيــع  ،ونســتطيع القــول بــأن اغلــب مســاحة االر ي
ف
ف
ض
ض
ا� الـ ت يـى تــروى بنمــط
ا� االروائيــة المســتثمرة خــال الســنة وبلغــت مســاحة االر ي
ميــاه الينابيــع ي� اروائهــا حيــث تكــون ذات تاثـ يـر كبـ يـر ي� حجــم االر ي
ـيح الــذي يعتمــد عــى المشــاري ــع المنجــزة البالــغ ()6مشــاري ــع المقامــة عــى ميــاه االنهــار و الروافــد (  ) 62900دونــم بنســبة ( )%20.1مــن
الــري السـ ي
ً
ف
ض
ا� المرويــة بميــاه المشــاريـ ـ ـع المنجــزة البالــغ ()100
مجمــوع المســاحة المرويــة ي� المحافظــة و البالغــة (  )303712دونمــا  ،و بلــغ مجمــوع االر ي
ف
ض
ش
ا� المروية ي� المحافظة ،كما يستخدم المضخات
م�وع المقامة عىل الينابيع مساحة(  ) 96482دونما و بنسبة ( )% 31،8من مجموع االر ي
ف
الســتخدام الميــاه االبــار برفــع الميــاه منهــا واســتخدامها لزراعــة وخاصــة المحاصيــل الصيفيــة ي� المنطقــة الدراســة ( محمــد خليــل براخــاس,2010،
ـع� الـ ت يـى
ص ،)112-108ومــن ثــم يســتفاد مــن مخلفــات تلــك المحاصيــل الزراعيــة ســواء الحبــوب او خ ـرض وات العــاف الحيوانــات وخاصــة الشـ ي
ف
ـوال ( )89700دونــم وبلغــت انتاجهــا ( )134,5طــن لعــام  2011ي� المنطقــة الدراســة ( وزارة الزراعــة والــري ،
بلغــت مســاحتها المزروعــة حـ ي
المديريــة العامــة للزراعــة ف� الســليمانية  ،قســم التخطيــط والمتابعــة )2012،و تبلــغ معــدل المتطلــب الســنوي للحيــوان الواحــد لســنة 2013ت
كاآل�:
ي
ي
األغنام()2م/3ســنة ،الماعــز ( )2.5م/3ســنة األبقــار 8م/3ســنة) ( انظــر -1 :مهــدي الصحــاف ،1976،ص ،155و طــه شــيخ حســن،2003 ،
ص.)240
ئ
ئ
ـا�
ـا� لالغنــام البالــغ عددهــم ( )1150000لعــام )839,500( 2013م ,3وللماعــز بالــغ عددهــم ( )611200ومتطلــب المـ ي
اذ متطلــب المـ ي
ئ
ـا� ()49,187م/3ســنة ،وتتمـ ي زـر منطقــة الدراســة بوفــرة مياههــا الجوفيــة ألنهــا
()557,720م ،3ولالبقــار البالــغ عددهــم ( )16845ومتطلــب المـ ي
ً
ً
ف
ـوال ( ) 6777بـ ئـرا موزعــة عــى أقضيــة المحافظــة ومنهــا ( )2781بـ ئـرا زراعيــة
ـوال ( )8521ينبوعــا وحـ ي
واقعــة ي� المنطقــة الجبليــة المطـ يـرة ويوجــد حـ ي
ف
ن
ت
ت
ـوا� ( اقليــم كوردســتان العـراق،
ـا� والحيـ ي
ـوال ( )%41مــن مجمــوع ابــار المحافظــة يســتخدم ي� مجــال الزراعــة بشــقيها النبـ ي
والـ يـى يشــكل النســبة حـ ي
ف
ف
وزارة الزراعــة والــري ,مديريــة الميــاه الجوفيــة ي� الســليمانية ،)2004-2003،ويســتهلك  %95مــن ميــاه اآلبــار ي� تلبيــة احتياجــات الســكان لألغـراض
الم�نز ليــة وس ـىق الحيوانــات وس ـق ي المحاصيــل الصيفيــة.
ف
ث
اع لتوفـ يـر
اع الطبيعيــة االســاس ي� تنميــة الــروة الحيوانيــة ,وتعتـ بـر احــدى إحــدى دعائــم البنــاء االقتصــادي الــزر ي
اع الطبيعي ــة :تعــد المـر ي
-4الم ـر ي
العلــف وتطويــر الـ ثـروة الحيوانيــة بصفــة عامــة ،وللنباتــات الرعويــة عالقــة وثيقــة بتطــور الـ ثـروة الحيوانيــة الـ ت يـى تعتـ بـر مــن الـ ثـروات الجديــرة باالهتمــام
ف
ف
اع الطبيعيــة ي� الع ـراق مــن المصــادر االساســية لتغذيــة الحيوانــات وتوفـ يـر االحتياجــات
( عبــدهللا القـ ي
ـذا� بيــت المال,2010،ص،)1وتعــد الم ـر ي
ف
ف
ث
اع الطبيعيــة ي� توفـ يـر العلــف  %90ي� مناطــق الديميــة ( محمــود بــدر عـ يـ� الســميع ,مثـ نـى فاضــل عـ يـ� ,مصــدر
للــروة الحيوانيــة ,و تســهم الم ـر ي
ض
ا� ديميــة حــواىل ( )%22مــن مســاحة الكليــة لمحافظــة الســليمانية ،امــا المرويــة تشــكل النســبة ( )%6مــن مســاحة
السابق,ص،)198وتشــكل ار ي
ف
اع الطبيعيــة ي� عــام  )1.369 ( 2000دونــم ( أ-
اع،)2012 ,وبلغــت مســاحة الم ـر ي
المحافظــة ( مديريــة احصــاء الســليمانية  ,قســم احصــاء الــزر ي
اع عــام .2000ب -كمــال خيــاط ،ص ،)81شــكلت النســبة مــن مســاحة المحافظــة
اع ,مســح الــزر ي
مديريــة االحصــاء الســليمانية ,قســم االحصــاء الــزر ي
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اع الطبيعيــة اىل ( )945901دونــم اي بنســبة ( )%22,6مــن مســاحة محافظــة الســليمانية لعــام  ( 2012مديريــة
( ،)%33ووصلــت مســاحة المـر ي

ـوال
الزراعــة والــري الســليمانية ،شــعبة التخطيــط ،)2003،وهــذا بدورهــا ادت اىل تقليــل عــدد الحيوانــات حيــث بلغــت عددهــا عــام  2000حـ ي
ف
( )4.252رأس اي متوسط حصة الفرد من عدد الحيوانات بلغت ()3.5رأس لتلك المدة ولكن انخفضت عدد الحيوانات ي� عام  2012ليصل
ف
اىل ( )1.599راس اى نصيــب الفــرد ي� المنطقــة وصلــت اىل ()1رأس لــكل فــرد لعــام  , 2012وبمعــدل التغـ يـر الســنوي العــداد الحيوانــات ()%4,8-
ف
ف
ت
ت
اع الطبيعيــة ي�
وبمعــدل التغـ يـر الســنوي لنصيــب الفــرد ()%5,5-خــال الفــرة ( .)2012-2000وبالنســبة للنباتــات الطبيعيــة الـ يـى تنمــو ي� الم ـر ي
ف
منطقــة الدراســة تتكــون مــن النباتــات ســهوب الرطبــة وتنمــو ي� المناطــق أ كـ ثـر مطـرا» مــن مناطــق الســهوب الجافــة  ،ونباتــات هــذا النطــاق أ كـ ثـركثافــة
ف
ن
ـرع الحيوانــات وخاصــة ي�
ـ� المطــر ()500-300ملــم تســتعمل لـ ي
ومــن أهــم نباتاتهــا الكعــوب وااليتمــول المتمــوج  ،وهــذه النباتــات تقــع بـ يـ� خـ ي
ف
ف
فصــل الصيــف  ،وتنتـ شـر هــذه الســهوب المتفرقــة وتنتـ شـر هــذه الســهوب ي� ســفوح الجبــال والســهول المنتـ شـرة ي� منطقــة الدراســة مثــل ســهل رانيــه
ف
ـج�ات)
والســليمانية وبشــدةر ( مهربان نوشـ يـروان مصط� ,مصدر الســابق,ص ،)56-55ونباتات ســهوب الجافة مثل( الحشــاش والعشــاب والشـ ي
ف
ـرع األغنــام والحيوانــات األخــرى  ،تتمـ ي زـر بصفــات خاصــة ولهــا قابليــة النمــو بنجــاح ي� ظــروف مطريــة محــدودة اىل ( )100ملــم
متفرقــة وتصلــح لـ ي
ف
ولهــا مقاومــة كبـ يـرة النخفــاض جفــاف الجــو والريــاح الســاخنة ( عبــد هللا قاســم الفخــري، 1981،ص .) 363إن حشــائش الســهوب تنمــو ي� الســفوح
َ
ف
وه الحشــائش القصـ يـرة,
الواطئــة للجبــال ي
و� الســهول الجبليــة مثــل مناطــق بازيــان وشــارةزور ومناطــق هةلةبجــة .امــا نطــاق الســهوب  Steepsي
ت
ف
ز
ن
ـ�
ومتمـ يـرة بوجــود المـر ي
اع وعــدم وجــود األشــجار ( زيــن الديــن غنيـ ي
ـ� ، 2001 ،ص  ،)255وتــراوح أمطــاره الســنوية مــا بـ يـ� ()400 -200ملــم وتكـ ي
هــذه الكميــة لقيــام المـراع الفصليــة  ،وتغلــب عليهــا الصفــة الحشائشــية الـ تـى تــزداد طــوال» كلمــا ت
اق�بنــا مــن المنطقــة الجبليــة العاليــة .
ي
ي
ف
ت
ـر� ي� حقــول المغلقــة
ـاس للحيوانــات الماشــية وخاصــة الحيوانــات الـ يـى تـ ب ي
-5االع ــاف الزراعية:تشــكل المحاصيــل الزراعيــة احــد الغــذاء االسـ ي
ف
ف
وخاصــة ي� فصــول البــاردة ي� منطقــة الدراســة ،وهــذه المحاصيــل تكــون محاصيــل الحقليــة تســتعمل حبوب ـهــا كأعــاف بعــد ان تجــرش وتخلــط
ف
ف
ف
ي� مقاديــر معينــة او تســتخدم بقاياهــا ومخلفاتهــا كأعــاف خشــنة مهمــة ي� تغذيــة حيوانــات الماشــية ومــن هــذه المحاصيــل ي� منطقــة الدراســة(
ـع�)16( ,طــن مــن الــذرة لعــام  ,2012واســتغلت
ـع� ،الذرة)،وانتجــت منطقــة الدراســة ()165طــن مــن الحنطــة و ()36طــن مــن الشـ ي
الحنطــة ،الشـ ي
ً
ت
ن
ـر� الحيوانــات بســعر اقــل
ـوال ( )%55مــن تلــك االنتــاج لعلــف الحيوانــات ،واحيانــا حكومــة اقليــم تشــري االنتــاج مــن الفالحـ يـ� وتوزعهــا عــى المـ ب ي
حـ ي
ف
كدعم لهذا القطاع ولكن هذا ليســت مســتمرة ي� كل الســنوات حســب الحاجة الحيوانات للعلف ( وزارة الزراعة والري  ،المديرية العامة للزراعة
ف ي� الســليمانية  ،قســم التخطيــط والمتابعــة .)2012 ،
ف
ث
ت
و� منطقة
ال� تتبناها اي دولة لتوجيه انشطتها االقتصادية ،ي
-6السياسة الحكومية :تعد السياسة الحكومية الزراعية من اك� اهم االدوات ي
ف
ـع� ،و()150طــن مــن مخلفــات القمــح ي� عــام
ـوال ()16657493طــن مــن الشـ ي
الدراســة يختــر عــى دعــم الحائزيــن بتقديــم علــف ومنهــا توزي ـ ــع حـ ي
ف
( .)2013-2012ودعــم المقــدم مــن قبــل وزارة الزراعــة المتمثلــة بالدوائــر البيطريــة المنتـ شـرة ي� كل الوحــدات االداريــة البالــغ عددهــم ( )33مركــز
ً
ف
بيطــري ،واهميــة هــذه المراكــز هــو تقديــم خدمــات الطبيــة لعــاج الحيوانــات مــن خــال توفـ يـر المصــول واللقاحــات واالدويــة ي� المنطقــة .وايضــا
ف
تقديــم التوجيهــات واالرشــادات الزراعيــة وفتــح مراكــز البحــوث العلميــة ي� كليــات الزراعيــة وتأهيــل الكــوادر العلميــة و الفنيــة ،ومــن جهــة اخــرى فتــح
( )9مجــازر ف� محافظــة موزعــة عــى الوحــدات االداريــة ،وانشــاء ( )12مـ شـروع تسـ ي ن
ـم� العجــول ،و ( )2مـ شـروع تل�بيــة ابقــار الحليــب ،ومـ شـروع ()1
ي
لتسـ ي ن
ـم� االغنــام.
ف
اع ي� محافظــات
اع ,قامــت حكومــة اقليــم كوردســتان باعــادة الخدمــات الماليــة للبنــك الــزر ي
اع ،حيــث ان بنــك الــزر ي
امــا بالنســبة لتســليف الــزر ي
ف
االقليــم الثــاث بتاريـ ـ ــخ (  ،)2004-8-15بعــد ان توقفــت اعمــال البنــك التســليف بعــد االنتفاضــة المجيــدة لجماهـ يـر شــعب كوردســتان ي� عــام (
ف
 ) 1991و ســحب االدارات المركزيــة مــن قبــل حكومــة بغــداد ي� ذلــك الوقــت ،و نظ ـرا الوضــاع الماليــة الصعبــة والحصــار االقتصــادي المفــروض
عــى العـراق مــن جانــب المجتمــع الــدول و الحصــار المفــروض مــن قبــل الحكومــة المركزيــة عــى االقليــم  ،لــم تســتطع الحكومــة تأمـ ي ن
ـ� اي نــوع مــن
ي
االمــوال او القــروض للمزارعـ ي ن
ـ�  ،امــا بعــد ســنة ( )2004فقــد قامــت حكومــة االقليــم بإعــادة تلــك الخدمــة و اطالقهــا اىل العمــل عــى الرغــم مــن قلــة
ف
اع قــروض متوســطة االجــل اىل مختلــف المشــاري ــع الزراعيــة ي� االقليــم مــن
القــروض المقدمــة  ،حيــث تقــدم حكومــة االقليــم مــن خــال البنــك الــزر ي
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اجل تنمية القطاع الزراع وبلغت عدد المز ي ن
ارع� من الســلفة الزراعية لغاية ســنة  )376( 2013مســتفيد يختلف مقدار الســلفة او القرض الذي
ي

ن
اع عــى شــكل اقســاط بعــد عــام مــن
اع ,و بإعــادة تلــك االمــوال اىل البنــك الــزر ي
اع بدفعــه اىل المزارعـ يـ� و اصحــاب االســتثمار الــزر ي
يقــوم البنــك الــزر ي
االقـ تـراض  ،و تكــون بــدون فائــدة و لكــن اذا تأخــر دفعهــا عــن الموعــد المقــرر فتضــاف عليهــا فوائــد قــد تصــل اىل (  ( ) %12مقابلــة الســيد فاضــل
محمــود ش�يــف ،بتاريـ ـ ــخ  ،)2013-2-11وجميــع القــروض بقصــد المحاصيــل النباتيــة وحفــر االبــار والمشــاريـ ــع بيــوت البالســتيكية ونظــم االرواء.
ف
ف
 -7دور القط ــاع الخ ــاص (الملكي ــة الفردي ــة) ي� تربي ــة ال ـ ثـروة الحيواني ــة :يعــد القطــاع الخــاص ي� الع ـراق ومنهــا المنطقــة الدراســة العمــود
ف
الفقــري ي� تربيــة الحيوانــات الرئيســة والســيما االغنــام والماعــز واالبقــار ،ويســاهم هــذا القطــاع بتوفـ يـر جميــع منتجــات الحيوانيــة لســكان المنطقــة
ً
ف
ت
ش
ن
و� منطقــة الدراســة القطــاع
لتأمـ يـ� االكتفــاء الـ ي
ـال توفـ يـر فــرص العمــل ل�يحــة كبـ يـرة مــن ســكان الريــف ،ي
ـذا� وخاصــة مــن اللحــوم الحم ـراء ،وبالتـ ي
ـ� الحيوانــات ( )22800فــاح ويشــكل النســبة مــن الســكان الريــف ( )%9,6بالــغ عــدد هــم
الخــاص او الملكيــة الفرديــة بلغــت عــدد الحائزيــن او مالـ ي
ً
( )238717نســمة ( )%9,6و( )%1,5مــن ســكان المحافظــة لعــام  ( 2012مديريــة العامــة الزراعــة الســليمانية ،)2012 ،وهــذه النســبة قليلــة جــدا
وســبب يعــود اىل هجــرة ســكان الريــف اىل المــدن وبالتــال اثــرت عــى تقليــل عــدد الحائزيــن الحيوانــات ف� المنطقــة وبالتــال اثــرت عــى تأمـ ي ن
ـ� االكتفــاء
ي
ي
ي
ت
ـذا� ف ي� المنطقــة.
الـ ي
ف
-8الس ــكان واالي ــدي العامل ــة  :يعــد الســكان مــن اهــم العوامــل ش
الب�يــة الـ ت يـى تؤثــر ي� جميــع المراحــل الـ ت يـى تطلبهــا عمليــات االنتــاج هــم الغايــة
ف
ف
والوســيلة لمختلــف النشــاطات ي� المجتمــع ( خلــود عبــدهللا الخالــدى,1975،ص ،)7وهــم اســاس ي� قيــام اقتصــاد الدولــة مــن خــال تفاعلهــم
ف
المؤثــرة والمتأثــرة مــع االرض الـ ت يـى تقــوم عليهــا ،ويظهــر تاثـ يـر الســكان عــى الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة مــن حيــث عــدد الســكان الريــف والـ ت يـى
هــم ركـ ي زـرة اساســية لتكويــن االيــدي العاملــة الزراعيــة ،ويتمـ ي زـر ســكان الريــف المنطقــة بانخفــاض عددهــا ونســبتها مــن ســكان المحافظــة خــال المــدة

ف
ف
( )2012-2002-2000-1987-1977كما هو واضح ي� جدول ( )4و وشكل ( )5و بعد ان كان شكلت اعىل نسبة ي� عام  1977البالغ ()%54.9
ف
ـام
مــن ســكان المحافظــة انخفضــت النســبة باســتمرار ليصــل اىل ( )%28,5عــام  ،1987و(  )%27ي� عــام  ،2000ومــن ثــم اىل ( )%15-%19لعـ ي
ف
 )2012-2002مــن مجمــوع الســكان المحافظــة لتلــك االعــوام ،وســبب انخفــاض الســكان الريــف ي� المنطقــة يعــود اىل ان منطقــة الدراســة تعرضــت
ف
اىل حمــات عســكرية واســعة النطــاق مــن قبــل قــوات الحكومــة المركزيــة الســابقة تســببت ي� حــرق وتدمـ يـر القــرى وترحيــل ســكانها ،وقــد بلــغ عــدد
ف
ـوال ( )1347قريــة.
المســتوطنات الريفيــة الـ ت يـى تــم ي
تدم�هــا ي� المحافظــة خــال ســنوات  1988 – 1963حـ ي

ف
الجدول ( )4مجموع السكان وعدد سكان الريف ونسبتها للمدة( )2012-1977ي� محافظة السليمانية

 وزارة التخطيــط ,الجهــاز المركــزي لالحصــاء ,نتائــج التعــداد العــام للســكان لســنة ,1977محافظــة الســليمانية ,مطبعــة الجهــاز المركــزيف
ن
ن
ـتا�،
ـاع ,مكتــب الفكــر والتوعيــة ي� االتحــاد الوط ـ ي الكوردسـ ي
لالحصاء,بغــداد-2 .1987 ,1978,كمــال خيــاط ،واقــع االقتصــادي واالجنمـ ي
الســليمانية,.2005 ،ص.35
,2012غ� منشورة.
-3مديرية احصاء السليمانية ,بيانات عن عدد سكان حسب الوحدات االدارية القليم كوردستان العراق,
ي
ً
ف
وايضــا تتمـ ي زـر المراكــز الح�ض يــة ي� منطقــة الدراســة بتنــوع األنشــطة االقتصاديــة وجــذب رؤوس األمــوال وخلــق فــرص عمــل كثـ يـرة ومتنوعــة كمــا يـ بـرز
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ً
ً
ف
ت
�ض
ش
ـا�
النشــاط التجــاري والخدمــات ي� اغلــب تلــك المراكــز الح يــة ،ذلــك يعــد العنــر البــرى ركنــا أساســيا مــن أركان العمليــة الزراعيــة بشــقيها (النبـ ي
ن
ـوا�) فهــو المحــرك األســاس لهــذه العمليــة بجوانبهــا اإلداريــة واإلنتاجيــة وخدماتهــا المختلفــة ( عبــاس فاضــل الســعدي  ، 1990 ، ،ص)132
والحيـ ي
ف
ف
تاث�هــا عــى تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة ،ويشــكل
وتشــكل االيــدي العاملــة ركـ ي زـرة اساســية مــن عنــر البـ شـري الـ ت يـى لــه دور بــارز ي� ي
االيــدي العاملــة نســبة ( )%16مــن ســكان الريــف المحافظــة.
امــا عــدد الحائزيــن يشــكل النســبة ( )%9,6مــن االيــدي العاملــة الزراعيــة.و جــدول ( )5يشـ يـر اىل عــدد االيــدي العاملــة الزراعيــة والعــدد الحائزيــن او
ف
ف
ت
كاآل�:
ـر� الحيوانــات ي� منطقــة الدراســة عــى مســتوى الوحــدات االداريــة لعــام ,2012وبأمــكان نلخصهــا ي� نقــاط التاليــة
ي
مـ ب ي

أ -تحتــل خمســة الوحــدات االداريــة المرتبــة االوىل مــن حيــث اســتحوازها العــى نســبة االيــدي العاملــة الزراعيــة عــى مســتوى المحافظــة وهــم
(بشــدةر .دوكان ,ســليمانية ,رانيــة ,هلبجــة ,بينجويــن ),ويـ تـراوح النســبة بـ ي ن
ـ� ( )%18,14 -10,47مــن مجمــوع المحافظــة.
ت
تأ� كل من (شارزور وشاربازير) بالمرتبة الثانية ،تي�اوح النسبة ي ن
ماب� ( )%6,76-5,96من مجموع االيدى العاملة الزراعية ف ي� المحافظة.
ب -ي
ف
تحتل االقضية االخرى المرتبة الثالثة من نسب االيدي العاملة الزراعية ي� المنطقة البالغ ()%3,08-2,55
ت
تأ� كل من (بشده ر ،رانيه ،دوكان  ،سليمانيه) ضمن الفئة االوىل حيث تي�اوح نسبة الحائزين ي ن
ب� (  11,4-18من مجموع المحافظة.
أ -ي
ب -وتضم الفئة الثانية نسبة الحائزين البالغ ( )%7,7-5,4كل من االقضية (شاربازير ،بينجوين ،سيدصادق ،حلبجه).
ف
ت -واقــل نســبة الحائزيــن ســجلت ف� الفئــة الثالثــة والـ تـى يـ تـراوح مــا بـ ي ن
ـ� ( )%4-3،3ي� االقضيــة (مــاوه ت ،قــه ره داغ ،شــارزور ،دربنديخــان .امــا
ي
ي
ف
ـر� الحيوانــات كمــا جــات ي� الجــدول ( )5يشـ يـر اىل:
بالنســبة لعــدد المـ ب ي
ً
ايضا تقسيم الوحدات اىل ثالث فئات من حيث احتوائها من نسبة الحيوانات (االغنام ،الماعز ،االبقار ،الجاموس) ت
كاآل�:
ويمكن
ي
أ -اقضيــة ثالثــة ( بشــدةر ،ســليمانية ،دوكان) حققــت نســبة اعــى مــن الحيوانــات عــى مســتوى المحافظــة وهــذه نســبة يـ تـراوح مابـ ي ن
ـ� ()%11-20
مــن مجمــوع الحيوانــات المنطقــة.
ب  -خمســة اقضيــة حققــت نســبة متوســطة مــن الحيوانــات بنســبة يـ تـراوح (  )%7-8,5مــن مجمــوع المحافظــة وهــذه االقضيــة (شــهرزور ،رانيــة،
حلبجــة ،ســيدصادق ،بينجويــن).
ت -الفئــة الثالثــة احتلــت اقــل نســبة مــن الحيوانــات المنطقــة ويتضمــن اربعــة االقضيــة ( مــاوةت ،شــهربازار ،قــةرةداغ ,دربنيخــان) وبنســبة يـ تـراوح
مابـ ي ن
ـ� ( )%5,2-1مــن مجمــوع الحيوانــات المنطقــة.
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ف
الجدول ()5عدد االيدي العاملة والحائزين ي� محافظة السليمانية عام 2012

ن
اع .بيانات.2012 .
 1وزارة التخطيط  ,مديرية احصاء السليمانية  ,قسم احصاءي
السكا� ,وقسم احصاء الزر ي
غ� منشورة.2012
 2وزارة الزراعة اقليم كوردستان العراق ,مديرية العامة الزراعة السليمانية ,قسم التخطيط والمتابعة ,بيانات يَ
ثانيا  :التطور العددى للحيوانات ف� ت
الف�ة :2014-2004
ي
ف
ـر� مــن أنــواع حيوانــات اللحــوم الحم ـراء � محافظــة الســليمانية كل مــن األبقــار واألغنــام و الماعــز والجامــوس  ،وتختلــف أهميــة كل نــوع منهــا
تـ ب
ف
حســب أحجامهــا  ،ولقــد بلــغ عــدد الحيوانــات اللحــوم الحمـراء � محافظــة الســليمانية 1929650رؤس عــام  ، 2014وقــد تبايــن عــدد الحيوانــات
ف� المحافظــة مــن عــام آلخــر  ،ويبــدو ذلــك مــن خــال متابعــة الجــدول ( )6ومنهمــا يتضــح مايـ يـ�:
أ -تذبذب عدد الحيوانات ف� محافظة السليمانية من عام آلخر خالل ت
الف�ة  2014 – 2004حيث بلغ إجماىل عدد 2326314رأس عام 2004
 ,وزاد بـ ي ن
ـ� عــاىم  2005 – 2004ليصبــح 2525464رأس عــام  2005بمعــدل تغـ يـر  ، %8.5ثــم انخفــض عــام  2006ليصبــح 1172249رأس
تغ�  %17وانخفضت خالل األعوام 2011 ، 2009
عام  2008 ،2007بنسبة ي
بمعدل ي
تغ� بلغ ، %53-وارتفع عدد رؤوس الحيوانات خالل ي
 2013 ،لتصبــح نســبة التغــر %39-و , %18-أمــا ف� األعــوام  2014 ، 2012 ، 2010فقــد ارتفــع عــدد الــرؤوس عــى ت
ال�تيــب وجديــر بالذكــر أن
ي
االتجــاه العــام لحجــم الحيوانــات ف� محافظــة الســليمانية يذهــب نحــو االنخفــاض بشــكل عــام .
ت-احتلــت االغنــام المرتبــة االوىل بمتوســط الســنوي  %58,7خــال فـ تـرة قيــد الدراســة ،وازداد عددهــا مــن  %54,4عــام  2004اىل  %60عــام
 2014مــن مجمــوع الحيوانــات ،وتــم تســجيل اعــى نســبة بلغــت  %76,8عــام .2007
ث-اخذت الماعز المرتبة الثانية بمتوســط الســنوي  %26خالل ت
ف�ة قيد الدراســة ,وانخفض عددها من  %34عام  2004اىل  %32عام 2014
ـر� الحيوانــات نحــو تربيــة اآلغنــام بســبب إعطــاء االفضليــة مــن قبــل الســكان للحــم اآلغنــام اكـ ثـر مــن الماعــز.
وذلــك بســبب توجــه مـ ب ي
ف
ت
ـوال خــال فـ تـرة قيــد الدراســة ,وانخفــض
ج -تــأ� كل مــن االبقــار والجامــوس ي� المرتبــة الثالثــة والرابعــة بمتوســط الســنوي  %14,7و  %0,6عــى التـ ي
عــدد االبقــار بنســبة  %33,8-مــن عــام  ,2014 -2004كمــا انخفــض عــدد الجامــوس بنســبة  %56,8-خــال فـ تـرة قيــد الدراســة ,وهــذا يعــود اىل كـ بـر
ف
حجــم االبقــار وخاصــة الجامــوس حيــث تربيتهــا ال تتناســب مــع المنطقــة الجبليــة كمــا يتــم تربيــة الجامــوس باعدادهــا قليلــة ي� المنطقــة فقــط بقصــد
انتــاج الحليــب.
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ف
ث
ن
عام 201-2004
جدول ( )6التطور العددى
والنس� لل�وة الحيوانية ي� محافظة السليمانية يب� ي
بي

 مديرية العامة الزراعة السليمانية ،قسم التخطيط والمتابعة ،وقسم ثال�وة الحيوانية،بيانات .2014
اع .2008
-2وزارة التخطيط ،مديرية احصا السليمانية ،قسم احصا الزر ي
غ� منشورة.2013
-3مديرية البيطرة السليمانية،قسم التخطيط وقسم المجازر،بيانات ي

ف
ف
وبصفــة عامــة يرجــع التذبــذب ي� عــدد الحيوانــات � محافظــة الســليمانية مــن عــام آلخــر إىل مجموعــة مــن العوامــل بعضهــا عوامــل بيئيــة و خاصــة
ت
اع الطبيعيــة وكثافتهــا  ,حيــث مجمــوع االمطــار ( )871ملــم
كميــات تذبــذب كميــات االمطاروالدرجــات الحـرارة والـ يـى تؤثــر عــى مســاحة نباتــات المـر ي

اع  )2006-2004,وأصبــح عــدد  2325314رأس وذلــك عــام  2004وانخفضــت
(مديريــة العامــة لتخطيــط والمتابعــة ،قســم االنــواء الجــوي الــزر ي
كميــة االمطــار اىل 389ملــم واصبــح عــدد الحيوانــات

1172249رأس عــام  2006اى انخفضــت بنســبة تغـ يـر ســنوي , %32-اظهــرت قيمــة معامــل االرتبــاط بـ ي ن
ـ� عــدد الحيوانــات وكميــات االمطــار
ً
ـدا البالــغ ( )0,1ومــن عوامــل اخــرى هــو عــدد الســكان حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بـ ي ن
ـ� عــدد الســكان والعــدد
بوجــود عالقــة طرديــة ضعيفــة جـ
الحيوانــات عالقــة عكســية البالــغ قيمــة ( )0,3-اى كلمــا زاد عــدد الســكان يــؤدى اىل زيــادة الطلــب عــى اللحــوم الحمـراء والـ ت يـى يــؤدى اىل قلــة عددهــا.
ومــن العوامــل االخــرى ايضـ ًـا انخفــاض عــدد ســكان الريــف وتوجــه مــر� الحيوانــات او الفالحـ ي ن
ـ� نحــو انشــطة اقتصاديــة أخــرى اكـ ثـر ربحيــة لتلبيــة
بي
ف
ت
ـوم لهــذا
متطلبــات حياتهــم الــى تزايــدت بمــرور الوقــت ،باإلضافــة اىل انتشــار األمـراض وقلــة الخدمــات البيطريــة � المحافظــة ،كمــا أن الدعــم الحكـ ي
القطــاع غـ يـر موجــود فهــو ال يوفــر لهــم األعــاف الالزمــة لتغذيــة الحيوانــات  ،وعــدم وجــود خطــة اسـ تـراتيجية لتشــجيع المزارعـ ي ن
ـ� تل�بيــة الحيوانــات
ً
 ،وايضــا عــدم االهتمــام باسـ يـت�اد نوعيــة جيــدة مــن ســاالت حيوانــات اللحــوم الحم ـراء ،كمــا أن تهريــب الحيوانــات يعــد مــن أحــد العوامــل األ كـ ثـر
ً
إســهاما ف ي� تخفيــض عــدد حيوانــات اللحــوم الحمـراء ف� المنطقــة.

* معامل توطن األغنام والماعز واالبقار:

ف
ف
ت
ـ� ويســتخدم ي� دراســات الجغرافيــة وتقــوم فكرتهــا عــى اعتبــار متوســط نســب وجــود ظاهــرة مــا ي� منطقــة
تســى نســبة ال�كــز الموقـ ي
ف
معينــة اساســا يقــاس عليــه مــدى انح ـراف توزيـ ـ ــع الظاهــرة ذاتهــا ي� الوحــدة المكانيــة االصغــر الـ ت يـى تتكــون منهــا المنطقــة (عيــى عـ يـ� إبراهيــم
,2008،ص.)133
ف
ف
مايل
وبدراســة معامل االهمية النســبية ألغنام � محافظة الســليمانية عام  ,2012كما � الجدول ( )7وملحق ( )3,2,1والخارطة ( )4يالحظ
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ف
جدول( )7معامل توطن ( األغنام و الماعز و االبقار) � محافظة السليمانية عام 2012

ف
عدد االغنام � القضاء

من االبقار و

ومعادلة التوطن = ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف
مجموع االغنام ي� المحافظة

÷ ــــــ

ف
مجموع الحيوانات ي� هذا القضاء

مجموع حيوانات المحافظة

مصدر المعادلة  :محمود محمد سيف  :المواقع الصناعية  1990 ،م  ،ص 303
 :2ملحق (.)3,2,1

* معامل توطن االغنام:
يمكــن تصنيــف أقضيــة المحافظــة اىل ثــاث مجموعــات-:األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى يرتفــع بهــا معامــل التوطــن عــى الواحــد الصحيــح  ,وهومــا
يدل عىل اهمية األغنام بها وىه أقضية السليمانية  ،و سيدصادق ،و دربنديخان  ،و حلبجة بمعدل توطن تي�اوح ي ن
ماب�  1.3 – 1.1وأعىل هذه
األقضيــة ف� معامــل توطــن قضــاء شــهرزور.

ف
الخارطة ()4معامل توطن األغنام � محافظة السليمانية عام 2012
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ً
المصدر :اعتمادا عىل :جدول ()7

* معامل توطن الماعز :

ف
ف
بقيــاس معامــل توطــن حيوانــات الماعــز � محافظــة الســليمانية عــام  2012كمــا � الجــدول ( )7والخارطــة ( )5يمكــن تصنيــف أقضيــة المحافظــة

إىل ثــاث مجموعــات :
 األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى يرتفــع بهــا معامــل التوطــن عــى الواحــد الصحيــح وهومــا يــدل عــى توطــن الماعــز بهــا وىه أقضيــة قــةرةداغ  ،وف
شـ َ
ـاربازير  ،مــاوةت  ،و رانيــه  ،و بشــدةر بمعــدل توطــن يـ تـراوح مابـ ي ن
ـ�  2.2 – 1.1وأعــى هــذه األقضيــة � معامــل التوطــن قضــاء مــاوةت وذلــك لكــون
ِ
الماعــز مــن الحيوانــات المنطقــة الجلبيــة وســهولة تربيتهــا.
الثاني ــة  :وتضــم األقضيــة الـ تـى يبلــغ فيهــا معامــل توطــن الواحــد الصحيــح مــا يعـ نـى أنهــا تتمـ شـا� مــع المتوســط العــام للمحافظــة وىه أقضيــة
بينجويــن  ،ودوكان .
الثالثــة :تضــم األقضيــة الـ تـى يقــل فيهــا معامــل التوطــن عــن الواحــد الصحيــح  ,مايعـ نـى أن توطــن الماعــز بهــا ضعيــف  ،وهــذه األقضيــة ىه المركــز,حلبجــة  ،وســيدصادق ،و شــهرزور ،و دربنديخــان بمعامــل توطــن يـ تـراوح مابـ ي ن
ـ� .0.8 - 0.4

ف
الخارطة ( )5معامل توطن الماعز � محافظة السليمانية عام 2012

ً
المصدر :اعتمادا عىل :جدول ()7

* معامل التوطن ألبقار :

ف
ف
ف
بدراســة معامــل توطــن أعــداد األبقــا ر � أقضيــة محافظــة الســليمانية � عــام  2012كمــا � الجــدول ( )7والخارطــة ( )6يمكــن تقســيم األقضيــة
إىل ثــاث مجموعــات :
األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى يرتفــع معامــل توطــن األبقــار بهــا عــى الواحــد الصحيــح  ,وهومــا يــدل عــى توطــن األبقــار بهــا وىه أقضيــة قــةرداغ  ،وســيدصادق  ،شــهربازار  ،و مــاوت  ،و دوكان  ،و رانيــه بمــا يـ تـراوح مابـ ي ن
ـ�  2.3 – 1.1وســجل قضــاء شــهربازار ومــاو ت اعــى قيــم .
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

464 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
ف
الثانيــة  :وتضــم األقضيــة الـ تـى يبلــغ فيهــا معامــل التوطــن الواحــد الصحيــح ,مــا يعـ نـى أنهــا تتمـ شـا� مــع المتوســط العــام للمحافظــة وذلــك ي� قضــاء
المركــز ،وقضــاء حلبجــة .
الثالثــة  :تضــم األقضيــة الـ تـى يقــل فيهــا معامــل التوطــن عــن الواحــد الصحيــح مــا يعـ نـى أن توطــن األبقــار بهــا ضعيــف  ،وهــذه األقضيــة ىه َبي َنجويــن
 ،و شــهرزور  ،وبشــدر  ,و دربنديخــان بمعامــل توطــن يـ تـراوح مابـ ي ن
ـ� .0.9 - 0.4

ف
الخارطة ( )6معامل توطن االبقار � محافظة السليمانية عام 2012

ً
المصدر :اعتمادا عىل :جدول ()7

َ
ثالثا -تطور انتاج اللحوم الحمراء ف� ت
الف�ة :2014-2004
ي

ف
اتســم تطــور انتــاج اللحــوم الحم ـراء � محافظــة الســليمانية خــال الفـ تـرة ( )2014 – 2004بالتغـ يـر مــن عــام آلخــر حســب عــدد الذبائــح ,وحجــم
الســكان ،واســتهالكهم منهــا  ،وبمتابعــة الجــدول ( )8يتضــح ت
اآل� :

تذبذب إجماىل انتاج اللحوم الحمراء ف� محافظة السليمانية ف� ت
الف�ة ( )2014 – 2004حيث بلغ 6,6طن عام  ، 2004وزاد ليصل إىل ()31،1
طــن عــام  ، 2014بزيــادة قدرهــا  24,5طــن بنســبة تغـ يـر  ، %28,5وقــد بلــغ متوســط انتــاج اللحــوم الحمـراء خــال هــذه الفـ تـرة  13,8طــن  ،وعــى
ف
ف
مســتوى األعــوام زاد انتــاج اللحــوم الحم ـراء � محافظــة الســليمانية � األعــوام () 2014 ، 2013 ، 2012 ، 2011 ، 2008 ، 2005 ، 2004
بمعــدل تغـ يـر مابـ ي ن
ـ� %260 - %1,1بلــغ اقصــاه عــام  ,2014وذلــك بســبب زيــادة الطلــب عليها،كذلــك انخفــض االنتــاج خــال األعــوام ( ، 2007
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تغ�ت ـراوح مابـ ي ن
ـ�  . %36,5- %4,2-بلــغ أقصــاه عــام  2010بنســبة  ، %36.15 -وذلــك بســبب انخفــاض عــدد ذبائــح
 ) 2010 ، 2009بمعــدل ي
ق
ت
ت
ن
ا�.
وارتفــاع اســعارها الـ يـى كانــت تــراوح مابـ يـ� ( )20-17الــف دينــار العـر ي

جدول ( )8التطور انتاج اللحوم الحمراء(الف/طن) ف� محافظة السليمانية ف� ت
الف�ة ()2014-2004
ي

ً
ث
غ� منشورة .
المصدر :اعتمادا عىل  -1 :مديرية العامة للزراعة بالسليمانية ,قسم ال�وة الحيوانية ,بيانات ي
غ� منشورة .2014-2004
 -2مديرية البيطرة السليمانية  ,قسم المجازر ,وقسم التخطيط ,بيانات ي
ف
*عــى مســتوى أنــواع اللحــوم الحم ـراء بلــغ انتــاج لحــوم األبقــار � محافظــة الســليمانية  4,2طــن عــام 2004ثــم ارتفــع ليصــل إىل  18,7طــن عــام
 2014بزيــادة  14,5طــن بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ، % 345وقــد بلــغ متوســط االنتــاج مــن هــذه اللحــوم خــال الفـ تـرة ( 7,8 )2014-2004طــن .
ف
ف
ف
* تذبــذب انتــاج لحــوم األبقــار � محافظــة الســليمانية � الفـ تـرة ( ) 2014 - 2004يل�تفــع مــن  4,2طــن � عــام  2004إىل  8,4طــن عــام ، 2006
ف
ثــم انخفــض � عــام  2007بمعــدل تغـ يـر  % 38.1-ليعــاود االرتفــاع مــرة أخــرى عــام  2009ليبلــغ  8,4طــن بمعــدل تغـ يـر  ، %37.2ثــم انخفــض مــرة
ف
ف
أخــرى � عــاىم  2011 ، 2010ليصبــح  4,9طــن  .ثــم يواصــل االنتــاج ارتفاعــه ليصبــح  18,7طــن � عــام  2014بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ، %78.7وهــذا
ً
التذبــذب جــاء نتيجــة ارتفــاع المســتوى المعيـ شـى لســكان المنطقــة ,عــدم وجــود احصــاءات حقيقيــة وعــدم اجراءهــا شــكل صحيــح ايضــا.
ف
* فيمــا يتعلــق بانتــاج لحــوم األغنــام فقــد تغـ يـر انتاجــه مــن عــام آلخــر خــال الفـ تـرة (  ) 2014 – 2004ليبلــغ  1.6طــن عــام  2004ثــم يــزداد � عــام
 2014ليبلــغ  10991طــن بمعــدل تغـ يـر  , %563وبزيــادة قدرهــا  9333طــن  ،وبلــغ المتوســط االنتــاج خــال هــذه الفـ تـرة  4787طــن.
ف
* تبايــن انتــاج لحــوم األغنــام مــن عــام آلخــر لـ ي زـرداد مــن  1,6طــن عــام  2004إىل  5,3طــن عــام  2006بمعــدل تغـ يـر  , %231,2ثــم ينخفــض � عــام
ف
 2007ليبلــغ  4,8طــن بمعــدل تغـ يـر  ، % 9.4-ثــم عــاود االرتفــاع مــرة أخــرى عــام 2008ليبلــغ  6,7طــن تــاه انخفــاض انتــاج لحــوم األغنــام � عــاىم
ف
 ، 2010ليبلــغ  2,6طــن بمعــدل تغـ يـر  ,ثــم يظــل االنتــاج مرتفعــا حـ تـى يصــل إىل أ كـ بـر كميــة لــه وىه  10,9طــن بمعــدل تغـ يـر  % 87.9وذلــك � عــام
. 2014

ف
ف
ف
* بالنســبة للحــوم الماعــز فقــد اختلــف حجــم انتاجهــا مــن عــام آلخــر � الفـ تـرة ( ، ) 2014- 2004حيــث بلــغ  0,7طــن � عــام  2004ثــم زاد � عــام
 2014ليصبــح  1,5طــن بزيــادة  0,8طــن بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ، %114وقــد بلــغ متوســط انتــاج لحــوم الماعــز خــال هــذه الفـ تـرة  1,2طــن.
ً
ت
ك� حجمها مقارنة بانواع
ال� شغلت المرتبة الثالثة عىل مستوى انواع الحيوانات ولكن ب
نستنج مما سبق :عىل الرغم من قلة عدد االبقار و ي
ف
اخــرى مــن الحيوانــات جعلتهــا تشــغل مرتبــة االوىل مــن حيــث انتــاج اللحــوم الحمـراء ي� منطقــة الدراســة ,و تشــغل لحــوم االغنــام المرتبــة الثانيــة عــى
ت
ت
ـأ� فـ ي يـى المرتبــة الثالثــة خــال فـ تـرة الدراســة  ,وهــذا
الرغــم انهــا تشــغل المرتبــة االوىل مــن حيــث عــدد رؤوســها خــال فــرة الدراســة  ,ولحــوم الماعــز تـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ت
ـأ� ف ي� المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الــرؤوس وعــدد ذبحهــا.
بســبب صغــر حجمهــا عــى الرغــم مــن انهــا تـ ي
توزي ــع انتاج اللحوم الحمراء عىل مستوى االقضية بمحافظة السليمانية عام :2012

ف
يختلــف توزيـ ـ ــع اللحــوم الحمـراء عــى مســتوى اقضيــة محافظــة الســليمانية مــن قضــاء آلخــر كمــا � الجــدول ( )9فقــد احتــل قضــاء الســليمانية

المرتبــة االوىل مــن حيــث انتــاج اللحــوم الحمـراء حيــث اســتحوز عــى  %36مــن مجمــوع انتــاج اللحــوم الحمـراء بالمحافظــة  ,وذلــك بســبب ارتفــاع
ن
ـوال  %51مــن ســكان المحافظــة لعــام .2012
عــدد الحيوانــات وذلــك باعتبــاره مركــز المحافظــة ذات الثقــل السـ ي
ـكا� الكبـ يـر والــذي اســتحوز عــى حـ ي

ف
الجدول ( )9التوزيـ ــع اللحوم الحمراء عىل مستوى االقضية � محافظة السليمانية عام 2012

ً
المصدر :اعتمادا عىل  :جدول ()6
ويـ تـأ� كل مــن اقضيــة رانيــة وبشــدر بالمرتبــة الثانيــة بنســبة تـ تـراوح مابـ ي ن
ـ�  %12-%16مــن مجمــوع انتــاج اللحــوم الحمـراء بالمحافظــة ,وذلــك بســبب
ي
ن
ـكا� الكبـ يـر ويشــكل نســبة  %21مــن ســكان المحافظــة عــام 2012
احتوائهمــا مــن عــدد كبـ يـر مــن االغنــام واالبقــار ,كمــا انهمــا يحتويــان عــى الثقــل السـ ي
وهــذا بــدوره لــه تأثـ يـر ىع زيــادة الطلــب عــى اللحــوم ,واقــل نســبة اللحــوم الحم ـراء تــم تســجيلها ف� اقضيــة (مــاوت و قــەرداغ) والـ تـى تـ تـراوح مابـ ي ن
ـ�
ي
ي
 %0,5-%0,7من مجموع انتاج اللحوم الحمراء وذلك بســبب صغر حجم مســاحتهما وقلة عدد الحيوانات و قلة عدد الســكان حيث يســتحوزان
عــى  %1,2مــن ســكان المحافظــة لعــام .2012
َ
ابعا  :استهالك اللحوم الحمراء ف� ت
الف�ة :2014-2004
ر
ي
ت
الذا� ونصيب الفرد من اللحوم الحمراء ف ي� المحافظة:
 -1تطور كمية االستهالك واالكتفاء
ً
ش ً
ّ
ت
وه
يعــد االكتفــاء الـ ي
ـذا� مــؤ�ا واقعيــا لقيــاس مــدى كفايــة الغــذاء للســكان  ،فهــو نســبة تعكــس قــدرة اإلنتــاج المحـ يـ� عــى مواجهــة االســتهالك  ،ي
ف
ف
ف
مــن ناحيــة أخــرى ال تتأثــر بالتقلبــات ي� مســتوي األســعار المحليــة أو العالميــة المؤثــرة ي� قيــم الــواردات والصــادرات الـ ت يـى يعتمــد عليهــا ي� حســاب
ف
ـ� قيــاس يعتمــد ي� حســابه عــى الكميــات مــن دون القيــم ( جامعــة الــدول العربيــة  ،المنظمــة العربيــة للتنميــة
تقديـرات قيمــة الفجــوة الغذائيــة ،فـ ي
الزراعيــة ،1992 ،ص .)54
وتتبايــن كميــة االنتــاج المحــ� مــن اللحــوم الحمـراء والمتــاح لالســتهالك منهــا مــن عــام آلخــر مــا يعـ نـى تبايــن االكتفــاء الـ ت
ـذا� ونصيــب الفــرد منهــا  ،و
ي
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مــن الجــدول ( )10يالحــظ مايـ يـ� :

ف
ف
تذبــذب حجــم االســتهالك مــن اللحــوم الحمـراء � محافظــة الســليمانية � الفـ تـرة  2014- 2004اذ بلــغ  10,530طــن عــام  2005بزيــادة 3240

طن عن عام  ، 2004زاد إىل  31782طن عام  2014بزيادة  21252طن  ،أى بمتوسط سنوى بلغ  13784طن  ،ونسبة زيادة سنوية %30.5
ف
ف
ت
ت
 ،.ويمكــن تميـ ي زـر أربـ ــع فــرات � تطــور حجــم اســتهالك اللحــوم � الســليمانية :الفــرة األوىل  :2005 -2004زاد فيهــا االســتهالك زيــادة بطيئــة
بمتوســط ســنوى  8910طــن ونســبة زيــادة ســنوية  . %22.2تليهــا الفـ تـرة الثانيــة وىه فـ تـرة الزيــادة المتوســطة بـ ي ن
ـ� عــاىم  2009 – 2006بمتوســط
ف
يتخــى  14134طــن  ،ثــم الفـ تـرة الثالثــة  2011 – 2010وىه فـ تـرة تناقــص � حجــم االســتهالك مــن اللحــوم الحم ـراء حيــث لــم يتخــط حجــم
ف
االســتهالك  9456طــن  ،بعدهــا الفـ تـرة الرابعــة بـ ي ن
ـ� عــاىم  2014 – 2012وىه فـ تـرة الزيــادة الكبـ يـرة � حجــم االســتهالك حيــث زاد مــن 15032
ف
طن عام  2012إىل  31782طن عام  2014بمتوســط ســنوى  21634طن بنســبة ســنوية  %55.7وهذا التذبذب � حجم االســتهالك يرجع إىل
تذبــذب ف ي� عــرض وطلــب الحــوم الحيــوان كمــا ان ارتفــاع وانخفــاض اســعارها لهــا تأثـ يـر ف ي� تذبــذب الكميــة المســتهلكة .
* تذبــذب نصيــب الفــرد مــن اســتهالك اللحــوم الحمـراء ف� الفـ تـرة ( )2014 - 2004حيــث تـ تـراوح بـ ي ن
ـ�  19.5 – 5.6كغم/الســنة  ،وأعــى متوســط
الســتهالك الفــرد كان  19.5كغم/الســنة  ,وذلــك عــام  ، 2014ن
وأد� متوســط كان  5.6كغم/الســنة عــام  ،2004وبلــغ متوســط اســتهالك الفــرد
ً
ف
مــن اللحــوم الحمـراء خــال هــذه الفـ تـرة  10.2كغم/الســنة  ،وهــذا التذبــذب يعــود اىل زيــادة ي� االنتــاج المحــى و الكميــات المســتوردة ايضــا ادت اىل

زيــادة نصيــب الفــرد.

ف
ت
ماب�  % 98 – 92ي ن
كث�ا فقد تراوحت نسبته ي ن
ب� عاىم
تتغ� ي
* فيما يتعلق بنسبة االكتفاء الذا� من اللحوم الحمراء � محافظة السليمانية فلم ي
 ، 2014- 2004وبتحليــل الجــدول ( )10لمعرفــة مــدى كفايــة حجــم االنتــاج مــن اللحــوم الحم ـراء لحجــم االســتهالك منهــا تبـ ي ن
ـ� أن انتــاج اللحــوم
ف
الحم ـراء � محافظــة الســليمانية يقــل عــن احتياجــات ســكانها خــال الفـ تـرة  ، 2014 – 2000وهــذه الفجــوة الغذائيــة تختلــف مــن عــام آلخــر ،
فقــد بلغــت أقصاهــا عــام  2010بقيمــة  769-طــن وأدناهــا عــام  2008بقيمــة  457-طــن  ،وبلــغ متوســطها خــال هــذه الفـ تـرة  572-طــن  ،وخــال
األعوام  ، 2004و  ، 2005و ،2007و ، 2010و  ، 2011و ، 2012و ، 2013و  2014تي�اوح حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ما ي ن
ب�
ف
 769- 501طــن  ،ويرجــع ذلــك إىل ارتفــاع المســتوى المعيـ شـى وزيــادة الطلــب عليهــا  ,وبالتــاىل ي� زيــادة كميــة المســتورد مــن دول المجــاورة وخاصــةايـران وتركيــا  ،أمــا ف� األعــوام  2009 ، 2008 ، 2006فقــد انخفضــت الفجــوه الغذائيــة لتـ تـراوح مابـ ي ن
ـ�  475-457-طــن ويرجــع ذلــك إىل ان انتــاج
المنطقــة مــن اللحــوم اللحمـراء بكميــات كبـ يـرة.
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ف
ت
الذا� ونصيب الفرد من اللحوم ي� محافظة السليمانية ()2014-2004
الجدول( )10الكمية االستهالك واكتفاء
ي

المصدر -1 :الجدول( .)8
غ� منشورة.
 -2مديرية احصاء السليمانية ,قسم التخطيط ,تقديرات السكان حسب نسبة النمو من عام  , 2011-2004بيانات ي
غ� منشورة .2012
-3مديرية احصاء السليمانية ,بيانات عن عدد سكان حسب الوحدات االدارية القليم كوردستان العراق ,بيانات ي
ت
الذا� من اللحوم الحمراء عىل مستوى االقضية عام :2012
 -2توزي ــع االنتاج واالستهالك واالكتفاء
أمــا عــن توزيـ ـ ــع االســتهالك واالكتفــا الـ ت
ـذا� ونصيــب الفــرد عــى مســتوى االقضيــة لمحافظــة الســليمانية فهــو يختلــف مــن قضــاء آلخــر كمــا يتبـ ي ن
ـ�
مــن الجــدول (:)11

ف
 تبايــن اســتهالك اللحــوم الحمـراء � محافظــة الســليمانية عــام  ، 2012حيــث بلــغ إجمــاىل االســتهالك  15032طــن ســنويا  ،تــوزع بنســب مختلفــةعــى مســتوى أقضيــة المحافظــة  ،وذلــك يرجــع اىل اختــاف كميــة االنتــاج المحـ يـ�  ،والمســتوى المعيـ شـى لســكان االقضيــة ويمكــن تقســيمها إىل
مجموعــات :
* المجموعــة األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى نســبة اســتهالكها مــن اللحــوم الحم ـراء أ كـ ثـر مــن  % 10وىه الســليمانية  ،و رانيــة  ،و بشــدةر بمجمــوع
ف
ك� حجم سكانها البالغ
 9784طن و بنسبة  ، % 65وأعىل هذه األقضية � حجم االستهالك هو قضاء السليمانية بنسبة  %38وذلك يعود اىل ب
ـوال.
(210413 ,805488و  )117573عــى التـ ي

* المجموعــة الثانيــة  :وفيهــا األقضيــة الـ تـى نســبتها مــا بـ ي ن
ـ� ( )% 10 – 5مــن حجــم االســتهالك وىه أقضيــة شــارزور ،و حلبجــة  ،و ســيدصادق
بمجمــوع أســتهالك  2902طــن ســنويا بنســبة  ، % 19.4وعــى رأس هــذه الفئــة قضــاء ســيد صــادق بنســبة  %7.2مــن أجمــاىل اســتهالك اللحــوم
الحم ـراء ف� المحافظــة.
ف
المجموعــة الثالثــة  :و أقضيتهــا تمثــل أقــل مــن  %5مــن إجمــاىل اســتهالك اللحــوم الحم ـراء � المحافظــة وىه دوكان  ،وبينجويــن  ،وشــهربازار  ،و
ف
ف
ف
مــاوت  ،و قــةرداغ  ،ودربنديخــان وتشــكل � مجموعهــا  2339طــن بنســبة % 15.6مــن إجمــاىل حجــم االســتهالك � المحافظــة  ،وهــذا التبايــن �
توزيـ ـ ــع االســتهالك يرجــع إىل تبايــن حجــم الســكان بـ ي ن
ـ� أقضيــة المحافظــة (  )45671 ,10025 ,8452 ,19278 ,41799 ,66508عــى التــواىل.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 469

ف
ت
الجدول ( )11توزيـ ــع االنتاج واالستهالك واالكتفاء الذا� من اللحوم الحمراء � محافظة السليمانية عام 2012

المصدر -1 :جدول ( .)10
ث
غ� منشورة 2012 ،
-2مديرية عام الزراعة السليمانية ،.قسم ال�وة الحيوانية  ،قسم الدواجن بيانات ي
ت
المحل ÷ كمية االستهالك ×100
الذا� = انتاج
(*) اكتفاء
ي
ف
ف
ف
ف
* اختــاف مقــدار العجــز � تلبيــة احتياجــات الســكا ن مــن اللحــوم الحم ـراء مــن قضــاء آلخــر � المحافظــة  ،وقــد بلــغ العجــز � االنتــاج أقصــاه �
ف
قضــاء الســليمانية بقيمــة  524-طــن  ،ووصــل إىل ن
أد� قيمــة لــه � قضــاء مــاوةت بقيمــة  0.1-طــن  ،ويمكــن تقســيم أقضيــة المحافظــة إىل ثــاث
فئــات عــى أســاس مقــدار العجــز وىه :

ف
* الفئ ــة األوىل :تشــمل األقضيــة ذات العجــز المرتفــع � االنتــاج وىه الســليمانية ورانيــة بمجمــوع  574-طــن وذلــك حســب كميــة طلــب ســكان
ً
المنطقــة عــى اللحــوم و كميــة االنتــاج المحـ يـ� ايضــا لســد الحاجــات الغذائيــة مــن اللحــوم الحم ـراء لســكان المنطقــة.
ف
* الفئ ــة الثاني ــة  :تضــم األقضيــة ذات العجــز المتوســط � االنتــاج ,وىه :دوكان  ،وبشــدةر  ،وشــارزور  ،وســيدصادق  ،وحلبجــة بمجمــوع 8-
طــن .
* الفئ ــة الثالث ــة :تشــمل األقضيــة ذات العجــز المنخفــض وىه بينجويــن  ،وشــهربازار ،و مــاوت  ،و قــةرداغ  ،و دربنديخــان بمجمــوع واحــد طــن
بســبب وجــود امكانيــات االنتــاج المحـ يـ� لســد حاجــات الســكان بالمنطقــة .
ت
الذا� من انتاج اللحوم الحمراء فقد بلغ  , %98لكن النســبه عىل مســتوى األقضية تراوحت قيمته ي ن
ماب� % 99 – 90
 فيما يتعلق باالكتفاءفجميــع أقضيــة المحافظــة حققــت اكتفــاء ذاتيــا بنســبة  %99بارتفــاع  %1عــن متوســط المحافظــة باســتثناء قضـ ئـا� الســليمانية ورانيــة حيــث بلغتــا

ف
ت
ـذا�  %97 ، %90عــى ت
ال�تيب.أمــا عــن نســبة نصيــب الفــرد مــن اللحــوم الحمـراء مــن إجمــاىل اســتهالكه مــن اللحــوم � محافظــة
نســبة االكتفــاء الـ ي
الســليمانية فقــد بلغــت ف� المتوســط  ، %11وبمتابعــة الجــدول (. )11
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* تتبايــن نســبة نصيــب الفــرد مــن اللحــوم الحمـراء مــن إجمــاىل اســتهالكه مــن اللحــوم مــن قضــاء آلخــر فأعــى األقضيــة هــو قضــاء بينجويــن 27كغــم/
ســنة للحــوم الحمـراء مــن جملــة اســتهالك الفــرد مــن لحــوم الدواجــن والحمـراء وهــذا بســبب كــر كميــة انتاجهــا المحــ� مقارنـ ًـة بحجــم ســكانها ،ن
وأد�
ب
ي
األقضيــة هــو قضــاء الســليمانية 14كغم/ســنة فــرد و يعــود الســبب اىل اعتبــار المنطقــة مركــز المحافظــة وعــدد ســكانها اعــى مــن كميــة انتاجهــا ،
ويمكــن تقســيم األقضيــة لمجموعتـ ي ن
ـ� .األوىل :ترتفــع نســبتها عــن المتوســط العــام للمحافظــة وتشــمل الســليمانية  ،ورانيــة  ،و بشــدر  ،و شــهرزور ،
و ســيدصادق  ،و حلبجــة  ،و بينجويــن  ،ومــاوت  ،وقــةرداغ حيــث تراوحــت النســبة فيهــا مــا بـ ي ن
ـ�  , % 59 – 45أمــا المجموعــة الثانيــة فتضــم ثالثــة
أقضيــة ىه دوكان  ،وشــهربازار ،و دربنديخــان وقــد تراوحــت نســبتها مــا بـ ي ن
ـ� .%30 – 18
َ
خامسا  :مشكالت ث
ال�وة الحيوانية ف ي� محافظة السليمانية :
تتعــدد مشــكالت انتــاج اللحــوم الحم ـراء ف� محافظــة الســليمانية فهنــاك مشــكالت ترتبــط باالنتــاج الحيـ ن
ـوا�  ،ومشــكالت الخدمــات البيطريــة
وغ�هــا  ،وفيمــا يــى عــرض لهــذه المشــكالت :
ومشــكالت التســويق ي

اع الطبيعية :
 -1مشكلة تدهور المر ي

ف
ث
ت
ـوال 423510
اع الطبيعيــة مــن أهــم المشــكالت الـ يـى تواجــه الــروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة  ،اذ تقلصــت مســاحاتها بحـ ي
يعــد تقلــص الم ـر ي
ن
ـام  2012-2000ف ي� المحافظــة  ،وقــد تعــددت العوامــل الـ ت يـى ســاعدت عــى ذلــك وأهمهــا:
دونــم بـ يـ� عـ ي
ف
اع الطبيعية ف ي� المنطقة .
* عدم انتظام االمطار وخاصة ي� العقدين االخرين ,وبالتإىل تقلصت مساحة المر ي
الرع الجائر ف ي� المنطقة وزيادة حجم قطيع الرىع عىل طاقة المراىع  ،باإلضافة لرىع الحشائش قبل اكتمال نموها .
* انتشار ي
ن
ض
ا� المراىع وبخاصة ف� المناطق القريبة من المدن .
* التوسع العمر ي
ا� عىل حساب أر ي
ف
ف
وجــود مســاحات شاســعة مــن المـراىع تقــدر  209179دونــم بمــا يــوازى  %15مــن مســاحة المـراىع الطبيعيــة � المحافظــة � المناطــق القريبــة مــن
ف
الحــدود اإليرانيــة مزروعــة باأللغــام وبخاصــة � أقضيــة بينجويــن ,ورانيــة  ,وبشــدر ,ومــاوت  ,وحلبجــة
* عدم االهتمام بزراعة محاصيل العلف األخ�ض  ،مما يع�ن الضغط عىل المراىع الطبيعية .
القوان� الخاصة ببيع أر ض
ين
ا� المراىع .
* غياب

 -2مشكلة نقص األعالف :

ن
تعا� ث
وال� تشكل  %10فقط من حجم التغذية الحيوانية  ،وتتوزع األعالف ت
ال�وة الحيوانية ف� محافظة السليمانية من نقص ف� األعالف ت
ال�
ف
تعتمد عليها الحيوانات � المنطقة عىل أســاس األعالف الخ�ض اء والمركزة والمخلفات الزراعية بنســبة  ، %44و األعالف الخشــنة 18,2بنســبة
ف
 ، %واألعــاف الخ ـرض اء  ، %37.9وتتمثــل مشــكلة األعــاف الخ ـرض اء � تذبــذب المســاحة المزرعــة بالنســبة لمناطــق المحاصيــل األخــرى ،

ً ش
ن
ـر� الحيوانــات بســعر أقــل كدعــم لهــذا القطــاع ولكــن هــذا
ولحــل هــذه المشــكلة تقــوم الحكومــة احيانــا بــراء االنتــاج مــن الفالحـ يـ� وتوزعــه عــى مـ ب ي
ن
ن
ت
ن
ن
ـر�
ـا� منهــا مـ ب ي
ـوا� بالكــم والنــوع الكافيـ يـ� يعــد احــد أهــم المشــكالت الـ يـى يعـ ي
ليــس بشــكل مســتمر أو عــى مــدار الســنوات ,و عــدم تأمـ يـ� الغــذاء الحيـ ي
ف
ـر� الحيوانــات ,كمــا أن قلــة األعــاف الـ ت يـى توزعهــا
الحيوانــات  ،خاصــة ارتفــاع أســعار العلــف ي� فصــل الشــتاء وهــذا يزيــد مــن تكاليــف التغذيــة عــى مـ ب ي
ف
ـ� الحتياجــات الحيوانــات  ,وذلــك يضطــر المربــون إىل ش�اء العلــف مــن األســواق الحــرة بأســعار عاليــة  ,ومــن ناحيــة اخــرى عــدم
دائــرة الزراعــة التكـ ي
ال�ســيم والجت واألعالف الخشــنة  ،وكل هذا يؤدي إىل االعتماد عىل المراىع الطبيعية
االهتمام بزراعة محاصيل العلف األخ�ض األخرى ومنها ب
ف
ف
ـع� � محافظــة الســليمانية ،
� تغذيــة الحيوانــات بنســبة ( . )%90وبمتابعــة الجــدول ( )12يمكــن التعــرف عــى تطــور المســاحة المزروعــة بالشـ ي
ف
ت
ـال :
وتطــور انتاجــه � الفــرة ( )2012 – 2000وذلــك عــى النحــو التـ ي
ف
ف
ـع� � محافظــة الســليمانية � الفـ تـرة  2012 – 2000حيــث بلغــت مســاحته  330197دونــم عــام ، 2000
 تذبــذب المســاحة المزروعــة بالشـ يثــم أصبحــت  87900دونــم عــام ، 2012أى انخفــض بمقــدار 242297دونــم ،بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ،%73.4-وكان متوســط هــذه المســاحة 354988
دونــم .

ف
 أعىل مســاحة زرعت من الشــع� كانت ف� عام  2007بمســاحة  569750دونم  ،نوأد� مســاحة كانت � عام  2012وىه  87900دونم  ،وعىل
ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 471

ـع�  489109دونــم عــام  ، 2002بعــد أن كانــت  330197دونــم عــام  2000بزيــادة  158912دونــم و بنســبة
مســتوى األعــوام بلغــت مســاحة الشـ ي
تغـ يـر ســنوى  ، %24ثــم انخفضــت بـ ي ن
ـ� عــاىم  2004 – 2003لتصبــح 208636دونــم  ،ثــم اخــذت ترتفــع حـ تـى عــام  2007حيــث بلغــت أعــى

قيمــة لهــا فيــه وىه  569750دونــم  ،ثــم انخفضــت مــرة أخــرى بدايــة مــن عــام  2008حـ تـى عــام  2012لتنخفــض مــن  206260دونــم عــام 2008
ف
إىل  87900دونــم عــام  2012بمقــدار انخفــاض بلــغ  118360دونــم  ،وبنســبة ســنويه بلغــت  ، %14.3-وهــذا التذبــذب � المســاحة المزروعــة
ـع� ف� محافظــة الســليمانية يعــود إىل تخصيــص اكـ بـر مســاحة النتــاج القمــح.
بالشـ ي
الجدول ( )12التطور المساحة المزروعة وانتاج الشع� ف� محافظة السيلمانية ف� ت
الف�ة ()2012-2000
ي
ي ي

اع.2012,
المصدر -1 :وزارة الخطيط والمتابعة ,مديرية احصاء السليمانية ,قسسم االحصاء الزر ي
نوش�وان فؤاد ,مصدر اسابق ,2014 ,ص.200
 -2مهربان
ي
ف
ف
ـع� � المحافظــة خــال الفـ تـرة  2012 – 2000فقــد بلــغ � المتوســط  95طــن  ،وقــد تذبــذب هــذا االنتــاج مــن عــام آلخــر
* وفيمــا يخــص انتــاج الشـ ي
حيــث بلــغ  46.52طــن عــام  2000ثــم زاد إىل  143طــن عــام  2002بزيــادة  96.5طــن ونســبة ســنوية  ، % 59.2ثــم انخفضــت بـ ي ن
ـ� عــاىم 2003

ف
–  2006لتصبــح  104.3طــن عــام  2006بمعــدل بفــارق 45.3طــن وبنســبة تغـ يـر ســنويه بلغــت  ، % 7-ثــم ارتفــع � عــام  2007ليصبــح 199.9
ف
طــن وىه أعــى قيمــة لــه � هــذه الفـ تـرة بزيــادة  95.6طــن ,و أنخفــض مــرة أخــرى بدايــة مــن عــام  2008وحـ تـى عــام  2012لتصبــح  45.7طــن
ً
ف
ـع� يعــود إىل تبايــن الكميــة االنتاجيــة (الغلة)كغم/دونــم ,مثــا انتاجيــة عــام 2003
بفــارق 154.2-طــن عــن عــام  ، 2007وهــذا التغـ يـر � انتــاج الشـ ي
بلغت()344كغم/دونــم ,وانخفضــت اىل 206كغم/دونــم عــام .2007

 -3نقص الخدمات البيطرية وسوء توزيعها :

ف
نتج عن تعرض منطقة الدراسة إىل الحرب والحصار وعدم وجود سياسة تخطيطية للتنمية الزراعية ي� المنطقة  ،أدى إىل تدهور الخدمات
البيطريــة  ,وحــدوث حــاالت إصابــه ببعــض األم ـراض مثــل مرض(قمــل الماشــية) الــذى يعــد البــاء العظيــم الــذي يصيــب القطيــع شـ ً
ـتاء ويضعــف
الحيــوان .

ف
ف
وجديــر بالذكــر أن الخدمــات البيطريــة ي� المنطقــة غـ يـر كافيــة  ,حيــث يوجــد ي� المنطقــة عــدد مــن المراكــز البيطريــة الحكوميــة والعيــادات األهليــة
ً
ـ�  33مركـ ًزا بيطريـ ًـا الحكوميـ ًـا و  14عيــادة بيطريــة أهليــة ,كمــا أن عــدد األطبــاء البيطريـ ي ن
والـ تـى تتــوزع مابـ ي ن
ـ� قليــل ال يتجــاوز  364طبيبــا عــى مســتوى
كاف ألداء الخدمــة البيطريــة الالزمــة لهــذه االعــداد مــن الحيوانــات  ,حيــث إن متوســط نصيــب الطبيــب الواحــد مــن
محافظــة الســليمانية وهــو غـ يـر ِ
ف
ث
ـوال
رؤوس الحيوانــات  4626راس مــن الحيوانــات لمعالجتهــا .وحســب البيانــات الموجــودة ي� قســم الخدمــات البيطريــة للــروة الحيوانيــة أن حـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
 %46فقــط مــن حيوانــات المنطقــة يتــم تلقيحهــا ضــد األم ـراض الموجــودة ي� المنطقــة لمنــع انتشــارها و معالجتهــا ,كمــا أن  %16مــن حيوانــات
المنطقــة مصــاب بأم ـراض طفيليــه  ,ومايقــرب مــن  %15مــن حيوانــات المنطقــة مصــاب بمــرض ( )FMDوتــم تلقيحهــا  ,و بلغــت نســبة األصابــة
ً
ف
ـكا�
بمــرض ( %24 )PPRأي أن مجمــوع نســب االصابــة بتلــك األمـراض بلــغ  %55مــن مجمــوع الحيوانــات ,هــذا فضــا عــى عــدم وجــود العــدد الـ ي
مــن معامــل إلنتــاج اللقاحــات ,وكذلــك عــدم االهتمــام بتوفـ يـر األعــاف المركــزة ممــا يــؤدي إىل اصابــة الحيــوان بأمـراض مختلفــة مــن أهمهــا وأخطرهــا
(الحــى القالعيــة  ،والجمــرة الخبيثــة  ,وعفونــة الــدم ال�نز فيــة ،والســل) .

 -4مشكلة ضعف السالالت الحيوانية المحلية:
حيــث تتصــف حيوانــات المنطقــة بعــدم جودتهــا مــن حيــث النوعيــة والكميــة ,وعــدم االهتمــام بوضــع خطــة أو سياســة محــددة تجــاه هــذا القطــاع
ً ف
ـوال  2093رأس مــن األغنــام و 1868رأس مــن األبقــار مــن كل
السـ يـت�اد الحيوانــات مــن النوعيــات الجيــدة  ,فمثــا ي� عــام  2010تــم اسـ يـت�اد حـ ي
ف
و� عــام  2012تــم اسـ يـت�اد  2000رأس مــن األغنــام والماعــز مــن إيـران ( مديريــة العــام الزراعــة الســليمانية  ,قســم الخدمــات
مــن جورجيــا وإيـران  ،ي
الزراعيــة والـ ثـروة الحيوانيــة ,بيانــات  ،)2012-2007وحـ تـى اآلن ليســت هنــاك أي خطــة لتحســينها ولكــن يتــم االعتمــاد عــى خلــط ســاالت
الحيوانــات المحليــة بالحيوانــات ذات المواصفــات عاليــة الجــودة مــن حيــث كميــة انتــاج اللحــم واللـ ب ن
ـ� مثــل ابقــار الفريزيــان الهولنديــة أو األسـ تـرالية
أو األمريكيــة ف ي� المنطقــة .

 -5مشكالت تسويق اللحوم الحمراء :

حيــث ترتفــع اســعار اللحــوم الحمـراء ف� أســواق المنطقــة وعــدم توحيدهــا بـ ي ن
ـ� المناطــق المختلفــة عــى مســتوى المحافظــة بحيــث يـ تـراوح متوســط
ي
ف
ق
ن
ا� ،ويتم التالعب باألسعار حسب العرض و الطلب من قبل محالت البيع ي� االسواق
سعر كيلو اللحم بشكل عام ما يب�  17-16ألف دينار عر ي
ف
ـعره ي� المناطــق الـ ت يـى تنتــج كميــات كبـ يـرة أقــل مقارنــة بالمناطــق األخــرى ,فمثــا يصــل ســعر الكيلــو إىل  13-12ألــف دينــار وهــذا يــدل عــى
,كمــا أن سـ ِ
عــدم تدخــل الحكومــة أو الجهــات المعنيــة وســيطرة نظــام الســوق الحــر بشــكل عــام .

 -6مشكلة نقص األيدي العاملة :

ف
ن
ـا� مربــو الحيوانــات مــن مشــكلة نقــص األيــدي العاملــة ي� ريــف منطقــة الدراســة  ,ألنهــا تشــكل ركـ ي زـرة اساســية مــن العنــر البـ شـري الــذى لــه تأثـ يـر
يعـ ي
ف
ف
بــارز عــى نشــاط تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة ,وتشــكل األيــدي العاملــة نســبة  %16مــن ســكان الريــف � المحافظــة  ,و خــال عــام
ً
ف ش
اع ومنهــا
 2004لجــأت أعــداد كبـ يـرة مــن األيــدى العاملــة إىل العمــل ي� ال�طــة والجيــش ووظائــف أخــرى ممــا أثــر ســلبا عــى أنشــطة القطــاع الــزر ي
ف
تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة , ,باإلضافــة إىل ارتفــاع األجــر الشــهري للعامــل والــذى تـراوح مابـ ي ن
ـ� مليــون إىل مليــون ورب ــع دينــار � عــام  ، 2015وهــذا بــدوره
ين
المرب� من أجل ش�اء نوعية جيدة من الحيوانات كل هذا انعكس سلبا عىل نشاط
ادى إىل ارتفاع تكلفة االنتاج ونقص رأس مال المستثمر لدى
تربيــة حيوانــات اللحــوم الحمـراء حـ تـى أن بعضهــم لجــأ إىل بيــع حيواناتهــم وتهريبهــا اىل ايـران .
 -7غياب نظام تربية حيوانات اللحوم :
ف
ال يوجــد ي� منطقــة الدراســة مــا يســى بقطيــع تربيــة الحيوانــات بقصــد انتــاج اللحــم او انتــاج الحليــب  ,وهــذا بــدوره يؤثــر عــى الحيوانــات مــن حيــث
الكميــة ونوعيــة انتاجهــا مــن خــال توفـ يـر االعــاف المناســبة لهــا .
المق�حة للحد من مشكالت ث
ت
ال�وة الحيوانية ف ي� محافظة السليمانية:
* بعض الحلول
ض
ن
ا� الرعويــة اىل مســاحات الزراعيــة او اقامــة المشــاريـ ـ ـع الســكنية او صناعيــة او تســيجها ,
ـرع وســن القوانـ يـ� لمنــع تحويــل االر ي
 -1تنظيــم الـ ي
وتنظيــف المســاحات المغطــاة بالمتفج ـرات ف� مناطــق الحدوديــة  ,ووضــع القوانـ ي ن
ـ� الخاصــة بمنــع تهريــب الحيوانــات اىل خــارج المنطقــة .
ي
 -2دعم ي ن
وتوف� سلف الزراعية ,لتطوير قطيع حيواناتهم ومن ثم تطوير انتاجهم .
بتوف� العلف الالزم باسعار مدعومة
مرب� الحيوانات
ي
ي
ف
ف
ـع� ي� المرويــة خاصــة بعلــف الحيوانــات ,وخاصــة ي� ســهل شــهرزور و
وال�ســيم والشـ ي
 -3تخصيــص مســاحات لزراعــة المحاصيــل الزراعيــة كالجــت ب

بيتويــن والســليمانية ,وعــدم االعتمــاد عــى زراعــة البعليــة المتأثــرة بجفــاف وارتفــاع اســعار الســوق .
ـر� الحيوانــات .وفتــح
اع لمـ ب ي
 -4توفـ يـر الخدمــات الطبيــة البيطريــة وانتــاج الكــوادر الفنيــة والعلميــة ,وفتــح مراكــز البحــوث والتوجــه لالرشــاد الــزر ي
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معامــل خاصــة بانتــاج اللقاحــات وذلــك باالخــص ف ي� اقضيــة شــهربازار ,بينجويــن ,شــهرزور.
ً
ً
 -5عــى الجهــات المعنيــة والمؤسســات خاصــة بالـ ثـروة الحيوانيــة بالعمــل عــى اســتثمار واسـ يـت�اد الحيوانــات ذات نوعيــة جيــدة كمــا ونوعــا ,والـ ت يـى
تالئــم ظــروف الطبيعيــة لمنطقــة الدراســة ,ويمكــن تحديــد تحسـ ي ن
ـ� الصفــات الوراثيــة للحيوانــات كاالغنــام باعتبــار الـ تـى تعــدد التجــارب التحســينيه

ف
ي� كثـ يـر مــن دول العالــم وتوفـ يـر رأس المــال لــدى الحكومــة لـ شـراء ســاالت ذات الصفــات االنتاجيــة ،والـ ت يـى تكــون كفيلــة بزيــادة انتــاج اللحــم
المعــروض ف ي� المنطقــة .
ت
ت
ين
تر� النتاج الحليب .
 -6عىل
ال� ب ي
ال� ب ي
تر� بقصد انتاج اللحم عن ي
المرب� القيام بتخصيص حظائر خاصة بالحيوانات ي

االستنتاجات

ف
 -1شــهدت منطقــة الدراســة التبايــن الواضــح ي� الـ ثـروة الحيوانيــة بأنواعهــا المختلفــة (األغنــام والماعــز واألبقــار) وأعدادهــا ،وتعــد الـ ثـروة الحيوانيــة
ف
ت ف
ن
ث
ال� ي ن
الحيوا� ولها دور ي� االقتصاد
وت�
ه جزء مكمل لالنتاج
من مقومات االقتصاد
توف� ب
النبا� ي� ي
ي
ي
ي
المحل حيث ان ال�وة الحيوانية الرئيسية ي
ف
الوطـن ي مــن خــال اســهامها ي� انتــاج اللحــوم الحمـراء بالعـراق بنســبة  %9لعــام .2013
ف
ت
ت
ـأ� الضأن(اغنــام والماعــز) ي� المرتبــة االوىل بنســبة  %84,7مــن مجمــل عــدد الحيوانــات المحافظــة,
ـوع للحيوانــات تـ ي
 -2مــن حيــث ال�كيــب النـ ي
ت
ـأ� االبقــار ف ي� المرتبــة الثانيــة بنســبة  %14,7مــن مجمــوع الحيوانــات المحافظــة.
وتـ ي
وهكذا بالنسبة النتاج اللحوم حيث شغلت اللحوم االبقار  %59والضأن  %41من مجمل اللحوم الحمراء بالمحافظة.
 -3يـ تـراوح متوســط نصيــب الفــرد خــال فـ تـرة الدراســة 10,2كغــم /ســنة و يتبايــن مــن وحــدة اداريــة الخــرى وهــذا حســب ماتنتجــه تلــك الوحــدات,
ت
ـذا�  , %95واظهــرت البيانــات ان حجــم الطلــب عــى انتــاج اللحــوم الحمـراء تفــوق االنتــاج المحـ يـ� ومــن ثــم
ـال بلــغ متوســط نســبة االكتفــاء الـ ي
وبالتـ ي
ظهــور عجــز االنتــاج ممــا يتطلــب التوجــه اىل االسـ يـت�اد لســد الفجــوة
ً
ف
ن ث
اع الطبيعيــة عــى رغــم كـ بـر
 -4تعــا� الــروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة كثـ يـرا مــن المشــكالت خاصــة عــدم االســتفادة بشــكل مناســب مــن المـر ي
ن
ـرع الجائــر والمبكــر وزراعتهــا باســتمرار بشــكل غـ يـر مناســب
مســاحتها ,وذلــك بســبب عــدم توفـ يـر الرعايــة واهتمــام القائميـ يـ� عــى تطويــر ادائهــا والـ ي
وعــدم اســتغاللها وفــق اســس علميــة وتنظيميــة وادت بهــا اىل تدهــور مســاحات شاســعة منهــا.
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قائمة المصادر:

ً
اوال :الكتب

ئ ف
ـر� ،ط ،1مجلــس الوحــدة االقتصاديــة العربيــة ،جامعــة الــدول العربيــة  ،عمــان،
ـذا� ي� الوطــن العـ ب ي
 -1الخالــدي ,غانــم  ،ازمــة الغــذاء واالمــن الغـ ي
.1980

ئ ف
ش
والن�  ،بغداد .1990 ،
الغذا� ي� العراق الواقع والطموح  ،مطابع دار الحكمة للطباعة
 -2السعدي ,عباس فاضل ،األمن
ي
 -3الصحاف ,مهدي  ،الموارد المائية ف� العراق وصيانتها من التلوث ،دار الحرية ش
للن� والتوزي ــع ،بغداد.1976 ،
ي
 -4الفخري ,عبد هللا قاسم  ،الزراعة الجافة ،جامعة الموصل  ،الموصل .1981،
5-

اع ,خارطــة الطريــق للتنميــة الزراعية(االقتصــاد األخ ـرض ).
ـ� ,يحـ يـى ،ثنــاء عبــاس ,اطلــس اإلحصــاء الــزر ي
الفهـ ي

مركــز نظــم المعلومــات

الجغرافيــة  , GISجهــاز المركــزي لإلحصــاء.2011 ,
ف
ت
النبا� الرعوي بمرىع كلية الزراعة ,جامعة الفاتح ,ليبيا.2010 ,
القذا� ,تصنيف الغطاء
 -6بيت المال ,عبدهللا
ي
ي
 -7حسن ,طه شيخ  ،المياه والزراعة والسكان ،الطبعة األوىل ،دار عالء ألد ين ،سورية ،دمشق.2003 ،
-8خصباك ,شاكر  ،االكراد  ،بغداد  ،مطبعة شفيق .1972 ،

ف
ن
�ن
الكوردستا�  ،السليمانية.2005 ،
-9خياط ,كمال ,منشورات  ,واقع االقتصادي
ي
واالجنماع ,مكتب الفكر والتوعية ي� االتحاد الوط ي
ي
غنيم ,زين الدين ،أسس الجغرافية الحيوية  ،دار المعارف  ،اإلسكندرية .2001 ،
-10
ي
ً
ثانيا :الرسائل الجامعية:
ف
ماجست� ,كلية االداب ,جامعة برصة.1989.
اع ي� قضاء المسيب ,رسالة
ي
 -1ابو رحيل ,عبدالحسن مدفون ,االنتاج الزر ي
ف
ف
 -2احمــد ,جيمــه ن عبــدهللا  ,عالقــة منــاخ بإنتــاج محاصيــل الصناعيــة ي� محافظــة الســليمانية ,دراســة ي� منــاخ التطبيـق ي  ,رســالة ماجسـ يـت� ,الكليــة
أداب  ,جامعــة الســليمانية.2011,
 -3الجاســم ,عمــاد فــاح حســن ,تأثـ يـر قــص الشــعر و رش االبقــار بالمــاء عــى انتاجهــا مــن الحليــب ,رســالة ماجسـ يـت� ,كليــة الزراعــة ,جامعــة بغــداد,
.1982

ف
ف
الصناع ي� اقليم الفرات االوسط ي� العراق ,اطروحة دكتوراه ,أداب ,جامعة بغداد.1996,
الجنا� ,عبد الزهرة  ,واقع اتجاهات التوطن
-4
بي
ي
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ف
ف
 -5الخالــدي ,خلــود عبــدهللا ,اثــر عــرض اليــد العاملــة والطلــب عليهــا ي� تنميــة االقتصاديــة ي� الع ـراق ( , )1980- 1957رســالة ماجسـ يـت� ,كليــة
االدارة واالقتصــاد ,جامعــة بغــداد .1975

ف
ف
ـبيع ,نعيمــة بنــت ســعد بــن عبــدهللا ,حيوانــات اللحــوم الحم ـراء وبعــض منتجاتهــا ي� المملكــة العربيــة الســعودية ,دراســة ي� الجغرافيــا
 -6السـ ي
االقتصاديــة ,دكتــوراه ,كليــة أداب ,وكالــة الرئاســة لكليــات البنــات.1992 ,
ف
ف
ا� لواقــع واســتخدام المــوارد المائيــة ي� محافظــة الســليمانية وافاقهــا المســتقبلية ,دكتــوراه ,كليــة
 -7عــاء الديــن ,عطــا محمــد  ,التحليــل الجغ ـر ي
العلــوم االنســانية ,جامعــة الســليمانية.2012,
ف
ف
ن
ـكا� النتــاج المحاصيــل الزراعيــة الغذائيــة الصيفيــة ي� محافظــة الســليمانية دراســة ي� الجغرافيــة الزراعيــة,
 -8براخــاس ,محمــد خليــل ,التبايــن المـ ي
رســالة ماجسـ يـت� ,الكليــة العلــوم االنســانية ,قســم الجغرافيــة ,جامعــة الســليمانية.2010 ,
ف
ف
 -9فــؤاد ,مهربــان نوشـ يـروان  ,محافظــة الســليمانية دراســة ي� الجغرافيــة اإلقليميــة أطروحــة دكتــوراه كليــة العلــوم اإلنســانية ي� جامعــة الســليمانية,
.2014
ً
ثالثا :المجلة:

ف
ئ
العر�»  ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية  ،المجلد ،11سنة.2002
الغذا�
ا� لمشكلة االمن
بي
ي
 -1السعدي ,عباس فاضل  « ،التحليل الجغر ي
ق
ف
ئ
ت
ا�» ،مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة  ،المجلــد  ، 19مطبعــة
 -2الســعدي ,عبــاس فاضــل  ،البعــد اســر ج ي
اتي� للحنطــة ي� االمــن الغـ ي
ـذا� الع ـر ي
ن
ـا�  ،بغــداد.1987 ،
العـ ي
ف
ف
 -3الســميع ,محمــود بــدر عـ يـ�  ,فــاح حســن شــنون الكعـ ب يـى ,اثــر المنــاخ ي� تربيــة الحيوانــات المجـ تـرة ي� محافظــة القادســية ,مجلــة البحــوث
ف
ا� ,عــدد .2013 ,18
الجغ ـر ي
ف
ف
ن
ا� لواقــع الـ ثـروة الحيوانيــة ي� الع ـراق ومشــاكلها الطبيعيــة والحياتيــة وإمكانيــات
 -4الســميع ,محمــود بــدر عـ يـ� ,مثــى فاضــل عـ يـ� ,تحليــل جغ ـر ي
تنميتهــا ,جامعــة كوفــة ,مجلــة البحــوث الجغرافيــة.2003 ,
ف
 -5المديرية العامة ث
لل�وة الحيوانية ,االبقار والجاموس ي� العراق ,بغداد.1976 ,

ئ
ـر� لعــام  ،1991مطبعــة المنظمــة العربيــة للتنميــة
ـذا� العـ ب ي
 -6جامعــة الــدول العربيــة  ،المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة  ،اوضــاع االمــن الغـ ي
الزراعيــة ،الخرط ــوم.1992 ،

ف
ئ
ن
ـا� الشــامية والحمــزة  ,مجلــة البحــوث الجغرافيــة ,عــدد  20جامعــة
ـكا� لتوزيـ ـ ــع حيوانــات الماشــية ي� قضـ ي
 -7حســن ,خلــود عــى ,التبايــن المـ ي

القادســية.2014 ,
ام�  ،هاشم ي ن
 -8خوشناو  ،هوشيار محمد ي ن
ياس� حداد  ،رسدار محمد عبدالرحمن  ،خريطة السليمانية  ، 2007 ،مقياس 1:1200000
ف
 -8طاهر ,طلعت محمد ,انعكاســات تدهور الموارد النباتية الطبيعية عىل تنمية ث
ال�وة الحيوانية الرئيســية ي� العراق ,مجلة كلية االداب ,جامعة
االسكندرية ,عدد .2014 ,74

ن ف
ث
ـوا� ي� وادي فاطمــة بالمملكــة ,المجلــة الجغرافيــة العربيــة ,جمعيــة الجغرافيــة
 -9محفــوظ ,عبدالتــواب محمــد ,الــروة الحيوانيــة واالنتــاج الحيـ ي

المرصيــة ,عــدد  ,18الســنة الثامنــة عـ شـر.1986,
ً
رابعا :الدوائر الحكومية:

 -1حكومة اقليم كوردستان العراق ,مديرية العامة االحصاء ف ي� محافظة السليمانية ,قسم نظم المعلومات الجغرافية.2009.
ف
 -2حكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط  ،مديرية التخطيط ي� محافظة السليمانية  ،خارطة محافظة السليمانية االدارية .2009 ،
ش
,المؤ�ات السكانية والب�ن الخدمية واالرتكازية القليم كردستان العراق  ,لسنة .2002
 -3مديرية احصاء السليمانية
 -4مديرية المساحة العسكرية  ،خريطة طبوغرافية لمحافظة السليمانية  ،ط  ، 1988 ، 1مقياس
.100000 :1
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غ� منشورة.2013-2002.
ال ,بيانات ي
 -5اقليم كوردستان العراق ,وزارة النقل والمواصالت ,مديرية انواء الجوية السليمانية و رصد الزلز ي
ئ ف
ف
الما� ي� قرى المحافظة.2004-2003,
 -6اقليم كوردستان العراق  ,وزارة الزراعة والري ,مديرية المياه الجوفية ي� السليمانية ,تقارير عن الوضع
ي
ف
غ� منشورة.
 -7وزارة الزراعة والري  ،المديرية العامة للزراعة ي� السليمانية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،2012 ،بيانات ي
اع.2012 -2000,
 -8مديرية احصاء السليمانية  ,قسم احصاء الزر ي

ف
ض
ا� والمياه ي� محافظة
 -9حكومة اقليم كوردســتان ،وزارة الزراعة والري ،مديرية العامة للزراعة والري الســليمانية ،شــعبة التخطيط ،وضع االر ي
غ� منشــورة).
الســليمانية لســنة (. 2003بيانات ي

ف
ض
ا� الزراعيــة،
 -10حكومــة اقليــم كوردســتان الع ـراق ،وزارة الزراعــة والــري ،المديريــة العامــة الزراعــة والــري ي� محافظــة الســليمانية ،قســم األر ي
احصــاءات زراعيــة لســنوات .2011-2000

ف
 -11اقليــم كوردســتان العـراق ,وزارة الزراعــة والــري  ،المديريــة العامــة للزراعــة والــري ي� الســليمانية  ،قســم التخطيــط والمتابعــة  ،2012 ،بيانــات
غـ يـر منشــورة.
 -12وزارة التخطيــط ,الجهــاز المركــزي لالحصــاء ,نتائــج التعــداد العــام للســكان لســنة ,1977محافظــة الســليمانية ,مطبعــة الجهــاز المركــزي
لالحصاء,بغــداد.1987 ,1978,
,2012غ� منشورة.
 -13مديرية احصاء السليمانية ,بيانات عن عدد سكان حسب الوحدات االدارية القليم كوردستان العراق,
ي
ن
اع .بيانات.2012 .
 -14وزارة التخطيط  ,مديرية احصاء السليمانية  ,قسم احصاء
ي
السكا� ,وقسم احصاء الزر ي
غ� منشورة.
اع ,معلومات ي
 -15اقليم كوردستان العراق ,وزارة الزراعة والري ,مديرية العامة لتخطيط والمتابعة ,قسم انواء الجوي الزر ي
المقابلة:

ف
ف
ش
اع ي� محافظة السليمانية بتاري ــخ .2015-3-25
-1مقابلة السيد فاضل محمود �يف  ،مسؤول قسم القروض ( السلف ) ي� البنك الزر ي
يز
االنكل�ية:
المصدر
1-awrie, R. A.; Ledward, D. A. (2006). Lawrie’s meat science (7th ed.). Cambridge: Woodhead Publishing
Limited,pg109.
2-www.alriyadh.com
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ن
ن
پیسبوو� هەوای شاری کەالر بە گازەکا� یەکەم و دووەم ئۆکسیدی کاربۆن
Air pollution in Kalar City by carbon monoxide and carbon dioxide gases
م .دڵپاک احمد حمە ین
ام�
ش
بە� جوگرافیا/
کۆلێ� پەروەردە/زانکۆی گەرمیان
ج
Dlpak Ahmed Hama Amin

Department of Geography/College of Education/ University of Garmian
Dlpak.ahmed@garmian.edu.krd
پوختە:

ـۆرەکا� پیسـ ن
ن
پیسـ ن
ـبوو� ژینگــە ,کەلــە ئەمــڕۆدا ئــەم گرفتــە ژینگەییــە کارەسـ تـا� بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە هــەر لــە
ـبوو� هــەوا یەکێکــە لــە جـ
ن
ن
ت
ت
چ
ئەگەر� هەوا یەکێکە
کوالێ� هەوا لە شارەکاندا,
اپکرد�
تەندروس� مرۆڤ هەتاوەکو خر
کاریگەرییەکا� لەسەر سیستەیم ژینگەو دەوروبەر و

ڵ
لــە ڕەگــەزە هــەرە گرنگـ ن
ـەکا� پێکهاتــەی ژینگــە و هەرز ت
ان�ینیشــیانە بــە�م لەڕاســتیدا بەبەهاتریــن ڕەگــەزە کــە ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ مرۆڤــدا بەرکەوتــەی
ن
ـتییەکا� ئــەم ڕەگــەزەوە زیـ نـا� لێدەکەوێتــەوە .شــاری کــەالر لــەڕووی جوگرافیــەوە دەکەوێتــە
هەیــە ,بۆیــە هــەر تێکچوونێــک بکەوێتــە پیکهاتــە رسوشـ

ڵ ت
�
ـە� ڕۆژئــاوا� و روبــاری سـ یـروان لەبـ ش
گ�ییــەوە هاوســنورە لەگــەڵ ناحیــەی ڕزگاری لەبـ ش
ـە�
ی
باشــوری ڕۆژهــە�� هەرێــی کوردســتانەوە ,لــەڕووی کار ێ ڕ
ڵ
ـە� ت� و گونــدی بەردەســور لــە باکــورو گونــدی گردەگۆزینــە لەبـ ش
ـە� باشــورییەوە ,لــەڕووی ڕوبــەرەوە شــاری کــەالر ڕوبەرەکــەی (١٧,٣کم)٢یــە,
ڕۆژهـ
ن
ن
گازەکا� یەکــە ئۆکســیدوو دووەم ئۆکســیدی کاربۆنــە لەهــەوای شــارەکەدا ,میتــۆدی
ـانکرد� چڕێـ تـی هەریەکــە لــە
ئامانــیج ئــەم توێژینەوەیــە دەستنیشـ
ن
ن
ن
ن
پێوانەکرد� ئاسـ تـی هەردوو
مەیدا� بۆ
ـەردا�
ئەنجامدا� سـ
پشتپێبەسـ تـراوی توێژینەوەکە بریتییە لە میتۆدی بەراوردکاری و شــیکاری و وەسـ فـی و
گازەکــە لەهــەوای شــارەکەدا.

Air pollution in Kalar City by carbon monoxide and carbon dioxide gases
Air pollution is one of the types of environmental pollutions.Nowadays, This issue leads to other
castrophic problems in the city, from health problems to air poisoning in the ecosystem. Air is a very important
component of the system that is creating life. Though air is the cheapest component of environment, indeed,
it is on of most valuable component of environment. Therefore any changes faced its component, it will affect
the population directly. Kalar city located in the south east of Kurdistan region.it has boundaries with rzgari
district from the west and Sirwan river from the east,whilst it is surrounded by Bardaswr district from the north
and Grdaguzina from the south. According to its space: it is estimated with 17.3km. The purpose behind this
research is to identify the level of carbon monoxide and carbon dioxide gases in the mentioned research area.
The methods used in the research are: comparative, analytical, descriptive and practical throughout visiting the
area to measure the level of pollution in the area.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 479

ن
پیسبوو� هەوا  ,گازی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن  ,گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن
کلییل وشەکان :هەوا,

پێشەیک:

ن
ن
پیسـ ن
ت
ـەزەکا� ژیانــە بۆبوونــەوەرە زینــدووەکان زیاتــر لــە هەریەکــە
گرنگ�یــن ڕەگـ
ـیدارەکا� ژینگــە ,چونکــە هــەوا
ـبوو� هــەوا یەکێکــە لــە گرفتــە مەترسـ
ـەرچاوەکا� پیسـ ن
ن
لــە ئــاو و خــۆراک ,مــرۆڤ بــۆ چەنــد چرکەیــەیک کەمیــش بـ ب ێ
ـبوو� هــەوای ناوچــەی توێژینــەوە زۆرن
ـە� ئــەم ڕەگــەزە ناتوانێــت بــژی .سـ
ت
گرنگ�ینیــان دوکــەڵ و گازی مۆلیــدە ئەهلییــەکان و ئەکــزۆزی ئۆتۆمبێلــەکان و وەرشــەو کارگــە پیشەســازییەکانن کــە زۆرتریــن کاریگەرییــان لەســەر
لــە

ن
پیسـ ن
گازەکا� یەکــەم و دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن کــە دوون لــەگازە زیانبەخشــەکان لەســەر تەندروسـ تـی گشـ تـی ,ئەمــە
ـبوو� هــەوای شــارەکە هەیــە بــە
گ
ـە� ناوچەکــە لەدەرئەنجــایم دەرهاویشــتەی ئــەم گازانــەوە.
ســەرباری زیانگەیانــدن بــە هاوســەن� سیســتەیم ژینگـ ی
ـکەرەکا� هــەوا پێکدەهێنێــت ,و زۆرتریــن زەرەرمەنـ ن
ن
ـدا�
(گازی یەکــەم ئۆکســیدی کاربــۆن گازێــی ژەهراوییــە مەزەندەکـراوە کــە ڕێژەیــەیک بــەرزی پیسـ
ن
ـبوو� هــەواش دانیشـ ن
پیسـ ن
ـیەکا� دڵ و ســنگ ,توێژینــەوەکان دەریانخســتووە تێکـڕای مــردن بــە
ـتوا� شــارەکان و ناوچــە پیشەســازییەکانن بــە نەخۆشـ
ـتوا� شــارەکاندا بەبــەراورد بــە دانیشـ ن
شـ �ـرپەنجەی ســییەکان ڕێژەکــەی زیــاددەکات لــە  %٢٥ـ  %٥٠لەنێــو دانیشـ ن
ـتوا� دێهاتــەکان .
ێ
ن
تن
ئامانجەکا� توێژینەوەکە وا پێویست دەکات ئەم هەنگاوە زانستییانەی خوارەوە بگ�ی ێنەبەر:
گەیش� بە
بۆ

یەکەم :کێشەی توێژینەوە
ن
ن
ن
ت
گرف� ژینگەییان خوڵقاندووە؟
بەگازەکا�  COو  CO2لەناوچەی توێژینەوە
پیسبوو� هەوا
سەرچاوەکا�
 .١ئایا
ن
ن
ن
بەگازەکا�  COو CO2ین
چ� لە ناوچەی توێژینەوەدا؟
پیسبوو� هەوا
سەرچاوەکا�
 .٢دیارترین
ن
ت
گرف� تەندروستیان لێدەکەوێتەوە؟
گازەکا� یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن و دووەم ئۆکسیدی کاربۆن
 .٣ئایا

دووەم :گریمانەی توێژینەوە
ـاوازەکا� پیسـ ن
ن
ـبوو� هــەوا بــەگازی یەکەئۆکســیدی کاربــۆن و دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن لەناوچــەی توێژینــەوە گرفـ تـی دیــارو بەرچــاوی
 .١ســەرچاوە جیـ
ـوو� تەندروسـ تـی مــرۆڤ ,چونکــە زیادبـ ن
ـبوو� ژینگــەو کاریگــەری هەریەکــە لــەم دوو گازە لەســەر خراپبـ ن
ژینگــە� خوڵقانــدووە ,لەوانــە پیسـ ن
ـوو� گازی
ی
دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن کار لەبەرزبوونــەوەی پلـ ن
ـەکا� گەرمــا دەکات و دیــاردەی پەنگخواردنــەوەی گــەریم لێدەکەوێتــەوە کــە یەکێکــە لــە گرفتــە
ژینگەییــەکان ,و گازی یەکــەم ئۆکســیدی کاربۆنیــش گازێــی ژەهـراوی مەترســیدارە.
گازەکا� COو  CO2بریت ـین لــە ئام ـر ن
ن
ن
ازەکا� گواســتنەوە و مۆلیــدە ئەهلییــەکان و کارگــە پیشەســازییەکان و
ـەرچاوەکا� پیســبوون بــە
 .٢دیارتریــن سـ
سـ ن
ـوتا� پاشــماوەکان.
گازەکا� COو  CO2لــەگازە مەترســیدارەکانن لەســەر تەندروسـ تـی مــرۆڤ بەتایبـ ت
ن
.٣
ـە� گازی یەکــەم ئۆکســیدی کاربــۆن کــە گازێــی خنکێنــەرەو کار
لەکۆئەنــدایم هەناســە دەکات.

سێیەم :شوێن و سنوری ناوچەی توێژینەوە

ڵ ت
�
گ�ییــەوە هاوســنورە لەگــەڵ ناحیــەی ڕزگاری لــە بـ ش
ـە� ڕۆژئــاوای
شــاری کــەالر دەکەوێتــە باشــوری ڕۆژهــە�� هەرێــی کوردســتانەوە ,لــەڕووی کار ێ ڕ
ڵ
و ڕوبــاری سـ یـروان لــە بـ ش
ـە� ڕۆژهــە� ت� و گونــدی بەردەســور لــە باکــورەوە و گونــدی گردەگۆزینــە لــە باشــورییەوە ,و لــەڕووی پێگــەی گەردونییــەوە
ڵ
دەکەوێتــە نێــوان بازنـ ن
ـەکا� پـ نـا�(« ) °34 36‹ 08و(« )°34 39 ‹ 24پلــەی باکــوری زەوییــەوە ,و نێــوان هــەردوو هێــی درێــژی(«)° 45 17 ‹ 15
ڵ
(« )° 45 21‹ 50پلــەی ڕۆژهــە� ت� زەوییــەوە ,لــەڕووی ڕووبــەرەوە کــۆی گشـ تـی ڕوبــەری ناوچــەی توێژینــەوە دەگاتــە (١٧.٣کــم )٢بڕوانــە نەخشــەی
ژمــارە(.)١

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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شوێ� جوگر فا� شاری کەالر بەگوێرەی قەزای کەالر و هەرێیم کوردستان و �
ن
ع�اق
ێ

ن
بەبەکارهێنا� بەرنامەی 10.5 Arc GIS
سەرچاوە :کاری توێژەر

چوارەم:
ئامان� توێژینەوە
ج

ن
 .١ئامانــج لــە ئەنجامـ ن
گازەکا� یەکــەم و دووەم ئۆکســیدی کاربۆنــە لەهــەوای ناوچــەی توێژینــەوەدا ,لەگــەڵ
ـدا� ئــەم توێژینەوەیــە زانی ـین چڕێـ تـی
ن
ن
ت
بەڕەچاوکرد� هەموو ئاراستە جوگرافییەکان
ئاس� هەردوو ڕەگەزەکە لە ( )١٠وێستگەی جیاوازی شارەکەدا
شوێنییەکا�
دەرخست�ن جیاوازییە
ن
ـەرچاوەکا� پیســبوون بــەم گازانــە.
و دیارتریــن سـ
ن
تەندروستییەکا� ئەم گازانە لەسەر مرۆڤ.
 .٢ئامانجێیک دیکەی توێژینەوەکە بریتییە لەخستنەڕووی کاریگەرییە خراپە
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گ
پێنجەم :گرن� توێژینەوە:

ـەرچاوەکا� پیسـ ن
ن
گازەکا�  COو CO2بەتایبـ ت
ن
پیسـ ن
ـبوو� هــەوای بــەم گازانــە تێدایــە و
ـە� لــەو شــوێنانەدا کــە سـ
ـبوو� هــەوای ناوچــەی توێژینــەوە بــە
ـتییەکا� هــەردوو گازەکــە وای لــە توێــژەر کــرد گرنـ گـی ئەنجامـ ن
ن
ـدا� ئــەم توێژینەوەیــە هەســت پێبــکات و توێژینەوەکــە
ـە� و تەندروسـ
مەترســییە ژینگـ ی
بەئەنجــام بگەیەنێــت.

شەشەم :میتۆدی توێژینەوە:

ن
میتــۆدی پشــت پێبەسـ تـراوی توێژینەوەکــە پێکهاتــووە لــە میتــۆدی وەسـ فـی و شــیکاری و بــەراوردکاری و پێوانەکـ ن
گازەکا� یەکــەم و دووەم
ـرد� چڕێـ تـی
ـەردا� مەیـ ن
ن
ـدا� توێــژەر بــۆ ناوچــەی توێژینــەوە.
ئۆکســیدی کاربــۆن لــە سـ

حەوتەم :ڕێگای کارکردن:
ڕێگای کارکردن لەم توێژینەوەیەدا :
ن
ن
ن
ن
ن
پێوانەکا� هەوای تێدا وەرگ�ی اوە (بڕوانە نەخشــەی
دیاریکرد�  ١٠وێســتگەی جیاواز کە
مەیدا� بۆ ناوچەی توێژینەوە و
ـەردا�
ئەنجامدا� سـ
١ـ
ژمــارە  ,) ٢بۆزانی ـین چڕێـ تـی و ئاسـ تـی هــەردوو گازی یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن و دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن لەهــەوای ئــەو ناوچانــەدا لــە دوو ڕۆژی
جیــاواز و دوو ت
کا� جیــاواز لەکاتژمـ �ـر ن
ـارودۆ� کــەش و هــەوا لــەڕووی پلـ ن
ێەکا� ( ١١ـ  ١نیــوەڕۆ) ٤(,ـ  ٦ئێــوارە) ,بەڕەچاوکـ ن
خ
ـەکا� گەرمــا و شـ ێ �ـی
ـرد� بـ
ـما� ســاماڵ و ئاسـ ن
هــەواو بــا لــەو دوو ڕۆژەدا لەگــەڵ ئاسـ ن
ـما� بەهــەوردا ,ئەمیــش بەبەکارهێنـ نـا� هــەردوو ئامـ ێ�ـری( Meter+HUMIDITY/ CO2
 ) THERMOMETERو ) carbon monoxide 3-317 testoبڕوانــە وێنــەی ()١
ن
ن
بەکارهێنا� �
بۆدیاریکرد� خاڵەکان لەسەرنەخشە.
٢ـ
ئام�ی GPSMAP78s
ێ
ن
ن
کێشا� نەخشەکاندا.
بەکارهێنا� سیستەیم زانیارییە جوگرافییەکان GISلە
٣ـ

ن
ن
ن
وێنەی ژمارە (� )١
ئام�ەکا� پێوا� گازەکا�  COو CO2
ێ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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نەخشەی ()٢
ن
ن
ن
وێستگەکا� پێوانەکرد� گازەکا� یەکە ئۆکسید و دووەم ئۆکسیدی کاربۆن

ن
بەبەکارهێنا� بەرنامەی.10 Arc GIS 5
سەرچاوە :کاری توێژەر

ن
تەوەری یەکەم :پیسبوو� هەوا
هــەوا لــە تێکەڵەیــەک گازی دیاریکـراوی جیــاواز پێکهاتــووە ,ڕێژەکانیشــیان جیــاوازە ,ئــەم ڕێژەیــەش دەگۆڕێــت لەکاتێکــەوە بــۆکاتێــی تــر و لەوەرزێکــەوە
ڵ
ن
ـەرباریبوو� هەندێــک گازی تــر ,وەک دوکــە� کارگــەکان و ئــەو گازانــەی
بــۆ وەرزێــی تــر و لەناوچەیەکــەوە بــۆ یەکێــی تــر ,ئــەوەش بەهــۆی بەسـ
ڵ
ـە� ســووتانەکان( .)()١بەشــێوەیەیک گشـ تـی هــەوا لەچەنــد گازێــک پێکدێــت کەئەمانــەن :ت
نای�ۆجـین
لەئەکــزۆزی ئۆتۆمبێلەکانــەوە دەردەچێــت و دوکـ

 , %٧٨ئۆکسـ ین
ـج�  ,%٢١دوانەئۆکســیدی کاربــۆن  ,%٠,٣و هەڵــی ئــاو و هەندێــک گازی تــر بەڕێژەیــەیک زۆر کــەم هــەن وەک نیــۆن ,کربتــۆن,
هیلیــۆم ,ئــۆزۆن ,میســان ,هــەرکات گازی تــری جیــاواز لەوانــەی ســەرەوە چــووە نــاو هەواکــەوە ئــەو کاتــە هەواکــە پیــس دەبێــت(.)٢
ـبوو� هــەوا Air Pollutionبریتییــە لــە هەبـ ن
پیسـ ن
ـوو� پیســکەرەکان یاخــود کەرەســتەی پیســکەر لەهــەوادا بەشــێوەیەک کەکاردەکاتــە ســەر
ـەکا� دیکــە( .)٣یاخــود پیسـ ن
تەندروسـ تـی گشـ تـی و خۆشــگوزەر نا� مــرۆ� یاخــود بەشــێوەیەک کــە ئەبێتەهــۆی کاریگەرییــە ژینگەییـ ن
ـبوو� هــەوا ئــەو
ی
گ
ـەر� هــەوا دەبێــت لەدەرئەنجــایم دەرپەڕانـ ن
جــۆرەی پیســبوونە کــە تـ ش
ـد� کەرەســتەی ڕەق یاخــود شــل یــان گازی بەبــڕو چڕێـ تـی نائاسـ یـا� و
ـوو� بـ
نەخــوازراو ,و هــەوا بــە پیــس دادەنرێــت ئەگــەر هاتــوو لــە پێکهاتــە رسوشــتییەکەیدا هــەر کەرەســتەو مادەیــەیک زیــادەو نامــۆ زیــادی کــرد(.)٤
ڵ
ن
ین
دەتوان� پۆلێنیان بکەین لەســەر چەند بنەمایەک
ـکەرەکا� هەوا  Air Pollutantsئەو کەرەســتەو ماددانەن کەهۆکارن لە پیســبووندا,
بە�م پیسـ
ت
گرنگ�ینیــان ئــەو پیســکەرانەن کــە
 ,وەکــو پیســکەرە ســەرەیک و الوەکیــەکان یاخــود پیســکەرە پێوانەییــەکان و پیســکەرە ژەهراوییــەکان و....تــاد لــە
دەنارسێــن بــە پیســکەرە پێوانەییــەکان هــەوا Criteria Air Pollutants
ت
ک�یــت  SO2ئــۆزۆن  O3تەنۆلکــە وردەکان
کەپێکهاتــوون لــە یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن  COدووەم ئۆکســیدی نای�ۆج ـین  NO2دووەم ئۆکســیدی ب
 PMقوڕقۆشــم Pbهایدرۆکاربۆنـ تـا� نـ ت
ـەو�  HCSیــان پێکهاتــە ئەندامییــە بەهەواداچــووەکان VOCsکــە بــە پیســکەرە خنکێنــەرەکان دادەنرێــن(.)١
ـەکا� دەرپەڕانـ ن
و لـ ت
ـد� ڕاســتەوخۆی ئــەم پیســکەرانە لەســەرچاوەکەیەوە ناودەبرێــت بــە پیســکەرە ســەرەکییەکان  Primary Pollutantsوەکــو
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ڵ
ن
ن
ـتگەکا� وزەوە دەردەپەڕێت ,بە�م پیســکەرە
کاربۆ� لە دەرهاویشــتەی بزوێنەی دیزڵ و دووەم ئۆکســیدی گۆگرد کەلە وێسـ
دەنکۆڵەی دەرپەڕیوی
الوەکییــەکان  Secondry Pollutantsبەشــێوەیەیک ڕاســتەوخۆ لەســەرچاوەیەکەوە دەرناپــەڕن ,بەڵکــو لەهــەوادا دروســت دەبــن لەئەنجــایم

کارلێــی کیمیـ یـا� ـ ڕونــایک  Photochemicalوەکــو لــەگازی ئــۆزۆن(.)٢
ن
ت
ـکەرەکا� هــەوای شــارەکان گازی یەکەئۆکســیدی کاربۆنــە  , Carbon Monoxideگازێــی ب ێ
� ڕەنــگ و بــۆن و تامــە ,وگازێکــە
لەگرنگ�یــن پیسـ
ن
ـەکا� کــرداری تــەواو نەســوتانەوە (کــرداری ئۆکسـ ن
دەردەپەڕێــت لـ ت
ـاند� بـ ش
ـووتەمەنیەکا� وەکــو گازی رسوشـ تـی یــان خەڵــوز یــان دار ,هەربۆیــە
ـە�) سـ
ڵ
ن
ـەرەکییەکا� ئــەم گازە دادەنرێــت( . )٣و گازێــی خنکێنــەرە بەهــۆی یەکگرت ـین لەگــەڵ
دوکــە� ئەکــزۆزی ئۆتۆمبێلــەکان بەیەکێــک لەســەرچاوە سـ
ـوتەمە� لە ئامر ن
ن
هیمۆگلۆبی�ن خوێندا و ڕێگرە لە هەناســەدان ,لەئەنجایم سـ ن
ازەکا� گواســتنەوەو پیشەســازییەکانەوە دروســت دەبێت(.)٤
ـووتا� سـ
یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن لــەو گازە ژەهراوییانەیــە کەلەگــەڵ هیمۆگلۆبینــدا یەکدەگرێــت و کرۆبۆکــی هیمۆگلۆب ـین دروســت دەکات ئەمــەش کار لــە
ـەکا� پیسـ ن
ـەکا� مێشــک( .)٥بۆچــوون وایــە کەئــەم گازە هــۆکاری پشـ تـی نیــوەی کێشـ ن
ـە� خانــە دەمارییـ ن
ـەکا� لــەش دەکات بــە تایبـ ت
خانـ ن
ـبوو� هەوایــە
ن
ـتەکا� بەرکەوتـین بــەم گازە دیاریکــردووە کــە نابێــت لــە  ١٠بــەش لەملیۆنــدا زیاتــر بێــت بۆمــاوەی ٨
لــە جیهانــدا .ڕێکخـراوی تەندروسـ تـی جیهـ نـا� ئاسـ
کاتژمـ ێ�ـر و  ٢٥بــەش لــە ملیۆنــدا بۆمــاوەی یــەک کاتژمـ ێ�ـر(.(١
� بۆنە ,و بەگازە ژەهراوییەکان دادەنرێت دەبێتە هۆی خنکان چونکە لەگەڵ هیمۆگلۆبی�ن
� ڕەنگ و ب ێ
بەالم گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن گازێیک ب ێ
خوێندا یەکدەگرێت و لەالیەیک تریشەوە توانای یەکگرت�ن
ین
ین
ئۆکسج� دا کەم دەکاتەوە(.)٢
هیمۆگلۆب� لەگەڵ
ن
ن
ن
ـیدەکا� ت
ـەگازەکا� ماڵەشوشــەییەکانن کــە
نای�ۆج ـین و ئــۆزۆن لـ
گازەکا� میســان و ئۆکسـ
گازی دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن لەگــەڵ هەریەکــە لــە
ڵ
ـوو� ئــەم دیاردەیــە پلـ ن
ـە� بـ ن
ن
ـە� دیاردەیــەیک رسوشــتییە بـ ب ێ
ـەکا�
پەیوەندییــەیک ڕاســتەوخۆیان بــە چاالکییــەکا� مرۆڤــەوە هەیــە ,دیــاردەی مــا� شوشـ ی
ڵ
گەرمــای هــەوا دەگاتــە نێــوان( ١٥ـ ٥ ١٩س) ژێــر ســفر ,بــە�م تێبی ـین ک ـراوە لەمــاوەی ئــەم بیســت ســاڵەی کۆتایــدا بەرزبوونەوەیــەیک تێبینیک ـراو
ڵ
ن
ن
ت
ـو�
لەپلــەکا� گەرمــادا هاتووەتــە ئــاراوە ,ئەمــەش مەتــریس لەســەر ئاســی جیهــا� لێکەوتووەتــەوە بەڕادەیــەک ناونانێــی نــوێ بــۆ دیــاردەی مــا� شوشـ ی
دان ـرا و دیاردەکــە بــە پەنگخواردنــەوەی گــەریم نــاوزەد دەکرێــت  .)٣())Global Warmingگازی دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن کار لــە تەندروسـ تـی
ڵ
ق
مــرۆڤ دەکات دەبێتــە هــۆکاری مــردن و تەمــە� و کــەیم چــاالیک ,ئاسـ تـی ڕێگەپێــدراوی ئــەم گازە ١٠مایکرۆگ ـرام/م( ٣عـ ێ�ـرا�) و  ١٠مایکرۆگ ـرا/م٣
گ
(جیهـ نـا�) ( .)٤دوانــە ئۆکســیدی کاربــۆن لەبــەر� هــەوای زەوی دا هەیــە بەڕێــژەی  % ٠,٠٤کــە دەکاتــە ( ٤٠٠بــەش لەملیــۆن)( CO2 .)٥ژەهراوییــە

لەچــڕی بــەرزدا( )١٠٠٠٠ppm( )%١وا لــە هەنــدێ کــەس دەکات هەســت بــە خەواڵــو بکــەن ,و چــڕی  ٧ـ  %١٠دەبێتــە هــۆی ســەر �ێژ
گ�بوون و
�
سەرئێشــە و کار لــە بین ـین و بیسـ ت ن
کاتژم�ێــک).(١
ـ� دەکات و هەروەهــا دەبیتەهــۆی بورانــەوە لەچەنــد خولەکێکــەوە بۆمــاوەی
ێ
ن
ن
پیسبوو� هەوای ناوچەی توێژینەوە بەهەردوو گازی یەکە ئۆکسیدو دووەم ئۆکسیدی کاربۆن:
تەوەری دووەم:
سەرچاوەکا�
ڵ
ناوچــەی توێژینــەوە کەشــاری کــەالر دەگرێتــەوە یەکێکــە لــە شــارە قەرەباڵغــەکان لــەڕووی ژمــارەی دانیشــتوانەوە ,لەســا�  ٢٠١٧ژمــارەی

دانیشــتوانەکەی نزیکــەی  ١٣٨٤٨٨کــەس بــووە ,لەســەر ڕووبــەری ١٧.٣کــم ٢دا ,ئــەم ژمــارە زۆرەش وای کــردووە کــە داواکارییەکانیــان زیــاد بــکات
ن
ن
ن
ت
پیسبوو� هەواش
سەرچاوەکا�
گرنگ�ین
اکت�یزەکرد� چەندین چاالیک جۆراوجۆر لەشارەکەدا هاتووەتە ئاراوە,
لەبەکارهێنانە جۆراوجۆرەکان و پر
ن
ـتەکرد� گازە
بریتـین لــە قەرەباڵـیغ هاتووچــۆ ,کارگــە پیشەســازییەکان و زۆری ژمــارەی مۆلیــدە ئەهلییــەکان لــە شــارەکەدا ,هــۆکاری ســەرەیک دەرهاویشـ
زیانبەخشــەکانن بــۆ نــاو هــەوای شــارەکە لەسەرووشــیانەوە هــەردوو گازی یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن و دووەم ئۆکســیدی کاربۆنــن ,وەکــو لەخشــتەی
ـەرچاوەکا� پیسـ ن
ن
ـبوو� هــەوا ڕوون کراوەتــەوە.
خــوارەوەدا ڕێــژەی بەشــداری هەریەکــە لەسـ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ن
خشتەی ( )١ڕێژەی سەدی کاریگەری سەرچاوەی پیسبوو� هەوا

ف
ســەرچاوە:صبيح جاســم كاطــع واخــرون ,التلــوث الهــواء والمخاطــر البيئيــة الناتجــة عــن عــوادم المركبــات ي� محافظــة البرصة,العــدد الثالــث العـ شـر,
المجلدالســابع ,مجلــة ميســان للدراســات االكاديميــة ,جامعــة ميســان ,2008,ص.2
ش
ـاالنە� دەگاتــە
ناوچــەی توێژینــەوە دەکەوێتــە هەرێــی ئاووهــەوای نیمچــە وشــک ,کەتێکـڕای پلــەی گــەریم دەگاتــە ٥ ٢٢,٩س و تێکـڕای بــار نا� سـ
٢٦٨,٦ملــم ,و تێکـڕای ســاالنەی ش ێ
� دەگاتــە  ,%٣٤و بــای بــاوی ناوچەکــەش بــای باشــور و هەروەهــا بــای باشــوری ڕۆژئاوایــە.
ن
ن
پیسکەرەکا� هەوا لەناوچەی تویژینەوەدا.
زیادبوو�
هەموو ئەم گۆڕاوانەی ئاووهەواش کاریگەرییان هەیە لە
ن
گازەکا� یەکە ئۆکسیدو دووەم ئۆکسیدی کاربۆن لەناوچەی توێژینەوە:
تەوەری سێیەم :چڕی

ن
ن
ـاوازەکا� شــارەکەدا لەخشــتەی خــوارەوەدا
گازەکا� یەکەئۆکســیدی کاربــۆن و دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن لــە هــەر ( )١٠دە وێســتگە جیـ
چــڕی

خراوەتــەڕوو:
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خشتەی ()٢

ن
چڕی هەردوو گازی یەکەم ئۆکسیدو دووەم ئۆکسیدی کاربۆن لە وێستگەکا� ناوچەی توێژینەوە

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ن
ن
سەرچاوە:
مەیدا� توێژەر بۆناوچەی توێژینەوەو پێوانەی چڕی هەردوو گازی COو .CO2
سەردا�
ن
گازەکا� یەکەئۆکســیدی کاربــۆن و دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن لــە وێســتگە جیاوازەکانــدا
لەخشــتەکەوە ئــەوە ڕوون دەبێتــەوە کــە چڕێـ تـی هەریەکــە لــە
ـد� ئــەم گازانــە بەتایبـ ت
ـەرچاوەکا� دەرپەڕانـ ن
ن
ـە�
گۆڕانــکاری تێدەکەوێــت ئەمــەش بەهــۆی کۆمەڵێــک هــۆکارەوە لەوانــە نزیــی ناوچەکــە لەسـ

ڵ
(دەرهاویشــتەی ئۆتۆمبێلەکان لە ناوچەی ترافیکدا ,دەرهاویشــتەی دوکە� مۆلیدەکان ,کارگە پیشەســازییەکان.....هتد) ,ئەمە ســەرباری جیاوازی
فاکتــەرە ئاووهەواییـ ن
ـەکا� وەکــو خـ ێ�ـر یا� بــا و ش ێ
� کــە دوو هــۆکاری کاران لــە کــەم و زۆری چــڕی گازەکانــدا ,هەربۆیــە توێــژەر دوو بــەرواری جیــاوازی
هەڵـ ژـرار بــۆ پێوانـ ن
ـەکا� ئەوانیــش بــەرواری  ٢٠١٩/٣/١کەڕۆژێــی شــێدارترو خـ ێ�ـر یا� بــا کەمـ تـر بــوو و هەروەهــا ئاســمان هــەوراوی بــوو کەئــەم فاکتەرانــە
ب
گازەکا� نــاو هــەوا چونکــە دەبنــە هــۆکاری یارمـ ت
ن
ن
کاریگەرییــان هەیــە لەزیادبـ ن
ـە� دەری مانــەوەی گازەکان لەهەوادا,بــەراورد بەمــە
ـتەکا�
ـوو� ئاسـ
بــەرواری دووەم ڕۆژى  ٢٠١٩/٣/٦بــوو کــە ڕۆژێــک بــوو خـ ێ�ـر یا� بــا زیاتربــوو واتــا هــەوا ســەقامگ�ی نەبوو و ڕێــژەی ش ێ
� کــەم بــوو لەهــەوای ناوچەکــەدا و
ن
ـە� ڵب�وەپێکـ ن
ئاســمان خۆرەتــاو بــوو ,ئەمــەش وای کــرد کــە چڕێـ تـی گازەکان کەمـ تـر بــن بــەراورد بــەڕۆژی یەکــەم ,چونکــە ئــەو فاکتەرانــە یارمـ ت
گازەکا�
ـرد�
ن
ـاوازەکا� پێوانەکانــدا کــەم و زۆری تێدەکــەوت
نــاو هــەوا دەدەن و چڕێـ تـی کەمـ تـر دەکەنــەوە ,گومـ نـا� تێــدا نیــە کــە ئــەم فاکتەرانــەش لــە وێســتگە جیـ
و جیــاوازی لــە چڕێتیەکانیشــدا دروســت دەکــرد .هەروەهــا ئــەو کاتــە جیاوازانــەش کــە توێــژەر لەمــاوەی ئــەو دوو ڕۆژەدا پێوانـ ن
ـەکا� تێــدا وەرگرتــوون
ن
گازەکا� یەکــەم ئۆکســیدو دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن لــە هــەوای
دیســانەوە ئــەوە ڕوون دەکاتــەوە کــە جیــاوازی کاتیــش هەیــە لــە کــەم و زۆری چــڕی
ناوچەکــەدا.

وەکو لەخشتەکەوە دەردەکەوێت جیاوازییە شوێنیەکان لەوێستگەکاندا بەم شێوەیەیە:

ن
ـوێنییەکا� چرێـ تـی
هــەردوو وێســتگەی ( )١و ( )٦دوو وێســتگەن جیــاواز لــە ئــەو هەشــت وێســتگەکەی دیکــە وەرگـ یـراون بۆدەرخســت�ن جیاوازییــە شـ
ن
ـەرەکییەکا� دەرهاویشــتەی گازەکان وەکــو قەرەباڵـیغ
گازەکان لەناوچــەی توێژینــەوەدا چونکــە ئــەم دوو وێســتگەیە دوور دەکەونــەوە لەســەرچاوە سـ

ن
ـدەکا� کارەبــا و کارگــە پیشەســازییەکان بۆیــە وەکــو دەبینی ـین چــڕی گازی یەکــە ئۆکســید (٠بەش/ملیۆن)ێکــدا لــەو
هاتووچــۆ و ئۆتۆمبێلــەکان و مۆلیـ
ڵ
ـە�م لــە هەبـ ن
ـوو� ش ێ
ڕۆژەی کــە بــا خـ ێ�ـر یا� هەبــوو و هــەواش وشــک بــوو بـ
� و کــەیم خـ ێ�ـر یا� بــا دا لــەم ناوچانەشــدا ( )٥( ,) ٧بەش/ملیــۆن تۆمارک ـرا,
ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی ئــەو دوو وێســتگەیە نزیکــن لــە ڕوبــەری ســەوز یا� و دارودرەخــت .بەرزتریــن ئاسـ تـی گازی  COلــە فلکــەی نــاو بــازاڕ تۆمارک ـرا
کــە دەگاتــە (٢٧بەش/ملیــۆن) کەئەمــەش ئاســتێیک بــەرزەو هۆکارەکــەش بۆئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە ناوچەکــە داخـراو تــرەو قەرەباڵـیغ هاتووچــۆی زۆر
تێدەکەوێــت .و بەدوایــدا ناوچــەی پیشەســازی دێــت کــە (٢٥بەش/ملیــۆن)ی تێــدا تۆمارک ـراوە چونکــە کارگــەکان هۆکارێکــن لــە دەرپەڕانـ ن
ـد� ئــەم
گازەدا .بڕوانــە شــێوەی ژمــارە()١
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ن
شێوەی ( )١چڕی گازی یەکەئۆکسیدی کاربۆن  COلەوێستگەکا� ناوچەی توێژینەوە

سەرچاوە :کاری توێژەری پشت بەست بە خشتەی ژمارە ()٢
هەر� لەبارەی گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن  ) )CO2ەوەیە ,ئاستەکان بەم شێوەیە بوون:
چ
ناوچــەی پیشەســازی (٣٤٨٨بەش/ملیــۆن) ,هــۆکاری بــەرزی ئــەم ڕێژەیــەش بــۆ زۆری دەرهاویشــتەی گازەکــە دەگەڕێتــەوە لەڕێگــەی کارگەکانــەوە,
لەگەڵ سـ ن
ـوتا� پاشــماوەو خاشــایک ناوچەکە لەالیەن کرێکار نا� ناوچەی پیشەســازییەوە ,هەروەها بە دوایدا فلکەی ترافییک ناوبازاڕ کە ئاســتەکەی
لـ ت
ـەکا� تۆمارکردنەکــەدا گەیشــتە (٢١٨٤بەش/ملیــۆن) ,ئەمــەش بــۆ قەرەباڵـیغ هاتووچــۆی تۆتۆمبێلــەکان و زۆری ژمــارەی کاســبکار نا� ئــەم ناوچەیــە
ڵ
نزم�یــن چڕیــش کەوتووەتــە باشــوری ناوچــەی توێژینــەوە لەنزیــک باخـ ن
دەگەڕێتــەوە ,و ت
ـەکا� قــە�ی شـ ێ�ـروانە کــە بڕەکــەی گەشــتووەتە (٨٣٦بــەش/
ن
�
ملیۆن)
ئاستەکا� تر لەو نێوەندەدان ,ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە چڕی گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن
لەکاتژم�  ١١,٤٥ـ ١٢ی نیوەڕۆ ,پاشان
ێ
لــە هەمــوو وێســتگەکاندا بــەرزە .بڕوانــە شــێوەی ژمــارە ()٢
ن
لەوێستگەکا� ناوچەی توێژینەوە
شێوەی( )٢چڕی گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن

سەرچاوە :کاری توێژەر پشت بەست بە خشتەی ژمارە ()٢

تەوەری چوارەم :دەرئەنجامەکان
ین
گەشت�:
لەکۆتا� توێژینەوەکەدا بەم دەرئەنجامانەی خوارەوە
ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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گ
ـەر� هــەوا دەبێــت لەدەرئەنجــایم دەرپەڕانـ ن
.١پیسـ ن
ـبوو� هــەوا ئــەو جــۆرەی پیســبوونە کــە تـ ش
ـد� کەرەســتەی ڕەق یاخــود شــل یــان گازی بەبــڕو
ـوو� بـ
چڕێـ تـی نائاسـ یـا� و نەخــوازراو ,و هــەوا بــە پیــس دادەنرێــت ئەگــەر هاتــوو لــە پێکهاتــە رسوشــتییەکەیدا هــەر کەرەســتەو مادەیــەیک زیــادەو نامــۆ زیــادی

کــرد.
ن
ت
ـکەرەکا� هــەوای شــارەکان گازی یەکەئۆکســیدی کاربۆنــە  , Carbon Monoxideگازێــی ب ێ
.٢
� ڕەنــگ و بــۆن و تامــە ,وگازێکــە
لەگرنگ�یــن پیسـ
دەردەپەڕێــت لـ ت
ـەکا� کــرداری تــەواو نەســوتانەوە ,گازێــی خنکێنــەرە بەهــۆی یەکگرت ـین لەگــەڵ هیمۆگلۆبی ـین خوێنــدا و ڕێگــرە لــە هەناســەدان,
ـوتەمە� لــە ئام ـر ن
ن
ن
ازەکا� گواســتنەوەو پیشەســازییەکانەوە دروســت دەبێــت.
ـووتا� سـ
لەئەنجــایم سـ
� بۆنــە ,و بــەگازە ژەهراوییــەکان دادەنرێــت دەبێتــە هــۆی خنــکان چونکــە لەگــەڵ هیمۆگلۆبیـین
� ڕەنــگ و ب ێ
 .٣گازی دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن گازێــی ب ێ
خوێندا یەکدەگرێت و لەالیەیک تریشەوە توانای یەکگرت�ن
ین
ین
ئۆکسج� دا کەم دەکاتەوە ,هەروەها یەکێکە لە گازە گەرمکەرەکان
هیمۆگلۆب� لەگەڵ
کەدیاردەی پەنگخواردنەوەی گەریم لێدەکەوێتەوە ,وەئەم دیاردەیەش گرفتێیک ژینگەییە.
ت
ئاس� گازی  COلە فلکەی ناو بازاڕ تۆمارکرا کە دەگاتە (٢٧بەش/ملیۆن) کەئەمەش ئاستێیک بەرزەو هۆکارەکەش بۆئەوە دەگەڕێتەوە
 .٤بەرزترین
کــە ناوچەکــە داخـراو تــرەو قەرەباڵـیغ هاتووچــۆی زۆر تێدەکەوێــت .و بەدوایــدا ناوچــەی پیشەســازی دێــت کــە (٢٥بەش/ملیــۆن)ی تێــدا تۆمارکـراوە
چونکە کارگەکان هۆکارێکن لە دەرپەڕ ن
ت
ونزم�ین ئاســتیش لە وێســتگەی یەکەم و شەشــەمدا تۆمارکراوە کە ( ٠بەش/ملیۆن) بوو.
اند� ئەم گازەدا.
هەر� لەبارەی گازی دووەم ئۆکســیدی کاربۆن  ) )CO2ەوەیە ,ناوچەی پیشەســازی بەرزترین ئاسـ تـی تێدا تۆمارکراوە کە دەگاتە (٣٤٨٨بەش/
.٥
چ
ملیــۆن) ,هــۆکاری بــەرزی ئــەم ڕێژەیــەش بــۆ زۆری دەرهاویشــتەی گازەکــە دەگەڕێتــەوە لەڕێگــەی کارگەکانــەوە ,بــە دوایــدا فلکــەی ترافیــی ناوبــازاڕ کــە
ئاســتەکەی لـ ت
ـەکا� تۆمارکردنەکــەدا گەیشــتە (٢١٨٤بەش/ملیــۆن) ,ئەمــەش بــۆ قەرەباڵ ـیغ هاتووچــۆی تۆتۆمبێلــەکان و زۆری ژمــارەی کاســبکار نا�

ڵ
نزم�یــن چڕیــش کەوتووەتــە باشــوری ناوچــەی توێژینــەوە لەنزیــک باخـ ن
ئــەم ناوچەیــە دەگەڕێتــەوە ,و ت
ـەکا� قــە�ی شـ ێ�ـروانە کــە بڕەکــەی گەشــتووەتە
(٨٣٦بەش/ملیــۆن).

تەوەری پینجەم:ڕاسپاردەو پێشنیارەکان

ن
ین
پیسبوو� هەوا بکەین لەڕێگەی :
دەتوان� ڕێگری لە

ـد� دارودرەخــت و زۆرکـ ن
ـەکا� هــەوا لەڕێگــەی چانـ ن
.١ڕێکخســت�ن پێکهاتـ ن
ـرد� ڕوبــەری ســەوز یا� ,چونکــە ســەوز یا� هــەوا پاکدەکاتــەوەو بڕێــی زۆر
ئۆکسـ ین
ـج� بەرهەمدێنێــت و مــرۆڤ و ئــاژەڵ ســودی لێوەردەگرێــت.
 .٢دانـ نـا� ســنورێک بــۆ ئــەو پیســکەرانەی لــە کارگەکانــەوە بەرهــەم دێــن ,دەبێــت کاری جــدی بکرێــت بــۆ ئــەو ئاوێتــە ژەهراوییانــەی کــە لــە کارگەکانــەوە
بەرهــەم دێــت ئەویــش لەڕێگــەی:
أ ـ چارەسەر ن
کرد� ئەو پاشەڕۆو پاشماوانەی کە لە کارگەکانەوە بەرهەم دێن ,پێش ئەوەی فڕی بدرێنە ژینگەوە.
ن
ن
ت
ن
سەرپێچیەکا� دوبارەکردەوە.
ڕودا� هەر سەرپێچییەیک ژینگەییدا ,داخست�ن کارگەکە ئەگەر
لەکا�
توندکرد� سز ا لەسەر کارگەکان
بـ
ن
ج ـ ئەنجامـ ن
ـەپیدا� تــەواو لەهەمــوو کارگــە کۆنەکانــدا و خۆڕزگارکــردن لــە هەمــوو ئــەو ئامـ �ـرو ئام ـرازو دەزگا کۆنانــەی کــە پیسـ ن
ـدا� گەشـ
ـبوو�
ێ
لێدەکەوێتــەوە .
ن
پابەندکرد� کارگە پیشەسازییەکان بەبەست�ن فلتەر لەسەر دوکەڵ ش
کێ� کارگەکان و دەبێت لەبەرزاییەیک زۆردا بێت و دوور بێت لەدانیشتوان
دـ
و بەردەوامیش پاک بکرێتەوە.
کاتژم� ن
�
ێەکا� کارکردن لە کارگەکاندا لەڕۆژێکدا کە ئەمیش سودی دەبیت بۆ کەمکردنەوەی گازە دەرپەڕیوەکان.
ه ـ کەمکردنەوەی
ـەو� ڕەش لەنانەواخانەکاندا,لەبەرئــەوە گازەژەهراوییــەکان دەرهاویشــتەدەکەن ,و ڕێگریکــردن لەسـ ن
 .٣ڕێگریکــردن لەبەکارهێنـ نـا� نـ ت
ـوتا� خەڵــوز
باش� وایە ن
زیانبەخ� وەکو یەکەئۆکسیدی کاربۆن دەردەپەڕێت ,ت
ش
کارەبا� لەبری ئەوە بەکاربــهێ�ن ێت.
فڕ�
لەکرداری برژاندندا کەبەهۆیەوە گازی
ی
 .٤دانـ نـا� ســنورێک بۆئــەو پیســبوونەی کەلەدەرهاویشــتەی هۆیـ ن
ـەکا� گواســتنەوەو دروســت دەبێــت ,زۆرینــەی گازە ژەه ـراوی و زیانبەخشــەکان
دەرهاویشــتەی ئۆتۆمبێــل و هۆیـ ن
ـەکا� دیکــەی گواســتنەوەن ,بۆیــە پێویســتە زۆر کار لەســەر ئــەم هۆیانــەی گواســتنەوە بکرێــت بۆکەمکردنــەوەی
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مەتــریس پیسـ ن
ـبوو� هــەوا ئەویــش لەڕێگــەی:
ڵ
ن
ن
مەرجەکا� توندوتۆ� و سەالمەتیان تێدا نیە.
کارپێنەکرد� ئەو هۆیانەی گواستنەوە کە پێچەوانەی یاسا ژینگەییەکانن و
أـ
ـەکا� تازەکردنــەوەی مۆڵەتــدا پشــکنی�ن ورد بــۆ هەمــوو هۆیـ ن
ب ـ لـ ت
ـەکا� گواســتنەوە بکرێــت ,بزوێنــەرو ماشــی�ن هەموویــان دەربخرێــت هەتــا دڵنیــا بـین
ڵ
ت
لــە مەرجـ ن
ـەالمە�.
ـەکا� توندوتــۆ� و سـ
ـاوە� هۆیـ ن
ـرد� خـ ن
ج ـ پابەندکـ ن
ـەکا� گواســتنەوە بەدانـ نـا� ئامـ �ـری گــۆڕەری یارمەتیــدەر  Catalytic Converterکــە کاردەکات بــۆ ئۆکسـ ن
ـاند� گازە
ێ
ن
زیانبەخشەکا� ئەکزۆزی ئۆتۆمبێل (هایدرۆکاربۆنات و یەکە ئۆکسیدی کاربۆن) ,وادەکات کرداری ئۆکساندن بەسەر هەریەکە لە هایدرۆکاربۆنات
و یەکەئۆکســیدی کاربــۆن ڕووبــدات و بیــان گۆڕێــت بــۆ دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن و هەڵــی ئــاو کــە زیانیــان کەمـ تـرە.
ـەکا� گواســتنەوەی گشـ تـی لەبــری گواســتنەوەی تایبـ ت
ـدا� بەکارهێنـ نـا� هۆیـ ن
د ـ هانـ ن
ـە� ,بۆکەمکردنــەوەی قەبــارەی هاتووچــۆ و کەمکردنــەوەی ڕێــژەی
دەرهاویشــتەکان.
ـەکا� شــارەکەدا ,و بــەردەوام چاودێریکـ ن
 .٥کەمکردنــەوەی ژمــارەی مۆلیــدە ئەهلییــەکان لەنــاو گەڕەکـ ن
ـرد� چاککردنــەوەو پاراســت�ن مۆلیــدەکان و
هانـ ن
ـدا� خــاوەن مۆلیــدەکان بــە دانـ نـا� مۆلیــدە تــازەو کوالێـ تـی بــەرزەکان ,و دانـ نـا� ئامـ ێ�ـری تایبــەت لەســەر دوکەڵکێشــەکانیان بــۆ پاککردنــەوەی دوکــەڵ
ـەکا� زۆر لەزەوییــەوە و چانـ ن
لــە گازە زیانبەخشــەکان و بەرزکردنــەوەی دوکــەڵ کێشــەکانیان بــۆ بەرزاییـ ن
ـد� درەخـ تـی چڕوپــڕ بــەدەوری دیواربەنــدی
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مهترســییه جیۆمۆرفیی ـهكان و كاریگ ـهرى لهس ـهر جوڵ ـهى هاتووچــۆ ل ـه ڕێــگاى دهروازهى
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پوخــته

ن
ـنور� پشــته)
ئـهم توێژینهوهیـه كـه ناونیشــا� (مهترســییه جیۆمۆرفییـهكان و كاریگـهرى لهسـهر جوڵـهى هاتووچــۆ لـه ڕێــگاى دهروازهى سـ ي

ههڵگرتــووه ،لێكۆڵینهوهیهك ـه ل ـه جیۆمۆرفۆلۆجیــاى پراكتیــى ،و تیايــدا كاریگ ـهرى باوتریــن مهترســیی ه جیۆرفیی ـهكان لهس ـهر جوڵ ـهى هاتووچــۆ
لهناوچ ـهى لێكۆڵین ـهوەدا خراو هت ـهڕوو.
ن
سلێما�) جیادهبێتهوه ،و دهكهوێته ناو
سنور� پشته ،ك ه لهڕێگاى (كهالر–
ناوچهى لێكۆڵینهوه بریتیی ه لهو بهشه ڕێگایهى دهروازهى
ي
ئاوزێـ ڵـى سـهرتهك لـه ناحیـهى مهیـ ن
ـدا� سـهربه ئیــدارهى گهرمیــان و بەناحیـهی بهمــۆی سـهربه پارێـزگای ههڵهبجــەدا تێپــەڕ دەبێـت ،واتـ ه دهكهوێتـه

ڵ
كۆتـ یـا� ناوچ ـهى شــاخاوى و س ـهرهتاى ناوچ ـهى نیمچ ـ ه شــاخاوییهوه ل ـ ه ڕۆژه ـه� ت� ههرێــى كوردســتان ،ل ـهڕووى ئهسـ تـرۆنۆمییهو ه ناوچهك ـه
ڵ
دهكهوێت ـه نێــوان دووبازن ـهی پـ نـا� ()°35 °04 °50 - °34 °53 °45ى باكــور ،و نێــوان دوو هێــى درێــژى ()°45 °53 °15 - °45 °36 °50
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ت
 و دهســت، كـه كاردهكهنـه سـهر پرۆسـ ه جیۆمۆرفییـ ه ڕوخێنـهرهكان،گرنگ�یــن ئـهو هۆكارانهیـه
 ئامانــج لـهم توێژینهوهیـ ه خســتنهڕووى.ى ڕۆژهـه�ت
ن
ن
ت
�ن
 بهمهبهسـ تـى،ـنور� پشــته
نیشــانكرد� گرنگ�یــن مهترســیی ه جیۆمۆرفیی ـه بــاوهكان و دیاریكــرد� شــوێ مهترســیدار لهس ـهر ڕێــگاى دهروازهى سـ ي
ن
ـنا� ئامانــیج توێژینهوهكـ ه بــۆ ێ
،س تـهوهرى سـهرهىك دابهشــكراوه
 بۆیـه لهبـهر ڕۆشـ ی،دۆزینـهوهى ڕێگهچــاره بــۆ كهمكردنـهوهى زیانـهكا� ئـهو پرۆســانه
 و ڕێـ ن،ـەكا� ژینگــەی رسوشـ تـی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە و پەیوەندییــان بــە مەترســییە جیۆمۆرفییەكانــەوە
ئهوانیــش (تایبەتمەندییـ ن
 و،ـگاكا� هاتووچــۆ
مهترســیی ه جیۆمۆرفیی ـ ه بــاوه ن
 لێكۆڵینهوهك ـ ه گهیشــته ئ ـهو دهرئهنجام ـهى ك ـه،)كا� ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهو ه و كاریگ ـهرى لهس ـهر جوڵ ـهى هاتووچــۆ

كا� ژینگ ـهى رسوشـ تـى ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهو ه ڕێگ ـه خۆشــكهرن بــۆ چاالككـ ن
تایبهتمهندیی ـه ن
ـرد� ئ ـهو پرۆس ـه جیۆمۆرفییان ـهى دهبنههــۆى مهتــرىس
 ك ـه، و زۆرب ـهى مهترســییهكان لهجــۆرى پرۆس ـه مۆرفۆدایناميكییهكان ـ ه بهتایب ـهت كهوتــن و خ ـز نا� ب ـهرد،ـنور� پشــته
بــۆ س ـهر ڕێــگاى دهروازهى سـ ي
ڵ
ڵ
ڵ
.ـاو� نێــوان ئاوزێــى س ـهرتهك و ئاوزێــى زمــكان ڕوودهدات
ب ـهزۆرى ل ـه دهربهنــدى س ـهرتهك و ناوچ ـهى هێــى جیاك ـهرهوهى ئـ ي

Abstract
This study which is entitled (Geomorphic Hazards and Their Impact on the Transportation Movement in
Pshta Border Port Road), is a study in Applied Geomorphology, that indicates the impact of common geomorphic hazards on transportation movement in the study area.
The study area consists of this part of Pshta border port road that is separate of (Kalar-Sulaimani) road, and
located in the Sartak watershed in Maidan district that belong to Garmian administration and Bamo district
in Halabja governorate, in other mean, it is in the end of mountain area and the begin of sub-mountain area
in Eastern part of Kurdistan region. Astronomically the area is located between two latitudes (34° 53° 45° 3550° 04°°) North, and longitudes (45° 36° 50° - 45° 53° 15°) East. The aim of the study is to identify the
factors that have impact on destructionist geomorphic processes and to determine the most hazardous area
in Pshta border port road, in order to find appropriate solutions to reduce risk of these processes. So in order
to achieve the aim of the study, it is divided into three main sections, (Physical characterestics of the area and
their relation with geomorphic hazards, Transportation roads, and common geomorphic hazards in the study
area and their impact on the transportation movement), finally the study reached to a set of conclusion, physical characterestics of the area led to activate geomorphic processes that cause hazards for the roads in Pshta
border port, also most of hazards are morphodinamical processes such as rock fall and rock slide, that predominantly occure in Sartak gorge and the water dividing line between Sartak and Zmkan watersheds.
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پێشەیك

ن
سـ ڵـا�نەو لەشــوێنە جیاجیـ ن
ـۆرەكا� دەكەونــە بــەر هەڕەشــەی مەترســییە جیۆمۆرفییــە
ـاكا� ســەر ڕووی زەویــدا مــرۆڤ و چاالكییــە جۆربەجـ
ن
اوەكا� دەگات ,ئەمــەش بەگشـ تـی ئــەو مەترســییانە دەگرێتــەوە كــە لەئەنجــایم پرۆســەیەیك
جۆراوجــۆرەكان ,بەمــەش زیـ نـا� زۆر بەمــرۆڤ و دامــەزر

ف
ن
ن
ن
ـتێوەردا� مــرۆڤ
ـێوەكا� ڕووی زەوییــەوە دروســت دەبێــت ,یاخــود هەندێــك جــار دەسـ
ـەرەكا� پێكهات ـین شـ
جیۆمــۆر� ,یــان یەكێــك لــە فاكتـ
یارمەتیــدەر دەبێــت بــۆ ڕوودان یــان توندكـ ن
ـیدار� جیــاواز و لەشــوێ�ن جیــاوازدا ڕوودەدات ,هــەر بۆیــە
ـرد� ئــەو مەترســییانە ,كــە بەپلــەی مەترسـ
ي
ن
ن
ـدا� توێــژەران ,بەئامانــیج دەستنیشــان كـ ن
لــە ئێســتادا ئــەم بابەتــە بووەتــە جێگــەی گرنـ گـی پێـ ن
ڕوودا� ئــەو مەترســییانە و
ـەرەكا�
ـرد� هــۆكارە كاریگـ

كەمكردنــەوەی زیانـ ن
ـەكا� بــۆ مــرۆڤ و دامــەزراوە مرۆییــەكان ,هەروەهــا بــۆ مەبەسـ تـی یارمەتیــدان لەپرۆســەی پالندانــان و دووركەوتنــەوە لــەو شــوێنە
ف
ن
ـۆر� زیاتــرە.
ڕوودا� كارەسـ تـا� رسوشـ تـی و جیۆمـ
مەترســیدارانەی كــە ئەگــەری

كێشەی لێكۆڵینەوە

لەبەر ئەوەی بەڕێژەیەیك بەرچاو جوڵەی هاتووچۆ و بەتایبەت جوڵەی بازر ن
سنور� پشتە ئەنجام دەدرێت،
گا� لەسەر ڕێگای دەروازەی
ي

و لــەڕووی جیۆمۆرفییــەوە ئــەو ڕێگایــە مەتــریس زۆری لەســەرە ،بــەو هۆیــەوە ب�ی ۆكــەی ئــەم توێژینەوەیــە هاتــە ئــاراوە ،و كێشــەی توێژینەوەكــە خــۆی
دەبینێتــەوە لــە:
بەمەبەس� بازر ن
ن
ت
گا� ؟
سنور� پشتە شیاو و گونجاوە بۆ جوڵە و هاتووچۆ
ڕێگاوبا� دەروازەی
 ) 1ئایا تا چەند
ي
 ) 2ئایا جیاوازی ت
كا� و شوێ�ن مەترسییە جیۆمۆرفییەكان لەناوچەی لێكۆڵینەوە چۆنە ؟
ف
 ) 3زۆرترین ئەگەری مەتریس جیۆمۆر� ناوچەكە چ جۆرە پرۆسەیەیك جیۆمۆرفییە ؟

ن
گریما� لێكۆڵینەوە

ڵ
وەك وە�مدانەوەیەیك پێشوەخت بۆ كێشەی توێژینەوەكە ،ئەم گریمانانە دەخرێتەڕوو:
ڕێگاوبا� دەروازەی سنور� پشتە لەبار نییە بۆ جوڵەی هاتووچۆ ،بەتایبەت جوڵەی بازر ن
ن
گا�.
)1
ي
ف
ن
 ) 2جیاوازییەیك بەرچاوی ت
سنور� پشتە.
ڕوودا� مەتریس جیۆمۆر� هەیە ،لەسەر ڕێگای دەروازەی
كا� و شوێ�ن لە
ي
ن
ین
جیۆمۆرف� لە ناوچەی لێكۆڵینەوە.
پرۆسەكا� هەرەسهێنان مەترسیدارترین پرۆسەی
)3

ئامان� لێكۆڵینەوە
ج

ت
گرنگ�یــن ئــەو هۆكارانەیــە ،كــە كاردەكەنــە ســەر پرۆســە جیۆمۆرفییــە ڕوخێنــەرەكان ،و دەســت
ئامانــج لــەم توێژینەوەیــە خســتنەڕووی
ن
ن
ت
�ن
ـنور� پشــتە ،بەمەبەسـ تـی
نیشــانكرد� گرنگ�یــن مەترســییە جیۆمۆرفییــە بــاوەكان و دیاریكــرد� شــوێ مەترســیدار لەســەر ڕێــگای دەروازی سـ ي
دۆزینــەوەی ڕێگەچــارە بــۆ كەمكردنــەوەی زیانـ ن
ـەكا� ئــەو پرۆســانە.

ف
ت
ئەس�ۆنۆیم ناوچەی لێكۆڵینەوە
شوێنگەی جوگرا� و

ن
سلێما�) جیادەبێتەوە ،و دەكەوێتە ناو
سنور� پشتە ،كە لەڕێگای (كەالر –
ناوچەی لێكۆڵینەوە بریتییە لەو بەشە ڕێگایەی دەروازەی
ي
ئاوزێـ ڵـی ســەرتەك لــە ناحیــەی مەیـ ن
ـدا� ســەربە ئیــدارەی گەرمیــان و بەناحیـهی بهمــۆی سـهربه پارێـزگای ههڵهبجــەدا تێپــەڕ دەبێـت ،واتــە دەكەوێتــە
ڵ
كۆتا� ناوچەی شــاخاوی و ســەرەتای ناوچەی نیمچەشــاخاوی لە ڕۆژهە� ت� هەرێیم كوردســتان ،لەڕووی ئەسـ تـرۆنۆمییەوە ناوچەی لێكۆڵینەوە
ی
ڵ
دهكهوێتـ ه نێــوان دووبازنـهی پـ نـا� ()°35 °04 °50 - °34 °53 °45ى باكــور ،و نێــوان دوو هێــى درێــژى ()°45 °53 °15 - °45 °36 °50
ڵ
ى ڕۆژهه�ت ،بڕوانە نهخشهی ژمارە (.)1

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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س تەوەری سەرەیك دابەشكراوە
ڕۆشنا� ئامانجەكەی ,لێكۆڵینەوەكە بۆ ێ
لەبەر
ی

ن
تــەوەری یەكــەم /تایبەتمەندییــەكا� ژینگــەی رسوشـ تـی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە و پەیوەندییــان بــە مەترســییە
جیۆمۆرفییە كا نــە وە

ئامانــج لــەم تــەوەرە خســتنەڕووی تایبەتمەندییـ ن
ـەكا� ژینگــەی رسوشـ تـی ناوچــەی لێكۆڵینەوەیــە ،و مــەودای كاریگەرییــان لەســەر مەترســییە
ن
ت
ج
رسوش�،
جیۆلۆ� ،بەرزونزیم ڕووی زەوی ،ئاووهەوا ،خاك و ڕووەیك
باوەكا� ناوچەكە ،كە ئەوانیش هەریەكە لە (تایبەتمەندی
جیۆمۆرفییە
دەرامـ ت
ـە� ئــاو) دەگرێتــەوە ،بــەم شــێوەیە:

ج
جیۆلۆ� Geologic Characteristics
یەكەم /تایبەتمەندی

ن
زۆر� چەمــاوە بــەرزەكان
ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەكەوێتــە ناوچــەی لێــواری ناجێگـ یـر ( ،)Unstable Shelfبەڕێژەیــەیك زۆر دەكەوێتــە
و ڕێژەیــەیك كــەیم باشــوری ڕۆژئــاوای دەكەوێتــە ســەر پشــتێنەی الوەیك (چەمچەمــاڵ– بەتمــە)ی ن
زۆ� چەمــاوە نزمــەكان (,Jassim, and Goff
ت
ـەرە� ـ ئەفریـیق  ،و ناوچەكــە بــەر جوڵــەی ئەلـ بـی كەوتــووە لەمــاوەی ژیـ نـا� ناوەڕاســت ،كــە بەهــۆی هەڵتــەك
 ،).p56 ,2006كــە بەشــێكن لــە پلەیــی عـ ب
و داتــەیك چینەكانیــەوە پێچاوپێــیچ و درز و شــەق و كەلێـین زۆری لێ دروســت بــووە .و لــەڕووی پێكهاتــەی جیۆلۆجییــەوە وەك لەنەخشــەی ژمــارە
ڵ
ـ� دەركەوتــوون ،هەروەهــا پێكهاتـ ن
()2دا دیــارە ،هەریەكــە لــە پێكهاتـ ن
(با�مبــۆ ،كۆمیتــان ،شـ یـرانش) كــە ســەربە مــاوەی ژیـ نـا� ناوەڕاسـ ت ن
ـەكا�
ـەكا�
(كۆڵــۆش ،جەركــەس ،پیالســی) ســەربە چـ خ
ـا� پالیۆسـین و ئایۆسـ نن
ـی� لەمــاوەی ســێیەم ،و هەریەكــە لــە (فــاریس ســەروو ،فــاریس خــواروو ،بەختیــاری
پ
ـا� مایۆس ـین و پالیۆســی�ن مــاوەی ســێیەمن ،هەروەهــا (نیشــتووی نــوێ) لەنزیــك ڕووبــاری سـ یـروان دەركەوتــووە ،ســەربە چـ خ
خــواروو) لەچـ خ
ـا�
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هۆڵۆســینە لەمــاوەی چــوارەم (.).FAO Northern Iraq, Scale 1\250000

ئەم پێكهاتانە بە ئەســتوری و ڕووبەری جیاواز لە ناوچەی لێكۆڵینەوە دەركەوتوون ،و پێكهاتەی بەردی جیاوازیان هەیە بەزۆریش پێكهاتەكانیان
لەجــۆری بــەردی نیشــتوون و تێكەڵــن بــە بــەردی ڕەق ،بۆیــە توانــای بەرگریكردنیــان بەرانبــەر پرۆســە مۆرفۆئاووهەواكــردەكان جیــاوازە ،بەجۆرێــك
ـەكا� كۆڵــۆش و جەركــەس بــەزۆری لەدۆڵـ ن
پێكهاتــەی پیالســی بــەزۆری لەشــاخەكاندا هەیــە ،لەبەرانبــەردا پێكهاتـ ن
ـەكا� ناوچەكــەدا بەدیدەكرێــت،
پ
ین
ین
لەچ� چی�ن تەنیك لەسەریەك كەوتووی مارڵ و سڵت و لم پێكهاتووە و ئاوی تێدا نییە ،بۆیە تاڕادەیەك
دەبین� پێكهاتەی كۆڵۆش لەبەر ئەوەی
ڵ
یە وكەمـ تـر مەتــریس پرۆســە جیۆمۆرفییـ ن
ـەكا� لێدەكرێــت ،بــە�م پێكهاتــەی پیالسـ پـی لەبــەر ئــەوەی لەنێــوان چینەكانیــدا كانـزای ()glauconite
جێگــر
هەیــە ،ئــەم كانزایــە خـ ێ�ـرا بــە مــەودای گــەریم و شــێداری كاریگــەر دەبێــت ،و دیــاردەی خ ـزان ڕوودەدات ،لەالیــەیك تــرەوە لەبــەر ئــەوەی لەهەندێــك
ڕوودا� ڕۆچـ ن
ن
ـوو� زۆرە.
شــوێن و پێكهاتانــەی ناوچەكــە بەهــۆی كەشــكاری كیمیاییــەوە دیــاردەی كارسـ تـی لێ دروســت بــووە ،لــەو ناوچانــە ئەگــەری

ن
نەخشەی ( )2پێكهاتە جیۆلۆجییەكا� ناوچەی لێكۆڵینەوە

ن
تن
بەس� بە:
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
.250000\1 FAO Northern Iraq, Coordination office, Geological Map of Qaradagh-Kalar Basin, Scale

دووەم /بەرزونزیم ڕووی زەوی Topography

ڵ
هەرچەنــدە ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەكەوێتــە كۆتـ یـا� ناوچــەی شــاخاوی و ســەرەتای ناوچــەی نیمچــە شــاخاوییەوە ،بــە�م لەهەندێــك شــوێنیدا
ن
ئاڵۆزەكا� ناوچەی شــاخاوی هەرێیم كوردســتانە ،بەتایبەت لەدەربەندی
بەرزونزمییەیك هێندە ئاڵۆزی هەیە ،هاوشــێوەی بەرزونزیم ناوچە پێچ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ســەرتەك و ناوچــەی هێـ ڵـی جیاكــەرەوەی ئــاوی نێــوان هــەردوو ئاوزێـ ڵـی ســەرتەك و ئاوزێـ ڵـی زمــكان كــە پلەیــەیك لـ �ێژـری زۆر تونــدی هەیــە ،و ت
نزم�یــن

ڵ
ڵ
ڵ
خــا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەكەوێتــە ئاوڕێژگــەی ئاوزێــی ســەرتەكەوە (316م) و بەرزتریــن خــا� دەكەوێتــە ســنوری جیاكــەرەوەی نێــوان هــەردوو
ئاوزێــڵ كــە دەكاتــە (1761م) لەئاسـ تـی ڕووی دەریــاوە كــە هێڵێــی كەنتــوری بەرزونــزیم چــڕی هەیــە ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە ( ،)3كەواتــە ناوچــەی
ڵ
مەترســیدار لــەڕووی جیۆمۆرفییــەوە بــەزۆری دەربەنــدی ســەرتەك و هێــی جیاكــەرەوەی نێــوان هــەردوو ئاوزێــڵ دەگرێتــەوە.

ڵ
نەخشەی ( )3بەرزونزیم و هێ� كەنتوری ناوچەی لێكۆڵینەوە

ڵ
ن
تن
بەس� بە فاییل مۆدێ� بەرزونزیم ()15m-DEM
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
ی ناوچەی لێكۆڵینەوە.

سێیەم /ئەندازەی �ێژ
ل�ی Slope

ڵ
بەمەبەسـ تـی زیاتر زانی�ن تایبەتمەندی بەرزونزیم ناوچەی لێكۆڵینەوە ،پشــت بە فاییل مۆدی� بەرزونزیم (15m) (Digital Elevations-DEM
ـتكرد� نەخشــەی لـ �ێژـری ()Slopeی ناوچەكــە ،بەپرۆگ ـرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو پۆلێنكـ ن
ن
ـرد� ناوچەكــە بــۆ
 )modelsبەسـ تـراوە ،بــۆ دروسـ
پێنــج ناوچــەی لـ �ێژـری بەپـ �ـی پۆلێنــكاری ( ،)1940 Zinggوەك لــە نەخشــەی ژمــارە ( )4و خشــتەی ژمــارە ( )1دا دیــارە ،پۆلێنكـ ن
ـرد� لـ �ێژـری ناوچــەی
ێ
لێكۆڵین ــەوە ب ــەم ش ــێوەیە:

 ) 1ناوچــەی زەوی ڕووتەخــت :ئــەو ناوچانــە دەگرێتــەوە كــە پلــەی �ێژ
ل�ییــان لــە ( °)1,9كەمـ تـرە ،ئــەم ناوچەیــە بــە ڕووتەخـ تـی و كــەیم لـ �ێژـری و زەوی ڕوو
ئاســان نــارساوە ،ڕووبەرەكــەی دەكاتــە ( 47,65كــم )2بەڕێــژەی ( )%22,1لەكــۆی گشـ تـی ڕووبــەی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە ،ئــەم ناوچەیــە لەئەنجــایم
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ن
اوەكا� ناوچــە بەرزەكانــەوە دروســت بــووە.
نیشــت�ن مــادە ڕاماڵـر

 ) 2ناوچــەی زەوی شــەپۆالوی كــەم :ئــەو ناوچانــە دەگرێتــەوە كــە بەرزونزمییــەیك كەمیــان هەیــە و پلــەی �ێژ
ل�ییــان لەنێــوان (°)7,9–2یــەو ،بــەزەوی
شــەپۆالوی كــەم ناودەبرێــن ،زۆرتریــن ڕووبــەری ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەگرێتــەوە بەڕووبــەری ( 107,36كــم )2وبەڕێــژەی ( )%49,7لەكــۆی گشـ تـی
ڕووبــەری ناوچەكــە.
 ) 3ناوچــەی زەوی شــەپۆالوی :ڕووبــەری ئــەم ناوچەیــە دەكاتــە ( 50,67كــم )2بەرێــژەی ( )%23,4لەكــۆی گشـ تـی ڕووبــەری ناوچــەی لێكۆڵینــەوە،
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
كــە پلــەی �ێژ
ل�ییەكــەی لەنێــوان (°)15,9–8یــە ،لــە ناوەڕاســتەوە بــەرەو باكــوری ڕۆژهــە� ت� ئاوزێــی ســەرتەك دەركەوتــووە ،بــە�م لەئاوزێــی زمــكان
ێەولــەوێ لەســەرجەم بەشـ ن
ـەكا� دەركەوتــووە.
بەشــێوەی پچڕپچــڕ و �ل�
 ) 4ناوچــەی زەوی لێكپچ ـڕاو :ئــەو ناوچانــە دەگرێتــەوە كــە پلــەی �ێژ
ل�یــان لەنێــوان (°)29,9–16یــە ،و ڕووبەرەكــەی دەكاتــە (7,14كــم )2بەرێــژەی
ڵ
ن
ـەرزەكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەركەوتــووە.
( )%3,3لەكــۆی گشـ تـی ڕووبــەری ناوچەكــە ،ئــەم ناوچەیــە بــەزۆری لەنزیــك و الپــا� چیــا بـ
 ) 5ناوچــەی زەوی لێكپچـڕاوی زۆر :ئــەو ناوچانــە دەگرێتــەوە كــە پلــەی �ێژ
ل�ییــان لــە ( °)30زیاتــرە ،و ڕووبەرێــی كــەیم ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەگرێتــەوە

ڵ
گش� ڕووبەری ناوچەكە ،ئەم پلەیەی �ێژ
ت
ل�ی بەزۆری دەربەندی سەرتەك و هێ� جیاكەرەوەی
كە دەكاتە ( 3,28كم )2بەرێژەی ( )%1,5لەكۆی
ڕوودا� پرۆسـ ن
ن
ت
ئــاوی نێــوان هــەردوو ئاوزێــڵ دەگرێتــەوە ،بەهــۆی زۆری پلــەی �ێژ
ـەكا� هەرەســهێنان
بەچاالك�یــن ناوچــەی
ل�ییــەوە ئــەم ناوچەیــە
ف
ـۆر� لێدەكرێــت.
دادەنرێــت ،و زۆرتریــن مەتــریس جیۆمـ

نەخشەی ( )4پلەی �ێژ
ل�ی زەوی لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ڵ
ن
تن
بەس� بە فاییل مۆدێ� بەرزونزیم ()DEM-15m
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ی ناوچەی لێكۆڵینەوە.

ن
پۆلێنكرد� �ێژ
ئاس� بەرزونزیم ناوچەی لێكۆڵینەوە �
ت
بەپ� پۆلێنكاری ()Zingg 1940
ل�ی زەوی و
خشتەی ()1
ێ

ن
تن
بەس� بە:
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( )Arc Map GIS 10.2بەپشت
Stam Marin, GIS Solution Natural Resource Management, Tenewable Natural Resources Foundation and Nation
.88 P ,1999 Academy of Sciences-National Research Council, Washington, Ed
ڵ
ـە� ت� ڕێــگای دەروازەی ســنور� پشــتە هەڵكشـ ین
ـێ� ،زەوی لەئاسـ تـی ڕووی
بەشــێوەیەیك گشـ تـی هەتاوەكــو لەباشــوری ڕۆژئــاواوە بــەرەو باكــوری ڕۆژهـ
ي
ڵ
ڵ
ڵ
دەریــاوە ڕوو لەزیادبــوون دەكات ،تاكــو هێــی جیاكــەرەوەی ئــاوی نێــوان ئاوزێــی ســەرتەك و ئاوزێــی زمــكان ،دواتــر دەســت بەنــزم بوونــەوە دەكات
ڵ
ڵ
تاكــو دەروازەی ناوبـراو لــە ڕۆژهــە� ت� ئاوزێــی زمــكان ،لەســەر ســنوری نێــوان (عـ ێ�ـراق  -ئـ ێ�ـران) ،ئــەم جیاوازییــەی شــوێ�ن لەتایبەتمەنــدی بەرزونــزیم
ـەڕوودا� مەترســییە جیۆمۆرفییـ ن
ن
ـەكا� لێكەوتۆتــەوە.
ناوچــەی لێكۆڵینــەوە ،جیــاوازی شــوێ�ن لـ

چوارەم /ئاووهەوا Climate

ت
ســەبارەت بەئاووهەوای باوی ناوچەی لێكۆڵینەوە بەپشــت بەسـ ت ن
كەنزیك�ین
ئاووهەوا� وێســتگەی كەشــنایس دەربەندیخان
ـ� بەداتای
ی

وێســتگەیه لەناوچــەی لێكۆڵینــەوەوە ،و بەپـ ێ �ـی پۆلێنــكاری ( )1936 Koppenبۆمــان دەركەوێــت ناوچەكــە دەكەوێتــە چوارچێــوەی ئاووهــەوای
نزم�یــن پلــەی گــەریم لەمانـ گـی كانـ ن
نیمچەشــێدارەوە ( ،)°()Csaتێك ـرای پلــەی گــەریم سـ ڵـا�نەی دەكاتــە (°21,1س) كــە ت
ـوو� دووەمدایــە (°8,1س)
گ
ڵ
ڵ
و بەرزتریــن پلــەی گــەریم لەمانــی تەموزدایــە (°33,9س) ،واتــا مــەودای گــەریم ســا�نە دەكاتــە (°25,8س) ،و بــڕی بارانباری ـین ســا�نەی دەكاتــە
ت
ت
�
�
ـژە�
(614,8ملــم) و ڕار یا� ســیفا� دیــاری بارانەكەیــە� ,ســەبارەت بــە خـ ێـر یا� بــا لەناوچــەی لێكۆڵینــەوە ,بەتێك ـرا (1,8م/چركە)یــە و بــڕی شـ ێـی ڕێـ ی
( )%45,6و بــڕی بەهەڵمبوونیــش (240,9ملــم) ،بڕوانــە خشــتەی ژمــارە (.)2
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ڵ ن
ن
خشتەی ( )2تێكڕای ڕەگەزەكا� ئاووهەوای ناوچەی لێكۆڵینەوە لەماوەی نێوان سا�� ()2017-2000

ڵ
سەرچاوەكا� ئاو ،بەڕێوەبەر ت
ن
سەرچاوە /وەز ت
ایە� بەنداوی دەربەندیخان ،ش
بە� كەشنایس ،داتای ب�ونەكراوە.2017 ،
ارە� كشتوكاڵ و
هــۆكاری باری ـین بڕێــی بـ ش
ـا� بــاران لەناوچــەی لێكۆڵینــەوە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی ناوچەكــە دەكەوێتــە ســەر ڕێــڕەوی ئــەو نزمــە
پاڵەپەســتۆیانەی لەدەریــای ناوەڕاســتەوە هەڵدەكەنــە ســەر هەرێــی كوردســتان و لەچوارچێوەیــدا ناوچــەی لێكۆڵینــەوە ئەمــە لەالیــەك ،و لەالیــەیك
ڵ
ت
سیفا� ئاووهەوای كیشوەری هەیە،
تریشەوە تایبەتمەندی بەرزونزیم ڕووی زەوییەكەی ،هەروەها مەودای گەریم ڕۆژانە و سا�نەی بەرزە ،واتا
خ
ـارودۆ� ئاووهــەوای ناوچەكــە ،پرۆســە مۆرفــۆ ئاووهــەوا كردەكانیــان
چونكــە ناوچەكــە دوورە لەپانتـ یـا� ئــاوی فراوانــەوە ،ئــەم تایبەتمەندییــەی بـ
ن
ن
ڕوودا� مەتــریس
ڕوودا� پرۆســە مۆرفــۆ داینامیكییــەكان و
چاالككــردووە ،بەتایبــەت ڕاماڵی ـین ئــاوی و كەشــكاری ف�یز یـ یـا� ،كــە ڕێگەخۆشــكەرن بــۆ
ڵ
ف
جیۆمــۆر� ,هەروەهــا جگــە لەبارانباریــن ,ســا�نە و لــەوەرزی زســتاندا ناوچــەی لێكۆڵینــەوە بڕێــی دیــار بەفــری لێ دەبارێــت ,بەمــەش بەفرباریــن
دەبێتــە مەتــریس بــۆ ســەر ڕێگاكــە و جوڵــەی هاتووچــۆ ,بەتایبــەت لەبەرئــەوەی كــە رسوشـ تـی ڕێگاوبـ نـا� ناوچەكــە و تایبەتمەندییــە جیۆمۆرفییەكــەی
ن
ـەزەكا� تــری ئاووهــەوا بەپـ ێ �ـی وەرز ,بەتایبــەت پلــەی گــەریم و
بەشــێوەیەكە كــە بەرزونــزیم و پێچاوپێــیچ زۆری تێدایــە ,جگــە لەوانــەش جیــاوازی ڕەگـ
ـەكا� كەشــكاری بەتایبــەت كەشــكاری ف�یز یــا� لەناوچەكــەدا چــاالك بێــت پرۆسـ ن
وشــی و شــێداری وایكــردووە پرۆسـ ن
ـەكا� هەرەســهێنان �
خ�اتــر بــكات.
ێ
ی

ت
رسوش� Soil and Natural Plant
پێنجەم /خاك و ڕووەیك

ق
بەپـ ێ �ـی ئــەو پۆلێنكارییــەی زانــای هۆڵەنــدی ( )1960 Burringبــۆ خــایك عـ ێ�ـرا� كــردووە ،لــە ناوچــەی لێكۆڵینــەوە سێ جــۆری خــاك بــە

ئەســتوری و تایبەتمەنــدی جیــاواز دەركەوتــوون ,كــە بریتـین لــە (خــایك چیــاكان ،و خــایك گەنــم ڕەنــگ ،و خــایك الفاوكــرد) ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە (،)5
ێژەكان دەگرێتــەوە ،كــە ڕووپۆشــێیك خــایك كەمیــان بەســەرەوەیە ،ئەمــەش بەهــۆی داڕووتـ نـا� ئــاوی
بەجۆرێــك خــایك چیــاكان لوتكــە بــەرز و الپاڵــە لـ �ـر

گ
گ
ـاوە� خۆڵەمێـ شـی
و بـ یـا� و بەفــری كەڵەكــە بــوو (قارەمــان ،1999 ،ل ،)95هەروەهــا خــایك گەنــم ڕەنــگ كــە لەســەرەوە ڕەنــی قاوەییــە بــۆ ڕەنــی قـ ی
ڵ
ن
ـتییەكا� گیــای
دەگۆڕێــت ،چینێــك لــە كلــی كۆبــووەوە لەقــو� ی� (30–25ســم)دا هەیــە و ڕێــژەی مــاددەی ئەنــدایم لــە ()%2–1ە ،ڕووەكــە رسوشـ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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كــورت و درێــژ و زبــر دەگرێتــەوە (قارەمــان ،1999 ،ل ،)94و بەشــێیك دیاریك ـراو لەناوەڕاسـ تـی ناحیــەی بەمــۆ و باشــوری دەربەنــدی ســەرتەك تاكــو

نزیــك ڕووبــاری سـ یـروان دەگرێتــەوە ،جگــە لەوانــەش خــایك الفاوكــرد لــە هــەردوو دیــوی ڕووبــاری سـ یـروان لــە نزیــك جیابونــەوەی ڕێگاكــە لــە ڕێــگای
(كــەالر– سـ ن
ـلێما�) بەڕێژەیــەیك كــەم دەركەوتــووە.

ن
نەخشەی ( )5جۆرەكا� خاك لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ســەرچاوە /كاری توێــژەران لەڕێگــەی بەكارهێنـ نـا� پرۆگـرایم ( )10.2 Arc Map GISبەپشــت بەسـ ت ن
ـ� بــەBurring, Soil and soil conditions:
.1960 ,in Iraq, Exploratory Soil map of Iraq, Bahgdad
س جــۆر ڕووەیك رسوشـ تـی بــەدی دەكرێــت،
ســەبارەت بــە ڕووەیك رسوشـ تـی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە تاڕادەیــەك لەگــەڵ جــۆری خــاك پێكهاتــوون ،و ێ
ێژەكان ڕووەیك
ئەوانیــش بریت ـین لــە (ڕووەیك شــاخاوی ،و ڕووەیك ســتێپس ،و ڕووەیك لێــوار چــەم و ڕووبــار) ،دەبین ـین لەناوچــە بــەرز و الپاڵــە لـ �ـر
شــاخاوی دەركەوتــووە ،و لەناوچــە كــەم لـ �ێژـر و نزمــەكان گژوگیــا (ڕووەیك ســتێپس) كــە لــەوەرزە شــێدارەكاندا شـین دەبێــت ،هـ چ
ـەر� ڕووەیك لێــوار چــەم
ن
ـەرەكییەكا� هــەردوو ئاوزێــڵ دەركەوتــووە ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە
و ڕووبــارە لەســەر خــایك الفاوكــرد لــە لێــوار ڕووبــاری سـ یـروان و هەندێــك لــە لقــە سـ
(.)6
ن
ڕوودا� مەترســییە جیۆمۆرفییــەكان ،دەبینـین لــە دەربەنــدی ســەرتەكەوە تاكــو نزیــك ناوەنــدی ناحیــەی بەمــۆ
ســەبارەت بەكاریگــەری خــاك لەســەر
ش
ڕووپۆ� خایك كەمە ،چونكە زۆربەی
(گڵێچاڵ) ،پرۆفاییل خاك یەكگرتوو نییە و فشــەڵە و بەبارانبارین كاریگەر دەبێت ،هەرچەندە لەم ناوچەیە

ڵ
ێەولــەوێ دەركەوێــت ،بــە�م
لــە وردبــووی بــەرد ( )Talusپێكهاتــووە ،ئەمــەش بووەتــە هــۆی ئــەوەی ڕووەیك رسوشـ تـی بەتایبــەت دار كــەم بێــت و �ل�
لەناوەنــدی ناحیــەی بەمــۆوە تاكــو دەروازەی ســنور� پشــتە ،لەبەرئــەوەی خاكەكــەی ئەســتورترە و نیشــتووی نـ �
ـو� تێكەڵــە ،ئەمــەش وایكــردووە
ێ
ی
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ڵ
خاكەكــەی نــەرم و فشــەڵ بێــت و لــەوەرزی بارانبارینــدا ســا�نە دیــاردەی ڕۆچــوون ڕوودەدات.

ن
ت
رسوش� لەناوچەی لێكۆڵینەوە
نەخشەی ( )6جۆرەكا� ڕووەیك

ن
ن
ن
تن
مەیدا� بۆ ناوچەی لێكۆڵینەوە.
سەردا�
بەس� بە
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
شەشەم /دەر ت
امە� ئاو Water Resources

ڵ
ناوچــەی لێكۆڵینــەوە بەهــەر سێ جــۆری دەرامـ ت
ـە� ئــاو (داباریــن ،و ئــاوی ســەر زەوی ،و ئــاوی ژێــر زەوی) دەوڵەمەنــدە ،بەجۆرێــك ســا�نە بڕێــی
ـوو� چەندیــن ن
ـوو� ئــاوی ســەرزەوی و ژێــر زەوی ،ئەمــە جگــە لــە بـ ن
زۆر بــاران و بڕێــی دیــار بەفــر دەبارێــت ،و دەبێتەهــۆی زۆربـ ن
كا� و ســەرچاوەی
ڵ
ڵ
ئــاوی رسوشـ تـی لەناوچەكــە ،وەك پێشـ تـر ئامــاژەی بــۆ كـراوە ڕێــگای دیراســەكراو دەكەوێتــە نــاو ئاوزێــی ســەرتەك و ئاوزێــی زمكانــەوە ،كــە چــڕی لقــە
ئاوییــەكان لەهــەردوو ئاوزێڵــدا بــەرزە ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە ( ،)7ئەمــەش وایكــردووە پرۆســە جیۆمۆرفییــەكان بەتایبــەت ڕاماڵیـین ئــاوی و ڕۆچـ ن
ـوو�
خــاك چــاالك بێــت ،و لەئەنجامــدا مەترســییە جیۆمۆرفییـ ن
ـەكا� زیاتــر كــردووە.
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نەخشەی ( )7تۆڕی ئاوزێڵ لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ڵ
ن
تن
بەس� بە فاییل مۆدێ� بەرزونزیم ()15m-DEM
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
ی ناوچەی لێكۆڵینەوە.

ن
تەوەری دووەم /ڕێگاكا� هاتووچۆ لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ن
ن
ڕێگاكا� هاتووچۆ لەناوچەی لێكۆڵینەوە ڕێگای وشـ ن
ن
ڕێگاكا�
بەڕێگاكا� دەوروبەر وەك
ـكا� ئۆتۆمبیلن ،و ســەبارەت
هەرچەندە ســەرجەم
ـلێما� و هەڵەبجــە ڕێــگای الوەك ـین و لەڕێــگای ســەرەیك (كەالر-سـ ن
گواســتنەوەی ئیــدارەی گەرمیــان و هــەردوو پارێ ـزگای سـ ن
ـلێما�) جیابوونەتــەوە،
ێەدا ڕێــگای هاتوچــۆی ناوچەكــە بــۆ دوو جــۆر پۆلـ �ێن
لەگــەڵ ئەوەشــدا لەســەر ئاسـ تـی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە ڕێــگای ســەرەیك بازرگان ـین  ,لـ �ـر
ـ� دەكەیــن،

ئەوانیــش:

یەكەم /ڕێگای سەرەیك

لـ �ـر
ێەدا مەبەســت لەڕێــگای ســەرەیك ئــەو ڕێــگا ق�ی تاوانەیــە ،كــە ڕۆژانــە زۆرتریــن جوڵــە و هاتووچــۆ تیایــدا ئەنجامدەدرێــت ،ئەوانیــش ڕێــگای (كــەالر-

پشتە) و (پەروێزخان– پشتە)یە ،ئەم دوو ڕێگایە لەباكوری ناوەندی ناحیەی مەیدان بەیەك دەگەن و پاشان بەدووری نزیكەی (9كم) لەباشوری
ـنور�
ڕۆژئــاوای دەربەنــدی ســەرتەك نزیــك گونــدی هۆرێــن ڕێــگای (دەربەندیخــان– پشــتە)ی دێتــە ســەر ،ئــەم ڕێگایانــە ڕێــگای ســەرەیك دەروازەی سـ ي
ن
ع�اق جوڵە و هاتووچۆی بازر ن
ناوچەكا� دەوروبەر و ناوەڕاست و خوارووی �
ت
پشتەن و ڕۆژانە و بەدرێژ یا� ساڵ بۆ
بەمەبەس� ئاڵوگۆڕی شمەك
گا�
ێ
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ـتوا� چەندیــن گونــدی ناوچەكــە و مامۆسـ ن
لەگــەڵ كۆمــاری ئیســایم �ئ�انــدا تیــادا ئەنجــام دەدرێــت ،جگــە لــەوەش ڕێگــەی هاتووچــۆی دانیشـ ن
ـتایا�
ێ
قوتابخانەكانییـ ت
ـە� ،لەالیــەیك تریشــەوە گەشــتیارێیك زۆر لەهــەر چــوار وەرزی ســاڵ بەتایبــەت وەزری بەهــار بەمەبەسـ تـی ســەیران وگەشــتوگوزار ڕوو

ف
ـۆر� زۆری لەســەرە( ،وێنـ ن
ـەكا� ،)1ڕێگاكــە تـ ش
لەناوچەكــە دەكــەن ،ئــەم ڕێگایــە جگــە لــەوەی بەهــۆی فاكتــەرە رسوشــتییەكانەوە مەتــریس جیۆمـ
ـو�
شــكان وخراپبــوون بــووە وهــەژارە لــەڕووی هێمـ ن
ـاكا� هاتووچــۆوە.

ن
سنور� پشتە
وێنەكا� ( )1جوڵەی هاتووچۆ و خر پا� ڕێگای دەروازەی
ی

ن
ن
سەرچاوە/
مەیدا� توێژەران بۆ ناوچەی لێكۆڵینەوە ،بەرواری .2018/4/26
سەردا�

دووەم /ڕێگای الوەیك

ن
لـ �ـر
ـدەكا� ناوچەكــە و ناوەنــدی هــەردوو ناحیــەی مەیــدان و بەمــۆ پێكــەوە دەبەســتێت،
ێەدا مەبەســت لەڕێــگای الوەیك ئــەو ڕێــگا الوەكییانەیــە كــە گونـ
ن
ئــەم ڕێگایانــە بــەزۆری خۆڵــن و كەمـ تـر جوڵــەی هاتووچــۆی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت ،زۆربــەی ئەوانــەی هاتووچــۆی پێــدا دەكــەن دانیشـ ن
ـدەكا�
ـتوا� گونـ

ـە� ،ئــەم ڕێگایانــە گرنگییــەیك ئەوتــۆی پێنــەدراوە كەمـ تـر هێمـ ن
ـتایا� قوتابخانەكانییـ ت
ناوچەكــە و مامۆسـ ن
ـاكا� هاتووچــۆی لەســەرە ،لەبــەر ئــەوەی ئــەم
ف
ڕێگایانــە بــەزۆری خوڵ ـین لەگــەڵ ئەوەشــدا بەرزونــزیم ناوچەكــە بەگشـ تـی ئاڵــۆزە ،بۆیــە هەندێكجــار ڕووبــەڕووی مەتــریس جیۆمــۆر� دەبێتــەوە
بەتایبــەت لــەوەرزی زســتاندا.

ن
تەوەری سێیەم /مەترسییە جیۆمۆرفییە باوەكا� ناوچەی لێكۆڵینەوە و كاریگەری لەسەر جوڵەی هاتووچۆ
مەبەســت لەمەترســییە جیۆمۆرفییــەكان ( ،)Geomorphic Hazardsئــەو مەترســییانە دەگرێتــەوە كــە دەبێتــە هــۆی زیانگەیانــدن بــە
ژیـ نـا� مــرۆڤ و دامــەزراوە و چاالكییـ ن
ـەكا� ،كــە لەئەنجــایم پرۆســە جیۆمۆرفییەكانــەوە دروســت دەبێــت ،بەمــەش هــەر هۆكارێــك كار بكاتــە ســەر

ف
ن
ن
ـەوا� یــان جیۆلـ ج
ـەردوو� یاخــود جێدەسـ تـی مــرۆڤ بێــت ،دەچێتــە چوارچێــوەی
ـۆ� یــان جیۆمــۆر� یــان گـ
پێكهاتــەی شــێوەكا� ڕووی زەوی چ ئاووهـ ی
ن
ت
ـاوەكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە بریتـین لــە
لەگرنگ�یــن مەترســییە جیۆمۆرفییــە بـ
مەترســییە جیۆمۆرفییەكانــەوە (الحســي�ن ي واخــرون ،2016 ،ص،)41
ڕاماڵ ـین وەك دووەم پرۆســەی ڕوخێنــەری مۆرفــۆ ئاووهــەوا كــرد ،و پرۆسـ ن
ـەكا� هەرەســهێنان (خشــتەی ،)3بــەم شــێوەیە:
ی��
�گ ���ێك ن��س�
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ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
جۆرەكا� هەرەسهێنان لە الپاڵە �ێژ
ن
ل�اییەكان �
پۆلێ� ()1978 Varnes
بەپ�
خشتەی ()3
ێ

ف
ف
المصدر /حكمت عبدالعزيز حمد الحســي�ن ي واخرون ،المخاطر الجيومورفولوجيية عىل طرق النقل ي� منطقة الجبلية ي� محافظة اربيل ،طريق
ً
م�كه سور نموذجا ،مجلة زانكو للدراسات االنسانية ،المجلد  ،20العدد  ،2016 ،6ص.44
سبيلك – ي

یەكەم /ڕ ین
اماڵ� Erosion

ن
لـ �ـر
ـتییەكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە ڕێگــە خۆشــكەرن بــۆ
ێەدا مەبەســت لەڕاماڵ ـین ڕاماڵی ـین ئاوییــە ،چونكــە هەمــوو تایبەتمەندییــە رسوشـ
چاالككـ ن
ـرد� ئــەم جــۆرەی ڕاماڵـین  ،بەتایبــەت زۆری بــڕی بارانباریــن و تونــدی پلــەی لـ �ێژـری ،كــە بەپـ ێ �ـی هاوكێشــەی ( )*()Douglasقەبــارەی ڕاماڵیـین

ئــاوی لەناوچەكــە دەكاتــە ( 0,29م/3كم/2ســاڵ) ،و بەپـ ێ �ـی هاوكیشــەی ( )**()1960 Fournierئەنجــام دەكاتــە ( ،)95,13واتــە دەكەوێتــە
ڵ
ین
دەتوان� پرۆســەی ڕاماڵێ�ن ئاوی لەناوچەكە تاڕادەیەك بە توند وەســف بكەین،
چوارچێوەی ڕاماڵی�ن ئاوی ناوەندەوە ،بە�م بەشــێوەیەیك گشـ تـی
ڵ
چونكــە هــەردوو هاوكێشــەی ناوب ـراو گوزارشــت لەبــڕی ڕاماڵی ـین ئــاوی بەگشـ تـی دەكــەن ،بــە�م بەپـ ێ �ـی هاوكیشــەی (،)***()1982 Bergsma

ئەنجــام دەكاتــە ( 4137,56م/كــم )2واتــە دەكەوێتــە ســنوری پشــتێنەی ڕاماڵی ـین ئــاوی لەجــۆری كەنــدڕی تونــدەوە ،بەتایبــەت لەناوچــە الپــاڵ و
ل�اییــەكان ،كەواتــە ڕاماڵی ـین ئــاوی جگــە لــەوەی پرۆســەیەیك ڕوخێنــەری مۆرفۆئاووهەواكــردی مەترســیدارە ،ڕێگــە خۆشكەریشــە بــۆ چاالككـ ن
�ێژ
ـرد�

ف
پرۆسـ ن
ت
ـۆر� ناوچــەی لێكۆڵینــەوەن.
ـەرەكی�ین پرۆســەی مەتــریس جیۆمـ
ـەكا� هەرەســهێنان ،كــە سـ

ن
دووەم /پرۆسەكا� هەرەسهێنان Mass Wasting Processes

ن
پرۆسـ ن
الوازەكا� زەوی ڕوودەدەن ،بەجۆرێــك گرانــە
ێژەكان و چینــە
ـەكا� هەرەســهێنان بەپرۆســەی داڕمانیــش ناودەبرێــن ،و لــەڕووە لـ �ـر
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ن
پێشــبی�ن
ێژەكانــدا ڕوودەدات ,وەك كەوت ـین بــەرد ( ،)Rock fallیــان
ڕوودا� بكرێــت ،هەندێكجــار بەشــێوەیەیك لەنــاكاو و خـ ێ�ـرا لــەڕووە زۆر �ل�
ڵ
ێژەكان وەك خـز نا� تۆپــە� بەردیــن ( )creepڕوودەدات (صالــح ،2002 ،ص ،)76بەجۆرێــك مەتــریس بــۆ
بەشــێوەیەیك لەســەرخۆ و لــەڕووە كــەم لـ �ـر

ســەر ژیـ نـا� مــرۆڤ دروســت دەكات و زیــان بەڕێگاوبــان و شــوێ�ن نیشــتەجێبوون دەگەیەنێــت (منــدور ،2004 ،ص ،)18ئــەم پرۆســانەش بەچەنــد
هۆكارێــك ڕوودەدەن لەوانــە:
ـەكا� هەرەســهێنانه ،پلــەی لـ �ێژـری جــۆری پرۆسـ ن
ڕوودا� پرۆسـ ن
ن
ت
ـەكا� هەرەســهێنان و
ـەرەكی�ین هــۆكاری
 ) 1لـ �ێژـری ( :)Slopeلـ �ێژـری زەوی سـ
ت
توندییەكەی دەستنیشان دەكات (سالمة ،2007 ،ص ،)145جیاوازی لەپلەی �ێژ
پێش� ئاماژەی بۆ كراوە ،جیاوازی
ل�ی ناوچەی لێكۆڵینەوە وەك
ـەكا� هەرەسـ ن
و جۆراوجــۆری پرۆسـ ن
ـهێنا� لێكەوتۆتــەوە.
گ
ن
ڕوودا� هەرەســهێنانە ،ئەمــەش بەیارمـ ت
ن
ـەرەكا� دیكــەی
ـە� فاكتـ
 ) 2هـ �ێزـری ڕاكێشـ نـا� زەوی ( :)Gravityهـ �ێزـری ڕاكێشـ نـا� زەوی فاكتەرێــی گرنــی
هەرەســهێنان كــە كاریگەرییەكــەی زیاتــر دەكات ،رسوشـ تـی ڕووی زەوی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە كــە بەرزونزمییــەیك ئاڵــۆزی هەیــە ،وای كــردووە
ێژەكان.
كاریگــەری ئــەم فاكتــەرە زیاتــر بێــت ،بەتایبــەت لەالپاڵــە لـ �ـر

ڵ
ڕۆ� ئاووهــەوا لەپرۆسـ ن
 ) 3ئاووهــەوا (:)Climate
ـەكا� هەرەســهێناندا خــۆی دەبینێتــەوە لــە بــەدوای یەكداهات ـین مــاوەی شــێداری و وشــی و
ـەكا� گــەریم و كــرداری بەســت�ن ئــاو ،كــە دەبنەهــۆی چاالككـ ن
جیــاوازی لەپلـ ن
خ
ـارودۆ� ئاووهــەوای ناوچــەی
ـرد� پرۆســە مۆرفۆئاووهەواكــردەكان ،بـ
ـەكا� هەرەســهێنان ،لەڕێگــەی فـر ن
ـرد� پرۆســەی كەشــكاری ف�یز یــا� و پرۆسـ ن
لێكۆڵینــەوە فاكتــەری یارمەتیــدەره بــۆ چاالككـ ن
اوا� مــەودای گــەریم ڕۆژانــە
ی
لــەوەرزی هاوینــدا كــە كــرداری كشــان و چونەوەیــەك ڕوودەدات ،جگــە لــەوەش كــرداری بەســت�ن ئــاو لەنــاو درز وكەلێـین بــەردەكان بەهــۆی زیادبـ ن
ـوو�
قەبارەیــەوە دەبێتەهــۆی شــكان و لێــك جودابوونــەوەی بــەردەكان ،هەروەهــا زۆری بــڕی بارانباریــن لــەوەرزە شــێدارەكاندا كــرداری شــێداری و وشــی
ڕوودەدات ،ئەمــە جگــە لــەوەی ئــاو لەنــاو درز و شــەق و بۆشـ یـا� و ژێــرەوەی چینــە بەردینــەكان دەمێنێتــەوە ،لەالیــەیك تریشــەوە چــاالیك پرۆســەی
ن
ڕوودا� مەتــریس جیۆمۆرفییــە لەناوچــەی لێكۆڵینــەوە.
ڕاماڵی ـین ئــاوی هۆكارێــی تــری
ت
پێش� ئاماژەی بۆكراوە ،پێكهاتە جیۆلۆجییەكان و جۆری بەردی ناوچەی لێكۆڵینەوە جیاواز و جۆراوجۆرە،
 ) 4جۆری بەرد ( :)Rock typeوەك
خ
ـارودۆ� ئاووهــەوا و پلــەی
و بــەزۆری لەجــۆری بــەردی نیشــتوون و تێكەڵــن بــە بــەردی ڕەق ،و تایبەتمەنــدی ژینگــەی رسوشـ تـی ناوچەكــە بەتایبــەت بـ
�ێژ
ل�ی زەوی وایانكردووە درز و شەقبوون و هەرەسهێنان لەناوچەكە چاالك بێت.
ڵ
ن
ن
لەڕوودا� كرداری هەرەسهێنان لەڕێگەی �ت� ن
بوو� ئاو لەناو چینە بەردەكان :ئاو ڕۆ� سەرەیك هەیە
)5
بوو� پێكهاتە بەردینەكان بەئاو ،ئەویش
ێ
ڵ
ـەكا� دزەكـ ن
لەئەنجــایم بارانباریــن كــە ســەرچاوەی ســەرەیك ئــاوی ســەر زەوی و ژێــر زەوییــە ،بەجۆرێــك لـ ت
ـرد� ئــاوی بــاران بــۆ نــاو تۆپــە� پێكهاتــەی
ـەكا� پێكهاتــە بەردینــەكان ،لەئەنجامــدا دەبێتــە هــۆی ئاســان كـ ن
ـەرەكا� نێــو دەنكۆڵـ ن
ن
ـرد�
بــەردی قوڕیــن و لمـین  ،دەبێتــە هــۆی توانــەوەی مــاددە لكێنـ
جوڵــەی بــەرد و هەرەسـ ن
ـهێنا� بــەرەو خــوارەوەی �ێژ
ل�اییــەكان ،ئــەم كــردارەش بەنــدە بــە پلــەی كونیلەدارێـ تـی و بــڕی ئــاوی دزەكــردووی نــاو پێكهاتــە
بەردینەكان (كاظم ،2014 ،ص ،)710زۆری درز و شەق و شكان لە پێكهاتەی بەردی ناوچەكە لەالیەك و زۆری بڕی بارانبارین لەالیەیك ترەوە،
وایــان كــردووە ئــاو لەنــاو و ژێــرەوەی چینــە بەردینــەكان بمێنێتــەوە ،دەبێتەهــۆی لوســكردن و زیادكـ ن
ـرد� كێـ شـی تۆپەڵــە بەردینــەكان ،پاشــان بەهــۆی
جیــاوازی لەپلـ ن
ـەكا� گــەریم و كــرداری بەسـ ت ن
ـ� و توانــەوە و زۆری بــڕی بارانباریــن ,كــرداری شــێداری و وشــی لــەوەرزی زســتان ڕوودەدات ،و تۆپەڵــە
ن
بەردینــەكان تـ ش
ـەقبوو� زیاتــر دەكات ،و لەئەنجامــدا پرۆســەی هەرەســهێنان چاالكـ تـر دەكات.
ـو� شــكان و شـ

ڵ
ن
ـەرەكا� تــر ،چونكــە
ـرۆ� كەمـ تـر نەبــووە لــە هەریەكــە لــە فاكتـ
ـرۆ� ( :)Human Activityلەناوچــەی لێكۆڵینــەوە ڕۆ� چــاالیك مـ ی
 ) 6چــاالیك مـ ی
ڵ
ت
حكومە� ئەوكاتەی �
كۆتا� ســەدەی ڕابردوو ســا� ( )1986لەالیەن
ع�اقەوە بەمەبەسـ تـی هاتووچۆی ســەربازی ڕێگاكە واتە (دەربەندی
لەچارەیك
ێ
ی
گ
ن
هۆكارەكا�
سەرتەك) بەبۆمب فراوان كراوە ،و وای لێكردووە درز و شەق و ناهاوسەن� زۆر لەناوچەكە دروست ببێت ،هەر ئەمەش یەكێكە لە
تونــدی پلــەی لـ �ێژـری لــە دەربەنــدی ســەرتەك ،بۆیــە زۆرتریــن پرۆسـ ن
ـەكا� هەرەســهێنان بەتایبــەت لەجــۆری كەوت ـین بــەرد لــەو ناوچەیــە ڕوودەدات و

ف
ـۆر� لێدەكرێــت.
زۆرتریــن مەتــریس جیۆمـ
ن
ت
ت
بەگش� و جوڵەی
مرۆ�
لەسەرەكی�ین مەترسییە جیۆمۆرفییەكانن ،كە كاردەكەنە سەر چاالیك
پرۆسەكا� هەرەسهێنان لەناوچەی لێكۆڵینەوە
ی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـتییەكا� ناوچەكــە ڕێگــە خۆشــكەرن بــۆ چاالككـ ن
ن
هاتووچــۆ بەتایبـ ت
ـرد� ئــەو پرۆســانە ،و جیــاوازی شــوێ�ن دیــار
ـە� ،هەروەهــا تایبەتمەنــدی بنەمــا رسوشـ

ت
گرنگ�یــن ئــەو پرۆســانەش بریتـین لــە:
لەجــۆری ئــەو پرۆســانە و پلــەی مەتــریس لەناوچەكــەدا هەیــە ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە (،)8

ف
نەخشــەی ( )8پلــەی مەتــریس جیۆمــۆر� لەســەر بنەمــای پلــەی لـ �ێژـ�ی و جــۆری پرۆســەی هەرەســهێنان لەناوچــەی
لێكۆڵینــەوە

ڵ
ن
تن
بەس� بە فاییل مۆدێ� بەرزونزیم ()15m-DEM
سەرچاوە /كاری توێژەران لەڕێگەی
بەكارهێنا� پرۆگرایم ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
ی ناوچەی لێكۆڵینەوە.
ڵ
 پرۆســە هێواشـ نـەكا� هەرەســهێنان :ئــەو پرۆســانە دەگرێتــەوە كــە بەهێـ ش
ێژەكانــدا لەشــێوەی خـز نا� تۆپــە� بەردیــن یــان وردبــووە
ـوا� لــەڕووە كــەم �ل�
ڵ
ێژەكان و بــان و دۆڵەكانــدا دەردەكەوێــت ،ئــەم جــۆرەی پرۆســە جــو�وەكان مــرۆڤ هەسـ تـی
بەردینــەكان ڕوودەدەن ،بــەزۆری لــە بەرزاییــە كــەم لـ �ـر
ڵ
ڵ
پێنــاكات ،بــە�م شــوێنەواری لەســەر دار و درەخــت و ئــەو بینایانــەی لــەو الپا�نــەدا هــەن دەردەكەوێــت ،لەئەنجامــدا دەبێتەهــۆی الربونــەوەی دار و
ـ� ،2012 ،ص ،)119ئــەم پرۆســانە بــەزۆری لەالپاڵــە كــەم
درەخــت بەئاراســتەی لـ �ێژـری الپاڵــە �ل�
ێژەكــە ،هەروەهــا شــەقبوون لەدیــواری بینــاكان (الدليـ ي
ڵ
ـە�م بەتێپەڕبـ ن
لـ �ـر ن
ـوو� كات هۆكاربوونــە بــۆ گۆڕیـین ئاراســتەی
ێژەكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەردەكــەون و بەكــەیم كاردەكەنــە ســەر جوڵــەی هاتووچــۆ ،بـ
ن
ڕوودا� پرۆســە خـ �ـر ن
ت
اكا� هەرەســهێنان.
ـرۆ� لەناوچەكــە كــردووە ،و تاڕادەیەكیــش هــۆكارن بــۆ
ێ
دار و درەخــی خۆڕســك و كاریــان لەچــاالیك مـ ی
اكا� هەرەســهێنان :ئــەم جــۆرەی پرۆسـ ن
 پرۆســە خـ �ـر نـەكا� هەرەســهێنان هەریەكــە لــە كەوت ـین بــەرد ( )Rock fallو خ ـز نا� زەوی ( )Land slideو
ێ
ن
ێژەكانــدا یــان مامناوەنــدەكان ڕوودەدەن ،ئــەم پرۆســانە
ـاردەكا� ڕۆچــون ( )Flowsدەگرێتــەوە ،زۆرجــار بەشــێوەیەیك لەنــاكاو و خـ ێ�ـرا لــەڕووە زۆر �ل�
دیـ
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ـاوەكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوەن ،كــە چــاالیك مــرۆ� لەناوچەكــە بەگشـ تـی و جوڵــەی هاتووچــۆ بەتایبـ ت
ن
ت
ـە�
ـەرەكی�ین مەترســییە جیۆمۆرفییــە بـ
لەسـ
ی

لەبــەردەم هەڕەشــەی ئــەم پرۆســانەن ،بــەم شــێوەیە:

ل�اییــە زۆر تونــدەكان ڕوودەدات ،كــە پلــەی �ێژ
 ) 1كەوتـین بــەرد ( :)Rock fallئــەم جــۆرەی هەرەســهێنان لــەڕووە �ێژ
ل�ییــان لــە ( °)40زیاتــرە ،بەجۆرێــك
ـە� بەركەوت ـین بــەڕووی �ێژ
تۆپەڵــە بەردینــەكان دادەكــەون بەئاراســتەی خــوارووی �ێژ
ل�اییەكــە بـ ب ێ
ل�اییەكــە ،هەربۆیــە بەشــێوەیەیك لەنــاكاو و خـ ێ�ـرا
ن
ت
كەمەبەس�
لەجۆرەكا� تری هەرەسهێنان ڕوودەدات (محسوب و ارياب ،1998 ،ص ،)148لەناوچەی لێكۆلینەوە و بەتایبەت ئەو ناوچەیەی
ســەرەیك توێژینەوەكەیــە زۆرتریــن مەتــریس لــەم جــۆرەی هەرەســهێنان دەكرێــت ،بەتایبــەت لەدەربەنــدی ســەرتەك ،كــە پلەیــەیك لـ �ێژـری زۆرتونــدی
ت
ت
ش
ش
ـرۆ� ڕێگەكــە فـراوان
هەیــە و لەهەندێــك شــوێن بــە� خــوارەوەی فروانــرە لەبــە� ســەرەوەی ،چونكــە وەك پێشــر ئامــاژەی بــۆ كـراوە بەهــۆكاری مـ ی
كراوە ،ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی دیاردەی وەرگەڕ نا� بەردین ( )Topplesدروســت بێت لەناو دەربەندی ســەرتەك ،و مەتریس كەوت�ن بەردی�ن
زیاتــر لێبكرێــت.
 ) 2خـز نا� زەوی ( :)Land Slideبریتییــە لــە خـزان و دەرچـ ن
ێژە مامناوەنــدەكان ،كەپێكدێــت
ـوو� بەشــێك لــەزەوی یــان تۆپەڵــە بەردینــەكان لەالپاڵــە لـ �ـر
لەبــەرد و خــاك یــان شــوێنێك پڕك ـراوەی دەســتكردی مــرۆڤ بێــت ( ،)123.p ,2002 ,Bellلەناوچــەی لێكۆڵینــەوە مەتــریس ئــەم پرۆســەیە دوای
مەتــریس كەوتـین بــەرد دێــت ،كەبــەزۆری دوای كۆتـ یـا� هاتـین دەربەنــدی ســەرتەك بەئاراســتەی ڕێــگا ســەرەكییەكە تاكــو نزیــك ناوەنــدی ناحیــەی بەمــۆ
(گڵێچــاڵ) دەركەوتــووە ،واتــا بــەزۆری لەســنوری پلــەی لـ �ێژـری نێــوان ( °)30-16هەیــە.
ـو� قوڕیــن ( )Mud flowو ڕۆچـ ن
ـاردەكا� ڕۆچــوون ( :)Flowsئــەم دیاردەیــە هەریەكــە لەڕۆچـ ن
ن
ـوو� وردبــوی بەردیــن ()Debris flow
 ) 3دیـ
و ڕۆچـ ن
ـو� خــاك ( )Soil flowدەگرێتــەوە ،ئــەم پرۆســانە بەشــێوەی ڕۆیشــت�ن مــادەكان بۆماوەیــەك بەســەر ڕووی زەوی یــان لــەڕووە كــەم لـ �ێژـر
ێژەكانــدا ڕوودەدات،
ومامناوەندەكانــدا ڕوودەدات ( ،)129.p ,2002 ,Bellئــەم دیاردەیــە بــەزۆری لــەوەرزی زســتان و لــە الپاڵــە تاڕادەیــەك �ل�
بەتایبــەت ئەگــەر لەماوەیــەیك كورتــدا بڕێــی زۆر لەبــار نا� بەخــوڕ ببارێــت.
كەواتــە دەتوان ـین بڵێ ـین ســەرجەم پرۆسـ ن
ـەكا� هەرەســهێنان لەناوچەكــە بەتایبــەت پرۆســە خـ ێ�ـراكان ،هەڕەشــەیەیك گــەورەن بــۆ ســەر
ن
ن
ـە� ،چونكــە لـ ت
چــاالیك مــرۆ� بەگشـ تـی و جوڵــەی هاتووچــۆ بەتایبـ ت
ـۆكارەكا� گۆاســتنەوە
ڕوودا� ئــەم پرۆســانە هەندێــك جــار ڕاســتەخۆ بــەر هـ
ـەكا�
ی
(ئۆتۆمبیــل) بەتایبــەت بارهەڵگــرەكان دەكەوێــت ،و هەندێــك جاریــش بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــك دەبێتــە ڕێگــر لەبــەردەم جوڵــەی هاتووچــۆ لەناوچەكــە
(وێنـ ن
ن
ـەكا� .)2هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە نزیكــە لــە ناوچــەی پێكـ ن
ڕوودا� زەمـین لــەرزەی زۆرە،
ـدادا� پلەیتەكانــەوە ،بۆیــە ئەگــەری

ڵ
ن
ـەرزەكا� دواتــر كــە لەســا� ( 2017و )2018دا ڕوویانــدا،
وەك ئــەوەی لەبــەرواری ( )2017/11/12بــە گــوڕی ( 7,3پلــەی ڕێختــەر) و زەم ـین لـ
ئاســەواری لەســەر ناوچــەی لێكۆڵینــەوە بەجێهێشــت ،كەواتــە تایبەتمەندییـ ن
ـەكا� ژینگــەی رسوشـ تـی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە بەگشـ تـی و تایبەتمەنــدی
ن
ت
ن
ت
ین
ـرۆ� بەگشـ تـی و ڕێــگای
بەرزونــزیم بەتایبــە� هــۆكارن بــۆ چاالككــرد� مەترســییە جیۆمۆرفییــەكان لــەكا� ڕوودا� زەمـ لــەرزە ،و بەهۆیــەوە چــاالیك مـ ی
ڕوودا� زەم ـین لــەرزەدا لەبــەردەم هەڕەشــەی مەترســیییە جیۆمۆرفییەكانــن( ،وێنـ ن
ن
ـەكا�.)3
هاتووچــۆ بەتایبــەت لەدەربەنــدی ســەرتەك لەگــەڵ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
ـرۆ� و جوڵــەی هاتووچــۆ لەڕێــگای دەروازەی
وێنــەكا� ( )2شــوێنەواری مەترســییە جیۆمۆرفییــەكان لەســەر چــاالیك مـ ی
ـنور� پشــتە
سـ ی

سەرچاوە /ئیدارەی گەرمیان ،ش
بە� ڕاگەیاندن.2019/2/24 ،
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ن
وێنەكا� ( )3شوێنەواری ین
سنور�
زەم� لەرزە لەسەر ڕێگای دەروازەی
ی

سەرچاوە /ئیدارەی گەرمیان ،ش
بە� ڕاگەیاندن.2019/3/6 ،
ن
مەبەس� بازر ن
ت
گوندەكا� و مامۆستا
گا� و خەڵیك
جیاواز لەوەی ناوچەی لێكۆڵینەوە بەدرێژ یا� ساڵ جوڵەی هاتووچۆی تێدا ئەنجام دەدرێت ،بۆ
ڵ
و فەرمانبــەر نا� ناوچەكــە ،جگــە لــەوەش ســا�نە لــەوەرزە جیاوازەكانــدا بەتایبــەت وەرزی بەهــار ژمارەیــەیك زۆر گەشــتیار لەناوچــە جیاوازەكانــەوە
ـەردا� ناوچەكــە دەكــەن( ،وێنـ ن
ن
بەمەبەسـ تـی ســەیران و گەشــتوگوزار و كات بەســەربردن سـ
ـەكا� ،)4چونكــە ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دیمەنێــی جــوان و
ڵ
ســەرنج ڕاكێـ شـی هەیــە بەتایبــەت دەربەنــدی ســەرتەك ،ســەرەڕای دەوڵەمەنــدی ناوچەكــە بــەڕووەیك رسوشـ تـی و بــاخ و ســەرچاوەی ئــاوی هەڵقــو�و
و گونجــاوی ئاووهەواكــەی بــۆ ئــارایم مــرۆڤ.

ن
وێنەكا� ( )4ناوچەی لێكۆڵینەوە لەوەرزی گەشتوگوزاردا

ن
ن
سەرچاوە/
مەیدا� توێژەران بۆ ناوچەی لێكۆڵینەوە.2019/3/22 ،
سەردا�

ئەنجام

ت
گرنگ�ینیان:
لەكۆتاییدا توێژینەوەكە گەیشتە چەند ئەنجامێك,
ـۆ� هــۆكاری ســەرەیك ئاڵــۆز� ناوچــەی لێكۆڵینەوەیــە لــەڕووی جیۆمۆرفییــەوە ،چونكــە ناوچەكــە نزیكــە لەســنوری پێكـ ن
 ) 1بــاری تەكتـ ن
ـدادا� پلەیـ تـی
ی
ـەرە� و پلەیـ تـی ێ�ئ�انییــەوە.
عـ ب
ـاكا� ژینگــەی رسوشـ تـی بەگشـ تـی و جــۆری بــەرد و تایبەتمەنــدی بەرزونــزیم و ئاووهــەوای بــاوی ناوچەكــە بەتایبـ ت
 ) 2بنەمـ ن
ـە� ،هــۆكاری ســەرەیك
ن
ڕوودا� مەترســییە جیۆمۆرفییەكانــن لەناوچــەی لێكۆڵینــەوەدا.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
ن
ن
دیاردەكا� ڕۆچوون.
پرۆسەكا� هەرەسهێنانە ،بەتایبەت كەوتن و خز نا� بەردین و
 ) 3زۆرترین مەتریس جیۆمۆر� ناوچەكە لەجۆری
ڵ
ڵ
ف
 ) 4زۆرتریــن مەتــریس جیۆمــۆر� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەكەوێتــە دەربەنــدی ســەرتەك و ناوچــەی هێــی جیاكــەرەوەی ئــاوی نێــوان هــەردوو ئاوزێــی
ڵ
ســەرتەك و ئاوزێــی زمكانــەوە.
ن
ن
ش
ـرۆ� ،جوڵــەی هاتووچــۆ
ـنور� پشــتە و ســەرنجڕاكێ� ناوچەكــە بــۆ گەشــتوگوزار و بــوو� چەندیــن نشــینگەی مـ ی
 ) 5بەهــۆی بــوو� دەروازەی سـ ی
لەناوچەكــەدا زۆرە.

پێشنیار

ڵ
ن
ێەدا و بۆ كەمكردنەوەی ن
�ل�
بوو� هەندێكیان ,ئەم خا�نەی خوارەوە پێشــنیار
زیا� مەترســییە جیۆمۆرفییەكان و ڕێگریكردن لە دروســت

دەكە یــن:
ن
ڕوودا� زۆرە,
 ) 1نۆژەنكردنــەوەی ڕێگاكــە ,بــە لەبەرچاوگرت ـین رسوشـ تـی ڕووی زەوی ناوچەكــە و ئــەو مەترســییە جیۆمۆرفییانــەی كــە ئەگــەری
هەروەهــا دانـ نـا� هێمــای هاتووچــۆی زیاتــر لەســەر ڕێگاكــە بــۆ زیاتــر ئاگاداركردنــەوەی شـ �
ـۆف�ان.
ێ
 ) 2بەكارهێنـ نـا� ڕێگــەی زانسـ تـی بــۆ كەمكردنــەوەی زیـ نـا� هەندێــك لــەو مەترســییانە ,لەڕێگــەی ڕاكێشـ نـا� ئــاوی نــاو چینــە بــەردەكان ,هەروەهــا
ن
ـتكرد� دیــواری ڕێگــر لــە تەنیشــت ڕێــگاكان ,بــۆ كەمكردنــەوەی زیـ نـا� مەتــریس هەندێــك جــۆری هەرەســهێنان و گلدانــەوەی بــەرد و مــاددەكان.
دروسـ
ن
ن
ن
ش
كرد� الپاڵەكان و پاراستنیان لەڕ ین
اماڵ�.
زیادكرد�
)3
ڕووپۆ� ڕووەیك بەتایبەت چاند� داری بەڕوو كە هۆكار دەبێت بۆ ڕاگرتن و جێگ�ی
 ) 4پێویســتە لـ ت
ـەكا� بونیادنـ نـا� هــەر پرۆژەیەكــدا ,چ ڕێگاوبــان بێــت یــان پــرۆژەی گەشــتیاری ,پێكهاتــەی جیۆلـ ج
ـۆ� و رسوشـ تـی ڕووی زەوی ناوچەكــە
لەبەرچــاو بگ�ی ێــت ,چونكــە دیــاردەی كارســت لەهەندێــك پێكهاتــەی ناوچەكــە دروســت دەبێــت ،و دەبێتــە هــۆی داڕمـ نـا� ئــەو پرۆژانــەی لەســەری
دەكرێــن.

ت
لیس� پ هراوێزهكان
(*) جۆری ئاووهەوای وێستگەی كەشنایس دەربەندیخان ێ �
بەپ� پۆلێنكاری (:)1936 Koppen
 :كۆی باران بارین بە (سم) :T .تێكڕای پلەی گەریم بە(س).
R 2t ≤ R
ق
التطبي� ،جامعة بغداد ،مطبعة دار الحكمة ،1999 ،ص.120
بڕوانە /فاضل باقر الحس�ن ي  ،مهدي الصحاف ،اساسيات علم المناخ
ي
ن
پێوا� قەبارەی ڕاماڵی�ن ئاوی:
(**) هاوكێشەی ( )Douglasبۆ
1.65 (0.03937p)2.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = S
1 + 0.0007 (0.03937p)3.3
ڵ
 :Sقەبارەی ڕ ین
سا�نە ێ �
اماڵ� بە (م /3كم /2ساڵ) :P .بەهای ڕاستەقینەی باران باری�ن
بەپ� هاوكێشەی ثـؤرنـثـویت.
ن
كرد� توندی پلەی ڕاماڵی�ن ئاوی:
(***) هاوكێشەی ( )1960 Fournierبۆ دیاری
Pi2
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = F. A. I.
P
ڵ
 :.F. A. Iتوانــای بــاران بــۆ ڕاماڵ ـین  :Pi .دووجــای تێك ـڕای بــاران باری ـین مانگانــە بــە (ملــم) :P .بــڕی بــاران باری ـین ســا�نە بــە (ملــم) .هـ �ێزـری ڕاماڵ ـین :
ت
بەه� ،زیاتر لە  1000زۆر �ێز
�ێز
بەه�) .بڕوانە /هێمن نرصالدین محمد ین
ام� ،ئاووهەوا و
(كەم� لە  50الواز 500 – 50 ،مامناوەند1000 – 500 ،
ڵ
ت
فاكەڵ� زانســتە مرۆڤایەتییەكان
كاریگەری لەســەر پرۆســە جیۆمۆرفۆلۆجییەكان لەقەزای كەالر ،نامەی ماســتەر (ب�ونەكراوە) ،زانكۆی گەرمیان،
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و وەرزش ،2015 ،ل 98ــ.100
ن
پێوا� ڕاماڵی�ن ئاوی لەجۆری كەندڕی ێ �
بەپ� (:)1982 Bergsma
(****)
كۆی درێژی كەندڕی ناوچەكە بە (م)
تێكڕای ڕ ین
اماڵ� = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ڕووبەری ناوچەكە بە (كم)2

پشــتێنەی ڕاماڵ ـین ( :پشــتێنەی ڕاماڵی ـین زۆركــەم ( )400_0پشــتێنەی ڕاماڵی ـین كــەم ( )1000_401پشــتێنەی ڕاماڵی ـین مامناوەنــد )1500_1001
(پشــتێنەی ڕاماڵی ـین زۆر ( )2700_1501پشــتێنەی ڕاماڵی ـین زۆر بــەرز ( )3700_2701پشــتێنەی ڕاماڵی ـین تونــد ( )4700_3071پشــتێنەی
ڕاماڵی ـین زۆر تونــد زیاتــر لــە  .)4700بڕوانــە/
E.IKO, Bergsma, Rainfall Erosion Surveys for conservation Planning, Jor. ITC. Netherlands, 1983, pp166-174.

سەرچاوەكان
* سەرچاوە كوردییەكان

 ) 1قارەمان ،لەیال محمد ،خایك هەرێیم كوردستان ،جیۆگرافیای هەرێیم كوردستان ،كتێ� سەنتەری بر ت
ایە� ،3چاپخانەی وەز ت
ارە� پەروەردەی
ب
�
چا� دووەم،
كۆتا� .1999
هەول�،
ێ
هەرێیم كوردستان ،پ
ی
ڵ
 ) 2محمــد ام ـین  ،هێمــن نرصالدیــن ،ئاووهــەوا و كاریگــەری لەســەر پرۆســە جیۆمۆرفۆلۆجییــەكان لەقــەزای كــەالر ،نامــەی ماســتەر (ب�ونەك ـراوە)،
زانكــۆی گەرمیــان ،فاكەڵـ تـی زانســتە مرۆڤایەتییــەكان و وەرزش.2015 ،
ن
یاس� ،هاشم و ئه ن
كوردستا� �
ع�اق� ،
 ) 3ین
وا� تر ،ئهتڵهىس ههرێىم
ع�اق و جیهان ،چاپخانهى تێنووس ،چ.2009 ،1
ێ
ێ
ڵ
سەرچاوەكا� ئاو ،بەڕێوەبەر ت
ن
 ) 4وەز ت
ایە� بەنداوی دەربەندیخان ،ش
بە� كەشنایس ،داتای ب�ونەكراوە.2017 ،
ارە� كشتوكاڵ و
 ) 5ئیدارەی گەرمیان ،ش
بە� ڕاگەیاندن.2019/2/24 ،
* سەرچاوە عەرەبییەكان
ق
التطبي� ،جامعة بغداد ،مطبعة دار الحكمة.1999 ،
 ) 1الحس�ن ي  ،فاضل باقر ،مهدي الصحاف ،اساسيات علم المناخ
ي
ف
ف
 ) 2الحســي�ن ي  ،حكمــت عبدالعزيــز حمــد واخــرون ،المخاطــر الجيومورفولوجييــة عــى طــرق النقــل ي� منطقــة الجبليــة ي� محافظــة اربيــل ،طريــق
ً
م�كــه ســور نموذجــا ،مجلــة زانكــو للدراســات االنســانية ،المجلــد  ،20العــدد .2016 ،6
ســبيلك – ي
ق
التطبي�) ،الصفاء ش
ين
للن� والتوزي ــع ،الطبعة االوىل.2012 ،
حس� ،الجيومورفولوجيا التطبيقية (علم شكل االرض
الدليم ،خلف
)3
ي
ي
المس�ة ش
للن� والتوزي ــع ،عمان .2007
 ) 4سالمة ,حسن رمضان  ،أصول الجيمورفولوجية ،دار
ي
الب�ية ،دار ش
 ) 5صالح ،جمال ،السالمة من الكوارث الطبيعية والمخاطر ش
ال�وق للطبع ،الطبعة االوىل ،قاهرة.2002 ،
 ) 6كاظــم ،وســن محمــد عــ� ،دراســة جيومورفولوجييــة لألنهيــارات االرضيــة ف� قضــاء حلبجــة ،جامعــة مســتنرصية ،مجلــة كليــة ت
ال�بيــة االساســية،
ي
ي
المجلــد  ،20العــدد .2014 ،84
ـر� ،الطبعــة االوىل،
 ) 7محســوب ،محمــد صـ بـري ،محمــد ابراهيــم اريــاب ،االخطــار والكــوارث الطبيعيــة (الحــدث والمواجهــة) ،دار الفكــر العـ ب ي
.1998

ف
 ) 8مندور ،مسعد سالمة ،االخطار الطبيعية ي� مدينة أسوان ،جامعة المنصورة ،كلية االداب ،الطبعة االوىل.2004 ،

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

یز
ئینگل�ییەكان
* سەرچاوە
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ن
ن
ت
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Geography principles to make natural reservation in hawraman area

ف
مصط�
م.ی .ڕێباز لقمان
به ش
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پوختهی لێكۆڵینهوه

دوا� دهركهوتـین گرفتـه ژینگهییـهكان لـه جیهانــدا زۆر ڕێوشــوێن گ انهبـهر بــۆ چارهسـهركردنیان ،دهركـهوت دامهزرانـ ن
ـد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان
�ی
ی
ڵ
ڵ
یهكێك ـه لهباشـ تـرین ڕێــگاكان بــۆ زاڵبــوون بهس ـهر ئ ـهم گرفت ـ ه ژینگهییان ـهدا ،بۆی ـه زۆر و�ت لــه ئهمــڕۆدا بهشــێك لهڕوب ـهری و�تهكانیــان تهرخــان
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ،لهپێنــاو پاراســت�ن س ـهرچاوه رسوشــتییهكان و مان ـهوهی ئ ـهو س ـهرچاوانه بــۆ ن ـهوه ن
ن
كا� داهاتــوو.
دهك ـهن بــۆ دروسـ
ئامانــیج

ڵ
ن
ڕۆ� توانســت ه جوگرافیی ـه رسوشـ تـی و مرۆیی ـه ن
لێكۆڵینهوهك ـ ه بریتی ـ ه ل ـ ه دهرخســت�ن
ـتكرد� پارێــزراوه
كا� ناوچ ـهی ههورامــان بــۆ دروسـ

رسوشــتییهكان.
س تـهوهره ،لـه تـهوهری یهكهمــدا بــایس ناسـ ن
ئـهم لێكۆڵینهوهیـ ه دابهشــكراوه بــۆ پێشـهكییهك و ێ
ـاند� ناوچـهی لێكۆڵینـهوهكـراوه ،تـهوهرهی دووهم
كا� تایب ـهت ب ـ ه لێكۆڵینهوهكــه ك ـراوه ،ل ـ ه ت ـهوهرهی ســێیهمدا بــایس توانســت ه جوگرافیی ـه رسوشـ تـی و مرۆیی ـه ن
بــایس زاراوه ن
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ،لهكۆتایــدا ب ـه چهنــد ئهنجــام و پێشــنیازێك و لیسـ تـی س ـهرچاوهكان كۆتـ یـا� ب ـه
ك ـراوه لهگ ـهڵ گرنگیــان بــۆ دروسـ
لێكۆڵینهوهك ـه هێـ نـراوه.
ف
ن
ن
ت
ت
ـتكرد�
ـرۆ� گرنگـه بــۆ دروسـ
لێكۆڵینهوهكـه گهشــتووه بـهو ئهنجامـهی كـه  )1ناوچـهی ههورامــان خــاوه� چهندیــن توانســی جوگـرا� رسوشــی و مـ ی
اكێ� وهك تاڤگهكان و ئهشــكهوتهكان و دهرامه ت� ئاو ن
پارێزراوه رسوشــتییهكان ،وهك(شــوێ�ن جوگر فا�  ،بهرزونزیم و دیمه ن� سـهرنجڕ ش
بو� كانیاوی
�ن �ێژ
ت
ت
وو� و شــوێنهواری دێریــن و خانهقــا
ســازگار و تهندروســی ،ئاوهـهوای گونجــاو ،ڕووهیك رسوشــی و دارســتان و ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی ،شــوێ مــر ی
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ن
ـتكرد� خانــوو جلوبهرگ...هیـ تـر).
و مهرقـهدی ئایـین و ڕێگاوبــان و زانكــۆ و پهیمانــگا و پیشـهی دهسـ تـی و شــێوازی تایبـه ت� دروسـ
ن
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی ك ـه دهبێتههــۆی س ـ هرلهنوێ ڕێــك خســتنهوهی ژینگ ـهی ناوچهك ـ ه و
 )2ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه گونجــاوه بــۆ دروسـ
بوژاندن ـهوهی ژێرخــان و س ـه ن
رخا� ئابــوری ناوچهك ـه.
لهكۆتایــدا چهنــد پێشــنیازێك خراو هت ـهڕوو لهوان ـه )1 :بهرزكردن ـهوهی ئاسـ تـی هۆشــیاری ژینگ ـه� دانیشـ ن
ـتوا� ناوچهك ـه س ـهبارهت ب ـه پاراســت�ن
ی
س ـهرچاوه رسوشـ تـی و مرۆیی ـه ن
كا� ناوچهك ـه.
 )2گرنگیــدان ب ـه لێكۆڵین ـهوهی زانسـ تـی لهس ـهر ژینگ ـ ه و پارێــزراوه رسوشــتییهكان و ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێوی(ههمیش ـه� و كۆچ ـهر) و ئهنجامـ ن
ـدا�
ی
ـك� بــۆ شــوێنهواره دێرین ـهكان تاوهكــو لهبــواری گهشــتوگوزاری ڕۆشــنب�ی ی و �ێژ
كنهوپشـ ین
م�وویــدا وهگهڕبخرێــن.

ڵ
 )3ههوڵــدان بــۆ ئهنجامـ ن
ن
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لـ ه چیــای ههورامــان كـ ه ســنوری ڕامیــاری نێوانیــان
ـدا� ڕێكهوتنێــك لهگـهڵ و� ت� ئـ ێ�ـران بــۆ دروسـ
پێكدێنێــت ،هاوشــێوهی ڕێكهوتـین نێــوان میــر و ســودان.

پێشهیك:
دهركهوت ـین گرفت ـ ه ژینگهیی ـهكان بهشــێوهیهیك مهترســیدار هۆكارێــك بــوو تــا لهس هرانس ـهری جیهــان چهندیــن ڕێــگا پیادهبكرێــت بــۆ زاڵبــوون بهس ـهر
ـرد� شــێوازی جۆراوجــۆر بــۆ بهرهنگاربوون ـهوهی گرفت ـه ژینگهیی ـهكان دهرك ـهوت دامهزرانـ ن
ئ ـهو گرفتان ـه .دوای پهیڕهوكـ ن
ـد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان

ڵ
ڵ
یهكێكـه لـه باشـ تـرین پێنــاوهكان ،لهسـهر ئـهو بنهمایـه لـ ه ڕۆژگاری ئهمڕۆمانــدا بهشــێیك زۆری و�تــان بهشــێك لـه ڕووبـهری و�تهكانیــان بــۆ پارێــزراوه
رسوشــتییهكان تهرخــان دهك ـهن ،ل ـه پێنــاو پاراســت�ن س ـهرچاوه رسوشــتییهكان و مان ـهوهی ئ ـهو س ـهرچاوانه بــۆ ن ـهوه ن
كا� داهاتــوو.

گ
ـو� تێكـ ن
ن
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لـه ناوچـهی ههورامــان گرنـ گـی تایبـه ت� ههیـه ،چونكـه تـ ش
ـدا� ژینگـه بوهتـهوه،
گرنــی لێكۆڵینهوهكـه :دروسـ
بههــۆی بهكارهینـ نـا� جۆرههــا چ ـهك ل ـه جهنـ گـی ههشــت ســاڵهی (عـ �ـراق -ئـ �ـران) و تۆپبارانكــردن و شۆڕش ـه ن
كا� كــورد و ش ـهڕی ناوخــۆ و ملمالنـ ێ �ـی
ێ
ێ
ڵ
نێــوان هـ �ێزـره كوردیی ـ ه ئیســایم و عیلمانیی ـهكان تاوهكــو ســا�( )2003و بهكارهێنـ نـا� موشــهیك تۆماهــۆك لهالی ـهن ئهمریكی ـهكان ،س ـهرهنجام

ن
كا� تێكـ ن
ناوچهكـه شــێوازه ن
ـوتاند� دارســتانهكان و تۆپبارانكــردن و تهنانـهت دڕندانهتریــن چــهیك كیمیـ یـا�
ـدا� ژینگـه ی� تێــدا تاقیكراوهتـهوه ،لهوانـه سـ
لهناوچهكـه بهكارهاتــوو ه كـه شــوێنهواری خـرا� لهسـهر ژینگهكـه� جێهیشــتووه ،لهسـهر ئـهم بنهمایـه گهڕاندنـهوهی ناوچهكـه بــۆ خ
دۆ� رسوشـ تـی
ی
پ
ن
خــۆ� و پاراســت�ن س ـهرچاوه ن
كا� لهڕێگ ـهی دروســتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان پێویســتییهیك بهڵگ ـ ه نهویســته.
ی

گریمانهی لێكۆڵینهوهكه :لێكۆڵینهوهكه لهم گریمانانه سهرچاوهی گرتووه:

ن
دروستكرد� پارێزراوه رسوشتییهكان ههیه.
-1توانسته جوگرافییهكان بایهخێیك گرنگیان بۆ
ف
ن
ن
ت
ت
دروستكرد� پارێزراوه رسوشتییهكان.
مرۆ� گرنگ و بایهخداره بۆ
-2ناوچهی ههورامان خاوه� توانس� جوگرا� رسوش� و ی
ڵ
ڕۆ� توانســته جوگرافیی ـه رسوشـ تـی و مرۆیی ـه ن
ئامانــیج لێكۆڵینهوهك ـه :ئامانــیج لێكۆڵینهوهك ـه بریتی ـه ل ـ ه دهرخســت�ن
كا� ناوچ ـهی ههورامــان ب ـۆ
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان.
دروسـ

میتــۆدی لێكۆڵینهوهك ـه :ههمــوو لێكۆڵینهو هیــهیك زانسـ تـی پێویســته پ هیــڕهوی میتۆدێــی زانسـ تـی یــان زیاتــر بــكات ل ـه پێنــاو گهیشـ ت ن
ـ� ب ـه
ئامانج ـه ن
كا� ،ل ـهم لێكۆڵینهوهی ـهدا پشــت ب ـه ه ـهردوو میتــۆدی وهسـ فـی و شــیكردنهوهی ب ـ هراوردكاری بهسـ تـراوه ،ئهم ـهش وای خواســتووه پشــت
ردا� م هیـ ن
ب ـ ه ه ـهردوو س ـهرچاوهی ئۆفیــی و س ـه ن
ـدا� بــۆ ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ببهسـ تـرێت و زانیاریی ـهكان لهشــێوهی نهخش ـه و خشــت ه و وێن ـه
خراونهت ـهڕوو.
پـ ن
س تـهوهره ،لـه تـهوهری یهكهمــدا بــایس ناسـ ن
ـا� لێكۆڵینهوهكـه :ئـهم لێكۆڵینهوهیـه دابهشــكراوه بــۆ پێشـهكییهك و ێ
ـاند� ناوچـهی لێكۆڵینهوهكــه،
كا� تایبـهت بـ ه لێكۆڵینهوهكــه ،و لـه تـهوهرهی ســێیهمدا بــایس توانســته جوگرافییـه رسوشـ تـی و مرۆییـه ن
و تـهوهرهی دووهم بــایس زاراوه ن
كا� ناوچـهی
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ،لهكۆتایــدا ب ـه چهنــد ئهنجــام و پێشــنیازێك و لیسـ تـی س ـهرچاوهكان
لێكۆڵین ـهوه ك ـراوه ل هگ ـهڵ گرنگیــان بــۆ دروسـ
كۆتـ یـا� بـ ه لێكۆڵینهوهكـه هێـ نـراوه.
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ن
تهوهرهى یهكهم :ناساند� ناوچهى لێكۆڵینهوه:
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یهك ـهم :ناسـ ن
ـاند� ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهوه و باسـ ن
ـاند� ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهوه :ل ـهم باس ـهدا ه ـهوڵ دهدرێــت بــۆ ناسـ ن
ـكرد� ســنورى جوگ ـر فا� و شــوێ�ن

ئهسـ تـرۆنۆىم و ڕوب ـهر و دانیشـ ن
ـتوا� ناوچ ـهى لێكۆڵین ـهو ه ب ـهم شــێوهى خــوارهوه:
ن
 )1دیاریكــرد� ســنوری ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه :ناوچ ـهی لێكۆڵینهوه(ههورامــان)(*) ل ـهڕووی جوگرافیــاوه ل ـه :ناوهنــدی ناحی ـهی بیــاره و خورمــاڵ و
شــاره �
�
ـری ناحی ـهی بیارهدای ـه و( )7گوندیــان لهســنوری
ێ
د� تهوێڵ ـ ه و( )29گونــد ل ـه پارێ ـزگای ههڵهبج ـ ه پێكدێــت ،ك ـه( )22گوندیــان لهســنوری كارگـ ێ ڕ
�
ـری ناحی ـهی خورماڵدایــه ،نهخش ـهی (.)1
كارگـ ێ ڕ
ن
 )2شوێ�ن ئه ت
دانیشتوا� ناوچهی لێكۆڵینهوه:
س�ۆنۆیم و ڕوبهر و ژمارهی

ردو�) :ناوچهی لێكۆڵینهوه لهڕووی شــوێ�ن ئهسـ تـرۆنۆمیهو ه دهكهوێت ه نێوان ههردوو بازنهی ن
أ) شــوێ�ن ئهسـ تـرۆنۆیم(گه ن
پا�(-"43.941 '9 °35
ڵ
ڵ
 )"3.796 '23 °35باكــورو هـهردوو هێــی درێــژی( )"55.405 '11 °46-"26.908 '0 °46خۆرهـه�ت ،نهخشـهی( ،)1واته(14خولـهك) بازنـهی
پـ نـا� و(11خولـهك) هێـ ڵـی درێــژی دهگرێتـهوه ،ئـهم پێگهیـ ه دهكهوێتـه باشــوری ناوچـهی مامناوهنــدی باكــورهوه ،كاریگـهری لهسـهر گۆشـهی كهوتـین
تیشــی خــۆر و درێــژی شـهو و ڕۆژ لهناوچهكـهدا ههیـه ،ئهمـهش كاردهكاتـه سـهر ڕهگـهزه ن
كا� تــری ئاووهـهوا.
ڵ
ب) ڕوبـهری ناوچـهی لێكۆڵینـهوه :كــۆی گشـ تـی ڕوبـهری ناوچـهی لێكۆڵینـهوه لهســا�( )2019دا بریـ تـی بــووه لـه( 216.5كــم )2و ڕیــژهی()%20،99
�
ـری ناحی ـهی بیارهدای ـه ك ـه
ڕوب ـهری پارێ ـزگای ههڵهبجــهی پێكهێنــاوه كه(1031،7كم)2بــووه ،ل ـهم ڕوبهره(137،7كــم )2لهنــاو ســنوری كارگـ ێ ڕ
�
ـری ناحی ـهی خورماڵدای ـه كهدهكات ـ ه ڕێــژهی()%36،40
ڕێــژهی( )%63،60كــۆی ڕوب ـهری ناوچهك ـه دهگرێت ـهوه و(78،8كــم )2لهنــاو ســنوری كارگـ ێ ڕ
كــۆی ڕوب ـهری ناوچ ـهی لێكۆڵینهوه(پشــت بهســت ب ـه بهرنام ـهی.)Arc GIS Version 10.3
ڵ
ت) دانیشـ ن
ـتوا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه :ژمــارهی دانیشـ ن
ـتوا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ل ـ ه ســا�(18636()**()2012كهس) بــوو ه و ()%18،91
دانیشـ ن
ـتوا� پارێ ـزگای ههڵهبجــهی پێكهێنــاوه كــه (98539ك ـهس) بــووه( ،بهڕێوهبهرای ـه ت� ئامــاری ههڵهبج ـهی ش ـههید ،ئامــاری گونــدهكان بــۆ
ڵ
ســا� .)2012
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نهخشهی ()1

ن
شوێ� ئه ت
ن
س�ۆنۆیم و شارۆچكه و گوندهكا� ناوچهی لێكۆڵینهوه

س��هرچاوه :كاری توێ��ژهر بهبهكارهێن ن
��ا� بهرنام��هی Arc GIS V10.3 :بهپشتبهس ت ن
ـت بـ�ه :وێنـ�هی دهسـ�تهی ڕوپێـ�وی جیۆلـ ج
�ۆ� ئهمریـكی(DEM
.)15M

ن
ن
تهوهرهی دووهم :ناساند� زاراوهكا� پهیوهست به لێكۆڵینهوهكه:

ـا� دهزان ـین وهك دهروازهی ـهك و س ـهرهتایهیك پێویســت بــۆ چوون ـه نــاو بــایس باب ـه ت� لێكۆڵینهوهك ـ ه و بهدیهێنـ نـا� ئامانج ـه ن
بهبـ ش
كا� ،پێناس ـهی زاراوه
س ـهرهكیه ن
كا� باب ـه ت� لێكۆڵینهوهك ـه بكهیــن ك ـه بریت ـین ل ـه -:

یهكهم  :توانسته جوگرافییهكان.
ت
رسوش�.
دووهم  :پارێزراوی

ڵ
ـد� پارێــزراوی رسوشـ تـی و بهبنهمـ ن
ڕۆ� كاریگ ـهر دهگـ �ـرن ل ـه دامهزرانـ ن
ـاكا�
ه جوگرافیی ـهكان :توانســت ه جوگرافیی ـهكان
یهك ـهم :توانســت 
ێڕ
دامهزرانـ ن
ـد� دادهنرێــن ،بهگشـ تـی توانســته جوگرافیی ـهكان جۆراوجــۆرن و بهس ـهر دوو كۆمهڵ ـهی س ـهرهكیدا دابهشــدهبن ،ك ـ ه بریت ـین ل ـه توانســته
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
جوگرافیی ـ ه رسوشــتییهكان و توانســته جوگرافیی ـ ه مرۆیی ـهكان .ههرچ هنــده پارێــزراوه رسوشــتییهكان نازناوی(رسوشــتیان) ههڵگرتــووه ،ب ـه�م
ن
ت
ت
ـرۆ� دهگرێت ـهوه.
توانســتهكا� دروســتبوونیان ه ـهردوو توانســی رسوشــی مـ ی
ن
ـ� ب ـهو ڕاســتیهی ئامــاژهی بۆك ـرا توانســت ه جوگرافیی ـه رسوشــتییه ن
پشــت بهسـ ت ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ئ ـهو توانســت ه جوگرافیان ـه
كا� دروسـ

ڵ
ف
ف
ڕۆ� لـ ه دروســتبوون و دابهشـ ن
ـبوو� جوگرافیــان نیـ ه كـه بریتـین له(شــوێ�ن جوگـرا� ،ڕوخســاری
دهگرێتـهو ه كـه ههرێمێــی جوگـرا� ههیـه ت� و مــرۆڤ
رسوشـ تـی ڕووی زهوی ،ئاووهـهوا ،سـ ن
ـاما� ئــاو ،ڕووهیك رسوشـ تـی و ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی)( ،خطــاب ،2012 ،ص.)354
گ
ههروههــا توانســته جوگرافیی ـ ه مرۆیی ـهكان بریت ـین ل ـهو توانســتانهی ك ـ ه دهســتكردی مرۆڤــن ك ـه بوونیــان لهه ـهر ناوچهیهكــدا گرنــی تایب ـه ت� ههی ـه،
م�وو� و شارســتانیهتهكان ،شــوێنه ئاینیه پ ۆزهكان ،سـهنتهره ن
بریت� له(شــوێنهواره �ێژ
توانســته جوگرافیی ه مرۆییهكان ین
كا� كۆبونهوهی دانیشــتوان،
�ی
ی
ڵ
ن
ڕێگاوبان و ئامرازه ن
دروستكرد� پارێزراوه رسوشتییهكان
كا� گواستنهوه)( ،اسود ،2014 ،ص ،)59ڕۆ� توانست ه جوگرافییه مرۆییهكان لهڕوانگهی
ڵ
ـ� و برهوپێـ ن
هیــیچ كه ت
ڕۆ� توانســته جوگرافی ـ ه رسوشــتییهكان ،چونك ـه لهالی ـهك مــرۆڤ فاكتهرێــی كاریگ ـهره لهوهگهڕخسـ ت ن
ـدا� س ـهرچاوه
م�نی ـه ل ـه
ڤ
ـرۆ� پێبــگات ،ئـهم ناوچهیـه بهپـ �ـی تێپهربـ ن
ـوو� كات شــوێنهواری ژیـ نـا� مــرۆڤ و شارســتانیه ت�
رسوشــتییهكان و لهالیــهیك تــر هـهر ناوچهیـهك دهسـ تـی مـ
ێ
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان.
لێ دهردهكهوێــت كهدواجــار دهبــن بـ ه توانســتێیك گرنــگ بــۆ دروسـ
ڵ
ـوو� پاراســت�ن رسوشــت و جێبهجێكـ ن
 :بۆچـ ن
ـرد� لهو�تـ نـا� جیهانــدا نــاوی جۆراوجــۆری
:

دووهم پێناسـهو چ همــی پارێــزراوه رسوشــتییهكان

ن
لێ�ن اوهو زاراوهی جۆراوجۆری بۆ بهكارهاتووه ،زاراوه ن
ت
نیشتما� (نهتهوه ی�) National
رسوش�( ،)Natural Reservationپاریك
كا� (پارێزراوی
( ،)Parkناوچ ـ ه پارێــزراوهكان( ،)Protected Areaزهوی قهدهغهك ـراو( ،)Prevented Landپارێــزراوی جــۆری...) Specify Reserveهیـ تـر.
نموونـهی ئـهو زاراو ه و ناوانـهن كـه بــۆ ب ۆكـهی پاراســت�ن رسوشــت و جێبهجێكـ ن
ـرد� بهكارهاتــوون .ئـهم جۆراوجۆریـه لهنــاو و زاراوهكانــدا نـهك هـهر
�ی
ڵ
ڵ
ڵ
و�تێــی تــر بهدیدهكرێــت بهڵكــو لهنێــو ســنوری یـهك و�تیشــدا بـ ن
ـوو�( ،عثمــان ،2010 ،ل.)13-12
لهو�تێكـهوه بــۆ
ه ـه چ
ر� تایب هت ـ ه ب ـ ه پێناس ـهی پارێــزراوه رسوشــتییهكان بههــۆی جۆراوجــۆری تایبهتمهنــدی و ئامانجهكانیــان ســیمای جۆراوجۆری ـه ت� پێــوه دیــاره،
پێناس ـهكان زۆرن ئێم ـه تهنهــا دوو ل ـهو پێناســان ه بــاس دهكهیــن ئهوانیــش:
 -1نهقشــبهندی پارێــزراوی رسوشـ تـی بـهم شــێوهیه پێناســه كــردووه( :پارێــزراوی رسوشـ تـی بریتیـه لـه ڕوبهرێــك لـهزهوی كـ ه ڕهههنــده جوگرافییـه ن
كا�
دهســت نیشــان ك ـراوه ،ههمیش ـ ه موڵــی دهوڵ هت ـهو پارێ ـزگاری لێــدهكات لهچاالكی ـه زیانبهخش ـه ن
كا� مــرۆڤ ،بهپـ ێ �ـی چهندیــن سیســتهم و یاســای
تایب ـهت) .ل ـهم ڕوانگهی ـهوه ئ ـهم جــۆره پارێزراوان ـ ه ئاوێت ـهی ئهوچاالكی ـ ه مرۆڤیان ـه دهبێــت كهزیانبهخــش نهبــن بۆرسوشــت ،بــۆ نموون ـه چــاالیك
گهشتیاری(،النقشــبندی ،ســنة  ،2009ل.)306
 -2پێناســهی پارێـزاراوه رسوشــتییهكان الی یهكێـ تـی نێودهوڵـه ت� پاراســت�ن رسوشــت(International Union For Conservation & Nature

 ) ""IUCNبـهم شــێوهی ه كـراوه( :پارێــزراوه رسوشــتییهكان بریتـین لـهو ههرێمانـهی كــهسیســتهمێك یــا چهنــد سیســتهمێیك ژینگـه ی� لهخۆگرتــووهو
گــۆڕ نا� بهخۆیـهوه نهبینیــوه بههــۆی چــاالیك مرۆڤـهوه ،گــرو� ڕووهك و ئــاژهڵ و شــوێنه جیۆلۆجیـه ن
كا� ســوودێیك تایبهتیــان ههیـه لهالیـه ن� زانسـ تـی
پ
كا� خــاوهن بههایــهیك جـ ن
چ�گوزارییـهوه ،یــا دیمهنـه ن
و پـهروهرده� و �ێژ
ـوا� زۆرن)( ،الحمـ یـری و الحوامــده ،2006 ،ص.)291
ی
ن
ت
توان� ین
كهوات ه ده ین
رسوش�(بریتیه لهڕووبهرێك(ئاوی ب ێ
� یان وشكا�) دهخرێته ژێر چهند ڕێسایهیك بهكارهێنان و پارێزگاریكردنهوه،
بڵێ� :پارێزراوی
ســنورێیك تایبـه ت� بــۆ دهســت نیشــان دهكرێــت بهیاســایهیك مــری .ئـهم ڕووبـهره تایبهتمهندییـه رسوشــتییه ن
كا� ناوازهبێــت ،وهك جۆراوجــۆری ڕووهك
ی
و ئــاژهڵ ،دیمهن ـه ن
كا� ڕووی زهوی(چیــا و ئهشــكهوتهكان ،پێكهات ـه جیۆلۆجی ـهكان ،ڕووبــار و تاڤگ ـهكان ،كانیــاوه گهرم ـهكان و ئاوهكانزایی ـهكان).
ـى وهك(شــوێنهواره �ێژ
ـرۆ� بههــاداری لهخۆگرتـ ب ێ
م�وویی ـهكان ،پاشــماوهی شارســتانیهتهكان ،شــوێن ه پـ یـرۆزهكان و م ـ هزاره
یــان چهنــد دیارد هیــهیك مـ ی
ئایینی ـهكان).

ن
ن
ت
ت
رسوش� ل ه ناوچهی ههورامان:
رسوش� و مرۆییهكا� دروستكرد� پارێزراوی
تهوهری سێیهم :توانسته جوگرافییه

یهك ـهم :توانســت ه جوگرافیی ـه رسوشــتییهكان :ناوچ ـهی ههورامــان خــاوه ن� بنهمــای جوگ ـر فا� رسوشـ تـی گرنگ ـه ،وهكو(شــوێ�ن جوگ ـر فا� ،شــێوه ن
كا�
س ـهرڕوی زهوی ،ئاووه ـهوا و مامناوهنــدی پل ـه ن
كا� گهرمــا لههاویــن و باری ـین بهفــر لهزســتاندا ،بهرههمهێنـ نـا� جۆرههــا ڕووهیك رسوشـ تـی ،دهرام ـه ت�
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ن
ئــاو ،ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی)( ،حسـین  ،2014 ،ص ،)10كهبنهمایــهیك گرنگــن بــۆ دروسـ
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لــهناوچهكـهدا ،لـ ێ�ـرهدا هـهوڵ
ن
دهدهیــن ههمــوو بنهمــا جوگرافیی ـ ه رسوشــتییه ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان لهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوهدا بخهین ـهڕوو ك ـه
كا� پهیوهندیــدار ب ـ ه دروسـ
بریتـین لـه:

ف
 )1شــوێ�ن جوگـرا� :: Geographic Locatioناوچـهی لێكۆڵینـهوه زیاتــر لـه شــێوهی سێگۆشـهیهكدایه بهئاڕاســتهی باكــور -باشــور درێژبوهتـهوه
ڵ
ڵ
و دهكهوێت ـه خۆره ـه� ت� ههرێــی كوردســتان و پارێ ـزگای ههڵهبج ـهوه ،نهخش ـهی ( ،)2بهســنورێیك ڕامیــاری نێودهوڵ ـه ت� ل ـه باكــور و خۆرهه�ت ـهوه
ڵ
و� ت� ئـ �ـران ،ه ـهردوو ئوسـ ن
هاوســنوره ل هگ ـهڵ
ـتا� كرماشــان و كوردستان(ســنه) ب ـه درێژ یا�(37كــم) ك ـه ڕیــژهی( )%44,04ســنوری ناوچهك ـه
ێ
پێكدێنێت(توێــژهر ،پشتبهســت بـه بهرنامـهی ،)10.3 Arc GIS Versionبهمـهش دهبێتـه پــردی پێكهوهبهســت�ن ناوچـه گهشــتوگوزارییه ن
كا� ئـ ێ�ـران و

ڵ
گاكا� ههڵهبجـ ـه و سـ ن
پارێـز ن
ـلێما� كـ ه دهتوانرێــت بــۆ گهشــتوگوزاری ترانزێــت ســودی لێوهربگ�ی ێــت ،چونكـ ه دهبێتـه خــا� هاتنـهژورهوهی گهشــتیاران،
بهتایب ـه ت� ك ـه ئێســتا دهروازهی سنوری(شۆش ـ�ێ ل ـ ه تهوێڵ ـه) بهڕهســی ناســێ�ن او ه و چهندیــن دهروازهی تــری تێدای ـه ك ـه دهكرێــت ل ـه داهاتــوودا
كار لهس ـهر بــه نێودهوڵ ـه ت� كردنیــان بكرێــت وهك(مڵهخــورد ،سهرســیپه -دهرهی م ـهڕ ،هانهگهرمڵ ـه) ،ئهم ـ ه س ـهرهڕای دهرف ـه ت� هاتوچۆكــردن و
ڵ
پهیوهنــدی بــازرگا�ن لهنێــوان ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه و و� ت� ئـ ێ�ـران ،ههروههــا ل ـه باكــوری خۆرئــاواوه بــۆ باشــوری خۆرئــاوا هاوســنوره ل هگ ـهڵ یهك ـه
گ�یی ـه ن
�
كا� پارێ ـزگای ههڵهبجه(خورمــاڵ ،سـ یـروان ،ناوهنــدی ههڵهبج ـه) ب ـه درێژ یا�(47كــم) ك ـه( )%55,95ســنورهكهی پێــك
كار ێ ڕ

نهخشهی ()2
ن
ن
شوێ� ناوچهی لێكۆڵین هوه بهگوێرهی ههرێیم كوردستان و پارێزگای سلێما� ههڵهبجه
ن
ـا� بهرنام ـهی Arc GIS V10.3 :بهپشتبهسـ ت ن
س ـهرچاوه :كاری توێ ـژهر بهبهكارهێنـ
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی
جیۆلـ ج
ـۆ�

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ئهمرییك(.)15M DEM
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وه بتوانێــت
دێنێــت (توێــژهر ،پشتبهســت ب ـه بهرنام ـهی ،)10.3 Arc GIS Versionئهم ـهش دهرف ـه ت� ئ ـهوهی ڕهخســاندوو ه ك ـ ه ناوچ ـهی لێكۆڵین ـه 
پهیوهنــدی ب ـه پارێ ـزگای ههڵهبجـ ـه و پارێ ـز ن
گاكا� تــری ههرێــی كوردســتان و عـ �ـراق بــكات ،ههروههــا نزیك ـه ل ـ ه ناوچ ـه گهشــتوگوزارییه ن
كا� تــری
ێ
ڵ
ـلێما� ،ئهوانیــش شــوێن ه گهشــتوگوزارییه ن
پارێ ـزگای ههڵهبج ـه و ق ـهزای پێنجوێــن و دهربهندیخــان لــه پارێ ـزگای سـ ن
ـو�ن ،ڕیشـ �ێن
ـ�،
كا�(چاوگ و گـ
س ـهرتهیك بهمــۆ و ش ـه �
م�ان و دهریاچ ـهی دهربهندیخــان و بلكیان...هیـ تـر) ،ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه چهنــد تایبهتمهندییــهیك ئهری ـین ههی ـه ،وهك
ێ
ڵ
دوورتریــن مـهودا لـه باكــور بــۆ باشــور(25كم) و لهخۆرهـه�ت بــۆ خۆرئاوا(13كــم)( ،توێــژهر ،پشتبهســت بـه بهرنامـهی،)10.3 Arc GIS Version
وه كهوتووهت ـه نــاو ناوچ ـهی چیــا پێــچ ئالۆزهكان ـهوه چهندیــن دیــاردهی رسوشـ تـی و س ـهرنج ڕاكێـ شـی
ههروههــا بههــۆی ئ ـهوهی ك ـه ناوچ ـهی لێكۆڵین ـه 
تێــدا دروســت بــوو ه ك ـ ه بونهت ـه مهڵبهندێــی گرنـ گـی گهشــتوگوزاری وهك(ناوچ ـهی دۆڵ ـهكان ،ئهشــكهوتهكان ...ت
هی�) .ههروههــا ناوچهك ـ ه كاریگ ـهر
كا� داباری ـین بهفــر دهتوانرێــت ســودی لێوهربگ ێــت بــۆ ئهنجامـ ن
دهبێــت ب ـ ه درێژبون ـهوهی وهرزی گهشــتوگوزاری زســتانه ،بۆنمون ـ ه ل ـه ت
ـدا� یــاری
�ی
زســتان ه و ههڵگ ـ هڕان ب ـه چیــا بهفریــن و س ـههۆڵیهكاندا.
ده ین
توان� كاریگهری شوێ�ن جوگر فا� لهسهر پارێزراوه رسوشتییهكان ل ه دوالیهنهو ه ڕوونبكهینهوه :
نزیك�بــن ل ـه ناوچ ـهی دهرچـ ن
ت
ـو� گهشــتیاران ئ ـهوا گهشــتیار دهتوانێــت
أ) شــوێ�ن ڕاكێشـ نـا� گهشــتیاران :ههرچهنــد ه پارێــزراوه رسوشــتییهكان
بهشــێوهیهیك ئاسـ ت
ـان�بگاته پارێــزراوه رسوشــتییهكان.
ب) كاریگ ـهری شوێن(شــوێ�ن ئهسـ تـرۆنۆیم) :بهفاكتهرێــی كاریگ ـهر دادهنرێــت ل ـ ه دیاریكـ ن
ـرد� ڕواڵهت ـه رسوشـ تـی و مرۆیی ـهكان ،ك ـ ه ل ـهو ناوچهی ـهدا
ـوو� ه هی ـه ،وهك تایبهتمهنــدی ڕهگ ـهزه ن
بـ ن
كا� ئاووه ـهواو جــۆری ڕووهیك رسوشـ تـی و ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی و جــۆری خــاك لهالی ـهك و چاالكیی ـه

ڵ
ئابــوری و كۆمه�یهتیی ـهكان و چۆنی ـه ت� دابهشــبوونیان لهالیــهیك تــرهوه( ،مصطـ فـی ،2016 ،ل.)15
ق
 )2ڕوخساره ن
كا� ڕووی زهوی :مهبهست له بهرزونزیم ڕوی زهوی(چیا ،بان ،گرد ،دهریاچهكان ،دۆل و دهشتهكان) دهگریتهوه( ،البار�،2011 ،
ص ،)95ئ ـهو ناوچان ـهی ڕواڵهت ـه ن
كا� ڕوی زهوییــان جۆراوجۆربــن ئ ـهوا دهبێتههــۆی جۆراوجــۆری ئاووه ـهوا و ڕووهیك رسوشـ تـی و ئــاژهڵ و باڵنــدهی
ن
ردانكرد� ئـهو ناوچانـهی ههبێــت بــۆ مهبهسـ تـی بینیـین دیمـه ن� سـهرنج ڕاكێــش و �ێژ
چ�وهرگرتــن
كێــوی ،ئهمـهش وادهكات ،كـه گهشــتیار ئــارهزووی سـه
لێیان( ،الســعدون ،1988 ،ص.)50
كا� ڕوی زهوی ههرێــی كوردسـ ن
ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه خــاوه ن� چهندیــن ڕوخســاری رسوشـ تـی جۆراوجــۆره بهشــێوهیهك ههمــوو ڕوخســاره ن
ـتا�
ـوڕه� وهیـ تـر ،جۆراوجۆربـ ن
ـۆ� سهرسـ �ێن
عـ ێ�ـر قا� لهخۆگرتــووه لهچیــاو دۆڵ و دهشــت و بــان و ئهشــكهوت و دیــاردهی جیمۆرفۆلـ ج
ـوو� ڕوخســاری ڕوی
زهوی لـهم شــێوهیه وادهكات تایبهتمهندییـه ن
كا� ژینگـهی رسوشـ تـی ئـهم ناوچهیـه جیــاوازو جۆراوجۆربێــت ،لـهڕوی ئاووهـهواو و ڕووهیك رسوشـ تـی و
سـ ن
ـاما� ئــاو و ژیـ نـا� كێــوی ،بـهرزی ناوچـهی لێكۆڵینـهوه دهكهوێتـه نێــوان (2548-600م) لـ ه ئاسـ تـی ڕوی دهریــاوه ،بهرزتریــن خـ ڵـا� دهكهوێتـه بــه ش
�
ڵ
ڵ
ڵ
دا� ن� ،ت
نزم�یــن خاڵیــش دهكهوێتـه خۆرهـه� ت� خورمــاڵ ،زۆربـهی ڕوبـهری ناوچـهی لێكۆڵینـهوه بریتیـه لـه شــاخ و
باكــوری خۆرهـه� ت� لـه لوتكـهی

ن
دۆڵـهكان .ڕوخســارهكا� ڕوی زهوی ناوچـهی لێكۆڵینـهوه بریتـین لهمانـهی خــوارهوه:

ڵ
ڵ
وه دهگرێتـهو ه لـه باكــور و باكــوری خۆرهـه�ت بــۆ باشــور و باشــوری خۆرهـه� ت� ناوچـهی لێكۆڵینـهوه،
أ-چیــاكان :زۆرتریــن ڕوبـهری ناوچـهی لێكۆڵینـه 

ـۆ� وهك:
چهنــد زنجـ یـره چیایـهك دهگرێتهخـ ی

ڵ
* زنجـ یـره چیــای ههورامــان :زنجـ یـره چیایــهیك بـهرز و سـهخته بــه ش
وه دهگریتـهوه ،چهندیــن لوتكـه
� باكــور و باكــوری خۆرهـه� ت� ناوچـهی لێكۆڵینـه 
ڵ
دهگرێتهخــۆی ك ـ ه بریت ـین له(ڕهنگ ـین 2200م ،مڵهخــورد 2024م ،دا� ن�2535م ،هان ـهی قــوڵ1338م ،خۆرن ـهوازان2478م ،ســورلێ 1875م،
ش�ام2000م).

ڵ
گرنگ�یــن لوتكـه ن
ت
كا� بریتـین له(تـهوه نێ
* چیــای تـهوه نێ
وه دهگرێتـهوه،
� :دهكهوێتـه نێــوان تهوێڵـهو بیــاره و خۆرهـه� ت� ناوچـهی لێكۆڵینـه 
�2117م،

دهگاشــیخان1706م ،وهزه نێ
�1900م ،وهزیل2000م) ،نهخش ـهی(.)3
ـۆ�اون ،ئهمـهش وایكــردووه بـهرزی و لـ �ێژـری جۆراوجــۆر لـه چیـ ن
ناوچهكـه زۆربـهی بهشـه ن
كا� بهچیــا داپـ ش
ـاكا� ناوچهكـهدا دهركهوێــت ،لوتكـه بـهرزهكان
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و قهدپاڵ ـه لـ �ێژـرهكان یهكێــی تــره ل ـه دیــارده دهگمهن ـه ن
كا� ناوچهك ـه و خــاوهن بههایــهیك گرنـ گـی گهشــتیارین ،چونك ـه ئ ـهو دیمانان ـه ل ـه شــارهكاندا ن ـین

و مــرۆڤ حـهز بـه سـهیركردنیان دهكات بهتایبـه ت� لـ ه وهرزی بههــاردا كـه ئـهو لوتكــه چیایانـه بـه بهفــر داپـ ش
ـۆ�اون و قهدپاڵهكانیشــیان بهدارســتان و
ڵ
ن
رسوش�� ،ێژ
ت
ت
رسوش� بهتایبهت له وهرزی بههاردا ك ه كانیاوهكان دهبوژێننهوه،
چیاكا� زۆردهبێت و دهبنه تاڤگهی
ل�ی ههندێ ل ه قهدپا�
ڕووهیك
ئهمانـه ههمــووی دیاردهیــهیك دهگمـهن لـ ه ناوچهكـهدا بهرجهســتهدهكهن كـه پاراسـ ت ن
ـ� و گهشـهپێدانیان ئهركێــی سـهرهیك پارێــزراوه رسوشــتییهكانه.
� خۆرئــاوای ناوچـهی لێكۆڵینـهوه دهگرێتـهوه لـه نێــوان هێـ ڵـی كهنتــۆری(800-600م) لـه ئاسـ تـی ڕوی دهریــاوه ،لـه گونــده ن
ب) بنــاری چیــاكان :بــه ش
كا�
(هانهی قوڵ و خۆرئاوای ئهحمهدئاوا و شــاری خورماڵ و ئاوای ڕوســتهم بهگ و خۆرئاوای گوڵپ و بنجۆو دڕه ی� و خارگێالن) دهگرێتهوه.
ـاكا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوهدا كۆمهڵێــك دۆڵ ه ـهن ب ـ ه ئاراســتهی جیــاواز درێژبونهت ـهوه ،دۆڵ ـه ن
ت) دۆڵ ـهكان :لهنێــوان چیـ ن
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه
رن� س ـهیركهر بۆخۆیــان ڕادهكێش ـین ههندێــك لهدۆڵ ـهكان كهبهدرێ ـژ یا� ســاڵ چ ـهم و لق ـ ه ڕووبــاری
بههــۆی جۆراوجۆریــان بهشــێوهی جیاجیــا س ـه ج
ڵ
ـتكرد� دیــارد ه جیمۆرفۆلۆجیـه ن
ن
كا� نــاو دۆڵـهكان
ههمیشـهییان پێــدا دهروات دیمـه ن� دهگمـهن دروســتدهكهن .ئــاوی ئـهم دۆ�نـ ه فاكتهرێكــن بــۆ دروسـ
وهك كــون و كهل هب ـهره نــاوازهكان و قهڵب ـهزهی تاڤگ ـهی بچــووك و داتاشــی�ن ب ـهردهكان ،كــهپاراســتنیان بنهمــا و ئامانــیج
ڵ
گرنگ�یــن دۆڵـه ن
ت
كا� ناوچـهی لێكۆڵینـهوه ئهمانـهن( :دۆ� زهڵــم :تاڤگـهی زهڵــم و هانـ ه قولقولـه و چــهیم وێشـهی بهنێــودا تێپهڕدهبێــت ،دۆڵێــی قــوڵ
پارێــزراوه رسوشــتییهكانه.

ڵ
ڵ
دۆ� ئاوێسـه ر درێژی (4.9كم) و ن
دۆ� تهوێڵه :درێژی(8.9كم) و ن
پا�(1.7كم) ،ڵ ێ
پا�(2.2كم)
و خاوه ن� چهندین پهناگه و ئهشــكهوته ،دۆ� بیاره،
ڵ
دهبێــت و س ـهرچاوهی كانیــاوی ئاوێس ـهر دهكهوێت ـه نێــو ئ ـهم دۆڵــه ،دۆ� بهڵخــه:بهدرێژ یا�(4.5كــم) و پـ نـا� نزیكهی(1كــم) دهبێــت و زیاتــر ل ـه()30
ڵ
ڵ
ن
كا� بهنێــو ئ ـهم دۆڵ ـهدا تێپهڕدهبــن و چــهیم بهڵخ ـ ه پێكدێ ـنن  ،دۆ� دهگاشــێخان :درێژی(3.4كــم) و پـ نـا� (1.2كــم) دهبێــت ،دۆ� خۆرن ـهوهزان:

ڵ
دۆ� وشــكهناو :دۆڵێــی تهســكهو درێژی(5كــم) و ن
درێژی(4.7كــم) و ن
پا�(0.5كــم) دهبێــت ،چــهیم وشــكهناوی تێدای ـه و
پا�(1.3كــم) دهبێــت،
ڵ
دهوڵهم هنــده ب ـه دارســتان و گژوگیــا و چهندیــن ئهشــكهوت و شــوێنهواری تێدای ـه وهكــو ئهشــكه ت
و� كــوڕ و كــچ ،دۆ� خهرپـ نـا� :درێژی(4.8كــم) و

ڵ
دۆ� دهرهی مـهڕ :درێژی(2.7كــم) ن
ن
وپا�(0.21كــم) دهبێــت ،چهندیــن كانیــاوی تێدایـ ه وهك(ههمـه شــوانه ،كلكـهی ئهســپ،
پا�(1.1كــم) دهبێــت،
ڵ
ڵ
وهزهكــۆر) ،ئ ـهم دۆڵ ـه خــاوه ن� ژمارهیــهیك زۆر ئهشــكهوت و پهناگ ـهی بهردین ـه ههربۆی ـ ه ناون ـراو ه دهرهی م ـهڕ وات ـه دۆ� ئهشــكهوتهكان ،دۆ�
ڵ
ن
دۆ� باخهكــۆن :درێژی(3.2كــم) و ن
ك(كا� ه همــزه ،ح ـهوزهالره ،باخهكــۆن ،وهرگ ـهوهر)
پا�(1.5كــم) دهبێــت و س ـهرچاوهی ئــاوی وه
ش ـهڵواندڕ،
ڵ
تێدایــه(،احمــد،2017،ل ،)44-41ئـهم دۆڵـ ه خانهقــای باخهكــۆن -شــێخ حیســامهدی�ن تێدایـه .نهخشـهی( ،)3ئـهوهی جێگـهی تێبینیـ ه ئـهم دۆ�نـه
ـۆ� ڕووهیك رسوشـ تـی و بــاخ و باخــات وبـ ن
ههموویــان دهوڵهمهنــدن ب ـ ه د هرام ـه ت� ئــاو ن
كا� و تاڤگ ـ ه و دارســتان و ڕووپـ ش
ـوو�

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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نهخشهی()3
ن
بهرزونزیم و ڕوخسارهكا� ڕووی زهوی ناوچهی لێكۆڵینهوه
ن
ـا� بهرنام ـهی Arc GIS V10.3 :بهپشتبهسـ ت ن
س ـهرچاوه :كاری توێ ـژهر بهبهكارهێنـ
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی
جیۆلـ ج
ـۆ�

ئهمرییك(.)DEM 15M
جیمۆرفۆلۆ� سهرنج ڕاكێش ،ئهمانهش گرنگن بۆ دامهزر ن
ت
رسوش� لهناوچهكهدا.
ج
اند� پارێزراوی
ئهشكهوت و پهناگهی بهردین و دیاردهی
ن
هوه :ئ ـهم دیارد هی ـه توانســتێیك جوگ ـر فا� رسوشـ تـی گرنگ ـه بهمهبهسـ تـی دامهزرانـ ن
ـد� پارێــزر 
اوه
ث) ئهشــكهوتهكا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـ 
رن� جۆرههــا گهشــتیار بــۆالی خــۆی ڕادهكێشــێت.
رسوشــتییهكان ،چونك ـه س ـه ج
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ئهشــكهوته ن
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه زۆر و جۆراوجــۆرن ،ل ـهڕوی شــێوهو ڕووب ـهر و ههڵكهوتنیــان .ههندێــك لهئهشــكهوتهكان ڕووبهریــان
كا�(خان ئهحمهدخــان ،كــوڕ و كــچ ،گاوران ،ئهشــكهوته ن
گهورهی ـه وهك ئهشــكهوته ن
كا� دهرهی م ـهڕ) ،ههندێــی تریــان ڕووبهریــان بچوكـ تـره وهك
ڵ
(ئهشــكهوته ن
كا� بـ نـا� م ـهڕان) ،ههروههــا ههندێكیــان لهقهدپــا� س ـهخت و دژوار ههڵكهوتــوون و ك ـه چ� شــوێ�ن ههندێــی تریــان نزیــك و ســاناترن،
گرنگ�یــن ئهشــكهوته ن
ت
كا� ناوچهكـ ه وهك (گاوران لـ ه سـهرگهت ،خــان ئهحمهدخــان لـه زهڵــم ،كــوڕ و كــچ لـه وشــكهناو ،دهرهی مـهڕ لـ ه گونــدی دهرهی

م ـهڕ ،بـ نـا� بهرم ـهڕان ل ـ ه گوڵپ...هیـ تـر( ،المواقــع االثری ـه ف� الع ـراق ،1970 ،ل.)344-343

ن
ج) دیم هنـه دڵڕفـ �ێن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ،لهبهرئـهوهی مــرۆڤ حـهز
ـ� و دیــارده سهرســوڕهێنهرهكان :توانســتێیك تــرن بــۆ دروسـ
بـه سـهیركردنیان دهكات بههــۆی دهگمـه ن� ئـهم دیاردانـه ،ناوچـهی لێكۆڵینـهوه بههــۆی جیــاوازی ڕوخســاره ن
كا� ڕوی زهوی كۆمهڵێــك لـهم دیاردانـه
لهخۆدهگرێــت وهك تاڤگـهكان ،گۆمــاوی سـهر چیــاكان ،بهسـهریهكداكهوت�ن لوتكـ ه چیــاكان ،ڕوپـ ش
ـۆ� ڕووهیك قهدپاڵـه �ێژ
ل�هكان...هیـ تـر ،لـ ێ�ـرهدا تهنهــا
بــایس یهكێــك لـه تاڤگـه ن
كا� ناوچهكـ ه دهكهیــن كـه ئهویــش تاڤگـهی زهڵمـه.

گ
رن� گهشــتیاران ڕادهكێشــێت و زۆرجــار دهبنـه ناوچهیــهیك گرنــی
تاڤگـهكان ســیمایهیك رسوشـ تـی جوانیــان ههیـه و بوونیــان لـه ههرشــوێنێكدا سـه ج
گ
گهشــتیاری بهناوبانــگ ،ناوچ ـهی ههورامــان بههــۆی رسوشـ تـی بهرزونزمیهك ـه� دهوڵهمهنــده بهبـ ن
ـوو� تاڤگ ـهكان ،وهك تاڤگ ـهی زهڵــم ك ـ ه ناوبانــی
ی
ڵ
ڵ
لهسـهر ئاسـ تـی كوردســتان و عـ ێ�ـراق ههیـه ،و دهكهوێتــه دامێـین لوتكـ ه چیــای دا� ن� لـه باكــوری خۆرهـه� ت� گونــدی زهڵــم لـه بـهرزی(926م) لهئاسـ تـی
ڵ
ڵ
دۆ� زهڵمــدا و ســودی لێوهردهگ ێــت بــۆ ئاودێریكـ ن
ـرد� بــاخ و باخـ تـا� دۆ� زهڵــم و خواردنـهوهی
ڕووی دهریــا ،بهئاراســتهی خۆرئــاوا ڕێــدهكات بهنێــو
�ی
ڵ
ت
ت
ی(1،075لی�/چركه)یــه( ،ههورامـ نـا�،2017،ل ،)103-102دۆ�
ئاوی(5871لی�/چرك ـه)ه ی ـ ه و تێك ـڕ یا� خـ ێ�ـر یا� ئاوهكه
دانیشــتوان ،داهـ تـا�
ن
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لهخۆگرتــوو ه وهك(دهرام ـه ت� ئــاو ،ئهشــكهوت و پهناگ ـهی بهردیــن ،دارســتان و ڕووهیك
زهڵــم چهندیــن توانسـ تـی دروسـ
رسوشـ تـی ،فـر ن
اوا� زهوی...هیـ تـر).
جگ ـ ه ل ـ ه تاڤگ ـهكان ناوچهك ـه چهندیــن دیــاردهی تــری تێدای ـه وهك ،گۆمــاوی س ـهر چیــاكان ،بهس ـهریهكداكهوت�ن لوتك ـه چیــاكان ،ڕوپـ ش
ـۆ� ڕووهیك
قهدپاڵ ـه �ێژ
ل�هكان...هیـ تـر.
 )3ئاووه ـهوا :ئاووه ـهوای ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه بههــۆی رسوشـ تـی بهرزونزمیی ـهوه ب ـهو ه دهنارسێت ـهوه ك ـ ه گۆڕانــكاری زۆر لهناوییــدا ڕودهدات ل ـه
ڕووبهرێــی بچوكــدا ،س ـهرئهنجام ناوچهك ـه خــاوه ن� ئاوه ـهوای تایب ـهت ب ـه خۆی ـه ت� ك ـه ب ـه ئاووه ـهوای چیــا دهنارسێــت(،)Mountain Climate
(نهقشــبهندى ،2010 ،ل.)111
ف
ن
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان كارێــی ئاســان نی ـه ،لهب ـهر
وه وهك توانســتێیك جوگ ـرا� بــۆ دروسـ
نگاند� ئاووه ـهوای ناوچ ـهی لێكۆڵین ـه 
ههڵس ـه
ـرد� زۆرب ـهی توخم ـه ئاووههوایی ـهكان ل ـه وێســتگه ن
وه و تۆمارنهكـ ن
ـوو� وێســتگهی كهشــنایس ل ـه شــوێنه ب ـهرزه ن
نهبـ ن
كا� تــردا،
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـه 
ت
نزیك�یــن وێســتگ ه ل ـه ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه.
بۆی ـ ه پهنــا دهبهین هب ـهر وێســتگهی كهشــنایس ههڵهبج ـه(*) وهك
أ) تیشــی خــۆر لهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه :ژمــارهی كاتژمـ ێ�ـره خۆرهتاوییـه ڕاســتهقینهكان لـهوهرزی بههــار( )6:96و لـهوهرزی هاویــن()10:50
و ل ـ ه وهرزی پایــز( )7:72و ل ـ ه وهرزی زســتان( )5:19كاتژمـ ێ�ـره ،لـ ێ�ـرهدا جیاوازییــهیك زۆر بهدیدهكرێــت ل ـه نێــوان ژمــارهی كاتژمـ ێ�ـره خۆرهتاویی ـه
ڕاســتهقینهكان لـهوهرزی هاویــن و زســتاندا ،بهجیــاوازی( )5:31كاتژمـ �ـر ،هــۆكاری ئهمـهش دهگهڕێتـهوه بــۆ كـ ت
ـور� ڕۆژ و زۆری ژمــارهی ڕۆژه هـهورو
ێ
ڵ
باراناوییـهكان لـ ه وهرزی زســتاندا و بهپێچهوانهشـهو ه درێــژی ڕۆژ و ســاما� ئاســمان لـ ه وهرزی هاوینــدا .ههروههــا جیاوازییــهیك زۆر ههیـه لهنێــوان
گ
ڵ
تێكـڕای مانگانـهی كاتژمـ �ـره خۆرهتاوییـهكان ،بــۆ نمونـه تێكـڕای ت
نزم�یــن بــڕی تیشــی خــۆر لهمان�(شــوبات) بڕهكـهی( )5:16كاتژمـ ێ�ـر بــووه ،بـه�م لـه
ێ
گ
مان�(ئــاب) زۆرتریــن بــڕی تیشــی خــۆردهگات ب ـ ه زهوی ك ـ ه بڕهك ـهی( )10:54كاتژمـ ێ�ـره.
گ
تێك ـڕای ژمــارهی كاتژمـ ێ�ـره خۆرهتاویی ـ ه ڕاســتهقینهكان ل ـه ك ـهژی گهشــتوگوزارییدا(**) ل ـه مان�(ئــازار -ئهیلــول) ( )8:82كاتژمـ ێ�ـره( ،بهڕێوهبهرای ـه ت�
ڵ
ـتوكا� سـ ن
ـلێما� ،)2018 ،ئ هم ـهش گرنگیــهیك بهرچــاوی ههی ـ ه و ل ـه ئاسـ تـی چهندیــن شــوێ�ن گهششــتوگوزاری جیهـ نـا� دهوهســتێت،
گشـ تـی كشـ
كا� كهنــداوی بســكا� و بندوقییــه( )8:06و نزیك ـ ه ل ـه ناوچ ـ ه گهشتوگوزارییه ن
بۆنمون ـه زیاتــره ل ـه ناوچ ـهی گهشــتوگوزاری (كهنــاره ن
كا�(س ـهقهیل
ی
ڵ
یــه( ،)9كهنــاره ن
كا� خۆره ـه� ت� ئیســپانیا( )9:02و ئیتالیــا( )9:04و ڕیڤـ ێ�ـرای فهرهنــی(( ،)9:04خطــاب ،1998 ،ص ،)32ئهم ـهش تێكڕایــهیك
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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گونجــاو ه و داواكاری لهس ـهردهبێت ،كهوات ـه ئاووه ـهوای ناوچ ـهی لێكۆڵین ـه 
وه ل ـهڕووی ژمــارهی كاتژمـ ێ�ـره خۆرهتاویی ـه ڕاســتهقینهكان دهگونجێــت
بــۆ گهشــتوگوزار ك ـ ه چاالكیــهیك نێــو پارێــزراوه رسوشــتیهكانه ،ئ هم ـهش تایبهتمهندییــهیك بـ ش
ـا� ناوچ ـهی لێكۆڵینهوهی ـه ك ـ ه ل ـه ك ـهم ناوچ ـهی
گهشــتوگوزاری جیهانــدا دهردهكهوێــت.
هوه :لهڕوانگهی پارێزراوه رسوشتییهكانهوه پلهی گهریم گرنگیهیك تایبه ت� ههیه بۆ ئهو چاالكیانهی
ب) پلهی گهریم له ناوچهی لێكۆڵین 
ن
كارهێنا� پارێزراوه رسوشتییهكان بۆ مهبه ت
س� گهشتوگوزار و توێژینهوهو مهشق و ڕاهینان پابهنده به
لهناوچهی پارێزراوهكاندا ئهنجامدهدرێن .به
ـوو� پلـهی گـهریم لهپارێزراوهكانــدا .لهالیــهیك تریشـهو ه زۆربـهی چاالكیـه ن
لهباربـ ن
كا� نــاو پارێــزراوه رسوشــتییهكان لهههوایــهیك كـراوهدا ئهنجامدهدرێــن
بۆی ـه گونجــاوی پل ـهی گ ـهریم فاكتهرێــی بایهخــداره تــا بهشــێوهیهیك باشـ تـر و ســاناتر چاالكی ـهكان بێن ـه ئهنجــام .ب ـه ب هراوردكـ ن
ـرد� پل ـهی گ ـهریم
مانگان ـه دهردهكهوێــت ك ـ ه ههری ـهك ل ـ ه مانگه ن
كا�(مایــس ،ش
ت�ی ـین یهك ـهم) دهكهون ـه نێــو چوارچیوهی(ئــارایم و حهوان ـهوهی ت ـهواو) ل ـه پۆلێنــكاری
جف ـین بــۆ پل ـهی گ ـهریم كاریگ ـهر و حهوان ـهوهی مــرۆڤ( ،مــویس ،1983 ،ص .)99ئاووه ـهوای ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه لهك ـهژی گهشــتیاری(ئازار-
ئهیلــول)دا زیــدهڕۆی لهپل ـه ن
كا� گهرمــا دهرناكهویــت ،چونك ـ ه م ـهودای گ ـهریم ل ـهو( )7مانگ ـهدا دهگات ـه( )24،01پل ـهی س ـهدی( ،بهڕێوهبهرای ـه ت�

ڵ
كا� گ ـهریم مانگان ـه و وهرزه ن
ـلێما� ،هۆب ـهی ئاووه ـهوا .)2018 ،ئ ـهو جیاوازیی ـهی ل ـ ه پل ـه ن
ـتوكا� سـ ن
كا� ســاڵدا ه هی ـ ه دهتوانرێــت ســودی
گشـ تـی كشـ
لێوهربگ ێــت بـهوهی كـ ه هـهر وهرزێــك لــهوهرزه ن
كا� ســاڵ بــۆ جۆرێــی دیاریكـراوی گهشــتیاری بهكاربــهێ�ن ێــت ،وهك گهشــتوگوزاری زســتانه لـ ه وهرزی
�ی

زســتاندا و گهشــتوگوزاری هاوینـه لـهو مانگانـهدا كـه پلـهی گـهریم یارمهتیــدهره.

ن
�
�
�
یگ�ێــت
ت) شـ ێـی ه ـهوا :Humidityشـ ێـی ه ـهوا ل ـهڕووی پارێــزراوه رسوشــتییهكانهو ه خــاوه� گرنگیــهیك تایبهت ـ ه بههــۆی ئ ـهو ڕۆڵ ـهی ده ێ ڕ
ـدا� چاالكیـه ن
ـرد� ئاسـ تـی ئــارایم و حهوانـهوهی مــرۆڤ و ئهنجامـ ن
لهدیاركـ ن
كا� بهشــێوهیهیك دروســت .پســپۆران پێیــان وایـه لهبارتریــن بــڕی شـ ێ �ـی ڕێــژه ی�
بــۆ جهســتهی مــرۆڤ بــۆ دابینكـ ن
ـرد� چــاالیك گ ـهریم پهســندكراو ,ڕێژهك ـهی دهكهوێتــه نێــوان(.)%60-40
� لهمانگ ـ ه ســارده ن
كا� زســتان تۆمارك ـراوه ،بهڕێــژهی( ،)%56،7بهرزربون ـهوهی ڕێــژهی ش ێ
س ـهبارهت بهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه بهرزتریــن ڕێــژهی ش ێ
�
كا� گهرمــا یهكێك ـه لــه بنهمـ ن
هــاوكات لهگ ـهڵ نزمبون ـهوهی پل ـه ن
ـاكا� ڕاكێشـ نـا� گهشــتوگوزاری ،چونك ـه دهبێتــه هــۆی كهمكردن ـهوهی ههســتكردن
كا� پیادهكـ ن
بهس ـهرمای زۆری ك ـهش لهس ـهر گهشــتیاران ،لهئــاكایم ئهمهشــدا ههســتكردن بهحهوان ـهوه دێتهكای ـهو ه ل ـهوهرزی زســتاندا ل ـه ت
ـرد�
چاالكیی ـ ه گهشــتوگوزاریی ه زســتانییهكاندا وهك(خلیسـ ن
ـكا� س ـهربهفر ،گ ـ هڕان و س ـهیركردن و وێنهگرتن...هیـ تـر) .ت
نزم�یــن ڕێــژهی ش ێ
� دهكهوێت ـه
ن
وهرزی هاویــن ،بهڕێــژهی( ،)%22،1نزمبونـهوهی ڕێــژهی ش ێ
ـتكرد�
� لـه مانگـه گهرمهكانــدا گرنگییــهیك گـهوره ی� گهشــتوگوزاری ههیـه ،چونكـه ههسـ
گهشــتیاران بـه گهرمــا كهمدهكاتـهوه ،ئهویــش لهڕێگـهی خـ ێ�ـرا� بهههڵــم بــوون و ئارهقـهوه بــۆ ســاردكردنهوهی لــه ش
� مــرۆڤ لهبـهر نــزیم شـ ێ �ـی ڕێــژه ی�،
ی
ههروههــا تێك ـڕ یا� ڕێــژهی ش ێ
� ل ـ ه ك ـهژی گهشــتیاری(ئازار-ئهیلول) لهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه دهگات ـه(.)%32،77

ث) با :الریاح  :windبا جووڵهی ههوایه لهباری ئاسۆییدا ،له ئهنجایم جیاوازی پهستان ل ه نێوان دوو ناوچهدا دروست دهبێت و لهناوچهی
ـتا� ب ـهرزهوه بــۆ ناوچ ـهی پهسـ ن
پهسـ ن
ـتا� نــزم ه هڵــدهكات( ،زهنگ هن ـه ،2014،ل ،)64ئ ـهو بایان ـهی �
خ�اییــان لهنێوان(5.5–0.3م/چركه(دابێــت
ێ
ڵ
گونجــاون بــۆ چاالكی ـه گهشــتوگوزارییهكان( ،شــال ،2011 ،ص .)96تێك ـڕای ســا�نهی خـ ێ�ـر یا� بــا لهناوچ ـهی لێكۆڵینهوه(1،8م/چركه)ی ـه ،بهپـ ێ �ـی
ئ ـهو ســنورهی لهس ـهرهو ه ئامــاژهی بۆك ـرا ،خـ �ـرا� بــا لهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه گونجــاو و ویسـ تـراوه بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� چاالكیی ـ ه گهشــتوگوزارییهكان،
ێ ی
ههروههــا تێك ـڕ یا� خـ ێ�ـر یا� بــا ل ـه وهرزی زســتان(1،7م/چركه) و ل ـه وهرزی بههار(1،7م/چرك ـه) و ل ـه وهرزی هاوین(2،2م/چرك ـه) و ل ـه وهرزی
پایز(1،6م/چرك ـه) یــه ،ئ هم ـ ه س ـهرهڕای ئ ـهوهی كــه تێك ـڕ یا� خـ ێ�ـر یا� بــا لــه  ك ـهژی گهشــتیاری(ئازار-ئهیلول) دهگاته(1،9م/چرك ـه) ك ـه دهكهوێت ـه
ڵ
ـتوكا� سـ ن
بڵێ� كه �
ت
توان� ین
ـلێما� ،هۆبهی ئاووههوا ،)2018 ،بۆیه ده ین
خ� یا� با
ئاس�(شــنهبایهیك خۆش و ئارامبهخش)( ،بهریوهب هرایه ت� گشـ تـی كشـ
ێ
خ�اییانـه دهوهســتێت كـ ه لهالیـهن شــارهز ن
لـ ه ناوچـهی لێكۆڵینـهوه �
خ�اییــهیك گونجــاوی ههیـهو لـ ه ئاسـ تـی ئـهو �
ایا� بــواری گهشــتوگوزاری دیاریكـراوه.
ێ
ێ
ق
دۆ� شــی وهك(بــاران و ش ـهونم) یــان بــۆ خ
دۆ� گازیی ـهوه بــۆ خ
ج) چڕبوون ـهوه و داباریــن :بریتیی ـه لهكــرداری گــۆڕ نا� ههڵــی ئــاو ل ـه خ
دۆ� ڕه�
وهك(بهفــر و تـهرزه و زوقــم)( ،زهنگهنـه ،2015 ،ل ،)46سـهرجهم دیــارده ن
كا� چڕبوونـهوه و دابارین(هـهور و تـهم و بــاران و تـهرزه) جگــهلـه بهفــر،
گ
ڵ
ل ـهڕووی گهشــتیارییهو ه بهنهرێ ـین دادهنرێــن ،ب ـه�م ئ ـهو شــێوه دابارین ـهی ،ك ـ ه بای ـهخ و گرنــی گهشــتوگوزاری ههی ـه بریتیی ـه ل ـ ه ب هفــر( ،الوائــی،
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 ،2005ص ،)95بۆیـه ئـهو ناوچانـهی ،كهبڕێــی زۆر بهفریــان لێدهبارێــت دهتوانرێــت بكرێنـه ههوارگـهی گهشــتوگوزار بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� ئـهو یاریانـهی
كرد� دیم ـه ن� جـ ن
ـ� ب ـهم جــۆره گهشــتوگوزارهوه ،وهك یــاری خلیســكان لهس ـهر ب هفــر و ش ـهڕه تۆپ ـهڵ و وێنهگرتــن و گ ـ هڕان و س ـهیر ن
ك ـه پهیوهسـ ت ن
ـوا�

ڵ
بهفــر( ،ال ـراوی ،1991 ،ص  .)215ل ـ ه ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ههمــوو جــۆره ن
كا� داباریــن بهدیدهكرێــت ،ســا�نه بڕێــی زۆر ب هفــری لێدهبارێــت
و بــۆ ماوهیــهیك زۆر دهمێنێت ـهوه ،بهجۆرێــك ل ـه سـ ڵـا�( )2015بڕی(178ســم) ب هفــر لهه ـه ێ
رس وێســتگهی(خورماڵ ،بیــاره ،تهوێڵ ـه) تۆمارك ـراوه،
ل ـهم بڕهش(110ســم) ل ـه تهوێڵ ـ ه و (55ســم) ل ـه بیارهو(13ســم) خورمــاڵ باریــوه ،ههروههــا بــاران لهههمــوو بهش ـه ن
وه ل ـه
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـه 
ڵ
وهرزه ن
وه دهگاته(705ملــم) ،زۆرتریــن ڕێــژهی بارانباریــن دهكهوێتـه
كا�(پایــز و زســتان و بههــار) دهبارێــت ،تێكـڕای بــار نا� ســا�نه لهناوچـهی لێكۆڵینـه 
م�یــن بڕیــش دهكهوێت ـه وهرزی هاویــن()%0،64و وهرزه ن
وهرزی زســتان ك ـه( )%48،3و كه ت
كا� بههــار و پایــز( %29،6و  )%21،9ی ـهك ل ـهدوای
ڵ
ـتوكا� سـ ن
ـلێما� ،هۆب ـهی ئاووه ـهوا.)2018 ،
ی ـهك( ،بهڕێوهبهرای ـه ت� گشـ تـی كشـ

وه ئاووههوایــهیك گونجــاوی ههیـه بــۆ زۆربـهی چاالكییـه گهشــتوگوزارییهكان لهزۆربـهی
لهكۆتـ یـا� ئـهم باسـهدا دهتوانـین بڵێـین كـه ناوچـهی لێكۆڵینـه 
كا� ســاڵدا ،كـه دهتوانرێــت گهشــتوگوزار لـهوهرزی زســتان و هاویــن و كـهژی گهشــتیاریدا ئهنجــام بدرێــت ،ئهویــش بههــۆی بـ ن
كاتـه ن
ـوو� ئاووههوایــهیك
گونجــاو لـهو كاتانـهدا.
گ
ن
گرن� دامهزر ن
بوو� سـ ن
ن
 )4دهرامه ت� ئاو:
بوو�
اند� پارێزراوه رسوشــتییهكانه ،چونكه
ـاما� ئاو(بهتایبهت ئاوی سـهرزهوی و ژێرزهوی) ،توانســتێیك
ـدا� چاالكی ـه جۆراوجــۆره ن
كا� ئــاو لهناوچهیهكــدا بــواری ئهنجامـ ن
س ـهرچاوه ن
كا� مــرۆڤ زیاتــردهكات و وێ ـڕ یا� ئ ـهوهش چهندیــن دیــاردهی رسوشـ تـی
گ
دهگمـهن و سـهرنج ڕاكێــش دروســت دهكات وهك(ئهشــكهوت ودیــارده ن
كا� ســتهلهكتایت وســتهلهگمایت و تاڤگهكان..هیـ تـر .گرنــی د هرامـه ت� ئــاوی
ڵ
ن
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لـهم خا�نـهدا دهردهكهوێــت:
ناوچهكـه بــۆ دروسـ
ت
(2155لی�/چرك ـه)،
رز� تێدایــه ،چهم ـ ه ههمیش ـهییهكان وهك (ڕوبــاری زهڵــم
أ) ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه چهندیــن ڕوبــار و چــهیم ههمیش ـه ی� و وه ی
ت
ت
ت
(217،3لی�/چركـه) ،چــهیم بهڵخـه ،وهزه نێ
�
(1055لی�/چركـه) ،چــهیم ههمهشــوانه
(339،5لی�/چركـه) ،سـهرچاوهی ئــاوی گهنجــان
چــهیم بیــاره
ت
ت
ت
(235لی�/چرك ـه) ،ههروههــا چهم ـ ه وهرزیی ـهكان وهك (چــهیم
(657لی�/چرك ـه) ،چــهیم ئاوێس ـهر
(54،2لی�/چرك ـه) ،چــهیم تهوێڵ ـه ،چــهیم زاوهر
ڵ
ت
ت
ت
ت
یا�نـ پ ێ
(13لی�/چرك ـه)،
(30لی�/چرك ـه) ،باخهكــۆن
(14لی�/چرك ـه) ،خــڕی س ـهرگهت ،گوڵــپ
(13لی�/چرك ـه) ،هان ـهی قــوڵ
ـى
خۆرن ـهوهزان،
ڵ
ت
ت
ت
ت
(35لی�/چرك ـ ه) ،دهره ێ
(40لی�/چرك ـه) ،كۆل ـیژ ێ (28لیـ تـر/
(25لی�/چرك ـه) ،خهرپـ نـا�
(39،9لی�/چرك ـه) ،بنجــۆودڕهی
ك
خارگێــان ،باخهتــازه
چرك ـه) ،نهخش ـهی(.)4
ب) بههــۆی رسوشـ تـی بهرزونزمیهكهی ـهوه ئــاوی ڕێكــردوو لهناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه چهندههــا دیــاردهی رسوشـ تـی دهگم ـه ن� دروســتكردووه وهك
(تاڤگ ـهكان ،دیــارد ه كارســتیهكان ،دیم ـه ن� جـ ن
ـوا� ئــاوهكان ل ـ ه نێــو دۆڵهكاندا...هیـ تـر) وهك تاڤگ ـهی زهڵــم.
ن
كێو� و مایس.
ت) سهرچاوهكا� ئاوی ناوچهكه بوونهت ه پهناگهی جۆرهها ئاژهڵ و باڵندهی ی
كا� ئاوی ناوچهكه هۆكارێك ه بۆ ن
ث) سـهرچاوه ن
بوو� دارســتان و گژوگیای ههمهچهشــن بهدرێژ یا� ڕێڕهو ه ئاوییهكان ،كه جۆراوجۆری بایۆلۆجیان
ن
دروستكرد� پارێزراوه رسوشتییهكانه.
دروستكردووه كه پاراستنیان ئامانجێیك بنهڕه ت�
ـاو� تهندروسـ تـی تێدایـه كـه دهكرێــت ســودییان لێوهربگ�ی ێــت لـهڕووی گهشــتوگوزاری چارهسـهرییهوه،
ج) ناوچـهی لێكۆڵینـهوه كانیــاوی كانـز یا� گهرمـ ی
ئامان� پارێزراوه رسوشــتییهكانه.
بۆیه پاراســتنیان
ج
رماو� تێدای ه پانتاییهیك گونجاوی تێدای ه كه لهباره بۆ
ح) ئهو ناوچانهی ك ه كانیاوی كانز یا� و گه ی
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نهخشهی()4
ن
دهرامهت ه ئاوییهكا� ناوچهی لێكۆڵینهوه

ن
�ا� بهرنامـ�هی Arc GIS V10.3 :بهپشتب هسـ ت ن
سـ�هرچاوه :كاری توێـ�ژهر بهبهكارهێنـ
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی
جیۆلـ ج
ـۆ�

ئهمرییك(.)15M DEM
ئهنجامـ ن
ـدا� توێژینـهوه زانسـ تـی و بایۆلۆژییـهكان ،سـهرئهنجام زهمینهیــهیك لهبــار دهڕهخســێنێت بــۆ مهشــق و ڕاهێنــان .سـهبارهت بـه ئــاوی ژێــرزهوی
ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ل ـه شــێوهی كانیــاوی ههمیش ـه ی� و وهرزی بهدیدهكرێــت ،بڕوانهخشــتهی( ،)1ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه خــاوه ن�( )217كانیــاوی
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ڵ
ت
ت
ت
داها� ئاویان له ت
نزم�ین ئاستیاندا (سهرهتا و ناو هڕ ت
(9560لی�/
(1423لی�/چركه) ،به�م بهرزترین ئاستیان
اس� پایز)دهگات ه
ههمیشهییه و كۆی
چركه)دهبێــت ،كانیــاو ه وهرزیی ـه ن
ت
(80،697لی�/چرك ـه) ،زۆربهیــان دهكهون ـه باشــوری
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ( )37كانیــاو ه و كــۆی داهـ تـا� ئاویــان

ڵ
خۆرئــاوای ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ،زۆرتریــن ژمــارهی كانیــاوهكان دهكهون ـ ه نێــوان هێــی كهنتــۆری (1500-1000م) ك ـه ( )145كانیــاون وات ـ ه ڕێــژهی
ڵ
ڵ
( ،)%57و ( )79كانیــاو دهكهون ـه نێــوان هێــی كهنتــۆری (1000-562م) ،واتــه ( )%31و ( )27كانیــاو دهكهون ـه نێــوان هێــی كهنتــۆری (-1500
2000م) ،و ( )3كانیــاو دهكهون ـه س ـهروو (2000م) لهئاسـ تـی ڕووی دهریــاوه ،نهخش ـهی(.)4

خشتهی()1
ن
ن
یهكا� ناوچهی لێكۆڵینهوه
ژمارهی كا� و كارێز و ب�

س ـهرچاوه :ڕێبــاز حمهغریــب ههورامـ نـا� ،جوگرافیــا� ههورامــان و د هرام هت ـ ه ئاویی ـه ن
كا� لێكۆڵینهوهی ـهك ل ـ ه جوگرافیـ یـا� پراكتیــی ،چـ پـا� یهك ـهم،
ی
ڵ
چاپخان ـهی حهمــدی ،سـ ن
ـلێما� ،ســا� ،2017ل.128
ش
ش
ڕووپۆ� ڕووهیك و ئاژهڵ و باڵندهی كێوی له جیهاندا زیادیكردووه،
ڕووپۆ� ڕووهیك و ئاژهڵ و باڵندهی كێوی :لهم سهردهمهدا گرنگیدان به
)5
ڵ
ڵ
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی و باخچ ـهی نیشـ ن
ن
و� پاراسـ ت ن
ـتما� دهدرێــت( ،ڕهشــيد،2007 ،
ـ� و دروسـ
بهجۆرێــك ل ـ ه زۆرب ـهی و�تـ نـا� جیهانــدا ه ـه
ڵ
ـۆ� ڕووهیك جــۆره ن
ل ،)96ڕووپـ ش
كا� دارســتان و گژوگیــا و دهوهن دهگرێتـهوه كـه ئاووهـهوا و بهرزونــزیم و خــاك ڕۆ� سـهرهكییان لـ ه دابهشــبوون و
جــۆری ڕووپـ ش
ـۆ� ڕووهكیــدا ههیــه( ،نهقشــبهندی ،2010 ،ل ،)245-249بــۆ ڕونكردن ـهوهی زیاتــر بهجیــا باســیان دهكهیــن:
ـۆ� ڕووهیك :ڕووهك ـه رسوشــتییهكان گشــت جــۆره ن
أ) ڕووپـ ش
كا� ڕووهك وهك(دارســتان و گژوگیــا) دهگرێت ـهوه ،ك ـه رسوشــتیانه گهش ـهدهكهن و
� دهســتێوه ن
زۆردهبــن ،لهههركاتێكــدا كـه بــارودۆخ گونجاوبێــت بـه ب ێ
ردا� مــرۆڤ( ،عمــر ،2013 ،ص ،)44ڕووهیك رسوشـ تـی لـه ناوچـهی لێكۆڵینـهوه
دابهشــدهكرێت بــۆ:

ڵ
ڵ
ڵ
*) پشــتێنهی دارســتان :بــه ش
� باشــور و خۆره ـه�ت و باكــوری خۆره ـه� ت� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه لهگ ـهڵ هێــی كهنتــۆری(1000م) دهگرێت ـهوه،
رم كێویلـه ،گۆیــژ ،تایلـه ،ســماق ،قـهزوان ،برالــوك ،بایف...هیـ تـر) ،زۆربـهی دۆڵـه ن
پێكهاتــووه لـ ه داری(بـهڕوو ،هـه ێ
كا� ناوچـهی لێكۆڵینـهوه بههــۆی

ڵ
كۆبون ـهوهی خــایك بهپیــت دهوڵهمهنــدن ب ـه دارســتان وهك دۆڵه ن
یا� پ ێ
ن�...هیـ تـر)،
كا�(تهوێڵ ـه ،بیــاره ،باخهكــۆن ،ش ـهڵواندڕ ،زهڵــم ،وشــكهناو،
ههروههــا ئـهو دۆالنـهی پشــتیان لـه خــۆره چــڕی داره ن
ت
گرنگ�یــن دارهكانیــش بریتـین
كا� زۆرتــره بههــۆی كــهیم بهههڵــم بــوون ،بڕوانـه نهخشـهی(،)5
له(تــوو ،ئهســپیندار ،ژاڵ ـه ،ههنجـ یـری كێوی...هیـ تـر).

كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه و بهتێكهڵیــش لهگ ـهڵ دارســتانهكان دهبی�ن ێــن ،جــۆره ن
*) گژوگیــا� ســتێپس :دهكهوێت ـه دامێ ـین چیــاكان و نێــو دۆڵ ـه ن
كا�
ی
ن
ت
بریتـین له(ســێپهڕه ،چاوبازهڵـه ،دڕكـ ه زهرده ،تۆڵهكـه ،گوڵـهزهرده ،گوڵــه ســوره ،لــۆ ،كهما...هیــر) ،چهندیــن ســودیان ههیـ ه بــۆ لهو هڕانــد� ئاژهڵـهكان
ڵ
و چارهس ـهری پزیشــی و جوانكاری...هیـ تـر ،جگــهلهمان ـهش ل هگ ـهڵ هات ـین وهرزی بههــار چهندیــن گــو� رسوشـ تـی دهڕوێــن ك ـه دیمهنێــی جــوان و
س ـهرنج ڕاكێشــیان ه هی ـه وهك(وهنهوش ـه ،گوڵهبــاخ ،ڕازیان ـه ،هـ ێ�ـرۆ ،گوڵهبهیبــوون ،ڕێحان ـه ،شــیالنه،
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نهخشهی()5
ت
رسوش� لهناوچهی لێكۆڵینهوه
ڕووهیك

س ـهرچاوه :كاری توێــژهر بهبهكارهێنـ نـا� بهرنام ـهی Arc GIS V10.3 :بهپشتبهسـ ت ن
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی جیۆلـ ج
ـۆ� ئهمریــی(DEM
. )15M
هی�) كهدهبنه مایهی حهسانهو ه و ئارایم ده ن
�
م�� ،ن�گز ...ت
شل� ،یاسه ین
روو� گهشتیاران.
ێ
ێڕ
 :ئـهو ڕووهكانـهن كـه بـه رسوشـ تـی لـه كهنــاری چهمـه ن
كا� وهك(بیــاره و تهوێڵــهو زهڵــم) گهشـهیانكردووه،
*) ڕووهیك ك هنــار ڕوبــار و چ همـهكان
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جــۆره ن
كا� وهك(چنــار ،ژاڵـه ،میكــۆڵ ،داری � ،ســورهچنار ،ســپیندار ...ت
هی�)( ،تالــب ،1998 ،ل،)116
ب
گ
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكانه ،پهیوهندیــهیك توندوتــۆڵ لهنێــوان ئــاژهڵ و باڵنــدهی
ب) ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی :بنهمایــهیك گرنــی دروسـ
كێــوی لهگ ـهڵ ڕووهیك رسوشــتیدا ههی ـه ،بۆی ـه ئ ـهو ناوچان ـهی ب ـه ڕووهیك رسوشـ تـی دهوڵهمهنــدن لهههمانكاتــدا ب ـه ژیـ نـا� كێویــش دهوڵهمهنــدن،
(نجــم الديــن ،2012 ،ل.)72

ڵ
ت
گرنگ�یــن ئاژهڵ ـ ه گیاخــۆهكان وهك(بزنهكێــوی،
ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه دهوڵهم هنــده ب ـه ئــاژه� كێــوی بهه ـهردوو جــۆری دڕنــده و گیاخــۆر ،ل ـ ه
ت
گرنگ�یــن گۆشــت خۆرهكانیــش وهك(پڵنــگ ،ڕێــوی ،چهق ـهڵ،
كهروێشــك ،ســمۆره ،چاالك ـه ،ژیــژك ،ئاســی كێــوی ،ب ـ هراز ،كهڵهكێوی...هیـ تـر)،
گــورگ ،پشــیلهكێوی ،كهمتیار...هیـ تـر) ،ههروههــا ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ژمارهیــهیك زۆر باڵنــدهی كێــوی لهنێــو دارســتان و دۆڵ و ناوچ ـ ه چیاكانیــدا

دهژیــن ،باڵنــد ه ههمیش ـهییهكان وهك(پــۆڕ ،ك ـهو ،سوێســكه ،مریشــی كێــوی ،كۆتــری شــینكه ،بولبــول ،داركونك ـهره ،واش ـه ،ههڵــۆ ،كونهپهپــوو...
ت
ك(حا� لهق لهق ،قهل ،مراوی ،پهڕهســێلكه ،ڕیشــۆله ،بهفرخۆره ،قه ت ێ
� ،قهلهڕهش ،پهپۆســلێمانه ،شینهشــاهۆ...
ج
هی�) ،و باڵند ه كۆچهرهكان وه
هیـ تـر)( ،هۆب ـهی پۆلیــی دارسـ ن
ـتا� خورمــاڵ.)2019 ،
ن
دروستبوو� پارێزراوی رسوشتیدا ل ه ناوچهی
كۆتا� ئهم باسهدا بۆمان دهردهكهوێت كه توانسته جوگرافییه رسوشتییهكان ڕۆڵێیك گرنگیان ل ه
له ی
ڵ
ڵ
لێكۆڵین ـهوهدا ههی ـه ،چونك ـ ه ناوچهك ـ ه دهوڵهمهنــده ب ـ ه توانســته رسوشــتییه ن
كا� وهك(نزیــی و هاوســنوری لهگ ـهڵ خۆره ـه� ت� كوردســتان و و� ت�
ئـ �ـران ،جیــاوازی لـه بهرزونــزیم ڕووی زهوی ،ئاووهـهوای گونجــاو ،بـ ن
ـو� ئــاوی سـهرزهوی و ژێــرزهوی ،ڕووهیك رسوشـ تـی و ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی)،
ێ
ههمــوو ئ ـهم توانســتانه وایكــردووه بتوانرێــت ناوچهك ـه بكرێت ـ ه پارێــزراوی رسوشـ تـی ،لهگ ـهڵ ئ ـهم توانســته رسوشــتیانهدا توانســته مرۆییهكانیــش
الیهنێــی تـهواوكاری پارێــزراوه رسوشــتییهكان پێكدێـنن كهلـه بــایس دووهمــدا ئاماژهیــان بــۆ دهكهیــن.

ن

هوه :دهكرێ توانســته جوگرافي ه مرۆييهكان لهڕوانگهى كاريگ هریان لهسـهر
دووهم :توانســته جوگرافییه مرۆییهكا� ناوچهی لێكۆڵین 
ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتيهكان بـهم شــێوهي ه پۆلـ �ێن
ـ� بكهيــن:
دروسـ
ن
�ێژ
وو� و شوێنهواری و ئاينيهكان.
 )1سهنتهرهكا� كۆبوونهوهى دانيشتوان )2 .توانسته م� ی
 )3ڕێگاوبان و ئامرازه ن
كا� گواستنهوه )4 .ناوهند ه ز ت
انس� و ئهكاديميهكان.
ن
 )5جل و بهرگ و پیشهسازی ده ت
دروستكرد� خانوو و گۆر نا� و مۆسیقا و هونهر.
س� و شێوازی
 )1س ـهنتهره ن
كا� كۆبون ـهوهى دانيشــتوان :س ـهبارهت بهچاالكي ـ ه زانســتيهكانيان(ئهوانهى لهنــاو پارێــزراوه رسوشــتيهكاندا ئهنجــام دهدرێــن) ،وهك
توێژين ـهوى تايب ـهت بهجــۆرى ڕووهك و ئــاژهڵ و چاودێریكـ ن
ـرد� چۆني ـه ت� ژيانيــان ،تايبهت ـه ب ـ ه توێژێــى تايب ـه ت� كۆمهڵــگا وهك قوتابيــان و توێــژهران و
ـد� پارێــزراوه رسوشــتيهكان بــاس لهدانيشـ ن
ـتایا� زانكــۆ ...هیـ تـر .بهمهبهسـ تـى ڕوونكردن ـهوهى گرنـ گـى دانيشــتوان بۆمهبهسـ تـى دامهزرانـ ن
مامۆسـ ن
ـتوا�
ـتوا� ناوچهی لێكۆڵینهوه(18667كهس) بوو ه كه ڕێژهی ( )%20،30دانیشـ ن
وه دهكهين ،له سـ ڵـا� ( )1977ژمارهی دانیشـ ن
ـتوا�
ناوچهی لێكۆڵینه 
پارێ ـزگای ههڵهبجــهی پێكهێنــاوه ،ل ـه سـ ڵـا� ( )2002ژمــارهی دانیشـ ن
ـتوا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه(256ك ـهس) كهمیكــردووه بووهت ـه (18411ك ـهس)
ـتوا� پارێ ـزگای ههڵهبجــه بــووه ،ل ـه سـ ڵـا� ( )2009بووهتــه(17600ك ـهس) ك ـه ل ـه ( )%19،51دانیشـ ن
ك ـه ڕێــژهی ( )%21،84دانیشـ ن
ـتوا� پارێ ـزگای

ڵ
پێكهێنــاوه ،ل ـه سـ ڵـا� (18636( )2012ك ـهس) بــووه و ( )%18،91دانیشـ ن
ـتوا� پارێ ـزگای ههڵهبجــهی پێكهێنــاوه ،بڕوانهخشــتهی( ،)2ل ـه ســا�
( )2012س ـهنتهری ناحی ـهی خورمــاڵ ڕێــژهی ( )%57،68كــۆی دانیشـ ن
ـتوا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوهی لهخۆگرتــووه ،لهكاتێكــدا س ـهنتهری ناحی ـهی
د� تهوێڵ ـه ( )%11،42كــۆی دانیشـ ن
بیــاره تهنهــا ( )%12،15و شــاره �
ـتوا� ناوچ ـهی لێكۆڵینهوهیــان لهخۆگرتــووه.
ێ

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
ن
ساال�(.)2012-1977
ژمارهی دانیشتوا� ناوچهی لێكۆڵینهوه و پارێزگای ههڵهبجه لهنێوان

ن
سلێما� ،به ش
� زانیاری دانیشتوان ،زانیاری بالونهكراوه.
سهرچاوه :حكومه ت� ههرێیم كوردستان ،و هزاره ت� پالندانان ،بهڕێوهب هرایه ت� ئاماری
كا� كـه تهنهــا ( )29گونــدن هۆكارێكـه بــۆ دامهزرانـ ن
وه و ژمــارهی گونــده ن
كـهیم ژمــارهی دانیشـ ن
ـد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لـهم
ـتوا� ناوچـهی لێكۆڵینـه 
ناوچهی ـهدا ،بهوپێی ـهی ك ـه تهنهــا ()5گوندیــان ژمــارهی دانیشــتوانیان ل ـه (200ك ـهس) زیاتــره ئهوانیــش گونــده ن
كا� (ئهحمهدئــاوا ،دهگاشــێخان،
بهڵخ ـهی س ـهروو ،زهردههــاڵ ،ڕۆســتهم ب ـهگ) ،و ( )12گوندیــان ژمــارهی دانیشــتوانیان ل ـه (100ك ـهس) كهمـ تـره ،س ـهرهڕای چۆڵبـ ن
ـوو� چهندیــن
هی�) ،ب ـهم پێی ـهش چــڕی دانیشـ ن
گونــد بههــۆی ڕاگواســتنیان ل ـه حهفتـ ن
ـاكا� س ـهدهی ڕابــردوودا وهك (دهرهی م ـهڕ ،دهره قهیس ـهر ...ت
ـتوا� ناوچ ـهی
لێكۆڵین ـهوه ب ـه ب ێ
� س ـهنتهری شــارهكان (16كهس/كــم )2دهبێــت.
ئ ـهوهی تایب ـهت بێــت بهپێكهات ـهی تهم ـه ن� دانیشــتوان ك ـ ه كاریگ ـهری ڕاســتهوخۆی لهس ـهر جــۆری ســودوهرگرتن ل ـه پارێــزراو ه رسوشــتیهكان ههی ـه،
ـرو� گهنجــان زیاتــر توانــای گ هشــتكردن و توێژین ـهوه و مهشــق و ڕاهێنــان و ئ ـهو چاالكییانهیــان ههی ـه ك ـه لهپارێــزراو ه رسوشــتیهكاندا
ئاشــكرای ه گـ پ
ئهنجام دهدرێن ،سـهبارهت بهپێكهاتهی تهمه ن� دانشـ ن
ـتوا� ناوچهی لێكۆڵینهوه ده ین
بین� چی�ن تهمهن مامناوهند(گهنج) (64-15ســاڵ) ،بهرزترین
پێكهات ـهی ت هم ـه ن� دانیشـ ن
ـتوا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهو ه پێكدێ ـنن كــه( ،)%61چی ـین تهم ـهن گ ـهوره ،پــر (65ســاڵ و زیاتــر) كه ت
م�یــن ڕێــژه ل ـ ه ژمــارهی
ی
دانیشـ ن
ـتوا� ناوچـهی لێكۆڵینـهو ه دهگرێتـهو ه كــه( )%4كــهیم ڕێــژهی ئـهم چینـهش نابێتـ ه ڕێگــر لهبـهردهم ســودوهرگرتن لـه پارێــزراوه رسوشــتیهكان،
ههروههــا گــرو� تهمـهن بچــووك ،منــداڵ (14-0ســاڵ) دووهم دهســتهی تهمهنـه لهكــۆ� گشـ تـی ڕێــژهی دانیشـ ن
ـتوا� ناوچهكـه و ()%35پێكدێنێــت،
ی
پ
بڕوان ـ ه خشــتهی ( ،)3ئ هم ـهش بههــۆی ب ـهرزی ڕێــژهی مناڵبــوون ك ـه زیاتــر ل هگ ـهڵ خـ �ێزـران و خوێندنگاكانــدا چاالكیی ـه ن
كا� گهشــتوگوزار و گ ـهڕان
ـرو� (14-7ســاڵ) زیاتــر قوتابخانــه و كۆمپانیــا گهشــتوگوزاریهكان و س ـهندیكاو كۆمهڵ ـه و ڕێكخ ـراوهكان گهشــتوگوزاریان بــۆ
ئهنجامــدهدهن ،و گـ پ
ڕێكدهخ ـهن كــه ب ـه گهشــتوگوزاری پێش ـهنگهكان نارساوه(توفیــق ،1997 ،ص.)67

خشتهی()3
ڵ
ن
ن
پێكهاتهی تهمه� دانیشتوا� ناوچهی لێكۆڵینهوه له سا�()2014

ڵ
ن
سلێما� ،2014 ،زانیاری ب�ونهكراوه.
سهرچاوه :بهڕێوهب هرایه ت� ئاماری
ن
�ێژ
�ێژ
�ن
وو� ،پاشــماوه شــوێنهواری و مهرق ـهده
وو� و شــوێنهواری و ئايني ـهكان :ناوچ ـهى لێكۆڵین ـه 
وه دهوڵهمهنــده بهبــوو� شــوێ (مــر ي
 )2توانســته مــر ی
كا� و س ـهرچاوهى ئــاوى زۆرى لێي ـه و دارسـ ن
ئاينيي ـهكان) ،ك ـه بۆس ـهردهىم جۆراوجــۆرى مـ �ێژـرووى دهگهڕێن ـهوه ،لهبهرئ ـهوهى ن
ـتا� چــڕى ههي ـه،
ڤ
ن
�ن �ێژ
وار� سـهردهمه جياوازهكانـه كـ ه لـ ه سـهرچاو ه زانســتيهكاندا
وو� و شــوێنه ي
لهدێرزهمانـهو ه مــرۆ� تێــدا نيشــتهجێبووه ،و خــاوه� چهنديــن شــوێ مــر ي
ن
ن
�ێژ
�ێژ
ئيم�اتۆريـه ت� ئاشــوری
وو� كــۆن ،سـهردهمهكا� پ
ئاماژهيــان بۆكـراوه ،ژمارهيــان( )18شــوێنهوارن ،م�ووهك هيــان دهگهڕێتـهوه بــۆ سـهردهمهكا� (مــر ي
(612-911پ.ز) ،و كلـ ن
ـدا� و بابــى
ڵ
نــوێ(539-625پ.ز) و ئيســام( )1700-636كهخۆيــان له(گــرد ،قـه� ،ئهشــكهوت ،و هيـ تـر ،دهبينێتـهوه( ،مديريــة االثــار العامــة ،1970 ،ص،)5
ڵ ت
ـنب�ييان ههي ـه و �ێز
ه�ێــى گرنگــن بــۆ ڕاكێشـ نـا� گهشــتياران ،بهتايب ـهت ئ ـهو توێژان ـهى باي ـهخ ب ـهو
ئ ـهو دياردان ـه بههــاى زانسـ تـى و كۆمه�ي ـه� و ڕۆشـ ي
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م�وونوســان و شوێنهوارناســان و مامۆســتايان و خوێنــدكار نا� زانكۆ...هيـ تـر .بـ ن
ـوو� ناوچـه شــوێنهوار� و �ێژ
جــۆره دياردانـ ه دهدهن وهك �ێژ
م�ووییـهكان
ی
وه وهك(قـه ڵ�و شــور ن
ه�تــر دهكـهن ،شــوێنهواره ن
ن
لـ ه ناوچـهی ههورامانــدا توانســته ن
ـتكرد� پارێــزراوهكان به �ێز
اكا� زهڵــم،
كا� ناوچـهی لێكۆڵینـه 
كا� دروسـ

ڵ
دز� ،قـه ڵ�ى دێريـ نـى خورماڵ(مهركـهز) ،قـه ڵ�ى گـهڕاو ،ئهشــكه ت
و� خــان ئهحمـهد خــان ،ئهشــكه ت
ئهشــكه ت
و�
و� كــوڕ و كــچ ،مـ هزارى مهحمودخـ نـا�
گ
ڵ
ڵ
ڵ
ن� ســياو ،شــوێنهواری ئهفراســياو ب ـهگ ،ق ـه ڵ�ى ســورلێ  ،ق ـه ڵ� ڕێزين ـه ،شـ خ
ـا� ئاشــوريان ل ـه بيــاره ،ق ـه�ی تۆپخان ـه ،ق ـه�ی
گاوران ،ق ـه�ى س ـه
ت ـهوهن چهحمــاغ ،تهپ ـ ه نۆدژان ـه ،ســايه ق ـه ڵ� ،خارگێـ ن
ـا� كــۆن ،كۆلي ـجێ  ،دهرهقهيس ـهر) ،بڕوان ـه خشــتهی( )4و نهخش ـهی(.)6
وه خــاوه ن� چهندیــن خانهقــا و مهرقـهدی ئاینییـ ه وهك(خان هقــای بيــاره ،خانهقــای تهوێڵــه ،ئارامــگای شــێخ حيســامهددين
ههروههــا ناوچـهی لێكۆڵینـه 
و� گ ـهورهى خورمــاڵ ،ئارامگ ـه و كتێبخان ـهى پرۆفيســۆر دكتــۆر مســتهفاى زهڵــى ،گۆڕسـ ن
ل ـ ه باخهكــۆن ،مزگ ـه ت
ـتا� بــاو ه نــاووس ،مـ يـرزا ئۆلقــادرى
توێڵ ـه ی� ،م ـهال حهس ـه ن� قــازى نــارساو ب ـه شــاهۆ) بڕوان ـه خشــتهی( )5ونهخش ـهی(.)7
 )3ڕێگاوبــان و ئام ـرازه ن
كا� گواســتنهو ه فاكتهرێــى تــرى دامهزرانــدن و گهشهس ـه ن
كا� گواســتنهوه :ئام ـرازه ن
ند� پارێــزراوه رسوشــتيهكانه لهه ـهر
ـم) دهبێــت ،ههروههــا بهتۆڕێــی ڕێگاوبـ نـا� ق تــاو بهناوچـه ن
كا�
ناوچهیهكــدا ،كــۆی گشـ تـی درێــژی ڕێــگای ق�ی تاوكـراو لـ ه ناوچـهی لێكۆڵینهوه(69،26كـ 
�ی
دهوروبهریی ـهوه بهسـ تـراوهتهوه (پارێ ـزگای ههڵهبجــه و سـ ن
ـلێما�) ،ههورامــان ب ـه ێ
س ڕێــگای س ـهرهیك ق�ی تــاو ب ـ ه س ـهنتهری پارێ ـزگای ههڵهبجــهوه
ڵ
ڵ
بهسـ تـراوهتهوه ،ئهوانیــش (ڕێــگای خورمــاڵ -پــردی زهڵــم (22،59كــم) ،ڕێــگای خێــی حهمــه(19،89كــم) ،ڕێــگای خارگێــان (18،94كــم) درێــژه ،بڕوانـه
گ
خشــتهی ( ،)6ڕێــگای جــووت ســایدی نێــوان (تهپهتۆڵهك ـه -س ـ هرای ســوبحان ئاغــا) ك ـه بڕیــار وای ـ ه ل ـهم ســاڵدا تهواوبكرێــت گرنــی زۆری دهبێــت
ـوو� چهندیــن ڕێــگای تــری خــۆڵ وهك (ڕێــگای سهیدس ـهالم-خه ن
ل ـ ه ئاسـ نـا� گهیشــت�ن گهشــتیاران بــۆ ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ،ئ هم ـ ه س ـهرهڕای بـ ن
رپا�-

ههڵهبجــه ،ڕێــگای تهوێڵ ـه -شۆش ـ�ێ  -هــاوار -تاوێــره -ههڵهبجه...هیـ تـر) ،جگ ـ ه ل ـهوهی س ـهنتهری ناحی ـهی خورمــاڵ و بیــاره و شــاره �
د� تهوێڵ ـه،
ێ
زۆرب ـهی گونــده ن
كا� ناوچهك ـه ڕێــگای ق�ی تاویــان ههیــه ،بڕوان ـه نهخش ـهی ( ،)8ههروههــا ل ـ ه دهروازهی شۆش ـ�ێ – تهوێڵ ـه ،ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه ب ـه
ڵ
ڵ
�
خۆره ـه� ت� كوردسـ
ـتان-ئ�انهوه بهسـ تـراوهتهوه ،ئ هم ـ ه جگهل ـهوهی چهندیــن ڕێــڕهوی هاتوچۆكــردن لهنێــوان ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه و خۆره ـه� ت�
ێ
كوردســتان (ههورامـ نـا� دیــوی ئـ ێ�ـران) دا ه هی ـه ،وهك ڕێــڕهوی (زاوهر -تهوێڵ ـه ،هانهگهرمڵه-بیــاره ،سهرســیپه -دهرهی م ـهڕ ،مڵهخــورد -خورمــاڵ)
ههندێــك ل ـهم ڕێڕهوان ـه وهك دهروازهی نــا ف ـهریم بــۆ ئاڵوگــۆڕی كهلوپ ـهیل بــازر ن
گا� و هاتوچــۆی دانیشــتوان بهكاردێــن ،نهخش ـهی(.)8
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نهخشهی()6
ن
�ێژ
وو� و شوێنهوارییهكا� ناوچهی لێكۆڵینهوه
شوێن ه م� ی

س ـهرچاوه :كاری توێــژهر بهبهكارهێنـ نـا� بهرنام ـهی Arc GIS V10.3 :بهپشتبهسـ ت ن
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی جیۆلـ ج
ـۆ� ئهمریــی(DEM
. )15M
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نهخشهی()7
ن
شوێن ه ن
ئای� و مهرقهد و خانهقاكا� ناوچهی لێكۆڵینهوه

س ـهرچاوه :كاری توێــژهر بهبهكارهێنـ نـا� بهرنام ـهی Arc GIS V10.3 :بهپشتبهسـ ت ن
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی جیۆلـ ج
ـۆ� ئهمریــی(DEM
. )15M
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ق�تاوكراو به كیلۆمهتر ل ه ناوچهی لێكۆڵینهوه
درێژی ڕێگای ی

سهرچاوه :كاری توێژهر پشتبهست ب ه بهرنامهی(.)Google Earth Pro

كا� دامهزرانـ ن
 )4ناو هنــد ه زانسـ تـی و ئهكادیمی ـهكان :يهكێــك لهئامانــج و ئهرك ـ ه س ـهرهكيه ن
ـد� پارێــزراوه رسوشــتيهكان ســوود وهرگرتن ـه ل ـهو ناوچان ـه
ـ� ،بـ ن
ـ� ب ـهو ڕاســتي ه دهكرێــت بڵێـ ي ن
بــۆ لێكۆڵين ـهوه زانســتيهكان و مهشــق و ڕاهێنــان پشــت بهسـ ت ن
ـوو� دامــودهزگای زانسـ تـى و ئهكاديــی لهناوچهي ـهك
گ
ن
بنهمايــهىك گرنــى دامهزرانــد� پارێــزراوى رسوشــتيه .ههرێــى كوردســتان خــاوه ن� ( )32زانكۆي ـ ه (بهه ـهردو جــۆرى حكــویم و ئههلي ـهوه) ،ك ـه
لهنێوانيانــدا زانكــۆى ههڵهبجــه و پهیمانــگای تهكنیــی و كۆلێــیج تهكنیــی زانســت ه پراكتیكی ـه ن
كا� ههڵهبج ـ ه (س ـهر ب ـ ه زانكــۆی پۆلیتهكنیــی
ین
ك ناوچـهی لێكۆڵینـهوه ،زانكــۆی ههڵهبجــه لــه( )4كۆلێــج و ( )13بـهش پێكدێــت و ( )3454خوێنــدكار و ( )159مامۆســتا
ـلێمان�) دهكهونـه نزیـ 
سـ
ـوو� ئ ـهم زانكــۆ و پهیمانگانـ ـه دهبن ـه توانســتێك بــۆ دامهزرانـ ن
لهخۆدهگرێــت( ،بهڕێوهبهرای ـه ت� ئامــاری زانكــۆی ههڵهبج ـه ،)2019 ،بـ ن
ـد� پارێــزراوه
ڵ
رسوشــتيهكان ،لهسـهر ئـهو بنهمايـهى كـ ه دامهزرانـ ن
ـد� پارێــزراوى رسوشـ تـى ڕۆ� قوتابخانـ ه و تاقیگهیــهیك رسوشـ تـی فـراوان دهبیـنن بــۆ ئـهو ناوهنــده
زانســتیانه بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� مهشــق و ڕاهێنــان و تاقيكردن ـهوه و توێژين ـهو ه زاســتيیهكان لهس ـهر جــۆرى ڕووهك و ئــاژهڵ و جۆراي ـه ت� بيۆلۆژی…هیـ تـر.

ن
ن
ـتكرد� پارێــزراوه
ـتكرد� خانــوو و گــۆر نا� و مۆســیقا و هون ـهر :توانســتێیك گرنگــن بــۆ دروسـ
 )5جــل و ب ـهرگ و پیشهســازی دهسـ تـی و شــێوازی دروسـ
گ
ڵ
ك� ش� ههورامــان) و كهرهســته ن
كا� ڕازاندنـهو ه و
رسوشــتییهكان ،ناوچـهی لێكۆڵینـهوه خــاوه ن� جلوبـهر� تایبـهت بـه خۆیـه ت� وهك (ڕانــك و چۆغـ ه و
ن
ـتكرد� خانــوو هونـهر و گــۆر نا�
جوانــكاری ئافرهتــان و چهندیــن پیشـهی دهسـ تـی تێدایـه ،ئهمـه سـهرهڕای ئـهوهی كـه خــاوه ن� شــێوازی تایبـه ت� دروسـ
ڵ
ڵ
تایبـهت بـه خۆیـه ت� و ســا�ن ه فێســتیڤا� ههورامــان ســازدهكرێت كـه ژمارهیــهیك زۆر گهشــتیار ڕادهكێشــێت بــۆ ناوچهكـه ،ئـهم توانســتانه دهتوانرێــت
ـۆ� ڕادهكێشــێت ،ئهمـهش
مۆزهخانهیــهیك فۆلكلــۆری جوانیــان بــۆ دروســت بكرێــت ،بێگومــان سـه ج
رن� گهشــتیارێیك زۆر بــۆ الی خـ ی
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ن
ڕێگاوبان و دهروازهكا� ناوچهی لێكۆڵینهوه
ن
ـا� بهرنام ـهی Arc GIS V10.3 :بهپشتب هسـ ت ن
س ـهرچاوه :كاری توێ ـژهر بهبهكارهێنـ
ـ� ب ـه :وێن ـهی دهســتهی ڕوپێــوی
جیۆلـ ج
ـۆ�

ئهمرییك(.)15M DEM
ن
یهكێكـه لـه ئامانجـه ن
ـتكرد� پارێــزراو ه رسوشــتییهكان ،كـه ئهویــش خــۆی دهبینێتـهوه لـه پاراســت�ن كهلتــور و دابونهریــت و پیشـهی دهسـ تـی
كا� دروسـ
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ن
ـتكرد� پارێــزراو ه رسوشــتییهكان
ناوچهكـه .جگــهلهمانـهش چهنــد توانســتێیك دیكـه هـهن كـه بــهشــێوهیهیك ناڕاســتهوخۆ كاریگهرییــان لهسـهر دروسـ

گ
وه دوو ئوتێیل تێدا دروســتكراوه له شــاره �
د� تهوێڵه كهئهمانه
ههیه ،وهك (شــوێ�ن حهوانهوه) پێداویســتیهیك گرن� گهشــتیارانه ،ناوچهی لێكۆڵینه 
ێ
گرنـ گـی زۆریــان دهبێــت بۆدابینكـ ن
ـرد� شــوێ�ن مان ـهوهی گهشــتیاران ،یهكێكیــان ( )5نهۆم ـه و ( )4نــۆیم شــوقهی ئامادهك ـراوه و نهــۆیم پێنج ـهم
ڕێســتۆرانتێیك مۆدێرنــه ،ههروههــا ل ـه گونــدی ئهحمهدئــاوا نزیك ـهی ( )50كابین ـهی گهشــتیاری ب ـه خزمهتگوزرایی ـهوه ئامادهك ـراو ه بــۆ مان ـهوهی
ردا� م هیـ ن
گهشــتیاران( ،س ـه ن
ـدا� توێــژهر.)2019/3/10 ،
كا� ئهنجامـ ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ،چونك ـ ه گهشــتیاران و س ـهردانیكهران ل ـه ت
ن
ـدا�
خزمهتگــوزاری تهندروسـ تـی توانســتێیك تــره بــۆ دروسـ
ت
ت
ندروس�
ندروس� و ( )4مهڵبهندی ته
چاالكییهكاندا پێویستیان ب ه ئاسانكارییه تهندروستیهكان دهبێت ،ل ه ناوچهی لێكۆڵینهوهدا ( )4بنكهی ته
 40قهرهوێڵهی ل ه بیاره) و بنكهی چاودێری خۆرایك

و (یهك نهخۆشخانهی

ت
شۆش ـ�ێ -تهوێڵهی تێدای ـه( ،بهڕێوهبهرای ـه� تهندروسـ تـی ههڵهبج ـه .)2019 ،لهكۆتـ یـا� ئ ـهم باســهدا دهگهین ـ ه ئ ـهوهی ك ـه توانســته جوگرافیی ـه
ن
مرۆییـه ن
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان.
كا� ناوچـهی لێكۆڵینـهوه لهبــارن بــۆ دروسـ

ئهنجام:

 )1ناوچ ـهی ههروامــان ل ـه ناوهنــدی ناحی ـهی بیــاره و خورمــاڵ و شــاره �
د� تهوێڵ ـه و ( )29گونــد ل ـ ه پارێ ـزگای ههڵهبج ـ ه پێكدێــت ،كــۆی گشـ تـی
ێ
ڵ
ڕوبهرهك ـهی لهســا� ( )2019دا بریـ تـی بــوو ه ل ـه ( 216.5كــم )2و ڕیــژهی ( )%20،99ڕوب ـهری پارێ ـزگای ههڵهبجــهی پێكهێنــاوه ،ههروههــا ژمــارهی
ـتوا� ل ـه سـ ڵـا� ( )2012دا (18636ك ـهس) بــووه و ( )%18،91دانیشـ ن
ـتوا� پارێ ـزگای ههڵهبجــهی پێكهێنــاوه.
دانیشـ ن
 )2پارێــزراوی رسوشـ تـی ڕوبهرێك ـه ل ـهزهوی ك ـ ه ڕهه هنــده جوگرافیی ـه ن
كا� دهستنیشــان ك ـراوه ،ههمیش ـه موڵــی دهوڵهت ـه و پارێ ـزگاری لێــدهكات
لهچاالكی ـ ه زیانبهخش ـه ن
كا� مــرۆڤ ،بهپـ ێ �ـی چهندیــن سیســتهم و یاســای تایب ـهت.
ـاكا� دامهزرانـ ن
 )3توانســته جوگرافیی ـهكان بریت ـین لــه بنهمـ ن
ـد� پارێــزراوه رسوشــتییهكان ،ئهوانی ـش توانســته جوگرافیی ـه رسوشـ تـی و مرۆیی ـهكان
دهگرێت ـهوه ،ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهو ه دهوڵهمهنــد ه ب ـهم توانســتان ه وهك:
ڵ
و� ت� ئـ ێ�ـران ،بهدرێ ـژا� (37كــم) ك ـه ڕیــژهی ( )%44,04ســنوری ناوچهك ـ ه پێكدێنێــت ،ب هم ـهش دهبێت ـه پــردی پێكهوهبهســت�ن
أ) هاوســنوره ل هگ ـهڵ
ی
ناوچ ـه گهشــتوگوزارییه ن
گاكا� ههڵهبجـ ـه و سـ ن
كا� ئـ �ـران و پارێ ـز ن
ـلێما�.
ێ
ـاكا� ناوچهكـه كۆمهڵێــك دۆڵ هـهن دهوڵهمهنــدن بـ ه د هرامـه ت� ئــاو ن
ب) چیــاكان زۆرتریــن ڕوبـهری ناوچهكـ ه دهگرێتـهوه ،ههروههــا لهنێــوان چیـ ن
كا� و
ـۆ� ڕووهیك رسوشـ تـی و بــاخ و باخــات و بـ ن
تاڤگـه و دارســتان و ڕووپـ ش
ـۆ� سـهرنج ڕاكێــش.
ـوو� ئهشــكهوت و پهناگـهی بهردیــن و دیــاردهی جیمۆرفۆلـ ج
ث) ناوچ ـهی ههورامــان بههــۆی رسوشـ تـی بهرزونزمیهك ـه� دهوڵهمهنــده بهبـ ن
ـوو� تاڤگ ـهكان ،وهك تاڤگ ـهی زهڵــم و خــاوه ن� ( )217كانیــاوی
ی
ت
(9560لی�/چرك ـه) دهبێــت.
ههمیش ـهییه و كــۆی داهـ تـا� ئاویــان
گ
ج)تێكـڕای ژمــارهی كاتژمـ ێ�ـره خۆرهتاوییـ ه ڕاســتهقینهكان لـه كـهژی گهشــتوگوزارییدا ،لـه مانــی (ئازار-ئهیلــول) ( )8:82كاتژمـ ێ�ـره و لـه ئاسـ تـی چهندیــن
شــوێ�ن گهششــتوگوزاری جیهـ نـا� دهوهســتێت ،ههروههــا مـهودای گـهریم لـهو ( )7مانگـهدا دهگاتــه( )24،01پلـهی سـهدی و تێكـڕ یا� ڕێــژهی ش ێ
� لـه
كـهژی گهشــتیاریدا دهگاتــه( ،)%32،77و تێكـڕ یا� خـ ێ�ـر یا� بــا لـه كـهژی گهشــتیاریدا دهگاتـه (1،9م/چركـه)كـ ه دهكهوێتـه ئاسـ تـی (شــنهبایهیك خــۆش
ڵ
و ئارامبهخــش) ،و ســا�نه بڕێــی زۆر بهفــری لێدهبارێــت و بــۆ ماوهیــهیك زۆر دهمێنێتـهوه.
ن
ن
ت
دارستا� كهنار چهمه و ڕوبارهكان و ئاژهڵ و باڵندهی كێوی.
رسوش� و گژوگیا و
دارستا�
ح) ناوچهك ه دهوڵهمهنده ب ه
ن
�ن �ێژ
وار� س ـهردهم ه جياوازهكان ـه ك ـه ل ـه س ـهرچاو ه زانســتيهكاندا ئاماژهيــان بۆك ـراوه ،ژمارهيــان
وو� و شــوێنه ي
خ) ناوچهك ـه خــاوه� چهنديــن شــوێ مــر ي
( )18شــوێنهوارن ،ههروههــا چهندیــن خانهقــای ئای ـین تێدای ـه.
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رسوش� و مرۆییه ن
ن
ت
ت
كا� ناوچهكه.
دانیشتوا� ناوچهكه سهبارهت به پاراست�ن سهرچاوه
ئاس� هۆشیاری ژینگه ی�
 )1بهرزكردنهوهی
 )2گرنگیــدان ب ـه لێكۆڵین ـهوهی زانسـ تـی لهس ـهر ژینگ ـه و پارێــزراوه رسوشــتییهكان و ڕوپێوكـ ن
ـرد� س ـهرجهم ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی (ههمیش ـه ی� و
كۆچ ـهر) بــۆ زانی ـین جــۆر و ژمــاره و دیاریكـ ن
ـرد� ئ ـهو جۆران ـهی ك ـه مهتــریس لهناوچونیــان لهس ـهره.

 )3ئهنجامـ ن
ـك� بــۆ شــوێنهواره دێرین ـهكان تاوهكــو لهبــواری گهشــتوگوزاری ڕۆشــنب�ی ی و �ێژ
ـدا� كن ـ ه و پشـ ین
م�وویــدا وهگهڕبخرێــن و ئامادهبكرێــن بــۆ
گهشــتیار نا� زانسـ تـی.
ن
ت
رسوش� لهڕێگهی:
ناساند� ناوچهی ههورامان وهك پارێزراوی
 )4ههوڵدان بۆ بهفهریم
أ) قهدهغه ن
كرد� چاالكیی ه زیانبهخشهكان كه لهنێو پارێزراوه رسوشتیهكاندا قهدهغهكراون وهك ڕاوكردن.
ن
یكرد� ئاژهڵ و باڵنده كێوییه ن
ن
دانا� چهند بنكهیهیك ڤێتهرنهری ،و سه �
رژم�
ب)
كا� ناوچهكه.
ێ
ن
ت) دامهزر ن
اند� تاقیگهی ز ت
چاودێریكرد� جۆرایه ت� بیۆلۆژی و گۆڕانكاریی ه ژینگهییهكان.
انس� بۆ

ڵ
ث) ههوڵــدان بــۆ ئهنجامـ ن
ن
ـتكرد� پارێــزراوی رسوشـ تـی لـه چیــای ههورامــان كـ ه ســنوری ڕامیــاری نێوانیــان
ـدا� ڕێكهوتنێــك لهگـهڵ و� ت� ئـ ێ�ـران بــۆ دروسـ

پێك دێنێت ،هاوشــێوهی ڕێكهوت�ن نێوان میرس و ســودان.
كا� ناوچهكه بۆ تۆمار ن
دانا� چهند وێستگهیهیك كهشنایس ل ه بهرزیی ه جیاوازه ن
ن
كرد� ڕهگهزه ئاووههواییهكان تاوهكو ڕۆژ و مانگه گونجاوهكان
)5
بۆ چاالیك گهشتوگوزار دیاری بكرێت.
ن
ن
ئاسا� گهیشت�ن گهشتیاران بۆ پارێزراوه رسوشتییهكان.
اوانكرد� تۆڕی ڕێگاوبان بۆ
 )6فر

ت
ليس� سهرچاوهكان:

(*) س ـهبارهت ب ـه وش ـهى ههورامــان چهندیــن ب وبۆچـ ن
ـو� جیــاواز ه ـهن لهس ـهرچاوهكاندا ،یهكهمیــان دهڵـ �ێن
ـ� زاراوهى ههورامــان= هۆرئامــان،
�ی
ڵ
ڵ
واته(جیاك ـراوه ،ههڵچــوو ،ههڵتۆقیــو ،ه ـه� هێنــا) تاوهكــو ئێســتاش ئهمان ـ ه بهشــێوهیهىك زینــدوو و بــاو لهنێــو خهڵــى ناوچهك ـهدا بهكاردێــن،
وهك(شــۆتهكه هۆرئامــان -واتـه شـ یـرهكه ههڵچــوو یــان بهرزبویـهوه) ،دووهمیــان دهڵـ �ێن
ـ� لـ ه وشـهى(ئاهورامهزدا) وه هاتــووه ،چونكـه ژمارهیــهىك زۆر
ئاتهشــگاى زهردهشـ تـى لێی ـه و خهڵكهك ـهى پ هیــڕهوى ئ ـهو ئاینهیــان كــردووه و ناوچهكهیــان ب ـه نــاوى خوداكهیان ـهوه ناونــاو ه و دواتــر لهس ـهر زمــان

گــۆڕاوه بۆ(ههورامــان) ،بهالبـ ن
ـرد� ت
پی�(ئــا) لهپێش ـهوهو(دا) ل ـ ه دواوهى زاراوهك ـ ه و گۆڕیـ نـى پیـ تـى(ز) بــۆ(ن) وش ـهك ه دهبێت ـ ه ههورامان(ئاهورامــازدا–
گ
ن
�ێژ
ین
وو� ههورامــان ،ب ـهر� یهك ـهم ،چاپخان ـهی انتشــارات بلــخ،
ئا(هورامــاز)دا -هورامــان .بــۆ زانیــارى زیاتــر بڕوان ـه )1( :محمــد ئهم ـ ههورامــا� ،مــر ی
گ
ته ـران ،چـ پـا� یهك ـهم ،2000 ،ل )2( .609ئهیــوب رۆســتهم ،ههورامــان لیكۆڵینهوهیــهىك م�یژ
وو�-كهلتوریی ـه ،ب ـهر� یهك ـهم و دووهم ،چاپخان ـهى
ی
هیل ـین  ،چـ پـا� دووهم ،2008 ،ل.25
ڵ
كا� ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهو ه نهك ـراوه ،بۆی ـ ه توێــژهر نهیتـ ن
رژم�ی لهس ـهر ئاسـ تـی گونــده ن
(**) ل ـهدوای سـ ڵـا�( )2012س ـه �
ـوا� هیــچ داتایــهیك ســا� ن�
ێ
دواتــری دهســت كهوێــت ،ئ ـهوهی ه هی ـ ه تهنهــا لهس ـهر ئاسـ تـی پێكهات ـهی ژینگهی(گوندنش ـین و شارنش ـین )ه ن ـهك لهس ـهر ئاسـ تـی گونــد.
(*) وێســتگهی ههڵهبج ـه دهكهوێت ـه ب ـهرزی(690م) ،جیــاوازی لهنێــوان شــارۆچكهی تهوێڵــه و بیــاره و ههڵهبج ـه نزیك ـهی(500م) دهبێــت،
بهوپێی ـهش بــۆ ب ـهرزی(100م) (0،6پل ـهی س ـهدی)دادهبهزێت ،وات ـه بهتێك ـڕا جیــاوازی نێــوان ههورامــان و ههڵهبجه(3پل ـهی س ـهدی) دهبێــت.
خ
ـارودۆ� ئاووه ـهوا
(**)مهبهســت لهك ـهژی گهشــتوگوزاری :ئ ـهو ماو هی ـ ه ك ـ ه گهشــتیاران تێــدا گ هشــتدهكهن بــۆ ناوچ ـ ه گهشــتوگوزارییهكان و بـ
ـوو� گهشــتیاران بــۆ ناوچ ـه گهشــتوگوزارییه ن
ـدا� چاالكیی ـه گهشــتوگوزارییهكان ،ب هپـ �ـی دهرچـ ن
لهبــاره بــۆ ئهنجامـ ن
كا� ناوچ ـهی لیكۆڵین ـهوه ،ك ـهژی
ێ
گهشــتوگوزاری ل ـه ناوچ ـهی لێكۆڵین ـهوه بریتییی ـ ه ل ـه( )7مانــگ ،وات ـه بــۆ ههری ـهك لهمانگ ـه ن
كا� (ئــازار ،نیســان ،مایــس ،حوزهی ـران ،تهمــوز ،ئــاب،
ئهیلــول).

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ت
لیس� سهرچاوهكان:
ی هك هم :س هرچاوه كوردیی هكان

أ) كتێب:

538 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

 )1تالــب ،ج ـ هزا تۆفیــق ،ڕووهیك خۆرســك ،كۆمهڵێــك ل ـه مامۆسـ ن
ـتایا� زانكــۆ ،كتێـ بـی س ـهنتهری برای ـه ت� ،چاپخان ـهی و هزاره ت� پ ـهروهردهی ههرێــی
كوردسـ ن
ـتا� عـ ێ�ـراق ،ههولـ ێ�ـر ،چـ پـا� یهك ـهم.1998 ،
گ
 )2رۆستهم ،ئهیوب ،ههورامان لیكۆڵینهوهیهىك م�یژ
ین
چا� دووهم.2008 ،
وو�-كهلتورییه ،بهر� یهكهم و دووهم ،چاپخانهى هیل� ،پ
ی
ڵ
ب�وكراوه ن
ت
كا� د هزگاى ڕۆشنب�ی ى جهمال ع�ی فان ،چاپخانهى
چا� یهكهم ،له
 )3زهنگهنه ،إكرام حسن أم�
ین ،دهروازهیهك بۆ جوگرافیاى رسوش� ،پ
پهنجهره -تاران.2015 ،

ڵ
لۆكا� ،چاپخانهى زانكۆى سه ڵ�حهددین ،هه �
 )4نهقشبهندى ،ئازاد محمد ئه ین
م� ،ئاووههواى
ول�.2010 ،
ێ
گ
ن
ین �ێژ
چا� یهكهم.2000 ،
وو� ههورامان ،بهر� یهكهم ،چاپخانهی انتشارات بلخ ،تهران ،پ
 )5ههوراما� ،محمد ئهم� ،م� ی
ن
ن
ن
سلێما�.2017 ،
چا� یهكهم ،چاپخانهی حهمدی،
 )6ههوراما� ،ڕێباز حمهغریب ،جوگرافیای ههورامان و دهرامهته ئاوییهكا� ،پ
ب) نام هی ماست هر و �ێز
ت�ی دكتۆرا:

ـرد� ئــاو بــۆ بهرههمهێنـ نـا� گهنــم لـه پارێـزگاى سـ ن
 )1زهنگهنــه ،بـ شـرى قــادر كریـم ،كاریگـهرى ئاووهـهوا لهسـهر جیــاوازى بهكاربـ ن
ـلێما� ،نامـهى ماســتهر،
ڵب�ونهكـراوه ،ڵب�ونهكـراوه ،زانكــۆى سـ ن
ـلێما� ،كۆلێــىج زانســتهمرۆڤایهتیـهكان ،بــه ش
� جوگرافیــا.2014 ،
ڵ
ن
 )2ڕهشيد ،ش�وان عمر ،گهشتوگوزار و ژینگه ،گۆڤاری سهنتهری لێكۆڵینهوهی ت
سلێما�.2007،
اتی� كوردستان ،ژماره ،3سا� پانزهههم،
س� ج
ي
ن
 )3ڕزگار محمــد عثمــان ،توانســت ه جوگرافییـه ن
كا� دروسـ
ـتكرد� پارێــزراوه رسوشــتیهكان لهههرێــی چیـ یـا� لهپارێـزگای ههولـ ێ�ـر وگرنگیــان لهبهدیهێنـ نـا�
گهشـه ن
پێدا� بـهردهوام ،نامـهی ماســتهر ،زانكــۆی سـهالحهدین ،ههولـ ێ�ـر ،كۆلـ �ێژـری ئهدهبیــات ،بــه ش
� جوگرافیــا.2010 ،
كا� پالندانــان و گهش ـه ن
 )4مصطـ فـی ،ڕێبــاز لقمــان ،توانســتهجوگرافیه ن
پێدا� گهشــتوگوزار ل هق ـ هزای پێنجوێــن بهبهكارهێنـ نـا�  ،GISنام ـهی ماســتهر،
زانكــۆی سـ ن
ـلێما� ،بــه ش
� جوگرافیــا.2016 ،

ڵ
كا� گهشـه ن
نگاند� بنهما جوگرافییه ن
ن
پێدا� گهشــتوگوزاری له قهزای شـهق�وه(لێكۆڵینهوهیهك له جوگرافیای
 )5نجم الدين ،هدى صباح ،ههڵسـه
گهشتوگوزار) ،نامهی ماستهر ،زانكۆی سهالحهدین ،هه �
كۆل�ی ئهدهبیات ،به ش
ول�� ،ێژ
� جوگرافیا.2012 ،
ێ
ن
ج-چاپ هم ه� و نورساوی حكویم:
ن
 )1حكومه ت� ههرێیم كوردستان ،و هزاره ت� ناوخۆ ،به ش
دارستا� خورماڵ.
� پۆلییس
ن
سلێما� ،به ش
� زانیاری دانیشتوان.
 )2حكومه ت� ههرێیم كوردستان ،بهڕێوهب هرایه ت� ئاماری
ڵ
ن
سلێما� ،2014 ،زانیاری ب�ونهكراوه
 )3بهڕێوهب هرایه ت� ئاماری
ت
ت
ندروس� ههڵهبجه.2019 ،
ندروس� ،بهڕێوهب هرایه ت� ته
 )4حكومه ت� ههرێیم كوردستان ،و هزاره ت� ته
أ) كتێب:

دووهم :س هرچاوه ع هرهبی هكان:
ق
ـار� ،ش�یفـ ه بنــت هیــازع عبــدهللا ،الســلوكیات ت
ال�ویحیـ ه للســیاح القادمـین مــن منطقـ ه عسـ یـر اىل محافظـ ه جــده ،رســال ه ماجسـت�ی  ،جامعـه
 )1البـ
الملــك عبدالعزیــز ،كلیـه االداب و العلــوم االنســانیه ،جــده -المملكـه العربیـ ه الســعودیه.2011 ،
 )2توفیق ،ماهر عبدالعزیز ،صناعه السیاحه ،دار زهران ش
للن� والتوزی ــع ،االردن.1997 ،
ف
والع�ون ،دار الحامد ش
ش
للن� ،عمان.2006 ،
 )3الحم�ی ی ،موفق عدنان و نبیل زعل الحوامده ،الجغرافی ه السیاحیه � القرن الحادى
ف
 )4السعدون ،عبدالجلیل ضارى عطاهللا ،دراس ه الواقع السیاىح � محافظه بابل و �ض وره تخطیط الخدمات السیاحیه فیها ،رساله ماجست�ی ،
جامعه بغداد ،مركز التخطیط الح�ض ی و االقلییم.1988 ،
ف
ف
 )5النقشــبندی ،ئــازاد محمدامـین  ،امكانــات إنشــاء المحمیــات الطبیعیـه � العـراق وأهمیتهــا � التنمیـه الســیاحی ه وصیانـ ه البیئـ ه الطبیعیـه ،مجلـه
ڵ
زانكــۆ ،عــدد ،42ســنه  ،2009مطبعهجامعـ ه صــاح الدیــن ،اربیــل.
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 )6الوائــی ،عــى عبدالزهــره كاظــم ،أســس و مبــادیء ف� علــم الطقــس و المنــاخ ،وزاره التعلیــم العــایل والبحــث العلــی ،جامعـه بغــداد ،كلیـ ه ت
ال�بیـه
ابــن الرشــد ،قســم الجفرافیـه.2005 ،

 )7الوائــی ،عــى عبدالزهــره كاظــم ،أســس و مبــادیء ف� علــم الطقــس و المنــاخ ،وزاره التعلیــم العــایل والبحــث العلــی ،جامعـه بغــداد ،كلیـ ه ت
ال�بیـه
ابــن الرشــد ،قســم الجفرافیـه.2005 ،

ف
 )8جمهوریه العراق ،وزارة االعالم ،مدیریه االثار العامه ،أطلس المواقع االثریه � العراق ،مطبع ه مكتبه الوطنیه ،بغداد.1976 ،
ف
 )9الجمهوری ه العراقیه ،المواقع االثریه � العراق ،من مطبوعات مدیریه االثار العامه ،بغداد.1970،
ب) نام هی ماست هر و �ێز
ت�ی دكتۆرا:

ف
 )1اســود ،هوشــنك محمــود ،إمكانــات التنمی ـه الســیاحیه � المنطق ـ ه الجبلی ـ ه لمحافڤ ـه أربیل"دراس ـه جغرافی ـه" ،رســال ه ماجس ـت�ی  ،جامع ـه
المنصــوره ،كلی ـهاالداب ،قســم الجغرافیــا.2014 ،

ف
ف
ن
ـ� ،اإلمكانــات الجغرافيــة الســياحية � قضــاء (ئاكــری) دراســة � جغرافيــة الســياحة ،رســالة ماجسـ يـت� ،جامعــة صــاح الديــن-
 )2حسـ يـ� ،بهـزاد حلـ ي
هةولـ يـر ،كليــة االداب.2009 ،

ف
 )3حسـین  ،صبــاح ســعید ،التنمیـه الســیاحیه � المنطقـ ه الجبلیـ ه بإقلیــم كردســتان العراق"دراسـ ه جغرافیـه" ،رســال ه ماجسـت�ی  ،جامعـ ه المنصــوره،
كلیـهاالداب ،قســم الجغرافیــا.2014 ،

ف
ف
ا� اإلمكانــات الســياحة البيئيــة � محافظــة األنبــار ،رســالة ماجسـ يـت� ،غـ يـر منشــورة ،جامعــة األنبــار،
 )4شــال ،صــاح عدنــان مجــول ،تحليــل جغـر ي
كليــة ت
ال�بيــة للعلــوم اإلنســانية ،قســم الجغرافيــة.2011 ،
ف
ف
غ�منشــورة ،فاكلـ ت يـى
 )5عمــر ،لقمــان وســو ،التغـ يـرات المناخيــة و أثرهــا ي� متطلبــات تحقيــق التنميــة الزراعيــة ي� محافظــة أربيــل ،أطروحــة دكتــوراه ،ي
ت
ال�بيــة ،جامعــة كويــة.2013 ،
ج) گۆڤارهكان:

ف
 )1خطــاب ،نیــاز عبدالعزیــز و ســنور أحمــد رســول ،الســیاحه البیئیــة وإمكانــات نشــوئها وتطورهــا � اقلیــم جبــال كوردســتان العـراق ،گۆڤــاری زانكــۆی
كۆیـه ،ژمــاره ،22ئازاری.2012

ف
 )2ال ـراوی ،عــادل ســعید ،امكانــات الع ـراق الســیاحیه � المــاده الخــام الطبیعی ـه ،المنــاخ ،مجل ـ ه جمعی ـه الجغرافی ـه العراقی ـه ،العــدد  ،26مطبع ـه
العـ نـا� ،بغــداد.1991 ،

ن
ردا� م هیدا�:
سێی هم :س ه ن
ردا� مه ن
سه ن
یدا� بۆ ناوچهی لێكۆڵینهوه له بهرواری( 1/10و .)2019/2/15
ردا� مه ن
(سه ن
یدا� توێژهر.)2019/3/10 ،
چوارهم :ب هرنام هكان:
بهرنامهی.Arc GIS Version10.3
 بهرنامهی(.)Google Earth Pro
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The Research summery

After appearing the environmental problems so many procedures had been taken to solve and overcome
the problems, natural reservation is one of the best ways to overcome the environmental problems; so most
of the countries provided a part of their lands to make natural reservation to save nature resources and keep
them to the next generation. The Aim of the Research: to show the ability of natural and humane geography of
Hawraman to make natural reservation This Research is divided into three hubs: the first is about introducing
of the region`s research, the second hub is to introducing the vocabulary of the research, and the third hub is
about the ability of humane and natural geography and their importance to make natural reservation, at the
end some conclusions and suggestions are given with resources list that followed. The Research has reached
the following outcomes: Hawraman has many humane and natural geographic abilities to make natural reservation as (geographical area , spectacular view like: waterfall, caves, and water resource and it has many natural spring waters, and appropriate weather ,it has natural plants, animals, and wild birds, and also historical
places,mosques, religion shrines, and it has good roads universities and institutes, and hand works with special
style of buildings and dresses. The area of the research is proper to make natural reservation which it causes
rearranging the environment of the area and revival the economics of the area (the infrastructure and the
stock) At the end some suggestions are given: Rising environmental awareness of the area`s people to save and
keep humane and natural resources of the place. Paying attention about scientific research on environment
and natural reservation, animals, and wild birds (permanents and immigrants) and doing drilling and prospecting for the historical places until they could be used in cultural, historical,and touring erea. Try to have or make
a deal with Iran to make natural reservation on Hawraman mountains which these mountains made political
border between them just like Sudan and Egypt.
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پوختە:

ن
ـار� گرنگیــان ســەبارەت بــە روداوە
ســەرچاوە ئەدەبییــەكان لــە ســەدەكا� ناوەراســتدا بــە یەكێــك لــەو ســەرچاوانە دادەنرێــت كــە زانیـ ی
م�ووییــە بــە شــێوازی تایبـ ت
ت
ـەرها� ئــەم قۆناغــە �ێژ
�ێژ
ـە� ولەروانگــەی ئەدەبییــەوە گواســتوەتەوە ،یەكێــك لــەو ســەرچاوە
م�ووییــەكان وبــاس و بەسـ

ڵ
گرنگانــەش پەرتــویك (العقــد الفریــد) ی (ابــن عبــد ربە)یــە ،بــە�م بەهــۆی جیــاوازی خــودی ئــەدەب لــە مـ �ێژـروو ،لەبەرئــەوە میتــۆدی نوســی�ن ســەرچاوە
ئەدەبیــەكان لەگــەڵ ســەرچاوە �ێژ
م�ووییــەكان جیــاوازە ،لـ �ـر
ێەوە مامەڵەكــردن لەالیــەن توێــژەر نا� بــواری مـ �ێژـروو لەگــەڵ ســەرچاوە ئەدەبیەكانــدا پێویسـ تـی
ن
� ن
ـوار� مـ �ێژـروو پێویســتە بــە وردبونــەوەی زیاتــرەوە ســەرچاوە ئەدەبیــەكان بــەكار بهێ ـنن  ،ئەمــەش
وردبوونــەوەو ێت�امــا� زیاتــر هەیــە ،واتــە توێــژەرا� بـ ی
ن
ـەدەكا� ناوەراســت و هەروەهــا بەكارهێنـ نـا� ســەرچاوە ئەدەبیــەكان لەالیــەن توێــژەر نا� بــواری
گرفتێــی ســەرەیك میتــۆدی نوســینەوەی مـ �ێژـرووی سـ
ن
ـەلماند� ئــەو گریمانەیــە .لــەم چوارچێوەشــدا پەرتــویك (العقــد الفریــد) ی (ابــن عبــد ربــە)
مـ �ێژـروو ،گریمانەیــەیك گرنگــەو نوســی�ن ئــەم توێژینەوەیــە بــۆ سـ
وەك نمونــە وەرگـ یـراوە.

پێشەیك:

گ
ن
�ێژ
وو� گرنــی لەخــۆ گرتــوە،
كتێـ بـی (العقــد الفریــد) ی (ابــن عبــد ربــە) یەكێكــە لەشــاكارە ئەدەبیەگرنگــەكا� ســەردەیم ئیســایم كــە زانیــاری مــر ی
كــە زۆرجــار توێــژەر نا� بــواری مـ �ێژـروو لــە توێژینەوەكانیانــدا پشـ تـی پێدەبەسـ ت ن
ـ� ،زۆرجــار بـ ب ێ
ـە� گەڕانــەوەو بــەراودر كــردن وشــیكردنەوەی ئــەو زانیاریانــە،
ن
ـەنەكا�
تاوەكــو بگەنــە ئــەو ئەنجــام وراســتیەی كــە ئایــا تاچەنــد ئــەوەی كەلــەم كتێبــەدا هاتــووە هاوشــێوەی ئــەو زانیاریانەیــە كــە لەســەرچاوە رەسـ
ـ� بەئەنجامـ ن
مـ �ێژـرووی ئیســامدا بـ ن
ـوو� هەیــە ،بۆیــە خســتنە رووی ئــەم راســتیە گەیشـ ت ن
ـەكا� كارێــی گرنــگ ولەهەمــان كات پێویســتە ،لەســەر ئــەم
بژ
هەڵ�ێــردرا.
بنەمایــە ئــەم ناونیشــانە
ئــەم توێژینەوەیــە خســتنە رووی میتــۆدو شــێوازی نوســی�ن مـ �ێژـرووە الی (ابــن عبــد ربــە) ،هەروەهــا خســتنە رووی چەنــد نمونەیەكــە لــە هەندێــك
ن
ـەكا� ســەردەیم خەلیفــەی ئومــەوی (عبدالملــك بــن مــروان) ،بەراوردكردنیـ ت
م�ووییــە گرنگـ ن
لەدەقــە �ێژ
ـەنەكا� مـ �ێژـرووی ئیســام،
ـە� بــە ســەرچاوە رەسـ

ئــەم ســەردەمەش وەك نمونەیــەك وەرگـ یـراوە بــۆ خســتنەرووی رێبــازو شــێوازی نوســی�ن (ابــن عبــد ربــە) ،توێژینەوەكــە جگــە لــە پێشــەیك ودەرەنجــام،
لەدووبەنــدو هەربەنــدەش لەچەنــد بــەش وتەوەرێــك پێــك دێــت ،لەبەنــدی یەكەمــدا بــاس لــە ژیــان ورێبــازی نوســی�ن مـ �ێژـروو الی (ابــن عبــد ربــە)
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كـراو لەســەرەتادا بــاس لــە ژیــان وســەردەیم ناوبـراو كـراوە ،دواتــر تایبەتمەندیـ ن
ـەكا� رێبــازی نوســی�ن مـ �ێژـروو الی (ابــن عبــد ربــە) خراوەتــە روو .بەنــدی

ن
ـەرچاوەكا� نوســینەوەی مـ �ێژـروو لــە پەرتــویك (العقــد الفریــد)دا ،لــە دوو تــەوەری گرنــگ پێــك دێــت ،تــەوەری یەكــەم تایبەتــە بــە
دووەم تایبەتــە بــە سـ
ســەرچاوەی وەرگرت ـین زانیــاری لــە مامۆسـ ن
ـتایا� (ابــن عبدربــە) ،تــەوەری دووەمیــش تایبەتــە بــە ســەرچاوەیەیك دیكــەی وەرگرت ـین زانیــاری الی (ابــن
عبــد ربــە) كــە بریتیــە لــە كتیــب ومەســنەفەكان و لەچەنــد خاڵێكــدا ئــەم بابەتــە روون كراوەتــەوە.
�ێژ
وو� لــە كتێـ بـی (العقــد الفریــد)دا هاتــوە ،وەك نمونــە ســەردەیم خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) (-65
لەبەنــدی ســێیەمدا هەنــدێ نمونــەی مــر ی
85ك 704-684/ز) وەرگ�ی اوەو لە روانگەی دەقە �ێژ
م�وویەكانەوە شیكردنەوەی بۆ كراوە ،ئەم بەندەش لە چەند تەوەرێك لەخۆ دەگرێت،تیایدا
ت
�ێژ
دەقەم�وویانــە هاتــووە كــە پەیوەنــدی بــە ژیــان وحوكمـڕ نا� وكاروبــاری دەوڵــەت وپەیوەندیــە دەرەكیــەكان ووەفـ تـا� خەلیفــەوە هاتــووە،
گرنگ�یــن ئــەو
ن
ـەنەكا� مـ �ێژـرووی ئیســام وزانیاریــەكان لەمبــارەوە خراونەتــە روو.
وە شــیكردنەوەی بــۆ كـراوە ئەمــەش لــە روانگــەی ســەرچاوە رەسـ
ت
�ێژ
�ن
وو� شــیكاری ،بەخســتنەرووی زانیاریــەكان وشــیكردنەوەو هەڵهێنجــان لەروانگــەی
لەنوســی ئــەم توێژینــەوەدا پشــت بەســراوە بەرێبــازی مــر ی
م�ووییـ ن
ـەنەكا� مـ �ێژـرووی ئیســام ،وەبەراوردكـ ن
ن
م�وویانــەی كــە لەكتێبەكــەی (ابــن عبــد ربــە) هاتــووە بــە دەقــە �ێژ
ـرد� ئــەو دەقــە �ێژ
ـەكا�
ســەرچاوە رەسـ
ن
ـەنەكا� مـ �ێژـرووی ئیســام ،ئەمــەش لەپێنــاو گەیشـ ت ن
ـ� بــە راسـ تـی.
ســەرچاوە رەسـ
لەكۆتایدا هیوادارین لەنوسی�ن ئەم توێژینەوەدا توانیبێتمان هەندێ زانیاری نوێ بخەینە روو.

هێماو كورتكراوەكان:

ف
تو�
ت :ي
ج :الجزء
ص :صحيفة
ص ص :صفحات
ـه :التاري ــخ الهجري
م :التاري ــخ الميالدي
د م :دون مكان الطبع
د ت :دون تاري ــخ الطبع

نوسی� �ێژ
ن
م�وو الی (ابن عبد ربە)
بەندی یەكەم :ژیان ورێبازی
 :ن
ش
ژیا� ابن عبد ربە:
بە� یەكەم
نــاوی تــەواوی (أبــو عمــر احمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــە بــن حبیــب بــن حدیــر بــن ســالم ،مــەوالی هشــام بــن عبدالرحمــن بــن معاویــە بــن هشــام
بــن عبدالملــك� ،ێژ
م�وونوســان لەســەر ئــەوە كــۆن كــە كونیــەی ناوبـراو ابــا عمــرە ،هەروەهــا باپـ یـری چــوارەیم مــەوایل خەلیفــەی ئومــەوی (هشــام بــن
ض
الفر�1967 ،م ،ص ،38الحميدي 1966 ،م ،ص ،101ياقوت الحموي،
عبدالرحمن الداخل) بووە (ابن خلكان1990،م ،ج ،1ص ،110ابن
ي
1991م ،ج ،4ص ،211ابــن تغــري بــردي(،د ت) ،ج ،3ص.)466
ڵ
ڵ
(ابــن عبــد ربــە) لەســا� (246ك860 /ز) لەشــاری (قرطبــە) لــەو� ت� ئەندەلــوس لەدایــك بــووەو هــەر لــەو شــارە ژیــاوە ( ابــن جلجــل( ،د ت)،
ڵ
ـەو� ت� ئەندەلــوس ولەشــاری قرتوبــە ژیــاوە ئاشـ ت
ـنایە� لەگــەڵ زۆرێــك لەزانایــان وئــەدەب
ص ،104الذهـ ب يـى ٢٠٠٦،م ،ص ،)273لەبــەر ئــەوەی لـ
دۆســتان پەیدا كردووە� ،ل�
ێەوە الی چەندین زانای بەناوبانگ وانەی خوێندووەو لێیانەوە چەندین زانســت وزانیاری وەرگرتووە ،بەتایبەت زانسـ تـی
ـر�1967 :م ،ص ،38الذهــى1984 ،م ،ج .)4لەگــەڵ ئەوەشــدا بــەردەوام خەریــی خوێندنــەوەو بەدواداچـ ن
ن
ض
ـوو�
شــەریع وزمــا� عـ ب
بي
ـەرە�( ابــن الفـ ي
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زانســت وزانیــاری بــوو ،هۆنراوەكانیـ شـی قورســا� تایبەتیــان هەبووبەتایبــەت لــە دەربــاری خەلیفــەو فەرمانــڕەواو مــر ن
یەكا� شــاری قرتوبــە ،ئەمــەش
ی
بەهــۆی ئــەو تایبەتمەنــدی وچـ �ێژـرو بەالغەتــەی كەلــە هۆنراوەكانیــدا هەبــووە( الحميــدي 1966 ،م ،ص.)101

ن
ـیعر� ،لەچوارچێــوەی
ـەدە� و شـ ی
(ابــن عبــد ربــە) بەیەكێــك لەبەرهەمــە بەناوبانگــەكا� نــارساوە بەنــاوی (العقــد الفریــد) لەگــەڵ هەنــدێ بەرهــەیم ئـ ب
ف
ف
ن
ـاوەكا� (البــاب � معرفــە االداب ،االرشــاد �
دیوانێــی تایبــەت رێكخ ـراوە ( ِبروانــة :رضــوان الدايــة 1993،م) ،هەروەهــا دوو كتێـ بـی تــری هەیــە بەنـ
اللغــە) (البغــدادي (د ت) ،ج ،5ص)60
دوای ژیانێــی پــڕ لــە زانســت وبەرهەمــدار ،لەكۆتاییـ ن
ـەكا� تەمەنیــدا (ابــن عبــد ربــە) دووچــاری نەخۆشــیەیك كوشــندە دەبێتــەوە (،ابــن خلــكان،
ڵ
1990م  ،ج ،1ص )112ئــەم نەخۆشــیە كاریگــەری تــەواوی لەســەر ناوبـراو هەبــوو ،بــە�م لــەو كاتەشــدا هــەر بــەردەوام بــوو لــە نوسـین  ،دوای ئــەوەی
ڵ
ض
هەشــتاو دوو ســاڵ ژیــا ،لەســا� (328ك939 /ز) كـ چ
ـر�1967،م ،ص ،38الحميــدي 1966،م ،ص ،)101لــە شــاری
ـۆ� ی
دوا� دەكات ( ابــن الفـ ي
�
ض
ـر�1967 ،م ،ص.)38
قورتوبــە بەخــاك دەسـ ێـپ�ێت ( ابــن خلــكان1990 ،م ،ج ،1ص ،112ابــن الفـ ي

ش
بە� دووەم :سەردەیم (ابن عبد ربە):

ن
ت
بەرهەمەكا� (ابن عبد ربە) تێبگەین پێویستە ئاشنایەتیمان لەبارەی سەردەیم ناوبراوەوە هەبێت ،وەك ئاشكرایە
كەسایە�
بۆ ئەوەی لە
ڵ
ڵ
�غ
(ابن عبد ربە) لەماوەی سا� ن� نێوان (328-246ك 939-860/ز) لەو� ت� ئەندەلوس ژیاوە ،ئەم سەردەمەش لەدوو قۆنا سەردەیم ئەمارەت
ت ڵ ت
�
ـری
وخەالفــەت پێــك دێــت ،بەگشــی و�� ئەندەلــوس لــەم ماوەیــەدا بــە رەوشــێیك ناســەقامگ�ی و ئاڵــۆزدا تێپــەڕ دەبێــت ،چەندیــن شــۆرش وئاژاوەگـ ێ ڕ
ڵ
لــەم ســەردەمەدا ســەری هەڵــداوە ،لەوانــەش شـ ش
ـۆڕ� خەڵــی شــاری تولەیتڵــە لــە بەرانبــەر مـ یـر (عبدالرحمــن االول) لەســا� یەكــەیم حوكمڕانیــدا (

ڵ
ابــن غــدار المراكـ شـ� 1983،م ،ج ،2ص ،)94هەروەهــا شـ ش
ـۆڕ� (عبدالرحمــن بــن مــروان) نــارساو بــە (الجلیـیق ) كەشــاری قورتوبــەو و� ت� مەغریـ بـی
ي
ن
ش
گرتــەوە ،بەیەكێــك لــە شۆڕشــە گــەورەكا� ئــەو ســەردەمە دادەنرێــت ( ابــن قوطيــة1979،م ،ص ،)101هــەر لــەم ســەردەمەدا شــۆڕ� (لــب بــن

ڵ
مندیــل) ســەریــهەڵدا ،لــە چیــای جەزیــرەو شـ ش
ـۆڕ� (ابــن با� شــعراو) ،دواتــر مـ یـر محمــد هــەو� لەناوبردنیــدا (ابــن قوطيــة1979،م  ،ص.)104
ڵ
ڵ
كاتێــك مـ یـر (عبــدهللا بــن محمــد) دەســە�ت وەردەگرێــت لەنیــوان ســا� ن� (300-275ك912-888/ز) لەسەرانســەری ئەندەلوســدا ئــاژاوەو
ڵ
شــەڕ ب�وبویــەوە ،لەئەنجامــدا بارودۆخێــی ناجێگــر ســەریــهەڵدا ( الحميــدي ،1966 ،ص ،)13ئەگـ چ
ـەر� (عبدالرحمــن النــارص بــن محمــد) (-300
ڵ
350ك961-912 /ز) هەوڵیــدا كۆتـ یـا� بــە شــۆڕش وراپەڕینــەكان بهێنێــت ،لەمــاوەی ســا� ن� حوكمڕانیــدا بــەردەوام لەشــەڕدابوو لەگــەڵ نەیــار نا� (
المقــري1982 ،م ،ج ،1ص .)353بــەم شــێوە دەبینـین ســەردەیم (ابــن عبــد ربــە) بەســەردەمێیك ئاڵــۆزی سیاســیدا تێپــەڕ دەبێــت ،بیگومــان ئەمــەش
ڵ
ن
ـە� وئــەدە� ورۆشــنب ی وهەمــوو الیەنـ ن
كۆمە�یـ ت
كاریگــەری تــەواوی هەبــووە لەســەر ش
ـینەكا�
ـەكا� دیكــە ،بیگومــان ئــەم خەســڵەتە بــە نوسـ
رەو�
�ی
ب
(ابــن عبــد ربــە)وە دیــارە.

ش
نوسی� �ێژ
ن
م�وو الی (ابن عبد ربە)
بە� سێیەم :رێبازی

ڵ
�ێژ
ئەگـ چ
وو� لەســەردەمە
ـەر� كتێـ بـی (عقــد الفریــد) ســەرچاوەیەیك ئەدەبیــە ،بــە�م لەگــەڵ ئەوەشــدا دەوڵەمەنــدە بەبابــەت وزانیــاری مــر ی
ڵ
جیاوازەكانــدا ،لـ �ـر
ێەوە گەلێــك زانیــاری تیادایــە لەبــارەی چەرخــە كۆنــەكان وهــەوا� عــەرەب بــەر لەئیســام وســەردەیم پێغەمبــەر (د خ) ،هەروەهــا
ڵ
ن
ـەرەتاكا� ئیســام و ســەردەیم ئومــەوی وبەشــێك لــە ســەردەیم عەبــایس ،ئەمانــەو گەلێــك زانیــاری دەربــارەی و� ت� ئەندەلــویس بــاس كــردووە،
سـ

م�وویانەشــدا رێبازێــی تایبـ ت
لەفەتــی مســوڵمانەكانەوە تاوەكــو ســەردەیم (عبدالرحمــن نــارص) ،لەنوســی�ن ئــەم بابەتــە �ێژ
ـە� بــەكار هێنــاوە ،كۆمەڵێــك
ـڵە� تایبـ ت
خەسـ ت
ێەدا بەكـ ت
ـور� ئامــاژەی پێدەدەیــن:
ـە� خــۆی هەیــە كەلـ �ـر
ـە� ،ئیــدی لەباسـ ن
روداوەكا� گشــت ئــەو ســەرچاوانەی كــە هێناویـ ت
ن
-1پێكەوەگرێـ ن
ـكرد� روداوەكانــدا پچـڕ نا� تیانیــەو زانیاریــەكان بەكــەوە
ـدا� هەمــوو
م�وویـ ن
بەســتوەتەوە ،ئــەم رێبــازەش وادەكات كــە خوێنــەر لـ ت
ـەكا� خوێندنــەوەی روداوە �ێژ
ـەكا� نــاو كتێـ بـی (العقــد الفریــد) دانەبڕێــت وبەئاسـ نـا� لـ ێ �ـی
تێبــگات (.ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،1ص)2
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
ن
ـەنەكا� �ێژ
الدا� ســەنەدی ریوایەتە �ێژ
م�ووی ئیســامدا هاتووە ،لەراســتیدا (ابن عبد ربە) لە پێشــەیك كتێبەكەیدا
م�وویەكان كە لەســەرچاوە رەسـ
-2
�
بــاس لــەم بابەتــە دەكات وهۆكارەكـ ش
دەگ�ێتــەوە بــۆ دوركەوتنــەوە لــە دورودرێــژی لەنوسـین
وكورت�یكــردن لــە هێنــان ودانـ نـا� زانیاریــەكان ،چونكــە
ـە�
بڕ
ێڕ
ـو� وایــە هەبـ ن
بۆچـ ن
ـوو� ئــەم ســەنەدانە پێویســت نـین  ،الدانیشــیان هیــچ كەموكورتیــەك ناگەیەنێــت( .ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،1ص ص)4-3
ن
ـەرچاوەكا�( ،ابــن عبــد ربــە) بایــەخ بــە گەڕاندنــەوەی زانیاریــەكان دەدات بــۆالی ئــەو ســەرچاوەیەی كەلـ ێ �ـی
-3گەرانــەوەی زانیاریــەكان بــۆالی سـ
ف
وەرگرتــووە ،لـ ت
ـەكا� وەرگرتـین زانیارییــەكان راســتەوخۆ ئامــاژە دەدات بەســەرچاوەی وەرگرتنیــان ،بــەم شــێوەیە( :ذكــر هــذا محمــد بــن یزیــد � الكامــل)
ف
(ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،2ص( ،)235وذكــر ابــن قتیبــە ف� ش
اال�بــە)( ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،٦ص( ، )٣٥٦قــال ابــو عبیــدە � كتــاب التــاج) (ابــن
ف
عبــد ربــه1999،م،ج ،3ص( ،)337قــال ابــن قتیبــە � كتــاب تفضیــل العــرب) (ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،3ص ، )408هەنــدێ جــار تەنهــا نــاوی

نوســەری ســەرچاوەكان دێنێــت ،لەهەنــدێ شــوی�ن تــردا تەنهــا ئامــاژە بــە نــاوی ســەرچاوەكان دەكات.
م�وویــەكان وبەپـ �ـی پیویســت بەكاریــهێنــاون ،هەروەهــا دەقـ ن
 -4لــە نوســی�ن كتێـ بـی (العقــد الفریــد)دا (ابــن عبــد ربــه) گەڕاوەتــەوە بــۆ ســەرچاوە �ێژ
ـەكا�
ێ
پێکــەوە گرێــداوە ،ئەمــەش بەمەبەسـ تـی پێـ ن
ـدا� زانیــاری زۆرتــر لەســەر هــەر روداوێــك كــە ئامــاژەی پێكــردووە ،لـ �ـر
ێەوە زانیــاری زۆری هێنــاوە لەبــارەی

ڵ
ـەكا� تــر( .ابــن عبــد ربــە) تەنهــا دەقـ ن
ـە� ورۆشــنب ی والیـ ن
وكۆمە�یـ ت
ـژەكا� كۆمەڵــگا لەهەمــوو الیەنـ ن
ســەرجەم چـین وتوێـ ن
ـەكا�
ـەكا� ســیایس وئابــوری
�ی
ن ڵ
پا�وتــوەو لەشــوێ�ن پێویســتدا داینــاون ،لەهەنــدێ شــوێندا زۆر بەكـ ت
ن
ـور� روداوەكان دەخاتــە
ـینەكا� ،بەڵكــو دەقــەكا�
نەگواســتۆتەوە بــۆ نــاو نوسـ
ـوو� باسـ ن
كا� تــردا بەدرێــژی بــاس لــە روداوێــك دەكات ،ئەمــەش لەبــەر پێویســت بـ ن
روو ،لەهەنــدێ ت
ـكرد� روداوەكان گەیشــت�ن واتاكــەی ( لــەم بــارەوە
بڕوانــە :ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،2ص ص  ،156 ،102 ،96-91 ،62-56 ،47-42 ،19-4ج،5ص ص)101-92
گ
ـكرد� لـ ت
 -5دوبارەكردنــەوەی هەندێــك لــە روداوەكان ودابەشـ ن
ـەكا� نوســیندا ،ئەمــەش وەك خــۆی ئامــاژەی پێــدەدات لەبــەر گرنــی ئــەو
ت
بابەتانەورونكردنــەوەی زیاتریـ ت
ـە� ،بــۆ نمونــە لـ ێ
ـیویە� بــۆ یەكێــك
ـەس شــوێندا نامــەی خەلیفــەی ئومــەوی (عمــر بــن عبدالعزیــز) ی هێنــاوە كەنوسـ
َ
س شـ َ
لــە والیـ ن
هةوالــة لــةم َ
ـوينةدا هاتــووة :ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج ،1ص ،31ج ،4ص،208
ـەكا� كــەداوای لێكــردووە دادپــەروەر بێــت ( ئــةم
ي
ج ،6ص)223
ن
ت
�ێژ
وو� وئایینیەكانــدا ،هەندێجــار پشـ تـی بــە فەرمــودەی پێغەمبــەر (د خ) لەگــەڵ وتــەی زانایــان بەســتوە (ابــن عبــد ربــه،
 -6لــەكا� باســكرد� بابەتــە مــر ی
١٩٩٩م ،ج ،4ص ،157ج ،1ص)44
ـەكا� رێبــازی نوســی�ن مـ �ێژـروو الی (ابــن عبــد ربــە) پشتبەســتنە بــە هۆن ـراوە لـ ت
ـ� بــە هۆن ـراوە ،یەكێــك لەتایبەتمەندیـ ن
-7پشــت بەسـ ت ن
ـەكا� ئامــاژەدان
ت
َ ن
�ێژ
ـةكا� كوشــت�ن (طاهــر الحسـ ي ن
ـ�) ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج،2
اع) لـ ي
بــەروداوە م�وویــەكان (وةك بةكارهينـ ي
ي
ـا� هؤن ـراوةي (دعيــل بــن عـ يـ� الخ ـز ي
ت
ـة� بــؤ
ص ،196وةهؤنـراوةي (زفــر بــن الحــارث) لــة روداوي (مــرج راهــط) ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م  ،ج ،4ص ،397هؤنـراوةي (ابــو دالمــة) كــة ناردويـ ي
(العبــاس بــن المنصــور .ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م  ،ج ،1ص .264ضةنديــن نمونــةي تــر)
ـەكا� گواســتنەوەی دەقەكانــدا رەخنــە لەدەقــەكان ناگرێــت وبۆچـ ن
-8زۆرجــار لـ ت
ـو� خــۆی لەمبــارەوە ناخاتــە روو ،تەنانــەت لەبــارەی هەنــدێ زانیــاری
نــا لۆژیــی كــە جێــگای بــڕوا ن ـین هیــچ رونکردنەوەیــەک نــادات ،بەڵكــو تەنهــا دەیانهێنێــت و دەیانخاتــە روو ،بۆنمونــە لەدەقێكــدا دەڵێــت :زنجــەكان
ڵ
خر ت
اپ�یــن جــۆرو پیسـ تـرین پێكهاتــەی مرۆڤــن ،لەبەرئــەوەی و�تەكەیــان گەرمــە ،ئیـ تـر هەرلەســی دایكیانــدا ســوتاون (ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج،6
ص ) 233وەچەندیــن نمونــەی تــر لەمبــارەوە هاتــوون.
-9لەهەنــدێ كاتــدا لەگواســتنەوەی زانیاریەكانــدا ورد نیــە ،بــە جۆرێــک تەنهــا روداوەکان دەیانوســێتەوەو لــە كتێبەكەیــدا تۆماریــان دەكات ( لةمبــارةوة
بروانــة :ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج ،4ص )246كەتایبەتــە بــە �
گ�انــەوەی دەقێــك لەبــارەی قتیبــة بــن مســلم الباهـ يـ� وســلیمان بــن عبدالملــك.
ێ
ِ

ن
سەرچاوەكا� نوسینەوەی �ێژ
بەندی دووەم:
م�وو لە پەرتویك (العقد الفرید)

ن
سەرچاوەكا� نوسینەوەی �ێژ
ێەدا ئاماژەیان پێدەدەین:
م�وو لەم پەرتوكەدا جۆراوجۆرو جیاوازن� ،ل�
تــەوەری یەكــەم -:مامۆسـ ن
ـتایا� (ابــن عبدربــە)  :یەكێــك لــەو ســەرچاوانەی كــە (ابــن عبدربــە) پشـ تـی پێبەســتوە لەزانیارییــە �ێژ
م�وویەكانیــدا بریـ تـی بــووە
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لــە مامۆسـ ن
ـتاكا� ،مەبەســتمان لــەو مامۆســتایانەیە كەناوب ـراو وانــەی لەالیــان خوێنــدووە ،لەوانــە (ب ـیق بــن مخلــد ،محمــد بــن عبدالســام الخش ـین ،
ق
محمد بن ضاح) ،بەڵگەمان لەسەر ئەمە ئەو دەقانەیە كەلە پەرتویك (العقد الفرید)دا هاتووە ،بۆ نمونە لە ق
(ب� بن مخلد) چەندین دە� هێناوە

ـەكا� كــوژر نا� (الولیــد بــن یزیــد) داویـ ت
لەوانــە وتارێــی (یزیــد بــن الولیــد) كــە لـ ت
ـە� ( ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج ،4ص ص  .)399-398هەروەهــا چەنــد
دەقێــی تــر دێنێــت لەهەمــان مامۆســتایەوە(ابن حــزم1983 ،م ،ص ،87ابــن قدامــة( ،د ت) ،ص ص . )186-185ئــەوەی جێــگای بــاس بێــت ئــەم
ن
�
ـو�( ،د ت) ،ج ،2ص ،269الطـ بـري1407 ،م ،ج ،6ص ،419ابــن
مامۆســتایەی بەشــێك لــە ێ ڕ
گ�انــەوەكا� لــە (خلیفــە بــن خیــاط) وەرگرتــووە (اليعقـ ب ي
�
�ێژ
ین
گ�اوەتــەوە،
االثـ يـر1417 ،ـه ،ج ،4ص .)519لــە مامۆســتایەیك دیكــەی بەنــاوی (محمــد بــن عبدالســام الخشـ ) چەنــد زانیاریــەیك گرنگـیی مــر ی
وو� ێ ڕ
ڵ ت
�
�
خ
گ�انــەوەی تــر.
گ�انــەوەی بــارودۆ� كۆمە�یــە� شــاری كوفــە (ابــن قتيبــة1992 ،م ،ص ،155الطـ بـري1407 ،م ،ص )419وەچەندیــن ێ ڕ
لەوانــە ێ ڕ
ڵ
ڵ
ـە� ت� دەوڵـ ت
ـە�
ئــەوەی تێبی ـین دەكرێــت ئــەم مامۆســتایانەی (ابــن عبدربــە) بەشــێیك زۆریــان لــەدەرەوەی و� ت� ئەندەلــوس بەتایبــەت لــە رۆژهـ
ن
�
ـار� وشــێوازی نوســینیان لەگــەڵ
روو�
ئیســایم (المـ شـرق) ژیــاون ،ئەمــەش كاریگــەری
بەگ�انەوەكانیانــەوە دیــارە ،ئەمانــە كۆمەڵێــك میتــۆدو زانیـ ی
ێڕ
ڵ
ـەو� ت� ئەندەلــوس بـ ن
ـوو� نەبــوە.
خۆیــان هێنــاوە كەتاوەكــو ئــەو ســەردەمە لـ

تەوەری دووەم-:كتیب ومەسنەفەكان:

ن
�ێژ
�ێژ
�ن
وو� وئەدەبیــەكان ،
یەکێــی دی لــە ســەرچاوەكا� نوســی زانیارییــە م�وویــەكان لــە كتێـ بـی (العقــد الفریــد)دا بریتیــە لەســەرچاوەو پــەڕاوە مــر ی
ڵ
ن
�
ڵ ت
ش
ـتكرد� زاناو نوســەر نا� ئەندلوس بوو
لەڕ� گەشـ
بەتایبەت ئەو ســەرچاوانەی كە لە رۆژهە�ت (الم�ق)ەوە دەهاتنە و�� ئەندەلوس ،ئەمەش ێ
گ
ڵ
ڵ
بــۆ رۆژهە�تــو پاشــان گەڕانەوەیــان بــوو بــۆ و� ت� خۆیــان .بەكارهێنـ نـا� ئــەم پــەڕاوو ســەرچاوانەش بەپـ ێ �ـی گرنــی وخوێندنــەوەی ناوبـراو بــۆ ســەرچاوەكان
دەگــۆڕا ،بەپـ ێ �ـی لێكدانــەوەی ئێمــە بەكارهێنـ نـا� كتێبــە ئەدەبیــەكان زیاتــرن بەبــەراورد بــە پــەڕاوە �ێژ
م�ووییــەكان ،هــەر لەبــەر ئــەم تایبەتمەندیەشــە ئــەم
ن
ـەرچاوەكا� نوســی�ن كتێـ بـی (العقــد الفریــد) لــەم بــوارەدا دوو جــۆرن:
ـەدە� نــارساوە ،بەگشـ تـی سـ
كتێبــەی ناوبـراو زیاتــر وەك پەڕاوێــی ئـ ب

یەكەم /سەرچاوە ئەدەبیەكان:

یەكێــك لــەو ســەرچاوە ئەدەبیــە گرنگانــەی كەزۆرتریــن جــار (ابــن عبــد ربــە) لــە كتێــی (العقــد الفریــد) بەكاریــهێنــاوەو پشـ تـی پێبەســتوە ،كتێبـ ن
ـەكا�
ب
ن
�ن
اوەكا� ناوبراویشــدا كتێـ بـی (البیــان والتبیـین ) زۆرتریــن جــار دەبی ێــت .ئەگـ چ
ـەر� (ابــن عبــد ربــە) لــەزۆر
نوســەری بەناوبانــگ (الجاحــظ)ە ،لەنــاو پــەڕ
ڵ
ن
لەناوهێنا� سەرچاوەكان .بۆیە پێدەچێت
كاتدا ئاماژە بەو سەرچاوە دەكات كەزانیارییەكەی لێوەرگرتوە ،بە�م هەندێ جار خۆی دوردەخاتەوە

ێەدا ئامــاژەی پێدەدەیــن ئــەم ســەرچاوە بەكارهێنابێــت.
زیاتــر لــەوەی ئێمــە لـ �ـر
ئەم خشتەیەی خوارەوە بەراوردی پشتبەست�ن
ین
والتبی�):
كتێ� (البیان
كتێ� (العقد الفرید)ە بە ب
ب

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ن
هەروەهــا چەنــد دەقێــی لــە كتێبــەكا� (الحیــوان) وەرگرتــووە (ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م  ،ج ،2ص ،324ج ،5ص .49ئــةم دةقــة لةبــارةي خةليفــة
عبدالملك وحةجاجةوة هاتووة هةمان دةق لة َ
كتي ب ي� الجاحظ ( ،د ت) ،ج ،3ص 146هاتووة) ،هەروەها (المحاسن واالضداد) (ابن عبد ربة,
1999م ،ج ،2ص ،324ج ،5ص .49ئــةم دةقــة لةبــارةي دايــ� حةجاجــةوة هاتــووة هةمــان دةق لــة َ
كتيـ ب يـى الجاحــظ ١٤٢٣،ـه ،ص 158هاتــووة)
ي
ی (الجاحــظ) وەرگرتــووە.
یەكێــی لــەو ســەرچاوە بنەڕەتیانــەی كــە (ابــن عبــد ربــە) لــە كتێــی (العقــد الفریــد) پشـ تـی پێبەســتوە ،كتێبـ ن
ـەكا� (ابــن قتیبة)یــە ،بەتایبــەت كتێـ بـی
ب
ق
(عیــون االخبــار) ،كــە ژمارەیــەیك زۆر دە� لێوەرگرتــووەو لــەزۆر شــوێندا پشـ تـی پێبەســتووە ،ئــەم خشــتەی خــوارەوە نمونەیەكــە لــە بەكارهێنـ نـا� كتێـ بـی
(عیــون االخبــار) لــە لەالیــەن (ابــن عبــد ربــە) لــە (العقــد الفریــد)دا:

هەروەهــا كتێبـ ن
(اال�بــە)( ش
ـەكا� تــری (ابــن قتیبــة)ی بــەكار هێنــاوە ،لەوانــە كتێـ بـی ش
اال�بــة ،ص .32لــة َ
كتيـ ب يـى العقــد الفريــد ،ج ،6ص 349هاتــووة،
ن
ـا� حــةدى خواردنــةوة كحوليةكانــة لةســةر عـ يـ� بــن عبدالعزيــز)( ،فضــل العــرب عــی العجــم) ( ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج،3
ئــةم دةقــة لةبــارةي دانـ ي
ق
کتێ� (الشعر والشعراء) چەکدین دا� وەرگرتوە (بۆ نمونە بڕوانە :ابن قتيبة( ،د ت) ،ج ،2ص ،537هةمان دةق لة العقد الفريد،
ص ،)408وە ب
ج ،2ص)146
لەالیــەیك دیكــەوە (ابــن عبــد ربــە) ســودی لــە كتێــی (المــرد) وەرگرتــووە بەتایبــەت لەباسـ ن
ـكرد� خەواریجەكانــدا ،لـ �ـر
ێەوە زۆرتریــن جــار گەڕاوەتــەوە
ب
ب
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ن
ث
َ
ـرو� خةواريجــةكان
ســەر ئــەو كتێبــە كاتێــك باســوخوایس خەواریجــەكا� كــردووەِ .
(بروانــة :العقــد الفريــد١٩٩٩،م ،ج ،2ص .391لـ يـرةدا بــاس لــة طـ ي

ودةســتةو تاقمةكانيــان دةكات ،هةروةهــا ِبروانــة المـ بـرد(،د ت) ،ج ،3ص)275
�ێژ
وو� لە سەردەیم خەلیفە (عبدالملك بن مروان) (85-65ك 704-684/ز):
بەندی سێییەم :شیكردنەوەی چەند دەقێیک م� ی
ق �ێژ
وو� هاتــووە ،لـ �ـر
ێەدا ســەردەیم (خەلیفــە عبدالملــک بــن مــروان) وەک نمونــە وەردەگریــن وئامــاژە
لەكتێبەكــەی (ابــن عبــد ربــە) چەندیــن دە� مــر ی
م�ووییانــە دەكەیــن ،لەروانگــەی ســەرچاوە �ێژ
بەهەندێــك لــەو دەقــە �ێژ
م�وویەكانــەوە شــیكردنەوەكەی بــۆ دەكەیــن.

یەكەم /رەچەڵەیك عبدالملك بن مروان:

ن
ـەوەكا�
نــاوی تــەواوی (عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن العــاص بــن أمیە)یــە ،نــارساوە بــە (أبــا الولیــد)( ،أبــو االمــاك) ،لەبــەر ئــەوەی چــوار لەنـ
ن
ـاوەكا� (الولیــد ،ســلیمان ،یزیــد ،هشــام) بونەتــە خەلیفــە ،هەروەهــا نازنــاوی (ابــا الژبــاب)ی وەرگرتــووە ،دایــی نــاوی (عائشــە كــیچ معاویــە بــن
بەنـ

یە بــن بأ� العــاص بــن امیە)یــە ( ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج ،4ص ص )399-398
المغــر

شیكاری ئەم دەقە:

كتێبـ ن
ـەكا� بــواری (االنســاب)( ابــن حــزم1983 ،م ،ص ،87ابــن قدامــة( ،د ت) ،ص ص )186-185و زۆرینــەی �ێژ
ـان(اليعقو�(،د
م�وونوسـ
بي

ت) ،ج ،2ص ،269الطـ بـري1407 ،م ،ج ،6ص ،419ابــن االثـ يـر1417 ،ـه ،ج ،4ص )519هــاوڕان لەگــەڵ (ابــن عبــد ربــه) لەبــارەی رەچەڵــەیك
(عبدالملــك بــن مــروان)ەوە ،هەروەهــا هیــچ جیاوازیــەك نیــە لەگەڵیــدا لەبــارەی نازنــاوی (ابــا الولیــد) (ابــن قتيبــة ،المعــارف1992،م ،ص،155
ن
ـوڕەكا� لەپــاش
الطـ بـري1407،م ،ج ،6ص ،)419هەروەهــا مـ �ێژـروو نــوس (الذهـ بـی) ئامــاژە بــە نازنــاوی (االمــاك) دەدات ،لەبــەر ئــەوەی چــوار لــە كـ
ڵ
ـە�م لەبــارەی نازنــاوی (ا� الذبــاب) جیــاوازی لەنێــوان �ێژ
م�وونوســاندا هەیــە ،هەندێــك
خــۆی بونەتــە خەلیفــە (الذهـ ب يـى1421 ،ـه ،ج ،1ص)61بـ
ب
رایــان وایــە كــە ددانـ ن
ـەكا� (عبدالملــك بــن مــروان) شــاش بــووەو روپــۆش بــووە بــە ئاڵتــون ،ئەمــەش وایكــردووە لــەزۆر كاتــدا دەیم كـراوە بێــت ،هەنــدێ

ڵ
ن
ت
�
بە�م هەندێ لە �ێژ
دەگ�نەوە بۆ ئەوەی
وونوسا� تر ئەم نازناوە
م�
كث�1988 ،م ،ج ،9ص)66
جار لەكا� بێئاگاییدا مێش چووەتە ناو دەیم (ابن ي
ێڕ
بۆنێــی ناخــۆش لەنــاو دەیم هاتــووە (ابــن قتيبــة 1992،م  ،الذهــى1421 ،ـه ،ج ،4ص)249پێدەچێــت بایـ خ
ـە� بــە پاكوخاوێ ـین نەدابێــت ،یاخــود
بي
نەخۆشــیەیك لەگەڵــدا بوبێــت.
ن
دووەم :لەدایكبوو�:

(ابــن عبــد ربــە) لــە کتێبەکیــدا ئامــاژە بــەوە دەدات کــە عبــد الملــك بــن مــروان لەشــاری مەدینــە لەسـ ڵـا� (23ك643/ز) یــان (27ك647/ز) لەحــەوت

مانگیــدا دایكبــووە (.ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م  ،ج ،4ص )399

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

ڵ
م�وونوســان لەدایكبـ ن
�
زۆرێــك لــە �ێژ
دەگ�نــەوە بــۆ ســا� (26ك646/ز) (ابــن ســعد1968 ،م ،ج ،5ص ،224الطـ بـري،
ـوو� (عبدالملــك بــن مــروان)
ێڕ
ڵ
١٤٠٧م ،ج ،6ص ،490الذهـ ب يـى1421،ـه  ،ج ،4ص ،246ابــن كثـ يـر١٤٠٨،م ،ج ،9ص ،)66تەنهــا (ابــن عســاكر)دەڵێت لەســا� (23ك643 /ز)
گ
(ابــن عســاكر1995 :م ،ج ،37ص ،)117لەبــارەی ئــەوەی كــە بەشــەش حــەوت مانــی لەدایــك بــووە ،ئــەوا ســەرچاوەكان بــاس لــەو بابەتــە دەكــەن
گ
االث�١٤١٧ ،م ،ج ،4ص،)192تەنها (ابن الجوزی) دەڵێت بەشەش مان� لەدایكبووە (.ابن الجوزي1358،م،
وهەمان زانیاری دەخەنە روو(ابن ي
ج ،6ص)39
لەبــارەی شــوێ�ن لەدایكبوونیــەوە ئــەوا ســەرچاوەكان بەهەمــان شــێوە جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كەلەشــاری مەدینــە لەدایكبــووە (ابــن خيــاط،
1397م ،ص ،292ابــن عســاكر1995 ،م ،ج ،37ص)117
ن
ن
سێیەم :بەیعەت پێدا� وماوەی فەرمانڕەوایەتیکرد� وەک خەلیفە:
(ابــن عبــد ربــە) لەبــارەی بەیعــەت پێـ ن
ـدا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)و مــاوەی حكومڕانیەكــەی كۆمەڵێــك دەق لــە چەنــد شــوێنێیك جیــاوازدا
ێەدا ئاماژەیــان پێدەكەیــن.
دێنێــت ،كەلـ �ـر
ڵ
-1خەلیفە (عبدالملك بن مروان) لەشاری دیمەشق لەسا� (65ك684/ز)بووە بە خەلیفە (ابن عبد ربه١٩٩٩،م ،ج ،4ص )399
دەن�ێــت بــۆ (عبدالملــك بــن مــروان)و بەیعـ ت
-2لەپــاش كــوژر نا� (عبــدهللا بــن زبــر)( ،عبــدهللا بــن عمــر) نامــە �
ـە� پێــدەدات ،دەنوســێت :لــە (عبــدهللا
ی
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

548 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020

ڵ
ڵ
بــن عمــر)ەوە (بــۆ عبدالملــك بــن مــروان) ،ســاوی خــوات لێبێــت ،مــن گوێڕایــە� خۆمــت نیشــان دەدەم لەســەر ئــەوەی كەخــواو پێغەمبــەری خــوا (د
خ) دیارییــان كــردووە (.ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م  ،ج ،4ص )400

ڵ
(-3عبدالملــك بــن مــروان) كەســێك بەنــاوی (حبیــش بــن دلجــە القیــی)( خەڵــی و� ت� شــامەو لەگــەڵ معاویــە بەشــداری شــەڕی ســەفی�ن كــردووە،
ت
كردایە� ســوپایەیك گــەورەی كــردووە
لەســەردەیم خەلیفــە یزیــد بــن معاویــە كراوەتــە وایل ئــوردون ،لەســەردەیم خەلیفــە مــروان بــن محمــد ســەر

ڵ
بــۆ شــاری مەدینــە لەبەرانبــەر الیەنگ ـر نا� عبــدهللا بــن الزبـ یـر ولەســا� (65ك) دەكوژرێــت .ابــن منظــور1991 ،م  ،ج ،6ص )193لەگــەڵ حــەوت
دەن�ێــت بــۆ شــاری مەدینــە ،دواتــر دەچێتــە مزگـ ت
هــەزار ســەرباز �
ـەو� پێغەمبــەر (د خ) لــە مینبەرەكەیــدا دادەنیشــێت وداوای خــواردن دەكات بــۆی
ێ
دێنێــت ودەیخــوات ،هەروەهــا داوای ئــاو دەكات ودەسـ تـی دەشــوات ،پاشــان (جابــر بــن عبــدهللا) بانگــدەكات وداوای لێــدەكات بەیعــەت بــدات بــە

ڵ
ڵ
ـە� پێــدەدات وەك ئــەوەی بەیعـ ت
وە�یم دەداتــەوە بەیعـ ت
ـە� بــە پێغەمبــەردا (د خ) لــە رۆژی حودەیبیــە ،وەگوێڕایــە�
(عبدالملــك بــن مــروان) ،ئەویــش
دەكات .لەهەمــان رۆژ (ابــن دلجــە) خــۆی وســوپاكەی رویــان كــردە شــاری (الربــذە) َ
س رؤذ بـ ث َ
(دييةكــة لــة نزيــك شــاري مةدينــةَ ،
ـة� َلييــةوة دوورة
ي
ي
ڵ
َ
ر� حجــازةو (ابــوذري الغفــاري) لـ َ
ـةوي َنيــذراوة .ياقــوت الحمــوي 1995 ،م ،ج ،3ص ،)24لــەو� ت� شــامەوە دوو
نزيــك لــة (ذات عــرق)ةو لةســةر ي ي
ت
ـەرۆكایە� ســوپایەیك دەكــردو لــەو شــارە یەكیانگــرت (.ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج ،4ص )402
ســەركردەی تــر هاتــن كەهەریەكەیــان سـ

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

ســەبارەت بــە خـ ڵـا� یەكــەم لەبــارەی بەیعـ ت
ـە� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)ەوە هەندێــك لــە �ێژ
م�وونوســان جەخــت لەســەر هەمــان زانیــاری
دەكەنــەوە ( ابــن قتيبــة١٩٩٢،م ،ص ،355المســعودي1965 ،م ،ج ،3ص )99بەومانایــەی ناوب ـراو هەمــان زانیــاری �ێژ
م�وونوسـ نـا� هێنــاوە.
ســەبارەت بەخـ ڵـا� دووەم كەبــاس لــە بەیعـ ت
ـە� (عبــدهللا بــن عمــر) دەكات بەخەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)� ،ێژ
م�وونوســان بــاس لــەوە دەكــەن كــە
ت
ن
بەیعە� بەهیچكامیان
پێدا� خۆی بەهەریەك لە (عبدالملك بن مروان)و (عبدهللا بن الزب�ی ) دواخست ولەسەرەتادا
(عبدهللا بن عمر) بەیعەت
ڵ
ـە�م لەپــاش كــوژر نا� (عبــدهللا بــن الزبــر) بەیعــەت پێـ ن
ـدا� گشــت خەڵــك بەخەلیفــە عبدالملــك،
نــەدا ،ئەمــەش بــۆ ئــەوەی ئــاژاوە دروســت نەبێــت ،بـ
ی
ئیـ تـر ناوبـراو بەیعـ ت
ـە� خــۆی بــە خەلیفــە عبدالملــك راگەیاند(الذهـ ب يـى٢٠٠٦،م ،ج ،4ص ،128ابــن كثـ يـر١٩٨٨،م ،ج ،9ص)41
ق
ت
دە� ســێیەم ســەرچاوە �ێژ
ـەرۆكایە� (ابــن دلجــە) لەالیــەن خەلیفــە (مــروان
م�ووییــەكان بەگشـ تـی بــاس لــەو ســوپایە دەكــەن كــە بەسـ
لەبــارەی
ت
بــن حكــم) نـ �ـردراوە بــۆ شــاری مەدینــە بەمەبەسـ تـی بەیعــەت پێـ ن
ـەرۆكایە�
ـدا� خەڵكەكــەی ،لەهەمــان كات بــاس لەســوپایەیك تریــش دەكــەن بەسـ
ێ
ڵ
ـۆ� دوا� كــرد بەرلــەوەی ســوپاكە �
(عبیــدهللا بــن زیــاد) بــۆ شــاری مەدینــە .بــە�م ئــەوە روونــە كــە خەلیفــە (مــروان) كـ چ
بن�ێــت ،لەبــەر ئــەوە (عبدالملــك
ێ
ی
بــن مــروان) كاروبــاری نـ ن
ـارد� هــەردوو ســوپاكەی جێبەجێكــرد (الطـ بـري١٤٠٧م ،ج ،5ص ،611ابــن االثـ يـر1417،ـه  ،ج ،4ص( )190ابــن قتیبــە)
لەكتێبەكەیــدا بــاس لەپاڵەوانێـ تـی (عبدالملــك) دەكات لـ ت
ـەكا� �
ه�شــەكاندا بــۆ ســەر شــاری مەدینــە (ابــن قتيبــة 1997م ،ج ،2ص)192
ێ

ن
لەچاكسازییەكا� خەلیفە (عبدالملك بن مروان):
چوارەم :هەندێ

ن
ق �ێژ
ـازیەكا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) دەخەینــە روو ،دواتــر روانگــەی ســەرچاوە
وو� ســەبارەت بــە چاكسـ
لــەم بەشــەدا هەندێــك دە� مــر ی

�ێژ
م�ووییەكانــەوە شــیكردنەوەی بــۆ دەكەیــن.

ن
ـەرە�،
ـەرە�( ،ســلیمان بــن ســعد) لەرۆمیــەوە كردیــە عـ ب
-1لەســەردەیم خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)دا دیوانــەكان لــە رۆمــا� وفارســیەوە كرانــە عـ ب
عەرە�(ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج ،4ص)399
(صالــح بــن عبدالرحمــن) لەفارســیەوە كردیــە
ب
ڵ
-2ســەبارەت بــە ئــەو بــڕە پارەیــەی كەلەمــەوایل دەدرا ،لەســەردەیم خەلیفــە (معاویــە بــن با� ســفیان) پانــزە دینــار بــوو ،بــە�م خەلیفــە (عبدالملــك)
كردیــە بیســت دینــار ،دواتــر خەلیفــە (ســلیمان بــن عبدالملــك) زیــادی كــرد بــۆ بیســتوبێنج وخەلیفــە (هشــام بــن عبدالملــك) بــۆ یس دینــار (.ابــن عبــد
ربــه١٩٩٩،م ،ج ،4ص )400
شیكردنەوەی ئەم دەقانە:
ن
�
ـەرە� لــە وفــاریس و رۆمانیــەوە ،ســەرچاوەكان جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە تاوەكــو
گ�انیــان بــۆ ســەر زمــا� عـ ب
دەربــارەی دیوانــەكان ووەر ێ ڕ
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ن
ن
سەردەیم خەلیفە (عبدالملك بن مروان) دیوانەكان بە ن
بەفەرما� خەلیفە (عبدالملك
ورۆما� بوون (الجهشياري ،1432 ،ص)38
زما� فاریس
ن
ڵ ت
ین
ـەرە� ،بەفەرمـ نـا� (الحجــاج بــن یوســف الثقـ فـی)،
بــن مــروان) لەالیــەن (ســلیمان بــن ســعد الخش ـ ) لــەو�� شــام لــە رۆمانیــەوە گــۆڕا بــۆ زمــا� عـ ب
ڵ
�
�
ـەرە� (ابــن خيــاط1397 ،م  ،ص ،299ابــن خلــدون،
ـردرا بــۆ بەعـ ب
(صالــح بــن عبدالرحمــن) لەعـ ێـراق لەســا� (78ك697/ز) لەفارســیەوە وەرگـ ێ ڕ

1984م ،ص)244

ڵ
لەبــارەی زیادكـ ن
ـرد� ئــەو بــڕە پارەیــەی كــە تایبــەت بــوو بــە مەوالیــەكان ،ئەگــەر چ� بەدرێ ـژ یا� دەســە� ت� ئومەویــەكان موچــە (العط ـاء)ی مــەوایل

لەالیــەن خەلیفەكانــەوە زیــادی دەكــرد ،لــەم روانگــەوە لەســەردەیم خەلیفــە (معاویــە بــن بأ� ســفیان) موچــەی مــەوایل پانــزە دینــار بــووە( ،عبــد
ڵ
الملــك بــن مــروان) كردیــە بیســت دینــار و خەلیفــە (ســلیمان بــن عبــد الملــك) كردیــە بیســت و پێنــج دینــار ،بــە�م ئــەم موچەیــە نەگەشــتوەتە ئاسـ تـی
عەرەبــەكان ،باشـ تـرین چاكســازیش لەبــواری موچــەی مەوالیەكانــدا لەســەردەیم خەلیفــە (عمــر بــن عبــد العزیــز)دا ئەنجامــدرا كــە موچــەی مــەوایل و
عەرەبـ ن
ـەكا� وەك یــەك لێكــرد (الطـ بـري١٤٠٧،م ،ج ،8ص ،90ابــن األثـ يـر١٤١٧،م ،ج ،3ص)261

ن
لەوتارەكا� (عبدالملك بن مروان):
پێنجەم :هەندێك

چەندیــن وتــاری خەلیفــە لــە كتێبەكــەی (ابــن عبــد ربــە) هاتــووە ،لـ �ـر
ێەدا چەنــد نمونەیەكیــان بــاس دەكەیــن وبــەراوردی دەكەیــن بــە ســەرچاوە
�ێژ
م�وویــەكان:
-1خەلیفە(عبدالملــك بــن مــروان) وتــاری بــۆ خەڵــك داو ت
و� :ئــەی خەڵكینــە ،مــن خەلیفەیــەیك الواز نیــم وەك (عثمــان بــن عفــان) ،وە خەلیفەیــەیك
فێڵبــاز نیــم وەك (معاویــە بــن ســفیان) ،هەروەهــا خەلیفەیــەیك ب ێ
� عەقــڵ نیــم وەك (یزیــد بــن معاویــە) ،هەركــەس بــە زوبـ نـا� شــتێك بڵێــت ،ئــەوا ئێمــە
ڵ
ێەكانمان وە�یم دەدەینــەوە ،پاشــان كۆتـ یـا� بەوتارەكــەی هێنــاو هاتەخــوارێ ( ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج ،4ص ،90ص.)401
بەشمشـ �ـر
 -2جارێــی تــر خەلیفەچــووە ســەر مینبــەرو وتــاری بــۆ خەڵــك داو ت
و�“ :ئــەی خەڵكینــە ،خــوای گــەورە ســنوری دیاریكــردووە ،هەروەهــا كۆمەڵێــك
ڵ
ـە�م ئێــوە بــەردەوام لــە ئەنجامـ ن
ـادەڕۆ� دەكــەن ،كەواتــە ئێمــەش سز ا لەســەرتان زیــاد دەكەیــن ،تاوەكــو
ـدا� گونــاه زیـ
ئــەریك لەســەر واجــب كــردوون ،بـ
ی
ئــەو كاتــەی ئێمــەو ئێــوە شمیشـ ێ�ـر كۆماندەكاتــەوە (ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج،4ص.)401

شیكردنەوەی ئەم دەقانە:

�ێژ
�ێژ
وو� هێنــاوە نزیكــە لــەوەی (ابــن عبــد ربــە) ،دەقەكــەی لــە (ابــن عاصــم ،عــن ابــن جریـ ـ ــح عــن ابیــە)،
-1م�وونــوس (خلیفــە بــن خیــاط) دەقێــی مــر ی
ڵ
وە ئامــاژە بــەوە دەدات كــە ئــەم وتــارەی لــە مەوســییم حــەج ولەســا� (75ك694 /ز) دا وتــووە ،لــە دوای دووســاڵ لــە كــوژر نا� (عبــدهللا بــن
�ێژ
الزبـ یـر) (ابــن خيــاط1397 ،م،ص .)273
وەم�وونوسـ نـا� تــر ئــەم دەقەیــان هێنــاوە كەمێــك درێژتــر لــەوەی (ابــن خیــاط) ،لەوانــە (ابــن عســاكر) (ابــن
عســاكر١٩٩٥،م ،ج ،37ص( ،)135الســیویط)( الســیویط1952 ،م ،ص.)204
ڵ
ن
ـازیەكا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) هیــچ یەكێــك لــە ســەرچاوە �ێژ
م�ووییــەكان بــەو شــێوازەی لــە كتێبەكــەی
-2لەبــارەی خــا� دووەم لەچاكسـ
�ێژ
ین
وو� نەبێــت ،بۆیــە ئــەم دەقــە لــەروی
(ابــن عبــد ربــە) هاتــووە بــایس ناكــەن ،پێدەچێــت ســەرچاوەی وەرگرت ـ ئــەم زانیاریــە لەالیــەن ناوب ـراوەوە مــر ی
زانســتیەوە الوازە.

شەشەم( :عبدالملك بن مروان) وپادشای رۆم:

ڵ
پادشــای رۆم نامەیــەك بــۆ عبدالملــك دەنوســێت ودەڵێــت :مــن لــەو گۆشـ تـی وشـ تـرەم خــوارد كــە لەدەســت باوكــت هە�تبــوو لــە شــاری مەدینــە،
�
ه�شــێكت بــۆ دەكــەم بــە هــەزار هــەزار ســەرباز .دوای خوێندنــەوەی نامەكــە خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) بــە (الحجــاج بــن یوســف الثقـ فـی)
ێ
ـ� نــاوي فاتيمــةي
دەڵێــت كــە (عبــدهللا بــن الحســن) (عبــدهللا بــن الحســن :نــاوي تــةواوي عبــدهللا بــن الحســن بــن عـ يـ� بــن ب ي
ا� تالـ ب يـى هاشــمية ،دايـ ي
َ
َ
َ
َ
ض
ـةردةم عةباســييةكاندا
ـال (145ك762/ز) لةسـ
ي
ـ� ثــاراوو تونــدي هةبــوو ،لةسـ ي
كـ ي الحســينة ،كةســي يك نــاودارو خــاوةن ريــز بــوو ،هةروةهــا زمانيـ ي
َ
ڵ
ن
ـة� ( )76ســاليدا مــردووةِ .بروانــة :ابــن منظــور1991 :م ،ج ،12ص )108رابگەیەنێــت تاوەكــو وە�م بداتــەوە ،ئەویــش بــەم
لةشــاري كوفــة لةتةمـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
وە�یم پادشــای رۆیم دایــەوە :خــوای گــەورە خـ ن
ـاوە� (لــوح المحفــوظ)ە ،كــە رۆژانــە نزیكــەی ێ
س ســەد چركەســات لەخۆدەگرێــت ،لەهــەر
جــۆرە
چركــە ســاتێكدا یەكێــك دەمرێنێــت ویەكێــك دەژێنێتــەوە ،كەســێك ســەردەخات وكەســێك زەبــوون دەكات ،وەهـ چ
ـەر� بۆێــت ئەنجــایم دەدات ،مــن
ڵ
وە�مــە �
ئومێــد دەخــوازم تــۆ لەیەكێــك لــەو چركەســاتانەدا لەگــۆڕ بنێــت .لەپــاش ئــەوە (الحجــاج) ئــەم
دەن�ێــت بــۆ خەلیفــە (عبدالملــك)و ئەویــش
ێ
دەین�ێــت بــۆ پادشــای رۆم ،دوای ئــەوەی پادشــای رۆم نامەكــەی خوێنــدەوە ،سەرســایم خــۆی دەربــڕی ت
�
وو� لەوەدەچێــت ئــەم لــە زاری پەیامبــەرەوە
ێ
دەرچــوو بێــت (.ابــن عبــد ربــه١٩٩٩،م ،ج ،2ص)203

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

ت
ت
ـو�( ،د ت) ج ،2ص )204دەقێــی هێنــاوە
ئــەم دەقــە (ابــن ســعد)( ابــن ســعد ،١٩٦٠ ،ج ،5ص )111بەكــور� هێناویــە�( ،الیعقـ ب
ـو�) (اليعقـ ب ي
نزیكــە لــەوەی (ابــن عبــد ربــە) ئامــاژەی پێــداوە ،هەروەهــا چەنــد �ێژ
م�وونوســێیك تــر ئاماژەیــان پێكــردووە ( ابــن الجــوزي١٩٩٢،م ،ج ،6س،229

�
الذهـ بـى٢٠٠٦،م ،ج ،4ص ،128ابــن كثـ يـر١٩٨٨ ،م ،ج ،9ص ،)41هەمــوو ئــەم �ێژ
دەگ�نــەوە بــۆ (محمــد بــن الحنفیــە)
م�وونوســانە نوســی�ن نامەكــە
ێڕ
ي
لەبــری (عبــدهللا بــن الحســن) ،ئەمــەش لــەو كاتــەدا بــوو كە(محمــد بــن الحنفیــە) لەالیــەن (الحجــاج)ەوە دەستبەســەر كرابــوو ،وەداوای لێكــرد كــە
بەیعــەت بــدات بــە خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان).

ن
حەوتەم :مرد� خەلیفە (عبدالملك بن مروان)

ن
کتێ� (العقد الفريد)دا هاتووە:
لەبارەی مرد� خەلیفە (عبدالملك بن مروان)ەوە ئەم دەقانەی خوارەوە لە ب
گ
ڵ
-1خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) لەشــاری دیمەشــق لەتەمـ ن
ـە� شەســتو ێ
س ســاڵیداو لەناوەڕاسـ تـی مانــی شــەوایل ســا� (86ك705 /ز) كـ چ
ـۆ�

دوا� كــردووەو (الولیــد بــن عبدالملــك) نوێــژی لەســەر كــردووە ( ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج ،4ص ،)421وە لــە دەرەوەی ســنوری شــاری دیمەشــق
ی
بەخــاك سـ ێ�ـپ�درا (ابــن عبــد ربــه١٩٩٩ ،م ،ج ،4ص)399
ت
ت
وەفا� كرد ت
ێ
وس مانگ ( ابن عبد ربه١٩٩٩م ،ج ،4ص)399
بری� بوو لە سیانزە ساڵ
خەلیفایە� لە بەیعەت پێدانیەوە تاوەكو
-2ماوەی

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

-1مـ �ێژـرووی كۆچكـ ن
ـرد� خەلیفــە الی �ێژ
م�وونوســان بابەتێكــە زۆربەیــان هــاوڕان لەســەری ،كــە لەشــاری دیمەشــق كـ چ
ـۆ� كــردووە ( خليفــة بــن
خيــاط١٣٩٧،م ،ص ،292الطـ بـري١٤٠٧،م ،ج ،6ص ،418المســعودي( ،د ت) ،ص ،273ابــن كثـ يـر١٩٨٨،م  ،ج ،9ص ،)73هەروەهــا هــەر لــەو
�
ـو�(،د ت) ،ج ،2ص ،281المســعودي( ،د ت) ،ص ،273ابــن عســاكر١٩٩٥،م ،ج ،37ص )164لــەدەرەوەی شــار
شــارە بەخاكسـ ێـپ�دراوە (اليعقـ ب ي
ڵ
ـە�م لەبــارەی تەمـ ن
ـە� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ئــەوا جیــاوازی هەیــە لەنێــوان �ێژ
م�وونوســاندا ،هەندێكیــان بۆچونیــان وایــە لــە
وەك باســكرا .بـ
ن
ێ
ـو�(،د ت) ،ج ،2ص ،281الطـ بـري١٤٠٧ ،م  ،ج ،6ص ،418ابــن
تەمــە� شەســتوس ســاڵیدا مــردووە (ابــن خيــاط١٣٩٧،م ،ص ،292اليعقـ ب ي
ڵ
ـە�م بۆچونێــی تــر دەڵێــت لەتەمـ ن
دوا� كــردووە ( المســعودي( ،د ت) ،ص.)273
ـە� شەســتو دوو ســاڵیدا كـ چ
كثـ يـر١٩٨٨ ،م ،ج ،9ص ،)73بـ
ـۆ� ی
ـ� شەســت ســاڵ ژیــاوە (اليعقــو�( ،د ت) ،ج ،2ص ،281الطــري١٤٠٧ ،م ،ج ،6ص ،)418یاخــود پەنجاوحــەوت ســاڵ تەمـ ن
هەندێــی تــر دەڵـ �ێن
ـە�
ب
بي
لەم�وونوســان بۆچونیــان وایــە لەتەمـ ن
بــووە (ابــن عســاكر١٩٩٥،م ،ج ،37ص  ،)163هەندێــی تــر �ێژ
ـە� شەستوهەشــت ســاڵیدا مــردووە (الدينــوري،
(دت) ،ص.)235

ڵ
لەنێــو ئــەم بۆچونانــەی �ێژ
م�وونوســان پێدەچێــت رای (الطـ بـری) لەراســتیەوە نزیــك تــر بێــت كەدەڵێــت لەســا� (26ك646/ز) لەدایــك بــووەو

ڵ
لەســا� (86ك705/ز) مــردووە .هەروەهــا (الولیــد بــن عبدالملــك) نوێــژی لەســەر كــردووە (.ابــن خيــاط١٣٩٧،م ،ص ،292الطـ بـري١٤٠٧،م ،ج،6
ص ،418المســعودي( ،د ت) ،ص ،273ابــن عســاكر١٩٩٥،م  ،ج ،37ص)163
 -2لەبــارەی مــاوەی خەالفـ ت
ـە� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ئــەوا هەنــدێ �ێژ
م�وونوســان هــاوڕان لەســەر ئــەوەی كــە ســیانزە ســاڵ بــووە ،ئەگــەر
گ
ڵ
لــە پــاش کــوژر نا� (عبــدهللا بــن الزبــر) مــاوەی خەالفـ ت
ـە� دیــاری بکرێــت ،بــە�م جیاوازیــان هەیــە لەبــارەی مانــی حوكمڕانیــەوە ،کــە چــوار مانــگ
ی
بــووە (الطـ بـري١٤٠٧،م ،ج ،6ص )418یاخــود شــەش مانگ(ابــن االثـ يـر١٤١٧،م ،ج ،4ص ،)517یــان هەشــت مانــگ ( البــاذري 1996م ،ج،7
ص.)193
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ڵ
بــە�م راسـ تـی ودروسـ تـی زانیــاری لەبــارەی حوكم ـڕ نا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ئەوەیــە كــە نزیكــەی بیســتویەك ســاڵ ویــەك مانــگ ونیــوە (

ـو� :تاريـ ـ ــخ ،ج ،2ص ،281الطـ بـري :تاريـ ـ ــخ ،ج ،6ص  ،418المســعودي :التنبيــة ،ص.)273
اليعقـ ب ي

دەرەنجام:
لەپاش نوسی�ن ئەم توێژینەوەیە گەیشتینە ئەم دەرەنجامانەی خوارەوە:

گ
ڵ
�ێژ
وو� گرنــی لەخــۆ گرتــووە ،كەدەكرێــت ســودی
-1كتێـ بـی (العقــد الفریــد) لەگــەڵ ئــەوەی لەبنەڕەتــدا ســەرچاوەیەیك ئەدەبیــە ،بــە�م زانیــاری مــر ی
ڵ
ت
ن
�ێژ
�ن
وو� ،ئەمــەش خــا�
لێوەرگ�ی ێــت ،لەگــەڵ ئەوەشــدا (ابــن عبــد ربــە) خــاوە� رێبــازی نوســی تایبــەت بەخۆیــە� ،کــە جیــاوازا لــە میتــۆدی مــر ی
جیاكــەرەوەی نیــوان ئــەم پەرتوکــەو ســەرچاوە �ێژ
م�ووییەکانــە.
م�وویەكانــدا لەهەنــدێ شــوێن زانیاریـ ن
( -2ابــن عبــد ربــه) ميتــۆدى نوســی�ن تايبــەت بــە خــۆی هەبــوە لـ ت
ـەكا� خســتنە رووی زانیاریــە �ێژ
ـەكا� هاوشــێوەی
ن
ت
م�وونوســانە ،لەهەندێ شــوێ�ن تریشــدا جیاواز �ێژ
�ێژ
كتێ� (العقد الفرید) یاخود
لەم�وونوســان زانیاریەكا� هێناوە ،بۆیە واباشــرە لەســودوەرگرتن لە ب
م�وویـ ن
هــەرکتێبێــی دیکــەی ئــەدە� ،توێــژەر بــە چــاوی ڕەخنــەوە لـ ێ �ـی بڕوانێــت وبــەراودی زانیاریــەكان بــكات لەگــەڵ ســەرچاوە رەســەنە �ێژ
ـەكا� مـ �ێژـرووی
ب
ئیسالم.
-3لەنوســی�ن مـ �ێژـروودا بەتایبــەت لەســەردەیم خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) کــە لــەم توێژینــەوەدا وەک نمونــە وەرگـ یـراوەك لەهەنــدێ شــوێندا ورد
ن
ریوایەتەكا� نەهێناوەو لەهەمان كات هەندێ زانیاری خســتوەتە روو كە لەســەرچاوە �ێژ
م�وویەكاندا نەگوارساونەتەوە ،وەئاماژە
نەبووەو ســەنەدی
نــادات بــەوەی كەئــەم زانیاریانــەی لەكوێــوە وەرگرتــووە .بۆیــە توێــژەر نا� بــواری مـ �ێژـروو پێویســتە بــە ســەرنجەوە ئــەم ســەرچاوە بەکاربــهێـنن .

سهرچاوهكان:
االث�:
ابن ي

ف
العر� ،يب�وت1417 ،ـه
 -1الكامل ي� التاري ــخ ،دار الكتاب
بي
البغدادي:
المصنف� ،دار إحياء ت
ين
ين
ين
العر� يب�وت ،لبنان(د ت)
ال�اث
المؤلف� واثار
العارف� اسماء
-2هدية
بي
البالذري:
 -3انساب ش
اال�اف ،دار الفكر ،يب�وت 1417 ،ـه1996 /م
ابن تغري بردي:

ف
-4النجوم الزاهرة ي� اخبار ملوك مرص والقاهرة  ،دار الكتب ،مرص(د ت)
الجاحظ:
ين
والتبي� ،مطبغة دار التاليف ،القاهرة1968 ،م
-5البيان
ف
الحل�( ،د ت).
مصط�
-6كتاب الحيوان ،مكتبة
بي
ابن جلجل:
-7طبقات االطباء والحكماء،دار الصادر ،يب�وت (د ت)
الجهشياري:
العلمية،ب�وت1432 ،
-8الوزراء والكتاب ،دار الكتب
ي

ابن الجوزي:
 -9المنتظم،دار صادر ،يب�وت1358،
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ابن حزم:
 -10جمهرة انساب العرب ،دار الكتب العلمية ،يب�وت1403 ،ـه1983/م
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الحميدي:

ف
ش
والن� ،القاهرة 1966 ،م
-11جذوة المقتبس ي� ذكر والة االندلس،الدار المرصية للتأليف
ابن خلكان:
 -12وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان،دار الصادر ،يب�وت1990،م
ابن خياط:
-13تاري ــخ خليفة بن خياط ،دار القلم ،دمشق ،مؤسسة الرسالة ،يب�وت1397 ،م
الذه�:
بي

ف
غ� ،مطبعة حكومة الكويت1984 ،م
خ� من ب
-14الع� ي� ب
ب

الذه�:
بي
العر� ،يب�وت1421 ،ـه
-15دول االسالم ،دار الكتاب
بي
الذه�:
بي
-16س� اعالم النبالء،دار الحديث ،القاهرة2006 ،م
ي
ابن سعد:
الك�ى ،دار صادر ،يب�وت1968 ،م
 -17الطبقات ب
السيوط:
ي
 -18تاري ــخ الخلفاء،مطبعة السعادة1371 ،ـه1952 /م
الط�ي:
ب
-19تاري ــخ االمم والملوك ،دار الكتب العلمية ،يب�وت1407 ،م
ابن عبد ربه:
 -20العقد الفريد ،دار االحياء ت
العر� ،يب�وت1999 ،م
ال�اث
بي
ابن عساكر:
-21تاري ــخ مدينة دمشق ،دار الفكر ،يب�وت1996 ،م
ش
اك�:
ابن غدار المر ي

-22البيان المغرب ف ي� اخبار المغرب ،دار الثقافة ،يب�وت ،لبنان 1983،م.

ض
الفر�:
ابن
ي

 -23تاري ــخ علماء االندلس،دار الكتب العلمية ،يب�وت1967 ،م
ابن قتيبة:
-24االمامة والسياسة ،دار الكتب العلمية ،يب�وت1997 ،م
-25الشعر والشعراء ،دار المعارف ،مرص1966 ،م
-26المعارف ،الهيئة المرصية العامة للكتاب ،القاهرة1992 ،م
-27المعارف ،دار المعارف ،القاهرة (د ت)
-28عيون االخبار ،مؤسسة المرصية العامة( ،د ت)
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ابن قدامة:
ن ف
ين
ين
للمالي� ،يب�وت (د ت)
القرشي� ،دار العلم
التبي� ي� االنساب
ي
ابن قوطية:
-29تاري ــخ افتتاح االندلس ،دار الكتاب ،يب�وت1979 ،م
كث�:
ابن ي

 -30البداية والنهاية ،دار إحياء ت
العر� ،1408 ،ـه1988 /م
ال�اث
بي
محمد رضوان الداية:
،ب�وت ،لبنان1993،م.
 -31ديوان ابن عبد ربه ،دار الكتاب
العر� ،ي
بي
المسعودي:
ش
واال�اف،دار الصاوي ،القاهرة (د ت)
-32التنبيه
-33مروج الذهب ومعادن الجوهر ،داراالندلس ،يب�وت1965 ،م
المقري:
ين
للمالي� ،يب�وت1982 ،م
-34نفخ الطيب ،دار العلم
ابن منظور:
-35مخترص تاري ــخ دمشق ،يب�وت1991 ،م،
ياقوت الحموي:
-36معجم االدباء ،دار الكتب العلمية ،يب�وت1991 ،م
-37معجم البلدان ،دار الصادر ،يب�وت1995 ،م
اليعقو�:
بي
اليعقو� ،دار الصادر ،يب�وت (د ت)
-38تاري ــخ
بي

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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:ملخص البحث

ف
حيــث يعتمــد،ـام ويتضمــن معلومــات تاريخيــة مهمة
ان كتــاب (العقــد الفريــد) البــن عبــد ربــه هــو احــد االعمــال االدبيــة الرفيعــة ي� العــر االسـ ي
ف
ف
حـ تـى يصلــوا إىل تلــك النيجــة والحقيقــة،عليــه الباحثــون ي� مجــال التأريـ ـ ــخ ي� كثـ يـر مــن االحيــان مــن دون رجــوع ومقارنــة وتحليــل لتلــك المعلومات
ف
ف
ـام لذلــك فــان اظهــار هــذه
وه اىل أي حــد يتفــق مــا جــاء ي� هــذا الكتــاب مــن معلومــات مــع مــا هــو موجــود ي� المصــادر االصيلــة للتأريـ ـ ــخ االسـ ي
ي
ف
ف
وقلة الدراســات النقديــة لروايــات التاريخيــة الــواردة ي� كتــب االدبيــة وعــى هــذا،الحقيقــة والوصــول اىل نتائــج عمــل مهــم و�ض وري ي� الوقــت نفســه
.االســاس اختـ يـر هــذا العنــوان
ف
 و عــرض لبعــض النصــوص، دراســة تحليليــة النقديــة،هــذا البحــث حــول منهجيــة التاريخيــة البــن عبــد ربــه ي� كتابــه المشــهور العقــد الفريــد
ت
 باالضافــة،ـام
 وكذلــك مقارنتهــا بالمصــادر االصيلــة للتاريـ ـ ــخ االسـ ي،)التاريخيــة المهمــة الـ يـى تعــود لعــر الخليفــة االمــوي (عبدالملــك بــن مــروان
ف
 ي� البنــد االول يشــتمل عــى الحديــث عــن حيــاة منهــج كتابــة،اىل المقدمــة والنتائــج يتضمــن البحــث بنديــن ويتضمــن كل بنــد عــدة اقســام ومحــاور
ف
ن
�ـا
البنــد الثـ ي،)ثــم عــرض خصائــص منهــج كتابــة التاري ـ ــخ عنــد (ابــن عبــد ربه،و� البدايــة كان الحديــث عــن حياتــه وعرصه
التاري ـ ــخ عنــد (ابــن عبــد ربــه) ي
ف
� ســبعة محــاور جــاءت أهــم تلــك،)م
704-684/ك85-65( ) )خــاص بتحليــل النصــوص التاريخيــة ف ي� عــر الخليفــة (عبدالملــك بــن مــروان
ي
مــع تحليــل تلــك النصــوص وذلــك مــن نظــرة،النصــوص التاريخيــة الـ ت يـى تتعلــق بحيــاة وحكــم وشــؤون الدولــة والعالقــات الخارجيــة ووفــاة الخليفة

.المصــادر التاريخيــة االســامية االصيلــة وعــرض مــا يتعلــق بذلــك مــن معلومــات
ف
ف
، بعــرض المعلومــات وتحليلهــا ومقارنتهــا ي� ضــوء المصــادر التاريخيــة االســامية االصيلــة،�إعتمــد ي� كتابــة هــذا البحــث عــى المنهــج التحليـ يـ
ف
.و� الختــام نــام الن نكــون ف ي� كتابــة هــذا البحــث قــد اســتطعنا ان نعــرض بعــض المعلومــات الجديــدة
 ي،وذلــك مــن اجــل الوصــول اىل الحقيقــة

Abstract
The book (Al Aqd Alfarid) one literary works in the high-Islamic period and contains important historical information, Where
Depends researchers in the field of history often without reference and comparison and analysis of that information Until they
reach that result and the truth which is to what extent it is consistent in this book came from Information With what is in the
indigenous sources of Islamic history, so the demonstrate this fact and access to the results of important and necessary work at
the same time, And the lack of critical studies of historical novels contained in literary books and on this basis was chosen this title.
This research About the historical methodology of (Ibn Abed Rabbo) in his famous book (Al Aqd Alfarid), an analytical study and
monetary View To some important historical texts that date back to the era of the Umayyad caliph (Abdul Malik bin Marwan),
as well as thoroughbreds comparable sources of Islamic history, in addition to the results provided and research includes two
items each item includes several sections and axes, In the first item includes a talk about the life and writing of history curriculum
at (Ibn Abd Rabbo). At first it was to talk about his life and his period, and then view the characteristics methodology the writing
of history at (Ibn Abd Rabbo), The second item, Private analysis of historical texts in the era of Caliph (Abdul Malik bin Marwan),
in Seven axes came the most important historical texts relating to the life and rule and state affairs and external relations and the
death of Caliph, With the analysis of these look of texts and that of the Islamic historical sources authentic view the of the related
information.
Adopted at the writing of this research on the analytical method, view the information and analysis and compared in the light of
Islamic historical sources thoroughbreds, In order to get to the truth, and in the end we hope to be in the writing of this research
we have been able to offer some new information.
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 555

دانشجو� عراق( 1928-1926م) زمینهها و پیامدها
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پوختەی کوردی:

ن
خوێندکارییەکا� �
ن
خۆپیشاندانە
ع�اق .١٩٢٨-١٩٢٦ز؛ زەمینە و لێکەوتەکا�
ێ

ڵ
ڵ
ن
�
ئەگـ چ
ـدا� بەریتانیــادا بــوو ،بــە�م
ـەر� تــا ســا� ١٩٣٢ز عـ ێـراق و حکومەتەکــەی لــە ژێــر ســایەی حاکــی ســیایس و هەژمــوو� ســەربازی ئینتـ ب
ڵ
�
ت
ن
کۆمە�یەتییـ ن
ـو� �
ع�اقــەوە ،هەنــدێ لــە توێــژە
ـەکا� نــاو کۆمەڵگــەی عـ ێ�ـراق لــە چوارچێــوەی جوڵــە و پیشــەی
لەســەرەتای دامەزرانــد� دەوڵــە� نـ ێ ێ
�
ش
ـدکار� خوێنــدکار نا�
ع�اقــدا چەندیــن چــاالیک و کاردانــەوە و بزوتنەوەیــان دەســتپێکرد ،بزوتنــەوەی خوێنـ
ێ
خۆیــان و لــە پەراوێــزی کــە� سیاس ـیی
ی
ڵ
ڵ
کۆمە�یەتییانــەی کــە جێگــەی ێ�ت�امــان و راڤــەی �ێژ
م�ووییــە،
عـ ێ�ـراق بــە تایبــەت لــە شــاری بەغــدا لــە نێــوان ســا� ن� ١٩٣٢-١٩٢٦ز ،یەکێکــە لــەو دیــاردە
ڕ
ڵ
ڵآ
کۆمە�یـ ت
بــە رەچاوکـ ن
یەی پرۆســەی سیاسـ و ئاڵوگــۆڕەکان و دواکەوتــووی خ
دۆ�
ـرد� ئــەو دۆخــە ناجێگــر
ـە� کــە هێشــتا عـ ێ�ـراق نــەک وەک و�تێــی
یی
ڵ
ن
نن
ـەلمێ� ،هــاوکات جو�نەوەیــەیک وا دیــاری
ـارەکا� ژمــارەی خوێندنگــە و خوێنــدکاران و مامۆســتایان ئــەم حاڵەتــە دەسـ
اوە� دانەمەزرابــوو ،ئامـ
دامــەزر ی
ڵ
خوێندکاریــش دیســانەوە حاڵەتێــی هەســتپێکراوی سیاسـ وکۆمە�یـ ت
ـە� دەبی�ن ێــت ،ئەمــەش بــۆ مـ �ێژـرووی هاوچـ خ
ـەر� ناوچەکــە شایســتەی لێنۆڕیــن
یی
ڵ
ڵ
ن
و توێژینەوەیــە .هینــدە بەســە کــە بزانرێــت تەنهــا لــە مــاوەی ســا�� ١٩٢٨-١٩٢٦ز النیکــەم ێ
ـدکار� دیــار دەرکەوتــن :یەکــەم:
س جو�نــەوەی خوێنـ
ی
ڵ
ـاندا� پەیوەســت بــە دۆسـ �ـی دەرکـ ن
ع�اق-ئینگلـیز  ،دووەم :خۆنیشـ ن
خۆنیشــاندان دژی رێککەوتننامــەی ١٩٢٦ی �
ـرد� ""ئەنیــس نســو�" نووســەری
ێ
ێ
ڵ
کتێــی مـ �ێژـرووی نــاو پرۆگرامـ ن
ـەکا� خوێنــدن ،ســێیەم :خۆنیشــاندان دژی هات ـین "ئەلفرێــد مۆنــدی جــوو" بــۆ عـ ێ�ـراق .هەریــەک لــەم جو�نەوانــە جیــا
ب
ڵ
خوێندکاری� ،هاوکات بارگاوین بە خ
ین
دۆ� سیاس�ی و هەم کارتێکەر و هەم کارلێکراویشن .ئەم توێژینەوە بەدوای وە�یم ئەم پرسیارانەوەیە:
لەوەی
ن
ـۆکارەکا� پشــت بزوتنــەوەی خوێنــدکار� ســەرەتای بنیاتنـ نـا� �
هـ
ع�اقچیبــوو؟ سیاســەت و سیاســەتوانەکان چ رۆڵێــی لــەو بزوتنەوەیــەدا گـ ێ�ـرا؟ ئایــا
ێ
ی
ن
بزوتنەوەیــەیک رسوشـ تـی بــوو یــان کارتێــی ســیایس دەسـ تـی سیاســییەکان بــوو؟ ت
ـپۆڕییەکا� بــواری
رەو� توێژینەوەکــە دەچیتــە خانــەی توێژینــەوە نێوپسـ
�ێژ
�ێژ
�ێژ
ت
وو� چارلز
وو� و بۆ شــیکاری پیدراوە م�ووییەکانیش پشــی بەســتووە بە تیۆرەی "ئامادەســازی ســەرچاوەکان"ی کۆمەڵنایس م� ی
کۆمەڵنایس م� ی
ڵ
تێــی زۆرتریـین ئــەم دیدگایـ ش
ـە� دەکەونــە نــاو کتێبەکــەی {لــە ئامەدەســازییەوە تــا شــۆڕش} و تایبەتــە بــە راڤــەی بزوتنــەوە کۆمە�یەتییــەکان و جەخــت

ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
ـە� ئام ـرازی شــیکردنەوەی بــۆ
کتکارەکا� جو�نــەوەکان دەکاتــەوە و وەک دیادردەیــەیک
لەســەر هــۆکاری بزوتنــەوەکان و جوڵێنــەر و ســەر
ف
وەس�-شــکارییە کتێبخانەییــە و بــۆ کۆکردنــەوەی پێــدراو و روداوە �ێژ
م�ووییەکانیــش
دیاریکــردوون .میتــۆدی توێژینــەوەی بەکارهاتــووش میتــۆدی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
پشدەبەسـ تـرێت بــە یاداشــت و ســەرچاوە �ێژ
م�ووییــەکان و هــاوکات ئــەو ئەدەبیاتــەی کــە بزوتنــەوە کۆمە�یەتییــەکان شــیکار دەکــەن.
ن
م�ووی هاوچەرخ� ،
خۆپیشاندا� خوێندکار� ،تیۆری ئامادەساز� سەرچاوەکان� ،ێژ
وشەکلیلیەکان:
ع�اق.
ێ
ی
ی

مقدمه
ـجو� در ع ـراق در آغــاز شــکلگ�ی ی دولــت ع ـراق ،در چارچــوب جنبــش هــای اجتمــایع دیگــر و تشــکل¬های ســیایس مشــارکت داشــت
کنــش دانشـ ی
و نقــش خــود را در راســتای کشــمش¬های ســیایس و اجتمــایع ع ـراق ایفــا نمــود .در دهــه اول تاســیس دولــت ع ـراق ،كــه در آن دوره ع ـراق تحــت
قیمومــت انگلیــس بــود ،دانشــجویان عـر قا� ماننــد ش
ق�هــای دیگــر اجتمــایع ،بــه سیاســت اســتعماری انگلیــس و حامیــان او در عـراق نقــش خــود را در
ت
ـجو�
چارچــوب فعالیــات خــود ایفــا نمودنــد و اوج نارضای�¬هــای خــود را در ســه تظاهـرات بــروز دادنــد .بایــد در نظــر گرفــت کــه کنش¬هــای دانشـ ی
ق
در ع ـراق جــزو حرکــت وســیع¬تری بودنــد کــه اغلــب عرا�¬هــا در آن زمــان در قالــب تشــکل¬های گوناگــون اجتمــایع ،ســیایس و اقتصــادی ق ـرار
ـجو� در ع ـراق نــگاه کــرد،
گرفته¬بودنــد و علیــه سیاســت¬های دولــت بریتانیــا حــرت یم¬کردنــد .بنابرایــن بایــد در ایــن چارچــوب بــه کنــش دانشـ ی
نــه اینکــه ماننــد جنبش¬هــای مســتقل معــارص نیمــه دوم قــرن بیســتم فرانســه و امریــکا نقــش را ایفــا کــرده باشــند .همانطــور نیم¬تــوان کنــش
دانشــجویان عـراق را در ســالهای  1928-1926نادیــده گرفــت و جزئیــات ،عوامــل و نتیجــه آن را فرامــوش کــرد .بنابرایــن بـرای ش
ت�یـ ـ ــح و تحلیــل و
ـجو� در عـراق ،تحقیــق حــا�ض  ،ســه تظاهـرات دانشــجویان را مــورد بــرریس قـرار داده کــه در در دوران خــود بخـ شـی از
آسیب-شــنایس کنــش دانشـ ی
برنامه¬هــای دولــت عـراق و فضــای مجــازی بــه ویــژه کتاب¬هــای دریس را تحــت تأثـ یـر قـرار داد و و علیــه سیاســت¬های انگلیــس در برابــر دولــت و
مــردم عـراق نقــش خــود را ایفــا کــرد .در تاری ـ ــخ معــارص عـراق آن کنــش هــا بــه نــام هــای زیــر ثبــت شــده اســت( :تظاهـرات دانشــجویان ضــد توافقنامــه
حکومــت عراق-بریتانیــا ،1926تظاه ـرات دانشــجویان  1927پیونــد بــه مســئله اخ ـراج أنیــس نصــویل ،تظاه ـرات دانشــجویان  1928علیــه الفــرد
مونــد یهــودی)( .الزیــدی ،1978 ،ص)11 .
گ
ـزر� از مترصفــات عثمـ نـا� را زيــر اســتيالى خــود ق ـرار دادنــد .دولــت انگلســتان ب ـراى تأمـ ي ن
ـ�
پــس از جنــگ جهـ نـا� اول انگلســتان و فرانســه ،بخــش بـ
ن
عثما� (بغداد ،برصه و موصل)
منابع گوناگون خود ،در منطقه خليج فارس در  10اوت 1920م كشورى جدید التأسیس را از والیات سه گانه
ن
ـر� اي ـران شــد .بــا گذشــت ســه ســال
بــه نــام ع ـراق ایجــاد کــرد .از آن تاريـ ـ ــخ بــه بعــد كشــور نوبنیــاد ع ـراق ،مـ يـراث دار العثمــا� قدیــم و همســايه غـ ب
ن
ن
ش
ـا� و متحدانــش ،بــره ،بغــداد و موصــل را اشــغال نمــود .ايــن واقعــه
ـا� اول ،انگلســتان بــا بهره¬گـ يـري از ضعــف دولــت عثمـ ي
از �وع جنــگ جهـ ي
رسآغــازي بـراي شــكل گـ يـري جنبشــهاي ضــد اســتعماري در تاري ـ ــخ معــارص عـراق شــد.
ـا� كــه
انگليس¬هــا در طــول اشــغال عـراق عـ يـ� رغــم وعده-هـ ي ي
ي
ن
ـتها� را در پيــش گرفتنــد كــه باعــث نارضايـ ت يـى شــديد مــردم عـراق (اعــم از عــرب ،کــرد و غـ یـره)
بـراي اســتقالل بــه مــردم ايــن رسزمـ يـ� يم¬دادنــد؛ سياسـ ي ي

ـردم در ســال  1920م در عـراق شــد( .کریــی ،1988 ،ص )71 .البتــه دوره (تأســیس دولــت
شــد .ايــن مســئله باعــث شـ
ي
ـكل¬گ�ي قيــام بــزرگ و مـ ي
گ
عـراق) 1920تــا ( 1932کــه ســال اســتقالل عـراق از اســتعمار بریتانیــا اســت) ،دوره پــر کشــمکش و تغیـ یـرات بــزر� در تاریـ ـ ــخ معــارص عـراق اســت،
ـو� و سیاســت اســتعمارگرایانه بریتانیــا در ایــن کشــور ،مســائل مهــی و حــوادث تأث�ی گــذاری ایجــاد
در ایــن دوره  12ســاله قیمومــت ،عــاوه بــر رسکـ ب
ف
شــد کــه باعــث کشــمکش¬های بیشـ تـر شــد ،ماننــد مســئلۀ تمامیــت ار ض
ا� و تشــخیص نهـ یـا� مرزهــای جغـرا� و ســیایس عـراق بــه عنــوان یــک دولــت
جدیــد ،ین
تعی�¬نمــودن ملــک فیصــل اول بــه عنــوان اولـین شــاه عـراق در 1921توســط انگلییس¬هــا ،تشــکیل دادن و تغیـ یـر دادن  13کابینــۀ وزارت

در طــول  12ســال قیمومــت بــه علــت ناآرایم¬هــا و عــدم ثبــات ســیایس و امـین در آن دوره و امضــا کــردن بیشـ تـر از پنــج توافقنامــه میــان دولــت عـراق
و بریتانیــا ،نارضایـ تـی هــای مــدام تــوده مــردم و تشــکل¬های اجتمــایع و ســیایس عـراق ضــد توافقنامــه هــا و سیاســت هــای انگلیــس کــه جنبش¬هــای
اجتمــایع ماننــد جنبــش دانشــجو� و تظاه ـرات کارگ ـران و قیام¬هــای عشــایری و قیــام بـ خ
ـر� اســتان هــا علیــه حکومــت ع ـراق و بریتانیا(.عامــری،
ی
 ،2009ص)85 .

ق
ـر� اســتعمار گــر و ســتم ســیایس آن علیــه عرا�¬هــا از یــک طــرف و عکــس العمــل
در ایــن میــان مســئله رسکــوب اجتمــایع ،ظهــور یــک دولــت غـ ب
جنبش¬هــای اجتمــایع از طــرف دیگــر ،پدیده¬هــای جدیــدی در فضــای ســیایس ایجــاد کــرد و فعالیت¬هــای قدیــی و ســنت¬های سیاســت پیشـین
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ش
دانشجو� در جامعه
حز� به ویژه فعالیت¬های
ی
را پشت رس گذاشت و به فعالیت¬های جدید مانند تظاهرات و ایجاد تشکل¬های ق�ی و ب
عـر قا� روی¬آورد.
ق
ـجو� در ایــن ســه ســال در تاریـ ـ ــخ معــارص عـراق ،خــود را در تظاهـرات زیــل بیــان نمونــد و توســط مورخــان عـرا� بــا اســایم
البتــه شــالوده کنــش دانشـ ی

زیــر ثبــت شــده¬اند:
.1تظاهرات دانشجویان ضد توافقنامه حکومت عراق-بریتانیا.1926
.2تظاهرات دانشــجویان به علت اخراج¬کردن أنیس نصویل نویســنده کتاب دریس ماده تاری ــخ ،تحت عنوان "تاری ــخ دوله امویان" در 1927م،
که باعث خشــم دانشــجویان و شــیعیان و مراجع آنان در عراق شــد.
.3تظاهرات دانشجویان در برابر آمدن الفرد موند یهودی1928م.
بنابراین مقاله حا�ض در صدد جواب سؤاالت زیر است:
دانشجو� ایجاد یم¬شد؟
 .1چرا تظاهرات
ی

 .2فضای سیایس و اجتمایع چه ش
دانشجو� سال-های  1928-1926داشتند؟
نق� در تظاهرات
ی
 .3چرا و چگونه در دهه اول تأسیس دولت عراق ،دانشجویان تحت تأث�ی جریان¬های سیایس نموده ند؟
ـجو� در آغــاز تشــکیل دولــت عـراق بــه مثابــه یــک جنبــش اجتمــایع مــورد بــرریس
اهمیــت ایــن تحقیــق از آن لحــاظ اســت کــه فعالیت¬هــای دانشـ ی
قـرار یم¬گـ یـرد ،از ایــن لحــاظ شــناخت و ش
ت�یـ ـ ــح تظاهـرات دانشــجویان یم¬توانــد جنبه¬هــای غـ یـر متعــارف جریــان هــای ســیایس و اجتمــایع دهــه

اول تأســیس دولــت عـراق را توضیــح دهــد .عــاوه بــر آن یم¬تــوان از ایــن طریــق نقــش دانشــجویان را در کشــمکش¬های ســیایس بیــان کــرد و نقــش
تشــکل¬ها و فضــای ســیایس معــارص تظاهـرات در واکنش¬هــای دانشــجویان مــورد توجــه قـرار گـ یـرد .بــه رغــم آن ،سیاســت¬های رسکوب¬گرایانــه
بریتانیــا و حکومــت عـراق در برابــر دانشــجویان توضیــح داده شــود.
هــدف اصــی مقالــه حــا�ض  ،بــرریس زمینه¬هــای ســیایس کنــش دانشــجویان و تأثـ یـر و تأثــر در فضــای ســیایس در تظاه ـرات دانشــجویان اســت ،و
ف
ش
ـجو� در میــان
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،روش توصیــی تحلیــی اســت بــا تأکیــد بــر شــناخت علــت ،ت�ی ـ ــح و توصیــف آن ســه تظاهـرات دانشـ ی
ســال هــای 1928 -1926م اســت .در ایــن تحقیــق بـرای بــرریس داده¬هــا و نتیجه¬گـ یـری ،بــر نظریــه "از بســیج تــا انقــاب" چارلــز تیــی دربــاره کنــش
جمــی و مفاهیــم کلیــدی ایــن نظریــه در تحلیــل و توصیــف رویدادهــای مربــوط بــه دانشــجویان در ســال هــای  1928-1926تأکیــد شــده اســت.
چارچوب نظری
چارلــز تیــی جامعه¬شــناس تاری ـیخ در کتــاب (از بســیج تــا انقــاب) ،دربــاره تعریــف رسکــوب معتقــد اســت کــه هرگونــه کنـ شـی توســط گــروه دیگــر
اســت کــه هزینــه کنــش جمــی مــدیع را افزایــش یم¬دهــد .کنـ شـی کــه هزینــه کنــش جمــی یــک گــروه را کاهــش دهــد ،شــکیل از تســهیل اســت( .تیــی،
 ،1388ص)149 .
اگــر قاعــده نظــری تیــی را ب ـرای تحلیــل رسکوب¬هــای کــه در ع ـراق دوره تحقیــق حــا�ض مــورد توجــه ق ـرار گرفته¬شــود ،یم تــوان گفــت کــه کنــش
ـجو� در عـراق در میــان ســال هــای 1926م تــا 1928م ،ریشــه¬ها و زمینه¬هــای ایــن کنــش مســتقیم مربــوط بــه فضــای ســیایس عـراق پــس از
دانشـ ی
جنــگ جهـ نـا� اول 1918-1914و دهــه اول تاســیس دولــت نویــن عـراق یم شــود .بنابرایــن تمــام زمینه¬هــای منجــر بــه جریان-هــای ســیایس عـراق
ـجو� .1928-1926م نقــش داشــتند و ماننــد عوامــل و متغـ یـرات جامعــۀ تأث�ی گــذار بودنــد ،چ ـرا کــه بیشـ تـر
ایــن دوره در زمینــه ســازی کنــش دانشـ ی
دانشــجویان بــه مثابــه یــک مــدیع و ضــد اســتعماری بــه عنــوان کنشــگر توســط تشــکل¬ها و نخبــگان ســیایس ماننــد یــک ابـزار فشــار ســیایس بــه کار
رفتنــد و آنهــا را در ایــن راســتا بســیج کردنــد .در صفحــات تاری ـ ــخ معــارص عـراق یم¬تــوان اســتنباط کــرد کــه هرگونــه رسکــوب بیشـ تـری از طــرف بریتانیــا
به مثابه یک اســتعمار در جامعۀ ،باعث واکنش¬های اجتمایع ش
ق�ها و طبقه¬های اجتمایع در عراق شــده اســت ،و در نهایت این معادله¬ی
کــه ذکــر شــد بــه عنــوان کلیــدواژه¬ای شــد کــه کنشــگران و رجــال ســیایس توانســتند از آن بهــره گ�ی نــد و تشــکل هــای اجتمــایع و ســیایس عـراق بــه ویــژه
ت
نارضای�¬هــا را رونــق دهنــد.
دانشــجویان و تــوده مــردم بــه طــور کیل را در راه ضــد اســتعماری بســیج کننــد و
ی��
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ـجو� در ع ـراق بــه عنــوان یــک کنــش جمــی مــدیع و ضــد
عــاوه بــر رسکوب¬هــای مــدام بریتانیــا و حکومــت تحــت قیمومــت ع ـراق ،کنــش دانشـ ی
اســتعماری نقــش بســیار آشــکاری در کشــمکش¬های ســیایس دهــه اول تأســیس عـراق ایفاکــرد و زمینــه¬ی بـرای جریــان هــای بعــدی و انقالب-هــای
ـ� از ش
دیگــر عـراق فراهــم کــرد ،کنــش دانشــجو� میــان ســالهای  1926تــا 1928م ،بــه مثابــه یــک الگــوی اجتمــایع بـرای بهره¬جسـ ت ن
ق�هــای اجتمــایع
ی
دیگــر بــه عنــوان یــک ابـزار ســیایس در دســت معارضـین ســیایس در ســال هــای بعــد قرارگرفت(.الزیــدی ،1978 ،ص)13 .
البتــه تاکیــد بــر نظریــه جامعــه شــنایس تاریـیخ چارلــز تیــی دربــاره بســیج و کنــش جمــی و انتخــاب نظریــه وی بــه عنــوان مفهــوم کلیــدی بـرای تحلیــل
کنــش دانشــجویان بــه ایــن علــت بــود کــه تیــی بــر خالقیــت مــردم عــادی تأکیــد یم ورزد ،از طــرف دیگــر اهمیــت زیــادی بـرای تأثـ یـر تغیـ یـرات ســاختاری
ـجو� در
گریزناپذیــر قائــل یم شــود( .اســکاچپول ،1388 ،ص )344 .از ایــن لحــاظ یم¬تــوان ب ـرای تحلیــل پدیــده اجتمــایع بــه عنــوان کنــش دانشـ ی
ُ
ـجو� خالقیــت و فعالیــت دانشــجویان بــه عنــوان تــوده مــردم و از طــرف دیگــر تغیـ یـرات جدیــد و
عـراق بهــره بــرد ،چـرا کــه از یــک طــرف کنــش دانشـ ی
پدیــده کنش¬هــای جمــی و مشــارکت در سیاســت و شــکلگ�ی ی هویــت دولــت جدیــد و حرکــت نوســازی در جامعــه عـراق نقــش داشــتند و در دهــه
اول تأســیس و وجــود اســتعمار انگلیــی هــم واقعــه گزیرناپذیــر اســت و بایــد تــوده مــردم عـراق بــه ویــژه دانشــجویات بــا الهام¬گرفـ ت ن
ـ� از تشــکل-های
ســیایس مواضــع خــود را نشــان دهنــد .عــاوه بــر ایــن بیشـ تـر تحقیــق هــای تیــی در عرصــه کنــش هــای جمــی و جنبــش هــای اجتمــایع قـرار یم گ�ی نــد.
ـجو� عـراق آن دوره درســت اســت یــک صفحــه اســت از تاری ـ ــخ اجتمــایع امــا علــت و زمینــه و هــدف کنــش کامــا ســیایس
از لحــاظ دیگــر کنــش دانشـ ی
بــود ،و ایــن ســازگاری کامــل بــا نظریــه تیــی دارد ،چــون از تظــر تیــی انقــاب و جنبــش هــای اجتمــایع نــویع اعمــال خشــونت ســیایس ســازمان یافتــه،
آگاهانــه و هدفمنــد از ســوی گــروه هــای محــروم و معـ تـرض علیــه نظــام حاکــم اســت( .تیــی ،1388 ،ص )8 .تیــی معتقــد اســت کــه هــدف کنــش
جمــی قــدرت ســیایس اســت و تغیـ یـرات در آرایــش قــدرت ،فرصــت هــا و تهدیدهــای رویــاروی رقبــا و مدعیــان قــدرت را تغیـ یـر یم دهــد( .اســکاچپول،
 ،1388ص)351 .

()1

ـجو� ســالهای  1928-1926در عـراق ،نظریــه جامعــه شــنایس تاریـیخ تیــی در
بنابرایــن بـرای فهــم و توصیــف و تحلیــل داده¬هــا دربــاره کنــش دانشـ ی
پژوهــش مــورد توجــه قـرار گرفــت.

کنش جمیع از نگاه چارلز تییل

تیــی یــی از نویســندگان مشــهور مکتــب «تجه ـیز یــا بســیج منابــع» اســت ،ایــن رویکرد[مکتــب] در ده  1970رشــد کــرد ،ایــن نــوع نگــرش را آنتـ ن
ـو�
ـکار� و چارلــز تیــی بــه وجــود آوردنــد و رشــد دادنــد ،ایــن نویســندگان بــر "نیازهــای سـ ن
ابرشــال ،ویلیــام گامســن ،مایــر زالــد و جــان مـ ت
ـازما� جنبــش هــای
اجتمایع" تأکید داشتند و مطالعه کنش های جمیع را استقالل بخشیده و آن را از مبحث رفتارهای جمیع جداکردند(.زاهد ،1989 ،ص)25 .
تیــی در بیــان نظریــه خــود یم¬گویــد" :برنامــه مــن در اینجــا (کتــاب از بســیج تــا انقــاب) ایــن اســت کــه مفاهیــم و فرضیه¬هــای کیل مطالعــه معــارص
یــا تاریـیخ مربــوط بــه مــوارد کنــش جمــی را ترســیم کنــم .بــه بـ خ
ـر� از مشــکالت مطــرح شــده در تحلیــل هــای مارکــس دربــاره تعارضــات ســیایس قــرن
هیجدهــم کــه همچنــان الینحــل مانــده انــد توجــه یم کنیــم( ."...تیــی ،1388 ،ص)77 .

ّ
چارلــز تیــی کنــش جمــی را بــر "رفتــار" جمــی ترجیــح یم دهــد تــا بــر اهمیــت عامــل تأکیــد ورزد ،وی کنــش جمــی را بــا تحلیــل عــی و تحلیــل غـ یـا� را
ّ
در بــریم گـ یـرد .تبیـین عــی کنــش یــک فــرد یــا گــروه را "نتیجــه ن�ی وهــای خـ ج
ـار� نســبت بــه فــرد یــا گــروه" تلـیق یم کنــد .امــا تبیـین غـ یـا� فــرد یــا گــروه را بــه
عنــوان کسـ نـا� کــه طبــق مجموعــه¬ی از قواعــد ضمـین یــا رصی ـ ــح انتخــاب یم کننــد در نظــر یم گ�ی د(.اســکاچپول ,1388 ,ص)346 .
ف
ـ�
ـاع ،توطئه¬هــاي سـ ي
در نظــر او انقــاب هــا ،شــورش هــا ،جنبش¬هــاي اجتمـ ي
ـ� از کنش¬هــاي جمـ ي
ـياس و بســياري از کودتاهــا ،انــواع مختلـ ي
جمع را ،در کتاب مشهورش
تيل توضیح زمينه¬های کنش
تغي� يا ممانعت از ي
هستند که با هدف ايجاد ي
تغي�ي در جامعه صورت یم¬گ�ی ند .ي
ي
ـ�" خــود را مطــرح يم کنــد و بــه جزئيــات آن يم پــردازد.
«از بســيج تــا انقــاب» یم¬دهــد ،قواعــد و اصــول ي
کل "نظريــه کنــش جمـ ي
او اجـزاء تشــکیل دهنــده کنــش جمــی را در پنــج پایــه اصــی یم بینــد« :منافــع»« ،ســازمان»« ،بســیج»« ،فرصــت» و خــود «کنــش جمــی» .وی
گ
در کتــاب "از بســیج تــا انقــاب" آن مطلــب را بــرریس یم¬کنــد کــه چــه چ ـیز ی یــک گــروه را بــه وجــود یم آورد و چگونــی منافــع واقــی و بــا دوام را
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شناسـ یـا� یم¬کند(.اســکاچپول ،1388 ،ص)346 .
ت
ب ـرای توضیــح بیشــر مفاهیــم اصــی نطریــه مذکــور ،دو مــدل را مطــرح یم¬کنــد.1 :مــدل جامعــه ســیایس(ن.ک :شــکل شــماره .2 .)1مــدل
بســیج"تجه�یز "(ن.ک :شــکل شــماره .)2

تیــی عنــارص تشــکیل دهنــده مــدل جامعــه ســیایس بــا پنــج جــزء بیــان کــرده اســت :جمعیــت ،حکومــت ،یــک یــا چنــد مــدیع ،یــک جامعــه ســیایس و
یــک یــا چنــد ائتــاف.
تیــی در مــدل جامعــه ســیایس ،حکومــت را بــا نقطــه آغــاز شناسـ یـا� یم کنــد و ســپس بــه شناسـ یـا� جمعیـ تـی کــه آن حکومــت بــر آن کنـ تـرل یــا ادعــای
ت
ـياس را بــه دو گــروه تقســيم کــرده ،نخســت اعضــاي حکومــت ،ســپس چالشــگران حکومــت.
کنــرل دارد یم پــردازد ،در ایــن راســتا مدعيــان قــدرت سـ ي
ش
ـا� از رقابـ ت يـى اســت کــه ميــان مدعيــان (اعضــاء و چالشــگران) جريــان دارد تــا ســهم
در واقــع ،رقابــت اصـ يـ� و منشــاء پويـ ي ي
ـياس نـ ي
ـا� در الگــوي سـ ي
ن
ت
ت
ـاس را در درون جمعيــت در
بيشــري از قــدرت حکومـ يـى را در اختيــار داشــته باشــند .از نظــر تيـ يـ� ،حکومــت سـ ي
ـازما� اســت کــه ابـزار متمرکــز و اسـ ي
ـا� ميــان
گاه ائتالف¬هـ ي ي
اختيــار دارد .روابــط و چالش¬هــاي ميــان حکومــت ،اعضــاء و چالشــگران ،شــکل دهنــده فضــاي جامعــه سـ ي
ـياس اســت .ي
ف
ز
ـدا� مشـ تـرک اســت( .تیــی ،1388 ،ص)80 .
ـ� بــا اهـ ي
اعضــاء و چالشــگران نـ يـر بوجــود يم آيــد کــه هــدف آنهــا هماهنــگ ســازي کنــش جمـ ي

امــا در بــاره مــدل بســیج شــکل دیگــری مطــرح یم¬کنــد (ن.ک :شــکل شــماره  2مــدل بســیج) عنــارص ايــن الگــو عبارتنــد از :منافــع ،ســازمان ،بســيج،
فرصت وکنش جمع .منافع ،مجموعه امتيازات و محروميت¬هاي ت
مش� يک است که ممکن است در اثر تعامالت مختلف با ديگر جمعيت¬ها
ي
ت
بــر جمعيــت مــورد بحــث وارد آيــد .ســازمان ،مـ ي زـران هويــت مشــرک و ســاختار وحــدت بخــش اف ـراد در درون يــک جمعيــت اســت .بســيج ،مـ ي زـران
ت
ز
ـخص اســت.
ـدع جهــت نيــل بــه هــدف مشـ
ـ� يــک مـ ي
ـ� يــک مـ ي
ـ� ،مـ يـران اقدامــات جمـ ي
ـدع قـرار دارد .کنــش جمـ ي
ـ� اســت کــه تحــت کنــرل جمـ ي
منابـ ي
ي
فرصــت ،رابطــه ميــان منافــع جمعيــت و وضعيــت جهــان اط ـراف است(.جامعه¬شــنایس" ، )1389 ،ایــن شــکل بیــان یم دارد کــه عنــارص تعی ـین
کننــده بســیج یــک گــروه ســازمان آن ،منافــع آن در تعامــات ممکــن بــا یکدیگــر مدعیــان ،فرصت/تهدیــد کنـ ن
ـو� آن تعامــات و در معــرض رسکــوب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

560 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
گ
بــودن گــروه هســتند .ایــن شــکل بیــان یم کنــد کــه در معــرض رسکــوب بــودن گــروه عمدتــا تابــی از نــوع منافــع اســت کــه ان گــروه نماینــد� آنهــا را دارد.
و ایــن شــکل مـیز ان کنــش جمــی را برآینــدی از قــدرت ،بســیج و فرصت¬هــای کنـ ن
ـو� و تهدیــدات متوجــه منافــع آن گــروه یم¬داند"(.تیــی،1388 ،
ص)85 .

تأکیــد تیــی بــر منازعــه¬ی ســیایس چنــد پیآمــد مهــم دارد مخصوصــا بـرای ایــن پژوهــش حــا�ض  ،چـرا کــه کنــش دانشــجویان در عـراق میــان ســال هــای
 1926تــا  1928بطــور کالن جنبــه ســیایس داشــت و انگ ـیز ه هــای ســیایس مدعیــان و تشــکل¬های ســیایس ،مــورد توجــه دانشــجویان ق ـرار گرفتــه
یز
ـجو�
بودنــد یــا اینکــه تحــت تأثـ یـر آنهــا بودنــد ،البتــه از طــرف دیگــر ،قــدرت و سیاســت انگلیــس ن ـ ســبب دیگــری ب ـرای فعالیت-هــای کنــش دانشـ ی
عـراق و حـ تـی یم¬تــوان گفــت ایجــاد و ظهــور آن بــه مثابــه یــک کنــش فعالگــر در آن دوره بــود ،از جملــه آن پیامدهــای کــه در ایــن جریــان بــه وجــود
آمــد و تأکیــد بــر منازعــات دارد ،کــه نـیز قابــل توجــه نظریــه تیــی هــم هســت و بــه نقــش دولــت در هرگونــه مبــارزه¬ی ســیایس تأکیــد یم¬ورزد .چــون
مسـ ین
ـئول� دولــت بــا اقدامــات خــود ،بارهــا کنش¬هــای جمــی را بــه خشــونت جمــی تبدیــل نمودنــد و رسکــوب از ابزارهــای آنهــا بــود( .اســکاچپول،
 ،1388ص )366 .بـرای مثــال هنــگایم کــه حاکــم ســیایس دولــت بریتانیــا در عـراق و حکومــت تــازه تأســیس شــده عـراق بــه شــدت راهـ بـرد رسکــوب را
ق
در نظــر یم گرفتنــد و بکاریم¬گرفتنــد در برابــر عـرا� هــا در اوایــل تاســیس دولــت ،ایــن امــر منجــر بــه خشــونت هــای جمــی ماننــد ماننــد قیــام مــردیم
ُ
1920م و قیــام کردهــا در شــمال عـراق و تظاهـرات  1924و کنــش هــای متــداوم دانشــجویان در ســال هــای  1926و  1927و  1928شــد.
نطریــه بســیج منابــع تیــی کــه در ایــن پژوهــش بـرای تحلیــل و توصیــف رویدادهــا بــه کار رفتــه اســت یــک نظریــه رابطــه گراســت و تأکیــد او بــر روابــط
اســت ،در حــایل کــه جامعــه و فــرد ،بــه ترتیــب دومـین و سـ ین
ـوم� عامــل مــورد بحــث قـراریم گ�ی نــد( .زاهــد ،1989 ،ص)49 .

دانشجو� عراق
فضای سیایس و زمینه های تظاهرات
ی

پــس از جنــگ اول جهـ نـا� و تأســیس دولــت جدیــد ع ـراق در اوایــل دهــه بیســت قــرن بیســتم ،رجــال ســیایس و روشــنفکران ع ـراق ،آراء مختلــف
و گوناگـ ن
ـو� دربــاره آینــده ع ـراق در نظــر داشــتند ،از جملــه آنهــای کــه بیشـ تـر رایــج بودنــد :آیــا نظــام ســیایس دولــت ع ـراق جمهــوری یــا پادشــایه
باشــد؟ چــه کــی یــا چــه گــرویه حقانیــت فرمانــروا� کشــور را دارد؟ برخــورد بــا انگلیــس و دولتمــردان آن در عـراق چطــور باشــد؟ تمامیــت ار ض
ا� و
ی
ق
مــرز ســیایس عـراق تــا کجاســت؟ بــا یــک کشــور چنــد ملیـ تـی چــه بایــد کــرد؟ اقلیــات و ملیت-هــای ســاکن حــدود عـراق چــه حقــو� در کشــور جدیــد
ض
ین
ـر� باشــد یــا اینکــه یــک هویـ تـی
دارنــد؟ چــه برخــوردی بــا اقلیــات نــارا� و معارضـ بایــد کــرد؟ آیــا هویــت ســیایس عـراق یــک دولــت میل¬گـر یا� عـ ب
جدیــد چندگانــه را تعیـین تشــخیص کنــد؟ قیــام کردهــا و اشــوری هــا در شــمال عـراق چــه بایــد کارکــرد؟ ایــن مســائل از جملــه مشــکالت ایجــاد شــده و
بحران¬هــای بودنــد کــه چالش¬هــای عمــده¬ای را بـرای دولــت ایجــاد کــرد و بخــش بــزرگ آن مشــکالت هنــوز پابرجــا هســتند(.تریپ ،2006 ،ص.
 )67همانطــور کــه "نیهمــن یاماکوگوز"پژوهشــگر مســائل عـراق معتقــد اســت کــه از ســال 1920م بــه ایــن ســو ،دولــت حاکــم بــر عـراق ،یــک دولــت
ب�¬ریشــه یــا فاقــد پایــگاه اجتمــایع و مقبولیــت فراگـ یـر بــوده اســت و یــک دولت-ملــت فراگـ یـرکــه تجــی نهادیــن و فراگـ یـر همــه گروه¬بندی¬هــای قــویم
و مذهـ بـی باشــد ،شــکل نگرفت(.واعــظ و دیگ ـران ،1397 ،ص)96
ً
عـراق میــان ســال¬های  1920تــا 1932م ،دقیقــا همــان ســال¬های کــه عـراق مســتقیما تحــت قیمومــت انتــداب انگلیــس بــود ،عـراق در ایــن دوره
تغیـ یـرات و تحــوالت عمی ـیق را در پیــش گرفــت کــه بـ خ
ـر� از آنهــا اهمیــت زیــادی ب ـرای تحــوالت اجتمــایع و مدرن¬ســازی ع ـراق داشــتند و بخــش
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دیگــر از آنهــا تحــوالت بحران¬ســاز بودنــد ،بــدر ایــن میــان تشــکل¬ها و جریان¬هــای ســیایس و مذهـ بـی میــان ایــن ســال¬های رسنوشــت ســاز نقــش
ـ�ا� را ایفــا کردنــد کــه ب ـرای جامعــه ع ـر قا� و ش
ق�هــای اجتمــایع و کنش¬هــای جمــی تاث�ی گــذار بودنــد ،مبــارزه بــا انگلیــس و سیاســت¬های آن
بـ ز ی
در عـراق شــالوده¬ و نمــاد میل¬گـر یا� و وطن¬دوسـ تـی هــر جنبـ شـی بــود کــه فعالیــت و مشــارکت و نقــش در جامعــه داشــته باشــد ،بنابرایــن در ایــن
دوره واکنش¬هــای ســیایس در برابــر سیاســت انگلیــس بیشـ تـر بچشــم یم¬خــورد و یم¬بایســت هــر جنبـ شـی نارضایـ تـی خــود را در برابــر انگلیــس نشــان
دهــد یــا حــد اقــل بــه ایــن سیاســت ضــد انگلیــی تظاهــر نمایــد تــا اینکــه مقبولیــت جامعــه مذهـ بـی و اجتمــایع عـراق را بدســت ب�¬آورد .تشــکل¬های

ســیایس و ش
ق�هــای اجتمــایع از طریــق فشــارهای اجتمــایع و تظاهـرات خواســتار برگردانــدن منابــع طبیــی و رسمایــه مــی بودنــد کــه انگلیــس آنهــا را
اشــغال نمــوده بــود .مهم¬تریــن منابــع و تأث�ی گذارتریــن آنهــا در عـراق بـرای انگلیــس نفــت و ژئوپولتیــک عـراق از لحــاظ ســیایس و اقتصــادی بــود کــه
ُ
اهمیـ تـی چنـ ن
یم¬بــرد.
ـدا� از لحــاظ امنیـ تـی و ســیایس در منطقــه داشــت و انگلیــس از آنهــا ماننــد هــر دولــت اســتعماری در کشــوری اشــغال شــده بهــره
(احمــد ،1981 ،ص)55 .
در ایــن دوره در عـراق اختالفــات و اختــاف نظــر میــان تــوده مــردم و دیدگاهــای آنــان ،از طریــق ســازمان¬ها ،ش
ق�هــای اجتمــایع ،گروه¬هــا و تشــکل
هــای ســیایس و اجتمایع-عشــایری بیــان یم¬شــد ،جامعــه ع ـر قا� جامعــه¬ای نــا همســان پــر از اختالفــات ســیایسّ ،
ملیـ تـی ،مذهـ بـی و اجتمــایع بــود
و هســت ،البتــه ایــن اختالفــات نقــش در حجــم درگ�ی ی ـهــای درون جامعــه داشــت و هــر گــرویه حســب ادعــای خــود مــدیع قــدرت بــود یــا حــد اقــل
نیم¬خواســت قــدرت محــی خــود را اعــم از قــدرت عشــایری ،اجتمــایع و مذهـ بـی از دســت دهــد و زیــر مقــررات و قوان ـین و قــدرت دولــت جدیــد
ُ
التأســیس بــرود .شــاخص¬ترین گروه¬هــای کــه باهــم دیگــر رقابــت داشــتند از لحــاظ اجتمــایع عشــایر و ایــات عـراق ،میل¬گرایــان عــرب و کردهــای
مــی گ ـرا ،آشــوری هــا و ..الــخ بودنــد ،از لحــاظ مذهــی کشــمکش میــان اهــل تشــیع و تس ـنن در بـ خ
ـر� مواقــع در اوج خــود بــود .همــه این¬هــا ب ـرای
ب
سـ ت ن
ـاخ� هویــت جدیــد دولــت عـراق مشکل¬ســاز بــود و تأثـ یـر خــود را در فضــای ســیایس عـراق جــا گذاشــت .عــاوه بــر قیمومــت بریتانیــا علیــه عـراق
ت
نارضای�¬هــای آنــان در برابــر سیاســت¬های اســتعمارگرایانه آن در عـراق ،حـ تـی گایه ســازمان¬های دولـ تـی کــه
و رسکــوب مــردم توســط بریتانیــا از
شــعار آنــان نـیز ضــد حکومت¬هــای اســتبدادی بــود ،بــاز خــود آنــان بعــد از رســیدن بــه قــدرت از سیاســت رسکوبگـرای پرهـیز نیم¬کردنــد .امــا بیشـ تـر
از همــه¬ی عوامــل تأث�ی گــذار در کنش¬هــای جمــی مــردم ع ـراق در ایــن ســال¬ها ،قیمومــت انگلیــس علیــه کشــور ع ـراق بــود و ایــن از نهم¬تریــن
عوامــل بــود کــه باعــث کنــش هــای جمــی مــدام تــوده مــردم بــود ،بریتانیــا بــه بهانــۀ حفاظــت از منافــع ســیایس-اقتصادی و امنیـ تـی خــود ،قیمومــت را
ق
ق
علیــه عـراق اجـرا کــرد ،امــا بـرای عـرا� هــا ایــن امــر ناعادالنــه و اشــغالگرایانه بــه حســاب یم¬آمــد و کشــمکش¬های جدیــدی میــان عـرا� هــا و انگلیــس
را بــه وجــود آورد و مسـ یـر تاری ـ ــخ معــارص را در ایــن کشــور رقــم زد و رسآغــاز تاری ـ ــخ معــارص گــر از کشــمکش عـراق شــد(.تریپ ،2006 ،ص32 .و)67
در ســال  1920تــا  1932عر قا�¬هــا ،مــدام مطالب¬شــان را ب ـرای اســتقالل و خودگـ ن
ـردا� کشورشــان بــه شــیوه¬های گوناگــون بیــان کردنــد و از
طریــق تظاه ـرات و کنش¬هــای جمــی نقــش ســیایس خــود را در عرصــه سیاســت در برابــر انگلیــس ایفــا کردنــد.
یم تــوان گفــت جنبــش معــروف  1920م عـراق ،اولـ ي ن
ـ� واكنــش گسـ تـرده مــردیم عليــه حاکمیــت انگلیــس در عـراق بــود .نطفــه ايــن جنبــش بــه اشــغال
بغــداد در ســال  1917م 1296 /ش ش�وع شــد ،امــا بعــد از عــدم پایبنــدی انگليــس بــه عهــد خــود (کــه بــه حفــظ اســتقاللیت عـراق تعهــد داده بــود)
ن
ـا� اول بــود ،زمينه¬هــاي تدريــج ي قيــام  1920را عليــه انگليــس مهیــا کــرد .درســت همزمــان بــا فتــح و اشــغال اســتانهاي عـراق ،پـرا
پــس از جنــگ جهـ ي
ً
ـ� در حــال ارائــه و اجـرا بــود .شــيوه مديريـ ت يـى كــه بــر عـراق تحميــل گرديــد قطعــا شــيوه
کــه شــیوه و ســبک مديريــت و اداره مملكــت بــه شــيوه انگليـ ي
ً
ام�اتوري بريتانيا در هند بود( .کرییم،
تفكر افرادي بود كه مورد حمايت اداره امور هند در انگلستان بودند و الگوي آنان عمدتا همان ساختار پ
ق
ن
ت
بریتا�-هنــدی
نارضای�¬هــای مــردم ،انگلیــس سیاســت رسکــوب را انتخــاب کــرد ،در نتیجــه  6000عـرا� و  500رسبــاز
 ،1988ص )72 .در برابــر
ق
ت
نارضای�¬هــا بعــدی را بــه دنبــال
کشــته شــدند( .تریــپ ،2006 ،ص )83 .البتــه ایــن قیــام بـرای عـرا� هــا بــه یــک الگــوی ضــد انگلیــس تبدیــل شــد و
آورد ،بــه گونــه¬ای هــر بحـران و مشــکیل پیــش یم¬آمــد ،انگلیــس را بــه یــی از عوامــل آن بــه حســاب یم¬آوردنــد.
ق
یــی دیگــر از رویدادهــای کــه نارضایـ تـی مــردم ع ـراق را بــاال ُبــرد ،توافقنامه¬هــای ســال 1924م ،معــروف بــه "معاهــده عرا�-بریتـ نـا�" بــود ،کــه
انگلیــس یم¬خواســت ایــن معاهــده را در مجلــس تاســییس ع ـراق بــه تصویــب برســاند .امــا بخــش بــزرگ از تشــکل¬های ســیایس و عشــائر و تــوده
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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مــردم بــه ایــن امــر نــار ض
ا� نشــان دادنــد و بــه شــدت معاهــده را رد کردنــد .البتــه محتــوی ق ـرار داد دولــت ع ـراق و انگلیــس ،چهــار ضمیمــه را باخــود
گرفته¬بــود ،کــه شــامل شــیوۀ مدیریــت وضــع اقتصــادی ،ســیایس و تعیـین مشــاورین انگلیــس در وزارتخانــه هــای عـراق را در بریم¬گرفــت .از نظــر
ق
عرا�¬هــا ایــن معاهــده حکومــت عـراق را مقیــد یم¬ســاخت و راه را بـرای اســتعمار بریتـ نـا� بــاز یم¬کــرد تــا آســمان ،زمـین  ،نفــت و دیگــر منابــع عـراق
را بــه نفــع خــود مــورد اســتفاده ق ـراریم¬داد .در شــعارهای انگلیــس ،ایــن ق ـرارداد نقشــه¬ای ب ـرای اســتقالل ع ـراق بــود و شــیوۀ و راهکارهــای خــروج
شناخ� آن در عرصه ین
تن
تن
ب� الملیل توسط سازمان ملل بود .اما رجال سیایس معارض
شناخ� عراق و رسیم
عراق از قیمومت بریتانیا و رسمیت
ق
انگلیــس ،جــز تــداوم قیمومــت نفــی در ایــن ق ـرارداد نیم¬دیدنــد ،البتــه همــان امــر باعــث خشــم عرا�¬هــا شــد ،از جملــه دانشــجویان را بــه ســوی
مر�¬یــان آنــان بودنــد کــه دانشــجویان را تشــویق یم¬کردنــد تــا شــعارهای را علیــه
تظاهـرات وادار نمــود کــه فاعــان اصــی ایــن تظاهـرات اســتاد و ب
انگلیــس نشــان دهند(.الزیــدی ،1978 ،ص)16 .
بعــد از ق ـرارداد 1924در ســال هــای  1926و  1927و  1929و  1930دبــاره بــا شــکل هــای مختلــف قراردادهــای دیگــر میــان انگلیــس بریتانیــا بــه
ق
ق
صحنــه ســیایس ع ـراق یم امدنــد و خشــم ع ـرا� هــا بیشـ تـر یم کردنــد ،تــا نهایتــا در ســال  1930یــک ق ـرارداد جدیــد راه اســتقالل را ب ـرای ع ـرا� هــا
بــاز گذاشــت و در ســال  1932طبــق مقــررات ایــن قـرارداد دیگــه عـراق زیــر انتــداب بریتانیــا خــارج شــد و ماننــد یــک کشــور مســتقل در ســازمان ملــل
شناسـ یـا� شــد .و ایــن جریــان هــای ســیایس بریتانیــا و حکومــت عـراق زمینــه بــودن بـرای کنــش دانشــجویان عـراق ضــد سیاســت بریتانیــا و حکومــت
ع ـراق آن زمــان.

وضعیت آموزش و پرورش در عراق

قبــل از ورود انگلیــس بــه عـراق در جنــگ اول جهـ نـا� ،تمرکــز اهــداف آمــوزش پــرورش ،بیشـ تـر بــر آمــوزش درس¬هــای مذهـ بـی و کتاب¬هــای دریس

اغلــب مذهـ بـی بودنــد ،کــه بــر دو بخــش تقســیم شــده بودنــد :نخســت ،مدرســه¬های مذهـ بـی تابــع مســاجد و حوزه¬هــای مذهـ بـی ،و دیگــر مــدارس
ً
ن
مذه� و ســنت¬های
عثما� قبال شــناخته شــده¬بودند .بنابراین فلســفه تعلیم و تربیت در چارچوب ارشــادات
مذه� رســی که توســط دولت
ب
ب
دیرینــه جامعــه بــود ،در راســتای جهــان جدیــد و اصالحـ تـا� کــه در جهــان معــارص رخ داده¬بــود کم¬تــوان بــود .از لحــاظ مــایل و هزینــه مــدارس ،توســط
ن
عثما� برصه ،بغداد و موصل تقســیم شــده¬بودند
والیان دولت هزینه¬های مایل پرداخت یم¬شــد .بیشـ تـر مدارس رســی در در هر ســه والیات
کــه تقســیمات کشــور منطقــه نـیز بــه همــان روال بــود و مــدارس و حوزه¬هــای دریس در ایــن شــهرها و توابــع آن ایجــاد شــده¬بودند ،ماننــد مــدارس
امــام اعظــم ،ســلیمانیه و علیــه ،در موصــل مــدارس ماننــد پاشــا ،نعمانیــه و خاتــون و غـ یـره ،در بــره نـیز مدرســه حمدانیــه وجــود داشــت.
ج
(المفر�،
،2012ص)250

ق
امــا بعــد از کودتــا ســال  1908اتحــاد و تــر� در دولــت عثمـ نـا� ،تحــوالت چشــمگ�ی ی در مــدارس به¬ویــژه مــدارس حکــویم شــکل گرفــت ،اگرچــه
ایــن تحــوالت نســبتا بــه مناطــق ترک¬نشـین کمـ تـر بــود ،امــا ش
پی�فـ تـی در عرصــه آمــوزش و پــرورش را ایجــاد کــرد تــا تــا ســال 1913م عــاوه بــر بازشــدن

مــدارس اعــم از دبســتانها و دب ســتانهای پرسانــه و ت
دخ�انــه دولـ تـی ،چنــد تــا دانشــکده پــرورش معلمــان و مربیــان و دانشــکده حقــوق بــاز شــد .در کل
�ی
گ
عـراق تــا ســال 1915م 165 ،دبســتان  78از آنهــا در بغــداد 56 ،در موصــل و  31در بــره بودنــد .چهــار دب�ی ســتان و پیشــاهن� در بغــداد ،کرکــوک،
موصــل و بــره وجــود داشــتند(.الدوری ،2010 ،صــص 9و )12و در ســال 1908م بعــد از اعــام ش
م�وطــه عثمـ نـا� و قانــون اســایس ،دانشــکده
حقــوق تحــت عنــوان (مکتــب حقــوق العثمـ نـا�) در بغــداد تأســیس گردیــد و اول ـین دانشــکده در ع ـراق صــورت گرفــت .و در ســال¬های 1922و
1923م نـیز بنیــاد خانــه معلمــان (دارالمعلمـین ) توســط دولــت عـراق تشــکیل شــد و هــدف ایــن خانــه تربیــت معلمــان و مربیــان بـرای مــدارس بــود.
(الهــایل ،2018 ،ج.1ص 206و )214

امــا بعــد از ســال 1917م ،در اواخــر جنــگ اول جهـ نـا� ،کــه در ایــن دوره دیگــر عـراق تحــت اشــغال انگلییس¬هــا درآمــد ،سیاســت جدیــدی در امــور
آمــوزش و پــرورش درپیــش گرفــت ،تمرکــز انگلییس¬هــا بــرآن بــود ،کــه نخبــگان و جوانــان عـراق را از طریــق کارگاه آمـ ش
ـوز� رسیـ ـ ــع کــه حداکـ ثـر آن ســه
مــاه بــود ،معلمــان و مربیــان جدیــد بـرای تدریــس و آمــوزش مــدارس بــه وجــود بیاورنــد و در برابــر همــه معلمــان قدیــم کــه در کارگاه ش�کــت نیم¬کردنــد
اخ ـراج یم¬شــدند .از طــرف دیگــر ش�وع بــه افتتــاح مــدارس جدیــد کردنــد .ب ـرای مثــال فقــط در ســال 1919م بعــد از اتمــام دو کارگاه آمـ ش
ـوز� ســه
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مــاه و بخشــیدن مــدارک معلــی بــه ش�کــت کننــدگان ،در بغــداد هشــت دبســتان افتتــاح گردید(.الهــایل ،2018 ،ج.1ص )186در ســال¬های بعــد
از جنــگ اول جهـ نـا� آمــوزش و پــروش عـراق از لحــاظ توجیــه و مدیریــت بــه مثابــه یــک اهــرم بــود کــه حاکــم رسبــازی انگلیــس در رأس آن و بعــد از آن
مسئول� سیایس انگلیس در شهرها و مدیران مدرسه در ین
ین
پای� اهرم بودند.
ج
(المفر�،2012 ،ص)255
وزارت معارف یا سازمان معارف و دیگر

نقش سیاست ،میل¬گر یا� در تحوالت آموزش و پرورش

در میــان ســال¬های دوره قیمومــت عـراق ،وزارت آمــوزش و پــرورش ( وزاره المعــارف) از ســوی کسـ نـا� اداره یم شــد ،کــه بیشـ تـر بــه فکــر بــه کاربــردن
تربیــت بــودن بــه مثابــه یــک اب ـزار ســیایس و ملیـ تـی ،بنابرایــن کتــاب هــای امـ ش
ـوز� و سیاســت هــای تربیـ تـی را بــه گونــه توجیــه یم کردنــد کــه خدمــت
عر� یا فرمانروایان آن دوره یم کرد .در وزارت معارف کسان میل¬گرای عرب در رأس آنان ساطع الحرصی که متفکرین
نخبه سیایس یا ملیت ب
و میل¬گرایان عرب سوریه ،وجود داشتند و خود حرصی مدیریت کتاب¬های دریس را در وزارت معارف در دست داشت ،از اقدامات حرصی
ین
مدرس� و مربیان میل¬گرای عرب در داخل و خارج عراق مانند انیس نصویل میل¬گرا و اخراج معلمان چون محمد مهدی جواهری
استخدام
ـر� در عـراق ،و اقدامــات دیگــری آن بازنگــری کتاب¬هــای دریس ماننــد تاری ـ ــخ و
کــه هماهنــگ بــا سیاســت¬های وی نبــود در تروی ـ ــج میل¬گـر یا� عـ ب
ـر� و وطـین محــور و هــدف کتاب¬هــا بود(المفـ ج
ـر� ،2012،صــص )260-257البتــه عــاوه بــرآن کــه سیاســت
زبــان و غـ یـره بــود کــه میل¬گـر یا� عـ ب

بریتانیــا در وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش را یم¬بایســت رعایــت کــرد و بــه گونــه¬ای کــه دانشــجویان بــه ســوی ضــد اســتعماری توجیــه نکنــد .بـرای ایــن
کار مسـ ین
ـئول� آمــوزش و پــرورش از هیــچ گونــه رسکــوب کــردن دانشــجویان پرهـیز نــی کردنــد .ســاطع الحــری کــه ســمت مدیـرکل وزارت آمــوزش
و پــرورش را داشــت و مســتقیم توســط ملــک فیصــل پادشــاه عـراق آن ســمت را گرفتــه بــود ،او بنیانگــذار سیاســت تربیـ تـی و  20ســال مدیــر برنامــه
ریــزی وزارت بــود ،نقــش بســیار بـ ز
ـر� از طریــق
ـ� یا� در شــکلگ�ی ی کتاب¬هــای دریس داشــت .اندیشــه او ایــن بــود کــه یــک هویــت میل¬گ ـر یا� عـ ب
عر�¬بــودن هویــت عـراق را از ایــن طریــق اثبــات کنــد ،در حــال از لحــاظ ملیـ تـی و مذهـ بـی عـراق
وزارت آمــوزش و پــرورش را در عـراق تزریــق کنــد و ب
کشــور چنــد ملیـ تـی بــود .وی بـرای رســیدن بــه اهدفــش ،رابطــه خــو� بــا مسـ ین
ـئول� و اداره بریتانیــا در عـراق ایجــاد کــرده بــود و بــا همــه توانمنــدی خــود
ب
ـجو� را در رس داشــت کــه برخــاف آرمانهــای جدیــد وی و مقــررات انگلیــس عمــل کنــد .یم¬تــوان برخــورد ســختگ�ی انه
رسکــوب و اخ ـراج هــر دانشـ ی
ن
ـجویا� کــه عامــان اصــی تظاهـرات بودنــد اخـراج کــرد.
وی را در تظاهـرات  1926و  1928مصــداق ایــن ســخن دانســت ،او تمــام معلمــان و دانشـ
(فاضــل)2006 ،
در برابــر نارضایـ تـی هــای دانشــجویان ضــد سیاســت اســتعماری ،سیاســت اداره بریتانیــا در عـراق رسکوبگرایانــه و توســط افـراد و رسبــاران حکومــت
عـراق و بریتانیــا رسکــوب یم شــددند .در مدرســه هــای عـراق خشــونت بســیار زیــادی بــه کار یم رفــت ،مخصوصــا اگــر دانشــجویان در فعالیــت هــای
ســیایس ش�کــت یم کردنــد .البتــه ســازمان هــا و تشــکل هــای ســیایس و معلمــان ضــد و معــارض حکومـ تـی و اســتعماری هــم بودنــد کــه دانشــجویان
را تشــویق یم کردنــد .مثــا در مســئله یــک فعــال ســیایس یهــودی الفــرد مونــد  1928بــه ع ـراق امــده بــود ،دانشــجویان نارضایـ تـی خــود را در برابــر
حکومــت و بریتانیــا نشــان دادنــد و خشــم خــود را در برابــر یهــودی هــای ســاکن فلسـ ین
ـط� نشــان دادنــد ،امــا در برابــر وزارت کشــور و وزارت آمــوزش و
پــرورش بــه سـ ت
ـخ� بــا ایــن تظاه ـرات برخــورد کردنــد  35دانشــجو را اخ ـراج کردنــد و باشــگاه التضامــن را بستند(.الحس ـین  ،1988 ،ص)153 .
حــاال اگــر بــا دقــت نظریــه "بســیج منابــع" چارلــز تیــی را در نظــر گرفتــه شــود ،یم تــوان گفــت طرف¬هــای جامعــه ســیایس ع ـراق از یــک طــرف
ســازمان¬های نــار ض
ا� ،کــه بــه گفتــه تییل(ســازمان بــه مع ـین دســته¬ای بــودن و شــبکه¬ای بــودن) مجموعــه¬ای اف ـراد کــه دربردارنــده یــک دســته
هســتند و حــس گروه¬بــودن بــه خــود یم گ�ی نــد و از هویــت مشـ تـرک و شــبکه¬های داخــی وســیع تــری برخــوردادر باشــند(.تییل ،1388 ،ص)95 .
وجود دارند ،از طرف دیگر چالشــگران ،توده مردم(دانشــجویان) ،بســیج و منافع که بهدف رســیدن به آرمان¬ها و رفع محرومیت و ایجاد تغی�ی
در حرکت بودندو وجود داشــتند ،تشــکل¬های ســیایس مانند احزاب و باشــگاه ها و ش
ق�های اجتمایع مانند دانشــجویان ،کارگران و عشــایر عراق
کــه از محرومیــت خودشــان در منافــع و منابــع عـراق آگاه بودنــد و بــه شــکل گوناگــون نارضایـ تـی هــای خــود را بیــان یم¬نمودنــد ،یم¬تــوان گفــت کــه
ایــن ش
ق�هــا بودنــد کــه بــه نــویع مــدیع کنــش اجتمــایع بــه حســاب یم¬آمدنــد و هــدف آنــان ایجــاد تغیـ یـر و رفــع محرومیــت و کاهــش قــدرت ســیایس
انگلیــس بودنــد .از ســوی دیگــر یــک قــدرت رسکوبگــر انگلیــس و دولــت عـراق تبعــه آن ،کــه تحــت کنـ تـرل انگلیــس بــود و بــه نفــع آن در کار بــود(از نظــر
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چالشــگران و مدعیــان کنــش اجتمــایع) و قــدرت رسکوبگــر ســختگ�ی وجــود داشــت .اینهــا را یم¬تــوان اط ـراف منازعــه در ع ـراق نامیــد کــه در دهــه
بیســت قــرن گذشــته باعــث یــک جنبــش اجتمــایع مــردم عـراق و بــه ویــژه کنــش دانشــجویان و مدارس¬هــا شــد ،در ایــن دوره حداقــل چهــار کنــش و
ـجو� رخ داد .کــه یم تــوان مدعیــان و کنشــگران و حامیــان قــدرت و رسکوبگـران ایــن حــوادث را بــا "مــدل جامعــه ســیایس"و "مــدل
تظاهـرات دانشـ ی
بســیج" مقایســه کــرد و بیشـ تـر جنبه¬هــا و عوامــل آنهــا توضیــح داده شــود(.ن.ک :شــکل شــماره  1و )2
ـجو� در ســال هــای 1926م1927 ،م1928 ،م ،شــباهت¬های زیــادی بــا هــم دارنــد ،امــا از لحــاظ عوامــل و ایجــاد
البتــه ایــن چهــار کنــش دانشـ ی
واکنــش و پیامدهــای آن مختلــف هســتند ،بنابرایــن بایــد جداگانــه زمینــه هــا و عوامــل آنهــا را مــورد بــرریس ق ـرار داد:

دانشجو� سال  1926علیه توافقنامه عراق-انگلیس
 .تظاهرات
ی

چارلــز تیــی معتقــد اســت کــه بــه علــت آنکــه منافــع جمــی وجــود دارد ،بــر آوردن منافــع فــردی نقــش مهــی در تامـین آن منافــع جمــی ایفــا یم کنــد.
(تیــی ،1388 ،ص )94 .البتــه تغیـ یـرات ســیایس ع ـراق پــس از جنــگ جهـ نـا� اول و وجــود انگلیــس بــه مثابــه یــک اســتعمار از یــک طــرف کــه حــس
ق
محرومیــت را بـرای عرا�¬هــا ایجــاد کــرد و احســاس کردنــد کــه از منابــع خودشــان محــروم شــده¬اند ،از طــرف دیگــر عــاوه بــرآن کــه افـراد جامعــه
منافــع جمــی هــم دارنــد ،ســازمان¬ها و گروه¬هــای وجــود داشــنتد کــه فضــای ســیایس و تغیـ یـرات نویــن را بســیج یم¬کردنــد تــا بــه ســوی یــک کنــش
جمــی وادار شــوند.
در ســال 1924م ،توافقنامــه¬ای میــان دولــت ع ـراق و انگلیــس بــه امضــا رســید ،بریتانیــا خواســتار بــود تــا بــه زودی ایــن توافقنامــه را در مجلــس
تأســییس ع ـراق تصویــب کنــد ،امــا تصویــب موافقتنامــه بــه علــت فشــارهای جامعــه و تشــکل¬ها بــه تعویــق افتــاد و بعــد از دو ســال در مجلــس
تصویــب شــد .بـرای انگلیــس ایــن توافــق ،جایــگاه اســتعماری او و امتیــازات نفــی ،بهره¬بــردن از منافــع و منابــع عـراق و برقرارکــردن امنیــت بیشـ تـر
بـرای رسبــازان انگلیــس را در عـراق پایگــذاری یم¬کــرد .در مقابــل توافقنامــه از دیــدگاه جامعــه عـراق و تشــکل¬های آن ،جــز تبعیــت از انگلیــس ثمــری
برای آنها نداشــت ،این امر احســاس اشــغال کشــور توســط اســتعمار و محرومیت از منابع(منافع) را بیشـ تـر یم¬کرد و به طوری به این توافق نگاه
یم¬کردنــد کــه یــک امــر نابرابــر اســت میــان یــک دولــت بــزرگ اســتعمار اشــغالگر و یــک کشــور اشــغال شــده ب�¬قدرت(.الزیــدی ،1978 ،ص)15 .
مــدت توافقنامــه مذکــور  25ســال بــود ،کــه بایسـ تـی هــردو طــرف محتــوی توافقتنامــه را اجـرا کننــد .در مـ ت ن
ـ� توافقنامــه امتیــازات نفــت عـراق بــه نفــع
ش�کت¬هــای انگلیــس قرارگرفته¬بــود .همانطــور طبــق مصوبه¬هــای آن ،دولــت انگلیــس یم توانــد رسبازهــا ،زمـین و آســمان عـراق را در وقــت الزم
ـار� عـراق بــا سیاســت بریتانیــا هماهنــگ و تبعــه آن باشــد.
بــه کار بـ بـرد .همچنــان یم¬بایســت سیاســت خـ ج
ایــن باعــث خشــم جامعــه ع ـراق شــد ،در ســال 1926م ،بــه ویــژه دانشــجویان مدرســه¬های بغــداد کــه توســط نخبــگان وتشــویق یم¬شــدند،
دانشــجویان در ایــن راســتا تظاه ـرات را راه انداخـ ت ن
ـ� و درخواســت-های خــود را بــه مقامــات دولــت ب ـرای الغــای توافقنامــه رســاندند ،عــاوه بــرآن
درخواســت ویــژه را بــه وزارت آمــوزش و پــرورش تقدیــم نمودنــد کــه در مـ ت ن
ـ� آن خواســتار اخراج¬کــردن گــودال ( )Goodallبودنــد کــه یــک مــدرس
ین
توه�¬آم ـیز و فــش و کلمــات ناشایســته را بــه
انگلیــی بــود در یــی از دب�ی ســتان¬های شــهر بغــداد .چ ـرا کــه نامـ بـرده در ح ـین تظاه ـرات الفــاظ
دانشــجویان و علیــه مــردم ع ـراق و جنبــش مــی ع ـراق بــه کاربــرده بــود .در مقابــل مسـ ین
ـئول� وزرات معــارف بــه زودی درخواســت دانشــجویان را
مخصــوص بــه اخ ـراج گــودال را اج ـرا کردنــد و اخ ـراج گردید(.الزیــدی)1978 ،
رسکــوب مــردم و حــس محرومیــت آنهــا از منافــع و خودگـ ن
ـردا� از یــک طــرف و قیمومــت و توافقنامــه بریتانیــا از طــرف دیگــر کــه منابــع اقتصــادی و
جغرافیــای عـراق را تحــت تــرف اداره بریتانیــا قـرار یم داد ،باعــث ایــن واکنــش تنــد دانشــجویان بــود .اســتادان و دانشــجویان عـراق بــه مثابــه جــزو
از تــوده مــردم قبــل از هــر گــروه دیگــر ایــن محرومیــت را حــس کردنــد.
علــت اصــی ایــن واکنــش مــردم عـراق بــه طــور کیل و مدرســان و دانشــجویان از منظــر نظریــه چارلــز تیــی ،حــس مشـ تـرک محرومیــت مــردم عـراق از
منافــع عـراق بــود ،ایــن یــک نــوع هویــت گــرویه مشـ تـرک را بـرای عراقیــان بویــژه ســاخت و از طریــق گــروه بــودن و شــبکه ای بــودن آنــان ،عامــل ایجــاد
سازمان¬دیه¬شــدن گــروه بــود ،کــه تشــویق ایــده¬ای ضــد اســتعماری را قبــل از هــر چ ـیز واجــب یم¬دانســت .گــروه دانشــجویان ن ـیز در معــرض
گ
رسکــوب بــودن .ایــن گــروه عمدتــا در صــدد منافــع جامعــه عـر قا� بــود ،و بــه گونــه¬ای از جامعــه نماینــد� یم-کــرد.
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.2تظاهرات سال 1927م ،به علت اخراج أنیس نصویل
در ســال  1927یــک فعالیــت چشــمگ�ی دیگــر دانشــجویان در بغــداد بوجــود آمــد .کــه زمینــه آن بــه ســال¬های قبــی بریم¬گــردد ،در ســال 1924م

و 1925م ،چهــار مــدرس تحصیــل کــرده دانشــگاه امریــکا در بـ یـروت ،در وزرات معــارف بــه عنــوان مــدرس در عـراق بــا نام¬هــای (أنیــس نصــویل(، )2
عبــدهللا المشــنوق ،درویــش المقــدادی و جــال زریــق) اســتخدام شــدند .آن هــا تاریـ ـ ــخ و ریاضیــات را در بنیــاد معلمـین (جــای کــه معلمــان وقــت از
انجــا تحصیــل یم کردنــد) و در دب�ی ســتان¬های عـراق درس یم دادند(.الزیــدی ،1978 ،ص)17 .

ف
أنیــس نصــویل ،در اواخــر ســال 1927م ،در بغــداد یــک کتــاب دریس ب ـرای مــاده تاریـ ـ ــخ تحــت عنــوان (الدولــه األمویــه � الشــام) نوشــت و توســط
ـ� کتــاب دربــاره قیــام امویــان و قلمــروی آنــان بــود ،ایــن کتــاب جــزو کتــاب هــای دریس آمـ ش
وزارت معــارف چــاپ شــد .مـ ت ن
ـوز� بود(.العمــری،1986 ،
ص )144 .امــا بــه علــت مذهـ بـی بــودن جامعــه ع ـر قا� بــه ویــژه وجــود جامعــه چشــمگ�ی ی اهــل تشــییع در ع ـراق و سـ ت
ـن� بــودن آنهــا ،باعــث واکنــش

روحانیــون و جامعــه شــد.
بــه گفتــه عبدالــرزاق حسـین از مورخــان عـراق ،ایــن کتــاب باعــث خشــم اهــل عـراق شــد ،همانطــور کــه اشــاره یم¬دهــد علــت فقــط نـ شـر کتــاب نبــوده،
بلکــه بــه تنــش میــان اموییــان و هاشــمیان برمیگــرده کــه کینــه دیرینــه در ایــن میــان وجــود دارد و بــه دوره¬هــای قبــل از اســام نـیز بــریم گــردد ،در طــول
تاریـ ـ ــخ اســام هــم عـراق بــا هاشــمیان پیونــد داشــته و بــر خــاف امویــان و گرایــش آنــان عمــل کــرده اســت .بعــد از نـ شـر کتــاب نصــویل دربــاره امویــان،
دوبــاره ایــن زخــم قدیــم را آتــش زد و باعــث خشــم عشــایر ،مذهبیــان و اهــایل عـراق شــد .جامعــه شــیعیان عـراق ایــن کتــاب را بــه یــک نــوع توهـین بــه
علویــان یم¬دیدند(.الحسـین  ،1988 ،ص )88 .از نــگاه آنــان کتــاب أنیــس نصــویل یــک شــکاف جدیــد میــان اهــل تسـنن و تشــیع را در عـراق بوجــود
یم آورد(.تریــپ ،2006 ،ص)105 .
در مقابــل نارضایـ تـی و تنفــر اهــل تشــییع از کتــاب ،وزیــر آمــوزش و پــرورش عـراق (عبدالمهــدی المنتفــی) دســتور اخـراج نصــویل و حــذف کتــاب در
کتــاب هــای آمـ ش
ـوز� دریس را صــادر کرد(.عامــری ،2009 ،ص)94 .
در مقابــل اخـراج نصــویل ،مدرســان معــارف بغــداد نـیز موضــع گرفتنــد و بــه تشــویق دانشــجویان پرداختنــد وتــا وزیــر و وزارت را قانــع کننــد کــه تصمیــم
ین
المعلم�) و دب�ی ســتان¬ها در  30کانون دوم 1927م ،تظاهرات را در پارک صالحیه
خود را در برابر نصویل الغا کند .البته دانشــجویان (بنیاد دار
بغــداد ایجــاد کردنــد و درخواســت الغــاء فرمــان اخ ـراج نصــویل شــدند ،ایــن تصمیــم وزرات را بــه "رسکــوب آزادی اندیشــه" نامیدنــد .در ادامــه
تظاهـرات ،بـ خ
ـر� از روحانیــون خواســتار آن بودنــد کــه دانشــجویان بیانیــه¬ای بـرای وزیــر بنویســند و از ایــن طریــق طلــب خــود را بــه وی برســانند،

گ
در مـ ت ن
ـ� بیانیــه (کــه  17دانشــجو بــه نماینــد� کل دانشــجویان ،آن را امضــا کــرده بودنــد) آمــده بــود کــه دانشــجویان قـرار اخـراج نصــویل را نــویع از
رسکــوب جنبــش فکــری یم داننــد و خواســتار برگشــت نصــویل هســتند(.الزیدی ،1978 ،ص)19 .
در ادامــه تظاه ـرات و رســیدن دانشــجویان بــه ورازت معــارف کــه در صــدد رســاندن پیــام دانشــجویان بــه وزیــر بودنــد ،مسـ ین
ـئول� از دانشــجویان
خواســتند کــه تظاهـرات بــه پیایــان برســانند ،امــا دانشــجویان ایــن طلــب را رد کردنــد و در مقابــل پلیــس و کارمنــدان دولــت بــا دانشــجویان درگـ یـر شــدند
ـجو� تبدیــل بــه
و در نهایــت تبدیــل بــه خشــونت جمــی شــد .هــر دو طــرف خشــونت را اعمــال کردنــد .البتــه بعــد از ایــن ،کــم کــم تظاه ـرات دانشـ ی
یــک فتنــه مذهـ بـی شــد .امــا دانشــجویان از تــرس تبدیــل شــدن تظاهـرات بــه یــک شــکاف بزرگـ تـر مذهـ بـی ،تظاهـرات خیابـ نـا� را پایــان دادن و فقــط در
داخــل مــدارس بــه نارضایـ تـی ادامــه دادنــد .امــا در مقابــل ،وزارت معــارف ،یــک هیئــت بــرریس رویدادهــای تظاهـرات و راه حــل مشــکالت را بــه ریاســت
(ســمرفیل) مشــاور انگلیــی در عـراق و عضویــت چنــد تــا از مسـ ین
ـئول� وزرات تشــکیل کــرد .امــا کار و برریس¬هــای هیئــت بــه طــور پیــش یم رفــت کــه
فتنــه طائـ فـی را در عـراق ابـراز یم¬کــرد ،تــا اینکــه عامــان و نماینــدگان دانشــجویان ،امــر را فهمیــدن و تظاهراتشــان بــه پایــان دادند(.عامــری،2009 ،
ص)3( )96 .
ایــن فعالیــت و بســیج دانشــجویان ،از آن لحــاظ قابــل اهمیــت اســت کــه حــس گــروه بــودن افـراد دانشــجویان و همــدیل آنــان بــا اســتاتید خــود ،یــک
نــوع از کار گــرویه بــود و ب ـرای مشــارکت بیشـ تـر دانشــجویان در عرصــه سیاســت ماننــد الگــو مانــد .در رخدادهــای بعــدی ،مالحظــه یم¬شــود کــه

ق
دانشــجویان در فعالیت¬هــای کــه علیــه اســتعمار انگلیــی و حکومــت هــای رسکوبگــر عـرا� راه افتــاد مشــارکت کردنــد .از همــه مهم¬تــر پدیــدآوردن
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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یــک نــوع دیگــر از جنگیــدن بــا اســتعمار بــود و واکنــش مســالمت آمـیز بــود برعکــس واکنــش هــای دیگــر آن زمــان.
آن چ�یز که دانشجویان را متحد کرد تهدید و رسکوب از یک طرف و حس گروه بودن و زمینه اجتمایع باعث واکنش دانشجویان شد ،این افراد
ماننــد یــک گــروه بســیج شــدند و بـرای منافــع و مطالــب خودشــان یــک کنــش جمــی را راه انداختنــد و هزینــه کنــش را هــم دادن .ایــن همــان دیــدگاه
ً
تیــی اســت بـرای صــورت گرفـ ت ن
ـا بــه آن اشــاره شــد.
ـ� یــک کنــش اجتمــایع کــه قبـ

 .3تظاهرات دانشجویان سال 1928م ،در قبال سفر الفرد موند یهودی به بغداد
تغیـ یـرات ســیایس گایه اوقــات عامــل اســایس ،یــک کنــش جمــی یم شــود ،اقدامــات مسـ ین
ـئول� و کارمنــدان دولــت بــر کنش¬هــای جمــی تأث�ی گــذار
ن
است(.اســکاچپول ،1388 ،ص )366 .بعــد از ش�وع جنــگ اول جهـ نـا� و تأســیس دولــت ع ـراق ،مســئله فلسـ ین
گمانه¬ز�¬هــا ب ـرا تأســیس
ـط� و
ـر� نقــش بـ ز
ـ� یا� داشــت .در آن دوره در
دولــت ارسائیــل و کشــمکش¬های میــان اعـراب و صهونیســت¬ها بــر سیاســت و تــوده مــردم در جامعــه عـ ب
عـراق روزنامه¬هــا ،نخبــگان و تشــکل¬های ســیایس اهمیــت زیــادی بــه الغاکــردن و تندیــد پیمــان بلفــور یم¬دادنــد و تالش¬هــای فـر ن
اوا� در ایــن راســتا
انجــام یم¬دادنــد .ایــن امــر باعــث از طریــق نخبــگان و بســیج¬کردن تــوده مــردم علیــه تشــکیل دولــت یهــودی در در فلسـ ین
ـط� انجــام یم¬شــد و از
جملــه آنــان دانشــجویان و بســیج مــدارس بــود .در دهــه اول تأســیس عـراق دانشــجویان عـراق بطــور گوناگــون ،ابـراز همــدیل از طریــق جمــع پــول و
کمــک¬ و همــکاری بــا عرب¬هــای فلسـ ین
ـط� کردند(.العمــری ،1986 ،ص)141 .
در ســال 1928م ،میــان شــبکه¬های خـ بـری و رســانه¬های محــی ،خـ بـر ســفر شــخصیت ســیایس یهــودی بــه نــام الفــرد مونــد بــه مناطــق خاورمیانــه
منتـ شـر شــد ،عـراق نـیز جــزو برنامــه مذکــور بــود .خـ بـر ســفر مونــد تأثـ یـر چشــمگ�ی ی در افــکار عمــویم جاگذاشــت .در میــان ش
ق�هــای جامعــه اســاتید و

ً
ـا بــا مسـ ین
ـئول� عـراق هماهنــگ کــرده
دانشــجویان ایــن ســفر را بــه یــک توهـین بـرای اعـراب و عـراق نــگاه یم¬کردنــد .مونــد بـرای ســفرش بــه عـراق قبـ
بــود و اجــازه ســفر را از پادشــاه عـراق ملــک فیصــل اول ،گرفتــه بــود و فیصــل از او اســتقبال کــرده بــود .البتــه خـ بـر اســتقبال فیصــل از مونــد توســط
ق
توه� ق
تل� شــد ،خ
ین
بر� از نخبگان معارض عرا� و تشــکل های ســیایس ن�یز این ســفر را به یک تهدید برای امنیت عراق اعالم
میل¬گرایان به یک
6ف�ایــر1928م ،خــود را بـرای اســتقبال بــزرگ
کردنــد و بـرای همــان امــر عراقیــان بـرای تظاهـرات بســیج کردنــد .از طــرف دیگــر یهودیــان عـراق ،در ب
از الفــرد مونــد تهیــه یم¬کردنــد و طبــق برنامــه مونــد در 8ف�ایــر1928م ،وارد عـراق شود(.السـ ن
ـودا� ،1980 ،ص()67 .الربیــی ،2017،ص)240 .
ب
دانشــجویان البتــه بــا تشــویق احـزاب ســیایس و باشــگاه "تضامن"میل¬گـرا ،بــا شــنیدن ایــن خـ بـر ،بیشـ تـر خشـ ین
ـمگ� شــدند .دانشــجویان در مؤسســه
تربیــت معلــم (دار المعلمـین ) ،دب�ی ســتان هــای بغــداد و دانشــکده حقــوق بـ یـرون آمدنــد و اجتمــاع بــزرگ را بـرای ممانعــت از ســفر مونــد انجــام دادنــد،
8ف�ایــر 1928آمــاده ســاختند(.الزیدی ،1978 ،ص)24 .
آن هــا بــه ســوی باشــگاه تضامــن رفتنــد و خــود را بـرای "تظاهـرات بــزرگ" در روز ب
روز 28ف�ایر ،دانشــجویان خیابان بزرگ رشــید بغداد را گرفتند و شــعارهای پشـ ن
ـتیبا� از فلسـ ین
ـط� ،عرب و ضدصهیونیسـ تـی و اســتنکار ســفر موند
ب
را رفــع کردنــد ،ایــن تظاه ـرات ب ـرای دولــت وقــت کــه نخســت وزیــر آن عبدالمحســن ســعدون بــود ،خوش¬آینــد نبــود ،از یــک طــرف باعــث خشــم
ً
انگلیس یم¬شــد و از طرف دیگر کابینۀ ســعدون به کابینۀ طرفدار انگلیس در افکار عمویم عراق قبال شــناخته شــده بود .بنابراین کارمندان دولت
بــه شــدت از مونــد حمایــت کردنــد ،پلیــس و مأمــوران امنیـ تـی را در حمایــت و حفاظــت از آن ق ـرار داد .از طــرف دیگــر ب ـرای کاهــش خشــم مــردم و
دانشــجویان ،تصمیم گرفت موند را به صورت مخفیانه به مکان مناســب و دور از تظاهرات بفرســتند .و ین
هم� کار را کردند و وی را به یک مرکز
ت
نارضای�-هــا ،دولــت خشــونت را اعمــال کــرد و دســتور بسـ ت ن
ـ� ورودی باشــگاه (تضامــن) و
انگلیس¬هــا در بغــداد بدرقــه نمودنــد .امــا بـرای رسکــوب
تبعیدکــردن رئیــس باشــگاه یوســف زینــل بــه علــت تشــویق و بســیج دانشــجویان در بغــداد بــه بــره را صــادر کــرد .در نهایــت  35دانشــجو را دســتگ�ی
کــرد و از طریــق ن وهــای انتظــایم دانشــجویان را رسکــوب و تظاهـرات را در همــان روز پایــان داد(.السـ ن
ـودا� ،1980 ،ص)69 .
�ی
ـجو� وســیع تــر شــد و روحانیــون و نخبــگان ســیایس نـیز بــه تظاهـرات پیوســتند و ش�کــت نمودنــد .در مقابــل
امــا در روزهــای بعــدی ،تظاهـرات دانشـ ی
دولــت وقــت ،دســتور تفریــق متظاهریــن و دســتگ�ی ی روحانیــون را صــادر کــرد و دســتور اخ ـراج کــردن دانشــجویان ش�کــت کننــده را در تظاه ـرات
هــم صــادر کــرد .روزنامه-هــا نـیز (ماننــد روزنامه¬هــای النهضــه و شــعب) و حــزب شــعب بــه ریاســت یاسـین الهاشــی ،بــه شــدت تصمیــم دولــت را
مــورد انتقــاد قـرار دادنــد ،حــزب وطـین بــه ریاســت ســعید الحــاج نـیز از حکومــت عـراق خواســت کــه دســتورات صــادر شــده علیــه متظاهریــن را الغــاء
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کنــد .حکمــت ســلیمان کــه وزیــر دادگسـ تـری وزارت ســعدون بــود از موضــع دولــت ســعدون انتقــاد کــرد و اســتعفاء داد ،اگرچــه نخســت وزیــر اســتعفاء
ســلیمان را نپذیرفــت .در نهایــت بعــد از  3مــاه از تظاهـرات ،دولــت بــا یــک بیانیــه جدیــد تصمیمــات ســابق خــود را الغــا کرد(.السـ ن
ـودا� ،1980 ،ص.
)71

8ف�ایر ،از لحاظ اجتمایع و سیایس باعث تغی�ی افکار عمویم علیه دولت گردید و یک چالش بزرگ چند ماهه
در نتیجه تظاهرات دانشجویان ب
را بـرای آن ایجــاد کــرد .عــاوه بــر آن ،الفــرد مونــد نـیز بــه صــورت مخفیانــه در مــدت کمـ تـر از یــک هفتــه عـراق را تــرک نمــود.

نتیجه¬گ�ی
ی
در نتیجــه یم¬تــوان گفــت محرومیــت اف ـراد از منافــع و منابــع و تغیـ یـرات ســیایس و رسکوبگ ـر یا� دولــت از یــک طــرف و ســازمان¬های گوناگــون و
تشــکل¬های عـراق ،از طــرف دیگــر ،نقــش بـ ز
ـ� یا� در بســیج دانشــجویان داشــتند ،دانشــجویان بیشـ تـر بــه عنــوان ابـزار ســیایس مــورد اســتفاده رجــال
ـجو� بطــور کیل یم¬تــوان اســتنباط کــرد کــه فضــای فضــای ســیایس
ســیایس و تشــکل¬ها قرارگرفته¬انــد .در رخدادهــای مرتبــط بــه تظاهـرات دانشـ ی

نقــش تعیـین کننــده را در کنش¬هــای جمــی و بســیج تــوده مــردم داشــت..

البتــه بــا اســتناد بــه تحلیــل مفاهیــم ماننــد رسکوب/تســهيل ،در رخدادهــای دوره مــورد پژوهــش حــا�ض  ،یم¬تــوان گفــت کــه رسکــوب و تســهیل دولـ تـی
در قبــال تظاهرکننــدگان ،نقــش در حجــم و شــدت تظاه ـرات را ایجــاد کــرده اســت .اگــر ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــود ،رسکــوب دولــت انگلیــس و
دولــت عـراق در برابــر دانشــجویان بیشـ تـر علــت افزایــش تظاهـرات گردیــد و فعالیت¬هــای دانشــجویان را بــه مثابــه یــک ابـزار ســیایس مــورد اســتفاده
ســازمان هــا و گــروه هــای ســیایس قـرارداد .خــود رسکــوب دولت¬هــای انگلیــس و عـراق در برابــر مــردم ،تحــت عنــوان قیمومــت عـراق و رسکوبکــردن
دانشــجویان بطــور ویــژه ،حــس گــرویه و بســیج شــدن بـرای تظاهـرات را در عقیــده کنشــگران و دانشــجویان ایجــاد کــرد.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن تظاهـرات آن بــود کــه کنــش دانشــجویان در ایــن دوره تاریـ ـ ــخ معــارص عـراق ،بیشـ تـر ســیایس بــود و تحــوالت ســیایس عامــل
گ
گ
ـجو�
اصــی کنش¬هــای جمــی بــود و دانشــجویان را بســوی تظاه ـرات را وادار نمــود .چ ـرا کــه دانشــجویان ب ـرای زنــد� روزمــره یــا زنــد� دانشـ ی
تظاه ـرات را انجــام ندانــد ،بلکــه یــک کاســه کــردن منافــع خودشــان در عرصــه منافــع جامعــه و تــوده مــردم باعــث شــد در تظاه ـرات ش�کــت کننــد

اگرچــه در ایــن امــر نیم¬تــوان نقــش اســاتید و کنشــگران تشــکل¬ها و تشــویق آنــان را نادیــده گرفــت.

حاشیه ها
 .1چارلــز تیــی در ســال  1929تولــد یافتــه و در دانشــگاهای هــاروارد و آکســفورد تحصیــل کــرده اســت .وی در دانشــگاه میشــیگان و مدرســه
جدیــد تحقیقــات اجتمــایع تدریــس کــرده و از جملــه اثارهــای تیــی :از بســیج تــا انقــاب ( ,)1978ســاختارهای بــزرگ ,فرایندهــای کالن و مقایســه
هــای عظیــم( ,)1985فرانســوی ســت�یز ه جــو( ,)1986انقــاب هــای اروپـ یـا�( ,)1993شــهر هــا و ظهــور دولــت هــا در اروپــا( ,)1994و نابرابــری
پایــدار(( .)1998تیــی ,1388 ,ص)9 .
. 2انیــس زکریــا نصــویل یــی از نویســندگان معــروف لبنـ نـا� بــود ,بیشـ تـر بــه بــرریس تاریـ ـ ــخ عــرب اهمیــت یم داد ,و کتــاب هــای بنــام هــای (هــال,
المقتطــف و الزه ـرا) را نوشــت .او ابتــدا در اســتان موصــل درس یم داد بعــدا بــه بغــداد منتقــل شــد(.العمری ,1986 ,ص)146 .
. 2الفــرد مونــد یــک یهــودی صهیونیســت انگلیــی بــود ,همچن ـین تجــار بــزرگ شــناخته یم شــد ,در ســفرهای خــودش اهمیــت زیــادی بــه آرمــان
هــای صهیونیسـ تـی یم داد ,مــرد بــا نفــوذ بــود در میــان شــخصیت هــای ســیایس بریتانیــا ,همچنـین دوسـ تـی زیــادی بــا ملــک فیصــل عـراق هــم داشــت.
(الزیــدی ,1978 ,ص)24 .
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پوختەی توێژینەوەکە

ن �ێژ
�ن
ت
وو� ،هەروەهــا چەندیــن ڕووداوی
ناوچــەی هەڵەبجــە بــە گشــی دەوڵەمەنــدە بــە چەندیــن شــوێ شــوێنەواری ســەردەمە جیــاوازەکا� مــر ي
ـوێنەواریەکا� ســەردەیم ئیســایم بریتیــە لــە گۆڕسـ ن
ن
�ێژ
ـتا� گونــدی عەبابەی ـ�ێ  .ئــەم گونــدە
وو� لــەم ناوچەیــە ڕویانــداوە .یەکێــک لــە پاشــماوە شـ
مــر ی
ڵ
خۆرهە� ت� شــاری ههڵهبجهو()3كم لێیهوه دووره ،دەکەوێتە دامێ�ن چیای شـ نـروێ .گۆڕسـ ن
ـتا� گوندی عهبابهیلێ دەکەوێتە باشــووری
دەکەوێتە
ن
خۆرئــاوای گوندەکــە و ڕووبەرەکــەی نزیکەی()٢دۆنــم دەبێــت ،زیاتــر لــە( )٢٠٠گــۆڕی کــۆن و نـ �
ادەکا�
ـو� تێدایــە ,هەندێــک لــەو گۆڕانــە گــۆڕی بەگـز
ێ
ن
ـێخەکا� ئــەو ناوچەیــەن.
بنەماڵــەی جافــە و هەندێــی تریــان گــۆڕی شـ
ن
مـ �ێژـرووی گۆڕسـ ن
ـتا� عەبابەی ـ�ێ بــە گوێــرەی ت
ـینەکا� ســەر کێلــە نەخشــێندراوەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ ١١٤٣ک ـ ١٧٢٩ز .ئــەم شــوێنە بــە
کۆن�یــن نوسـ
ـتا�(ابوعبیدە االنصــاری) نــاوی دەرکــردووە ،لــە بــەر بـ ن
گۆڕسـ ن
ـوو� گۆڕێــک کــە لەالیــەن خەلــی ناوچەکــەو هەندێــک لــە ســەرچاوەکان بــە گــۆڕی ئەبــو
عوبەیــدەی ئەنصــاری نــارساوە ،گوایــە لــە ت
کا� هاتـین ســوپای ئیســام بــۆ ئــەو ناوچەیــە ،لــەم شــوێنە نـ �ێژـرراوە .هەرلەبــەر ئەمــەش وایکــردووە پ�ی ۆزیــەک
ن
ن
ادەکا� جــاف مردووەکانیــان لــەم گۆڕســتانەدا بنـ �ێژـرن.
ـێخەکا� ئــەم ناوچەیــە و بەگـز
بــە شــوێنەکە بــدات و شـ
ن
اوەکا� ئــەم گۆڕســتانە لــە رووی هونــەری هەڵکۆل ـین و جــۆری نەخــش و نوســینەکان.
لــەم توێژینەوەیــەدا تیشــک دەخەینــە ســەر کێلــە نەخشــێندر
هەروەهــا خوێندنــەوەی نوســینەکان بــە ئامانــیج بــە دیارخســت�ن مـ �ێژـرووی گــۆڕەکان و ناوچەکــە .هیواداریــن ئــەم توێژینــەوە شــوێنەوارییە مەیدانیــە

ببێتــە پەڕەیــەک لــە خەرمـ نـا� مـ �ێژـرووی هەڵەبجــە بنووســێتەوە.
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عبابيل
مق�ة قرية
كتابة ونقوش عىل شواهد القبور ب
ي
)(دراسة ميدانية

�العر
ملخص البحث باللغة
بي

ف
، حيــث وقعــت ي� المنطقــة احــداث تاريخيــة كثـ يـرة،تعــد منطقــة حلبجــة مــن المناطــق الغنيــة بالمواقــع االثريــة والـ ت يـى تعــود اىل فـ تـرات زمنيــة مختلفــة
ف
ف
)كــم ي� ســفح جبــل شـ نـروى3(ويعــد مقـ بـرة قريــة عبابيـ يـ� احــد اهــم المواقــع االثريــة االســامية ي� المنطقــة والـ ت يـى تقــع اىل ش�ق المدينــة عــى بعد
.جنــوب غــرب القريــة
) قـ بـر بـ ي ن200(  وتوجــد فيهــا اكـ ثـر مــن،2)م5000( تبلــغ مســاحة المقـ بـرة
ـ� قديــم وجديــد وقســم مــن هــذه القبــور تعــود اىل شــيوخ ورؤســاء عشـ يـرة
.الجــاف ف ي� المنطقــة
ف
 وتعــرف باســم مقـ بـرة أبــا،م1729/ـه1143و� ضــوء احــدى الكتابــات المنقوشــة عــى شــواهد قبــور المقـ بـرة المذكــورة تعــود تاري ـ ــخ المقـ بـرة اىل ســنة
ي
ف
ـال المنطقــة وكذلــك وردت بعــض االشــارات ي� كتــب المراجــع الـ ت يـى
عبيــدة االنصــاري وذلــك لوجــود قـ بـر معــروف ومشــهور بقـ بـر أبــا عبيــدة عنــد اهـ ي
. لذلــك ارتــأت شــيوخ المنطقــة بدفــن موتاهــم ف ي� هــذه المقـ بـرة نظـرا لقدســيتها،تناولــت منطقــة حلبجــة
ف
ـواح الفنيــة وخاصــة
مــن خــال الدراســة نحــاول ان نســلط الضــوء عــى شــواهد القبــور وخاصــة المنقوشــة منهــا ي� مقـ بـرة قريــة عبابيـ يـ� مــن النـ ي
.النحــت والنقــوش وكذلــك ق ـراءة الكتابــات بهــدف الحصــول عــى تواريـ ـ ــخ القبــور ومــن خاللهــا معرفــة تاريـ ـ ــخ المنطقــة

Writing and inscriptions on gravestones Tomb of Ababili village
A field study
Summary of research in English
The Halabja region is one of the richest sites in archaeological sites dating back to different periods of
time, Where many historic events took place in the region, The tomb of the village of Ababili is one of the most
important Islamic sites in the region, which is located to the east of the city, about 3 km in the foot of Mount
Shenrwe southwest of the village.
The cemetery is 5000 square meters in size, with more than 200 graves between old and new and some of
these tombs belonging to the elders and heads of the Jaf tribe in the region. In the light of one of the inscriptions inscribed on the tombstones of the cemetery, the date of the tomb dates back to 1143 AH / 1729 AD, And
known as the tomb of Abu Ubaida al-Ansari, because of the tomb known and famous tomb of Abu Ubaida in
the people of the region as well as some references in the reference books that dealt with Halabja, Therefore,
the elders of the region decided to bury their dead in this cemetery because of its sanctity.
Through the study we try to highlight the tombstones, especially carved in the cemetery of the village of Ababili
from the technical aspects, especially sculpture and engravings as well as reading the writings in order to obtain the dates of graves and through the knowledge of the history of the region.
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پێشەیک

ڵ
ڵ
ت
فەرمانڕەوایە� عوسمانیەکان دروستکراوە ،بە�م لەوانەیە لە داهاتوودا
تا ئێستا باوەڕوایە کە هەڵەبجە لە سا� ١٧٠٠ز و لە سەردەیم
هەڵکۆیـین شــوێنەواری لــەم ناوچەیــەدا ئــەم بۆچوونــە یــەکال� بکاتــەوە ،بێگومــان بـ ن
ـوو� چەندیــن پاشــماوەی شــوێنەواری لــەم ناوچەیــەدا بەڵگــەی
ی
ت
�یژ
ئــەوەن کــە هەڵەبجــە �ێژ
م�ووییــەیک زۆر کۆنـ تـری هەیــە ،هەڵەبجــە بــە هــۆی شــوێنگەی جوگرافییەکەیــەوە کــە شــوێنێیک ســرات ی هەبووەودەکەوێتــە
هێــی ســنوری نێــوان عـ ێ�ـراق و ئـ ێ�ـران بــەردەوام ڕۆیل هەبــووە لــە ڕووداوە �ێژ
م�ووییــەکان.
ـاوەدا� لــەم ناوچەیــە هەبــووە ،بـ ن
ن
ـوو� مــەزاری ئەبوعوبەیــدەی
لــە مـ �ێژـرووی ئیسالمیشــدا ناوچــەی هەڵەبجــە وگونــدی عەبابەیـ�ێ ڕۆلیــان هەبــووەو ئـ

ن
ت
ـتەجێبوو� فەرمانڕەوایـ نـا� م�ی نیشــینە کوردییــەکان
گرنگ�یــن مەڵبەنــدی نیشـ
ئەنصــاری بەڵگــەی ئــەم بابەتەیــە .لــە مـ �ێژـرووی نوێشــدا هەڵەبجــە
ن
ـایە� دیــاری عەشــر ت
وبنەماڵــەی جافــەکان بــووە ،لــەم ناوچەیــەدا چەندیــن کەسـ ت
ڕووداوەکا� مـ �ێژـرووی ئــەم ناوچەیــەدا
یە� جــاف ژیــاون کــە ڕۆلیــان لــە
هەبــووە ،وەک محمــد پاشــای جــاف ،محمــود پاشــای جــاف ،عوســمان پاشــای جــاف وە عادیلــە خـ نـا� خـ �ێزـر نا� عوســمان پاشــا.
ئــەم توێژینەوەیــە بەشــێیک کەمــە لــە تــەواوی شــوێنەواری گۆڕسـ ن
ـتا� گونــدی عەبابیـ�ێ  ،کــە لــە کــۆی نزیکەی()٢٠کێــل لــەم گۆڕســتانە تەنها()٦دانــە
م�وویــەیک کـ ن
کێــل بــە نمونــە وەرگـ یـراوە ،لــە بەرئــەوەی ئــەم گۆڕســتانە �ێژ
ـۆ� هەیــە کــە نزیکەی()٣٠٠ســاڵ دەبێــت ،بۆیــە دەکرێــت بــە چەنــد بەشــێیک تــر
و بــە شــیکردنەوەی زیاتــر درێــژە بــەم بابەتــە بدەیــن.
هیواداریــن ئــەم توێژینــەوە شــوێنەوارییە مەیدانیــە ببێتــە پەڕەیــەک لــە خەرمـ نـا� مـ �ێژـرووی هەڵەبجــە بنووســێتەوە ،بــە تایبــەت دەربــارەی نــاوی
هەڵەبجــە .بێگومــان هەرتوێژینەوەیەکیــش کێشــە وگرفـ تـی خــۆێ هەیــە ب ێ
و� کــەم وکــوڕی نیــە ،لــەم توێژینەوەیــەدا زیاتــر پێویسـ تـی بــە کات هەبــوو بــۆ
ـۆڕەکا� گۆڕسـ ن
ن
ن
ـتا� عەبابەیـ�ێ  .بەهیــوای ئەوەیــن لــە داهاتــوودا توێژینەوەکــە تــەواو بکەیــن
ـینەکا� ســەر کێلــە گـ
خوێندنــەوەو شــیکردنەوەی نــاوو نوسـ
بــە شــیکاری زیاتــرو توێژینــەوەی کێلـ ن
ـەکا� تــر کــە مــاون.

ف
پێگهی جوگرا� و ناوی ههڵهبجه

ڵ
ن
کوردستا� �
پارێزگای ههڵهبجه دهكهوێته به ش
� خۆرهە� ت�
ع�اق ،ل ه ڕووی خولگهی گهردوونیهوه دهكهوێت ه نێوان هێیل درێژی()46،12-45،40
ێ
ڵ
ن
ه خۆرهە�ت ،و ههردوو هێیل پا�()35،30-34.55ه له باكوور .تێكڕای ڕووبهرهكهی()1523كم)1 (.2
ڵ
ـە� ت� شــاری سـ ن
ههڵهبج ـه یهكێك ـ ه لــە پارێ ـز ن
ـلێما� ب ـه
گاكا� ههرێــی كوردســتان ،ل ـ ه ڕووی پێكهات ـهی جوگرافی ـهوه دهكهوێت ـ ه باشــووری خۆرهـ
ڵ
ڵ
ڵ
ـە�ت وباشــوورەوە بـ ه چیـ ن
ـاكا� ههورامــان و شـ نـروێ و با�مبــۆ دهوره دراوه و هاوســنوره لهگـهڵ وو� ت�
دووری()83كــم .ههروههــا لـه باكــوورو خۆرهـ
ئـ ێ�ـران ب ـه درێژ یا�()75كــم)2(.

نەخشەی()١

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ناوی ههڵهبجه

چهنــد بۆچوونێــی جیــاواز ل ـ ه س ـهر نــاوی هەڵەبجــە ه هی ـهو تــا ئێســتا رەگ و ڕیشــەی راســتەقینەی ناوەکــەی لهالیــەن نووس ـهران و توێژهرانــەوە
ی ـهكال� نەکراوەتــەوە ،ل ـه بهرئ ـهوهی ل ـه س ـهر یهكێــك ل ـ ه كێل ـه ن
كا� ك ـ ه ل ـهم توێژینهوهی ـهدا بــایس لێوهك ـراوه ،ئاماژهی ـهك ب ـ ه ناوێــک ک ـراوە لەوانەیــە
ی
ن
ببێتــە بۆچوونێــی تــازە ســەبارەت بــە نــاوی ههڵهبجـه ،بۆیـه بـه پێویســتمان زا� بۆچوونـهكان بخهینـهڕوو دواتــر بـهراوردی بكهیــن لهگـهڵ ئـهو نــاوهی
ك ـه ل ـه س ـهر كێلهك ـه هاتــووه ،بــۆ ئ ـهوهی لهگــەڵ یهكێــك ل ـه بۆچوون ـهكان نزیــی بكهین ـهوهو ب ـه بهڵگ ـ ه پشــت ئهســتوری بكهیــن.
ههندێك لهو ڕاو بۆچوونانهی کە دهربارهی ڕیشهی ناوی ههڵهبجه هاتوون:
(.1عجــب جــاه) ووش ـهیهیك فارســیه وات ـ ه شــوێنێیك سهرســووڕێنهر ،ئهم ـهش ب ـه هــۆی ئ ـهوهی ك ـه شــوێنێیك ئــاوو ه ـهوا خۆش ـهو بهرووبــویم زهوی
چــایك ه هی ـه.

ڵ
(.2حهلهب  +چه) به واتای حهله� بچوك ،خاوه ن
نا� ئهم بۆچوون ه پێیان وایە ناوی ههڵهبج ه لە ناوی شاری (حهلهب)ی وو� ت� شام هاتووە.
ب
ڵ
ن
(.3ههڵۆ  +جێ
وا� كردووه.
�) ب ه واتای جێگای ههڵۆ ،گوای ه مهبهست ههڵۆخا� ئهرده�نیی ه كه ماوهیهك ل ه ناوچهكهدا فهرمانڕه ی
ت
پێش� با�غ ههڵووژهی زۆر تێدا بووه([.)]3
(.4ههڵووژه) گوایه ههڵهبج ه

ڵ
ـما� و قاجــاری بـ ه ئەڵهبجـه نــاوی هاتــووه ،هــەروەک لــە ســاڵنامەی موصــی عوسـ ن
(.5البجـه) لهالیـهن هـهردوو دهوڵـه ت� عوسـ ن
ـما� ســا� ١٣٣٠ک
ئامــاژەی پێکـراوە([.)]4
ق
ن
�ن
أ� شــجاع
(.6ئالــب +جــا) واتـ ه شــوێ ئالــب .گوایـه لـ ه نــاوی یهكێــك فهرمانڕهوایــا� سـهلجوو�([)]5ب ه ناوی(الســلطان عضــد الدولــة الــپ أرســان ب ي
محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجق٤٥٥ــ٤٦٥ک)هاتووە([.)]6
ڵ
(.٧عالــپ  +جــاه) ماناکــەی وەک ووشــە واتــە شــوێ�ن عالــپ ،بــە�م لـ �ـر
ێەدا بــە شــێوەی ناوێــی لێکــدراو هاتــووە ،لەوانەیــە نــاوی هەڵەبجــەی ئێســتا لــەم
ڵ
ـە�م دیــارە لــە بۆچـ ن
نــاوە هاتبێــت ،هەروەهــا ئــەم نــاوە نزیکــە لــە هــەردوو بۆچـ ن
ـوو� (ئالپجــاه) نزیکـ تـرە و لەوانەیــە لــە
ـوو� ناوی(عجبجــاه – ئالپجــاه) بـ
بنچینــەدا (عالپجــاه) بــوو بێــت و پیـ تـی(ع) لــە زمـ نـا� فــاریس و هەنــدێ جــار لــە زمـ نـا� کوردیــش بــە ت
پی�(ئــ) ئاخاوتـین پێدەکرێــت و ببێتە(ئالپجــاه) دواتــر
بــە تێپــەڕ بـ ن
ـوو� ڕۆژگار بــوو بێتە(ئالپجــه) و(البجه)و(هەڵەبجــه).

گوندی عهبابه ێ
یل و گۆڕستانهكهی

ڵ
گونــدی عهبابهی ـ�ێ یهكێك ـ ه ل ـ ه گونــده نزیك ـه ن
كا� خۆرهــە� ت� شــاری ههڵهبج ـه و()3كــم لێی ـهوه دووره ،دەکەوێتــە دامێ ـین چیــای شـ نـروێ .ل ـه
�
گ�یی ـهو ه ڕاســتهوخۆ س ـهر ب ـ ه ههڵهبج ـ ه بــووه([ .)]7بۆچوونێــك ههی ـ ه ك ـ ه گوای ـه ل ـ ه پێشــدا ئ ـهو گونــده ناوێــی تــری ههبــووه
پێشــدا لــە ڕووی كار ێ ڕ
ڵ
ب ـه ناوی(ســازگار) ،ب ـه�م دوای هات ـین ســوپای موســوڵمانان بــۆ ئ ـهم ناوچ هی ـ ه و ناشــت�ن كهســایه ت�(ابو عبیــده االنصــاری) ل ـهو گونــد ه وورد ه وورده
ناوهكـهی گــۆڕاوه بۆ(ابــا عبیــده) دواتــر بـه هــۆی گــۆڕ نا� زمانـه ن
وا� گــۆڕدراوه بــۆ عهبابهیـ�ێ ([ .)]8لـه سـهر گــۆڕی ئـهو كهســایهتیهش(ابوعبیدهاالنصا
ڵ
ری) لهالی ـهن ســلیم پاشــای بابــان گڵكۆی ـهك دروســتكراو ه ل ـه ســا� 1160ك١٧٤٧ -ز ل ـهو كات ـ ه عهبابهی ـ�ێ گوندێــی گ ـهوره بــووه([.)]9
ـتا� گونــدی عهبابهیـ�ێ دەکەوێتــە باشــووری خۆرئــاوای گوندەکــە ،ڕووبەرەکــەی نزیکەی()٢دۆنــم دەبێــت ،زیاتــر لــە( )٢٠٠گــۆڕی کــۆن و نـ �
گۆڕسـ ن
ـو�
ێ
ن
ن
ـێخەکا� ئــەو ناوچەیــەن ,ئــەم گۆڕســتانە ســەرچاوەی
ادەکا� بنەماڵــەی جافــە وهەندێــی تریــان گــۆڕی شـ
تێدایــە ,هەندێــک لــەو گۆڕانــە گــۆڕی بەگـز
ـوو� دارودرخــت و ســەوزا� زۆر وهەروەهــا بـ ن
کا� لێیــەو شــوێنەکەی بــەرزە و بەســەر هەڵەبجــەدا دەڕوانێــت ,بــە هــۆی شــوێنەکەی و بـ ن
ئــاوی ن
ـوو�
ی
گڵکــۆی (ابــو عبیــدە االنصاری)لەالیــەن خەڵــی ناوچەکــەو هەندێــک لــە ســەرچاوەکان بــە گــۆڕی ئەبوعوبەیــدەی ئەنصــاری نــارساوە ،گوایــە لــە ت
کا�
ن
ن
ادەکا�
ـێخەکا� ئــەم ناوچەیــە و بەگـز
هاتـین ســوپای ئیســام بــۆ ئــەو ناوچەیــە ،لــەم شــوێنە نـ �ێژـرراوە .کــە وایکــردووە پ�ی ۆزیــەک بــە شــوێنەکە بــدات و شـ
ڵ
ن
ـتکرد� ڕێگایــەک بــە ناویــدا
جــاف مردووەکانیــان لــەم گۆڕســتانەدا بنـ �ێژـرن .جــاران ئــەم گۆڕســتانە لــە یــەک بــەش پێکهاتبــوو ,بــە�م ئێســتا بــە هــۆی دروسـ
گۆڕســتانەکەی کــردووە بــە دوو بەشــەوە.
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وێنەی()١

خــودی ئـهم گۆڕســتانهو گوندهكـه لـه الیـهن بهڕێوهب هرایـه ت� شــوێنهواری عـ �ـر قا� لـه بـهرواری  1948-2-16لـه ڕۆژنامهی(الوقائــع العراقیه)ڕاگهیانـ ن
ـد�
ێ
شــوێنهواری بۆ كراوه ،وهك شــوێنێیك شــوێنهواری ناســێندراوه ب ه ناوی(ابو عبیده االنصاری)([.)]10

ن
ن
ێ
عەبابەیل
چەند نمونەیەک لە کێلە گۆڕەکا� گۆڕستا�
گۆڕی یەکەم  :کێیل یەکەم

ت
ش
ـەرە� چــوار دێــڕ نــوورساوە,
ـە� نــوک تــیژە ،لــە ڕووی نــاوەوەی بــە خە�(نەســخ)ی عـ ب
ئــەم کێلــە شــێوەکەی الکێشــەییە و بــە� ســەرەوەی سێگۆشـ ی
هەریــەک لــەم دێڕانــە لــە نــاو شــێوە الکێشــەیەیک نەخشــێندراودا بــە شــێوەی دیار(بــارز) هەڵکەنــدراوە.
ن
نوسینەکا� ئەم کێلە ین
بریت�
دێڕە
هذا بق� المغفور المرحوم
شيخ حيدر ابن شيخ
عبدهللا غفر لهما
]1143ه]
واتە ئەمە گۆڕی [خوا] لێخۆشبوو
شێخ حەیدەر کوڕی شێخ
عەبدووڵالیە ]خودا] لە هەردووکیان خۆش بێت
ڵ
]سا�] ] ١١٤٣ک]
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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کۆن�یــن گــۆڕی گۆڕسـ ن
م�ووییــەوە ئــەم گــۆڕە ت
ـتا� گونــدی عەبابەیلێیــە ،کــە �ێژ
لــە ڕووی �ێژ
م�ووەکــەی بــۆ نزیکەی()٣٠٠ســاڵ لەمەوبــەر دەگەڕێتــەوە،
لەوانــە مـ �ێژـرووی ئــەم گۆڕســتانە ت
کۆن�یــش بێــت ،چونکــە هەنــدێ لــە کێلــەکان لــە شــوێ�ن خۆیــان نەمــاون وە بەشــێکیان شــکاون ،یــا لەوانــە گــۆڕی کۆنـ تـر

ڵ
هەببوبێــت بــە�م نەخــش و نووســی�ن لــە ســەر نەکرابێــت.

ڵ
ن
ـێخەکا� ئــەم ناوچەیــە ولــە ســا�  ١١٤٣ک١٧٣٠ز.دا کـ چ
دوا� کــردووە .ئەمــەش ئــەوە
بــە ناوەکەیــدا دیــارە کــە ئەمــە گــۆڕی یەکێکــە لــە شـ
ـۆ� ی
دەردەخــات کــە ناوچــەی هەڵەبجــە دەوروبــەری بــەر لە()٣٠٠ســاڵ بـ یـری ئایی ـین و دینــداری تێیــدا بەهـ �ێزـر بــووە.

ئــەم کێلــە لــە ڕووی نــاوەوەی بــە نووسی�ن (نەســخ)ی ێ
س دێــڕ نــوورساوە ،بــە هەمــان شــێوەی کێــی یەکــەم دێــڕەکان لــە نــاو شــێوە الکێشــەیەکدا
ن
ـینەکا� ئــەم کێلــە بریت ـین لــە دەســتەواژەی شــایەدوومان (دوو شــەهادەتەکە)
هەڵکەنــدراون .دێــڕە نووسـ
اشهد ان ال اله اال
هللا واشهد ان
محمد رسول هللا

ڵ
پشـ تـی ئــەم کێلــە بــە نەخشــێیک رووەیک ڕازێندراوەتــەوە ،کــە پێکهاتــووە لــە گــو� شــێوە شــەش پەلــک ،پەلــی گوڵەکانیــش لــە شــێوەی بادەمیــە ،لــە
ڵ
ـو� لەخۆگرتــووەو لــە ن
الکا� بازنەکــەدا وەکــو چێوەیــەک بــەم جــۆرە گوڵــە
ناوەڕاسـ تـی کێلەکــەدا بازنەیــەیک گــەورە نەخشــکراوە کــە وێنــەی شــەش گـ
شــەش پەلکییــە نەخشــکراوە.
ڕازاندنــەوەی کێلــە گــۆڕەکان لــەو ســەردەمە دەسـ تـرنگی�ن وەســتاو هونەرمـ ن
ـە� کــورد لــە ناوچــەی هەڵەبجــە دەردەخــات ،کــە ئەوانیــش لــە ڕووی
ڕ
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ڵ
ڵ
اوس ،ســەرەڕای نائــارایم داگ کـ ن
وو�تـ نـا� در ێ
ـرد� یــەک لــەدوای یــەیک ناوچەکــە لەالیــان وو�تـ نـا� دەوروبــەرەوە.
هونەریــەوە هیچیــان کەمـ تـر نەبــووە لــە
�ی

ت
ت
ش
�ن
ـەرە� نەخشــکراوە ،دێــڕەکان
ئــەم کێلــە شــێوەکەی الکێشــەییەو بــە� ســەرەوەی گۆشــەی تــیژە ،ڕووەکــەی بــە نووســی خە�(ثلــث الم�اكــب)ی عـ ب
دابەشــبوون بــۆ پێنــج بــەش ،دێــڕی یەکــەم لــە بـ ش
ـە� ســەرەوەی کێلەکــە لــە نــاو سێگۆشــەیەک نــوورساوە ،چــوار دێڕەکــەی تــر لــە نــاو یــەک الکێشــەی
ڵ
ڵ
گــەورەدان و هەریــەک لــە دێڕەکانیــش لــە نــاو الکێشــەیەیک ســەربەخۆدا نــورساون .چێــوەی ئــەم کێلــە بــە نەخـ شـی رووەیک گــوڵ وگــە�و خونچــەو چــی

یە� بــە دوای یەکــدا نەخشــکراوە .کۆتـ یـا� نوکــە ت�یژەکــەی بــە گوڵێــی کـراوە بــە کۆتــا هاتــووە.
باریــک بــە شــێوەی زنجــر ی
ڵ
ن
ـتپێکرد� ژیانێــی هەتــا هەتاییــە لــە نــاو گــوڵ و بـ خ
ـا�
وێنەکێشـ نـا� شــێوەی گــوڵ و گــە�ی رووەیک هێمایــە بــۆ دووبــارە ژیانــەوە واتــە ژیـ نـا� دواڕۆژو دەسـ
بەهەشتدا([.)]11
ـە� نــورساوی ئــەم کێلــە بریتیــە لــە نــاوی کــەیس مــردوو کــە ئافرەتــە بــە نــاوی (پــرۆز خانــم) کــیچ ســلێمان بــەگ و کەسـ ت
بابـ ت
ـایە� دیــاری ناوچەکەیــە.
ی
ڵ
ێ ڵ
دوا� مردووەکــە بێــت.
دە� ســا� کـ چ
ـۆ� ی
بــە�م دێڕێــی کۆتـ یـا� دیــار نیــە و کێلەکــە کەتووتــە ژێــر گڵ ،بــە گوێــرەی نووســینەکەی تربێــت ب

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ق
البا�
هو ي
هذا بق� المرحومة
المفغورة الواصلة
اىل رحمة هللا پ�ی ۆزخانم

ف
بنت سليمان بگ ماتت ي� اول المحرم
ف
]� سنة ]..........................
ي
واتە
ئەو خودا هەمیشەییە و نەمرە
ئەمە گۆڕی کۆچکردوو
[خوا] لێخۆشبوو گەیشتە
بەخشندە� خودا پ�ی ۆز خانم
لێبوردەییو
ی
ک� سلێمان بەگ چ
دوا� کردووە لە یەیک موحەررەم
چ
کۆ� ی
ڵ
سا�..............
لە

گ
لــە خوێندنــەوەی نووســینەکە دیــارە ،کــە کــەیس کۆچکــردوو نــەوەی ســلێمان بــە� جافــە ،وەک لــە پێشــدا ئاماژەمــان پێــدا کــە بنەماڵــەی جــاف لــە
�
ـری و سیاســیەوە بــۆ چەندیــن ســاڵ ئــەم ناوچەیــان بەڕێوەبــردووە.
هەڵەبجــەو دەوروبەریــدا ڕۆیل گرنگیــان هەبــووە ،لــە ڕووی کارگـ ێ ڕ
ـاکا� ناوچــەی ســنە بــۆ لەوەڕانـ ن
ـەورەکا� کــورد ،لــە ناوچــەی چیــای حەمرینــەوە تــا چیـ ن
ن
ـد� ئــاژەڵ گەرمیــان
ئێــی جــاف یەکێــک بــوون لــە ئێلــە ڕەوەنــدە گـ
ڵ
وکوێســتانیان دەکــرد ،بەشــە زۆرەکــەی ئــەم هــۆزە ســەر بــە م منشــی�ن بابــان بــوو ،هەنــدێ لــە تــر ن
یەکا� ئــەم هــۆزەش لەگــەڵ م�ی نشــی�ن ئــەردە�ن
�ی
بــوون ،ئێــی جــاف دوای پەیماننامــەی زەهــاوی سـ ڵـا�(١٠٤٩ک ــ١٦٣٩ز)کـران بــە دوو بەشــەوە ،هەندێکیــان بــەر ئـ ێ�ـران کەوتــن وبـ ش
ـە� زۆریــان بــەر
ف
دیــوی عوسـ ن
ـما� کەوتــن و بــە جــا� مــورادی نــارساون)]12[( .
ـارودۆ� ســیایس ناوچەکــە بڕیــاری وازهێنــان لــە ژیـ نـا� کۆچەرایـ ت
خ
ـە� دەهێ ـنن بەشــێکیان لــە هەڵەبجــە
دوای ئــەوەی ئێــی جــاف لــە بــەر خ ـر پا� بـ
ـتە� دەبن([)]13مـ �ێژـرووی دابەشـ ن
نیشـ جێ
ـبوو� ئێــی جــاف وهاتنیــان بــۆ هەڵەبجــە لــە مـ �ێژـرووی کێــی یەکــەم کــە١١٤٣ک زۆر نزیکــە .لەوانەیــە هــەر لــەم

کاتــەوە لــە ناوچــەی هەڵەبجــە نیشـ جێ
ـتە� بووبــن و شــاری هەڵەبجــە دروســتکرابێت.

ڵ
ن
ـینەکا� بــە فــاریس نــورساوە کــە بریتیــە لــە هۆنراوەیــەیک ســۆفیگەری،
ئــەم کێلــە بــە هەمــان شــێوەی کێــی یەکــەم دروســتکراوە ،بــە�م نەخـ شـی نووسـ
ڵ
ن
ـە�و چـ ڵـی باریــک ڕازێندراوەتــەوە ،ێ
س
ـتەکا� بــە گــوڵ و گـ
دێــڕی یەکــەم بــە نووســی�ن (ثلث) لــە نــاو چێوەیــەیک سێگۆشــەی نــوک تـیژ نــوورساوە ،تەنیشـ
دێڕەکــەی تــر بــە هەمــان شــێوەی کێــی بەرامبــەری لــە نــاو چێوەیــەیک الکێشــەییدا نەخشــاوەو بــە نووسی�ن (نســتعلق)ی قەڵــەو نــوورساوە.
ڵ
ڵ
ن
ـتەکا� بەشــێوەی گــە� کۆتـ یـا� هاتــووە ،کۆتـ یـا� چڵەکــە
چێــوەی ئــەم کێلــە بــە نەخـ شـی رووەیک شــێوەی چــی نیمچــە چەمــاوەو پێــچ خــواردوو و تەنیشـ
ڵ
ـە�م دێــڕی کۆتــا� کەتۆتــە ژێــر گڵ ،بـ ن
ن
ـوو� هۆن ـراوەی
ـینەکا� ئــەم کێلــە لــە بنچینــەدا پێنــچ دێــڕە بـ
بــە خونچەیــەیک نەپشــکوتوو تەواوک ـراوە .نووسـ
ی
ن
ـۆڕەکا� ئــەم گۆڕســتانە ،ڕۆشــنب�ی ی خەلــی ئــەم ناوچەیــە دەردەخــات لــە رووی زمانــەوە کــە زمـ نـا� فارســیان بــە بـ ش
ـا� زانیــوەو
فــاریس لــە ســەر کێلــە گـ
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ن
ن
ـەرە� نووســیوە .تــەواوی هۆنراوەکــە بــەم شــێوەیە:
لــەو ســەردەمەش شــاع�ی ا� کــورد شــیعریان بــە زمانــەکا� فــاریس وعـ ب
هلل القدره
ای مرگ هزار خانه ویران کردی
در ملک وجود غارت کردی
هر گوهر ت
قیم� که امد بوجود

]بردی وبزیر خاک پنهان کردی]
واتە
�ێز
ه�وتوانا تەنها بۆ خودایە
ئەی مەرگ هەزار ماڵت وێران کرد
ڵ
لەو ماڵ وموڵکەی هەبوو تا�نت کرد
هەر گەوهەرێیک بە نرخ کە هاتە بوون
بردت و لە ژێر خاک پەنهانت کرد
گۆڕی سێیەم  :کێیل یەکەم

ـدازە� و ڕێــک  ،کــە بریتیــە لــە نەخـ شـی رووەیک و نووس ـین  ،نووســینەکان دەکەونــە
ئــەم کێلــە لــە ڕووی نــاوەوەی نەخشــێندراوە بــە شــێوەیەیک ئەنـ ی
ڵ
ـە� ســەرەوەی گۆشــەی کێلەکــە ،کــە ســا� کۆچکـ ن
ناوەڕاسـ تـی کێلەکــە و بــۆ شــەش دێــڕ دابەشــکراون ،دێــڕی یەکــەم دەکەوێتــە بـ ش
ـرد� کەســەکە و
ووشــەی(هو)ی لــە ســەر نــوورساوە ،ئــەم وشــەیە لەالیــەن ئەهــی تەســەوف و دەروێشــەکانەوە زیاتــر بــە واتای(هللا)بــە کاردێــت .پێنــج دێڕەکــەی تــر بــە
هەمــان شــێوەی کێلـ ن
ـەکا� گــۆڕی یەکــەم و دووەم لــە نــاو الکێشــەیەک نەخشــکراوەو چێــوەی کێلەکــە بــە نەخـ شـی ڕووەیک هەڵکەنــدراوە.
اوەکا� ئــەم کێلــە بــە نووســی�ن (ثلث)ی عــەرە� نەخشــێندراوە ،نــاوی مردووەکــە و ســاڵەکەی لــە ســەر نــوورساوە ،شـ ن
ن
ـایا� باســە لــەم
دێــڕە نــوورس
ب
کێلــەدا وشــەی(عالپجاه) هاتــووە وەک لــە پێشــدا ئاماژەمــان پێکــردووە لەوانەیــە نــاوی هەڵەبجــە لــەوەوە هاتبێــت و کــەیس مــردوو خەلــی هەڵەبجــە
بووبێــت.
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الم�ورة
هذه تربة المرحومة ب
حنيفة خان بنت خانم المرحوم عالپجاه
جنت مكان محمود باشاه غفر هللا ع
لهما انقلت اىل جوار رحمة هللا غرة ذو
ف
ومات� ش
ين
وع�ين وست
الحجة ي� الف
ئەو ]هللا]
ڵ
سا�  ١٢٢٦ک
ئەوە گڵکۆی [خوا]لێخوشبووی پاکبووەوە لە گوناح
ک� خانیم [خودا]لێخۆشبوو عالپجاه
حەنیفەخان چ
شوێ�ن بەهەشت [بێت] محمود پاشا خوا [لێیان] خۆش
گ
بەزە� خودا لە سەرەتای مان�
بێت گەیەندرایە نزیک
ی
ڵ
زولحیجە لە ]سا�] هەزارو دوو سەدوو بیست و شەش

ڵ
ـو� لــە ســەر هەڵکەنــدراوە بــە هەمــان شــێوەی کێلەکــەی بەرامبەریـ ت
ئــەم کێلــە بـ ش
ـە� ،هــەر لــەم
ـە� خــوارەوەی شــکاوە ،گۆشــە ت�یژەکــەی کــە نەخـ شـی گـ
ڵ
ـە�ی ڕووەیک نەخشــێندراوە .هەروەهــا نەخشــە ڕووەکیـ ن
ـەکا�
گۆشــەیە ووشــەی(الحکم هلل) نــوورساوەو لــە خــوارەوەی گوڵێــی شــێوە ســێپەلیک و گـ
چێوەکــەی وەک هەمــان شــێوەی کێــی یەکــەم دووبــارە کراوەتــەوە.
ف
ن
ـینەکا� ئــەم کێلــە بریتیــە لــە هۆنراوەیــەیک تەســەو� ،کــە نیــوە دێڕێکــە لــە ســەر کێلەکــە هەڵکەنــدراوە ،لەوانەیــە دێڕەکــە تــەواو کرابێــت یــان دوو
نووسـ
ڵ
ن
کتێ�(بغيــة
دێــڕ بێــت بــە هــۆی شــکا� کێلەکــە دیارنیــە ،بــە�م هۆنراوەکــە لــە بنچینــەدا لەالیــەن ب
ئی�اهیــم کــوڕی ئەدهــەم گوت ـراوە (الصعیــدی) لــە ب
االيضــاح لتلخيــص المفتــاح ف� علــوم البالغــة) بــەم شــێوەیە هێناویـ ت
ـە�
ي
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العاص اتاكا
اله عبدك
ي
ي

]مقرا بالذنوب وقد دعاكا
فان تغفر فاتت لذاك اهل
وان تطرد فمن يرحم سواكا]([)]14

ن
ن
ـەرە�
ـەرە� نــوورساوە ،جگــە لــەوەی باســمان لــە زمانــەکا� فــاریس وعـ ب
وەک دیــارە لــە ســەر ئــەم کێلــە هۆنراوەیــەیک پاڕانــەوەی ســوفیگەری بــە زمــا� عـ ب
ـێخایە� بــووە .ژمــارەی مزگەوتـ ن
ت
ـەکا�
کــرد لــەو ســەردەمە ،هەروەهــا ناوچــەی هەڵەبجــە لــە هەمــوو ســەردەمەکان شــوێ�ن مزگــەوت وتەکیــە و شـ
م�ووەکــەی دیاربێــت مز ت
هەڵەبجــە تــا سـ ڵـا�  ١٩٥٨هەشــت مزگــەوت بــووە .ت
گەو�(جامعە)یــە کــە �ێژ
کۆن�یــن مزگــەوت کــە �ێژ
م�ووەکــەی بــۆ١١٢٤ک
ڵ
ـ ١٧١٢ز دەگەڕێتــەوە .لــە پێــش ئــەم مزگەوتــەش ،مزگـ ت
ـە�م �ێژ
م�ووەکــەی دیــار نیــە.
ـەو� تەکیــە هەبــووە کــە لەالیەن(ســید نرصهللا)دروســتکراوە بـ

([)]15
جگــە لــە مزگــەوت لــە هەڵەبجــە چەندیــن تەکیــە و حوجــرەو هەبــوون کــە لەالیــەن شــێخ ومامۆسـ ن
ـتایا� ناوچەکــە بەڕێوەدەبـران ،بــە هــۆی حوجــرەوە
ن
م�وویــەک لــە خزمـ ت
زۆر زانــاو نــاوداری هەڵکەوتــوو لــە شــارەکە توانیویانــە �ێژ
خەرپا�)کــە لــە
ـە� زانســت تۆماربکــەن ،لــەو ناودارانە(شــێخ عبــدهللا
مزگـ ت
ـەو� جامیعــە وانــەی گوتۆتــەوە)]16[( .

دەرەنجام وڕاسپاردەکان
.1ئــەم توێژینــەوە شــوێنەواریە مەیدانیــە دەبێتــە ســەرچاوەیەیک ڕەســەن بــۆ �ێژ
م�وونوســان و نوســەر نا� کــە لــە ســەر ناوچــەی هەڵەبجــە و دەوروبــەری
ڵ
ن
کۆمە�یـ ت
ن
ـایەتیەکا� ناوچەکــە.
ـە� و سەرگوزشــتەی کەسـ
ـوارەکا� ســیایس و
دەنووســن ،بــە تایبــەت لــە بـ
ـ� ودۆزینــەوەی بۆچونێــی تــر ســەبارەت بــە نــاوی هەڵەبجــە ،بــە هــۆی بـ ن
ت
گرنگ�یــن دەرەنجــایم ئــەم توێژینەوەیــە بریتیــە لــە بــە دیارخسـ ت ن
ـوو�
.2لــە
ـۆڕەکا� گۆڕسـ ن
ن
ـتا� عەبابی ـ�ێ  ،لەوانەیــە نــاوی هەڵەبجــە لــەوەوە هاتبێــت.
ناوی(عالپجــاه) لــە ســەر یەکێــک لــە کێلــە گـ
ـایەتیەکا� ناوچەکــە ،دەرەنجامێــی تــری ئــەم جــۆرە توێژینەوانەیــە ،وەک بـ ن
ن
ـوو� نــاوی ســلێمان بــەگ و محمــود پاشــا
.3بــە دیارخســت�ن نــاوی کەسـ
لەســەر هەنــدێ لــە کێلــە گــۆڕەکان ،بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە بــە بەڵگــەی شــوێنەواری کــە ئــەم کەســایەتیانە لــەو مـ �ێژـرووەی لــە ســەرکێلەکان تۆمارکـراوە
لــەو ناوچەیــە ژیــاون.
ن
ن
ـەرە� ،هەروەهــا نووســی�ن چەندیــن دێــڕە شــیعری بەهـ �ێزـرو شــاع�یە نــاودارەکان ،بەڵگــەن لــە ســەر ڕۆشــنب�ی ی
.4بــە کارهێنــا� زمانــەکا� فــاریس و عـ ب
خەلــی هەڵەبجــەو دەوروبــەری لــە ڕووی هونــەری و ئەدەبیــەوە.
ن
ن
ت
هونەرمەندا�
دەس�ەنگی�ن وەستاو
وئەندازە�،
نەخشاند� سەرکێیل گۆڕەکان بە هونەری نەخش و زخرەفەی ڕووەیک
.5بە سەرنجدان لە جۆرو
ی
ڕ
ڵ
بەشا� هونەری وو� ن
ن
تا� دەوروبەری ،ڕۆیل بەرچاویان هەبووە.
ئەو ناوچەیە نیشان دەدەن ،کە شان
.6لــە ڕووی ئاینیــەوە وا دەردەکەوێــت کــە ناوچــەی هەڵەبجــە خەڵکێــی دینــدارو خــاوەن مزگــەوت و تەکیــەو حوجــرە بــوون ،بــە هــۆی بـ ن
ـوو� چەندیــن

ن
دێڕە شــیعری ســوفیگەری و ناوی کەسـ ت
ـێخەکا� ناوچەکە لە ســەر کێیل گۆڕەکان.
ـایە� هەندێک لە شـ
گ
گرن� بەو شوێنەوارە بدەن ،نەهێڵن ت
چی� کێلەکان هەڵبکەندرێت وبشکێندرێت.
.7هیواخوازین لە بەرپرسان وخەمخۆر نا� ناوچەکە
.8داوا لــە کاربەدەسـ ن
ـتا� شــوێنەوار دەکەیــن کــە کنــەو پشــکنی�ن شــوێنەواری لــەو گۆڕســتانە بکرێــت بــۆ زیاتــر ڕوونکردنــەوەی مـ �ێژـرووی گۆڕســتانەکەو
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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ناوچەکــە.

ن
ـوێنەوارەکا� ئەم ناوچەیە دابمەزرێت .هەروەها خودی
.9هەڵەبجە ناوچەی شــوێنەواری زۆرە دەکرێت لە داهاتوو موزەخانەیەک تایبەت بە شـ
ئەم گۆڕســتانە دەتواندرێت بکرێتە موزەخانەیەیک ئایی�ن و ڕاکێشـ نـا� گەشــتیار بۆ ناوچەکە.

ت
لیس� پ هراوێزهكان
عل كاظم  ،دراسة جيومورفولوجية لقضاء حلبجة ،مجلة المستنرصية للدراسة العربية والدولية ،العدد ( ،)53ص193
[ ]1وسن محمد ي
گ
�
[ ]2تالب دەرباز ،هەوارگەی شارەزوور ،بەر� دووەم ،چاپخانەی
پ�یەم�د هەڵەبجە  ، ٢٠٠٩ل٢٧٧
ێ
گ
�
�ێژ
�ێز
چا� یەکەم  ،چاپخانەی منارە
هەول� ،٢٠٠٤ال٣٧،٣٦
ێ
[ ]3حکیم مەال صالح  ،هەڵەبجە لە ئام�ی م�وودا  ،بەر� یەکەم  ،پ
ڵ
[ ]4حکیــم مــەال صالــح  ،ســەرچاوەی پێشــوو ل ٣٧؛ ســالنامەی والیـ تـی موصــی عوسـ ن
ـما� ســا� ١٣٣٠ک ،موصــل والیـ تـی ســالنامە رسمیســیدر،
موصــل١٣٣٠ـه  ،ص٣١٠
�ێژ
ش
پەخ� نوسەر، ٢٠٠٨ل١٧
چا� یەکەم  ،کۆمپانیای چاپ و
وو� سیاسییە  ،پ
[ ]5عادل صدیق  ،هەڵەبجە  ١٩٣٠-١٨٨٩لێکۆلینەوەیەیک م� ی
ن
ـا�  ،تاري ـ ــخ وفــاة 597ـه  ،تاري ـ ــخ دولــة ســلجوق  ،محقــق ومصحــح يحـ يـى مـراد  ،طبعــة االوىل ،
[ ]6عمادالديــن محمــد بــن محمــد بــن حامــد اصفهـ ي
دار العلميــة بـ يـروت  ، 2004ص199

ن
�ێژ
سلێما�  ، ١٩٩٧ال٧٨،٧٦
چا� یەکەم ،
[ ]7بکر حمە صدیق عارف  ،الپەڕەک لە م�ووی هەڵەبجە(١٩٥٨-١٧٠٠ز) ،پ
[ ]8عادل صدیق  ،سەرچاوەی پێشوو  ،ل٢٢
[ ]9طه باقر وفواد سفر  ،المرشد اىل مواطن االثار والحضارة الرحلة السادسة بغداد-حلبجة  ،بغداد  ، 1966ص20
ف
[ ]10مديرية االثار العامة  ،المواقع االثرية ي� العراق  ،مطبعة الحكومة ،بغداد ، 1970ص342
ف
[ ]11ي ن
ياس� عبدالنارص  ،الرموز الدينية ي� الزخرفة االسالمية  ،ط ، 1القاهرة  ، 2006ص121
ن
ن �
�ێژ
ین
سلێما�  ،٢٠٠٥ل١٥٢
چا� سێیەم،
[ ]12نەوش�ی وان مستەفا ئەم�  ،کوردوعەجەم م�ووی سیایس کوردەکا� ێئ�ان پ
[ ]13بکرحمە صدیق عارف ،سەرچاوەی پێشوو ،ل٩

ف
[ ]14عبدالمتعال الصعيدي  ،بغية االيضاح لتلخيص المفتاح ي� علوم البالغة  ،مكتبة االداب  ،القاهرة  ، 1999ص113
[ ]15بکرحمە صدیق عارف ،سەرچاوەی پێشوو ،ل٣١،٣٠
[ ]16هەمان سەرچاوە  ،سەرچاوەی پێشوو ،ل٣٦

ت
لیس� سەرچاوەکان

ن
�ێژ
سلێما� ١٩٩٧
چا� یەکەم ،
* بکر حمە صدیق عارف  ،الپەڕەک لە م�ووی هەڵەبجە(١٩٥٨-١٧٠٠ز) ،پ
* طه باقر وفواد سفر  ،المرشد اىل مواطن االثار والحضارة الرحلة السادسة بغداد-حلبجة  ،بغداد 1966
�ێژ
ش
پەخ� نوسەر٢٠٠٨
چا� یەکەم  ،کۆمپانیای چاپ و
وو� سیاسییە  ،پ
* عادل صدیق  ،هەڵەبجە  ١٩٣٠-١٨٨٩لێکۆلینەوەیەیک م� ی
ف
* عبدالمتعال الصعيدي  ،بغية االيضاح لتلخيص المفتاح ي� علوم البالغة  ،مكتبة االداب  ،القاهرة 1999
ن
ـا�  ،تاريـ ـ ــخ وفــاة 597ـه  ،تاريـ ـ ــخ دولــة ســلجوق  ،محقــق ومصحــح يحـ يـى م ـراد  ،طبعــة االوىل ،
* عمادالديــن محمــد بــن محمــد بــن حامــد اصفهـ ي
دار العلميــة بـ يـروت 2004

ف
* مديرية االثار العامة  ،المواقع االثرية ي� العراق  ،مطبعة الحكومة  ،بغداد1970
ن
ن �
�ێژ
ین
سلێما� ٢٠٠٥
چا� سێیەم،
* نەوش�ی وان مستەفا ئەم�  ،کوردوعەجەم م�ووی سیایس کوردەکا� ێئ�ان پ
ف
* ين
ياس� عبدالنارص  ،الرموز الدينية ي� الزخرفة االسالمية  ،ط ، 1القاهرة 2006
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پوخته:

ڕیفرانــدۆم ل ـ ه مـ �ێژـرووی ســیایس و دونیــای مۆدێرنــدا بابهتێــی تازهی ـه ،لهس ـهدهی بیســتهم و س ـهرهتای س ـهدهی بیســت و یهك ـهم چهندیــن
ـ� ب ـه مـ فـا� چــارهی خۆنوس ـین بهكاریانهێنــاوه .ههرێــی كوردسـ ن
نهت ـهوه وهك ئامرازێــك بــۆ گهیشـ ت ن
ـتا� عـ ێ�ـراق ل ـه دۆخێــی پــڕ ل ـ ه كێش ـه و جهنــگ دا
ـدا� ڕیفراندۆیــدا تهنهــا دوای چهنــد ههفتهیـهك لـ ه تێكشـ ن
كـه ڕۆژهـه ڵ� ت� ناوهڕاســت و عـ �ـراق پێیــدا تێدهپـهڕی تاكالیهنـه بڕیــاری ئهنجامـ ن
ـكا� داعــش
ێ
ڵ
وتو� ئهنجامــدراو زۆرین ـهی ڕههــای بهشــداربوان ب ـ ه ب ـه� دهنگیانــدا .ههرچهنــده
و گرتن ـهوهی موســڵ .ل ـه  2019/9/25پڕۆس ـهك ه بهس ـهركه ی
ت
ـۆ� نهبــوو ب ـه ڵ�م حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق و دهوڵهتـ نـا� در ێ
اوس بهتایب ـهت توركیــا و ئـ ێ�ـران زۆرتریــن
پڕۆس ـهكه هیــچ پابهندبونێــی نێودهوڵ ـه� و ناوخـ ی

ادا� گـهیل كوردســتان داڕشــت .ئهنجامـ ن
دژایهتیــان كــردو پالنیــان بــۆ سز ن
�ێز
ـتومڕئام�و پــر لـه تهنگــژهی
ـدا� ڕێفرانــدۆم لـه باشــوری كوردســتان پرســێیك مشـ
كا� ڕیفرانــدۆم ئهوهبــوو ه ـهر لهس ـهرهتاوه لهناوخــۆدا كۆدهنـ گـی نیشـ ن
ناوخــۆ� و دهرهیك بــوو ،یهكێــك ل ـه كێش ـه ن
ـتیما� نهبــوو ،ل ـه الیــهیك تریش ـهوه
ی
ن � ق
ن
ن
ت
ـۆ�
پشــتگ�ی ی نێودهوڵ ـه� و نهتهوهیهكگرتــوهكا� نهبــوو .ویالی هت ـه یهكگتــوهكا� ئهمریــكا ك ـه ل ـه  1991هوه كوردســتا� عـ ێـرا� دهپاراســت ،گڵـ پ
ن
ت �
�
�
وه كهركــوك و ناوچـه
ع� لـه شــانزهی ئۆكتۆبـهری  2017چونـه 
سـهوزی ههڵكــرد بــۆ حكومـه� عـ ێـراق كاتێــك ســوپای عـ ێـراق و هـ ێزـرهكا� حهشــدی شـه ب
ـما� و زهمی ـین خســت ه س ـهر فڕۆكهخان ـهو دهروازه ســنوریه ن
جێناكۆك ـهكان ،ههروههــا كاتێــك ك ـه عـ �ـراق گهمــارۆی ئاسـ ن
كا� ههرێــم .لـ ێ�ـرهوه ڕیفرانــدۆم
ێ
م�وویـه ن
ئـهو ئامانجـهی كـه بــۆی ئهنجامــدرا نههاتـ ه دی بهڵكــو دهرئهنجــام و لێكهوتـهی زیانبهخـ شـی لێكهوتـهوه بــۆ دهســكهوته �ێژ
كا� كــورد لـه عـ ێ�ـراق
ك ـه بهدرێ ـژ یا� بیســت و ش ـهش ســاڵ ب ـه دی هێنابــون.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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Referendum is new subject in political science and modern world, in 20th and beginning of 21st century
many nations has used it as an instrument in order to reach their right of self-determinations. Iraqi Kurdistan
region decided to held referendum in a very problematic and bloody war time in Middle East and Iraq, after a
few weeks of defeating ISIS and recapturing of Musil. On 25th of September 2019 the process was successfully
ended and absolute majority of the participant had voted in favor of independence. Although there were no
international and national obligations, and it wasn’t binary, but the Iraqi government and neighboring countries like Iran and Turkey planned to revenge KRI. One of the main problems of the Kurdish referendum was
the lack of national and international support. Even though the United States protected the Kurds in Iraq since
1991, offered the green light to Iraqi military forces to inter Kirkuk and other disputed areas in 16 October
2017, likewise when Iraqi government put embargo on KRI Border points and airports. Hence referendum had
an undesirable consequences on Kurdish case, the target that was put forward wasn’t achieved but also it had
a negative impact on the Kurdish national aspirations that had attained during 26 years.
پێشهیك:
گ
ن
ن
�
گـهیل كــورد لـه باشــوری كوردســتان لـه دوای جهنــی یهكــهیم جیهــا� بـه بڕیــاری زلهـ ێزـرهكان لكێــرا بـ ه ع�ی اقـهوه .لـهو كاتـهوه كــورد خوازیــاری
كا� بــوو ه ل ـ ه ســایهی دهوڵ ـه ت� ع اقــدا .ب ـه ڵ�م ڕژێم ـه ن
ـتهێنا� ماف ـ ه كلتــوری و م ـهده ن� و سیاســیه ن
ن
كا� عـ یـراق ل ـه پاشــایهتیهوه تاكۆمــاری ئ ـهو
بهد هسـ
�ی
مافهیــان بــۆ كــورد د هســتهبهر نهكــردوه ،بۆی ـه كوردیــش چهندیــن شــۆڕش و ڕاپهڕی ـین بهرپاكــردو ه ه ـهر لهس ـهرهتای بیســته ن
كا� س ـهدهی ڕابــردوو

ههتــا ڕاپهڕیـین گـهیل كوردســتان لـه سـ ڵـا�  1991كـه تیایــدا كــورد بــوه خـ ن
ـودا� ســتاتویهیك ســیایس .لـه  2003كـه ڕژێــی صــدام البـرا كــورد ئـهوهی بـه
كرد� مافـه ن
دهرفهتێــك ز نا� بــۆ دهســتهبهر ن
كا� لهچوارچێــوهی دهســتوری عـ یـراق و حكومـه ت� تــازهی ع�ی اقــدا .ههربۆیهكــورد پێكهێنـهری سـهرهیك ئـهم
حكومهتان ـ ه بــوو.
ـتیما� و ڕه ن
كا� جهعفـهری ،مالیــی و عهبــادی دژی خواســته نیشـ ن
كا� عــراق و كابینـه ن
بـه ڵ�م هـهر لهسـهرهتاوه حكومهتـه ن
واكا� كوردبــون بهتایبـهت
ی
ـرد� فیدرال ـیز م ودابهشـ ن
پهیوهســت ب ـه ناوچهداب ـڕاوهكان و مهس ـهلهی پیادهكـ ن
ـكرد� دهس ـه ڵ�تهكان .ئ ـهوان سیاس ـه ت� �ێز
ه�یــان بهكارهێنــا ه ـهركات
ڵ
جو�نــدن و بهكارهێنـ نـا� �ێز
به �ێز
ه�یــان ل ـه كــورد دهكــرد .ئ هم ـهش وایكــرد متمان ـ ه لهنێــوان كــورد و ئهوانــدا الوازبێــت و كــورد بـ یـر
ه�بونای ـه ههڕهش ـهی
خۆ� بكات ـهوه.
لهس ـهربه ی

پهالمــاری داعــش بۆسـهر عــراق لـه حوزهیـر نا�  2014و داگ كـ ن
ـرد� ێ
س یــهیك خــایك عـ یـراق ،دهرفـه ت� بــۆ كــورد خۆشــكرد كـ ه دهســت بهسـهر ناوچـه
�ی
ی
ڵ
داب ـڕاوهكان و كهركوكــدا بگرێــت دهس ـه� ت� بهغــداد بهت ـهواوی الوازبێــت ل ـه كوردســتان .ئهم ـهش زیاتــر هـ نـا� س ـهركرده ن
كا� كــوردی دا بهتایب ـهت ل ـه
ت
ت
خۆ� كوردســتان بكهنـهوه .ڕیفرانــدۆیم ههرێــی كوردســتان لـه  2017یهكێكـه لـهو ڕوداوه گرنگانـهی كـه
پــار� دیموكـرا� كوردســتان بـ یـر لـه سـهربه ی
ڵ
ڵ
ن
ـداربوا� ڕیفرانــدۆم دهنگیــان ب ـه ب ـه ڵ ێ
� دا ،ب ـه�م نهبــووه هــۆی
خــا� وهرچهرخان ـه ل ـ ه مـ �ێژـرووی ســیایس كــورد ل ـ ه ع�ی اقــدا .ههرچهنــد ه زۆرین ـهی بهشـ
س ـهربهخۆ� كوردســتان بهڵكــو زیـ نـا� زۆری ب ـه دهســكهوته ن
كا� گ ـهیل كوردســتان گهیانــد.
ی

چوارچێوهی توێژینهوهكه:
 /1پرســیاره ن
كا� توێژین ـهوه :ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ل ـ ه ههرێــی كوردســتان كارێــی ئاســان نهبــوو ،ل ـ ه ئاسـ تـی ناوخــۆدا ناكــۆیك زۆری لهس ـهربوو ل ـه
نــاو پارتـه سیاســیهكان بۆچـ ن
ـو� جیــاوازو دژبهیـهك ههبــوو ،لهسـهر ئاسـ تـی ناوخــۆ چیـین دهســتهبژێر و ڕۆوناكب�ی انیــش دابهشــبووبون .لهسـهر ئاسـ تـی
دهرهكیــش لـه یهكـهم ڕۆژی بڕیارهكـه تــا كۆتــاڕۆژ نهیــارو دوژمنـه ن
كا� ڕیفرانــدۆم زیادیــان دهكــرد .تهنانـهت لـه نــاو پانــزه ئهنــدایم ئهنجومـه ن� ئاســایش
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ههموویــان دژی بــوون .پرســیاری ئ ـهم توێژین ـهوه ئهوهیهك ـه:

ـۆ� و دهرهكی ـهی ك ـه ههبــوو؟ هــۆكار چیبــوو ك ـ ه ئ ـهو ههمــوو پهیــام و نـ ێ�ـرده
.1چــۆن ڕیفرانــدۆم ئهنجامــدرا س ـهرباری ئ ـهو ههمــوو ناڕهزایی ـ ه ناوخـ ی
ـوا� بڕیاربهدهسـ ن
دیبلۆماســیانه نهیانتـ ن
ـتا� ڕیفرانــدۆم پاشــگهزبكهنهوه؟
ن
�ن
خۆ� كوردستان چیبوون؟
.2ئاستنهگهكا� سهرنهكهوت ڕیفراندۆیم سهربه ی
.3لێكهوت ـه ن
كا� ڕیفرانــدۆم چیبــوون؟ ئایــا ههرێــی كوردســتان هیــچ قازانجێــی كــرد؟ كامانـهن ئـهو لێكهوتـه ســیایس و ئابــوری و نیشــتمانیانهی ك ـه

ل ـ ه ئهنجــایم ئ ـهو پڕۆس ـهیه كهوتن ـهوه؟
كا� ڕیفرانــدۆم ،سـهرباری شــیكاری كـ ن
ـ� لـ ه هــۆكارو ئهنجامـه ن
 /2ئامانـ جـی توێژینهوهكـه:ئامانــیج ئـهم توێژینـهو ه بریتیـه لـ ه تێگهیشـ ت ن
ـرد� وێســتگه
ن
جیــاوازهكا� ك ـه ڕیفرانــدۆیم پێــدا تێپهڕیــوه .ڕیفرانــدۆم ل ـ ه ناوخــۆو دهرهوه مشــتومڕی زۆری نای ـهوه ناكۆكی ـه سیاســیهكان بابهتهكهیــان ئاڵۆزتــر كــرد،
كۆم ـه ڵ� ن� خهڵــك تـ ش
ـو� سهرلێشــێوان بووبــون .میدیــاكان ڕای جیاوازیــان دهخســته ڕوو ،ههندێــك ك ـهس دژب ـ هر نا� ڕیفراندۆمیــان ب ـه خیانهتــكار
ع�اقــیچ دهدا قهڵ ـهم ،ب ـه پێچهوانهش ـهو ه ههندێــی تــر ئ ـه ن
و �
وا� تریــان ب ـه ن ـ هزان و كاڵفــام دهدا قهڵ ـهم .ئ ـهم توێژین ـهو ه ههوڵێك ـه بــۆ دهرخســت�ن
ێ
ڵ
� الیهنگــری ســیایس و پشــتگ ی كـ ن
ڕیگــوزهرو هــۆكارو لێكهوت ـه ن
كا� ڕیفرانــدۆم ب ـه ب ێ
ـرد� ب ـه� یــان نهخـ ێ�ـر و دهرخســت�ن ڕاســتیهكان وهك ئ ـهوهی ك ـه
�ی
ی
ه ـهن ن ـهك وهك ئ ـهوهی ك ـ ه دهویسـ تـرێن.
ن
�ێژ
وو� ســیایس بهكارهاتــوه .ههرچهنــد ه زۆر
ـیكار� مــر ی
 /3میتــۆدی توێژینهوهكـه :لـه ههڵسـهنگاندن و شــیتهڵكرد� توێژینهوهكـهدا میتــۆدی شـ ی
ڵ
وت ـراوه ل ـ ه میدیــای بیـ نـراو ،نــورساو و بی ـراو ب ـه زمان ـه ن
كا� كــوردی ،ع ـهره ب� و ئینگل ـیز ی ،ب ـه�م هێشــتا س ـهرچاو ه و توێژین ـهوهی زۆر ورد و زانســتیانه
ل ـهو بــوارهدا ئهنجامن ـهدراوه .ل ـه ناوخــۆی ههرێــی كوردســتان تهنهــا چهنــد كتێــب لهوبــوارهدا نــورساون و وهك پێویســت توێژین ـهوهی ئهكادیــی ل ـه
ڵ
زانكــۆكان ئهنجامن ـهدراوه .بۆی ـ ه ل ـه الیهك ـهو ه گرفتێك ـ ه بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� توێژینهوهك ـه ك ـ ه بابهتێــی زۆر نزیك ـ ه ب ـه�م ل ـ ه الیــهیك تریش ـهو ه دهكرێــت

دهرف ـهت و س ـهرچاوهیهیك بــاش بێــت بــۆ توێژین ـهوه ن
كا� دوای خــۆی.

ن �ێژ
وو�
 /1ڕیفراندۆم ،پێناسه ،پهرهسهند� م� ی

ڵ
ڕیفرانــدۆم دهنگدانێك ـ ه ك ـه تیایــدا ههمــوو خهڵــی و�تێــك یــان ناوچهی ـهك داوایــان لێدهكرێــت دهربــارهی ب�ی وڕایــان یــان بڕیاڕیــان دهربــارهی پرســێیك
گ
ڵ
�ی ـه ت� )Cambridge dictionary( .ل ـ ه قامــویس ئۆكســفۆرد ڕیفرانــدۆم ب ـهم جــۆره پێناس ـه ك ـراو ه "دهنگدانێــی
گرنــی ســیایس یــان كۆمه 
ڕاســتهوخۆی ه لهالیـهن ه همــوو ئهندامـ نـا� بازنهیــهیك ههڵـ ب ژـراردن دهربــارهی پرســیارێیك گشـ تـی گرنــگ ،بــۆ نمونـه گۆڕانكاریكــردن لـه دهســتور"Oxford( .
 ،)dictionariesپێناس ـهیهیك تــری ڕیفرانــدۆم بریتی ـه ل ـ ه دهنگـ ن
ـدا� خهڵــك دهربــارهی بابهتێــك لهجیـ تـا� دهنگــدان ب ـ ه كاندیدێــك ،ئهم ـهش جۆرێك ـه
ل ـ ه جــۆره ن
كا� دیموك ـرایس ڕاســتهوخۆ.)357 p ,2018 Roskin( .
ن
ـیماكا� دیموك ـرایس ،ب ـ ه تایب ـهت دیموك ـرایس ڕاســتهوخۆ ك ـه تیایــدا گ ـهل ڕاســتهوخۆ بڕیــار ل ـه
ر� دادهنرێــت ب ـ ه یهكێــك ل ـه سـ
ڕیفرانــدۆیم جهمــاوه ی
� گ هڕانـهوه بــۆ دهسـه ت
مهسـهلهیهیك چارهنوسســاز دهدات بـه ب ێ
ڵ� یاســادانان .ڕیفرانــدۆم كاتێــك ئهنجامدهدرێ ــت كـ ه پرســێك یــان بابهتێــك هیــچ یـهك
ڵ
ڵ
كال� بكهنـهو ه بۆیـه پرسـهك ه دهخهنـ ه بـهردهم گـهل و داوا دهكـهن بـ ه بـه ڵ ێ
� یــان نهخـ ێ�ـر كۆمـه� ن� خهڵــك بڕیــاری
لـ ه دهسـه�ته گشــتیهكان نهتوانــن یـه ی
لهبــارهوه بــدهن( .جـ بـر )2018

وهك چــۆن پێناس ـهكان جۆراوجــۆرن بــۆ چهمــی ڕیفرانــدۆم ،بهههمانشــێو ه مهبهســته ن
كا� ئهنجامدانیـ شـی ههمهجــۆرن ،دهكرێــت ڕیفرانــدۆم
ـو� بهریتانیــا لـ ه یهكێـ تـی ئهوروپــا كـ ه ناكرێــت كاری پێنهكرێــت مهگـهر بـ ه ئهنجامـ ن
ئیلزامیبێــت بهپـ �ـی یاســا ڕێكخرابێــت ،وهك دهرچـ ن
ـدا� ڕیفراندۆمێــی
ێ
ن
ك ههڵدهسـ ت ێ
تــر .دهشــگونجێت تهنهــا بــۆ ڕاوێ ـژكاری و وهرگرت ـین بـ یـروڕای گشـ تـی بێــت .جۆرێــی تــری پۆلێنكــرد� ڕیفرانــدۆم پهیوهســته ب ـهوهی ێ
ـى ب ـه

ـدا� ،بــۆ نمونـ ه دهسـه ڵ� ت� جێبهجێكــردن یــان حكومهتـهكان دهیكـهن یــان تهنانـهت دهكرێــت ڕێكخـراوه ن
ئهنجامـ ن
كا� كۆمهڵگـهی مـهده ن� و تهنانـهت
خهلــك خــۆی ئهنجــایم بــدات )2007 .DeVreese, Claes H.و ()2012 ,Yanina
ڵ
ف
ههرچ هنــده ڕیفرامــدۆیم ههرێــی كوردســتان ل ـ ه دهســتورو یاسـ ن
ـاكا� �
ع�اقــدا جێــگای نهدهبــوهوه ،ب ـه�م بهپ ـیی یاســا و نهریت ـ ه نێودهوڵهتی ـهكان مــا�
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ین
ـرۆ� ب ـه ب ێ
� جیــاوازی جێگـ یـرو دهســتهبهركراوه .ئ ـهو ماف ـ ه ب ـه چهندیــن شــێواز
چــارهی خۆنوس ـ مافێــی یاسـ یـا� و رسوشــتی ه بــۆ ههمــوو گروپێــی مـ ی
ـتهێنا� گرنـ تـی جێبهجێكـ ن
ن
بهدهســتدههێ�ن ێت .ب ـه ڵ�م باشـ تـرین شــێوازیان پیادهكـ ن
ـرد� ،باشـ تـرهڕێكهوتنێــی
ـرد� میكانــیزیم ڕیفراندۆم ـه ،لهپێنــاو بهدهسـ
نــورساو ل ـه نێــوان ه ـهردووال و ب ـ ه چاودێــری ڕێكخ ـراوی نهتهوهیهكگرتــوهكان ئهنجامبدرێــت.

ڵ
ف
ئـهم بابهتـه لـه یاســای نێودهوڵهتیــدا بـه چهندیــن جــۆر و شــێواز ئامــاژهی پێكـراوه بــۆ نمونـه ،مــا� چــارهی خۆنوسـین لـ ه الیـهن هاو�تیانـهوه بـ ه ڕهوا
ف
�ن
خۆ�
دانـراوه ،مــا� چــاره ی� خۆنوســی دهرهكیــش یهكێكـه تــره لـه ڕێــگا ڕهواكان لـه یاســای نێودهوڵهتیــدا كـه ئهمجۆرهیــان لـ ه دوای پڕۆسـهی سـهربه ی
ڵ
ف
ن
ت
و�تـ نـا� جیهـ نـا� ێ
ورو� .ه ـه چ
ر� س ـهبارهت ب ـه مــا� چــارهی خۆنوس ـین بهڕێگ ـهی ڕاپرســیه،
س دهرك ـهوت ل ـه دژی دهوڵهتــا� كۆلۆنیالیســی ئ ـه پ
ف
یاساناســان پێیانوایـه باشـ تـرین جــۆره بــۆ جێبهجێكـ ن
ـرد� مــا� چــارهی خۆنوسـین  .ئهمـهش دهكرێــت لـ ه ڕێگـهی پ هرلهمانـهوه یــان لـ ه ڕێگـهی بڕگهیــهیك
ڵ
دهســتوریهو ه ڕهوایـه ت� پێبدرێــت .لـ ه نمونـهی ئـهو ڕاپرســیانهش كـه سـهركهتوبون بریتیـه لـه ڕاپــریس لـ ه تهیمــوری خۆرهـه�ت لـه  ،1999مۆنتینیگــرۆ
ل ـه  ،2006باشــوری ســودان ل ـه  .2011ههندێــك نمون ـهی ڕاپــریس تاكالی هن ـهش ههی ـه ك ـ ه بهكارهێنـ نـا� هـ �ێزـرو توندوت ـیژ ی لێدهكهوێت ـهوهوه وهك

ن
ت ت
ن
خۆ� تاكالی هن ـهی بهنگالدیــش و كۆســۆڤۆ( .ئهحم ـهد )2017
ڕاگهیانــد� دهوڵ ـه� كا� هیندســتان ،ڕاگهیانــد� س ـهربه ی
ڕیفرانــدۆم تهنهــا میكان�یز مێــك نیـه بــۆ سـهربهخۆ� گـهالن و جیابونـهوهو كهرتبـ ن
ـو� دهوڵهتـه خــاوهن سـهروهرییهكان ،ههندێــك جــار بــۆ گۆڕانــكاری لـه
ی
ن
ندكرد� دهســتوری تــازه ئهنجامدهدرێــت بــۆ نمونـه لـه عـ ێ�ـراق لـه  .2005لـه ههندێــك لـ ه ویالیهتـه ن
دهســتور و پهسـه
كا� ئهمریــكا كاتێــك بابهتێــك لـه
كال� نهكرێتـهوه ڕیفرانــدۆیم لهبــارهو ه دهكـهن و ڕاســتهوخۆ دهیخهنـ ه دهســت خهڵــك.
چوارچێــوهی یاســادا یـه ی
ڵ
ـ� كهههندێــك جــار سپۆنس ـهره ن
ههرچ هنــده ڕیفرانــدۆم دادهنرێــت ب ـه دیارد هیــهیك بههـ �ێزـری دیموك ـرایس ،ب ـه�م ڕهخنهگ ـران دهڵـ �ێن
كا� ڕیفرانــدۆم
كۆن�ۆڵیــان بكـهن ئهمـهش دهبێتـه هــۆی سـهرهه ن
بابهتـهكان زۆر ســاد ه دهكهنـهوه بــۆ ج همــاوهر و ههوڵــدهدهن ت
ڵدا� حـیز ب و الیـه ن� پۆپۆلیسـ تـی كـه
بـه مهتــریس دادهنرێــن بۆسـهر دیموكـرایس .چونكـه زۆرجــار جهمــاوهر ناتوانێــت لـه بابهتـ ه ئاڵــۆز و كهیسـه پــڕ مشــتومڕهكان سـهردهربكات و ههندێــك
جــار دهكهوێت ـ ه ژێركاریگ ـهری میدیــاو كاریگ ـهری ســۆزو ههســته ن
كا� .ه ـهروهك ئ ـهوهی ك ـه س ـهرۆیك فهرهنســا چارلــس دی گــۆل ئهنجامیــدا ،كهتیایــدا

دهسـه ڵ�ته ن
كا� خــۆی زیادكــرد بـه بیانــوی پاراســت�ن فهرهنســا ،یــان سـهرۆیك پێشــوی پاكســتان پهرویــز موشـهڕهف كـه لـ ه ڕێــگای كودهتــای سـهربازیهوه
ڵ
ڵ
ت
ڵ ت
دهسـه�� وهرگــرت لـه  1999و لهڕێــگای ڕیفراندۆمـهو ه ڕهوایـه� پێــدرا بــۆ مانـهوه لهدهسـه�ت لـه ســا� )89 p ,2018 Roskin( .2002
كا� ئهنجامـ ن
یهكێــك ل ـه نمون ـه ن
ـدا� ڕیفرانــدۆیم ئیت ـین بــۆ جیابون ـهوه ل ـ ه دهوڵ ـه ت� ناوهنــدی بریتی ـه ل ـه نمون ـهی ههرێــی كویب ـهك ل ـ ه كهنــدا .كویب ـهك
ڵ
ن
ین
ورو� فهرهنســیهكان شانبهشـ نـا� ئینگل ـیز هكان لهس ـهدهی حهڤــده
ههرێمێــی فهرهنســیه لهكهن ـهدا و لهگ ـهڵ دهركهوت ـ شــا�وهكا� كۆڵۆنیالــیزیم ئ ـه پ
ـد� مــرۆڤ دهكــرد زیاتــر بایهخیــان بـه پهرهسـه ن
چونـه باكــوری ئهمریــكا .بههــۆی ئـهوهی فهرهنســیهكان ك همـ تـر بایهخیــان بـ ه كۆلۆنیالكــردن و چانـ ن
ند�
ڵ
بــازر ن
گا� دهدا ،لهكاتێكــدا ئینگلـیز هكان بـه پێچهوانـهو ه خهریــی كاری ههمهالیهنـ ه بــوون .بۆیــه فهرهنســیهكان وهك كهمینهیـهك مانـهو ه لـهو و�تـهدا تــا
گ
ڵ
ڵ
ســا�  1759پــاش جهنــی حـهوت ســاڵهی فهرهنســاو بهریتانیــا ،ههرێــی كویبـهك كهوتـه ژێــر كۆنـ تـرۆ� ئینگلـیز هكان .ئینگلـیز هكان ڕێگهیانــدا بـه خهڵــی

ههرێمهكـه كـه زمــان و ئایـنز ای كاســۆلییك خۆیــان بپارێــزن و بـهكاری بهێـنن  .بهمجــۆره ههرێمهكـه بــوه بهشــێك لـ ه كهنــدا)119 p ,2018 Roskin( .
پــاش دوو س ـهده ،كهنــدا ڕوب ـهڕوی بزۆتن ـهوهی جوداخــوازی كویب ـهك بــوهوه .ل ـه كاتێكــدا بۆماوهیــهیك درێــژ ل ـهڕوی كهلتــوری و سیاســیهوه خ ـهوی
ت
مۆن�یــاڵ زۆرین ـهی بوبــو ه ئهنگلۆفــۆن،
لێكهوتبــوو .ئینگل ـیز زمان ـهكان (ئهنگلۆفۆن ـهكان) ئابــوری و سیاس ـه ت� والتهكهیــان بهڕێــوه دهبــرد ،شــاری
ڵ
بڕیــاری ســیایس و سـ تـرات�یژ یان بهد هســتهوه بــوو .ب ـه�م فرانكۆفۆن ـهكان پهڕاوێزخرابــوون ل ـه ناوچهك ـهی خۆیــان پهێڕهویــان ل ـ ه نهریـ تـی خۆیاندهكــرد

ئابوریهكهیــان پشـ تـی بهســتبوو بهكشــتوكاڵ و خهڵكهك ـهی ل ـ ه ڕوی دهرهمات ـهوه ههژاربــوون.
لـه  1960نـهوهی نـ �
ـو� ههرێمهكـه بـه ئــاگا هاتــن ،كهوتنـه ملمـ نێ
ـا� ل هگـهڵ نـهوهی پێشــودا ،ڕایانگهیانــد كـه ئهوانیــش دهیانهو هێــت مودێرنـیز م بگاتـه
ێ
ناوچهكهیــان دهوڵهمهنــد و خۆشــگوزهر ب ن
ان� وهك س ـهرجهم خهڵــی ك هن ـهدا .ئ ـهم گوتــاره ل ـ ه چوارچێــوهی پارتێــی سیاســیدا فۆڕم هل ـ ه بــوو بهنــاوی

ـار� كویبـهك .پـ ت
پـ ت
ـار� كویبـهك ڕایگهیانــد كـه كویبـهك كهلتورێــی جیــاوازهو ئـهوان دهیانهوێــت بـه جیــا لـ ه زۆرینـهی ئینگلـیز بژیــن .ئـهم خواســت ه ورده
ورد ه گهش ـهی كــرد ،س ـهرهنجام ڕیفرانــدۆیم  1980لێكهوت ـهوه بــۆ جیابون ـهوهی ههرێمهك ـه .ب ـه ڵ�م ل ـ ه ڕیفراندۆمهك ـه دهنـ گـی ب ـه ڵ ێ
� بــۆ جیابون ـهوه
�
دۆڕانــدی ب ـه  40بهرانب ـهر ب ـه  60ب ـه ن هخـ ێـر بــۆ جیابون ـهوه .ههرچهنــده جارێــی تــر ڕیفرانــدۆم بــۆ ههمــان مهبهســت ل ـه  1995ئهنجامدرای ـهوه ،ب ـه
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گ
جیاوازیــهیك كـهم ئـهم جاریــش نهخـ ێ�ـر بردیـهوه .لـ �ـرهوه پـ ت
ـار� كویبـهك پوكایـهو ه و دهنــی جیاخــوازی كهوتـه پهڕاوێــز .خ هڵــی ههرێمهكـه مانــدوو بــون
ێ

ل ـ ه ههوڵ ـهكان و تائێســتاش دۆخهك ـه ب ـهو جــۆره ماو هت ـهوه)120 p ,2018 Roskin( .
كۆن�یــن دانیشـ ن
نمونهیــهیك تــر ڕیفرانــدۆیم ناوچـهی ســكۆتلهندایه لـه بهریتانیـا .سـ ت
ـكۆ� و وێڵزیـهكان لـه بنهڕهتــدا لـ ه ڕهگـهزی كڵتـین  ،كڵتیـهكان لـ ه ت
ـتوا�
دورگ ـهی بهریتانیــا و ئایرلهندان،ل ـه ه ـ هزارهی یهكــهیم زای ـین هــۆزه ن
كا� ئهنگلــۆ ساكســۆن چونهتــه بهریتانیــاو پاڵیــان ب ـهو دوو هــۆزهوه نــا بــۆ ناوچ ـه
ڵ
كهنــاری و پ هڕاوێــزه ن
كا� باكــورو ڕۆژئــاوای بهریتانیــا .بـهو جــۆره دهسـه� ت� ســیایس ئینگلـیز هكان لـه لهنــدهن دروســتبوو بــۆ چهندیــن سـهده بــه ئاشـ تـی و
ڵ
بهجهنــگ ملیــان بـهو دوو گروپـ ه ئهتنیكیـه كهچكــرد حوكــی ه همــوو بهریتانیایــان كــرد لـ ه ســا�  1707بهڕێكهوتنێــك ســكۆتلهندا بهفـهڕیم بهرسایـهوه
بـ ه ئینگلتـهراوه .بـه ڵ�م لـهم دواییـ ه و لـه سـ ڵـا� ن�  ،1970چهنــد پارتێــی نهتـهوه� سـ ت
ـكۆ� و وێڵــزی گهشـهیانكرد و چهنــد كورســیهكیان لـه پ هرلهمــان
ی
بهدهســت هێنــا.
ـار� كرێــكاران حكوم ـه ت� بهریتانیــای پێكهێنــا بهس ـهرۆكایه ت� تـ ن
پـ ت
ـۆ� بلـ ێ�ـر ل ـه  ،1997ئ ـهو پڕۆژهیــهیك خســته بــواری جێبهجێكردن ـهو ه ك ـ ه ڕێگهیــدا
ههندێك دهسـه ڵ� ت� خۆجێیه ت� ل ه ههرێمه ن
كا� ســكۆتلهند ،وێڵز و باكوری ئ�ی لهندا له چوارچێوهی دهسـه ڵ�تدارێتیهیك ناوخۆییدا جێبه جێ
� بكرێت.
پاند� بــاج ،بهڕێوهبـ ن
پ هرل همـ نـا� ســكۆتلهندا لـه  1999دروســتبوو شانبهشـ نـا� حكومهتهكـه .دهسـه ڵ�تهكانیان بریتیـه لـه سـه ن
ـرد� پـهروهردهو �
ف�كــردن
ێ
ن
ر� .ب ـهڕای ههندێــك ئ هم ـ ه جۆرێــك بــوو ل ـه نمونــه ئهمریكاییهك ـهی
ل ـه ســكۆتلهندا ،بهڕێوهبــرد� خزمهتگوزاری ـه تهندروســتیهكان و كاروبــاری دادوه ی
ڵ
ڵ
ڵ
بهڕیوهبـ ن
ـرد� ویالی هت ـهكان ك ـه بهریتانیــای كــردوه ب ـ ه و�تێــی نیمچ ـه فیــدرا� ،ب ـه�م زۆرێــك ل ـه توێــژهر نا� زانســته سیاســیهكان پیێــان وای ـه هێشــتا
بهریتانیــا نمون ـهی دهوڵهتێــی مهركهزیی ـه .مشــتومری جیابون ـهوهی ســكۆتلهندا ل ـ ه دوای سـ ڵـا� ن�  2000گهرمـ تـر بــوو ب ـ ه تایب ـهت ل ـ ه الی ـهن پـ ت
ـار�
ن هت ـهوه ی� ســكۆتلهندهوه ( )SNPتاوهكــو ئ ـهوهی ك ـ ه حكوم ـه ت� بهریتانیــا ل ـه س ـهردهیم دیڤیــد كامـ یـرۆن بڕیــاری ڕیفرانــدۆیم دهركــرد و ل ـه 2014
ئهنجامــدرا كـه تێایــدا دهنـ گـی بـه ڵ ێ
� بــۆ جیابونـهوه لـ ه ب هرانبـهر نهخـ ێ�ـر دۆڕانــدی .بهمجــۆرهش یهكپارچـه ی� بهریتانیــا و شانشــی�ن یهكگرتــوو پارێــزراو وهك
خــۆی مای ـهوه)54 p ,2017 Roskin( .
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ـاوا� هەمــو تاکێــی کوردســتانە ،بهدرێ ـژا� خهبـ تـا� س ـهد ســاڵهی كــورد ل ـهدوای دروسـ ن
پــریس ڕیفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆ� پرســێیک گرنگــە و ئـ ت
ـتبو�
ی
ی
و� كورد ل ه سـهرهتا بۆ سـهربهخۆ� بوو پاشـ تـر له ناوهڕاسـ تـی سـهدهی بیســتهم گۆڕدرا بۆ ئۆتۆنۆیم و ل ه دوای ڕاپهڕین پ هرله ن
ع�اق خه ن
دهوڵه ت� �
ما�
ێ
ی
ڵ
كرد� ڕیش ـه� كێش ـه ن
كوردســتان فیدرالــیزیم وهك تاك ـ ه شــێوازێك دانــا بــۆ چارهس ـهر ن
كا� كــورد لهگ ـهڵ دهوڵ ـه ت� عـ ێ�ـراق .ب ـه�م دوای ڕوخـ نـا� عـ ێ�ـراق
ی
كا� داعــش بــۆ ناو هڕاســت و پارێ ـزگا ســونن ه نشــینه ن
و ب ـه تایب ـهت ل ـه دوای هات ـین هـ �ێزـره ن
كا� باكــورو ڕۆژئــاوای عـ ێ�ـراق س ـهركردایه ت� كــورد لهس ـهرهتادا
ن
ـتهێنا� سـهربهخۆ� و چونكـه پێـ وابــوو دهوڵـه ت� عـ �ـراق ڕوو لـه ههڵوهشــان ه و چیدیكـه ســنوره دهســتكرده ن
ئـهوهی بـه ههلێــك دانــا بــۆ بهدهسـ
كا�
ێ
یی
ی
ســایكس-پیكۆ لـهدوای سـهد ســاڵ مـ �ێژـروو وهكــو خۆیــان نامێننـهوه.

ڵ
ههرچ هنــده دوای ڕوخـ نـا� ڕژێــی ســەدام و لــە ســا�  ٢٠٠٥ههندێــك كهســایه ت� و ڕێكخ ـراوی كۆمهڵگ ـهی م ـهده ن� و خەڵــی کوردســتان شــان
هەڵ�اردنـ ن
ـەکا� پەرلەمـ نـا� عـ �ـراق و ئەنجومـ ن
بژ
ـەربەخۆ�
ـە� پارێ ـزگاکان پرۆســەی ڕیفراندۆمیــان ئەنجامــدا کــە بــە ڕێــژەی %٩٨دەنگیــان بــە سـ
بەشـ نـا�
ێ
ی
گ
ـەکا� ئەوروپــا و ئەمریــکا و بــارەگای نەتــەوە یەکگرتــوەکان ،بابهتهكـه لـه ت
دا ،لـ ه دواتــردا ئــەم پرســە گەێ�ن ایــە زۆربــەی پەرلەمانـ ن
كا� خۆیــدا گرنــی پێــدرا
ت
لەالیــەن چاودێـر نا� ســیایس و ڕۆژنامەنوســە بیانییەکانــەوە ،لــە زۆربــەی چاوپێکەوتنـ ن
کردایە� کــوردا ئەنجــام ئــەدرا ،لــە یەکێـ تـی و
ـەکا� لەگــەڵ ســەر
ـو� خەڵکــە و ئێمــە پابهندن ـین بــە ئەنجامـ ن
ـار� لــە زمـ نـا� ســەرکردەکانیانەوە ل ـه بایهخیــان كهمدهكــردهو ه و ئاشــکرایان کــرد کــە ئــەوە ڕاوبۆچـ ن
پـ ت
ـدا�.
(دالی )2017
كا� سـهرهه ن
بـه ڵ�م دوای كهمـ تـر لـ ه د ه ســاڵ ،سـهركردایه ت� كــورد بــری لـهو پرسـ ه كــردهو ه و بـه تایبـهت لـه ت
ڵدا� گرژیـ ه سیاســیهكان لـ ه نێــوان ههولـ ێ�ـر
ی
و بهغــداد .گرژیـهكان ڕوو لـ ه پهرهسـهندن بــوون بهتایبـهت دوای ڕاكێشـ نـا� بــۆری نـه ت
و� كوردســتان بــۆ بهنــدهری جهیهـ نـا� تــوریك و بڕیــاڕی سـهربهخۆ
ت
و� كوردســتان .لــە س ـهرهتای  ٢٠١٤حکوومـ ت
فڕۆشــت�ن ن ـه ت
ـە� ھەرێــی کوردســتان ســەرۆکوەزیر نا� ئـ
ـەوکا� عـ ێ�ـراق نــوری مالیــی تۆمەتبارکــرد بــە
ـەو� كوردســتان-جهیهانهوه ن ـه ت
ـە� ھەرێــم لــە ھەنگاوێکیــدا لەڕێــگای بــۆڕی نـ ت
حوکــی تاکــڕەوی و مەزھــە� ،دواتــر لــە ئایــاری  ،٢٠١٤حکومـ ت
و�
ب
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـتا� ههناردهكــرد بــۆ بــازاڕه ن
ههرێــی كوردسـ ن
كا� دهرهو ه و ئهم ـهش هـ نـا� بهغــدادی دا ك ـ ه بهش ـ ه بودج ـهی كوردســتان ك ـ ه پێكهاتبــوو ل ـه پشــی
 17%ل ـه بودج ـهی گشـ تـی عـ �ـراق ب�ێــت ،كاربهدهسـ ن
ـتا� حكوم ـه ت� ههرێــم بانگهش ـهی ئابــوری س ـهربهخۆیان دهكــرد وهك یهكهم ـین ههنــگاو بــۆ
ێ
بڕ
خۆ� ســیایس.
س ـهربه ی
ڵ
ت
ن
دەوڵە� ئیســایم لە �
ع�اق و شــام (داعش) شــا�وی گەورەیان بۆ �
ع�اق ھێنا و چەندین شــوێنییان لە باکووری �
گرو�
ع�اق
ێ
ێ
ێ
لە حوزەیرا�  ،٢٠١٤پ
ڵ
ێزەكا� پێشــمهرگهی كوردســتان لـ ه چەندیــن ميحــوهرهوه پاشهكشـهیان كــرد .دواتــر ھـ �ـر ن
گــرت .لەوکاتــەدا ســووپای عـ �ـراق و ھـ �ـر ن
ێزەکا� پێشــمەرگە ھــەو�
ێ
ت
کۆن�ۆڵکردنــەوەی چەندیــن ناوچەیــان دا لــە کەرکــوک و زۆرێــك ل ـه ناوچ ـه داب ـڕاوهكان ك ـه كــورد بهبهشــێك ل ـه خــایك خــۆی د هز نا� .حکومەتەکــەی
ڕ
ن
ـیزەکا� (داعــش) ئــەو ناوچــە ســوننە نشــینانەیان داگ�ی کردبــوو ،ب ـهو
نــوری مالیــی زۆرتریــن ڕەخنــەی لێگـ یـرا و ب ـه تۆمهتبــاری س ـهرهیك دادەن ـرا کــە ھـ
بژ
ھەڵ�ێردرێــت.
هۆیـهوه کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــش داوای دەکــرد ســەرۆکوەزیرانێیک نــوێ
كا� كاربهدهسـ ن
كاردانـهوه ن
ـتا� ههرێــی كوردســتان لهسـهرهتاو ه تونــد نهبــوو ب هرانبـهر بـه داعــش ،سـهرۆیك ههرێــم و سـهرۆیك حكومـهت چهندیــن جــار
ڕایانگهیانــد ك ـه ئ ـهوان ئێســتا ب ـ ه واقیــع بونهت ـه دراوسـ ێ �ـی �ێز
ه�ێــی تــازهو چیـ تـر عـ ێ�ـراق ســنوری لهگ ـهڵ ئهوانــدا نی ـه .ئ ـهوان لهس ـهرهتاوه ئ ـهو �ێز
ه�هیــان
بـه مهتــریس نـهد هز نا� لهسـهر خۆیــان وهك كێشـهیهیك ناوخــۆ� عـ ێ�ـراق و نێــوان شــیعه و ســونن ه تێدهگهیشـ ت ن
ـ� .بۆیـ ه وههــا زانـرا كـه ئهمـ ه دهرفهتێــی
ی

خۆ� چونك ـه ههموخــایك باشــوری كوردســتان ب ـ ه كهركــوك و زۆرین ـهی ناوچ ـه داب ـڕاوهكان بۆیهك ـهم جــار لهژێــر
زێڕین ـه بــۆ ههنگاونــان ب ـهرهو س ـهربه ی
دهسـ تـی كوردابــوون و ههریهك ـه ل ـ ه دهوڵ ـه ت� عـ ێ�ـراق و ســوریا الوازبــوون.
ئەوە� وت کە �
ش
گشت�یس لەو ساڵهدا ئەنجامدەدرێت و
لە تەمموزی  ،٢٠١٤مەسعوود بارز نا� سەرۆیک ھەرێیم کوردستان ڕایگەیاند کە
ع�اق
پ
ێ
ڵ
�
ڵگ�ایـهوه،
بەتــەواوی دابەشــبووە )2014 BBC( .بـه�م هـهرزوو پهالمــاری داعــش بۆسـهر كوردســتان لـه سـهرهتای ئـ بـا�  2014ئـه و خواســتهی هه ێ ڕ
لــە ئەیلــوویل  ،٢٠١٤کاتێــک ســەرۆکوەزیر نا� نـ �
ـو� عـ ێ�ـراق گــۆڕدرا بــۆ حەیــدەر عەبــادی ،ســەرکردە کوردییــەکان ڕازیبــوون کــە گشـ پـت�یس دوابخرێــت و
ێ
زیاتــر ب�ی ییــان لەســەر شــەڕی داعــش بێــت)2014 The Star( .
ڵ
رقا� ههرێــی كوردســتان بهجهنـ گـی داعــش و قهی ـر نا� ســیایس و دارا� ناوخــۆ� ،لــە شـ ت
ـوبا�  ،٢٠١٦تــۆڕی میدیـ یـا� ڕووداو ئــەوەی
س ـهرباری س ـه
ی
ی
ھەڵ�اردنـ ن
ـتا� حکومـ ت
ڵب�وکــردەوە کــە مەســعوود بــارز نا� بــە کاربەدەسـ ن
بژ
ـەکا� ســەرۆککۆماری
ـە� ھەرێــی ڕاگەیانــدووە کــە دەبێــت گشـ پـت�یس لــە پێــش
ئەمریــکای  ٢٠١٦ئەنجامبدرێــت واتــە پێــش ٨ی ش
ت�ی ـین دووەم .)2016 Radio free Europe( .2016
دواتــر لــە چاوپێکەوتنێکیــدا لەگــەڵ ماڵپــەڕی ئــەل مۆنیتــۆر ،مەســعوود بــارز نا� ئــەوەی ئاشــکراکرد کــە گشـ پـت�یس لەپێــش ش
ت�ی ـین یەکــەیم ٢٠١٦
ڵ
ئەنجامدەدرێــت )2016 K24(.بــە�م ســەرباری ئەوانــە نێچ�ی ڤــان بــارز نا� ســەرۆکوەزیر نا� ھەرێــی کوردســتان ئــەوەی ڕاگەیانــد کــە گشـ پـت�یس ئەنجــام
نادرێــت ھەتاوەکــوو موســڵ لەدەســت جیھادییـ ن
ـەکا� داعــش ئــازاد نەکرێــت)2016 K24( .

ـوا� بــه پشـ ن
ـای� ههرێــی كوردســتان ،ب ـه ڵ�م دواجــار ههرێــی كوردســتان تـ ن
ههرچ هنــده داعــش مهتــریس جــدی بــوون ل ـ ه س ـهر مان ـهوه و ئاسـ ش
ـتیوا�
ت
نێودهوڵـه ت� هـ �ێزـره ن
كا� داعــش پاشهكشـه پ ێ
� بــكات و ناوبانــگ و ئازایـه� پێشــمهرگه لـه دونیــادا دهنگیدابــوهوه .ئهمـه لـه كاتێكدابــوو كـه كۆمهكـ ه دار یا�
ن ڵ
و�تـ نـا� وهك ئهمریــكا ،ئهڵمانیــا ،فهرهنســا ،ك هن ـهدا ...بــۆ پێشــمهرگ ه گوڕوتینێــی نـ �
�
و لۆجسـ تـی و س ـهربازیهكا�
ـو� بهخـ شـی ب ـهو هـ ێزـره .شانبهشـ نـا�
ێ
ئهم ـهش ترافیكێــی دیبلۆمــایس زۆریــش ل ـ ه ههرێ ـ 
ى كوردســتان و ههولـ ێ�ـری پایتهخــت ههبــوو ،ههمــوو ئهمان ـ ه وایكــرد ك ـ ه س ـهركردایه ت� كــورد (ب ـه
ن
ن
خۆ� بــۆ كــورد .چونكـه ڕای گشـ تـی و
تایبـهت سـهرۆیك ههرێــی كوردســتان مســعود بــارزا�) ئهمـه بـ ه دهرفهتێــك بزانێــت بــۆ بـ ه دهســتهێنا� سـهربه ی
ســۆزی جیهـ نـا� بــۆ كــورد ئامادهیـهو ه دهوڵـه ت� �
ع�اقیــش لـهو پـهڕی الوازیــدا دهبیـ نـرا لـهو قۆناغـهدا.
ێ
ن
دیاریکرد� ڕۆژی گشـ پـت�یس دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆژی ٧ی حوزەیر نا�  ٢٠١٧لە کۆبوونەوەیەکدا کە مەســعوود بارز نا� ســەرۆیک ھەرێیم کوردســتان له
ـەکا� باشــووری کوردســتان لەوانــە پـ ت
هاوینههـهواری پ مــام لەگــەڵ بهشــێیك زۆر لـه پارتـ ه کوردییـ ن
ـار� ،یەکێـ تـی ،یەکگرتــووی ئیســایم ،بزووتنــەوەی
�ی
ـتا� ،زەحمەتکێشــان و بــەرەی تورکمـ نـا� و کەمایەتییــەکان کۆبوونــەوە و بڕیاریــان لــە ئەنجامـ ن
ئیســایم ،سۆسیالیســت ،حـ زـر� شــیویع کوردسـ ن
ـدا�
ي ب
گشت�ســییەکە دا و ڕۆژی ئەنجدامـ ن
گشت�ســییەکەش دیاریکـرا)2017 Rudaw( .
ـدا�
پ
پ
ڵ
ـیۆ� بــا�ی سـهربهخۆی ههڵـ ژـراردن و ڕاپــریس ههرێــی كوردسـ ن
بۆیـ ه فهرمانێــی ههرێــی بـه ژمــاره ( )106لـه  2017/6/8دهركــرد كـه تیایــدا كۆمسـ ن
ـتا�
ب
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 587

ـدا� ڕاپــریس بــۆ سـهربهخۆ� كوردســتان لـه پارێـز ن
ڕاســپارد بـه ئهنجامـ ن
ـلێما� و دهــۆك و ههڵهبجـه) و ناوچـه ن
گاكا� ههرێــم (ههولـ �ـر و سـ ن
كا� جێناكــۆك
ێ
ی
كا� پارێ ـز ن
پاری ـزگای (كهركــوك) شــارو شــارۆچكه كوردنشــینه ن
گاكا� (موصــل ،تكریــت و دیال ـه) ،ههروههــا كاركــردن بــۆ ئ ـهوهی ل ـ ه دهرهوهی ههرێــم

جێبهجێبكرێــت بــۆ ئـهوهی ڕهوهنــدی كــوردی بهشــداری تێدابــكات بهتایبـهت لـه ئهوروپــا و ئهمریــكا.
نــورساوی س ـهر كاغ ـهزی ڕیفرانــدوم بریتیبــوو ل ـهم پرســیاره ك ـ ه ب ـه ههرچــوار زمـ نـا� كــوردی ،ع ـهره ب� ،توركمـ نـا� ،رسیـ نـا� نورسابــوو "ئایــا دەتــەوێ
ن
� و نه �
ـتانییەکا� دەرەوەی ھەرێــم ببێتــە دەوڵەتێــی ســەربەخۆ؟" بژاردهكانیــش تهنهــا ب ـه ڵ ێ
خ�بــوون.
کوردســتان و ناوچــە کوردسـ
ێ
ھێمــن ھــەورایم ڕاوێ ـژكاری بــارز نا�  ،ڕایگەیانــد کــە ڕیفرانــدۆم ل ـ ه ناوچ ـ ه كێشهلهس ـهره ن
كا� وهك کەرکــووک ،شــنگال ،مەخمــور و خانەقینیــش
ڵ
ئەنجامدەدرێــت .دواتــر ڕاوێژكارێــی تــری بــارز نا� ك ـه لهس ـهرهتادا دانرابــوو ب ـه بهرپــریس پهیوهندی ـه ن
كا� ل�یژ ن ـهی بــا�ی ڕیفرانــدۆم ئهویــش ھۆشــیار
ـەربەخۆ� بێــت بەڵکــوو دەکرێــت ببێتــە
زێبــاری وهزیــری پێشــوی دهرهوهی عـ ێ�ـراق بــوو ،ئــەوەی ڕاگەیانــد کــە گشـ پـت�یس مــەرج نییــە ڕێــک دوای ئــەوە سـ
ی
کارتێــی بەھـ �ێزـر لەدەســت ههرێــی کوردســتان بەرامبــەر حکومـ ت
ـە� ناوەنــدی بەغــدا)2017 Reuters(.
مســعود بــارز نا� سـهرۆیك ههرێــم كـ ه داهێنـهرو ئهندازیــاری ڕیفرانــدۆم بــوو ،ئـهو لـ ه دیــدار لهگـهڵ شــانده بيانييـهكان و لـه ت
كا� ههڵمـه ت� بانگهشـهی
� بــۆ ڕیفرانــدۆم پاســاوه ن
كا� ڕیفرانــدۆیم سـهربهخۆ� ڕون دهكــردوه .بـه جۆرێــك كـه بـه گوتـهی ئـهو "هەوڵـ ن
بـه ڵ ێ
ـەکا� گــەیل کوردســتان بــۆ بونیادنـ نـا�
ی
�
ع�اقێــی دیموک ـرات و پێشــکەوتوو س ـهركهوتوو نهبــوو دوای ئــەوەی هیــچ ئومێدێــک نەمــا کــە بتوان ـین هاوبەشــییەیک ڕاســتەقینە بونیــاد بنێ ـین .
ێ
بەهــۆی زاڵبـ ن
ـوو� فەرهەنـ گـی خۆســەپاندن و ئینــکار ...گــەیل ئێمــە وەک هاوبـ ش
ـە� راســتەقینە قبــووڵ نەکـرا ،گەلەکەمــان بڕیــاری داوە لــە ڕیفراندۆمــدا
بڕیــار لەبــارەی چارەنــوویس خــۆی بــدات و بــۆ ئــەو مەبەســتەش لەگــەڵ بەغــدا لەســەر هەمــوو بابەتــەکان گفتوگــۆ دەکەیــن و دهمانــەوێ وەک دوو
دراوسـ �ـی بــاش هەمــوو بابەتەکانمــان بــە دیالــۆگ چارەســەر بکەیــن .( K24,2017( ".بــارز نا� لـه چهندیــن شــوێن و ت
كا� جیــاوازدا ئاشــكرای كــرد كـه
ێ
پابهندبــون بـ ه دهســتورهو ه وهك خــۆی لهالیـهن �
ع�اقـهو ه جێبهجێنهكـراوه بــۆ ئهمـهش ئامــاژهی بـهو ه دهكــرد كـه ( )55مــادهی دهســتوری لـه الیـهن
ێ
كا� كهمپ ـین و دیمان ـه ن
ع�اق ـهوه بهرانب ـهر ههرێــی كوردســتان پێشــێل ك ـراوه .بۆی ـه ههمیش ـه ل ـه ت
�
كا� لهگ ـهڵ شــانده بیانی ـهكان نیگ ـ هران بــوو ل ـهوهی
ێ
ڵ
ك ـه ل ـه �
ع�اقــدا تهنهــا لۆجیــی هـ �ێزـر با�دهســته ن ـهك هـ �ێزـری لۆجیــك( .بابك ـه ی� )2018
ێ
گ
ڵ
بــارز نا� لـ ه كۆتـ یـا� مانــی ئــاب كاتێــك نـ ێ�ـردراوی ئهڵمانیــا دێتـ ه الی و داوای لێدهكـهن كـه ڕیفرانــدۆم دوابخــات ئهویــش بـهم جــۆره وه�میــان دهداتـهوه،
ڵ
ـا� خەڵــی كوردســتان لــەو مافــە ب ێ
هاوو�تیـ نـا� كوردســتانە و نـ ب ێ
� بــەش بكرێــت
ئــەوە بڕیــاری كەســێك یــان الیەنێــك نییــە بەڵكــو مــاف و بڕیــاری تــاك تــایك
ڵ
ڵ
ق
و ڕیفرانــدۆم لــە وادەی خۆیــدا ئەنجــام دەدرێــت .لــە ســەد ســا� ڕابــردوودا هەمــوو ڕێگەیەكمــان تــا� كردووەتــەوە بــە�م شــەراكەت ســەری نەگرتــووە
و ئــەوە حكوومـ ت
ـە� عـ �ـر قا� بــووە كــە هیــچ كات شــەر ت
اكە� نەویســتووە و گــەیل ئێمەیــش ناتـ نێ
ـكۆ� قبــووڵ بــكات
ێ
ـوا� دوای ئــەو هەمــوو قوربانیدانــە پاشـ ی
و ئەزموونــە شكســتخواردووەكان دووبــارە بكاتــەوە .لەڕێگــەی ئاشــتیانە و دیالۆگــدا لەگــەڵ بەغــدا بــەردەوام دەب ـین لەســەر دیاریكـ ن
ـرد� ئایینــدەی
پەیوەندییــەكان و پــریس ڕیفرانــدۆم"
ن
بــارز نا� لهكۆبونهوهی ـهك لهكهركــوك ل هگ ـهڵ بهشــێك ل ـ ه س ـهركرده ن
ـایيبوو� ڕیف ـرادۆم دهڵێــت " ریفرانــدۆم ن ـ ه دژی
كا� كــورد دهربــارهی یاسـ
ق
دهســتووری عـ ێ�ـراق و ن ـ ه دژی میســا� نەتــەوە یەكگرتــووەكان و بهڵێننام ـ ه نێودهوڵهتییهكان ـه ،بهڵكــو ئامرازێك ـه بــۆ ش ـهرعیهتدان ب ـه خواســت و
گ
بڕیــاری گـهیل كوردســتان بــۆ دیاریكـ ن
ـرد� چارەنــوویس ،ههروههــا ئەوەیـ شـی دووپاتكــردەوە كــە ڕیفرانــدۆم پەیــام و دەنــی ئاشــتیانەی گــەیل كوردســتانە
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
و�تـ نـا� در ێ
و�تـ نـا� در ێ
اوس چــۆن وه�یم ئـهو پهیامـهی گـهیل كــورد دهدهنـهوه كـه
اوس" ( K24,2017( .بـه�م ڕوننهبــوو كـه ئایــا عـ ێ�ـراق و
بــۆ عـ ێ�ـراق و
بــارز نا� ئامــاژهی پێكــردوه.

كا� تــر ب ـه شــار و شــارۆچكه ن
كهمپی ـین بانگهش ـهی ڕیفرانــدۆم لهمانـ گـی ئهیلــول د هســتیپێكرد ،بــارز نا� و بهشــێك ل ـه س ـهركردهی هـ �ێزـره سیاســیه ن
كا�
كا� پارێـز ن
� زۆربـهی ناوچـه ن
كوردســتاندا دهگـهڕان و بانگهشـهی بهڵێیــان دهكــرد بــۆ سـهربهخۆ� ،ئـهوهی تێبیـین دهكـرا كهمپینـه ن
كا� بـه ڵ ێ
گاكا� ههولـ ێ�ـر
ی
ـلێما� ل ـ ه كۆتایی ـه ن
زۆ� س ـهوز تهنهــا ل ـه پارێ ـزگای سـ ن
زۆ� زهرد ،ل ـ ه كاتێكــدا لــه ن
و دهــۆیك دهگرت ـهوه وات ـ ه ئ ـهو ناوچان ـهی ك ـه نارساوبــون ب ـ ه ن
كا�
ن ڵ
ن
�
ئی�اهیــم
بانگهشـهی كهمپیـین بهڵێــدا لـ ه یاریــگای ســلێما� بهڕێوهچــوو ،ئـهوهی جێگـهی سـهرنج بــوو زۆربـهی بهرپرســا� بــا�ی یهكێـ تـی لهوانـه هـ ێـرۆ ب
ئهحم ـهد هاوس ـهری ج ـهالل تاڵهبـ نـا� و كــۆرسهت ڕهســوڵ جێگــری سـ �
ـكرت�ی گشـ تـی یهكێـ تـی دهركهوتــن .ئ ـهو ه ل ـ ه كاتێكــدا ل ـه پارێ ـزگای ههڵهبج ـه و
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ئیــداره ن
كا� گهرمیــان و ڕاپهڕیــن ئ ـهو كهمپین ـ ه گهوران ـ ه ئهنجــام ن ـهدران.
ڵ
ن
ن
ـۆ� و ههرێــی و نێودهوڵهتیــكان تابێــت توندتــر و پهیامـهكان ڕاشــكاوتر دهبــوون .و�تـ نـا�
لـ ه میانـهی پهرهسـهند� گهمپینـهكا� بهڵێــدا ،لێكهوتـ ه ناوخـ ی
ت
نزیك�دهبونـهوه ،تــا گهشــته ئـهوهی لـه چوارچێــوهی كۆنگــرهی
دراوسـ ێ �ـی ههرێــم ،ههریـهك لـ ه عـ ێ�ـراق و ئـ ێ�ـران و توركیــا زیاتــر لـ ه ڕووی دیبلۆماســیهو ه
ێ ڵ
ێ ڵ
رس و�ت
رس و�ت بـ ه جیــا كۆبونهوهیهكیــان ڕێكخســت بهسهرپهرشـ تـی وهزیـر نا� دهرهوهی هـه
ئهســتانهی تایبـهت بـه قهیـر نا� ســوریا شــاندی هـه
خۆ� ههرێــم و چۆنی ـه ت� ڕوبهڕوبون ـهوهی .ئهم ـه ل ـه كاتێكــدا یهكێـ تـی ئهوروپــا و ئهمریــكا ب ـهردهوام پهیامیــان
تایب ـهت ب ـه پــریس ڕیفرانــدۆیم س ـهربه ی
ڵ
دهنــارد بــۆ پاشــگهزكردنهوهی ههرێــم ل ـهو بڕیــاره یــان دواخســت�ن بــۆ كاتێــی تــر .یهكێــك ل ـهو ههو�ن ـهی ئهمریــكا ل ـ ه ڕێــگای نـ ن
ـارد� پهیامێك ـهوه بــوو
گ
لهالی ـهن وهزیــری دهرهوهی ئهمریــكا ڕێكــس تیلهرســن بههــۆی برێــد مهكگـ ێ�ـرك نویبن ـهری ئهمریــكا ل ـه جهنــی دژی داعــش و باڵوێــزو دیبلۆماتــكار نا�
ڵ
ئهمریــكا ل ـه عـ ێ�ـراق ،ل ـهو نامهی ـهدا بهدیــی زۆر درابــوو ب ـه بــارز نا� بــۆ دواخشــت�ن ڕیفرانــدۆم ،ب ـه�م بهبیانــوی ئ ـهوهی ك ـه نامهك ـه ف ـهریم نی ـهو واژۆی
ـ� ،ههرچهنــد ه بــارز نا� ل ـه یهكێــك ل ـ ه كهمپین ـه ن
پێــوه نهبــوه لهالی ـهن س ـ هركایه ت� ههرێم ـهوه ب ـ ه ف ـهریم نهنــارسا و ب ـ ه تاكتیــك تێگهیشـ ت ن
كا� كۆتـ یـا�
گ
ناڕاســتهوخۆ ئامــاژهی بهدواخســت�ن ڕیفرانــدۆم كــرد و ڕوو لـه جهمــاوهر گـ ت
ـو� "ئهگـهر ڕیفراندۆمیــش نهكرێــت ،ئێــو ه دهنــی خۆتــان بهدونیــا گهیانــد"
� بـ ب ێ
ب ـهالم دواتــر ل ـه شــوێنێیك تــر ڕایگهیانــد ك ـه ئ ـهوان ڕیفرانــدۆم دهك ـهن و چ� ده ب ێ
ـا�.
ن ڵ
ـە� بــا�ی ڕیفرانــدۆم بــە سەرپەرش ـت�ی مەســعود بــارز نا� كۆبــۆوە و
دهربــارهی نامهك ـهی تیلهرســن ،ل ـه  2017/9/21لــە ســەالحەددین ،ئەنجوومـ
ت
ڕایگهیانــد كـه "یەكــەم :لەبــەر ئــەوەی هێشــتا ئــەو بەدیلــەی كــە جێگــەی ڕیفرانــدۆم بگرێتــەوە نەگەیشــتووە وكا� گونجاویــش نەمــاوە ،ئەگــەرگرێنتـیی
تــەواو بــۆ ســەربەخۆ� كوردســتان نەدرێــت ،ڕیفرانــدۆم لــە ت
كا� دیاریكـراوی خۆیــدا بەڕێوەدەچێــت .دووەم :بڕیــار درا كــە بەهەمــوو شــێوەیەك دەرگای
ی
ت
اوە� بهێڵدرێتــەوە و كا� پێویسـ تـی پ ێ
� بدرێــت .ســێیەم :كۆبوونــەوە بڕیــاری دا كــە بــۆ ڕوونكردنــەوەی دوایـین هەڵوێســت،
گفتوگــۆ لەگــەڵ بەغــدا بەكـر ی
ن ڵ
ڵ
ن
شــاندی دانوســتانكاری ئەنجوومـ ن
ـەردا� بەغــدا بكاتــەوە .چــوارەم :ئەنجــوو� بــا�ی ڕیفرانــدۆم
ـە� بــا�ی ڕیفرانــدۆم ،ڕۆژی شــەممە 23ی ئهیلــول سـ
ـد� پرەنســی� گش ـت دەوڵـ ت
ـە� بـ ڵـا� ،هــەردوو پــڕۆژەی مـ فـا� پێكهاتــەكان و ڕاگەیانـ ن
ـكرتارییە� ئەنجوومـ ن
ت
ـە� ســەربەخۆی كوردســتان،
بڕیــاری دا ،سـ
�ی
پ
ڵ
پێــش ٥ـی ٩ــی ،٢٠١٧بــاو بكاتــەوە" (ماڵپـهڕی سـهرۆكایه ت� ههرێــم )2019

ـدا� ڕیفرانــدۆم ب ـ ه جۆرێــك بــوون تاوهكــو ڕۆژێــك ب ـهر ل ـه ئهنجامـ ن
مشــتومڕهكان لهس ـهر ئهنجامـ ن
ـدا� پڕۆس ـهك ه وات ـه  9/24ئ هگ ـهری بههـ �ێزـری
ـ� ل ـه ئــارادا بــوو ،ب ـ ه تایب ـهت ل ـه نــاو یهكێـ تـی نیشـ ن
دواخسـ ت ن
ـتیما� كوردســتان ڕای جیــاواز ههبــوو ب ـ ه تایب ـه ت� تریــش مهڵبهنــدی كهركــویك ئ ـهو ح�یز ب ـه
جیــاواز ل ـه پارێ ـزگاری ئ ـهو شــاره ك ـه یهكێــك بــوو ل ـه داكۆكيك ـ هر نا� ڕیفرانــدۆم ،چهندیــن جــار هۆشــیاریان داو ه ب ـ ه مهتــریس ئهنجامـ ن
ـدا� پڕۆس ـهكه
لهس ـهر كهركــوك و ناوچ ـه جێناكۆك ـهكان( .جهوه ـهر )2018
دۆخهك ـ ه كاتێــك شــڵ هژاویهكهی دهرك ـهوت ك ـه بافــڵ تاڵهبـ نـا� كــوڕه گ ـهورهی ج ـهالل تاڵهبـ نـا� سـ �
ـكرت�ی گشـ تـی یهكێـ تـی و یهكێــك ل ـه به �ێز
ه�تریــن
ێ
ڵ
ڵ
س ـهركرده ن
كا� ئ ـهو ح�یز ب ـه ل ـ ه ههژمــاری خــۆی ل ـه تــۆڕی كۆمه�ی ـه ت� فهیســبوك ڕونكردنهوهیــهیك ب�وكــردهوه و ڕایگهیانــد ك ـه س ـهركردایه ت� كــورد
ڵ
ڵ
ن
ت
سیـهوهو ڕونكردنهوهیــهیك ب�وكــردهوه
ڕازی بــوون بـه بهدیلـهكا� ئهمریــكاو هاوپهیمانانــان و پڕۆسـهك ه دوادهخـهن بـه�م دوای كهمــر لـه نیــو كاژێــر ڕ
ڵ
كـه ههژمارهكـه لهدهسـ تـی خۆیــدا نهبــووه .ئـهو نوســینه بـه جۆرێــك بــوو كـه سـهرۆكایه ت� ههرێــی هێنایـ ه دهنــگ و ڕونكردنهوهیــهیك ب�وكــردهوه بـهم
جــۆره( :بــە گشــت الیــەك ڕادەگەیێن ـین كــە ئــەم هەواڵــە هیــچ ئەساســێیك نییــە و دوورە لــە ڕاسـ تـی و ڕیفرانــدۆم لــە ت
كا� دیاریك ـراوی خــۆی ئەنجــام

دەدرێــت)( .ماڵپ ـهڕی س ـهرۆكایه ت� ههرێــم )2017
ههرچ هنــد ه ل ـیق كۆمســیۆن لهكهركــوك كهمـ تـر ل ـ ه دومانــگ ب ـهر ل ـهوادهی ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم كرای ـهوه و كێش ـهی گ ـهورهی ههبــوو ل ـه ڕوی
كا� شــارهك ه بنك ـهی دهنگـ ن
كا� ب ـه ت ـهواوی لهبهردهســت نهبــوو ل ـه الیــهیك تــرهو ه تههــا لهگهڕهك ـه كوردنشــینه ن
لۆجســتیهوه تۆمــاره ن
ـدا� كردبــوهوه
ڵ
وتو� و ب ـه ب ێ
� هیــچ جــۆره توندوت�یژ ی ـهك بهڕێــوه چــوو .ب ـهو جــۆره ڕیفرانــدۆم ل ـه وادهی خۆیــدا ئهنجامــدراو
ب ـه�م دواجــار پڕۆس ـهك ه بهس ـهركه ی
لهسـهرجهم كوردســتان و ناوچـه جێناكۆكـهكان لـه شـهنگال و مخمــور و دوزخورماتــوو تــا خان هقـین  .ئهنجامهكـهش پاشـ تـر لهالیـهن كۆمســیۆنهوه بـهم
گ
جــۆره ڕاگهیـ نـرا :ڕێــژهی بهشــداری  ،72%دهنـ گـی ب ـه ڵ ێ
�  ،92%دهنــی نهخـ ێ�ـر .7%
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أ.ناكۆكیه ناوخۆییهكان:

ڕیفرانــدۆم لــە نــاو قەیرانێــی ئاڵــۆزی ســیایس هەرێمدابــوو و ئــەو قەیرانــە سیاســیانەش بوونــە هــۆکاری پەکخســت�ن پەرلەمـ نـا� هەرێــم ،ئهویــش بههــۆی
تهواوبـ ن
ـو� ویالی ـه ت� س ـهرۆیك ههرێــی كوردســتان (مهســعو بــارز نا�) بــوو ،چوارالی ـه ن� ســیایس ب ـه ههمواركردن ـهوهی یاســای س ـهرۆكایه ت� ههرێــم و
گۆڕیـین سیســته م لـه سـهرۆكایه ت� بــۆ پ هرل همـ نـا� و كهمكردنـهوهی دهسـه ڵ�ته ن
كا� سـهرۆك ،پڕۆژهیــان ئامادهكردبــوو ،دواجــار بــوو بههــۆی پهكخســت�ن
ـدا� وهزیــره ن
پ هرلهمــان و ئ�یز نـ ن
كا� سـهر بـه بزوتنـهوهی گــۆڕان لـه نــاو حكومـه ت� ههرێــم .ئهمـهش دۆخێــی چهقبهســتوی لـ ه ناوخــۆدا دروســتكرد.

لەگــەڵ نزیــک بوونــەوەی وادەی ڕیفرانــدۆم هێشــتا ش
ڕەو� پەرلەمــان ئاسـ یـا� نەکراوەیـهو ه تاوهكــو ڕۆژی  2017/9/14واتـه یانــزه ڕۆژ ب هرلـهوادهی
ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم.
قهی ـر نا� دارا� ،ش ـهڕی دژی داعــش ،ههبـ ن
ـوو� نزیك ـهی دوو ملیــۆن ئــاوارهی عـ ێ�ـراق و ســوریا ،پهكخســت�ن پ هرلهمــان و مشــتومڕهكان لهس ـهر یاســا
ی
ت
و خــودی س ـهرۆیك ههرێــم گرنگ�یــن ئ ـهو كێشــانهبوون ك ـه ل ـه نێــوان الیهن ـ ه سیاســیهكان و ل ـه نــاو كوردســتاندا ب ـه گشـ تـی بهرچاوبــوون .پهیوهندی ـه
كا� نێــوان پـ ت
سیاســیه ن
ـار� دیموكـرات و بزوتنـهوهی گــۆڕان كـه هـ �ێزـری یهكـهم و دوهیم بـراوهی ههڵـ ژـرارد�ن پ هرلهمـ نـا� بــوون لـ ه خر ت
اپ�یــن دۆخــدا بــوو.
ب
بۆیـه ههڵوێسـ تـی ئـهو ح�یز بانـ ه دهربــارهی ڕیفرانــدۆم پهیوهســت بــوو بـه كێشـه سیاســیهكانیان لهگـهڵ پـ ت
ـار� ،بۆچونێــی گشـ تـی ههبــوو بـه تایبـهت الی

گــۆڕان و كۆمـه ڵ� ئیســایم پێیــان وابــوو ڕیفرانــدۆم پێویســته ســاز نا� نیشـ ن
ـتیما� لهسـهربێت و د هزگا شـهرعیهكان بهگهڕبخرێنـهوهو یاســاو دیموكـرایس
ڵ
س ـهروهر بێــت و خ
چاكك�ێت ـهو ه پاشــان ل ـ ه ڕیگ ـهی پ هرلهمان ـهوه ڕیفرانــدۆم یاســای بــۆ دهربكرێــت و جێب ـه جێ
� بكرێــت .لــە
دۆ� گــوزهر نا� هاو�تیــان
ب

ـوو� دەوڵـ ت
بەرامبەریشــدا ڕایــەیک تــر ههبــوو كـ ه پێدادەگرێــت لەســەر ئــەوەی چارەســەری ئــەو هەمــوو کێشــانە بەسـ تـراونەتەوە بــە هەبـ ن
ـە� ســەربەخۆ،
ـەربەخۆ� ،دەروازەکان بــۆ چارەســەری قەیرانــەکان بــە قەی ـر نا� داراییش ـهو ه دەکاتــەوە،
بهجۆرێــك کــە بڕیــاری خەڵــک لــە ڕۆژی ڕیفراندۆمــدا بــۆ سـ
ی
گوتــاری ئــەم جــۆرە ڕوانینــەش جەختکردنەوەیــە لــەوەی کــۆی ئــەم قەیـران و کێشــە و گرفتانــە بەرەنجــایم نەبـ ن
ـوو� دەوڵەتــە نــەک هــۆکاری تــر.
ت
ت
گرنگ�یــن ئـهو هۆكارانـهی كـه بهشــداری خهڵــك
سی یهكێـ تـی یهكێــك بــوو لـه
ناڕهزایـه� الیهنـ ه ئۆپۆزســیۆنهكان بـ ه تایبـهت گــۆڕان وكۆمـهڵ و ســاردو ڕ
كا� ڕاپهڕیــن وگهرمیــان بـه بـهراورد بـه ناوچـه ن
ـلێما� و ههڵهبجـه و ئیــداره ن
گاكا� سـ ن
لـه پارێـز ن
كا� ســنوری پارێـزگای ههولـ ێ�ـرو دهــۆك زۆركهمبــوو.
ههرچ هنــده لهكــۆی پێنــج پـ ت
ـار� ســیایس ك ـ ه پێكهێن ـهری كابین ـهی ه هشــتهیم كوردســتان بــوون دوانیــان تێبینیــان لهس ـهر ڕیفرانــدۆم ههبــوو پێیــان
گونجــاو نهبــوو یهكێـ تـی نیشــتیمانیش دابهشــبووبوو ئ هگ ـه چ
ر� زۆرین ـهی س ـهركردایهتیهكهی لهگ ـهڵ ڕیفرانــدۆم نهبــون ،ك ـه چ� كــۆرسهت ڕهســوڵ
ـكرت�ی گشـ تـی ئـهو ح�یز بـه شانبهشـ نـا� بــارز نا� لـه زۆرێــك لـ ه كهمپهینـه ن
عـهیل جێگــری یهكــهیم سـ �
كا� بهڵێــدا بهشــداربوو ،بـه ڵ�م هیــچ �ێز
ه�ێــی ســیایس
ێ
ب ـه ڕاشــكاوی بانگهش ـهی نهخـ ێ�ـری نهدهكــرد .تهنهــا هـ �ێزـر ك ـه بائاشــكرا بانگهش ـهی نهخـ ێ�ـری دهكــرد �ێز
ه�ێــی تــازه بــوو ك ـ ه سهپهرشـ تـی دهك ـرا ل ـه الی ـهن
س ـهرمایهدارێیك شــاری ســلێمانييهوه ب ـ ه نــاوی شاســوار عبدالواحــد ،ئ ـهو خــاوه ن� گــرو� كۆمپانیـ ن
ـاكا� نالیابــوو ل ـه پاڵیشــیدا میدیایــهیك بههـ �ێزـری
پ
ـكا� گوتــارو س ـهرنجه ن
ڕ� ئ ـهوهوه خــۆی و هاوڕێـ ن
پڕبین ـهری ههبــوو ك ـه ل ـه �
كا� خۆیــان دهخســت ه ڕوو ب ـه ئاشــكرا دروشــی ‘نهخـ ێ�ـر ل ـ ه ئێســتادا‘ یــان
ێ
بهرزكــردهوه.
جۆالنــەوەى ‘نەخـ ێ�ـر لــە ئێســتادا‘ لـ �ـر
ێە و لــەوێ لــە کــۆڕ و کۆبوونەوەکانيانــدا ڕایاندهگهیانــد ئهگــەر ريفرانــدۆم بکرێــت هەرێــى کوردســتان ڕووبــەڕووى
هەڕەشــە و مەتــرىس گــەورەى ناوچەکــە دەبێتــەوە و دەڵـ �ێن
ـ� ‘نەخـ ێ�ـر لــە ئێســتادا‘ بــۆ پرۆســەى ريفرانــدۆم  ،لەمبارەيــەوە ڕابــون مەعــروف وتەبـ �ێژـرى
جوالنــەوەى نەخـ �ـر لــە ئێســتادا بــۆ ريفرانــدۆم ل ـ ه دەنـ گـى ئەمەريــکادا لــە بــارەى هاتـ نـى شــاندى ئەمەريــى و کۆبوونەوەيــان لەگــەڵ بەرپرســە بـ ڵـا� ن
کا�
ێ
گ
هەرێــى کوردســتان وتوی ـه ت� ئەمەريــکا دژى درۆســت بـ ن
ـوو� شــەڕ و ئاڵۆزيــە لەناوچەکــە بۆيــە پێیوايــە پرۆســەى ريفرانــدۆم دوابخرێــت( .دهنــی
ئهمریــكا)2017

ت
كورد�:
ب.الوازی دیبلۆماسیه�
ی

ڵ
یهكێــی تــر لـه گرفتـهكان الوازی دیبلۆماســیه ت� كــوردی و ل�یژ نـهی بــا�ی ڕیفرانــدۆم بــوو ،تهنهــا سـهفهرێك بــۆ دهرهو ه ئهنجامدرابێــت لهالیـهن ل�یژ نـهی
ڵ
بــا�ی ڕیفرانــدۆم یهكجــار بــۆ بهلجیــكا بــوو .لهوێــش نهتوانـرا وهفدهكـه كـه خــودی بــارز نا� سهرپهرشـ تـی دهكــرد چاویــان بكهوێــت بـ ه گـهوره بهرپرسـ نـا�
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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یهكێـ تـی ئهوروپــا.

ن
بهبــڕوای د.جـهالل حســن ئـهوه جۆرێــك بــووه لـ ه خهیــاڵ كـه ئەنجامــدەر نا� ڕیفرانــدۆم تهنهــا لـ ه �
ـتکرد� کۆمیتەیــەیک گفتوگــۆوە قەناعــەت
ڕ� دروسـ
ێ
بــە الیـ ن
ن
ـتکرد� دەوڵـ ت
ن
ـە� هەرێــی و نێودەوڵـ ت
ـە� عـ �ـر قا� و الیـ ن
ـە� کوردســتانیان بــەالوە ئاسـ یـا� بێــت .گفتوگــۆکا� دوای ڕیفرانــدۆم
ـە� بکــەن کــە دروسـ
ێ
لەســەر ســەربەخۆ� هێنــدە ئالۆزبــوون کــە لــە بابەتێــی هەســتیار و گــەورەی وەک یەکالییکردنــەوەی چارەنــوویس ناوچــە جێناکۆکــەکان و بابـ ت
ـە�
ی
ـە� تــری هەســتیارەوە دەیگرێتــەوە تاوەکــو بابــە�ت
جیاکردنــەوەی ســنور و تەنانــەت ڕێــژەی بەردانــەوەی ئــاوی بەنــداوەکان بــۆ باشــوور و دەیــان بابـ ت
ق
ـە� تــر .ئەمــە ئەگــەر هــەر لــە بنەڕەتــدا حکومـ ت
ـکرد� فەرمانبــەران و کارەبــا و پاســپۆرت و دراو دەیــان بابـ ت
دابەشـ ن
ـە� عـ ێ�ـرا� ئامــادەی گفتوگۆکــردن بێــت
دەربــارەی ســەربەخۆ� هەرێــی کوردســتان و لەتلەتکـ ن
ـرد� خــایک عـ ێ�ـراق( .مســتهفا )2017
ی
هەرچەنــد ه پێشـ تـر چەنــد جــار لــە الیــەن پـ ت
ـەربەخۆ� قســەیان لەگــەڵ الیەنــە هەرێــی و
ـار� دیموکـر تا� کوردســتانەوە ڕادەگەیەنــدرا کــە دەربــارەی سـ
ی
ڵ
ن
ـەوەکا� ئــەم �ێز
ه�انــە بەرامبــەر ڕیفرانــدۆم
نێودەوڵەتیەکانــدا کــردووە و ئەوەیــان دەوت کــە هەڵوێسـ تـی ئــەو الیەنانــە نــە ئیجابیــە و نەسـ بـل� ،بــە�م کاردانـ

ـەربەخۆ� ئــەوەی دهرخســت کــە ئــەوەی بــۆ جەمــاوەر خراوەتــەڕوو نادروســت بــووە بهتایی ـهت ل ـه پهیوهنــدی ب ـه ههڵوێسـ تـی توركیــا( .مســتهفا
و سـ
ی
)2017

ن
ناجێگ�ی و دوبهرهیك ههڵوێست لهناو یه ت
نیشتیما� كوردستان:
ج.
كێ�
ی

یهكێــك ل ـه ه ـهره گرفتــه گ ـهورهكان یهكێـ تـی نیشـ ن
ـتیما� كوردســتان بــوو ،چونك ـ ه ب ـه ب ێ
� یهكێـ تـی پڕۆس ـهیهیك بهوشــێوه گرنــگ ئهنجــام ن ـهدهدرا ،ل ـه
ڵ
كاتێكــدا ه ـهر ل ـه س ـهرهتاوه یهكێـ تـی نیشـ ن
ـتیما� ڕاڕابــوو لهس ـهر پرس ـهكه بهشــێیك زۆری كادر و الیهنگ ـران هاودهنــگ نهبــوون بــۆ پڕۆس ـهك ه ب ـه�م
ل ـه مهكت ـه� ســیایس ئ ـهو ح�یز ب ـ ه كهســانێیك به �ێز
ه�ههبــوون ك ـه پاڵپشـ تـی یهكێتیــان بــۆ ریفرانــدۆم دوپاتدهكــردهوه .ل ـه ڕاســتیدا ئ هگ ـهر لهس ـهرهتاوه
ب
ن
�
لێ�رساوێـ تـی ئـهو ئهركـه
یهكێـ تـی پشــتگ�ی ی نهكردایـه مهحاڵبــوو لـه زۆ� سـهوز و پارێـزگای كهركــوك ڕیفرانــدۆم ئهنجامبدرێــت .بۆیـه لـ ێـرهدا بهشــێك لـه پ
دهكهوێتـه سهرشـ نـا� ئـهو گروپـه بڕیاربهدهســتهی یهكێـ تـی كـه بهشــداری كۆبونـهوه ن
كا� پ�ی مامیــان دهكــرد و لـه بانگهشـهی ڕیفرانــدۆم پێكـهوه لهگـهڵ

الیهن ـه ن
كا� تــر ل ـه س هرانس ـهری كوردســتان كهمپینیــان بــۆ ڕیفرانــدۆم دهكــرد( .جهوه ـهر )2018

ح.قهیر نا� دار یا� و ئابوری:

دۆ� ئابــوری و دارا� ههرێــم داتهپیبــوو ،بههــۆی بڕیـین موچـه لهبهغــداو ه و دابهزیـین نـ خ
ڕیفرانــدۆم لـ ه ههلومهرجێكــدا بهڕێــوه چــوو كـه خ
ـر� نـهوت بــۆ
ی
كهمـ تـر لـه یس دۆالر ،حكومـهت نهیدهتـ ن
ـوا� موچـهی فهرمانبـ هران دابینبــكات ،چهندیــن مانــگ موچـهی فهرمانبـ هران دوادهكـهوت و لـه دواتریشــدا
ل ـه  2016سیســتهیم پاش ـهكه ت
و� موچ ـهی فهرمانب ـهران پیادهك ـرا ك ـ ه بهشــێیك زۆری موچ ـهی فهرمانب ـهران ن ـهدهدرا و ئ هم ـهش بــو ه هــۆی داتپی ـین

ڵ
ئابــوری و و وهسـ ن
ـتا� بــازاڕ و ب�وبونـهوهی بێــكاری.
ڵ
ـیەکا� ڕیفرانــدۆم لــە دوای ئەنجامـ ن
ن
ـدا� ڕایگهیانــد كـه مــردن لــە برســا (لــە پێنــاو
بــارز نا� لـ ه وه�مێــی بــۆ پرســیارێیک فۆریــن پۆلیــی دەربــارەی مەترسـ
دەوڵەتــدا) باشـ تـرە لــەوەی لــە ژێــر ســایەی داگــرکاری و چەوســاندنەوەی ئـ ن
ـەوا� تــردا ب ـین  .گرفـ تـی ســەرەکیش ئەوهبــوو کــە حکومــەت لــە لــە توانایــدا
ی
ڵ
ـەکەو� موچــە ،ن
ت
ال� کــەم لەســەر پلــە نــزم و مامناوەنــدەکان ،زۆر کــەم بکاتــەوە ،بــە�م
هەبــوو کــە بــاری ئابــووری بــەرەو باشـ تـر ببــات و ڕێــژەی پاشـ
ـو� داهاتـ ن
ـرد� بــاج لەســەر خەڵــک و زیادبـ ن
ـر� نــەوت و زیادکـ ن
ئــەم هەنــگاوەی نهنــا .بــەدەر لــە زیادبـ ن
ـو� نـ خ
ـەکا� تــر ،حکومــەت دور و نزیــک بــاس
ت
ن
ـەکەو� موچــە و بەگەڕخســتنەوەی پــرۆژە وەبەرهێنیــەکان نهدهكــرد .ئەمــە گومـ نـا� خەڵــی بەرامبــەر حکومــەت و ح�یز بــە
ـتکاریکرد� پاشـ
لــە دەسـ
ڵ
ـە�تدارەکان زیــاد کردبــوو و بـ ب ێ
ـە� ڕەواندنــەوەی ئــەم گومانانــەش زەحمەتبــوو زەمینــەی لەبــار بــۆ ڕیفرانــدۆم بێت ـ ه ئــاراوه.
دەسـ

ن
ن
نجامدا� ڕیفراندۆم:
خ.الوازی ل ه نهخشهسازی بۆ ئهگهر و پێشهاتهكا� دوای ئه

كا� دیكـه ،ڕیفرانــدۆم بـه سـهركهوتو� بهڕێــوه چــوو لـه ههمــوو كوردسـ ن
سـهرباری ههمــوو ئاســتهنگه ن
ـتا� عـ ێ�ـراق ،زۆربـهی سـهركرده سیاســیهكانیش
ی
� دهنگیانــدا .ب ـه ڵ�م پرســیاری س ـهرهیك ئهوهبــوو ئایــا دوای ئهنجامـ ن
بهشــداریان كــرد ل ـه ڕۆژی دهنگدانــدا و ب ـه ب ـه ڵ ێ
ـدا� ڕیفرانــدۆم ههنــگاوی داهاتــوی

ههرێــی كوردســتان چیدهبێــت؟ ئ ـهوه ئ ـهو پرس ـه بــوو ك ـه ئامادهســازی ورد و واقیــی بــۆ نهكرابــوو ،ه ـهر دوای ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم بــارز نا� ل ـه
پهیامێــی تهلهفزیۆنیــدا داوای لـه سـهرۆك وهزیـر نا� عـ �ـراق حهیــدهر عهبــادی كــرد كـ ه د هرگای گفتوگــۆ دانهخــات ،كاربهدهسـ ن
ـتا� ههرێــم پێیــان وابــوو
ێ
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گ
دوای ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم دهچنـه دیالــۆ� جیابونـهوه لـه عـ ێ�ـراق ،لـ ه كاتێكــدا عـ ێ�ـراق بـ ه ڕهســی ڕهتیكردبــوهو ه و ڕایگهیاندبــوو كـه ئـهوه كردهیــهیك
نــا دهســتوری و نایاســاییه.

ـدا� پڕۆس ـهك ه س ـه ن
شــاندی ههرێــم ههفتی ـهك ب ـهر ل ـ ه ئهنجامـ ن
ردا� بهغدادیــان كردبــوو ،ههرچهنــد ه كۆبونهوهكانیــان زۆرنهبــوون و زۆرێــك ل ـه
س ـهركرده سیاســیه ن
كا� شــیعهو حكومهت ـ عـ �ـراق خۆیانبواردبــوو ل ـ ه بینینیــان ،ئ ـهو كۆبونهوان ـهش ك ـ ه كردبونیــان س ـهركهوتوو نهبــون ل ـه ڕازیكـ ن
ـرد�
ێ
یی
ت
ب هغــداد ب ـ ه نی ـه� ههرێــی كوردســتان ك ـ ه ڕیفرانــدۆم بــۆ جیابون ـهو ه نی ـه .ئ ـهوه ئ ـهو گرفتهبــوو ك ـ ه ڕۆژێــك دوای ڕیفراندۆمهك ـه كــورد هیــچ كارتێــی
ســیایس تــری نهمابــوو ،پرســیارهكه ئهوهیـه ،ئایــا ئهگـهر الیـه ن� بهرانبـهر ئامــادهی دانوســتان نیـ ه دهربــارهی جیابوهنـهوه ،ههرێــم ئامــاده ی� تیادایـ ه كـه
بههـ �ێزـر جیابێت ـهوه؟ یــان ئ ـهو هـ �ێزـره چی ـ ه ك ـه ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم بهخشــیویه ت� ب ـه ههرێــم ل ـ ه دوای ڕیفرانــدۆم؟

ن
ن
نیشتیما� به �ێز
ه�:
د.نهبو� سوپایهیك

ڵ
ئهگ ـه چ
ر� حكوم ـه ت� ههرێــی كوردســتان و هزاره ت� پێشــمهرگهی ههبــوو ،بهڕواڵ ـهت ههمــوو هـ �ێزـرهكان س ـهر ب ـهم و هزارهت ـه بــوون ،ب ـه�م ل ـه ڕاســتیدا
كا� ههســتیاردا فهرمانیــان ل ـه مهكت ـه� ســیایس ح�یز ب ـه ن
هـ �ێزـرهكان دابهشــبووبون بهس ـهر دوو ح�یز بــدا ،ل ـه ت
كا� خۆیان ـهو ه وهردهگــرت ،یهك ـهی ههشــتا
ب
سـهر بـه پـ ت
ـار� و یهكـهی حهفتــا سـهر بــهیهكێـ تـی ،ئـهوه جگـه لـه چهنــدان هـ �ێزـری دیكـهی وهك زێرهڤـ نـا� ،دژهتـ یـرۆری هـهردووال ،و پۆلیــی بهرگــری

و فریاكهوتــن و چهنــدان هـ �ێزـر و ف ـهوج و لیــوا ك ـ ه پابهنــدی س ـهربازیان بــۆ نیشــتیمان و تهنان ـهت ح�یز بیــش نهبــوو بهڵكــو بــۆ تاك ـ ه كهســێك ل ـه نــاو
كا� بهرگریــش دابهشــكرابوون ،لـه ســنوری خانهقینـهوه تــا ڕۆژئــاوای كهركــوك هـ �ێزـره ن
ح�یز بــدا ههبــوو .دۆخهكـه بهجۆرێــك بــوو تهنانـهت سـهنگهره ن
كا�
ـای� س ـهر ب ـه یهكێـ تـی بهرپرســیاری بــوون ،ل ـه ڕۆژئــاوای كهركوكیش ـهو ه ل ـه ناوچ ـهی دبــس تــا ســنوره ن
پێشــمهرگه و ئاسـ ش
كا� ش ـهنگال و ڕۆژئــاوای
رش� پارتیدابوو .سهرباری ئهو دابهشبونهش ،زۆر پرس ههبوو بووبو ه مایهی نیگ هر نا� فهرمانده ن
كوردستان و سوریا لهژێر سهرپه ت
كا� پێشمهركهی
یهكێـ تـی گلـه� ئهوهیــان دهكــرد كـ ه ئـهو چـهك و تهقهمـه ن� و كهرهســته لۆجســتیانهی دێتـه و هزاره ت� پێشــمهرگ ه هاوسـهنگ دابهشــناكرێت و هـ �ێزـره ن
كا�
ی

پێشــمهرگهی یهكێـ تـی لـ ێ �ـی بێبهشــدهكرێن .دۆخهك ـ ه بهجۆرێــك بــوو پێشــمهرگهكان ل ـه بــازاڕی ڕهش فیش ـهك و تهقهمهنیــان دهكــڕی بــۆ جهنــگ.
ناكــۆیك ئ ـهو �ێز
ه�ان ـهش ل ـ ه شــانزهی ئۆكتۆب ـهر دهرك ـهوت كاتێــك ك ـ ه ڕاجیــای دروســتبوو لهنێــوان س ـهركردایه ت� دوو ح ـیز ب ل هم ـهڕ بهرگــری كــردن ل ـه
كهركــوك ،بهجۆرێــك ك ـ ه بهشــێوهیهیك درایم و تراژیدیان ـ ه پاشهكهش ـهی ههندێــك هـ �ێزـری پێشــمهرگ ه ل ـ ه شاش ـهی تهلهڤزیۆنهكان ـهو ه پیشــاندهدران
ڵ
ك ـه چ� ل ـه شــوێنێیك دیك ـهوه هـ �ێزـرهكان س ـهرقا� بهرگــری بــوون.

خـ ڵـا� گرنــگ لـ �ـرهدا ئهوهی ـه بــۆ وههــا پرســێیك نیشـ ن
ـتیما� پێویســت ه نهك ـه ســوپا یهكگرتووبێــت و فهرمــان ل ـه ی ـهك شــوێن وهربگرێــت ،بهڵكــو دهبێــت
ێ
لـه ڕوی مــۆڕ ڵا� سـهربازیهوه پـهروهرده كرابێــت كـه ئـهو بهرگــری لـ ه دۆزێــی گرنــگ دهكات كـه ئهویــش سـهربهخۆ� كوردســتانه ،ئهگـهر �ێز
ه�ێــك بـهو
ی
جــۆره دابهشــبێت و مانــدوی جهنـ گـی ێ
س ســاڵهی ش ـهڕی داعــش و دواكهوت ـین موچ ـه بێــت ،چــۆن ئامادهی ـه بــۆ كردهیــهیك وههــا گرنــگ؟

 /2-3ئاستهنگه ههرێیم و نێودهوڵهتیهكان
ت
أ.تێنهگه ت ن
ڵوێس� ئهمریكا:
یش� له هه

ئهمریــكا وهك گهورهتریــن زلهـ �ێزـر كـه لـ ه دوای  2003هو ه یهكێكـه لـه دارێــژهران و بڕیاربهدهسـ ن
ـتا� سیاسـه ت� گشـ تـی و دهرهیك عـ ێ�ـراق بـه هیــچ جۆرێــك
لهگ ـهڵ ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفراندۆمــدا نهبــوو .ئ ـهوان سـ تـرات�یژ ێیك تایبهتیــان ل ـهو قۆناغ ـهدا ههبــوو كهبریـ تـی بــوو ل ـ ه بهرهنگاربون ـهوهی تـ یـرۆر ل ـه عـ یـراق و

ن
ت
ن �
ت
ـە� خــایک عـ ێ�ـراق و
ســوریاو بهرب ـهرهكا� كــرد� ئـ ێـران .وەزارە� دەرەوەی ئەمریــکا هــەر زوو هەلوێســی خــۆی دەربــڕی بــۆ پشــتگ�ی یکردن�ی یەکپارچـ ی
ن
ـەکا� نێوانیــان .وەز ت
کرد� کێشـ ن
کردەکا� هەرێــم و عـ �ـراق کــرد کــە بکەونــە گفتوگــۆی جــدی بــۆ چارەســەر ن
ش
داوا� لــە ســەر
ارە� دەرەوەی ئەمریــکا
ێ
ڵ
ـە�م ئەنجامـ ن
ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم لــەم کاتــەدا لــە ئامانجــە ســەرەکیەکان دوورمــان دەخاتــەوە کــە
ـەرعیەکا� کــورد تێدەگــەن بـ
دهيــوت کــە ئــەوان لــە مافــە شـ
ـکاند� داعــش و لەناوبـ ن
ن
ـرد� تـ یـرۆرە لــە ناوچەکــەدا  .هەلوێسـ تـی ئەڵمانیــا و ڕووســیاش زۆر لــە هەڵوێســتەکەی ئەمریــکا دوور نهبــوو.
تێکشـ
ڵ
ئهمریــكا لهس ـهردهیم ترامپــدا سـ تـرات�یژ یهتێیك نوێ ـیی ل ـ ه جیهــان بهگشـ تـی و ل ـ ه خۆره ـه� ت� ناو هڕاســت ب ـ ه تایب ـه ت� گرتهب ـهر .س ـهرۆیك ئهمریــكا دۆناڵــد
كا� و ل ـ ه ت
ڵ�ارن ـه ن
ترمــپ ل ـ ه ت
كا� كهمپ هی ـین هه ب ژ
ش
كاربونی� دروشــی (ئهمریــكا ل ـه پل ـهی یهكهمــدا ) America First،ی بهرزكــردهوه ب ـه
كا� د هســتبه

ڵ
ئاشــكرا ڕهخنـهی لـه ئیــداره ن
كا� پێشـ تـر بهتایبـهت ئۆبامــا دهگــرت كـه نهیتوانیــوه سیاسـه ت� دهرهوهی لـ ه خزمـه ت� هاو�تیـ نـا� ئهمریــكادا بێــت .ئـهو بـه
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ڵ
ڕ ن
و� ئاشــكرای كــرد ك ـ ه و�تـ نـا� وهك( یهكێـ تـی ئهوروپــا ،ژاپــۆن و كۆریــا ،ســعودیه و و�تـ نـا� كهنــداو )...پێویســته پــاره بدهن ـه ئهمریــكا بــۆ پاراســتنیان،
ب ـه گوت ـهی ئ ـهو ناكرێــت ئ ـهو بــاره لهس ـهر شـ نـا� باجــد هر نا� ئهمریكابێــت ( 2017 CNN( .ل ـهو سـ تـرات�یژ یهدا عـ ێ�ـراق پێگهیــهیك دیــاری ههبــوو بۆی ـه

ـداكا� خــۆی ل ـ ه ناوچهك ـ ه ب ـ ه تایب ـه ت� لهب هرانب ـهر ههبـ ن
یهكگرتــو� خــایك عـ �ـراق بــۆ ئهمریــكا ل ـهو قۆناغ ـهدا زۆر گرنــگ بــوو تــا ئهوكات ـهی ئهجێنـ ن
ـو�
ێ
ی
كا� خــۆی و دۆســته ن
ڕوســیا لهســوریاو ئـ �ـران ل ـه عـ �ـراق و ناوچهك ـه پاشهكش ـ ه پێــدهكات یــان بهالی ـه ن� كهم ـهوه ه ـهوڵ بــدات بهرژهوهندی ـه ن
كا� ل ـهم
ێ
ێ
ناوچهی ـ ه بپارێزێــت .بۆی ـه یهكپارچ ـه ی� خــایك عـ ێ�ـراق و مان ـهوهی نوخب ـهی حوكم ـڕان گرنگبــوو بــۆ گرهنـ تـی كــردن و بهردهواميــدان ب ـهو سیاس ـهتهی.
ڵ
ارد� داهاتــوی پهرل ـه ن
� زۆری ههبــوو بــۆ ههڵـ ژـر ن
تدارێ� س ـهرۆك وهزی ـران ح هیــدهر عهبــادی بای ـه خ
ت
كا� عـ ێ�ـراق ل ـه ،2018
لـ ێ�ـرهو ه مان ـهوهو دهس ـه�
ب
چونك ـه عهبــادی یهكێــك بــوو ل ـهو س ـهرۆك وهزیران ـهی ك ـه باشـ تـرین پهیوهنــدی لهگ ـهڵ ئهمریكی ـهكان ههبــوو .ئهمریــكا و نوێنهرهك ـهی ل ـه عـ ێ�ـراق
(بریــت مهكگــۆرگ) ب ـه ئاشــكرا پشــتیوانیان ل ـه ههڵوێســته ن
كا� عـ �ـراق دهكــرد و ل ـه س ـهردان ه دیبلۆماســیه ن
ـلێما� و كۆبون ـهوه ن
كا� بــۆ ههولـ �ـر و سـ ن
كا�
ێ
ێ
ن
ل هگـهڵ كاربهدهســتا� حكــویم و حـیز ب� ئـهو ههڵوێســتهی ڕاگهیانــدوه( .عهزیــز  )2017سیاسـه ت� دهرهوهی ئهمریــكا لـه عـ ێ�ـراق لـهو كاتـهدا بریـ تـی بــوو
كرد� كێشـه ههڵــوارساوه ن
ـرد� ئاشـ تـی لـهدوای جهنـ گـی دژی داعــش ،ئاوهدانكردنـهوهی ناوچـه زیانلێكهوتــوهكان ،چارهسـهر ن
لـ ه بهرقهراركـ ن
كا� ههولـ ێ�ـرو
ڵ
ڵ
ن
ب هغــدا ی ـ ه گفتوگــۆو ب هپـ ێ �ـی دهســتور .زیــاد ل ـهوهش دروسـ
ـتكرد� پــردی پهیوهنــدی عـ ێ�ـراق لهگ ـهڵ و�تـ نـا� دۆســت و هاوپهیمـ نـا� ئهمریــكا و و�تـ نـا�
گ
ع ـهره ب� ب ـ ه تایب ـهت ســعودی ه و ئــوردن .وهزیــری دهرهوهی ئهمریــكا ڕێكــس تیلهرســن سهرپهرشـ تـی پێكهێنـ نـا� ئهنجوم ـه ن� ههماههنــی نێــوان عـ ێ�ـراق
و ســعودیهی كــرد بــۆ ئ ـهوهی عـ ێ�ـراق ب ـهرهوه جیهـ نـا� ع ـهره ب� بگهڕێت ـهوه و ل ـهو ب ـهره ههرێمی ـ ه بێــت ك ـه ئهمریــكا دهیهوێــت دروسـ تـی بــكات ل ـهدژی
گ
ڵ
ن
�
ئـ ێـران و زیادبــو� كاریگـهری ڕوســیا لـه ناوچهكـه .عـ ێ�ـراق پێگهیــهیك گرنــی ههبــوو لـهو سیاسـهت و سـ تـرات�یژ یهی كـه ئهمریــكا لـه خۆرهـه� ت� ناوهڕاســت
ڵ
پ هیــرهوی دهكــرد و كاریگ ـهری جــدی ههبــوو لهس ـهر ههنــگاوه ن
كا� ل ـه و�تـ نـا� ناوچهك ـه.
بۆئـهوهی ڕیفرانــدۆم لـه ههرێــم ئهنجــام نهدرێــت ئهمریــكا لهرێــگای ناوهنــد ه دیپلۆماســیه ن
كا� خــۆی لـه ههولـ ێ�ـرو بهغــداد ،پاشــان لـه ڕێــگای نـ ێ�ـردراوی
گ
ن
س ـهرۆك بــۆ جهنــی داعــش چهندیــن جــار پهیــایم راســتهوخۆ و ئاشــكرای نــارد بــۆ بهرپرســا� كــورد تاوهكــو پهشــیمان ببن ـهو ه لهبڕیارهك ـه .تهنان ـهت
ڵ
ت
خــودی و هزاره ت� دهرهوهو كۆشــی ســپیش بـه ن
ڕو� ڕایــان گهیانــد كـه ئـهوان نـهك پشــتگ�ی ی ناكـهن بهڵكــو بـه ب ێ
� دود� ڕه� دهكهنـهوه .تــاوای لێهــات
كونســوڵخانهی ئهمریــكا لـه ههولـ �ـر بـه كــوردی پهیــام وههڵویسـ تـی ئهمریــكای بـ ه ن
ڕو� ڕاگهیانــد (جهوهـهر  .)2018هــۆكاری ئـهوهش بریتیبــوو لـهوهی
ێ

ڵ
ههندێــك لـه ئهندامـ نـا� ئهنجومـه ن� بــا�ی ڕیفرانــدۆم ڕایانگهیانــد كـه ئهمریــكا لـ ه پشــتهو ه پشــتگ�ی ی پڕۆسـهكهدهكات ،یــان النیكـهم ئهمریــكا مامهڵـه
ل هگـهڵ واقیــع دهكات و دواجــار هـهر ن
دا� پێدادهنێــت.
لهبهیاننامهیــهیك كۆشــی ســی ئهمریــكا ،نوســینگهی ڕاگهیانــدن ل ـه  15ی ئهیلــویل  2017دا دهربــارهی ڕیفرانــدۆم هاتــوه ":ویالی هت ـه یهكگرتــوه ن
كا�
پ
كا� ئ ـهم مانگ ـه ،ویالی هت ـه یهكگرتــوهكا�ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ل ـ ه كۆتایی ـه ن
ـتیوا� ل ـ ه نیــازی حكوم ـه ت� ههرێــی كوردســتان نــاكات بــۆ ئهجامـ ن
ئهمریــكا پشـ ن
كا� تێكشـ ن
ـتا� دوپاتكردهوهتـهوه كـهوا ڕیفرانــدۆم ههوڵـه ن
كا� حكومـه ت� ههرێــی كوردسـ ن
ئهمریــكا چهندجارێــك بــۆ سـهركرده ن
ـكا� داعــش و گ هڕانـهوهی
س ـهقامگ ی بــۆ ناوچ ـه ئازادك ـراوهكان ب ـ ه الڕێــدا دهبــات .بهتایب ـه ت� ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ل ـ ه ناوچ ـ ه كێشهلهس ـهرهكان كارێــی ئیســتفزازیه و
�ی
گ
ناس ـهقامگ�ی ی لێدهكهوێت ـهوه .لهبهرئ ـهوه ئێم ـ ه داوا ب ـه حكوم ـه ت� ههرێــی كوردســتان دهكهیــن ڕیفرانــدۆم ههڵبو هشــێنێتهو ه دیالــۆ� جــدی و
ب ـهردهوام لهگ ـهڵ ب هغــداد ك ـ ه ویالی هت ـ ه یهكگرتوهكانیــش ئامــاده ی� خــۆی بــۆ ئاســانكاری كــردن لهمبارهی ـهو ه دوپــات دهكات ـهوه" (White House
 )2017یهكێــك لـه گهورهتریــن ئـهو هـهل و دهرفهتانـ ه بریتیبــوو لـه نامـهی وهزیــری دهرهوهی ئهمریــكا ڕێكــس تیلهرســن بــۆ بــارز نا� لـه ههفتـهی كۆتـ یـا�
ڵ
بانگهشـهی ڕیفراندۆمــدا .نامهكـه لهالیـهن بریــت مهكگـ ێ�ـرگ نوێنـهری سـهرۆیك ئهمریــكا بــۆ شـهڕی داعــش و هــاوڕێ لهگـهڵ باڵیــۆزوكونســو� ئهمریــكا
م�ویی ـه ن
ل ـه ب هغــداو ههولـ ێ�ـر گهیهنرای ـه ههولـ ێ�ـر .ل ـ ه ده ق� نامهك ـهدا وهزیــری دهرهوهی ئهمریــكا دوپـ تـا� دۆســتایه ت� و پهیوهندی ـه �ێژ
كا� گ ـهیل ئهمریــكاو
ن
كوردســتا� كردهو هت ـهوه .دواتــر داوا دهكات ك ـه ڕیفرانــدۆم بــۆ مــاوهی ســاڵێك دوابخرێــت ل ـ ه ب هرانب ـهردا ئ ـهوان ئامــادهن فاكتهرێــی كاریگهربــن ل ـه
كرد� كێش ـه ن
چارهس ـهر ن
كا� ههولـ ێ�ـرو ب هغــداد و بــۆ دڵنییاییــش نامهك ـ ه دهبرێت ـ ه ئهنجوم ـه ن� ئاســایش و ل ـهوێ ب ـه چاودێــری نهت ـهو ه یهكگرتــوهكان
و� زۆری تیــادا بــوو بــۆ كــورد ب ـه ڵ�م كاربهدهســتان ه ـهر ســوربوون لهس ـهر ئهنجامـ ن
ـور� نامهك ـ ه دهســكه ت
پهس ـهند دهكرێــت .ب ـ ه كـ ت
ـدا� پڕۆس ـهكه.
هۆكارهكـهش ئهوهبــوو كـه ڕاوێـژكار نا� بــارز نا� وایــان دانابــوو كـه ئـهو نــورساو ه بڕیــار نیـهو ڕهشنوسـه و هیــچ واژۆیــهیك فـهریم پێــوه نیـه هیــچ بهدیلێــك
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نیـ ه بــۆ جێگــرهوهی پڕۆسـهكه .ڕهخنهگـران ئهمهیــان بـه نـ هز نا� دایـ ه قهڵـهم و ههندێــی تــر ئـهم بهڵینهیــان شــوبــهاند بـه (بهلفــۆڕی كــورد) مهبهســتیش
ل ـهوه ئهوهبــوو ك ـه ئ هگ ـهر بهاتای ـهو داخوازیهك ـه پهس ـهند بكرای ـه ل ـ ه دورم ـهودادا دهبــوه دهســكهوت و دهوڵ ـهت بــۆ كــورد.

ڵ
ن
نا� دیپلۆمایس به �ێز
ه� لهگهڵ بهغداد:
ب.نهبو� كه

ت
سەالمەت�ین ڕێگەبوو چونکە ئەگەر �
ت
حکومە� بەغداد
سەربەخۆ� لەگەڵ
گفتوگۆ بۆ
سەربەخۆ�
ع�اق بگەیەنرێتە ئەو قەناعەتەی کە دان بە
ێ
ی
ی
ن ڵ
و�تــدا بنێــت ،ئــەوا الیەنــە هەرێــی و نێودەوڵەتیــەکان ناچــار دەبــون دان بــە ســەربەخۆ� و سـهروهری هەرێمــدا بنـ �ێن
ـ� .ئەگــەر هــەر
هەرێــم و لەتبــو�
ی
ـەربەخۆ� هەرێمــدا نەنێــت ،ئــەوا هیــچ گرفتێــی بەرچــاوی ئابــووری و ســیایس بــۆ هەرێــی کوردســتان
دەوڵەتێــی هەرێــی یــان نێودەوڵەتیــش دان بەسـ
ی
ن
دروســت نابێــت .ئــەو کات دەوڵـ ت
ـتیەکا� لــە ڕێگــەی �
ع�اقــەوە ڕەوانــەی بــازاڕەکان بــکات بــە ڕێکكەوت ـین
ـە� کوردســتان دەتوانێــت ســەرچاوە رسوشـ
ێ
ڵ
ـە�م لــە ڕاســتیدا ،ئــەوەی کــە حکومـ ت
هاوبــەش لەگــەڵ بەغــداد و لهڕیگ ـهی �
ع�اق ـهو ه پهیوهنــدی ب ـ ه دونیــای دهرهوه دروســتبكات بـ
ـە� عـ ێ�ـراق دان
ێ
ـەربەخۆ� هەرێمــدا بنێــت زیاتــر لــە خەیاڵــەوە نزیــک بــوو نــەک واقیــع ،ئــەوەی لــە واقیعــەوە نزیکــە ئەوەیــە کــە ئێجــگار ســەخت و دژوارە
بەسـ
ی
حکومـ ت
ـەربەخۆ� هەرێــی کوردســتاند بنێــت( .مســتهفا )2017
ـە� عـ ێ�ـراق دان بــە سـ
ی
ن
ن
ت �
ـەر� نەرێ ـین ههبــوو
کاردانــەوەکا� دەوڵــە� عـ ێـراق توندبــون و بارودۆخەکــە لــە بەرژەوەنــدی ئەنجامــدا� ڕیفراندۆمــدا نهبــوو ،کــە ئەمــەش کاریگـ ی
ن
ـگاوەکا� دوای ڕیفرانــدۆم .هــەردوو ســەرکردەی ح ـیز ب� دەعــوە (حیــدر العبــادی ســەرۆک وەزی ـر نا� پێشــوو و نــوری المالــی ســەرۆک
لەســەر هەنـ
ـدا� ڕیفرانــدۆم بــە کارێــی نەگونجــاو دەز نا� و عمــار الحکیمیــش هەمــان کاردانــەوەی هەبــوو و ئەنجامـ ن
وەزی ـر نا� پێشــووتر) ئەنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆیم
ن
بــە نەرێـین دانــاوە و دەلێــت کــە پێشـ تـر بــایس ســەربەخۆییان لەگــەڵ هەرێــی کوردســتاندا نەکــردووە .بەشــێیک تریــش لــە ســەر
کردەکا� عـ ێ�ـراق هەمــان
ب�ی وبۆچونیــان ههبوودەربــارەی ڕیفرانــدۆم.

لـه ڕاســتیدا هۆكارگهلێــی زۆر هـهن كـه وای لـه ح�یز بــە نەتەوەپەرســت و ئاینیـ ن
ـەکا� ســوننە و شــیعە ڕێگــە بــە خۆیــان نــادەن گفتوگــۆی جــدی لەســەر
ســەربەخۆ� هەرێــم بکــەن ،چونکــە الی ئــەوان ئەمــە لەتبـ ن
ع�اقــە .هەمــوو داننانێــک بــە لەتبـ ن
ـو� �
ـو� �
ع�اقــدا ،دەبێتــە هــۆی شکسـ تـی ئــەو الیەنــە لــە
ێ
ێ
ی
هەڵ�اردنـ ن
ـەکا� �
بژ
ع�اقــدا و چەندێــک الیەنــە سیاســییەکان خۆیــان وەک نەتەوەپەرســتێیک عــەرەب دەربخــەن ئــەوا زیاتــر دەنــگ دەهێـنن  .هەرچەنــده
ێ

ق
 ،ح ـیز ب و کەســایەتیە شــیعەکان دەبوایــە پشــتگ�ی ی� سـ
ـەربەخۆ� کوردســتانیان بکردایــە چونکــە لــە عـ ێ�ـرا� دوای کــوردا دەبنــە زۆرینــەی ڕەهــا،
ی
ڵ
ڵ
ـە�تدار و خـ ن
ـاوە� هەمــوو عـ �ـراق دەزانــن ،ئــەوا نهیاندهویســت دان بــە لەتبـ ن
ـو� �
ع�اقــدا بنـ �ێن
بــە�م لەبــەر ئــەوەی ئــەوان خۆیــان بــە دەسـ
ـ�( .مســتهفا
ێ
ێ
كا� پــارت و مهرجهعـه بـ ڵـا� ن
 )2017زیــاد لـهوهش زۆربـهی بڕیــاره ن
كا� شــیعه لـ ه �ئ�انـهوه سـهرچاوهی د هگــرت و ن
ال� كـهم لـ ه سیاسـه ت� گشـ تـی �
ع�اقــدا
ێ
ێ
ههنگاوێكیــان نهدهنــا ك ـه ببێت ـه مای ـهی نیگ ـ هر نا� ئـ �ـران ،بهتایبهتیــش ك ـه ل ـهو قۆناغ ـهدا ئـ �ـران ئامــاده� بههـ �ێزـری ههبــوو ل ـ ه گۆڕهپان ـه ن
كا� جهنــگ ل ـه
ێ
ێ
ی
ع�اقــدا و ڕاوێ ـژكاران و گ ـهوره بهرپرسـ نـا� ســوپای پاســدار نا� ئـ �ـر نا� ب ـه ئاشــكرا لهنــاو هـ �ێزـره ن
�
كا� حهشــدی ش ـهعبیدا دهبیـ نـران.
ێ
ێ
بو� پەیوەنــدی نێــوان حکومەتـ ن
ـەکا� باشـ تـر ن
م�ویـ ن
کێشــەی ناوچــە دەوڵەمەنــد و پــڕ نەوتەکــەی کەرکویــش یەکێــک بــووە لــە ڕێگــرە �ێژ
ـەکا� عـ ێ�ـراق
ـە� خاوەنــداری کەرکــوک بــوو و ههروههــا ل ـ ه گفتوگـ ن
ێزە کوردیــەکان ،بــۆ نمونــە هۆکارێــی ســەرەیک شکسـ تـی ئۆتۆنــۆیم ئــازاری  ١٩٧٠بابـ ت
ـۆكا�
و هـ �ـر

ڵ
نێــوان یهكێـ تـی نیشـ ن
ـتیما� كوردســتان ل هگ ـهڵ عـ ێ�ـراق لهمــاوهی  1984-1983و ل ـ ه دوای ڕاپهڕیــن و كــۆڕهو ل ـه ســا�  1991كهركــوك گرێكوێــرهی
ئاســاییبونهوهی پهیوهندیـه ن
ـاوە� یەدەگێــی نـ ت
كا� كــورد و عـ �ـراق بــوو .پارێـزگای کەرکــوک خـ ن
ـەو� ســەلمێندراوی گەورەیــە لـه سـهر ئاسـ تـی جیهــان کــە
ێ
ئاســان نیــە هیــچ حکومەتێــی عـ ێ�ـر قا� ئامــادە بێــت بیداتــە بــە دەوڵەتێــک کــە هــەم ســەروەتەکەی بــۆ خــۆی بەرێــت و هــەم خاکەکـ ش
ـە� لەتلــەت بــکات.
لــە ڕووی شــونایس نهتهوهیی ـهوه  ،هەریــەک لــە پێکهاتـ ن
ـەکا� کەرکــوک شــارەکە بــە موڵــی خۆیــان دەزانــن .کــورد دەوڵــەت بـ ب ێ
ـە� کەرکــوک دروســت
نهدهكــرد ،چهندیــن جــار كاربهدهسـ ن
ـتا� عـ �ـراق و ئهمریــكا ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفراندۆمیــان بهتایب ـهت ل ـه ناوچ ـه كێشهلهس ـهرهكان ب ـ ه كارێــی ههڵهدادهنــاو
ێ
گ
زۆر توندبــوون لهوبــارهوه ،تهنان ـهت كاربهدهسـ ن
ـتا� ئهمریــكا ل ـ ه نامهیهكــدا بــۆ س ـهركردایه ت� یهكێـ تـی ل ـه مانــی ئـ بـا�  2017ب ـه ئاشــكرا داوایــان كــردوه
ك ـ ه ئ ـهوان وات ـ ه یهكێـ تـی فشــار ل ـه بــارز نا� بك ـهن و داوای لێبك ـهن بــۆ ئ ـهوهی پاشــگهزبێتهوه ل ـ ه ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ب ـ ه تایب ـهت ل ـه ناوچ ـه
كێشهلهسـهرهكان .زۆرجــار ئاماژهدهكـرا كـ ه كوردســتان ســنوره ن
كا� بهخوێــن نهخشــاندو ه و پاشهكشـهیان لێنــاكات ،ههرچهنــد ه هەرێــی کوردســتان
بــە ئەمــری واقیــع دەسـ تـی بەســەر ئــەو ناوچانــەدا گرتبــوو ،ئهم ـه نهیدهكــرده ئ ـهوهی عەرەبـ ن
ـەکا� �
ع�اقیــش بــە شــیعە و ســوننەوە بــە ئاسـ نـا� دەسـ تـی
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
لێ هەڵبگــرن ،بــە تایبــەت کــە هـ �ـر ن
ـەع� دەســە�تیان ههبــوو لــە دەروبــەری ئــەو ناوچــە جێناکۆکانــەدا .گرفتهكـهش لـهوهدا بــوو كـه
ێزەکا� حەشــدی شـ ب
ڵ
دوای ئازادكـ ن
ـرد� موصــل ل ـه چهكــدار نا� داعــش ،تهنهــا ق ـهزای حهویج ـه ل ـه ڕۆژئــاوای كهركــوك مابــوهوه بهدهســت داعش ـهو ه ههمــوو هاو�تیــهیك
ئاســا� دهیـز نا� كـ ه عـ �ـراق بهمهبهســت ئهوناوچهیـهی هێشــتوهتهوه بــۆ ئـهوهی هـ �ێزـری سـهربازی لێكۆبكاتـهوه و دوای تهواوبـ ن
ـو� شـهڕ دهســتبگرێتهوه
ێ
ی
بهس ـهر كهركــوك و ناوچ ـ ه كێش ـ ه لهس ـهرهكاندا( .جهوه ـهر )2018

ت
ڵوێس� توركیا:
ح.گرهوكردن لهسهر هه

توركیــا ههڵوێسـ تـی لهس ـهرهتاوه ڕون نهبــوو دهربــارهی ڕیفرانــدۆم ،پێدهچێــت ئ هم ـه تاكتیكێــی ســیایس بوبێــت بــۆ بهالڕێدابـ ن
ـرد� ههرێــم ب ـهوهی
ڵ
ك ـ ه واتێبگ ـهن توركیــا دژی وههــا كردهی ـهك نی ـه ،ئهویــش بههــۆكاری بهرژهوهندی ـه ئابوریی ـه ن
كا� ئ ـهو و�ت ـه ل ـه كوردســتان و گرێبهسـ تـی پهنجــا ســاڵهی
گا� سـ ڵـا�ن ه و ههبـ ن
فڕۆشــت�ن ن ـهوت ل هگ ـهڵ حكوم ـه ت� ههرێــم و ئاڵوگــۆڕی چهن ـین ملیــار دۆالر بــازر ن
ـو� س ـهدان كۆمپانیــا و دهسـ تـی كاری تــوریك ل ـه
ـە� تورکیــا ،هــەر زوو ئەنجامـ ن
ههرێمــدا وایكــردوه كـه ئاســان نهبێــت توركیــا دهســتبهرداری ههرێــم بێــت .ههرچهنــده دەوڵـ ت
ـدا� ڕیفرانــدۆیم لــە هەرێــی

کوردســتان ڕەتکــردەوە و بــە کارێــی نابەرپرســیارانەی لەقەڵەمــدا .ههریهكـه لـ ه ســەرۆیک كۆمــار ڕهجـهب تهیــب ئـهردۆگان و ســەرۆک وەزیـر نا� تورکیــا
بینــایل یهڵــدرم جەختیــان لەســەر ئــەم هەڵوێســتە کردۆتــەوە ،بـه ڵ�م توركیــا لـه �
ش
ـەر�
ێ
ع�اقــدا بێجگـه لـه كــورد ،بهدیــی دیكــه� ههبــوو ،تورکیــا کاریگـ ی
ـتبوو� دەوڵەتێــی کــورد� ،ئەمــە بــەدەر لــە هەژمـ ن
ن
ـو� دەوڵەتــە عەرەبیەکانیــش
ێزە ســونیەکان هەبــوو و ڕێگــر دەبــوو لــە دروسـ
ڕاســتەوخۆی لەســەر هـ �ـر
ی
ڵ
ت
ن
بەســەر �
دەوڵە� کوردســتان بە بەهانەی ئەوەی نایانەوێت ئیرسائیلێیک تر لە رۆژەهە� ت� ناوەڕاســت
ـتبوو�
ێزە ســوننیەکانەوە و ڕێگرتن لە دروسـ
ه�
دروســت ببێــت.

ن
خ .بهكهم وهر ن
وهكا� ێ�ئ�ان:
گرت� كاردانه

ڵ
و�تـ نـا� تــر لــە ناوچەکــە و دراوســێیەىک عـ �ـراق و هەرێــى کوردســتان دژایـ ت
ئـ ێ�ـران وەک زۆرێــک لــە
ـە� خــۆى بــۆ ڕیفرانــدۆىم هەرێــى کوردســتان
ێ
ـد� وادەى ئەنجامـ ن
دەربــڕی ،هەربۆیــە لــە ســەروبەندى ڕاگەیانـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ئـ �ـران ڕاســتەوخۆ لــە ڕێگــەى وتەبـ �ێژـرى وەز ت
ارە� دەرەوە ،بەهـرام قاســى
ێ
�
�
ـەوە� دەکات ،ئێمــە دژى هــەر دابەشــبوون و
لــە کۆنگرەیــەىک ڕۆژنامەوانیــدا ڕایگەیانــد "ئـ ێـران پشــتگ�ی ى یەکپارچــەى خــاىک عـ ێـراق و ســەروەرى نەتـ ی
�
جیابوونەوەیەکـین لــە عـ ێ�ـراق وهــۆکارى ب ێ
ت�وانینەکانــەوە لــە نێــوان
� کۆتـ یـا� هەیــە بــۆ ئــەوەى ئــەو ســەربەخۆییە ســەرکەوتوو نەبێــت بەهــۆى جیــاوازى ێ ڕ
کــورد و الیەنـ ن
ـەکا� تــرى ناوچەکــە"( .ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژین ـهوه ل ـه ملمـ نێ
ـا� و قهیران ـهكان)2018،

ئـ �ـران دهوڵـه ت� سـهربهخۆی كوردسـ ن
ـتا� نهدهویســت چونکــە ئــەم دەوڵەتــە هــەم دەبــوه هانــدەر بــۆ گەشــەی ح�یز بــە ئۆپۆزســیۆنە کوردییــەکان و هــەم
ێ
ن
ـوردا� �ئ�انیــش بــۆ ســەربەخۆ� یــان پەیوەندیکــردن بــە دەوڵـ ت
داواکاری کـ
ـە� کوردســتان پــەرە دەســێنێت .ئـ ێ�ـران هەڵوێسـ تـی نەرێ ـین خــۆی دەربــارەی
ێ
ی
ڕیفرانــدۆیم هەرێــی کوردســتان بــە ئاشــکرا ڕاگەیاندبــوو و دژايـه ت� هــەر هەنگاوێــى بــۆ پارچهبـ ن
ـو� عـ ێ�ـراق ئهكــرد .لـه سـهردانێیك وهفدێــی مهكتـه ب�
ســیایس یهكێـ تـی بــۆ تــاران ێ�ئ�انی ـهكان ب ـه ف ـهڕیم ب ـ ه ئهوانیــان گوتبــوو ك ـ ه ئ هگ ـهر ڕیفرانــدۆم ئهنجامبــدهن ئ ـهوا چــاوهڕێ شـ تـی باشــمان لێمهك ـهن و
یهكســان ه بهش ـهڕ(.ڕوداو )2017
ڵ
ق
چهندیــن جــار قاســم ســوله ن
یما� فهرمانــدهی بــا�ی ســوپای پاســدارن و فهیلـه� قــودس بـه بهرپرسـ نـا� یهكێـ تـی ڕاگهیانــدوه كـ ه ئـهوان بـه تونــدی دژی
پارچـه پارچهكـ ن
ـ�( .جهوهـهر  ،)2017جگـه لـهوهش ئـ �ـران خــاوه ن� نفوزێــی كاریگـهر و قوڵبــوو لـه �
ـرد� عـ ێ�ـراق دهوهسـ ت ن
ع�اقــدا بـه زۆر هــۆكار بڕیــاری
ێ
ێ
ـتا� كــورد ههڕهشـه ن
ســیایس عـ �ـر قا� بهدهســتبوو ،دهبــوو كاربهدهسـ ن
كا� ێ�ئ�انیــان وردتــر لێكبدایـهوه.
ێ

پشتگ�ی ئیرسائیل:
ت.
ی

خۆ� ههرێــی كوردســتان دهكات ئیرسائیــل بــوو .بینیام ـین ناتانیاهــۆ س ـهرۆك وهزی ـران
تهنهــا دهوڵهتێــك ك ـه ب ـه ف ـهریم ڕایگهیانــد پشــتگ�ی ی س ـهربه ی
كا� گـهیل كــورد دهكات بــۆ دامهزرانـ ن
ـتیوا� ههوڵـه ن
لـه ئۆفیسـهكهی خــۆی ڕۆژی  2019/9/13ڕایگهیانــد كـه ئیرسائیــل پشـ ن
ـد� دهوڵـه ت� سـهربهخۆی
كــوردی( .دهنـ گـی ئهمریــكا  .)2017ب ـه ڵ�م ئ ـهم پشــتیوانیه ل ـ ه ئاسـ تـی دیبلۆمــایس نهیتـ ن
ـوا� فشــار ل ـه ئهمریــكا بــكات ك ـ ه سیاس ـه ت� خــۆی دهربــارهی
پڕۆس ـهكه بگۆڕێــت زیــاد ل ـهوهش تهنهــا ب ـ ه قس ـه بــوو هیــچ پشــتیوانیهیك س ـهربازی ،دار یا� لێنهكهوت ـهوه .ب ـ ه پێچهوان ـهوه ن ـهك نهبــوه هــۆی هـ �ێزـر بــۆ
ڵ
پرۆس ـهكه بهڵكــو زیـ نـا� زۆری ههبــوو .ب ـ ه گشـ تـی ل ـه كوردســتان ل ـه مــاوهی كهمپی ـین بانگهش ـهی ب ـه ڵ ێ
� بــۆ ڕیفراندۆمــدا ل ـه زۆر جێــگا ئــا�ی ئیرسائیــل
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ڵ
ب ـه تهنیشــت ئــا�ی كوردســتان دادهن ـرا .ئ هم ـهش كاردان ـهوهی خ ـر پا� لێكهوت ـهو ه لهس ـهر ئاسـ تـی ش ـهقایم ع ـهره ب� و ئیســایم دهنگدان ـهوهی ئ ـهوه
دروســتبوو كـه ئیرسائیــل لـ ه پشـ تـی ئـهم دهوڵهتهوهیـه ،دواجــار ڕای گشـ تـی ئیســایم لـه جیهانــدا دژی پڕۆسـهك ه وهســتایهو ه ئـهوهش لـه ڕێــگای هانـ ن
ـدا�

ڵ
میدییــای نهیــارهكان كـه ڕۆڵێــی خراپیــان گـ �ـرا لـ ه پیشــاندان و گهورهكـ ن
ـرد� ئـهو وێنایـه الی خ هڵــك .ئـهوه لـ ه كاتێكــدا دهیڤیــد پــۆ�ك كـ ه یهكێــك بــوو
ێڕ
ل ـ ه ڕاوێ ـژكاره ن
كا� بــارز نا� ل ـ ه پانێڵكــدا ل ـه پهیمانــگای واشــنتۆن جهخـ تـی ل ـهوه كــردهو ه ك ـه ئ ـهو ل ـه پێــش و پــاش ڕیفرانــدۆم ل ـه هه �
ول�بــووه ل ـه نزیك ـهوه
ێ
لهبــارز نا� نزیــك بــوهو ڕه ت� كــردهوه ك ـه هیــچ پاڵپشــتیهیك ئیرسائیــل ههبوبێــت)2017 Washington Institute( .
و .ههڵوێسته نهرێنیه ن
كا� كۆمهڵگهی نێودهوڵه ت�:
یهكێـ تـی ئهوروپــا و فهرهنســا و بهریتانیــا و ئهڵمانیــا داوایــان كــرد ڕیفرانــدۆم ئهنجــام نهدرێــت .وەزیــرى دەرەوەى ئەڵمانیــاش لــە یەکــەم کاردانــەوەدا
ـرد� هەنــگاوى تاکالیەنــە لــە بــارەى پــرىس ڕیفراندۆمــەوە و ت
هۆشــداریدا لــە جێبەجێکـ ن
و� یەکپارچــەى و یەکگرتــووى خــاىک عـ ێ�ـراق مەتــرىس لەســەرە،
دووبــارە دروســتکردنەوەى ســنورى دەوڵــەت ڕیگایــەىک ڕاســت نییــە و کێشــەکان زیاتــر قوڵدەکاتــەوە و ناســەقامگ�ی ى زیاتــر دەکات لــە بەغــداد و
�
هەول�یــش .هەروەهــا وەزیــرى دەرەوەى ڕوســیا رایگەنــد کــە ئــەوان پشــتگ�ی ى لــە یەکپارچــەى خــاىک عـ ێ�ـراق دەکــەن( .ناوهنــدی كوردســتان بــۆ
ێ
ـا� و قهیران ـهكان .)2018،ئهم ـه جگ ـه ل ـهوهی ك ـ ه یهكێـ تـی ئهوروپــا و كۆمــكاری ع ـهره� ب ـ ه بهیاننام ـهو نـ ن
توێژین ـهوه ل ـ ه ملمـ نێ
ـارد� نـ ێ�ـردراو دژای ـه ت�
ب
خۆیــان ب ـه ئاشــكرا بــۆ پرۆس ـهكه ڕاگهیانــد .بهمجــۆره لهس ـهر ئاسـ تـی ههرێــی دهوڵهتـ نـا� (عـ یـراق ،ئـ ێ�ـران ،توركیــا ،ســوریا ،ســعودیه و ئیمــارات ) دژی
پرۆسـهكه بــوون .لهسـهر ئاسـ تـی هـ �ێزـره جیهانیـهكان ( ئهمریــكا ،بهریتانیــا ،فهرهنســا ،ئهڵمانیــا ،ڕوســیا ،چـین  ،ئوسـ تـرالیا ،ئیســپانیا و بولگاریــا) خوازیــاری
ئهنجامن ـه ن
دا� بــوون.

ن
 /4لێكهوتهكا� ڕیفراندۆم

دوای ئهنجامـ ن
كا� هــات بــۆ ئ ـهوهی ههڵوێســت و پهرچهكــرداره ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ،حكوم ـه ت� عـ �ـراق ت
كا� نیشــانبدات س ـهبارهت ب ـ ه ئاینــدهی
ێ
پهیوهندیـه ن
كا� لهگـهڵ ههرێــم .عـ ێ�ـراق كاتێــك ز نا� كـه هیــچ دهوڵهتێــی ناوچـه� و ز �ێز
له�ێــی جیهـ نـا� پشــتگ�ی ی ڕیفرانــدۆم نــاكات ئهوهنــدهی تــر دهسـ تـی
ی
ڵ
ـك� ل ـه كوردســتان بــدات و ههمــوو ئهمــه ش
وا� بــوو بــۆ ئ ـهوهی گورزێــی كهمهرشـ �ێن
� ب ـ ه دهرفهتێــك ز نا� بــۆ لێــدان ل ـهو دهســكهوتانهی ك ـه حكوم ـه ت�
ڵ
ههرێــم بهدهسـ تـی هێنابــون ل ـه دوای ســا� 1991هوه.
عـ �ـراق زۆر بهتونــدی دژی ڕیفرانــدۆم وهســتایهو ه و پ هرلهمـ نـا� عـ �ـراق بڕیارێــی ســیانزه خـ ڵـا� دهركــرد بــۆ سز ن
ادا� ههرێــی كوردســتان .ئهنجوم ـه ن�
ێ
ێ
ـدا� ڕیفرانــدۆم دانیشــت�ن ئاســا� خــۆی تایبـهت كــرد بـه پــریس ئهنجامـ ن
نوێنـ هر نا� عـ �ـراق دوو ڕۆژ دوای ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم لـه ههرێــی كوردســتان
ێ
ی
وناوچ ـ ه جێناكۆك ـهكان .ئ ـهو دانیشــتنه ژمــاره ( )23ل ـه  2017/9/27ب ـه س ـهرۆكایه ت� (دكتــۆر ســلیم الجبــوری) س ـهرۆیك پ هرل همــان و جێگرهك ـهی و
بـ ه میوانــداری سـهرۆك وهزیـر نا� حكومـه ت� فیــدراڵ (دكتــۆر حیــدر العبــادی) ،بـه ئامادهبـ ن
ـو� ههریـهك لـ ه ڕاوێـژكار نا� ئهنجومـه ن� ئاسـ ش
ـای� عـ ێ�ـراق و
وهزیــری بهرگــری و وهزیــری ناوخــۆ و وهزیــری نـه ت
و� عـ �ـراق و بـه ئامادهبـ ن
ـو� ( )184پ هرلهمانتــار لـه پارتـه شــیعهو ســوننهكان لـه كاتێكــدا پ هرلهمانتــار نا�
ێ
كــورد دانیشــتنهكهیان بایكــۆت كــرد ،دهنگــدرا ب ـه كۆنــویس ژمــاره ( )55ك ـه تایب ـهت بــوو ب ـه باب ـه ت� (ڕاپــریس ههرێــی كوردســتان) .ئ ـهو كۆنۆس ـه
كۆمهڵێــك ئهجێنــداو ههڵوێســتبوو بــۆ دیاریكـ ن
ـرد� سیاسـه ت� گشـ تـی حكومـه ت� عـ ێ�ـراق لـ ه دوای ڕیفرانــدۆم لهگـهڵ ههرێــی كوردســتان( .ئیســماعیل
)2018
كۆنــویس ژمــاره ( )55دهسـ تـی س ـهرۆك وهزی ـر نا� كــردهو ل ـه ههندێــك بڕگ ـهدا پابهنــدی كــرد ب ـه سز ن
ادا� ههرێــی كوردســتان .ل ـه بڕگ ـهی یهكــهیم
بڕیارهك ـهدا ڕاپــریس ههرێــم ب ـ ه نادهســتوری ناودهبــات بۆی ـ ه ب ـه پوچ ـهڵ نــاوی دهبــات و ئهنجامهكانیــش ك ـ ه لهس ـهری دروســت دهبێــت ب ـه ههمــان
شــێوه بـ ه پوچـهڵ ناوبــردوه .لـ ه بڕگـهی دووهیم بڕیارهكـهدا هاتــوه كـه كـه سـهرۆك وهزیـران پێویســت ه ههمــوو ڕێوشــوێنێیك یاسـ یـا� و دهســتوری بگرێتـه
ڵ
ب ـهر بــۆ پاراســت�ن یهكپارچ ـه ی� خــایك عـ ێ�ـراق و پاراســت�ن هاوو�تیـ نـا� ،ههروههــا پێویســته لهس ـهری فهرمــان دهربــكات بــۆ گهڕان ـهوهی ســوپا و هـ �ێزـره
ئهمنی ـهكان بــۆ ههمــوو ناوچ ـ ه جێناكۆك ـهكان ل ـ ه ناویانــدا كهركــوك و گهڕان ـهوهی ئ ـهو حاڵهت ـهی ك ـه ههبــووه پێــش هات ـین داعــش ل ـه .2014/6/10
لـ ه بڕگـهی ســێیهیم بڕیارهكـهدا ئامــاژهی بـه شــوێنكهوتن و سز ن
ادا� ئهنجامــد هر نا� ڕیفرانــدۆم كردۆتـهوه لـه ناویانــدا سـهرۆیك ههرێــی كوردســتان كـه
س ـهرۆیك ل�یژ ن ـهی بـ ڵـا�ی ڕیفرانــدۆم بــوو ه ك ـه بدرێــن ب ـ ه دادگاو ه همــوو ئ ـهو فهرمانب ـهره كوردان ـهش ك ـه ل ـ ه دهز ن
گاكا� حكوم ـه ت� فیــدراڵ كاردهك ـهن ك ـه
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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بهشــداری ڕیفراندۆمیــان كــردو ه پێویســته ل ـ ه كار البدرێــن ب ـهوهش بهشــێك ل ـه نوێن ـ هر نا� كــوردو فهرمانب ـ هر نا� بـ ڵـا� لهو هزارهت ـه ن
كا� عـ ێ�ـراق و ناوچ ـه
ڵ
جێناكۆكـهكان دوچــاری گرفــت و ئاریشـه بونـهوه .لـهوهش زیاتــر نوســینهگهی عهبــادی لـه  2017/10/9لیســتێیك نــاوی ئـهو كهســانهی ب�وكــردهوه
ن ڵ
كـ ه ههســتاون بـ ه ئهنجامـ ن
ـیۆ� بــا�ی ههڵـ ب ژـراردن و ڕاپــریس لـ ه ههرێــی كوردســتان و هـهر پ هرلهمانتارێــی
ـدا� ڕیفرانــدۆم لـ ه ناویانــدا ئهندامـ نـا� كۆمسـ

كــورد ك ـه بانگهش ـهی بــۆ بــهلێ كــردو ه لهس ـهر شاش ـهی تیڤی ـهكان ك ـه بریـ تـی بــوون ل ـه نــۆ ئهنــدایم كــوردی پ هرلهمـ نـا� عـ ێ�ـراق.
ن
الدا� پارێ ـزگاری كهركــوك (نهجمهدیــن كریــم) ك ـه پشــی كــورد بــوو دانـ نـا� كهســێیك تــر لهالی ـهن
ل ـه برگ ـهی شهشــهیم بڕیارهك ـهدا فهرمــان ك ـراوه ب ـه
س ـهرۆك وهزیران ـهوه ،ب هم ـهش كــورد گهورهتریــن پۆسـ تـی كهركــویك لهد هســتدا ك ـه بهدرێ ـژا� پانــزه ســاڵ ل ـه بهردهســتیدا بــوو .دوای ڕوداوه ن
كا� 16ی
ی
ت
ئۆكتۆب ـهر كهســێك ل ـه پشــكه عهرهب ـ ه ســونهكان ب ـه نــاوی (ڕاكان الجبــوری) دان ـرا ك ـ ه دژای ـه� زۆری پێكهات ـهی كــوردی كــرد چ� ب ـه یاســا و چ� ب ـه
بهكارهێنـ نـا� هـ �ێزـر.

ڵ
ڵ
لـ ه بڕگهیــهیك تــری بڕیــاری ژمــاره ( )55ئامــاژه كـراوه بـ ه داخســت�ن دهروازه ســنوریهكان كـه ئهكهوێتـ ه دهرهوهی دهسـه� ت� حكومـه ت� فیــدرا� ،وه ئـهو
ڵ
ڵ
و�تـ نـا� در ێ
اوس دهكات كـ ه ڕێوشــوێ�ن پێویســت بگرنـه بـهر و لـهو پێنــاوهدا هــاوكاری
كا�یانـهی لهوێــو ه دێتـه نــاوهوه بـه قاچــاغ دادهنرێــت ،و ه داوا لـ ه

ڵ
حكومـه ت� عـ �ـراق بكـهن .بـهم جــۆره دهروازه ســنوریه ن
كا� ههرێــم لهگـهڵ ئـ ێ�ـران داخـران ،لـه كاتێكــدا لـه دوای ڕاپهڕیـین ســا�  1991هوه ئـهم دهروازه
ێ
ڵ
ســنوریانه دانهخرابــوون و ب ـهردهوام ههرێــم س ـهرباری گهمــارۆی ئابــوری لهس ـهر عـ ێ�ـراق ( )2003-1990ب ـه�م س ـهرچاوهیهیك داهـ تـا� باشــبو ه بــۆ
ى ســنوری ئی�اهیــم خلیــل لهگـهڵ توركیــا بـه یهكجــاری دانهخـرا بـه ڵ�م هاتوچــۆی بــازر ن
گا� یهكجــار كــهیم كــرد
حكومـه ت� ههرێــم .ههرچهنــده دهروازه 
ب
و ســنورداركرا .ئهم ـهش بــو ه هــۆی قوڵكردن ـهوهی ئ ـهو قهیران ـه دارایی ـهی ك ـ ه ل ـه ههرێــم ههبــوو ئ ـهو س ـهرچاو ه داهاتان ـهی ك ـ ه حكوم ـه ت� ههرێــم ل ـه
گومــرگ دهسـ تـی دهكـهوت نهمــا .لـه ههمــان كاتــدا بــو ه هــۆی گـر نا� نــرخ و هه ڵ�وسـ نـا� نــرخ لـه بــازاڕه ن
كا� ههرێــم و خهڵــك پهیتــا پهیتــا بـه خـ ێ�ـر یا� ڕویــان
لـه بــازاڕهكان دهكــردو بـه كۆمـهڵ خواردهمهنیــان دهكــڕی .بـه گشـ تـی خ
دۆ� ئابــوری كوردســتان ئهوهنــدهی تــر خراپبــوو.

لـه بڕگهیــهیك تــری بڕیارهكـهدا ئامــاژهی بـهو ه كــردو ه كـ ه پێویســته حكومـه ت� فیــدراڵ كێڵگـه نهوتیـه ن
كا� باكــور لـ ه كهركــوك و موصــل و ههمــوو ناوچـه
بگ�ێتـهوه ژێــر دهسـه ڵ� ت� و هزاره ت� نـه ت
�
و� حكومـه ت� فیــدر ڵا� عـ یـراق .لـه دوای لهشــكر ش
كێ� حكومـه ت� عـ ێ�ـراق بۆسـهر ناوچهجێناكــۆكان
جێناكۆكـهكان ێ ڕ
س ســاڵ و هزاره ت� ســامانه رسوشــتیه ن
ههمــوو ئ ـهو بـ یـره نهوتان ـ ه گهڕان ـهوه ژێــر دهس ـه ڵ� ت� حكوم ـه ت� فیــدراڵ ك ـ ه بــۆ مــاوهی زیاتــر ل ـه ێ
كا� حكوم ـه ت�
كا� هاڤانــا و بایحهس ـهن و كێڵگ ـهی ن ـه ت
و� تیــادا دهكــردن ،ب ـ ه تایب ـه ت� گێڵگ ـ ه نهوتی ـه ن
ـرد� ن ـه ت
ههرێــی كوردســتان كاری دههێنــان و ههناردهكـ ن
و�
كهركــوك ل ـه ڕۆژئــاوای كهركــوك .ب ـه قس ـهی بهرپرسـ نـا� حكوم ـه ت� ههرێــم لهوان ـه س ـهرۆك وهزی ـران نێچ ڤــان بــارز نا� ل ـ ه كۆنگــره ڕۆژنامهوانی ـه ن
كا�
�ی
ئامــاژهی ب ـهو ه كــردوه ك ـه ئ ـهوان نزیك ـهی ( )300ه ـهزار بهرمیــل ڕۆژان ـه نهوتیــان ل ـهو ناوچان ـ ه دهرهێنــاو لهڕێگ ـهی بــۆری ن ـه ت
و� كوردســتان-توركیا
ن
ههنــاردهی بــازاڕهكا� دهرهو ه ك ـراوه .نهمـ نـا� ئ ـهو س ـهرچاوه گ ـهورهی داهــات هــاوكات لهگ ـهڵ داخســت�ن خاڵ ـه ســنوریهكان حكوم ـه ت� ههرێــی
نزیككــردهوه لـه ڕوخــان چونكـه حكومـهت لـهو قۆناغـ ه توانــای دابهشـ ن
ـكرد� موچـهی فهرمانبهرانیـ شـی نهمــا ئهكـه چ
ر� فهرمانبـ هران موچهكانیــان لـه

ڵ
نیــو ه كهمـ تـر وهردهگــرت ل ـه ســایهی بڕیــاری (پاش ـهكهوت) .ئ ـهوهش ش ـهقایم جو�نــد و مامۆســتایان و فهرمانب ـهران نهدهچون ـه س ـ هركارهكانیان و ب ـه
ـلێما� و ههڵهبجـ ه و ئیــداره ن
گاكا� سـ ن
تایبـهت لـ ه پارێـز ن
كا� ڕاپهڕیــن و گهرمیــان بـه تـهواوی پڕۆسـهی خوێنــدن ڕاگـ یـرا و دۆخێــی نادڵنیـ یـا� و بـ �ێزـراری ڕوی
ل ـ ه كــۆی كۆمهڵــگای كــوردی كــرد.
ل ـ ه بڕگ ـهی حهوتــهیم پــڕۆژه بڕیارهك ـهدا داوای داخســت�ن نوێن هرایهتی ـه ن
كا� حكوم ـه ت� ههرێــم دهكات ل ـ ه دهرهوه و داخســت�ن نوســینگهو
ن ڵ
و�تــان ل ـه ههرێــم و ل ـه ههولـ �ـری پایتهخــت .ئ هم ـهش كێش ـهی بــۆ پهیوهندی ـه دیبلۆماســیه ن
كونســوڵگهریهكا�
كا� ههرێــم دروســتكرد و ب ـ ه دهیــان
ێ
پهیوهنــدی دیبلۆمــایس ههرێــم ل هگ ـهڵ دهرهو ه زیانیــان بهرك ـهوت و متمتنهیــان لهدهســتدا.
ڵ
لـه كۆتــا خــا� بڕیارهكـهدا حكومـه ت� فیــدراڵ پابهندكـراو ه بـهوهی كـ ه وتووێــژ لهگـهڵ حكومـه ت� ههرێــم نـهكات تــا ئـهو كاتـهی كـه حكومـه ت� ههرێــم بـه
ڵ
فـهڕیم ئهنجــایم ڕاپرســیهكه ههڵنهوهشــێنێتهوه ،بهمـهش دهرگای داخســت بـه ڕوی ئـهو ههو�نـهی كـه لـه ههرێمـهو ه دهكـران بــۆ ئاســاییكردنهوهی
دۆخهك ـه .ئ هگ ـه چ
ر� مســعود بــارز نا� ل ـه پهیامێكــدا دوو ڕۆژ دوای ڕیفرانــدۆم ب ـ ه ف ـهڕیم داوای ل ـه س ـهرۆك وهزی ـران حیدرالعبــادی كــرد ك ـ ه دهرگای
ڵ
گفتوگــۆ دانهخــات ب ـه�م حكوم ـهت ئ هم ـهوهی پهیوهســتكرد ب ـه ڕهتكردن ـهوهو ههڵوهشــانهوهی ئهنجــایم ڕاپرســیهكه ،تاوهكــو ناچــار ل ـ ه درهنگانێــی
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ش ـهوی مانـ گـی ش
ت�ی ـین دووهیم  2017حكوم ـه ت� ههرێــم ب ـه ف ـهریم ئهنجامهك ـهی ههڵوهشــاندهوه.
گ
ـۆ� دوا� ج ـهالل تاڵهبـ نـا� س ـهرۆك كۆمــاری پێشــوی عـ �ـراق و سـ �
كـ چ
ـكرت�ی گشـ تـی یهكێـ تـی ل ـه س ـهرهتای مانــی ئۆكتۆب ـهر ب ـه دهروازهی ـهك دان ـرا بــۆ
ێ
ێ
ی
ڵ
ئاســا� كردن ـهوهی پهیوهندی ـه ن
كا� ههرێــم ل ـ ه گ ـهڵ ب هغــدا و دروســتكردنهوهی كهنــا� دیبلۆمــایس لهگ ـهڵ ئ ـهو شــاندانهی ك ـ ه هاتن ـ ه پرس ـهكهی،
ی
ڵ
بـهالم بههــۆی ڕوپۆشـ ن
ـكرد� تهرمهكـهی مــام جـهالل تهنهــا بـه ئــا�ی كوردســتان ،نیگـ هر نا� شــانده عـ �ـر قا� وبیانیـه ن
كا� زیادكــرد بـه تایبـهت محهمـهد
ێ
ج ـهواد زهریــف وهزیــری دهرهوهی ئـ ێ�ـران د هســتبه جێ
� م هراســیمهكهی بهجێهێشــت ،بۆی ـ ه ئ ـهو ههل ـهش وهك پێویســت ســودی لێوهرن هگـ یـرا.
س ـهرباری گۆڕانكاریهكاری ـه خـ �ـراكان ،مهكت ـه� ســیایس یهكێـ تـی و پـ ت
ـار� ب ـه سهرپهرشـ تـی فــواد مهعســوم س ـهرۆك كۆمــاری عـ ێ�ـراق و مهســعود بــارز نا�
ێ
ب
و نێچ ڤــان بــارز نا� و كــۆرسهت ڕهســوڵ و ههمــوو بهرپرس ـه بـ ڵـا� ن
كا� ه ـهردوو ح ـیز ب تیــادا بــوو .مهالبهختیــار ئهندام ـه مهكت ـه ب� ســیایس یهكێـ تـی
�ی
گ
كا� شــانزهی ئۆكتۆب ـهر بهدهنــی ئهمریــكای ڕاگهیانــدوه "ل ـه كۆبونهوهك ـهی دوكانــدا ب ـه ئامادهبـ ن
دوای ڕوداوه ن
ـو� بهڕێــز دكتــۆر فــواد مهعســوم و كاك
مهســعود بــارز نا� رازی بوویــن ك ـه وهفدمــان بچێت ـ ه بهغــدا و ب هپـ �ـی دهســتوور كێش ـهی كهركــوك و كێش ـه ن
كا� ترمــان چارهس ـهر بكهیــن ،مهس ـهلهی
ێ
ریفراندۆمیــش وهك دۆســییهك لهنــاو مـ �ێژـروودا بــاس بكرێــت نـهك مهرجمــان ئـهو ه بێــت كـه ریفرانــدۆم بمێنێــت یــا بیپارێزیــن یــا ئامانجـه ن
كا� ریفرانــدۆم

بپارێزیــن ب هڕاسـ تـی ئهمان ـه نهمابــوو ل ـه كۆبونهوهك ـهی دوكانــدا .ئ ـهوهی ل ـه كۆبونهوهك ـهی دووكان خرابــوه روو تهنهــا بــۆ چارهس ـهر ن
كرد� كێش ـهی
كهركــوك بــوو ،ش ـهنگال و زومــار و پـ �
ه�ێــی هاوبــه ش
ـرد� تیــادا نهبــوو ،بڕیاربــوو لیوایــهیك مــام ج ـهالل بێت ـ ه كهیــوان ل ـ ه كهركــوك لهگ ـهڵ �ێز
� ئهمریــی
ێ
ڵ
ن
خ
ش
و بهریتـ نـا� نیشــته جێ
� بكرێــن و بههاوبــه� پۆلیــی فیــدرا� چاودێــری دۆ� ئ هم ـین بك ـهن ...ههروههــا بڕیــار درا وهفدێــك س ـهردا� بهغــدا بك ـهن
ڵ
و بهدهســتوری كێش ـه ن
كا� ههولـ ێ�ـر و ب هغــداد چارهس ـهر بك ـهن لهس ـهر نهوتیــش كێش ـهكان بهگفتوگــۆ چارهس ـهربكرێن ب ـه�م دوای  12كاتژمـ ێ�ـر ب ـهو
ڵ
خا�ن ـهی ب هغــدا رازی بویــن �
ه�شــیان كــرد ه س ـهر كهركــوك")2017 VOA Kurdish(.
ێ
كا� هـ �ێزـری پێشــمهرگه ،ل ـه شــانزهی مانــگ چون ـ ه نــاو كهركــوك ،هـ �ێزـره ن
ســوپای عـ �ـراق ل ـه بهرهبهیـ نـا� پانــزهی مانــگ نزیكبــوهوه ل ـه س ـهنگهره ن
كا�
ێ
ـلێما� ،دواتــر زۆرب ـهی شاروشــارۆچكه ن
� بهرگــری كشــانهو ه بــۆ ههولـ �ـر و سـ ن
پێشــمهرگ ه ههندێــی كهمیــان نهبێــت ك ـه ئاگادارنهبــوون ،ب ـه ب ێ
كا� تــر
ێ
ڵ
ن �
�
لهناوچ ـ ه جێناكــۆك ی ـهك ب ـه ی ـهك كهوتن ـه ژێــر دهسـ تـی هـ ێزـرهكا� عـ ێـراق و پێشــمهرگ ه كشــانهوه .ل ـه شــارۆچكهی دوزخورماتــوو ب ـه س ـهدان مــا�
كــورد دهركـران و مــاڵ و ســامانهكانیان دهســتیان بهسـهردا گــرا ،لـه ههمــوو شــارو شــارۆچكه ن
كا� تــر یـه هـهزاران خـ �ێزـران ههڵهاتــن و ئــاوارهی ههرێــی
ی

كوردســتان بــوون.

گ
ن
تۆڕی میدیا� ڕووداو ئهم �
نیشتما� كوردستان� ،ئ�انییهكان و حكومه ت� �
ن� نێوان یه ت
كێ�
ه�شهی وهك دهرئهنجایم ههماهه
ع�اق ڕووماڵكردووه
ێ
ێ
ێ
ی
بــۆ دهســتگرتنهوه بهسـهر شــارهكه .بۆیـه بــه پـ �ـی ڕووداو ،یهكێـ تـی نیشـ ن
ـتما� كوردســتان و ئهندامـ نـا� بنهماڵـهی تاڵهبـ نـا� بــه دیاریكـراوی پاڤــڵ تاڵهبـ نـا�
ێ
ن
�
�
ع�اقیی ـهكان بــۆ
ع� هــادی عامــری كــردووه بــۆ گهڕان ـهوهی هـ ێزـره ێ
لــه  15ی ئۆكتۆب ـهر ڕێككهوت ـین ل هگ ـهڵ فهرمانــدهی میلشــیاكا� حهشــدی ش ـه ب
شــارهكه ب ـه ب ێ
� ڕوبهڕوبون ـهوهی س ـهربازی( .حهس ـهن حهم ـه )2018
بهمجــۆره ڕیفرانــدۆم دهســكهوت ه گ ـهوره ن
كا� لهدهســت كــوردا و نیــوهی خــایك كوردســتان ل ـ ه یهكــرۆژدا تهســلیم ب ـ ه عـ ێ�ـراق ك ـراو كوردســتان چــوه
ن
ن
ت
ـوا�
دۆخێــی س ـهخ� ســیایس و ئابوریی ـهو ه بههــۆی لهد هســتدا� ب�ی هنهوت ـهكا� ڕۆژئــاوای كهركوك ـهوه .خهڵــی ههرێــی كوردســتان دوچــاری بێهیـ ی
ـر� لـه ئامادهســازیه ن
زۆربــوون ،دروشــم ه نهتهوهییـهكان پاشهكشـهیان كــرد نـهك هـهر لـ ه ههرێــم بهڵكــو ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم سـهرباری كاڵوكـ چ
كا� و

كا� لـ ه ناوخــۆو دهرهوهی كوردســتان ،بـه ڵ�م كاریگهریــهیك ئهرێـین ههبــوو لهسـهر بزوانـ ن
الوازی كهمپینـه ن
ـد� ههسـ تـی نهتهوایـه ت� و نیشــتیمانپهروهری
ڵ
خۆ�
الی كــورد لـه ناوخــۆو دهرهوه .بـه تایبـهت لـه ڕۆژهـه�ت و باكــوری كوردســتان و ڕهوهنــدی كــوردی لـ ه دهرهوه .ه همــوو كــورد چــاوی لهسـهربه ی
ڵ
كوردســتان بــوو ب ـه�م دواجــار دهرئهنجامێــی نهرێ ـین لێكهوت ـهوه بــووه هــۆی تێكشــكان و ه هســتكردن ب ـ ه الوازی الی تــایك كــورد كاتێــك ملیۆنانــان
كــورد دیم ـه ن� پێـ شـ�هوی هـ �ێزـره �
ع�اقی ـهكان و پاشهكش ـهی هـ �ێزـری پێشــمهرگهی ل ـ ه كهركــوك دهبی ـین .
ێ
ڕ
ـار� ل ـ ه میدیــا ف ـهڕیم و ســێبهره ن
ك�یــان تۆمهتباردهكــرد ،پـ ت
لــه ناوخــۆی ههرێــم س ـهركرده ن
كا� ه ـهردوو ح ـیز ب یه ت
كا� ڕای دهگهیانــد ك ـ ه كۆمهڵێــك
ك ـهس ل ـه نــاو یهكێـ تـی خیانهتیــان كــردوهو ل ـ ه ژێــرهوه پهویوهنــدی نهێنیــان ل هگ ـهڵ عـ ێ�ـراق بهســتو ه و كهركوكیــان فرۆشــتوه ب ـه ب ێ
� بهرگــری شــارهكهیان
بهجێهێشــتوه .لـه الیــهیك تــرهوه یهكێـ تـی لهمیدیــا فـهڕیم و ســێبهرهكانیهوه پاســاوی ئـهوهی دههێنــاوه كـه ئـهوان هـهر لــهسـهرهتاوه لهگـهڵ ئهنجامـ ن
ـدا�
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڕیفرانــدۆم نهبــوون و چهندینجــار هۆشــداریان داوه ك ـ ه ئهنجامـ ن
ـدا� ڕیفرانــدۆم ل ـ ه ههرێــم و بهتایب ـهت ل ـه ناوچ ـه جێناكۆك ـهكان و شــاری كهركــوك
ن
مهترســیدارهو دهبێت ـه هــۆی لهد هســتدا� شــارهكه .ههروههــا یهكێـ تـی ئ ـهو پرســیارهی دهوروژانــد ك ـ ه بـ چ
ـۆ� تهنهــا فۆك ـهس لهس ـهر كهركــوك و ئ ـهو
وا� لێبــوه؟ ل ـه كاتێكــدا ل ـ ه میحــوهری ڕۆژئــاوای كهركــوك (ق ـ هزای دبــس) ل ـه بندهسـ تـی هـ �ێزـره ن
كا� پێشــمهرگهی س ـهربهئه ن
میحو هرانهی ـ ه ك ـ ه هـ �ێزـره ن
كا�
� بهرگــری ناوچهكهیــان بهجێهێشــتوه .دیســان ناوچـه ن
پێشــمهرگهی سـهر بـ ه پارتیــدا بــوه و بـه ب ێ
كا� مخمــور ،گوێــر ،شـهنگال ،ڕهبیعـه ،سـ نێ
ـنو� و دهشـ تـی
كا� پـ ت
نهین ـهوا هـ �ێزـره ن
ـار� بهرگریــان نهكــردوه.

ڵ
ـۆ� هـ �ێزـره ن
كا� حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق دوای گـ یـر نا� كهركــوك و ناوچ ـه جێناكۆك ـهكان ش
ب ـه�م پرســیاری س ـهرهیك لـ ێ�ـرهدا ئهوهی ـ ه ك ـه بـ چ
پێ�هویــان نهكــرد بــۆ
ڕ
زۆ� س ـهوز؟ ل ـه كاتێكــدا هـ �ێزـره ن
كا� بندهسـ تـی یهكێـ تـی و ئ ـهوهی ك ـه نــارساو ه ب ـه ن
ناوچ ـه ن
كا� ن
كا� عـ �ـراق ل ـ ه پێـ شـ�هوی بــوون بــۆ ناوچ ـه ن
زۆ� زهردو
ێ
ڕ
ڵ
پارێـز ن
گاكا� ههولـ ێ�ـرو دهــۆك؟ ههندێــك الیــان وایـ ه كـه ئـهوه هــۆكاری ئهوهبوهكـ ه ســوپای عـ ێ�ـراق دهیویســت بگهرێتـهوه ئـهو ناوچـهی كـ ه هێــی تهمــاس
بــوه ل ـ ه نێــوان حكوم ـه ت� پێشــوی عـ �ـراق تــا سـ ڵـا� ( )2003ل هگ ـهڵ ناوچ ـه ن
كا� ههرێــی كوردســتان ك ـه ل ـه الی ـهن ئهمریــكاو هاوپهیمانــان دهپارێــزراو
ێ
ڵ
ن
ـتپێكرد� پهالمــاری ئهمریــكا بۆسـهر عـ �ـراق لـه  2003\3\19هـ �ێزـره ن
كا� پێشــمهرگه ش
هێــی  36وهك جیاكهرهوهیـهك دانرابــوو .لـهدوای دهسـ
پێ�هویــان
ێ
ڕ
پێ�هویــان كــرد .ههندێــك پێیــان وای ـ ه پێـ شـ�هوی هـ �ێزـره ن
كــردو بازگهكانیــان دورخســتهو ه ش
كا� حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق بــۆ ئ ـهو مهب هســت ه بــوه ك ـه ســنورو
ڕ
ڕ
ناوچ ـهی جێنفــوزی بگهڕێنێت ـهو ه بــۆ ئ ـهو شــوێنهی ك ـ ه پێــش پهالمــاری ئهمریــكا بــۆ س ـهر عـ یـراق ســوپای عـ یـر قا� لێبــوه .دواههیــن بازگ ـهی هـ �ێزـره ن
كا�
ڵ
ئاسـ ش
ـای� ههولـ ێ�ـر ل ـ ه پێــش ئ ـهو ڕێكهوت ـ ه ل ـه ناوچ ـهی قوشــتهپ ه بــوه ك ـه نزیك ـهی  30كیلۆمهتــر ل ـ ه ناوهنــدی شــاری ههولـ ێ�ـر دووربــوه ،ب ـه�م دوای
كا� ئاســایش دواههمـین بازگهیــان بــرده ناحیـهی پــردێ سـهر بـه پارێـزگای كهركــوك .لـه پارێـزگای دهۆكیــش تـهواوی ناوچـه ســنوریه ن
 2003هـ �ێزـره ن
كا�
كوردســتان و توركیــاو نزیكـهی هـ �ێزـره ن
كا� ئاســایش  20كیلۆمهتــر ســنور لهگـهڵ ســوریا تــا ڕوبــاری دیجلـ ه ش
پێ�هویانكــرد .هـه چ
ر� لـه پارێـزگای ســلێمانیه،
ڕ
ـای� سـ ن
و� ئاماژهپێك ـراو هـ �ێزـره ن
چیــای مهقــان ل ـه ڕۆژئــاوای ق ـ هزای چهمچهمــاڵ دواههم ـین خـ ڵـا� ســنوری بــو ه ب ـه ڵ�م دوای ڕێك ـه ت
كا� ئاسـ ش
ـلێما�

ڵ
دواههم ـین بازگهیــان بــرده ناحی ـهی ق ـهره ههنجـ یـر  20كیلۆمهتــر ل ـه باكــورو ڕۆژه ـه� ت� پارێ ـزگای كهركــوك.
ڵ
بـهم جــۆره پهیوهندیـه ن
كا� ئـهو دوو هـ �ێزـره سیاســیهی ههرێــم گ هڕایـهوه خــا� ســفر ،دوای ئـهوهی بـ ه زنجـ یـره جهنگێــی خوێنــاوی و براكوژیــدا تێپـهڕی.
ههرچ هنــده ڕێكهوتننام ـهی سـ تـرات�یژ ی نێــوان ه ـهردووال ل ـه  2007بــۆ مــاوهی دهیهی ـهك تـ ن
ـوا� پهیوهنــدی دۆســتانه و هاوبــه ش
� ه ـهردووال پ ـهره
پێبــدات ،ب ـه ڵ�م ڕوداوه ن
كا� شــانزهی ئۆكتۆب ـهر جارێــی تــر چهمــی (خیان ـهت) ی هێناي ـهوه نــاو دیســكۆریس ســیایس و میدیـ یـا� ل ـه نێــوان ه ـهردوال،
گ
ن
ـۆ� ال دروســتبوو ،ئهم ـهش دهرئهنجامێــی زۆر مهترســیداربوو بــۆ گ ـهیل كــورد ل ـه
خهڵــك جارێــی تــر مهتــریس دوبــاره ههڵگ�ی ســا� جهنــی ناوخـ ی
باشــوری كوردســتان ك ـ ه دوای بیســت و ش ـهش ســاڵ حوكم ـڕ نا� بونیــادی نابــوو.

ئهنجام:
�یز
�ن
خۆ� گهالن.
.1ڕیفراندۆم یهكێكه له باوترێن ئهو میكان مانهی كه له جیهاندا جێبهجێدهكرێت بۆ دهستخست سهربه ی
ڵ
.2س ـهربهخۆ� كوردســتان خهونێــی ل ـ ه �ێژ
م�ین ـهی گ ـهیل كــورده و ل ـه مــاوهی س ـهد ســا� ڕابــرودا ب ـه كۆمهڵێــك قۆناغــدا تێپهڕیــو ه تهنان ـهت ب ـهر ل ـه
ی
گ
ڕیفرانــدۆیم  ،2017خهڵــی كوردســتان ل ـه  2005بهشــداری ل ـه ڕیفرانــدۆم كــردو دهنــی ب ـه س ـهربهخۆییدا.
گ
.3كوردســتان ل ـه ڕوی ناوخۆیی ـهوه ئامادهنهبــوو بــۆ ئ ـهو بڕیــاره قورس ـه .یهكڕیــزی نیشـ ن
ـتیما� ل ـه ئــارادا نهبــوو ،قهی ـر نا� دار یا� و جهنــی داعــش
خهڵكیــان ماندووكردبــوو ،نــاكار یا� حكوم ـهت هۆكارێــك بــوو ك ـه خهلــك ئ ـهو ڕوداوه گرنگ ـ ه ب ـه ك ـهم س ـهیربكات.
.4فاكت ـهره دهرهكی ـهكان زۆر به �ێز
ه�بــوون ،تێگهیشــت�ن ه هڵ ـ ه ههبــوه ل ـه دیپلۆماســیهت واقیــی پهیوهندی ـه نێودهوڵهتیــكان وهك پێویســت
نهخوێ�ن اوهت ـهوه.
.5ڕیفرانــدۆم زیـ نـا� زۆری ب ـ ه كوردســتان گهیانــد ،ل ـه ڕوی سیاســییهو ه نیــوهی خــایك كوردســتان لهدهســتدرا ،ههمــوو ئ ـهو دهســكهوتانهی ك ـ ه ب ـه
خهبــات دورودرێــژ و ش ـههیدی بێشــومار بهدهســتهاتبون ل ـ ه ماو هیــهیك كهمــدا لهدهســتدران.
ـكا� تــایك كــورد ل ـه پارچ ـه ن
.6كاریگهریــهیك نێگهتی ـیڤ لهس ـهر شــونایس كوردبــون و تێكشـ ن
كا� تــری كوردســتان بهجێهێشــت ك ـ ه بۆماوهیــهیك زۆر
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پاشهكش ـ ه ب ـه ههسـ تـی ن هت ـهوه� و نیشـ ن
ـتیما� دهكات.
ی
ـتا� تێكــدا ،بـه تایبـهت یهكێـ تـی و پـ ت
كا� كوردسـ ن
.7پهیوهنــدی هـ �ێزـره سیاســیه ن
ـار� كـ ه دوو هـ �ێزـری حوكمـڕ نا� كوردســتان بــوون ،لـهدوای ڕوخـ نـا� ڕژێــی
ڵ
پێشــوی عـ �ـراق لـه  ،2003ئـهو دوو هـ �ێزـره دهســكه ت
و� باشــیان بــۆ كــورد بهدیهێنــاوه بــهیه یهكڕیزیــان ،بـه�م دوای ڕیفرانــدۆم پێدهچێــت زنج�ی هیــهیك
ێ
تــری ملمـ نێ
ـا� و نهمـ نـا� متمانـه لـ ه نێوانیــان سـهر ههڵبداتـهوه ئهمـهش بـ ه زیـ نـا� پــریس كــورد دهشــكێتهوه.
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پوخته:

ڵ
ال� ئـ �ـران لـه سـ ڵـا�  1979و دامهزرانـ ن
ـۆڕ� گـه ن
دوای سـهركهوت�ن شـ ش
ـد� كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران ،ئـهو و�تـه ڕوبـهڕوی چهندیــن كێشـهی
ێ
ڵ
ـۆڕ� ئیســایم ئـ �ـران و حكوم ـه ت� نـ �
نێوخــۆ� و نێودهوڵ ـه ت� دهبێت ـهوه .لهههمــان كاتیشــدا شـ ش
ـو� ئ ـهو و�ت ـه ،كاریگ ـهری دیــاری دهبێــت لهس ـهر
ێ
ی
ێ
ڵ
پهرهگرت ـین جو�ن ـهوهی ڕزگاریخــوازی كــورد لهباشــوری كوردســتان.
گ
ڵ
ـوو� پهیوهندیـه ن
دوای تیكچـ ن
كا� نێوانیــان و ههڵگ�ی سـ نـا� جهنــی ئـ ێ�ـران – عـ ێ�ـراق ( ،)1988 – 1980كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران هـهو� ئـهوهی دهدات
كـه پــارت و كهســایهتیه سیاســیه ن
كا� نهیــاری حكومـه ت� ب هعــی عـ ێ�ـراق لـه خــۆی نزیــك بكاتـهوه ،لهگـهڵ ئهوهشــدا ئامــاده بــوو بهههمــوو شــێوهیهك
هــاوكاری ئـهو الیهنانـه بــكات و بــۆ بهرژهوهنــدی دیاریكـراوی خــۆی ســودیان لێوهربگرێــت.
ڵ
پارت ـه كوردیی ـه ن
كا� باشــوری كوردســتانیش یهكێــك ل ـهو الیهنان ـ ه د هبــن ك ـه ب ـهردهوام چــاوی ێ�ئ�انیــان لهس ـهر دهبێــت و ه ـهو� ئهوهیــداوه ك ـه ب ـهالی
خۆیــدا ڕایانكێشــێت .ئـهم ههوڵـهی �ئ�انیــش بهئهنجــایم خــۆی دهگات ،دوای ئـهوهی كـه لـ ه دوای نیــوهی یهكــهیم جهنگــدا ،ههوڵــدهات بـهره ن
كا�
ێ
جهنــگ لـ ه ناوچـه ن
ع�اقـهوه بگوازێتـهوه بــۆ ناوچـه ن
كا� باشــوری �
كا� باكــورى عيـ ێ�ـراق (باشــورى كوردســتان).
ێ
ڵ
ن
ت
وا� ،ێ�ئ�انیــش الی خۆیـهو ه هـهو� بـهردهوام دهدات
لهگـهڵ ئهوهشــدا ،سـهرباری ویســی پارتهكوردیـهكا� باشــوری كوردســتان بــۆ پێكهاتــن و ئاشــته ی
بــۆ كۆتـ یـا� هینــان بــه ناكــۆیك نێوانیــان .ل ـهم كارهشــیدا س ـهركهوتوو دهبێــت دوای ئ ـهوهی ك ـه لهژێــر چاودێــری خــۆی و لهشــاری تــاران ڕێكهوتننام ـهی
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ڵ
ئاشـ تـی ل ـ ه نێــوان نوێن ـ هر نا� یهكێـ تـی و پـ ت
ـار� ل ـه ش
ت�يـ نـى دووهىم 1986دا ل ـ ه واژۆ دهكرێــت .دواتــر ئـ ێ�ـران ه ـهو� ئ ـهوه دهدات ك ـه چــاالیك هاوب ـهش
كا� خــۆی و هـ �ێزـره ن
ل ـه نیــوان ه ـیز ه ن
كا� پێشــمهرگه ئهنجــام بــدات ،ل ـ ه دیارتریــن ئ ـهو ئ ـهو چاالكیان ـهش وهك :هـ �ـر ش
ێ� گرت ـین شــاری ههڵهبج ـه ك ـه الی
ێ�ئ�انی ـهكان ب ـه (عملیــات والفجــر  )10نــارساوه .ك ـه س ـهرهنجام بهپهرچهكــرداری تونــدی حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق ڕووب ـهڕوو دهبێت ـهوه هـ �ـر ش
ێ� كیمیــاوی
دهكات ـه س ـهر و نزیك ـهی پێنــج ه ـ هزار ك ـهس ل ـ ه دانیشـ ن
ـوا� شــاری ههلهبج ـه ش ـههید دهكات.

ڵ
دوای كیمیابارانكـ ن
ـرد� شــارهكه ،حكومـه ت� ئـ ێ�ـران هـهو� زۆر دهدات كـ ه ئـهم كارهســاته بهتـهواوی دونیــا بگهیهنێــت و بیكاتـ ه كێشـهیهیك نێودهوڵـه ت�.
بــۆ ئ ـهو مهبهســتهش ڕۆژنامهنوسـ نـا� ئـ ێ�ـر نا� و بیـ نـا� بانگهێشـ تـی ههڵهبج ـ ه دهكات .لهچهندیــن ڕیگ ـهی جیــاوازهوه س ـهركهوتوو دهبێــت ل ـهوهی ك ـه
كارهسـ تـا� كیمیابـ ن
ـار� شــاری ههڵهبج ـه ب ـه ت ـهواوی دونیــا بگهیهنێــت.
ـرد� كیمیابارانكـ ن
لەبــەر گرنـ گـی ئــەو بابەتــە ئــەم توێژینەوەیەمــان بەناونیشـ نـا� (ڕۆڵ و ئامانــیج كۆمــاری ئیســایم ئـ �ـران ل ـه بهنێودهوڵهتیكـ ن
ـرد� شــاری
ێ

ههڵهبجــه)ئەنجامــدا ،ك ـه ل ـه پێش ـهیك ،دهروازه ،دوو ب ـهشو ئهنجــام پێكدێــت.
ل ـ ه دهروازهدا ب ـ ه پوخـ تـی باســمان ل ـه (شـ ش
ـۆڕ� ئیســایم ئـ ێ�ـران و جهنـ گـی ئـ ێ�ـران و عـ ێ�ـراق  )1980 -1979كــردووه .بــه ش
� یهك ـهم ب ـه ناونیشـ نـا�
ڵ
(گواســتنهوهی بـهره ن
ڕۆ� ئـ �ـران لـ ه یهكخســت�ن هـ �ێزـره ن
كا� جهنــگ بــۆ ناوچـه كوردیـهكان و
كا� كــورد دژی عـ ێ�ـراق) ،بهسـهر دووباســدا دابهشــكراوه .لـه
ێ
ڵ
بــایس یهكهمــدا باســمان لـ ه (گواســتنهوهی بـهره ن
كا� جهنــگ لـه باشــوری �
ع�اقـهوه بــۆ كوردســتان) كــردووه ،بــایس دووهمیــش تهرخانكـراوه بــۆ (ڕۆ�
ێ
ئـ �ـران ل ـه یهكخســت�ن هـ �ێزـره كوردی ـه ن
كا� باشــوری كوردســتان دژی عـ ێ�ـراق)
ێ
ڵ
� دووهیم توێژینهوهك همــان تایبهتـه بـ ه (گرتـین شــاری ههڵهبجـه و كیمیابارانكـ ن
ڕۆ� ئـ �ـران لـه بهنێودهوڵـه ت� كـ ن
بــه ش
ـرد� كارهسـ تـا� ههڵهبجـه).
ـرد� و
ێ
ێ� هاوبــه ش
س باســدا دابهشــكراوه ،بــایس یهكـهم تایبـهت كـراوه بـ ه (هـ �ـر ش
ئهمیــش بهسـهر ێ
� ئـ ێ�ـران و پێشــمهرگه و گرتـین شــاری ههڵهبجــه)،لـه بــایس
دوو همــدا تیشــك خراوهت ـه س ـهر ( پهرچهكــرداری حكوم ـه ت� عـ �ـراق و كیمیابارانكـ ن
ـرد� شــاری ههڵهبج ـه) ،ه ـه چ
ر� بــایس ســێیهمه تهرخانك ـراو ه بــۆ
ێ
ڵ
ڵ
ـرد� كارهسـ تـا� كیمیابارانكـ ن
و�ت ـه ل ـ ه نێودهوڵهتیكـ ن
ـرد� شــاری ههڵهبج ـه)
(ڕۆ� ئـ ێ�ـران و مهبهسـ تـی ئ ـهو

كۆتا� توێژینهكهشدا ئهو ئهنجامانهی له میانهی توێژینهوهكهدا ێ �پ� گهیشتووین بهچهند خاڵێك خراوهته ڕوو.
ل ه
ی
واژه كلیلیهكان:
�
كیمیا�
ع�اق ،ێ�ئ�ان ،جهنگ ،ههڵهبجه ،چهیك
ێ
ی

پێشهیك:

ڵ
ال� ئـ �ـران ل ـه سـ ڵـا�  1979و دامهزرانـ ن
ـۆڕ� گ ـه ن
دوای س ـهركهوت�ن شـ ش
ـد� كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران ،ئ ـهو و�ت ـ ه كاریگ ـهری دیــاری لهس ـهر
ێ
ڵ
پهرهگرت ـین جو�ن ـهوهی ڕزگاریخــوازی كــورد لهباشــوری كوردســتان دهبێــت.
گ
ڵ
و� ئـهوهی دهدا كـه نهیــاره ن
دوای ههڵگ�ی سـ نـا� جهنــی ئـ ێ�ـران – عـ ێ�ـراق ( ،)1988 – 1980ئـ ێ�ـران هـه
كا� حكومـه ت� عـ ێ�ـراق لـه خــۆی نزیــك بكاتـهوه و
هاوكارییــان بــكات و بۆســودی خــۆی بهكاریــان بهێنێــت.
كا� جهنــگ ل ـ ه ناوچ ـه ن
كا� باشــور كوردســتان نزیــك دهكات ـهوه ،ئ هم ـهش دوای ئ ـهوهی ك ـ ه ههوڵــدهات ب ـهره ن
ههربۆی ـه ئـ �ـران خــۆی ل ـه پارت ـه ن
كا�
ێ
باشــورهو ه بگوازێت ـهوه بــۆ ناوچ ـه ن
كا� باكــورى عـ ێ�ـراق (باشــورى كوردســتان).
ڵ
لهگ ـهڵ ئهوهشــدا لهه ـهو� یهكخســت�ن هـ �ێزـره كوردیهكانــدا دهبــن و ل ـهم كارهشــیدا س ـهركهوتوبوو دوای ئ ـهوهی ك ـه لهژێــر چاودێــری خۆیــدا
ڵ
ڕێكهوتننامـهی ئاشـ تـی لـ ه نێــوان نوێنـ هر نا� یهكێـ تـی و پـ ت
ـار� لـ ه ش
ت�يـ نـى دووهىم 1986دا لـه تــاران واژۆ دهكرێــت .دواتــر ئـ ێ�ـران هـهو� ئـهو ه دهدات كـه
كا� خــۆی و هـ �ێزـره ن
چــاالیك و هـ �ێزـری هاوب ـهش ل ـه نێــوان هـ �ێزـره ن
كا� پێشــمهرگه دروســت بــكات .كــه لهئهنجامــدا بههــۆی هـ �ـر ش
ێ� هاوبهشــیان بــۆ س ـهر
ههلهبجــه ،بهپهرچهكــرداری تونــدی حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق ب ـهدوای خۆیــدا دههێنێــت و شــاری ههڵهبج ـه كیمیابــاران دهكات و نزیك ـهی پێنــج ه ـ هزار
ك ـهس ل ـه دانیشـ ن
ـوا� ئ ـهو شــاره ش ـههید دهكات.
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گرنـ گـی ئ ـهم توێژین ـهوه لهوهدای ـ ه ك ـه الی خۆی ـهوه خوێن ـهر ب ـه یهكێــك ل ـ ه كارهســاته ن
كا� جهنـ گـی نێــوان ئـ �ـران و عـ �ـراق ئاشــنادهكات و پهیوهندی ـه ن
كا�
ێ
ێ
ه�هكوردی ـه ن
� ئـ �ـران و هـ �ێزـره ن
ێ� هاوبــه ش
كا� باشــوری كوردســتان دهخات ـه ڕوو .ل هگ ـهل ئهوهشــدا ئامــاژه ب ـه هـ �ـر ش
نێــوان ئـ ێ�ـران و �ێز
كا� پێشــمهرگه بــۆ
ێ
سـهر شــاری ههڵهبجـ ه و گرتـین ئـهو شــاره و لهپاشــان كیمیارانكـ ن
ـرد� كیمیابارانكـ ن
ـرد� و ڕۆڵ و ئامانــیج ئـ �ـران لـه بهنێودهوڵهتیكـ ن
ـرد� ههڵهبجـ ه ڕون
ێ
دهكات ـهوه.

ڵ
ـرد� كیمیابارانكـ ن
ڕۆ� ههبــووه لـه بهنێودهوڵهتیكـ ن
ـرد� شــاری ههڵهبجـه؟
پرســیاری سـهرهیك ئـهم توێژینهوهیـه ئهوهیـ ه كـه ،ئایــا كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران
ن
ـتكرد� ڕۆژنامهنوسـ نـا� ئـ �ـر نا� و بیـ نـا� بــۆ شــاری ههڵهبجـ ه و بهنێودهوڵهتیكـ ن
ئایــا مهبهسـ تـی ئـ ێ�ـران لــه بانگهێشـ
ـرد� ئـهو كارهســاته چ� بــوو؟ ئایــا بهنێــو
ێ
گ
دهوڵهتیكـ ن
ـرد� ئـهو كارهســاته ،تهنهــا بــۆ ئـ ێ�ـران گرنگـه ،یــان بــۆ كوردیــش ه همــان گرنــی ههیـه؟
ڵ
و� ت ـهواوی داوه بــۆ ئ ـهوهی كیمیابارانكـ ن
ـرد� شــاری ههڵهبج ـ ه بگهیهنێت ـه ناو هنــده نێودهوڵهتی ـهكان.
گریمان ـهی توێژینهوهك ـ ه ئهوهی ـه ك ـ ه ئـ ێ�ـران ه ـه
ـرد� كیمیابارنكـ ن
ئامانــیج سـهرهیك ئـ �ـران لـه بهنێودهوڵهتیكـ ن
ـرد� شــاری ههڵهبجـه ،سـهرهڕای الیهنـ ه مرۆییهكـهی ،بهكارهێنـ نـا� ئـهو كهیسـه بــووه لـه
ێ
دژی حكومـه ت� بهعــی عـ ێ�ـراق و ڕاكیێشـ نـا� ســۆزی نێودهوڵـه ت� بــووه بـهالی خۆیــدا.
یژ
و� شــیكاری دهبێــت و تیایــدا پشــت دهبهسـ تـرێت ب ـه بهڵگهنام ـه ،س ـهرچاوهی كتێــب،
ڕیبــازی لێكۆڵین ـهوهی پ هیــرهو ك ـراو ل ـهم توێژینهو هی ـهدا م ـ ی
ت
پێویس� بۆ دهكرێت.
توێژینهوه ،لێدوان ،یاداشت ،كاره ڕۆژنامهوانیهكان و چاوپێكهوتن ،زانیاریهكان لهالیهن توێژهرانهوه وهرد هگ�ی ێت و شیكاری
ڵ
ـ� ب ـهو س ـهرچاوه جیاوازان ـه ،ڕۆڵ و مهبهسـ تـی ئـ �ـران ل ـه بهنێودهوڵ ـه ت� كـ ن
و� ئ ـهوهدراوه ك ـ ه ب ـ ه پشــت بهسـ ت ن
ـرد� ئ ـهم
ههربۆی ـ ه ل ـهم توێژین ـهوهدا ه ـه
ێ
كارهســات ه بخرێت ـ ه ڕوو.
لهكۆتاییــدا ئومێــد دهكهیــن ك ـه ئ ـهم توێژین ـهو ه بتوانێــت بهشــێوهیهیك بــاش هــۆكار و دهرههنجام ـه ن
� هـ �ێزـره ن
ێ� هاوبــه ش
كا� هـ �ـر ش
كا� ئـ ێ�ـران و هـ �ێزـره
ڵ
ڵ
ن
كوردی ـهكا� باشــوری كوردســتان روون بكات ـهوه .لهههمــان كاتیشــدا بتوانێــت وه�یم ئ ـهو پرســیاره بدات ـهوه ك ـه ئایــا كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران ڕۆ�
ن
ت
ن
ههبــووه لـه بهنێودهوڵهتیكــرد� كارهســا� كیمیابارانكــرد� ههڵهبجـه .ههروههــا ئامانــج و مهبهسـ تـی ێ�ئ�انیــش بـه شــێوهیهیك ورد و زانســتیان ه بخاتـه
ڕوو.

گ
ن� �ئ�ان – �
ش
دهروازه:
ع�اق.
شۆڕ� ئیسالیم ێ�ئ�ان و جه
ێ
ێ

لهدوادوایی ـه ن
ـوو� خۆپیشــاندانهكان ،باڵیــۆزی ئهمریــكا ل ـه تــاران س ـه ن
كا� دهس ـه ڵ� ت� محمــد ڕهزاشــا ل ـه �ئ�انــدا و زیاتــر توندبـ ن
ردا� شــا دهكات و داوای
ێ
لێــدهكات كـه ئـ ێ�ـران بهجێبهێڵێــت ،به وتـهی فـهرهیح هاوسـهری شــا ،ئهمریــی و بهریتانیـهكان داوایــان لـه شــا كــردووه كـه حكومـهت ڕادهسـ تـی بهختیــار
بــكات و بــڕوات ،س ـهرهنجام شــا دوای دانـ نـا� بهختیــار بهس ـهرۆك وهزی ـران ،ل ـه ناو هڕاسـ تـی كانـ ن
ـو� دووهیم  1979ئـ ێ�ـران بهجێدههێڵێــت و خومهی ـین
ل ـه  1979 /2 /1ل هگ ـهڵ  150ك ـهس ل ـ ه پهیامنـ �ـر نا� ئـ �ـر نا� و بیـ نـا� بهفڕۆك ـهی 747ی كۆمپانیــای فڕۆك ـه ن
وا� ئـ ێ�ـر فرانــی فهڕهنــی دهگهڕیت ـهوه
ێ
ێ
�
�
ت
ئـ ێـران و لـه كاتژمـ ێـر  9 :30ی بهیـ نـا� لـ ه فڕۆكهخانـهی میهرئابــادی شــاری تــاران دهنیشــێتهوه (حســن .)117 ،1394 ،لـه  11شــوبا�  1979دا ،دوای

ڕاگهیانـ ن
ـد� بێالی ـه ن� هـ �ێزـره چهكــدارهكان ،س ـهركهوت�ن شـ ش
ـۆڕ� ئیســایم ئـ ێ�ـران ڕادهگهیهنرێــت (غفــوری.)478 ،1389 ،
ـۆڕ� ئیســایم ئـ �ـران ,پهیوهندییـه ن
كا� نێــوان عـ �ـراقو ئـ �ـران تێكدهچێــت ،ئـ �ـران لـه سـهرهتادا كاری لهسـهر ههناردهكـ ن
دوا بـهدوای سـهركهوت�ن شـ ش
ـرد�
ێ
ێ
ێ
ێ
ڵ
ڵ
ڵ
شــۆڕش بــۆ عـ ێ�ـراقو و�تـ نـا� كهنــداو دهكــرد ،ئ همـهش دهبێتـه هــۆی نیگـ هر نا� ئـهو و�تانـ ه و ههوڵیــان دهدا ڕێگـه لـه ب�وبوونـهوهی ئـهو شۆڕشـه بگــرن
ـتێ�(محهمهدئه ین
و ل ـه ســنوری خۆیــدا بیوهسـ نن
م�.)187 ،2014 ،
ڵ
و�ت لێــدوان ل ـهدژی یهكـ تـری دهدهن ،ئ ـهوهش پهیوهندیی ـه ن
كا� نێوانیـ نـا� زیاتــر ب ـهرهو گــرژی دهبــات ،ل ـه ناو هڕاسـ تـی
س ـهركردهو بهرپرسـ نـا� ه ـهردوو
ڵ
ڵ
ی تۆمهتبــار دهكات(ڕێبــاز.)204 ،2008 ،
ســا� 1980دا ههریهكهیــان ئ ـهوی دیكــه بهتۆپبــار نا� خــایك و�تهك ـه 
دواجــار ل ـه  1980/9/17س ـهدام حسـ �ێن
ـ� ل ـه وتارێكیــدا ل ـ ه كۆبوون ـهوهی نائاسـ یـا� ئهنجوم ـه ن� نیشــتمانیدا ،ڕێكهوتننام ـهی ج هزائـ یـر ب ـ ه ف ـهریم
ههڵدهوهشــێنێتهو ه و ل ـه شاش ـهی تهلهفزیــۆنو ب ـه بهرچــاوی جیهان ـهوه ،وێن هیــهیك ڕێكهوتننامهك ـه دهدڕێنیــت و ڕایدهگهیهنێــت ك ـه عـ ێ�ـراق بڕیــاری
ن
�
�ێز
بگ�ێت ـهوه (ئینتســار.)172 ، 2003،
داوه ناوچ ـهكا� خــۆی ل ـ ه ڕێگ ـهی هــرهو ه ێ ڕ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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گ
ق
س ـهرهنجام ل ـه ڕۆژی 22ی ئهیلــویل  1980جهنــی عـ ێ�ـراق -ئـ ێ�ـران ههڵدهگ�ی ســێت ،كاتێــك ( )192فڕۆك ـهی عـ ێ�ـرا� هـ ێ�ـرش دهكهن ـه س ـهر ئـ ێ�ـرانو
ڵ
فڕۆكهخانـه ن
س بـهرهوه بـه درێـژ یا� ( )550كیلۆمهتــر لـ ه ســنوری نێــوان هـهردوو
كا� ئـهو و�تانـه دهكهنـ ه ئامانــج ،لـ ه ڕۆژی دواتــردا ســوپای عـ ێ�ـراق لـه ێ
ڵ
و�ت هـ �ـر ش
ێ� زهمی ـین بــۆ س ـهر خــایك ئـ ێ�ـران د هســتپێدهكات و بهقادســیهی س ـهدام ناودهنرێــت (محهمهدئهم ـین  .)193 -2014،192 ،عـ ێ�ـراق الی
ڵ
خۆیـهو ه دهیویســت لـه ماوهیــهیك كهمــدا گــورزی كوشــنده لـه ئـ ێ�ـران بــدات ،بـه�م بـ ه پێچهوانـهوه ،ئـ ێ�ـران بهرگــری لهخــۆی دهكات(حـ جـا� محمــود، ،

.)369 ،1999

گ
ڵ
ههرچهنــده جهنــی عـ ێ�ـراق -ئـ ێ�ـران چهندیــن هــۆكاری ههیـه ،بـه�م پهیوهنــدی ڕاســتهوخۆی بـ ه كــوردهوه ههبــووه ،هــۆكاری سـهرهیك مانـهوهی دۆزی

نهت ـهوه ی� ل ـ ه ناوچهكــهو لهس ـهروو ههمووشــیانهو ه پــریس كــورد بــوو ب ـه چارهس ـهرنهكراوی(جهمال نهب ـهز.)8 ،2008 ،ل هگ ـهڵ ئهوهشــدا ،ئ ـهو
ڵ
ن و رووداو و كارهســاته ن
كا� باشــوری كوردســتان
جهنگـه كاریگـهری گـهورهو بهرچــاوی لهسـهر جو�نـهوهی رزگاریخــوازی كــورد لـه باشــوری كوردســتا 
ههبــووه.

به ش
� یهكهم:

ڵ
ن
ن
ێزهكا� كورد دژی �
كخست� �
ن
ع�اق:
ه�
گواستنهوهی بهرهكا� جهنگ بۆ ناوچه كوردییهكان و ڕۆ� ێ�ئ�ان له یه
ێ
ن
هكا� جهنگ له باشورهوه بۆ كوردستان:
بایس یهكهم :گواستنهوهی بهر

گ
ن
ـدادا� تونــد ل ـ ه نێــوان ه ـهردو
لهس ـهرهتادا ،جهنــی عـ ێ�ـراق و ئـ ێ�ـران ل ـ ه باشــوری عـ ێ�ـراق ههڵدهگ�ی ســێت .لهنیــوهی یهكــهیم جهنگــدا ،چهندیــن پێكـ
ڵ
ڵ
و�تــدا ڕودهدات .ب ـه ڵ�م لــه ناوچ ـه ن
كا� باكــور ،كه ت
م�یــن پێكــدادان لهنێوانیانــدا ڕودهدات .لههاوی ـین ســا�  ،1983ئـ ێ�ـران بهمهبهسـ تـی گرت ـین شــاری
رقاڵكرد� هـ �ێزـره ن
ن
كا� عـ �ـراق لـه باكــور لهبهرئـهو ه دهكهوێتـه بــری ئهنجامـ ن
بــهرسه و ڕوبــاری دیجلـه ،دهكهوێتـه بـ یـری سـه
ـدا� چهنــد ئۆپهراســیۆنێك و
ی
ێ
كا� پـ ت
بــۆ ئـهو مهبهســتهش لـه تهمــوزی  1983دا بههــاوكاری هـیز ه ن
ـار� دیموكـر تا� كوردســتان (پــدك) ،هـ ێ�ـرش دهكاتـه سـهر ناوچـهی حـ جـا� ئۆمـهران
گ
و مهتــریس دهخات ـه س ـهر ناوچهك ـ ه و شــاری ڕهوانــدوز ( نـ یـروه ی� ،2010 ،ب ـهر� یهك ـهم.)138 ،
ـو� جهنــگ ،دوادهكهویــت بــۆ نیــوهی دووهیم جهنــگ ،ناوچ ـه ن
ب ـه ڵ�م بهشــێوهیهیك گشـ تـی ،كردن ـهوهی بهرهیــهیك نـ �
كا� باكــور بــۆ هـ �ێزـره �
ع�اقی ـهكان
ێ
ێ
ع�اقــدا ههبــوو ،لهالیــهیك دیكهشـهوه بههــۆی شــاخاوی بـ ن
ئاســان نهبــوو ،لهبهرئـهو ه لهالیهكـهو ه گـهیل كــورد ناكــۆیك تونــدی لهگـهڵ حكومـه ت� �
ـوو�
ێ
ناوچهكـه ،هـ �ێزـره كوردیـهكان بهئاسـ نـا� دهیانتـ ن
ر� ســوپای عـ ێ�ـراق بدهنـهوه (عــا� ،1391 ،ج .)89 ،1ههروههــا نهیدهویســت كـه �ێز
ـوا� بهرپـه چ
ه�ێــی
ی
 300هـهزار نهفـهری بـه درێـژا�  1600كــم لـه نێــوان ســنوری عـ �ـراق و ئـ �ـران بـ ڵـاوه پێبــكات ،ههربۆیـه ئامانــیج تـهواوی حكومـه ت� عـ �ـراق لهناوچـه ن
كا�
ێ
ێ
ێ
ی
ڵ
ن
ن
�
باشــور بــوو ،ئهویــش ت
كۆن�ۆڵكــرد� خوڕهمش ـههر و ئههــواز و جیاكردن ـهوهی ناوچ ـ ه ع ـهرهب نشــینهكا� ئـ ێـران ل ـهو و�ت ـه بــوو (غفــوری،1389 ،
.)488
كا� باشــور ب ـ ه هــۆی گهرمــای زۆر ك ـه بــۆ ئهنجامـ ن
ب ـه ڵ�م لهالیــهیك دیك ـهوه ،بههــۆی نهگونجــاوی ئــاو وه ـهوای ناوچ ـه ن
ـدا� چــاالیك گونجــاو نهبــوو
ـتا� ،1390،ج .)55 ،3فهرمانــده ن
كا� ئـ �ـران دهگ هن ـه ئ ـهو ئهنجام ـهی ك ـه ئیــدی ناتوانرێــت ل ـه ب ـهره ن
(اردسـ ن
كا� باشــور چــاالیك گونجــاو و كاریگ ـهر
ێ
كا� باكــور دهكهن(عــا� ،1391،ج .) 336 ،2لهههمــان كاتیشــدا بـه هــۆی فهتوایــهیك خومهیـین لهسـهره ن
ئهنجــام بــدهن ،ههربۆیـ ه ڕوو لهبـهره ن
تاكا�
ی
 1984كـ ه داوا لـه تـهواوی گـه ن
كا� جهنــگ بهڕیكـهون ،ئ همـهش سـهرهڕای زیابـ ن
ـۆ� بـهرهوه بـهره ن
ال� ئـ �ـران دهكات بهســوپای ملیـ ن
ـوو� هـیز و ســوپای
ێ
ڵ
ـوو� ورهی هـ �ێزـره ن
ه�بـ ن
ئـ ێ�ـران ،دهبێت ـه هــۆی به �ێز
كا� ئ ـهو و�ت ـ ه (مكــرم طالبـ نـا� ،2010،ج.)2،511
كا� ســوپای پاســداران ،بــاس لـه ه همــان گرنـ گـی و سـ تـرات�یژ ی ناوچـه ن
لهههمــان كاتیشــدا فهرمانــد ه بـ ڵـا� ن
كا� باكــور وهك باشــور دهكـهن كـ ه دهتوانــن بگـهن
ـرد� جــاده ن
كۆن�ۆڵكـ ن
ب ـ ه ناوچ ـه نهوتی ـه ن
كا� عـ �ـراق ل ـه كوردسـ ن
ـتا� عـ �ـراق (اردسـ ن
كا� كهركــوك و ت
ـتا� ،1390 ،ج .)319 ،3هاشــی ڕهفســنجانیش
ێ
ێ
كا� جهنــگ ،لهكۆتایی ـه ن
فهرمانــدهی گشـ تـی جهنــگ ،جهخــت ل ـهوه دهكات ـهو ه ك ـه فهرمانــده بـ ڵـا� ن
كا� جهنگــدا ب�ی یــان ل ـهوه كردوو هت ـهوه كــه لــه
كا� كوردسـ ن
ناوچ ـه ن
ع�اق ـهوه ب ـهرهو خــایك عـ �ـراق پێـ شـ�هوی بك ـهن و مهتــریس بۆس ـهر ن ـه ت
ـتا� �
و� كهركــوك دروســت بك ـهن .بۆی ـه ئـ ێ�ـران پهیوهنــدی
ێ
ێ
ڕ
ـتا� باشــور ،بهتایب ـهت دوای دامهزرانـ ن
كا� كوردسـ ن
ه�هكوردی ـه ن
دهكات ب ـ ه �ێز
ـد� ق ـ هرارگای ڕهم ـ هزان ،ئ ـهم ق هرارگای ـ ه ڕۆڵێــی كاریگ ـهری دهبێــت ل ـه
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ـرد� هـ �ێزـره كوردی ـه ن
ـرد� ب ـهرهی باكــور و پڕچهككـ ن
ه�كـ ن
به �ێز
كا� باشــوری كوردســتان (حــق پنــاه.)152 ،1387 ،
ـرد� چــاالیك پارت ـیز نا� ،ســودوهرگرتن ل ـه توانــای هـ �ێزـره كوردی ـه ن
شــیاوی باس ـه ،ق ـهرارگای ڕهم ـهزان ب ـ ه ئامانــیج جێبهجێكـ ن
كا� باشــوری كوردســتان،
ن
ـارودۆ� باكــوری عـ �ـراق ،دانـ نـا� پـ ن
ع�اقی ـهكان ل ـه ناوچ ـه ن
ـا� جهنـ گـی دژی هـ �ێزـره �
خ
ـتهێنا� زانیــاری ت ـهواو لهس ـهر بـ
بهد هسـ
كا� باكــور و س ـهرهنجام
ێ
ێ
ن
ئامــادهكاری بــۆكردنـهوهی بهرهیــهیك نـ �
ن
ن �
ـا� ،1391 ،ج،2
ێ
ـو� جهنــگ لـه ناوچـهكا� كوردســتا� عـ ێـراق ،دامـهزراوه (اردســتا� ،1390 ،ج225 ،3؛ عـ ی
ن
ن
ن
�
 .)69لـهو پێناوهشــدا سـهركهوتوو دهبێــت لـهوهی كـ ه دهتوانێــت بهپشــتیوا� و هاوكاریكــرد� هـهردوو حـیز � (پــدك ،ینــك) ێز
ه�ێــی تۆكمـ ه و ڕاهێــراوی
ب
ن
�ێز
ـا�،1391 ،
(پاســدار – پێشــمهرگه) ب ـه نــاوی هــری هاوب ـهش دروســت بــكات و دواتــر چهندیــن ئۆپهڕاســیۆ� هاوب ـهش پێك ـهوه ئهنجــام بــدهن (عـ ی
ج.)69 ،2

كا� باشــوری كوردســتان ،دڵگهرمییــهیك ت ـهواوی بــۆ هـ �ێزـره ن
ه�هكوردی ـه ن
ل هڕاســتیدا ههبـ ن
ـوو� �ێز
كا� ئـ ێ�ـران دهبێــت ،ههرئ ـهوهش دهبێتههــۆی ئ ـهوهی
ك ـه ئـ �ـران گرنـ گـی ناوچ ـه ن
كا� باكــوری عـ �ـر قا� بــۆ ئهنجامـ ن
ـدا� چــاالیك س ـهربازی بــۆ دهربكهوێــت ،بهتایب ـهت ك ـه ئـ �ـران ل ـه ناوچ ـه ن
كا� باشــور بههــۆی
ێ
ێ
ێ
بهكارهێنـ نـا� چــهیك كیمیــاوی لهالی ـهن �
ع�اق ـهوه ،دوچــاری زهرهر و زیانێــی زۆر بوبووی ـهوه (ڕێبــاز .)379 ،2008 ،لهبهرئ ـهو ه موحســی�ن ڕهز یا�
ێ
وكا� ســوپای پاســداران لهبــارهی گواســتنهوهی ب ـهرهی جهنــگ ل ـه باشــورهوه بــۆ باكــور بــاس ل ـهوهدهكات ك ـه هـ �ێزـره ن
فهرمانــدهی ئ ـه ت
كا� ئـ ێ�ـران ت ـهواوی
هـ �ێزـری خۆیــان لهباشــور تاقیكردبووی ـهو ه و چهندیــن چاالكییــان ئهنجــام دابــوو ،لهبهرئ ـهو ه دهگهن ـه ئ ـهو بڕوای ـهی ك ـ ه ئیــدی ب ـهرهی باشــور كۆتـ یـا�

پێهاتــووه ،لهبهرئ ـهو ه دهگوازن ـهوه بــۆ نێــو ب ـهرهی باكور(درودیــان ،1390 ،ج.)4،180
ن
ن
اس� و بهدهستهوهگرت�ن گهڕێیك �
نجامدا� چاالیك ،ت
�
گ�نهوه بۆ" :پار ت ن
ۆڵكرد�
كۆن�
نو� لهئه
فهرماندهكانیش
ج
ێ
ئامان� كردنهوهی ئهم بهره نوێیه ده ێ ڕ
گاكا� هـ �ێزـره ن
ـڕوا� بهس ـهر بــاره ن
ههندێــك ب ـهرزا� ك ـه ئهیانـ ن
ـێواند� هـ �ێزـره ن
ن
ـرد� هـ �ێزـره ن
كا� عـ �ـراق ،پهرت ـهوازه و ڵب�وهپێكـ ن
كا� عـ ێ�ـراق ،س هرلێشـ
كا� عـ ێ�ـراق
ێ
ی
ل ـه باشــور ،بهدهستخســت�ن كات بــۆ دوربــاره خۆســازدانهو ه و ئامادهكردن ـهوهی هـ �ێزـره ن
رقاڵكرد� بهشــێك ل ـ ه هـ �ێزـره ن
ن
كا�
كا� ئـ ێ�ـران ،زهمینگـ یـر و س ـه

كا� كوردسـ ن
عـ �ـراق ل ـه ناوچ ـه ن
كوتكرد� هـ �ێزـره ئۆپۆزســیۆنه ن
ن
ـتا� عـ �ـراق و ڕێگــری ل ـ ه گواســتنهوهیان بــۆ ب ـهره ن
كا� باشــور و س ـهر
كا� ئـ ێ�ـران بهتایب ـهت ل ـه
ێ
ێ
كا� كوردسـ ن
ناوچهكوردی ـه ن
ع�اق"(.اردسـ ن
ـتا� �
ـتا� ،1390 ،ج.)315 ،3
ێ
�
گ�ێت ـهو ه وهك -1 :پێویسـ تـی بهردهوامیــدان ب ـه
الی خۆشــیهو ه محمــد درودیــان ل ـ ه یاداشــتهكانیدا كردن ـهوهی ب ـهرهی باكــور بــۆ چهنــد هۆكارێــك ده ێ ڕ
ـیۆ� نــوێ بهدهســت هـ �ێزـره ن
كا� جهنــگ -2 .هێشــتنهوهی ههڵم ـهت و ئۆپهراسـ ن
جهنــگ و ڕێگــری ل ـه ســاردبوونهوهی ب ـهره ن
كا� ێ�ئ�ان ـهوه لهب هرامب ـهر
ـرد� هـ �ێزـره ن
ـو� جهنــگ ب ـ ه مهبهسـ تـی پ ـهرش و ڵب�وكـ ن
كا� عـ �ـراق -3 .كردن ـهوهی بهرهیــهیك نـ �
هـ �ێزـره ن
كا� عـ ێ�ـراق -4 .كهمكردن ـهوهی ههســتیاری عـ ێ�ـراق
ێ
ێ
ـێوا� هـ �ێزـره ن
كا� باشــور -5 .سـهرقاڵكردن و س هرلێشـ ن
كا� عـ �ـراق بهمهبهسـ تـی دوزینـهوهی ڕێكارێــی نــوێ بــۆ بـهره ن
لـه بـهره ن
كا� باشــور لهالیـهن ێ�ئ�انـهوه
ێ
(درودیــان ،1390 ،ج.)182 ،4
ههربۆیـه ،دوای بڕیــاری كردنـهوهی بهرهیــهیك نـ �
كا� كوردسـ ن
ـو� ج هنــگ لـه باكــور ،ئـ �ـران بهمهبهسـ تـی زیاتــر ناسـین و شــارهزابوون لهناوچـه ن
ـتا� عـ ێ�ـراق
ێ
ێ
ن
ـا� گونجــاو بــۆ ئهنجامـ ن
ـرد� پـ ن
و ئامادهكـ ن
ن
ن
�
�
ـدا� ئۆپ هراســیۆن ،حهڤــده نهف ـهر ل ـه فهرمانــد ه و پســپۆڕا� ئـ ێـرا� ب ـه هــاوكاری هـ ێزـرهكا� پێشــمهرگه دێن ـه
ڵ
نێــو خــایك عـ �ـراق و بهشــێوهیهیك ورد سـه ن
ردا� چهندیــن ناوچـهی كوردســتان دهكـهن وهك :قـه�دزێ ،بهنــداوی دوكان ،تهنگـهی ســورداش ،تهنگـهی
ێ
ڵ
سـهدر ،تهنگـهی ق�یز لــو ،بهرزاییـه ن
كا� پـ یـره مهگــرون ،ئابسـهنگ هران ،ئهزمـهڕ ،چهرماوهنــد ،مۆكهبـه ،قهیــوان ،گوجــار ،و�غلــۆ ،دۆڵبهشــك ،ئامدیــن،

ـا� خشــیك تــا ناوچ ـهی ئــاق داغ (اردسـ ن
ـلێما� ،خورمــاڵ ،بهرزایی ـه ن
كا� سـ ن
بهنــداوی دهربهندریخــان ،ههلهبج ـه ،ناوچ ـه ن
كا� بهمــۆ ،شـ خ
ـتا�،1390 ،
ج.)317 ،3

جگهلـهوهی كـه ئهمریــكا لهباشــور هــاوكاری عـ ێ�ـر قا� دهكــرد و چهندیــن ناوچـهی گرتبویـهوه .بـه ڵ�م لـه بـهره ن
ه�شـه بهردهوامـه ن
كا� باكــور بـه هــۆی �
كا�
ێ
ع�اقی ـهكان ل ـ ه زۆرێــك لهوناوچان ـه پاشهكش ـهیان پێكرابــوو .لهبهرئ ـهوه زهمین ـهی ئهنجامـ ن
خ� ناوچ ـ ه شــاخاویهكان ،هـ �ێزـره �
پێشــمهرگ ه و س ـه ت
ـدا�
ێ
هـ �ـرش بــۆ هـ �ێزـره ن
كا� ئـ �ـران ب هت ـهواوی ف هراه ـهم هێ�ن ابوو(انتصــار .)267 ،1390 ،بۆئ ـهو مهبهســتهش ئـ �ـران ههندێــك ل ـه هـ �ێزـره ن
كا� لهباشــورهوه
ێ
ێ
ێ
دهگوازێت ـهوه بــۆ باكــور بهتایب ـهت بــۆ ناوچ ـهی ههڵهبج ـ ه و ناوچ هیــهیك ف ـراوان ل ـه خــایك عـ ێ�ـراق كۆنـ تـرۆڵ دهكات (الســامر ئا�.)128 ،1388 ،
س ـهرهنجام ب هپـ �ـی ویســت و بهرژهوهندی ـه ن
ـو� جهنــگ ل ـه باكــور دهكات ـهوه و هــاوكاری هـ �ێزـره كوردی ـه ن
كا� ،كۆمــاری ئیســایم ئـ �ـران بهرهیــهیك نـ �
كا�
ێ
ێ
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـرد� بهشــێك لـه هـ �ێزـره ن
باشــوری كوردســتان دهكات و سـهرباری زهمینگ كـ ن
كا� عـ �ـراق لـه كوردسـ ن
ـتا� عـ �ـراق ،بههــاوكاری هـ �ێزـره ن
كا� باشــوری كوردســتان
�ی
ێ
ێ
ڵ
یز ن
�ێز ن �
ـو�� خــایك �
�
ش
نن
ع�اقــدا ئهنجــام دهدهن.
ێ
ســنوری خــایك عـ ێـراق دهبهزێ ـ و چهندیــن چــاالیك پارت ـ ا� بههاوبــه� هــرهكا� ئـ ێـران و پێشــمهرگ ه ل ـ ه قـ ی

ڵ
ن
كا� باشوری كوردستان دژی �
كخست� �
ن
ع�اق:
ێزه كوردیه
ه�
بایس دووهم :ڕۆ� ێ�ئ�ان له یه
ێ

ڵ
كا� هـ �ێزـره كوردی ـه ن
س ـهرهڕای ناكۆكی ـه ن
كا� عـ ێ�ـراق لهنێــو خۆیانــدا بهتایب ـهت (ینــك) و (پــدك) ،ب ـه�م ههریهكهیــان بهجیــا پهیوهنــدی ل هگ ـهڵ كۆمــاری
ئیســایم ئـ ێ�ـران دروســت دهك ـهن .پــدك ه هرلهس ـهرتاوه پهیوهنــدی بههـ �ێزـری لهگ ـهڵ ئـ ێ�ـران دروســت دهكات لهالی ـهن ێ�ئ�انیش ـهو ه پڕچ ـهك دهكرێــت.
ه�هكوردی ـه ن
ابوو� پهیوهندی ـه ن
ب ـه ڵ�م ینــك دواتــر بههــۆی ئاشــكر ن
كا� ئـ �ـران و جهنگیــان دژی هـ �ێزـره ن
كا� لهگ ـهڵ �ێز
كا� ئـ ێ�ـران ،پهیوهندییهكانیــان لهگ ـهڵ
ێ

ئـ ێ�ـران ئاڵــۆزی تێدهكهوێــت (حســن171 -170 ،1394 ،؛ حــق پنــاه .)157 -154 ،1378 ،لهالیــهیك دیكهش ـهو ه حســك پهیوهنــدی ل هگ ـهڵ ئـ ێ�ـران
دهبهســتێت و بهپـ ێ �ـی ڕێكهوتنیــی نێوانیــان ،ئـ ێ�ـران مانگانـه بڕێــك پــاره ،فیشـهك ،چـهك و  40تـهن مـهوادی خــۆرایك بـ ه حســك دهدات (حـ جـا� محمــود،
گ
ێ ڵ
� ســا� چــاپ ،بـهر� دووهم.)28 ،
ب
ت
ن
�
دوای ئـهوهی كـ ه یهكێـ تـی بهبـ ش
ـا� ههســت بـهوهدهكات كـه دانوســتانهكا� لهگـهڵ حكومـه� عـ ێـراق هیــچ دهرهنجامێــی لێناكهوێتـهوه (مـهال،2008 ،
ڵ
و� نزیكبوون ـهو ه ل ـه هـ �ێزـره ن
كا� دیك ـه دادهت و ل ـ ه ڕۆژی ن ـهورۆزی 1984دا ل ـه ســورداش ل ـه كۆبوونوهیــهیك جهمــاوهری بهرف ـراوانو ك ـهم
 .)73ه ـه
وێن ـهدا ،ج ـهالل تاڵهبـ نـا� ل ـه وتارێكیــدا داوای ئاشــتبوونهوهی گشـ تـی دهكات بانگهێشـ تـی ههمــوو الیهن ـ ه سیاســیه كوردی ـهكان دهكات تــا بهشــێوهی

ســیایسو ئاشــتیانه ،كۆتــا� ب ـه ناكۆكیهكانیــان بهێ ـنن  .ههروههــا دوای كۆتــا� هات ـین دانوســتانه ن
كا� یهكێـ تـی و عـ ێ�ـراق ،یهكێـ تـی بــۆ كۆتایهێنــان ب ـه
ی
ی
ت
ڵ
�
وتووێــژی لهگ ـهڵ حكوم ـه� ێ
ع�اقــدا ل ـه  1985 /1 /15بهیاننام هی ـهك بــاو دهكات ـهوه( .محهم ـهد ئهم ـین .)280-279 ،2014 :
ڵ
شــیاوی باسـه كهپێــش كۆتـ یـا� هاتـین دانوســتانهكان و لهســا�  1984دا دوكتــۆر فــواد مهعســوم بهشــێوهیهیك نهێـین و بـه نوێن هرایـه ت� ینــك و خــودی
جــال تاڵهبـ نـا� س ـه ن
ردا� ئـ �ـران دهكات بــۆ ئ ـهوهی لهئ هگ ـهری كۆتــا� هێنـ نـا� دانوســتانهكانیان لهگ ـهڵ �
ع�اقــدا ،ههلوێسـ تـی ئـ ێ�ـران ب هرامب ـهر ینــك
ێ
ێ
ی
ڵ
بزانێــت ،ك ـ ه ئایــا ئـ ێ�ـران ئامادهی ـه هــاوكاری ینــك بــكات؟ و ه ههروههــا لهههمــان ساڵیشــدا خــودی تاڵهبـ نـا� بهمهبهسـ تـی دیــداری ل هگ ـهڵ ئایهتــو�
ردا� شــاری قــوم دهكات و ل هگ ـه ڵ� كۆدهبێتهوه(حســن )201 -200 ،1394 ،س ـهرهڕای بـ ن
مهنت ـهزهری جێگــری خوم هی ـین  ،س ـه ن
ـوو� دانوســتان ل ـه

ڵ
نێــوان ینــك و ئـ ێ�ـران ،بـه�م ئـ ێ�ـران پـ ێ �ـی خــۆش نهبــوو پێــش ئـهوهی خــۆی لهگـهڵ یهكێتیــدا ڕێكبكهوێــت هیــچ پارتێــی كــوردی لهگهڵیــدا ئاشــت بێتـهوه.
ڵ
و� ئاشــتیان لهگـهڵ پـ ت
ـار� نــاردووه ،بـه ڵ�م پـ ت
ـار� داوه ،بــۆ ئـهوهش �ن�دراویــان بــۆ الی پـ ت
هـهروهك یهكێـ تـی ڕایگهیانــد كـه چهنــد جارێــك هـه
ـار� دهسـ تـی
ێ
دهسـ تـی دهكاتو نایهوێــت بـه ب ێ
� ڕهزام هنــدی ئـ ێ�ـران هیــچ ڕێكهوتنێــك لهگـهڵ یهكێـ تـی واژۆ بــكات ،بۆیـ ه یهكێـ تـی دهگاتـه ئـهو بڕیــارهی ،تــا لهگـهڵ ێ�ئ�انــدا
ڕێكنهكهوێــت ،پـ ت
ـار� ل هگ ـهڵ یهكێتیــدا ڕێكناكهوێت(ئهم ـین .)116 -115 ،1999 ،
كا� س ـه ن
پێشـ تـریش ل ـه ت
ن و یهكێـ تـی ،بــاس ل ـه ڕێكهوت ـین یهكێـ تـیو پـ ت
ـار�
ردا� حـ جـا� مســتهفوی بــۆ یاخس ـهمهر بــۆ گفتوگــۆ لهس ـهر ڕێكهوت ـین ئـ ێ�ـرا 
ڵ
دهكرێــت و یهكیـ تـی ئـ ێ�ـران ب ـ ه هــۆكاری ئاشــت نهبوون ـهوهی نێوانیــان تۆمهتبــار دهكات ( ئهم ـین  .)105 ،1999،دواتــر ئـ ێ�ـران الی خۆی ـهوه ه ـهو�
ئاشــتبوونهوهی ینــك و پــدك دهدات ،چونكـه بهبـ ش
� ڕێكهوتـین
ـا� لـهو ه تێگهشــتبوو كـه ڕێكهوتـین ئـهوان لـه ســودی بــۆ ێ�ئ�انیــش دهبێــت ،چونكـ ه بـه ب ێ
كا� باشــوری كوردســتان ،ناتوانێــت هیــچ چاالكیهیــی سـهركهوتوو لـه كوردسـ ن
هـ �ێزـره كوردیـه ن
ـتا� عـ ێ�ـراق ئهنجــام بــدات .سـهرهنجام نوێنـهری تـهواوی
پارت ـ ه كوردی ـهكان بانگهێشـ تـی تــاران دهك ـهن (هاشــی.)135 ،1388 ،
ئـ ێ�ـران جـهالل تاڵهبـ نـا� بانگهێشـ تـی تــاران دهكات و دوای بهســت�ن ڕێكهوتننامهیــهیك ســیایسو سـهربازی لهگـهڵ ێ�ئ�انــدا ،لـه ڕۆژ نا� 1986/11/8-7دا
ڕێكهوتننام ـهی ئاشـ تـی ل ـ ه نێــوان ج ـهالل تاڵهبــا�ن و ئیدریــس بارزانیــدا واژۆ دهكرێــت (بــۆ بینی ـین ڕێكهوتننامهك ـه ،بڕوان ـه پاشــكۆی ژمــاره ی ـهك).
ههروههــا ڕهفسـه ن
نجا� لـه كۆبوونهوهكـهدا پـ ێ �ـی ڕاگهیاندبــوون" :كــورد بـه یهكگرتنهوهیــان یارمهتیــهیك زیاتریــان پێدهدرێــت لهالیـهن ێ�ئ�انـهوه"( ئ همــین
.)409 ،1999 ،
ڵ
ڕۆ� ئـ �ـران ل ـ ه ئاشــكردنهوهی یهكێـ تـی و پـ ت
لهبــارهی
ـار� ،ج ـهالل تاڵهبـ نـا� دهڵێــت" :دیســان ئێم ـه ب ـه ناوبــژی كۆمــاری ئیســایم لهگهڵیــان ئاشــت
ێ
بووین ـهوه ،ئ ـهوه بــوو ل ـه تــاران م ـنو خوالێخۆشــبوو كاك ئیدریــس بــارز نا� رێككهوتنامهیهكمــان مــۆر كــرد"( مــام ج ـهالل .)38 ،2000 ،ههروههــا
ـۆكا� ل هگ ـهڵ كاربهدهسـ ن
نهوشـ یـروان مســتهفا بــاس ل ـهو ه دهكات ك ـه" :ل ـهو س ـهفهرهدا ك ـه مــام ج ـهالل بــۆ تــار نا� كــرد ،دوای ئ ـهوهی گفتوگـ ن
ـتا� ئـ ێ�ـر نا�
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ب ـ ه ئیمزاكـ ن
ـرد� ڕێككهوتنێــی ســیایس ،عهســكهری ت ـهواو بــوو ،ئهوســا ئـ ێ�ـران ل ـ ه ڕۆژ نا� 1986/11/8-7دا دانیشــتنێیك هاوبــه ش
� بــۆ مــام ج ـهاللو
ئیدریــس بــارز نا� ڕێكخســت و ل ـ ه مــاوهی چهنــد س ـهعاتێك دا ،ڕێككهوتنێكیــان پ ێ
� ئیم ـزا كــردن"( ئهمــین .)117 ،1999 ،لهلهالیــهیك دیكهش ـهوه
محهم ـهدی م ـهال قــادر ل ـ ه ب هوهرییهكانیــدا دهڵێــت" :ناكــۆیك ل ـه نێــوان یهكێـ تـی نیشـ ن
ـتما� كوردســتانو ب ـهرهی جــود ب ـهردهوام بــوو ،تــا ئ ـهو كات ـهی
�ی

و هفــدی پـ ت
ـار� بـه سـهرۆكایه ت� جوانـه مـهرگ ئیدریــس بــارزا�نو و هفــدی یهكێـ تـی بـه سـهرۆكایهت�ی مــام جـهالل لـه تــاران گهیشــتنه یهكـ تـرو بـه هــاوكاری
ڵ
كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران رێككهوت ـین دووقــۆ� ئیم ـزا ك ـراو رێــك كهوتین ـهوه"( م ـهال قــادر .)163 ،2009 ،ه ـهروهك برایــم ج ـهالل دهنوســێت" :ل ـه
ڕۆژ نا� ( )1986/11/8-7پــاش ڕێكهوتـین یهكێـ تـیو كۆمــاری ئیســایم بـه بـ ن
ـوو� مــام جـهالل لـه تــارانو بـه بڕیــارو هـهوڵو فهرمـ نـا� كۆمــاری ئیســایم
�غ
ڕێكهوتننام ـهی نێــوان یهكێـ تـیو پـ ت
ـار� لهالی ـهن مــام ج ـهاللو ئیدریــس بــارز نا� ئیم ـزا ك ـرا"( ج ـهالل .)488 ،2011 ،لهگ ـهڵ ئهوهشــدا ل ـه ب ـهال
كۆبونهوهك ـهی یهكێـ تـیو پارتیــدا هاتــووه" :میوانــداری كـ ن
ـتیوا� كـ ن
ـرد� كۆمــاری ئیســایم ئـ �ـران ل ـ ه ه ـهردوو وهفدهك ـهو پشـ ن
ـرد� ل ـ ه یهكێـ تـی هـ �ێزـره
ێ
ڵ
ـحا�و دهوری ئیجابیــان ل ـ ه پیكهات ـین پـ ت
شۆرش ـگ ه ن
ـار� دیموك ـر تا� كوردســتان -عـ �ـراق و یهكیـ تـی نیشـ ن
كا� گهلهكهمــانو خۆشـ
ـتیما� كوردســتان،
�ی
ێ
� كۆبوون ـهوهی یهكێـ تـیو پـ ت
شــایه ن� ســوپاسو ریــز لێنانه"(ب ـهال�غ هاوبــه ش
ـار�).

به ش
� دووهم:
ڵ
ن
ت
ن
ت
ن
گرت� شاری ههڵهبجه و كیمیابارانكرد� و ڕۆ� ێ�ئ�ان له بهنێودهوڵه� كرد� كارهسا� ههڵهبجه
بایس یهكهم� :
ێ� هاوبه ش
ه� ش
� ێ�ئ�ان و پێشمهرگه و ن
گرت� شاری ههڵهبجه.

ل هڕاســتیدا ه ـهر دوای كردن ـهوهی ب ـهرهی نـ �
ـو� جهنــگ ل ـه باشــوری كوردســتان ،ئـ �ـران چهندیــن جــار پـ ن
ـا� هـ ێ�ـرش بۆس ـهر ههڵهبج ـ ه دادهنێــت.
ێ
ێ

تهنان ـهت ل ـه شـ خ
ـا� ســورێن ك ـ ه بهس ـهر ناوچ ـهی ههڵهبج ـهدا دهڕوانیــت ،جــاده و تونێــل لێــدهدهن ،ك ـ ه جــاد ه س ـهرهكیهكه ل ـ ه دزڵی ـهوه دهسـ تـی
پێدهكــرد و ل ـه ملهخــورد كۆتــا� پێدههــات .ب ـه ڵ�م بههــۆی چهندیــن هــۆكار لهوان ـه ،ئــاگاداری دهزگا ســیخوڕیه ن
كا� عـ �ـراق ل ـ ه لێـ ن
ـدا� ئ ـهو جــاده و
ێ
ی
ـوو� دهریاچ ـهی دهربهندیخــان ل ـ ه ڕۆژئــاواو و باكــوری ڕۆژئــاوای شــاری ههڵهبج ـه و سـ تـرات�یژ ی بـ ن
خ� هاتوچــۆ ل ـ ه ناوچهك ـه ،بـ ن
تونێالن ـه ،س ـه ت
ـوو�
ناوچهك ـه ،چهندیــن جــار دوادهخرێــت (اردسـ ن
ـتا� ،1390،ج374 ،3؛ درودیــان،1390 ،ج.)299 ،4
بـه ڵ�م دواتــر بههــۆی ڕێكهوتـین تـهواوی ئـ �ـران و هـ �ێزـره ن
كا� باشــوری كوردســتان و هــاوكاری ئـ ێ�ـران بــۆ ئـهو �ێز
ه�انـه ،ههلێــی گونجــاو بــۆ ئـ ێ�ـران دهڕهخســێت
ێ
تــا بهپـ �ـی پالنێــك هـ �ێزـره ن
ه�شــكردنه س ـهر ناوچ ـه ن
كا� بێنیت ـه نێــو خــایك باشــوری كوردســتان و لهڕیگ ـهی �
كا� ههڵهبج ـ ه و دهربهندیخــان ل ـ ه ناوچ ـهی
ێ
ێ
ـلێما� نزیــك ببێتـهو ه و بهتـهواوی لـه بـهرهی نـ �
سـ ن
�ێز ن �
ـو� باشــوری كوردســتانه 
ـا� ،1391 ،ج .)420 ،2لهبـهر
ێ
وه فشــار بخاتـه سـهر هــرهكا� عـ ێـراق (عـ ی
ئـهو ه دهتوانرێــت ئـهو ه بوترێــت كـه هـ �ـرش بۆسـهر ههڵهبجـه ،لهسـهرهتادا لـه چوارچێــوهی ههڵمهتێــی فـراوان بــۆ سـهر چهندیــن شــاری كوردسـ ن
ـتا�
ێ
ڵ
عـ ێ�ـراق وهك :ههڵهبجـه ،ڕانیـه ،قـه�دزێ و چوارتــا ...هتــد ڕهنگڕێــژی دهكرێت(انصــاری ،یزدانفــام.)59 ،1390 ،
لهبهرئ ـهوه ب هپـ �ـی پـ ن
ـۆر� س ـهید ڕهحیــم س ـهفهوی جێگــری فهرمانــدهی هـ �ێزـری وشـ ن
ـا� ئامــاد ه ك ـراو ل ـه  1987 /11 /19و ب هپـ �ـی ڕاپـ ت
ێ
ـكا� ســوپا،
ێ
�غ
ن
ن
ن
ش
ـ�هوی
لهقۆنــا یهكهمــدا بڕیــار وایـه دهســت بهسـهر بهرزاییـهكا� دهوروبـهری ســلێما� و دواتــر بهرزاییـهكا� دوكان بگ�ی درێــت و بـهرهو كهركــوك پێـ ڕ
بكرێــت .لهكۆتاییشــدا لـ ه ههڵمهتێــی دیكـهدا لـه ڕێگـهی سهردهشــت ،بانـه ،مهریــوان ،پــاوه ،جوانــڕۆ تــا ناوچـهی بهنــداوی دهربهندیخــان و ههلهبجـه
دهسـ تـی بهسـهردا بگ درێت(اردسـ ن
ـتا� .)31 ،1389 ،لهبهرئـهوه بهپـ �ـی پــان دهبــوو هـ �ـر ش
ێ� سـهر ههڵهبجـ ه دوای هـ ێ�ـرش بــۆ سـهر ناوچـهی مــاوهت
�ی
ێ
ڵ
ێ� فـ ن
دۆ� جافای ـه ت� و بهكارهێنـ نـا� چــهیك كیمیــاوی و ئاوارهبـ ن
ئهنجــام بدرێــت ،ب ـه ڵ�م ب ـه هــۆی هـ �ـر ش
ـوو�
ـروا� عـ ێ�ـراق بۆس ـهر ناوچ ـهی مــاوهت و

خ� ناوچهك ـه ،هـ �ـر ش
خهڵــك و س ـه ت
ێ� س ـهر ههڵهبج ـه پێشدهكهوێت(هاشــی.)50 ،1390 ،
�
�
ڵ
ت
ن
ن
ـۆ� نهمســاوی  175ملــم و
س ـهرهتا عـ ێـراق ل ـ ه كاتژمـ ێـر  12ش ـهوی  1988 /2 /22ب ـه بۆردومــا� گونــدهكا� دۆ� جافای ـه� و ب ـهری مهرگ ـه ب ـ ه تـ پ
ێ� زهمی ـین و ئاسـ ن
ڕاجیم ـهی چــی د هســتپێدهكات(كۆكه ی� .)280 ،2001 ،ل ـه كاتژمـ ێ�ـر  4ی بهیـ نـا�  1988 /2 /23هـ �ـر ش
ـما� و تۆپخان ـه بــۆ س ـهر
ه�شــانهشبــاره ن
گونــده ن
كا� ههمــان ئ ـهو ناوچان ـه د هســتپێدهكات (ڕیبــاز430 ،2008 ،؛ كۆك ـه� .)280 ،2001 ،ك ـه ئامانــیج س ـهرهیك ئ ـهم �
گاكا�
ێ
ی
س ـهركردایه ت� یهكێـ تـی دهبێــت ك ـ ه ل ـهو ناوچان ـه دهبــن .ئ هم ـهش ب ـه هـ �ـر ش
ێ� ئهنفــایل ی ـهك نــاوزهد ك ـراو ه (گوڵـ پـی.)430 ،2010 ،
ن
ه�ش ـه ن
كا� س ـهر س ـهركردایه ت� ،ل هگ ـهل ئـ �ـران دهكهویت ـه گفتوگــۆ ،ئهم ـهش بــۆ تاوتوێكـ ن
ـوككرد� �
ههربۆی ـه یهكێـ تـی بهمهبهسـ تـی سـ
ـرد� ئ ـهو پالنان ـه
ێ
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ه�شــكردنه سـهر ناوچـه ن
بــوو كـ ه پێشــوتر لهالیـهن �ئ�انـهو ه ئامادهكرابــوون بـ ۆ �
كا� قـه ڵ�دزی و ههڵهبجـه .پــاش تاوتــوێ كـ ن
ـرد� ل هگـهڵ ێ�ئ�انیهكانــدا،
ێ
ێ
ڵ
ق
بڕیــار دهدرێــت ك ـ ه گرت ـین ههڵهبج ـ ه پێشــبخرێت ،چونك ـ ه ق ـه�دزێ نزیــك بــوو ل ـه س ـهركردایه ت� و �ێز
ه�ێــی زۆری عـ ێ�ـرا� تێــدا كۆكرابووی ـهوه ،لهب ـهر

ڵ
ـوككرد� فشــاره ن
ن
كا� سـهر سـهركردایه ت� ،بـه�م ناوچـهی ههلهبجـه دوربــوون لـه سـهركردایه ت� یهكیـ تـی و لهههمــان كاتیشــدا
ئـهو ه نهدهبوویـه هــۆی سـ
ســوپای عـ ێ�ـراق ههلهبج ـه الوازتــر بــوون ،لهب ـهر ئ ـهوه بڕیــار لهس ـهر گرت ـین ههلهبج ـ ه دهدرێــت (حـ جـا� مشـ یـر.)83-82 ،1998 ،
دوای یهكالییكردن ـهوهی هـ �ـرش بۆس ـهر ههڵهبج ـه ،ل ـ ه شـ ت
ـوبا�  1988كۆبوونهوهی ـهك ل ـه شــاری كرماشــان لهنێــوان شــاندی ئـ ێ�ـر نا� بهس ـهرۆكایه ت�
ێ
ـلیما� ،شـههال�) و شــاندی یهكێـ تـی بهئامادهبـ ن
محمــد مقدهــم تهـر نا� و بـ ه ئهندامیێـ تـی (دهقـ نـا� ،سـ ن
ـوو� فهرهیــدون عهبدولقــادر ،شـهوكهت حـ جـا�
ی
مشـ یـر و حامیــد حـ جـا� خالیــد ئهنجــام دهدرێــت ك ـه تیایــدا دهگهن ـ ه ڕێكهوتنێــی حهڤــده مــاده ی� ك ـ ه مقــدم ته ـر نا� بهنوێنهرای ـه ت� ئـ ێ�ـران و فهرهیــدون
ن
ت
عهبدولقــادر و ش ـهوكه� حـ جـا� مشـ یـر ب ـه نوێن ـهری یهكێـ تـی واژۆی لهس ـهر دهكهن(بــۆ خوێندن ـهوهی مادهگ ـهكا� ڕێكهوتننامهك ـه ،بڕوان ـه :حـ جـا�
مشـ یـر.)92-90 ،1998 ،
ڵ
ئـ �ـران الی خۆیـهوه سـهركهوت�ن ئـهم چاالكیـهی زۆربـهالو ه گرنــگ بــوو ،ههربۆیـه خــودی هاشــی ڕهفسـ ن
ـنجا� فهرمانــدهی بــا�ی جهنــگ و حهسـهن
ێ
ڕوحـ نـا� و چهنــد فهرماندهیــهیك دیكـه لهڕێگـهی شــاری مهیوانـهوه خۆیــان دهگهیهننـه بنكـهی قـ هرارگای خاتــم االنبیــاء لـه شـ خ
ـا� ســورێن كـه بهتـهواوی
ـدا� جهنــگ و رهفسـ ن
ـڕوا� بهس ـهر مهیـ ن
دهیـ ن
ـنجا� الی خۆی ـهوه نــاوی (والفجــر  )10ل ـهم �
ه�ش ـه دهنێــت (ایزیــدی .)104 ،1392 ،س ـهرچاوه
ێ
ه�شـهدا هـ �ێزـره ن
�ئ�انیـهكان ئامــاژه بهوهدهكـهن كـه لـهم �
كا� ئـ ێ�ـران لـه چــوار چێــوهی چــوار قـهرارگا و لـه ێ
س بـهرهو ه بهشــداری دهكـهن .قـهرارگای قــودس،
ێ
ێ
ن ڵ
لهبـهری باكــوری ههڵهبجـه و گرتـین پــردی گــردی گــۆی پ ێ
� دهسـ ێ�ـپ�درێت .قـهرارگای فهتــح ،لهبـهرهی باشــور و سـهرهڕای گرتـین بهرزاییـهكا� با�مبــۆ و
تهیمورژنــان ،دهبــوو خــۆی بــۆ پێكــدادان لهگـهڵ هـ �ێزـره ن
كا� عـ ێ�ـراق ئامــاده بــكات .قـهرارگای ثامــن األئمـه ،دهبــوو لـه ســنوری ســازانهوه بـهرهو ناوشــاری
ت ڵ
�غ
ۆ� جــادهی بیــاره -تهوێڵ ـه -نهوســود بــكات .ق ـهرارگای ڕهم ـ هزان ،بههــاوكاری هـ �ێزـره ن
ش
كا�
ـ�هوی بــكات و ل ـه قۆنــا دواتریشــدا كۆنــر
ههڵهبج ـ ه پێـ ڕ
ڵ
ع�اقیهكاندا(اردسـ ن
ـاود� هـ �ێزـره �
ـتا� ،1390 ،ج.)378 ،3
پێشــمهرگ ه دهبــوو خــۆی بــۆ چــاالیك پارت ـیز نا� ئامادهبــكات ل ـه نـ
ێ

ه�هكوردی ـه ن
كا� باشــوری كوردســتان بهشــێوهیهیك كاریگ ـهر بهشــداری ل ـهم �
الی خۆشــیانهوه �ێز
ه�ش ـهدا دهك ـهن ،تهنان ـهت ب ـه وت ـهی بهرپرسـ نـا�
ێ
كا� جهنگیــان جێبهجێكــردووه ،لهگ ـهڵ ه ـهر فهرماندهیــهیك پێشــمهرگه ل هب ـهره ن
كا� پێشــمهرگ ه ت ـهواوی پالن ـه ن
پێشــمهرگه ،هـ �ێزـره ن
كا� جهنــگ،
ـتا� ل ـ ه ب ـهره ن
كا� ه ـهر پارتێــی كوردسـ ن
س پل ـهداری ئـ �ـر نا� یــاوهری كــردووه و ل هگ ـهل هـ �ێزـره ن
ێ
كا� جهنــگ 300 -200 ،پاســداری ێ�ئ�انییــان لهگ ـهڵ
ێ
كا� جهنــگ لهنێوخۆیــان داب ـهش دهك ـهن .ب ـهرهی ڕۆژه ـه ڵ� ت� ههڵهبج ـه و گرت ـین تۆپخان ـه ن
دهبێت(ســۆران .)260 ،2010 ،ب ـهره ن
كا� دهڵهم ـهر و
كا� مڵهخــورد بــۆ پـ ت
ناوشــار لهئهســتۆی یهكێـ تـی دهبێــت .گرت ـین خورمــاڵ و ئهحمهدئــاوا و بهرزایی ـه ن
ـار� .حســك بهرپــرس دهبێــت ل ـ ه گرت ـین جــادهی
ههڵهبجـه -سهیدســادق (پــردی زهڵــم) و ڕێگــری كــردن لـه هاتـین هـ �ێزـری پشـ ن
ـتیوا� عـ �ـراق بــۆ ههڵهبجـ ه و خورمــاڵ .هـ �ێزـره ن
كا� بزوتنـهوهی ئیســامیش
ێ

ڵ
بهرپــرس بــن لـ ه هــاوكاری لۆجســتییك (ئ همـین 145 ،1999 ،؛ حـ جـا� مشـ یـر .)96 -95 ،1998 ،بـه�م دواتــر بـه هــۆی تــرس لـه پهرچهكــرداری تونــدی
حكوم ـه ت� عـ �ـراق و بهكارهێنـ نـا� چــهیك كیمیــاوی و وێرانكـ ن
ـرد� شــارهكه ،بزوتن ـهوهی ئیســایم ڕایدهگهیهنێــت ك ـ ه بهشــداری ل ـهو �
ه�ش ـهناكات و
ێ
ێ
هـ ێ�ـرش كردن ـ ه س ـهر ههڵهبج ـه ب ـ ه ه هڵ ـه د هزانێــت (بابهكــر.)164 ،2011 ،
س ـهرهتای �
�
�
ێ
ه�ش ـهكه لهالی ـهن ێئ�انیهكان ـهوه و ل ـه كاتژمـ ێـر دوی ش ـهوی  1988 /3 /15 -14ب ـه ڕهمــزی (یارســول هللا) و بهنــاوی (والفجــر )10
دهســتپێدهكات (عــا� ،1391 ،ج )421 ،2و بههــۆی بهشــداری چاالكان ـهی هـ �ێزـره ن
كا� پێشــمهرگه ك ـ ه بهت ـهواوی شــارهزای ناوچهك ـه بــوون،
ی
ن
�
ت
لهماوهیــهیك كورتــدا دهتوانرێــت شــاری ههڵهبجـ ه و دهوروبـهری بهتـهواوی كۆنــرۆڵ بكرێــت و هـیز هكا� عـ ێـراق دوچــاری زیانێــی زۆر ب ن
ب�(ابوغزالـه،
.)314 ،1390
ـرد�  5440ك ـهس ل ـ ه هـ �ێزـره ن
ب هپـ �ـی س ـهرچاو ه �ئ�انی ـهكان ،ل ـهم جهنگ ـهدا هـ �ێزـره ن
كا� ئـ �ـران س ـهرهڕای د هســتگ كـ ن
كا� عـ ێ�ـراق ك ـه  600یــان ئهفس ـهر و
ێ
�ی
ێ
ێ
 400ی دیك هیــان لـه هـ �ێزـره كوردیـه ن
كا� ئـ �ـران بــوون 90 ،تانــك و نهفهربـهر 100 ،تــۆپ 800 ،ئۆتۆمۆبیــل 6 ،هـهزار چــهیك ســوك د هگــرن .زیانـه ن
كا�
ێ
ڵ
�
ت
ـا� ،1391 ،ج .)413 ،2ب ـه�م
ێئ�انیــش بریــی دهبــن ل ـه  636كــوژراو 2063 ،برینــدار 318 ،بێسهروشــوێن 566 ،بهركهوت ـهی كیمیــاوی بــووه (عـ ی
ڵ
ع�اقی ـهكان ژمــارهی كــوژر ن
س ـهرچاوه �
اوا� ئـ ێ�ـران  3ه ـ هزار و ژمــارهی هاوو�تیانیــش ب ـه هــۆی چــهیك كیمیاویی ـهوه ب ـه  4ه ـ هزار ك ـهس تۆمــار دهكات
ێ
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ڵ
ه�ش ـ ه و گرت ـین ناوچ ـه ن
خومهینیــش ل ـ ه بهیاننامهیهكیــدا بهبۆن ـهی س ـهركهوت�ن ئ ـهو �
كا� ههڵهبج ـه و دهوروب ـهری ،لهگ ـهڵ ئــهوهی ك ـه ســاو بــۆ
ێ
ه ـیز ه ن
كا� كــورد و خ هڵـ ن
ن�ێــت ،سـ ڵـاویش بــۆ هـ �ێزـره ن
كا� ئـ �ـران ده �
ـكا� ناوچهك ـ ه ده �
ن�ێــت ،ســوپایس خهڵكیــش دهكات ك ـ ه ب ـه ب ێ
� بهرگــری پیشــوازییان
ێ
ێ
ێ
. (http://defapress.ir/fa/news/74502/%D9).لهســوپای ئـ ێ�ـران دهكات

ن
بایس دووهم :پهرچهكرداری حكومه ت� �
ع�اق و كیمیابارانكرد� شاری ههڵهبجه.
ێ

پێــش ئهنجامـ ن
ێ� هاوبــه ش
ـدا� هـ �ـر ش
� ئـ ێ�ـران و پێشــمهرگه و گرت ـین شــاری ههڵهبجــه ،عـ ێ�ـراق ههوڵــدهدات لهڕیگ ـهی دوكتــۆر موك ـهڕهم تاڵهبانی ـهوه
كا� كوردسـ ن
ـوبا�  1988دوكتــۆر موك ـهڕهم نام ـه بــۆ ت ـهواوی س ـهرۆك پارت ـه ن
كا� مانـ گـی شـ ت
پهیوهنــدی ب ـه هـ �ێزـره كوردیهكان ـهوه بــكات ،ل ـ ه كۆتایی ـه ن
ـتا�
ڵ
ن
و� ڕوداوهكانهوه ،ههوڵه ن
خ�ا� ڕه ت
باشور ده �
�
كا� ب ێ
طالبا�،
� ئهنجام دهبن (شاكهیل180 ،2011 ،؛
ێ
ن�ێت ،به�م بههۆی توندی پێكدادانهكان و ێ ی
 ،2010ج .)519 -515 ،1لهالیــهیك دیكهش ـهوه ،عـ �ـراق پهیــام بــۆ جــال تاڵهبـ نـا� ده �
ن�ێــت و ل ـهوه ئــاگاداری دهكات ـهو ه ك ـه بههیــچ شــێوهیهك
ێ
ێ
هــاوكاری هـ �ێزـره ێ�ئ�انی ـهكان نهك ـهن ،ههڕهش ـهی ئ ـهوهش دهكات ئهگ ـهر ب ـه هاوبــه ش
� هـ �ێزـره ێ�ئ�انی ـهكان ههرناوچهی ـهك بگــرن ،ئ ـهوا حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق

ڵ
ب ـه چــهیك كیمیــاوی وه�م دهدات ـهوه ،تهنان ـهت ئ هگ ـهر شــاری ســلێمانیش بێــت (ئهم ـین .)40 ،2010 ،
ن
ههربۆی ه لهتریس پهرچهكرداری توندی حكومه ت� �
ـداریكرد� �
ه� ش
ع�اق ،بزوتنهوهی ئیســایم له بهشـ
ێ� سـهر شــاری ههڵهبج ه پاشــگهز دهبێتهوه.
ێ
ئهویــش بـه هــۆی نامهیــهیك مامۆســتا مـهال عوســمان ڕابـهری گشـ تـی بزوتنـهوهی ئیســایم لـ ه رۆژی  1988 /3 /12بــۆ مامۆســتا مـهال عـهیل بهرپــریس
مهكتـه ب� عهســكهری بزوتنـهوه كـه داوای لێــدهكات بهشــداری لـهوكارهدا نهكـهن (محمــد ئ همـین .)298 ،2014 ،
ن
ن
�
ێئ�انیش الی خۆیهوه  ،سهرهڕای بهدیهێنا� ئامانج ه سیاسیهكا� ،لهدوای چهند ئامانجێیك سهربازیش دهگ هڕا لهوانه :وهدهرنان و دورخستنهوهی
ن
ن �
�
هـ ێزـرهكا� عـ ێـراق ل ـه ناوچهك ـ ه و گرت ـین شــارهكا� ههڵهبج ـه ،خورمــال ،سـ یـروان ،بیــاره و تهوێڵ ـه .زهمینهســازی و ئامــادهكاری بــۆ گرت ـین ب هنــداوی
ـد� هـ �ێزـری پشــتیوان و هــاوكاری لـه پاریـزگای سـ ن
دهربهندیخــان .ڕێگریكــردن لـه گهیانـ ن
ـلێما�(درودیان ،1390 ،ج.)231 ،4
بهپـ �ـی ڕێكهوت ـین پێشــوهختهی نێــوان هـ �ێزـره ن
كا� ئـ ێ�ـران و پێشــمهرگه ،ئـ ێ�ـران بهڵێ ـین ئ ـهو ه دهدات ك ـه دوای گرت ـین شــاری ههڵهبج ـه ،ه�یز هكانیــان ل ـه
ێ
ڵ
نێوشــاردا بكشــێننهو ه و كاروبــاری بهڕێوهبـ ن
ـرد� شــارهكه ڕادههسـ تـی هـ �ێزـره كوردیـهكان بــكات (خلیفـه محمــد .)35 ،1999 ،بـه�م دوای گرتـین شــار،

هـ �ێزـره ن
كا� ئـ �ـران كهســێیك ئـ �ـر نا� بهنــاوی عبدالــرزاق دهك ـهن ب ـ ه قائیمقــای ههڵهبج ـه (ســۆران .)263 ،2010 ،ههروههــا هـ �ێزـره ن
كا� ئـ ێ�ـران ب ـه بیانــووی
ێ
ێ
ن
ڕودا� چهنــد ڕوداووێــی نهخــوازراو لهالی ـهن هـ �ێزـره ئـ �ـر نا� و كوردیهكان ـهوه ،وهك بـ ن
ـرد� كهلوپ ـهیل مـ ڵـا�ن و دوكان ـهكان ،وه بهمهبهسـ تـی پاراســت�ن
ێ
ئاسـ ش
ـای� شــار و مــاڵ و موڵــی خهڵــك و لهس ـهر داوا و پێشــنیاری محمــد باقــر ذولق ـهدر فهرمانــدهی ق ـ هرارگای ڕهم ـهزان و بهفهرمـ نـا� محســن ڕهز یا�
فهرمانــدهی گشـ تـی ســوپای پاســداران ،محمــد مقــدم فهرمانــدهی تیـ پـی  75ی ظفــر دهكرێتـه بهرپــریس سـهربازی تـهواوی ناوچـهی ههڵهبجـه (ایــزدی،
.)209 ،1392
ن
ت �
ههربۆی ـه دوای گرت ـین ت ـهواوی ههڵهبج ـه ،حكوم ـه� عـ ێـراق پهنــا دهبات ـ ه ب ـهر بهكارهێنــا� چــهیك كیمیــاوی ،ل ـه ڕۆژی  1988 /3 /16و ب ـ ه پهنجــا
فڕۆكـه كـه ههریهكهیــان چــوار بۆمــی كیمیــاوی بـ ه كێـ شـی پێنــج سـهد كیلــۆ ههڵگرتبــوو� ،
ه�شــدهكهنه سـهر شــارهكه و كارهسـ تـا� ههڵهبجـ ه ڕودهدات
ێ
ب

پ� دانپێدانانه ن
ك ه تیایدا  5000له دانیشـ ن
ـتوا� شــارهكه دهكوژرێن(الســامر ئا� .)125 ،1388 ،به ێ �
كا� تاریق ڕهمهزان ك ه یهكێك ه لهو فڕۆكهوانانهی
شــاری ههڵهبجهیــان كیمیــاوی بــاران كــرد ،فڕۆك ـهكان ل ـه فڕۆكهخان ـه ن
كا� كهركــوك ،موســڵ ،گهیــاره و فڕۆكهخان ـهی زانكــۆی فڕۆكهوانـ نـا� شــاری
گ
تكریت ـهوه ب ـهرهو ههڵهبج ـه فڕیبــوون (نـ ێ�ـروه ی� ،2010 ،ب ـهر� دووهم.)55 ،
ڵ
ڵ
ن
دوای ب�وبوونـهوهی وێنـه و هـهوا� ڕوداوهكـه ،چهندیــن لێكدانـهوه و شــیكردنهوهی جیــاواز بــۆ ڕودا� ئـهوكارهســات ه دهكـرا ،لهوانـه :نزیكبوونـهوهی
ـدا� چــاالیك هاوب ـهش (حـ جـا� مشــر .)194 ،1998 ،كۆمــهیك و هاوكاریی ـه ن
الیهن ـه سیاســی ه كوردی ـهكان ل ـه ئـ �ـران و ئهنجامـ ن
كا� ئـ ێ�ـران بــۆ هـ �ێزـره
ی
ێ
كا� عـ �ـراق (شــرازی و طــاریم .) 153 ،1384 ،پێشــوازی خهڵــی شــاری ههڵهبج ـ ه ل ـه هـ �ێزـره ن
كوردی ـه ن
كا� ئـ ێ�ـران (محمــد ئهم ـین .)303 ،2014 ،
ی
ێ
یــان وهك خــودی تاڵهبـ نـا� ك ـ ه پـ ێ �ـی وای ـه ئ هم ـه رسوشـ تـی فاشــیانهی حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق و خــودی س ـهدام حســینه (ئهم ـین  .)60 ،2010 ،ههروههــا
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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دوكتــۆر محمــود عوســمان پـ �ـی وایــه" :هـیز ه كوردیـهكان بههیــچ شــێوهیهك نهدهبــوو لههاوكاریكـ ن
ـرد� ێ�ئ�انــدا هێڵهســورهكان ببهزێـنن  ،نهدهبــوو چــاالیك
ێ
هاوب ـهش لهگ ـهڵ هـ �ێزـره ن
كا� ئـ ێ�ـران ئهنجــام بدرای ـه ،ئ ـهو ه ههڵهی ـهك بــوو ،ن ـهك ه ـهر تهنهــا ههڵ ـه ،بهڵكــو تــاوان بــوو ،گ ـهیل كــورد سز اك ـهی وهرگــرت
ن ـهك فهرمانــدهكان" (كوچـ یـرا.)90 ،2008 ،

ڵ
ڵ
ن
ت
ن
ڕۆ� ێ�ئ�ان و مهبه ت
بایس سێیهم:
س� ئهو و�ته ل ه بەنێودهوڵهتیكرد� كارهسا� كیمیابارانكرد� شاری ههڵهبجه

ـ� و ئاوارهبـ ن
دوای كارهسـ تـا� شــاری ههڵهبجـه و كوشـ ت ن
ـوو� هـ هزاران كـهس لـ ه خهلــی شــارهكه ،كۆمــاری ئیســایم ئـ ێ�ـران بـه هانــای خهڵــی ناوچهكـهوه
ڵ
ـرد� ژمارهیــهیك بهرچــاوی خهڵــك ،س ـهرهتا هـ �ێزـره ن
دێــت و ڕۆڵێــی گرنــگ دهبی ـنن ل ـه ڕزگار كـ ن
كا� ئـ ێ�ـران و هـ �ێزـره كوردی ـهكان ه ـهو� ئ ـهوهدهدهن ك ـه ب ـه

هانــای برینــداران و ئاوارهكانـهوه بــڕۆن .برینــدارهكان بـه ئۆتۆمبێــل و فڕۆكــه دهگوازنـهوه بــۆ نهخۆشــخانهكان و لـ ه نێــو ێ�ئ�انیشــدا ئــۆردوگا بــۆ ئــاوارهكان
ڵ
ه�ه ن
كا� بزوتنهوهی ئیســایم بهشــداری �
دروســت دهكهن (مهال .)93 ،2008 ،ههرچهنده �ێز
ه�شــكردنه سـهر شــاری ههڵهبج ه ناكهن ،به�م دواتر
ێ

ه�هكانیــان ماســك و پۆشــایك دژهكیمیــاوی ل ـه ق ـهرارگای ڕهم ـهزان وهرد هگــرن و ل هگ ـهڵ هـ �ێزـره ن
بهمهبهسـ تـی هــاوكاری خهڵــی شــارهكه� ،ێز
كا� دیك ـهی
س ـهربهق هرارگا ،دێن ـه نێوشــاری ههڵهبج ـه (عــی .)49 ،2019 ،ئـ ێ�ـران لهس ـهر سنورهكانیشــدا چهندیــن بنك ـهی تهندروسـ تـی دهكات ـهوه بۆئ ـهوهی
چارهس ـهری س ـهرهتا� بــۆ برینــدارهكان بكرێــت تائ ـهوهی دهگهیهنرێن ـه نهخۆشــخانه ن
كا� نێــو ئـ ێ�ـران ج(� ،كیل.)38 ،1390 ،
ی
گ
ڵ
ن
ت
�
�
ههروههــا لهڕێگ ـهی مانــی ســوری ئـ ێـرا� و نوێن ـهری و�تهكهیــان ل ـه ن هت ـهوه یهكگرتــووهكان ،ئـ ێـران داوای هــاوكاری نێودهوڵ ـه� دهكات و بــۆ
ـووا� چــهیك كیمیــا� و ڕایدهگهیهنێــت ك ـه بههــۆی نهبـ ن
كرد� بهركهوتـ ن
چارهس ـهر ن
ـوو� كهرهســتهی پێویســت لهب ـهردهم ئـ �ـران بــۆ چارهس ـهر ن
كرد�
ێ
ی
ڵ
پێویسـ تـی برینــدارهكان ،ئامــاده ی� و�تهكهیــان بــۆ وهرگرت ـین ههمــوو جــۆره هاوكاریی ـهك دهرد هبــڕن (درودیــان ،1390 ،ج .)240 -239 ،4تهنان ـهت
حكوم ـه ت� ئـ �ـران وهك بانگهش ـهی ســیایس و پهیامێــك بــۆ ت ـهواوی دونیــا و ڵب�وكردن ـهوهی وین ـهی بهركهوتـ ن
ـووا� چــهیك كیمیــاوی ،چهنــد كهســێك
ێ
لهبهركهوتـ ن
ـووا� چــهیك كیمیــا� ڕهوانـهی دهرهوهی ئـ �ـران دهكـهن ،ههربۆیـه بهفڕۆكهیــهیك ئـ �ـر نا� كـ ه نــاوی كوردسـ ن
ـتا� لهسـهر دهنورسێــت و ژمارهیـهك
ێ
ێ
ی
ڵ
برینــداری كیمیــاوی دهگوازێتـهوه بــۆ دهرهوهی و�ت (ف�ی وزابــادی ،چـرا دیكتاتــور عـراق علیـه ...؟؛ چاوپێكهوتـین توێــژهر ل هگـهڵ لوقمــان عبالقــادر،
 ،2019ههڵهبج ـه) ،ل ـه شــاره ن
كا� ڤیهننــا ،ژنێــف ،فرانكفــۆرت ،پاریــس و نیۆیــۆرك و ل ـه فڕۆكهحان ـهی ههری ـهك لهوشــارانهش ژمارهی ـهك برینــداری
ڵ
ـوو� كارمهنـ ن
بهركهوت ـهی كیمیــا� ك ـه بهشــێكیان ئـ �ـر نا� دهبــن دادهبهزێنێــت و ژمارهی ـهك ل ـهو برینداران ـ ه ب ـ ه ئامادهبـ ن
ـدا� باڵوێــزی ئـ ێ�ـران ل ـهو و�تان ـه،
ێ
ی

چهندیــن چاوپێكهوتــن ئهنجــام دهدهن ودواتــر دهیانگوازێت ـهوه بــۆ نهخۆشــخانهكان(ف�ی وزابادی ،چ ـرا دیكتاتــور ع ـراق علی ـه ...؟).
لوقمــان عبدالقــادر محمــد سـهرۆیك كۆمهڵـهی قوربانیـ نـا� ههڵهبجـه ،كـه لهههمــان كاتــدا یهكێكـه لـهو بریندارانـهی كـه لهڕیگـهی ێ�ئ�انـهو ه ێ�ن�دراوهتـه
دهرهوهی ئـ �ـران ،لهچاوپێكهوتنێكیــدا لهگـهڵ تویــژهر ،سـهرهڕای نرخانـ ن
ـد� ههڵوێسـ تـی ئـ �ـران لـه بههاناوهچـ ن
ـوو� ئــاواره و برینــدار نا� چــهیك كیمیــاوی
ێ
ێ
ههڵهبجـ ه و ناســاندن و ڵب�وكردنـهوهی ئـهو كارهســاته بـه تـهواوی دونیــا ،ئامــاژه بـهوهش دهكات كـه ئـ �ـران بهمهبهسـ تـی زیاتــر ناسـ ن
ـاند� ئـهو كارهســاته
ێ
ڵ
لهت ـهواوی دونیــادا ،لهس ـهر ئ ـهرك و تێچــووی ت ـهواوی خــۆی ،نزیك ـهی  25ك ـهس لهبهركهوتـ ن
ـووا� چــهیك كیمیــاوی ڕهوان ـهی و�تـ نـا� ئهڵمانیــا،
ڵ
بهریتانیــا ،نهروی ـ ــج و نهمســا دهكات ولههـهر و�تێــك چهنــد بریندارێــك دادهنێــت .بۆنمونـ ه خــودی لوقمــان عبدالقــادر لـ ه ئهڵمانیــا .ڕهنگیـین خوشــی
ڵ
ده �
ن�درێت ـه بهریتانیــا .ڕۆشــنا جبــار عبدالعزیــز ،شــرین حـ جـا� عــی خێـ ڵـی ح هم ـه� و حمیــده حـ جـا� حســن تریف ـه� ده �
ن�درێن ـ ه و� ت� نهرویـ ـ ــج.
ی
ێ
ێ
ی
ی
ڵ
ڵ
ن�درێــن بــۆ نهخۆشــخانه ن
كوێســتان حكیــم حســن و تابــان عــی فــرج ده �
كا� و� ت� نهمســا .شــیاوی باس ـ ه لهفڕۆكهخان ـهی ئ ـهو و�تان ـهش لهالی ـهن
ێ
ڵ
باڵوێــزی ئ�ی انـهوه پیشــوازییان لیدهكریــت و بانگێشـ تـی وێنهگــر و پهیامنـ ێ�ـر نا� ئـهو و�تانـ ه دهكـهن بــۆ فرۆكهخانـه و ئاســانكاری دهكـهن بــۆ وێنهگرتــن

ڵ
و چاوپێكهوتـین برینــدارهكان لهالیـهن ڕۆژنامهنووســانهوه (.چاوپێكهوتـین توێــژهر ل هگـهڵ لوقمــان عبالقــادر ،2019 ،ههڵهبجـه) .كـ ه ب�وبوونـهوهی
ئ ـهو وێن ـه و چاوپێكهوتنان ـه ،ڕای گشـ تـی جیهـ نـا� ل ـ ه دژی عـ ێ�ـراق دهوروژێنێــت و ئهنجوم ـه ن� ئاســایش ناچــار دهكات ك ـه ڕێگ ـ ه بــدهن ك ـه نهت ـهوه
یهكگرتــووهكان پســپۆڕ نا� خــۆی �
خ�نــگاران .وســیع تریــن حملــه.)....
بن�ێــت بــۆ ناوچ ـهی كیمیــاوی لێــدراوی ههڵهبج ـ ه (باشــگاه ب
ێ
س ـهبارهت بهش ـههیدهكانیش ،بههــاوكاری هـ �ێزـره كوردی ـهكان و بهتایب ـهت هـ �ێزـره ن
كا� بزوتن ـهوهی ئیســایم ،ت ـهریم ش ـههیدهكان دهنـ �ێژـرن (خهلیف ـه
محمــد .)37 ،1999 ،ئـ ێ�ـران الی خۆی ـهو ه �ێز
ه�ێــی هــاوكاری بهس ـهرۆكایه ت� ئاغــای مهســعودی ڕهوان ـهی ناوچ ـهی ههڵهبج ـه دهكات و بههــاوكاری
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ڵ
خهڵــی ناوچهكـه و بهشــێك لـه هـ �ێزـره ن
كا� پێشــمهرگه ،دوای كۆكردنـهوهی تهرمـهكان لـ ه ههندێــك ناوچـه و ههندێــك كاتیــش بـ ه كۆمـه�  200تــا 300
ت ـهرم پێك ـهو ه دهنـ �ێژـرن (حـ جـا� مشـ یـر.)174 ،1998 ،
ڵ
ك ـه ئهم ـهش دوای فهتوایــهیك خوم هی ـین دێــت ك ـ ه پرســیاری لیدهكرێــت لهبــارهی شــۆردن و كفــن دفــن كـ ن
ـرد� كوژراوهكان ـهوه ،ئهویــش لهوه�مــدا
ك ـه ل ـه ههمــان كاتیشــدا فهتوای ـه ،بــاس ل ـهو ه دهكات ك ـه بههــۆی ئ ـهوهی هیــچ مهحرهمێــك نیی ـه بــۆ شـ ن
ـۆرد� مــردووهكان ،ئ ـهوا نابێــت بشــۆردرێن و

لهدرێــژهی فهتواكهیــدا بــاس ل ـهوهدهكات ك ـه هیــچ دوور نیی ـه ئ ـهو كوژراوان ـ ه هیــچ پێویســتیان ب ـ ه شــۆردن و كفــن كــردن ههبێــت ،بۆی ـه لهدرێــژهی
� شــۆردن و بـه پۆشــاكه ن
كا� خۆیانـهوه �ێژ
فهتواكهیــدا بــاس لـهوهدهكات كـه بـه ب ێ
بن�رێــن (ایــزدی275 ،1392 ،؛ حســن .)264 ،1393 ،ههروههــا ئـهو
ڵ
و� ت� ئـ �ـران و لـه نهخۆشــخانه ن
كا� ێ�ئ�انــدا كـ چ
بریندارانـهی كـه بهبرینــداری بردراونهتـ ه
ـۆ� دواییــان كــردووه ،ئـ ێ�ـران ههمویــان كۆدهكاتـهوه و لـ ه شــوینییك
ێ
ن
ن
دیاریكـراو لـ ه گۆڕســتا� بهههشـ تـی زههـرای شــاری تــاران بهنێــوی (مـزار شــهدای حلبچـه /مهزارگـهی شـه
هیدا� ههڵهبجـه) بهخاكیــان دهسـ ێ�ـپ�درێت
و بهشــێیك دیاریكـراوی گۆڕســتانهكهیان بــۆ تهرخــان دهكات و دواتریــش وێنـ ه و ڤیدیــۆی دهگرێــت و لـه گۆڤــار و ڕۆژنامـ ه و تهلهفزیۆنـه ن
كا� ێ�ئ�انـهوه
بــاو دهكریت ـهوه .لهههمــان كاتیشــدا ڕیگ ـه و ڕێنوێ ـین ڕۆژنام ـه نــوس و پهیامنـ �ـره بیانی ـهكان دهكات ك ـ ه س ـه ن
ردا� گۆڕســتانهكه بگ ـهن و وێنهك ـهی
ێ
ڵ
بهت ـهواوی دونیــادا بــاو دهبیت ـهو ه (چاوپێكهوت ـین توێــژهر ل هگ ـهڵ لوقمــان عبالقــادر ،2019 ،ههڵهبج ـه).
ڵ
ڵ
و� ت� ئـ �ـران ڕادهگهیهنێــت و حـهوزه ن
نزیكـهی  15ڕۆژیــش دوای ڕوداوهكـه ،ئایهتــو� مونتـهزهری لهبهیاننامهیهكــدا ،پرسـهی گشـ تـی لـ ه
كا� عیلمیــش
ێ
ڵ
بهتایب ـهت ل ـه شــاری قــوم دادهخــات پرس ـهش بــۆ ش ـههیده ن
كا� ههلهبج ـ ه دادهنێــت (هاشــی .)50 ،1390 ،ههروههــا ئایهتــو� خامن ـه ی� س ـهرۆك
ڵ
وهزی ـر نا� ئ ـه ت
وكا� �ئ�انیــش ل ـه بهیاننامهیهكــدا س ـهرهڕای وێناكـ ن
ـرد� حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق ب ـ ه خوێ�ن ڕ ێــژ ،داواش ل ـه ت ـهواوی و�تـ نـا� دونیــا دهكات ك ـه
ێ
ـتگۆ�
لهب هرامب ـهر ئ ـهم مهرگهســاتهدا بیدهنــگ نهبــن و ب ـ ه ڕێكخ ـراوه نیودهوڵهتیهكانیــش هوشــیار دهدات ك ـ ه لهئهگ ـهری بێدهنــگ بونیــان ئ ـهوا ڕاسـ ی
وكا� ل�یژ ن ـهی ڕاگهیانـ ن
خۆیــان دهخهن ـه ژێــر پرســیار .الی خۆشــیهو ه كهمــال خ ـ هڕازی سهرپهرشــتیاری ئ ـه ت
ـد� جهنــگ ،لهكۆڕێــی ڕۆژنامهنوســیدا و
گ
ڵ
كا� دونیــا ،سـهرهڕای ئیدانهكـ ن
ـوو� ڕاگهیاندنـه ن
بهئامادهبـ ن
ـرد� بێدهنــی ئهنجومـه ن� ئاســایش و ناوهنــده نێودهوڵهتیـهكان ،ئـهو و�تانـهی كـ ه لـه ئاســت
�
خ�نــگاران .وســیع تریــن حملــه.)...
ئ ـهم ڕوداوهدا بێدهنگــن ،بههــاوكاری ڕژێــی عـ ێـراق تۆمهتبــار دهكات (باشــگاه ب
ههربۆیـه نهوشــروان مســتهفا لـه یاداشــتهكانیدا ئامــاژه بـهو ه دهكات كـه ئهگـهر هـ �ێزـره فریاگوزاریـه ن
كا� ئـ �ـران لـه ت
كا� خۆیــدا بـ ه دهم خ هڵــی كیمیــاوی
ی
ێ
لێیــدراوی ههڵهبج ـ ه نههاتبــان ،یــان كهمێــك درهنگـ تـر بك هوتنای ـه ،ئ ـهوا ت ـهواوی خهلــی شــار ش ـههید دهبــوون ،یــان النیك ـهم ژمــارهی ش ـههیدهكان

چهنــد ب هرامب ـهری ئێســته دهبــوون (ئهم ـین .)147 ،1999 ،
گ
ه�ه ن
ن� نێوانیاندا� ،
ع�اق چهندین جار چهیك كیمیا� دژی �ێز
ههرچهند ه لهماوهی جه
كا� ێ�ئ�ان بهكار دههێنێت  ،تهنانهت شارێیك وهك سهردهشت
ێ
ی
ڵ
ڵ
كـه یهكێكـ ه لهشــاره ن
و� ت� ئـ �ـران بهمهبهســت خــۆی نایهوێــت كـ ه دهنگدانـهوهی فـر ن
كا� ئـ �ـران و لهالیـهن �
ع�اقـهو ه كیمیابــاران دهكرێــت ،بـه�م
اوا�
ێ
ێ
ێ
ڵ
ڵ
و� ت� ئـ ێ�ـران و �ێز
ههبێــت و بهشــێوهیهیك ئاسـ یـا� و ســاد ه ڕوداوهكهیــان ڕوماڵكــرد ،ئهویــش بههــۆی ئـهوهی كـه تــرس و دڵـهڕاویك لـه نێــو
ه�هكانیــدا بــاو
ـاییبوو� كیمیابـ ن
ن
نهبێتـهوه ،ههربۆیـه بــاس لـهوه دهكرێــت كـ ه ئاسـ
ـار� سهردهشــت ،هــۆكار بــووه بۆئـهوهی كـه حكومـه ت� عـ ێ�ـراق نزیكـهی حـهوت مانــگ
ڵ
دواتریــش شــاری ههلهبجـه كیمیابــاران بكات(باسـ ن
ـتا� ،2017 ،ســایت ب� ب� یس فــاریس) .بـه�م ئهمجارهیــان ئـ ێ�ـران ه هرلهسـهرهتای كیمیابارانهكـهدا
ن ڵ
كا� و�تهك ـهی دهگهیهنێت ـ ه ناوجهرگ ـهی ڕوداوهكان و بهشــێوهیهیك فـراوان وێنـهی كارهســاتهك ه دهگــرن (حـ جـا�
چهنــد وێنهگرێــی دهزگا ڕاگهیاندن ـه
ڵ
ڵ
مشــر .)180 ،1998 ،و لهڕێگ ـهی ڕاگهیاندن ـه ن
وا� كیمیابارانكـ ن
كا� خۆیــان و هه �
ـرد� شــاری ههڵهبج ـه ب�ودهكهن ـهو ه و
واڵن�هكانیان ـهو ه ه ـه
ێ
ی
ڵ
كا� شــار و شـههیده ن
وێنـه ن
كا� دهگهیهننـ ه تـهواوی دونیــا (مـهال .)93 ،2008 ،كاو ه گلســتان كـ ه فۆتۆگرافـهری ئ�ی انییـه و بـراوهی خـه� ت� پولیـ ت زـرر ،بـه
ههلیكۆپتـهری ئـ �ـر نا� سـه ن
ردا� ههلهبجـ ه دهكات و چهندیــن وێنـهی كارهســاتهكه لـه ئاســمان و زهویـهو ه دهگرێــت ج(� ،كیل.)38 ،1390 ،
ێ
ز گ
ق
صاد� ،عیل فهره ن
ن
ن � ن
�
یدو�
جان�ر� ،سـهعید
ێئ�انیش الی خۆیهو ه و ه هرلهسـهرهتای ڕوداوهكهو ه وێنه كاریگهرهكا� وێنهگرا� ێئ�ا� وهك :سـهعید ب
و ئهحمـهدی ناتـیق كۆدهكاتـهوه و ناوهنــدی صــدا و ســیما (دهنــگ و ڕهنــگ)ی ئـ �ـران لـه چوارچێــوهی كتێبێــی قهبــاره گـهوره و لـ ه دوتـ �
ـو�  82الپـهڕهی
ێ
ێ
ن ێ ڵ
� ســا� چاپ.)82 ،
ڕهش و سـ پـی و ت�ی اژی  5000دان ه به چاپ دهگهیهنێت (ههوراما� ،ب
ههروههــا ئهحم ـهدی نات ـیق یهكێــی دیكهی ـه ل ـ ه وێن هگــره ن
كا� ئـ �ـران و ه هرلهس ـهرهتای كارهســاتهوكهوه لهگ ـهڵ چهنــد هاوڕێیــهیك دیك ـهی س ـه ن
ردا�
ێ
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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شــاری ههڵهبجـه دهكات و چهندیــن وێنـهی جیــاوازی قوربانیـهكان دهگرێــت ،كـه دیاترینیــان وێنـهی عومـهری خــاوهره كـ ه بهشــێوهیهیك خـ ێ�ـرا و فـراوان
ڵ
ن
لـ ه تـهواوی د هزگا ڕاگهیاندنـه ن
هیدا� ههڵهبجـه دهنارسێــت .تهنانـهت خــودی ناتـیق دواتــر
كا� دونیــاوه بــاو دهبێتـهو ه و دواتریــش وهك ســومبویل شـه
كا� ل ـ ه دوتـ �
كا� خــۆی ل ـه بــارهی كارهسـ تـا� ههڵهبج ـ ه و ت ـهواوی وێن ـه ن
ب ـه هــاوكاری مــوزه صلــح (مۆزهخان ـهی ئاشـ تـی) ئـ �ـران ،یاداشــته ن
ـو� كتێبێكــدا و
ێ
ێ
گ
گ
ڵ
بـه نــاوی دهنــی بێدهنــی بـه هـهردوو زمـ نـا� فــاریس و ئینگلـیز ی بــاو كردووهتـهو ه و لـه ههندێــك شــوێ�ن كتێبهكـهش بـ ه زمـ نـا� كــوردی ڕونكردنـهوهی
گ
پێویسـ تـی نوســیوه (ناتـیق  .)1389 ،سـهعیدی جــان بــزور� یهكێــی دیكهیـه لـ ه وێنهگـر نا� كارهسـ تـا� كیمیابــار نا� ههڵهبجـ ه و ه هرلهسـهرهتای ڕوداوه
دهچێتـ ه ناوشــار و خـ ش
ـۆ� بههــۆی گازی كیمیــاوی برینــدار دهبێــت و ههربـهو هۆیهشـهوه چهندســاڵێك دواتــر كـ چ
دوا� دهكات ،لهیاداشــتهكانیدا
ـۆ� ی
لهبــایس وێنهگرت ـین قوربانیـ نـا� ههڵهبج ـه دهنوســێت" :بهخۆمــم دهوت ،ســاته تۆمارك ـراوه ن
كام�اك ـهی مــن دهبێتههــۆی ئ ـهوهی ك ـ ه خهڵـ ن
كا� �
ـكا�
ێ

ڵ
دوردهســتیش لهبــارهی ســا�نێك جوامـ ێ�ـری ئهوكهســانه ب�ی بكهنـهوه كـه تهمـه ن� الوێتییــان لـه خهبـ تـا� سـهختدا بهڕێكــرد ،وه گهشــتم ه ئـهو بــاوهڕهی كـه
ن
ن
خ�نــگاران جــوان :شــهیدی كـه از لحظــات.)....
مرۆڤـهكا� نێــو وینـهكا� مــن ههرگـیز نامــرن ،منیــش تهمهنێــی ههتــا ههتاییــان پێدهبهخشــم" (باشــگاه ب
ههروههــا ئـ ێ�ـران ل ـه ڕێگ ـهی باڵویزخانهكانی ـهوه وێن ـهكان ب ـه دونیــا دهگهیهنێــت و تهنان ـهت چهنــد ڕۆژێــك دوای روداوهك ـ ه و ل ـه ڕۆژی ن ـهورۆزدا
ڵ
و�تـ نـا� دونیــا پێشــانگای تایب ـهت ب ـه ڕوداوی كارهسـ تـا� ههلهبج ـ ه و ئــۆردوگای ئــاواره ن
ل ـه باڵوێزخان ـه ن
كا� خــۆی ل ـ ه ت ـهواوی
كا� ئـ ێ�ـران دهكات ـهوه و
ڵ
باڵوێزخان ـهی ئـ ێ�ـران ل ـه ئهڵمانیــاش ل ـه كتێبێــك ب ـ ه ناونیشـ نـا� ههڵهبج ـه ل ـه چــاوی ههشــت فۆتۆگراف ـهری ئ�ی انیی ـهوه ل ـ ه و� ت� ئهڵمانیــا و بهزمـ نـا�
ڵ
ڵ
ێ ڵ
ن
�یز
� ســا� چاپ .)25 ،ك ه لهڕاســتیدا كاریگهری ئهو وێنانهی كه ێ�ئ�ان ب�وی دهكردنهوه زیاتر بههۆی
ئینگل ی چاپ و ب�و دهكاتهوه( .ههوراما� ،ب
كا� ڕوداوهك ـهدا بگهن ـ ه ناوچهك ـ ه و لهسـ تـا� مـ ن
ئ ـهوهو ه دهبێــت ك ـ ه وێنهگ ـر نا� ئـ �ـر نا� توانیویان ـه ل ـه ت
ـرد� قوربانیانــدا وێنهیــان بگــرن ،ئهم ـهش دونیــای
ێ
لهبینی ـین ئ ـهو وێنان ـه دهههژێنێــت (مرشــدی ،ســایت تاریـ ـ ــخ ای ـر نا�).

ن
ن
ن
�
هـهردوای كیمیابــارا� ههڵهبجـه ،ئـ ێـران بهنــارد� چهنــد نامهیـهك لـ ه ڕۆژهكا�  1988 /3 /19 -18 -17هـهواڵ بـه سـهرۆیك نهتـهوه یهكگرتــووهكان
ی نهتـهو ه یهكگرتــووهكان
دهگهیهنێــت كـه دهوڵـه ت� عـ ێ�ـراق بـه شــێوهیهیك فـراوان گازی كیمیــاوی بهكارهێنــاوه و داوای لێــدهكات كـه ل�یژ نهیــهیك پســپۆڕ 

ڵ
بــۆ لێكۆڵین ـهوه ل ـه بهكارهێنـ نـا� چــهیك كیمیــاوی ڕهوان ـهی ناوچ ـهی ههلهبج ـ ه بــكات (پارسادوســت .)724 ،1386 ،ب ـه�م ئهنجوم ـه ن� ئاســایش
� تاوانبــار كـ ن
نزیك ـهی ح ـهوت حهفت ـه لهئاسـ تـی ڕوداوهك ـهدا بێدهنــگ دهبێــت و دواتریــش لهبهیاننامهیهكیــدا ب ـه ب ێ
ـرد� حكوم ـه ت� عـ ێ�ـراق ،داوا ل ـه
ههردوالی ـه ن� ش ـهركهر دهكات ك ـه خۆیــان بپارێــزن ل ـه بهكارهێنـ نـا� چــهیك كیمیــا� (باسـ ن
ـتا� ،2017 ،ســایت ب� ب� یس فــاریس).
ی
س ـهرهنجام بههــۆی دهرهنجــایم فشــاری نوێن ـ هر نا� ئـ ێ�ـران ل ـ ه ن هت ـهو ه یهكگرتــووهكان ،ل ـه 29ی مایــی  1988دو پســپۆڕی نهت ـهو ه یهكگرتــووهكان
س ڕۆژی بــۆ ئـ �ـران ئهنجــام دهدهن و چاویــان بـه چهندیــن كـهس لـه برینــدار نا� چــهیك كیمیــاوی دهكهوێــت و سـه ن
سـهردانێیك ێ
ردا� شــاره ســنوریهكان
ێ
ن ڵ
كا� و�تـ نـا� بهریتانیــا ،بهلجیــكا و ئهڵمانیــا
نهســود و مهریــوان دهكهن(درودیــان ،1390 ،ج .)244 -240 ،4ههرو ههــا تیمێــی دیكـ ه لـه نهخۆشــخانه
ردا� بهركهوتـ ن
سـه ن
ـووا� چــهیك كیمیـ یـا� دهكـهن (مرشــدی ،ســایت تاریـ ـ ــخ ایـر نا�).
ت
ن
ن �
ـۆ� بهنــاوی پ هڕلهمـ نـا� ێ�ئ�ان ـهو ه نام ـه بــۆ ت ـهواوی
الی خۆشــیهوه هاشــم ڕهفســنجا� س ـهرۆیك ئ ـهوكا� پ هڕلهمــا� ئـ ێـران ،نام هی ـهك و كاســێتێیك ڤیدیـ ی
پ هرلهمان ـه ن
كا� دونیــا ده �
ن�ێــت ك ـ ه لهنامهك ـهدا كارهسـ تـا� ههلهبجــه ب هپـ �ێێ
ـى ئ ـهوهی بهدهسـ تـی دهوڵ ـه ت� خۆیــان ڕهش ـهكوژ ك ـراون  ،بهب ـهراورد ب ـه
ێ
كارهســات ه گـهوره ن
ه�ۆشــیما ،نــاكازایك ،ڕهشـهكوژیه ن
كا� وهك �
كا� هیتلـهر و گـهیل فهلهسـ ین
ـت� تاڵـ تـر ناودهبات(هاشــی593 ،1390 ،؛ حســن،1394 ،
ێ
.)331 -329

ڵ
ڵ
و�تـ نـا� ع ـهره� ،ههریهك ـ ه و بهشــیوهیهك الیهنگــری ڕژێــی �
لهالیــهیك دیكههش ـهوه ل هگ ـهل ئ ـهوهی ك ـ ه و�ت ـه زلهـ �ێزـرهكان و
ع�اقیــان دهكــرد و د هزگا
ی
ێ
ب
ڵ
ڕاگهیاندن ـه ن
كا� ئهمریــكا الی خۆیان ـهو ه ب ـ ه ت ـهواوی ل ـه ه ـهو� ئ ـهوهدا دهبــن ك ـ ه ب ـه ههرشــێوهیهك بێــت ڕوداوی كیمیابــار نا� ههڵهبج ـه كپبكهن ـهوه
ڵ
(پــاوهر .)50 -49 ،2008 ،و�تـه عهرهبیهكانیــش بهشــێوهیهیك گشـ تـی و ههریهكهیــان لـ ه ئاسـ تـی خۆیانـهوه ،بهشــێوهیهك لـه شــێوهكان دهكهونـه ژێــر
كاریگ ـهری دهزگا ڕاگهیاندن ـه ن
كا� عـ �ـراق و لهب هرامب ـهر كیمیابــار نا� ههڵهبج ـهدا بێدهنـ گـی ههلدهبژیــرن ،تهنان ـهت ههندێكیشــیان پشــتگ ی �
ع�اقیــان
�ی
ێ
ێ
دهكــرد و ئ ـهم كارهیــان بهس ـهركهوت�ن ســوپای عـ ێ�ـراق د هز نا� (عــی.)163 ،2008 ،
ڵ
ب ـه�م ل هگ ـهڵ ئ ـهوهی ك ـ ه كارهسـ تـا� ههڵهبج ـه ،ل ـهڕۆژ نا� س ـهرهتادا هاوشــیوهی كارهسـ تـا� سهردهشــت ،تاڕادهی ـهك دهنگدان ـهوهی كــهیم ل ـه ناوهنــده
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ڵ
ڵ
جیهانیهكانیهكانــدا دهبێــت ،بـه�م هـهو� چاالكانـهی دیبلۆماســیه ت� ئـ ێ�ـران ،كـه لهوكاتـهدا شــاری ههڵهبجـهی لهدهســتدا بــوو ،توانـرا بـ ه ههمودونیــادا
ڵ
ڵ
ب�وببێت ـهوه .پهیامنـ ێ�ـره بیانی ـهكان تهنان ـهت ئهمریــی و ئهوروپیهكانیــش بانگهێش ـت دهكات تــا ه ـهوا� كیمیابــار نا� ههڵهبج ـ ه ب ـ ه دونیــا بگهیهنــن
ردا� نهخۆشــخانه ن
ـتا� ،2017 ،ســایت � � یس فــاریس) ،تهنان ـهت مۆڵ ـه ت� ئهوهشــیان پێــدهدات ك ـ ه س ـه ن
(هاشــی17 ،1390 ،؛ باسـ ن
كا� ئـ ێ�ـران
ب ب
ـووا� چــهیك كیمیــا� بك ـهن ،یــان تهنان ـهت لهڕیگ ـهی خــایك ئ ان ـهوه س ـه ن
بك ـهن و چاوپێكهتــن ل هگ ـهڵ بهركهوتـ ن
ردا� ناوچ ـهی ههلهبج ـه بك ـهن و
�ی
ی
وێنـهی تـهریم شـههیدهكان بگــرن (هاشــی17 ،1390 ،؛ گوڵـ پـی .)446 ،2010 ،ئهمـهش لـه كاتێكدایـه كـه ئـ ێ�ـران لـه مــاوهی جهنگــدا زۆر بـه كــهیم
گ
ڵ
هــاوكاری ڕاگهیاندن ـه ن
كا� ڕۆژئــاوا دهكات ،ب ـه�م ل ـ ه كارهسـ تـا� ههلهبج ـهدا ب ـ ه دهیــان فۆتۆگراف ـهر و پهبامنـ ێ�ـر ب ـه ههلیكۆپت ـهری جهنــی دهبات ـه شــاری
ههڵهبج ـه تائ ـهوهی وێن ـهی ڕوداوهك ـه بگــرن (ف�ی وزابــادی ،چ ـرا دیكتاتــور ع ـراق علی ـه ...؟).
ڵ
ههروههــا خــودی ئیمــام خوم هی ـین ب ـ ه تونــدی ڕهخن ـه ل ـه ڕێب ـ هر نا� و�تـ نـا� ع ـهره ب� دهگرێــت ك ـ ه لهب هرامب ـهر ئ ـهم ڕوداوهدا بێههڵوێســت بــوون و
گ
ل ـهوه ڵ�یم پهیــایم شــێخ زایــد بــن سـ ن
ـوڵتا� س ـهرۆیك ئیمــارات ك ـ ه ب ـه بۆن ـهی هاتن ـهوهی مانــی ڕهمهزان ـهوه بــۆ خومهی ـین ناربــوو ،دهنووســێت " :ب ـهو
ڵ
ڵ
و�تـ نـا� عـهره ب� زۆر بـه ب ێ
� ههسـ تـی بـه الی ئـهو ڕوداوه تێپهڕیــن ،هـهروهك وابێــت كـه هـهوا� ئـهم
پـهڕی داخ و بـهدور لـه چاوهڕوانیـهكان ،سـهرجهیم
كارهســاته ب ێ
� وێنهیــان نهبیســتبێت" (رنجـ بـر كرمـ نـا�.)756 ،1389 ،

ـاند� كارهسـ تـا� كیمیابــار نا� ههڵهبجــه و بهنێودهوڵ ـه ت� كـ ن
لهگ ـهڵ ئ ـهوهی ك ـه ئ ـهوكارهی ئـ �ـران ،ســودێیك زۆری دهبێــت بــۆ بهدونیــا ناسـ ن
ـرد� ئ ـهو
ێ
كارهســاته ،پــریس كــورد بهتـهواوی ناوهنــد ه نێودهوڵهتیـهكان دهناســێنێت .بـه ڵ�م لهه همــان كاتــدا ئـ ێ�ـران مهبهسـ تـی دیاریكـراوی خـ ش
ـۆ� ههبــووه ،وهك
ـرد� دوژمنهك ـهی و بهدڕنــده� نیشـ ن
ناشــرین كـ ن
ـاندا� ڕژێــی عـ ێ�ـراق ل ـه ناو هنــده نێودهوڵهتی ـهكان (ئهم ـین  .)147 ،1999 ،ل هب ـهر ئ ـهو ه دهتوانرێــت
ی
ی
ڵ
ئـهوه بوترێــت كـه ههرچهنــده لهوكاتـهدا دونیــا لهب هرامبـهر �
ع�اقــدا بێدهنــگ دهبێــت ،بــه�م بهپێچهوانـهی پێگـهی ێ�ئ�انـهوه ،هـهر كاریگـهری لهسـهر
ێ
پیگ ـهی نێودهوڵ ـه ت� عـ ێ�ـراق دهبێــت و الوازی دهكات (مرشــدی ،ســایت تاریـ ـ ــخ ای ـر نا�).
ه�بـ ن
ـوو� پێگ ـهی �ئ�ان ـه ،ده ن
لهڕاســتیدا وادهردهكهوێــت ك ـه ئ ـهو به �ێز
ش
دامی� ئــازار دابێــت ،جــۆن نیكســۆن لێكۆڵ ـهری دهزگای یس
رو� خــودی س ـه
ێ
ن
ت
�ێن
ـو� صــدام حس ـین /
ئــای ئ ـهی ئهمریــی و لێكۆڵ ـهڕی خــودی س ـهدام حســ� ،لهیاداشــتهكانیدا بهناونیشــا� (اع�افگـ یـری از رییــس جمهــور ،بازجـ ی
كرد� ل ـه بــارهی كیمیابارانكـ ن
كا� پرســیار ن
دانپێدانــان ل ـ ه س ـهرۆك كۆمــار ،لێكۆڵین ـهوه ل ـ ه س ـهدام حس ـهین) بــاس ل ـهوه دهكات ك ـ ه ت
ـرد� ههڵهبج ـهوه،
هیــچ پهشــیمانییهیك پێــو ه دیــار نهبــووه ،بـه ڵ�م لـهوه نیگـ هران بــوه كـه لههـ �ـر ش
ێ� سـهر شــاری ههڵهبجـهدا كهوتووهتـه ههلهیــهیك سـ تـرات�یژ ییهوه چونكـه
�
ـو� صــدام).
بووهتـه هــۆی ئـهوهی كـ ه نــاوی لـه دونیــادا خـراپ ببێــت و نــاوی ێئ�انیــش سـهربهرزتر بێــت (باشــگاه ب
خ�نــگاران جــوان :ناگفتــه هــای بازجـ ی

ئهنجام:

ڵ
ـو� جهنــگ لهب ـهره ن
-1لهنیــوهی دووهیم جهنــگ ،ئـ �ـران بهرهیــهیك نـ �
كا� باكــوری خۆرئــاوای و�تهك ـهی دهكات ـهوه و كاریگ ـهری دهبێــت لهس ـهر هـ �ێزـره
ێ
ێ
كا� باشــوری كوردســتان بــۆ تــا ئ ـهوهی ك ـ ه سهرپهرشـ تـی واژۆكـ ن
كوردی ـه ن
ـرد� پهیمـ نـا� ئاشـ تـی نێوانیــان دهكات و هـ �ێزـری هاوب ـهش لهگهڵیــان دروســت
دهكات و هــاوكاری هـ �ێزـره كوردی ـهكان دهكات و پێك ـهو ه هـ �ـرش بــۆ س ـهر ناوچ ـ ه جیــاوازه ن
كا� باشــوری كوردســتان ئهنجــام دهدهن.
ێ
ڵ
ه�ه ن
ڕۆ� كاریگهریان ههبووه له گرت�ن شاری ههڵهبج ه و بههاوكاری و پێكهوه �
-2ههریهك ه له �ێز
كا� ێ�ئ�ان و پێشمهرگ ه
ه�شهكهیان ئهنجامداوه.
ێ
كا� ههڵهبج ـه و بهنێودهوڵ ـه ت� كـ ن
ـوو� برینــداران و ئــاواره ن
-3ئـ �ـران ڕۆڵێــی دیــار و كاریگ ـهری ههبــوو ه ل ـه هاوكاریكــردن و بهدهمهوهچـ ن
ـرد� كارهسـ تـا�
ێ
ـاند� و ڵب�وكردن ـهوهی ل ـه ت ـهواوی ناو هنــده ن
ههڵهبج ـه و بهدونیــا ناسـ ن
هكا� دونیــا.
-4ئـ �ـران لهبهنێودهوڵهتیكـ ن
ـرد� كارهسـ تـا� ههڵهبج ـه ،ئامانــیج
ێ

ئ ـهوه بــوو ك ـ ه ڕژێــی عـ ێ�ـراق ل ـ ه ناوهنــده نێودهوڵهتیهكانــدا ب ـه تاوانــكاری جهنــگ

بنارسێــت و ســۆزی دونیــا بــۆ الی خــۆی ڕاكێشــێت.

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت

ڕاسپاردهكان:
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ڵ
ـرد� ههڵهبج ـه و بهدۆكیۆمێنــت كـ ن
كا� تایب ـهت ب ـه كیمیابارانكـ ن
و� جــدی و ئهكادیــی بدرێــت بــۆ كۆكردن ـهوهی بهڵگهنام ـه ن
ـرد� ڕوداوهك ـه
-1ه ـه
لهڕیگ ـهی ناوهندێــی شــارهزای ئهكادیــی و كۆكردن ـهوهی وێن ـه و فلیــم و چاوپێكهوتــن لهگ ـهڵ برینــدار نا� چــهیك كیمیــاوی ل ـه ههڵهبج ـه و ئ ـهو
كهســانهی ك ـه ڕوداوهكانیــان بهچــاوی خۆیــان بینیــوه و نۆماركــردن و پاراســتنیان.
-2كۆمهل ـهی قوربانییـ نـا� كیمیابــار نا� ههڵهبج ـه بهشــیوهیهیك بــاش كارا بكرێــت ،ههوڵبدرێــت ب ـه هــاوكاری زانكــۆی ههڵهبج ـه چهندیــن تویژین ـهوه و
كاری ئهكادیــی لهبــارهی كارهسـ تـا� ههڵهبج ـهو ه ئهنجــام بدرێــت.

ت
لیس� سهرچاوه:
یهكهم :سهرچاوه كوردیهكان:

ڵ
ـو� ئیســایم لـه كوردسـ ن
-1بابهكــر ،حســن :هـهوراز و نشــێو كهمێــك لـهوهی لهب�ی مـه لـه جموجـ
ـتا� عـ ێ�ـراق  ،1999 -1983چاپخانـهی ســیما ،چـ پـا�
یهك ـهم ،سـ ن
ـلێما�.2011 ،
ن
ش
سلێما�.2008 ،
چا� یهكهم،
-2پاوهر ،سهمانسا :ئهمریكا و ئهنفال ،و ،بهختیار كهریم ،دهزگای چاپ و پهخ� سهردهم ،پ
-3جهالل ،برایم :چهپكێك له �ێژ
م�ووی كۆمهڵه ،چاپخانهی ڕوون.2011 ،

گ
ن� �
ع�اقو �ئ�ان دا ،چا� دووهم ،هه �
-4جهمال نهبهز :ئێستهو پاشهڕۆژی نهتهوهی كورد لهبهر گڕی ئاگری جه
ول�.2008 ،
ێ
ێ
ێ
پ
-5حـ جـا� محمــود ،محمــد :رۆژ ژمـ �ـری پێشــمهرگهیهك ،بــایس روداوه ن
كا� ( )20سـ ڵـا� خهبـ تـا� شـ ش
ـۆڕ� نــوێی گهلهكهمــان دهكات ،1996-1976
ێ
گ
ـێ� بێســار نا� ،سـ ن
ر� یهكـهم  ،1981 -1976چــا� یهكـهم ،چاپخانـهو ئۆفسـ ت
ـلێما�.1999 ،
بـه
پ
-6حـ جـا� محمــود ،محمــد :رۆژ ژمـ �ـری پێشــمهرگهیهك ،بــایس روداوه ن
كا� ( )20سـ ڵـا� خهبـ تـا� شـ ش
ـۆڕ� نــوێی گهلهكهمــان دهكات ،1996-1976
ێ
گ
ێ ڵ
�ن
ر� دووهم  ،1986 -1982ب ێ
� ســا� چــاپ.
بـه
� شــوێ چــاپ ،ب
ڵ
ف
-7حـ جـا� مشـ یـر ،شـهوكهت :كارهسـ تـا� كیمیابــار نا� ههڵهبجـه بههــاری  1988كورتهباســێیك جوگـرا� -ئابــوری -كۆمه�یـه ت� -ســیایس ،چـ پـا� یهكـهم،
سـ ن
ـلێما�.1998 ،

م�ووهدا ،چاپ و ڵب�وكردنهوهی مهكته� ڕاگه ن
م�ووی كارهساته ن
كا� كوردستان و ههڵهبجهش لهم �ێژ
حس� :چهمكێك ل ه �ێژ
ین
یاند�
-8خلیفه محمد،
ب
ن
ت
�یز
سلێما�.1999 ،
چا� یهكهم،
ناوهندی ح ب� سۆسیالیست دیموكورا� كوردستان ،پ
ن
ڵ ن
ت
ن
سلێما�.2008 ،
چا� دووهم،
-9ڕێباز :قهندیل بهغدای ه هژاند ،یاداشتهكا� پێشمهرگایه� لهسا��  ،1980 -1976چاپخانهی پهیوهند ،پ
ن
ن
�یز
�ن
�ێن
سلێما�.2010 ،
چا� یهكهم ،چاپخانهی ڕهههند،
-10سۆران ،حس� :ل ه مهنفاكا� ناسیۆنال مهوه بۆ كوشت زمان و جهسته ،پ
ڵ
ڵ
-11شــاكهیل ،محمــد :لـه بزوتنـهوهو ه بــۆ حـیز ب� سۆسیالیسـ تـی كوردســتان ،1993 -1976ب�وكـراوهی كۆمهڵـهی ڕوناكبـ یـری و كۆمه�یـه ت� كهركــوك،
چاپخانـهی كارۆ ،كهركــوك.2011 ،

گ �
�
�ێژ
و� – ســیایس ،چــاپ
-12عــی ،عــادل ســدیق :كۆمهڵكــوژی كــورد ل ـه جهنــی ئـ ێـران -عـ ێـراق ههڵهبج ـه  1988 /3 /16بهنمون ـه توێژینهوهیــهیك مــر ی
ڕێنوێــن ،سـ ن
ـلێما�.2018 ،
كا� دوێ ـنێ و فهرامۆشــكراوه ن
-13عــی ،گــۆران :س ـهربازه بوێــره ون ـه ن
كا� ئهمــرۆ ،گۆڤــاری ئــازاری ههڵهبج ـه ،ســاڵنامهیهیك تایب هت ـ ه ب ـه كارهسـ تـا�
ڵ
ن
كیمیابارانكــرد� ههڵهبج ـه ،مهڵبهنــدی یــهیك ههڵهبج ـهی كۆم ـه� ئیســایم دریــدهكات ،ژمــاره .2010 /3 /16 ،10
م�وو ،به ش
-14كۆكه� ،ساب�ی  :ناڵهی پێشمهرگهیهك بۆ �ێژ
� یهكهم ،بێشوێ�ن چاپ.2001 ،
ی
ت
-15گوڵ� ،فایهق :سیاسه� نهتهوهپه ت
رس� داگ�ی ك هران و پهرچهكرداری خێڵهیك كورد ،چاپخانهی ڕهنج.2010 ،
پ

ڵ
ـد� یهكێـ تـی نیشـ ن
كا� د هزگای ناهنــدی ڕاگهیانـ ن
ب�وك ـراوه ن
-16مــام ج ـهالل :س ـهروهری و یۆبیـ ڵـی زیویــن و ئهرك ـه ن
ـتیما� كوردســتان،
كا� داهاتــوو ،له
سـ ن
ـاێما�.2000 ،
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ڵ
-17محمــد ئ همـین  ،فــاروق محمــد :سیاسـه ت� ئـ ێ�ـران بهرامبـهر جو�نـهوهی ڕزگاریخــوازی كــورد ل باشــوری كوردســتان  ،1989 -1975چـ پـا� یهكـهم،
چاپخانـهی ڕێ نــوێ ،سـ ن
ـلێما�.2014 ،
ن
سلیما�.2008 ،
-18مهال ،ڕهفعهن :ڕۆژه تهماویهكان ،چاپ اول ،چاپخانه كارو،
-19مهالقادر ،محمد :سهربرده كورتهیهك له ب هوهریهكان ،چا� یهكهم ،چاپخانهی ئاراس ،هه �
ول�.2009 ،
�ی
ێ
پ
گ
-20نـ ێ�ـروه ی� ،عــی تهتـهر :سیاسـه ت� حكومـه ت� عـ ێ�ـراق لـه كوردســتان لـه ســایهی بهڵگهنامـه فهڕمیهكانــدا ،چـ پـا� یهكـهم ،بـهر� یهكـهم ،چاپخانـهی
زانكــۆی دهــۆك ،دهــۆك.2010 ،
گ
-21نـ ێ�ـروه ی� ،عــی تهتـهر :سیاسـه ت� حكومـه ت� عـ ێ�ـراق لـه كوردســتان لـه ســایهی بهڵگهنامـه فهڕمیهكانــدا ،چـ پـا� یهكـهم ،بـهر� دووهم ،چاپخانـهی
زانكــۆی دهــۆك ،دهــۆك.2010 ،
ێ ڵ
ن
�
�ن
چا� یهكهم ،چاپخانهی كارۆ ،ب ێ
� سا� چاپ.
ئی�اهیم48 :
-22ههوراما� ،ب
ێ
� شوێ چاپ ،ب
كاتژم� سهرفهری فۆتۆگرافهرێك بۆ ههڵهبجه ،پ
ن
م� ،نهوش وان مستهفا :خوالنهوه لهناوبازنهدا ،دیوی ناوهوهی ڕوداوه ن
كوردستا� �
-23ئه ین
ع�اق  ،1988 -1984بهر ین
كا�
ل�.1999 ،
�ی
ێ
ین
چا� یهكهم ،ب ێ
� شوێ�ن چاپ.2010 ،
-24ئهم� ،نهوش�ی وان مستهفا :لههاوخهباتیهوه بۆ تهخوین ،پ
ن
-25ئینتیسار ،نادر :ئیتنۆ نهتهوایه ت� كوردی ،وهر � ن
خ
سلێما�.2003 ،
چا� یهكهم ،چاپخانهی قانع،
گ�ا� ،عهتا قهرهدا� ،پ
ێڕ

دووهم :سهرچاوه فارسیهكان:
-26ابوغزال ـه ،عبدالحلیــم :جنــگ ع ـراق و ای ـران ،ترجم ـه ،نــادر نــوروز شــاد ،ته ـران ،مركــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس (مركــز مطالعــات و
تحقیقــات جنــگ) ،چــاپ دوم ،چــاپ عقیــی.1390 ،
-27اردسـ ن
ـتا� ،حسـین  :تنبه متجاوز ،برریس تحوالت ســیایس -نظایم از تابســتان  1361تا فروردین  ،1367تجزی ه و تحلیل جنگ ایران و عراق،
تهـران ،مركــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس ،جلــد ســوم ،چــاپ چهــارم.1390 ،
-28اردسـ ن
ـتا� ،حسـین  ،تكاپــوی جهـ نـا� بـرای توقــف جنــگ ،روزشــمار جنــگ ایـران و عـراق  28ابــان تــا  24دی  ،1366مركــز اســناد و تحقیقــات دفــاع
مقــدس ،مركــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ ،چــاپ پنجــاودوم ،چــاپ قلــم اذیــن ،چــاپ ســوم ،تهـران.1389 ،
-29انتصار ،نادر :سیاست كردها در خاورمیانه ،ترجمه ،عرفان قانیع فرد ،تهران ،ش
ن� علم ،چاپ اول ،چاپ ر ین
ام�.1390 ،
-30انصــاری ،مهــدی .محمــود ،یزدانفــام ،جنــگ محــدود ایـران و امریــكا در خلیــج فــارس ،روزشــمار جنــگ ایـران و عـراق  1مهــر تــا  27ابــان ،1366
مركــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس ،مركــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ ،چــاپ پنجاویكــم ،چــاپ قلــم اذیــن ،چــاپ دوم ،تهـران.1390 ،
-31ایــزدی ،یــدهللا :عملیــات والفجــر 10 -فشــار جهـ نـا� بـه ایـران بـرای پذیــرش قطعنامـه  ،598روزشــمار جنــگ ایـران و عـراق  23اســفند  1366تــا
 27فروردیــن  ،1367تهـران ،مركــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس ،مركــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ ،كتــاب پنجــاه وچهــارم ،چــاپ قلــم اذیــن،
چــاپ اول.1392 ،
-32پارسادوســت ،منوچهــر :مــا و عـراق از گذشــت ه دور تــا امــروز (نجــاوز عـراق ،پیامدهــا ،پایــان جنــگ و رویدادهــای پــس از ان) ،انتشــارات ش�كــت
ســهایم انتشــار ،چــاپ دوم ،چاپخانـه عمــاد ،تهـران.1386 ،
ج
 .�-33كیل ،مایــكل :نســل كـ شـی در كردســتان عـراق (صــدام حسـین و یــك محاكمـه نــا تمــام) ،ترجمـه .رسبــس نظــری ،مؤسسـ ه انتشــارات امـ یـر كبـ یـر،
چــاپ واژه پــرداز اندیشـه ،چــاپ اول ،تهـران.1390 ،
-34حســن ،اركان :مناســبات ای ـران بــا كردهــای ع ـراق در جنــگ ای ـران و ع ـراق شــهریور  -1359مــرداد  ،1367پایــان نام ـ ه كارشــنایس ارشــد ،رشــته
تاریـ ـ ــخ ،گرایــش انقــاب اســایم ،دانشــگاه ب ـین الملــی امــام خمی ـین  ،ای ـران -قزویــن ،بهمــن ( .1393منتـ شـر نشــده).
گ
-35حــق پنــاه ،جعفــر :كردهــا و سیاســت خـ ج
ـار� جمهــوری اســایم ایـران ،تهـران ،انتشــارات مؤسسـه و فرهنــی مطالعــات و تحقیقــات بـین الملــل
اب ـرار معــارص ای ـران ،جلــد اول.1387 ،
-36دردودیــان ،محمــد :شــلمچه تــا حلبچـه ،بــرریس وقایــع ســیایس -نظــایم جنــگ در ســال  1366درگـ یـری بــا امریــكا در خلیــج فــارس ،انتقــال منطقـه
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
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نـ بـرد از جنــوب ب ـه غــرب ،سـ یـری در جنــگ ای ـران و ع ـراق ،ته ـران ،مركــز اســناد دفــاع مقــدس "مركــز مطالعــات تححقیقــات جنــگ" ،جلــد چهــارم،
چــاپ هفتــم ،چاپخانـه اریــن.1390 ،
گ
ن
ن� عروج -مؤسس ه تنظیم و ش
زند� امام خمی�ن  ،چاپ و ش
ن� امام خمی�ن  ،چاپ دوم ،تهران.1389 ،
اك� :روزشمار
-37رنج� كرما� ،عیل ب
ب
ق
ق
-38الســامر ئا� ،وفیــق :ویـر نا� دروازه ش�� ،ترجمـه ،عدنــان فــارو� ،تهـران ،مركــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس "مركــز مطالعــات تححقیقــات
جنــگ" ،چــاپ ششــم.1388 ،
-39شـ یـرازی ،حبیــب هللا ابوالحســن .طــاریم ،كام ـران :نقــش گــروه هــای معــارض در روابــط ای ـران و ع ـراق  ،1378 -1375مركــز اســناد انقــاب
اســایم ،چــاپ اول ،ته ـران.1384 ،
حس� :روند جنگ ایران و عراق ،تهران ،ش
ین
ن� مرزوبوم ،چاپ ارین ،جلد اول ،چاپ اول.1391 ،
-40عال�،
ی

حس� :روند جنگ ایران و عراق ،تهران ،ش
ین
ن� مرزوبوم ،چاپ ارین ،جلد دوم ،چاپ اول.1391 ،
-41عال�،
ی
-42غفوری ،عیل :تأری ــخ جنگهای ایران از مادها تا ب ه امروز ،تهران ،انتشارات اطالعات ،چاپ دوم.1389 ،
ن
-43كوچ�ی ا ،كریس :چالش جنبش میل كرد یا
سلیما�.2008 ،
رویا� شیفته استقالل ،ترجمه .عزیز مامیل ،چاپ دوم،
ی
ق
-44ناط� ،احمد :صدای سكوت ،مؤسسه رساسیمرغ سحر ،چاپ اندیش ه نوین ،چاپ اول ،تهران ،تابستان .1389
-45هاشــی ،علــرزا ،پایــان دفــاع و اغــاز بازســازی كارنام ـه و خاط ـرات ســال  1367اكــر هاشــی رفسـ ن
ـنجا� ،ته ـران ،نـ شـر معــارف انقــاب ،چــاپ
ب
ی
ســپه.1390 ،
-46هاشــی ،عمــاد :اوج دفــاع كارنام ـه و خاط ـرات ســال  1365اكــر هاشــی رفسـ ن
ـنجا� ،ته ـران ،نـ شـر معــارف انقــاب ،چاپخان ـ ه مركــز انقــاب
ب
اســایم -مع ـین .1388 ،

سییهم :سهرچاوه عهرهبیهكان:

-47طالبـ نـا� ،مكــرم :مراحــل تطــور الحرك ـ ه القومی ـ ه الكردی ـه ،مسـ یـره الحرك ـه التحریری ـ ه الكردی ـه ،الكرســتان الع ـراق ،الســلیمانیه ،مؤسس ـه حمــدی
للطباع ـ ه و النـ شـر ،المجلــد الثـ نـا�.2010 ،
-48عیل ،هادی :الشــعب الكردی و السیاســات الدولی ه ف� القرن ش
الع�ین كوردســتان نموذجأ ،دراسـه تحلیلیه ناقده ،انتشــارات روشــنب�ی  ،مطبعه
سیما ،سلیمانیه.2008 ،

چوارەم :چاوپێکەوتن:

-49چاوپێكهوتـین توێــژهر لهگـهڵ ،لوقمــان عبدالقــادر محمــد ،سـهرۆیك كۆمهلـهی قوربانیـ نـا� ههڵهبجهیـه و یهكیكـ ه لـهو بریندارانـهی كـ ه لـ ه ێ�ئ�انـهوه
ڵ
�
نـ ێـردراو ه بــۆ ئهڵمانیــا و مــاوهی  40ڕۆژ لـهو و�تـه چارهسـهری بــۆ كـراوه .لـه  2019 /3 /29لـه شــاری ههڵهبجـه چاوپیكهوتـین لهگـهڵ كـراوه.

ت ن
ت
ۆ�:
پێنجهم:
سای� ئهلیك�

ن
-50ف�ی وابــادی ،محمــد عــی :چـرا دیكتاتــور عـراق علیــه ملــت خــودش جنایــت كــرد؟ ســایت دیپلمــایس ایـرا� ،تاری ـ ــخ انتشــار  24اســفند  .1396بـه
ن
نقــل از مجلـه المــا� اشــپیگل ،شــماره  14ســال % http://irdiplomacy.ir/fa/news .1988
ن
ـیمیا� ،ســایت تاری ــخ ایر نا�http://www.tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/ ،
-51مرشــدی ،ارســان :حلبچ ه قربا� تســلیحات شـ ی
News.PrintVersion.Html.php
ن
ین
ـیمیا� عـراق علیــه ایـران .ســایت ب� ب� یس فــاریس ،تاری ـ ــخ انتشــار  28ژوئــن  7 /2017تـ یـر
-52باســتا� ،حسـ  :اســناد همـرایه امریــكا بــا حمــات شـ ی
-http://www.bbc.com/persian/iran .1396

گ
خ�نــگاران جــوان
ـیمیا� حلبچـه عكــس هــای بدیــی گرفــت ،گــروه فرهنــی باشــگاه ب
-53باشــگاه ب
خ�نــگاران جــوان :شــهیدی كـه از لحظــات بمبــاران شـ ی
ت
حــوزه قـران و عــرت ،تاری ـ ــخ انتشــار  9اردیبهشــت /https://www.yjc.ir/fa/news .1396
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خ�نگاران جوان :ناگفته های
خ�نگاران جوان ،تاری ــخ انتشــار  5دی https://www. .1395
بازجو� صدام ،گروه وبگردی باشــگاه ب
-54باشــگاه ب
ی

/yjc.ir/fa/news

ن
خ�نگاران ،تاری ــخ انتشــار  6مهر
ـیمیا� بعد از جنگ جها� اول ،گروه ویژه نامه دفاع مقدس باشــگاه ب
-55باشــگاه ب
خ�نگاران :وســیع ترین حمل ه شـ ی
https://www.yjc.ir/fa/news .1392

بهڵگهنامهی ژماره ()1
گ�اوه له :محمد ئه ین
م�403 ،2014 :
وهر ی
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ن
دانا� مقدم به فهرماندهی سهربازی ههڵهبجه
بسم هللا الرحمن الرحیم
برادر عزیز مقدم فرماندیه ت
مح�م تیپ  75ظفر

بدینوســیله شــما را بــه پیشــنهاد بـرادر ذوالقــدر بــه فرمانــدیه نظــایم منطقــه عمــویم حلبچــه (منطقــه مقــدس محمــدی) شــامل شــهرهای حلبچــه-
دوجیلــه  -خرمــال و طویلــه و بیــاره نصــب یمکنــم .امیــد اســت کــه بــا تمــام قــدرت و بــا تــوکل بــر خداونــد متعــال نــکات زیــر را اجـرا کنیــد وکلیــه یگانهــای
ســپاه و ارتــش و ن�ی وهــای دولـ تـی همــه بــدون چــون و چـرا موظــف هســتند کــه از شــما و مأمــوران منصــوب شــما تبعیــت کننــد:
ین
قوان� ش�ع مقدس اسالم معامله خواهد شد.
.1هیچکس حق تعرض به اموال مردم را ندارد و در صورت تخلف طبق
.2هیچکــس حــق اهانــت ،ب�احـ تـرایم و انتقــام از کــس دیگــر را نــدارد و بایــد بداننــد در ایــن رسزمـین مقــدس محمــدی هــر نــوع ظلــی عقوبــت دنیـ ئـا�
و اخــروی داشــته اســت.
ن
ت
انسا� قرار گ�ی د.
بایس� در اختیار این امر مهم اسالیم و
.3کلیه مردم را به محلهای امن منتقل کنید و تمام امکانات یگانهای زمی�ن سپاه
ـنگ� بــه پایــان یمرســید ،الحمــدهلل بــا ت
.4در ایــن نـ بـرد کــه یمبایسـ تـی بــا تلفــات سـ ین
کم�یــن تلفــات پـ یـروزی عظیــی کــه هدیــه الــی بــود نصیــب مــا شــده؛
لــذا طبیــی اســت کــه ممکــن اســت بــا توجــه بــه فـرار نظایمهــای عـراق بــه میــان مــردم ،تخلفـ تـا� از ســوی رزمنــدگان بهدلیــل عــدم شــناخت اشــخاص
صــورت گرفتــه باشــد .هرکــس چنـین اشــتبایه را مرتکــب شــده بایسـ تـی بــه هــر طریـیق کــه شــده جـ بـران کنــد.
فرماندیه کل سپاه پاسداران انقالب اسالیم
رضا� 66/ 12/ 27
امضاء محسن
ی
%- %/http://defamoghaddas.ir/fa/news
اصل این سند با شماره  527887در گنجینه اسناد مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به ثبت رسیده و نگهداری یمشود.
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After The Success of the Iranian Revolution in 1979 and establishment of the Islamic Republic of Iran.
That country faced many international and internal issues. At the same time, the Islamic Republic of Iran and
new government had significant impact on the rise of the Kurdish liberation movement in southern Kurdistan.
After the deterioration of relations between Iraq and Iran, started armed conflict between both of countries
(1980-1988). The Islamic Republic of Iran tried to coordinate relations with political personalities and parties in
Iraq against Ba'ath Party of Iraq. Also, Iran was ready to support all parties against the Baath and exploit them
to serve specific Iran interests. Political Kurdish parties in southern Kurdistan were among the parties which
Iran tried to exploit them. Iran executed this policy when transferred fighting fronts from south of iraq to north
after first half of war. For that purpose Iran try to finish local conflict between Kurdish parties. That is why; party
and union were signed peaceful agreement by Iranian in Tehran in 1886. After that Iran tried to enforce common activity along with Kurdish Peshmarga against Iraqi government. In famous activity was attacked Halabja.
This activity was known as Fajr 10. In return, the Iraqi government responded to this joint process and
The Iraqi fighter planes carried out the chemical bombing of Halabja. iran played vital role to spread halabja
genocide . For that purpose, foreign and local journalists were invited by Iranian government. That is why,
iran could successfully show halabja crime as an international crime.
that is why, we believe that we chose important topic which is carried out under tittle (the role and aim of iran
in the internationalization of Halabja Chemical Attack. this research include introduction with two section and
conclusion. in the introduction, revolution of Islamic Iran and the fighting between iraq and iran was showed.
First section is dedicated to transfer fighting fronts from south to Kurdish regions and the role of Iran to unify
Kurdish forces against iraq. This section is divided into tow branch. The first is dedicated to transfer fighting
fronts and others are dedicated to unify Kurdish forces. Second section is dedicated to halabja crime and the
role of Iran in the internationalization of Halabja Chemical Attack. This section is divided into three branches.
First is dedicated to common attack between Kurdish Peshmarga and Iranian army for invading Halabja. Second
is dedicated to Halabja Chemical Attack. The last branch is dedicated to the role and aim of Iran in the internationalization of Halabja Chemical Attack. In the final of this research, we reach some points that are mentioned
as a conclusion.
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