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 الكورد واإلسالم السياسي

 ستونيعرفات كرم د.                                              

وجمي   كثيرا في كتابة هذا المقال ليس فيي عيبةبة الضيةي فيي   لقدكنت مترددا

ضيةي الحيي  ن  مريرد  ،ولكن لضطةرتي  فيي هيذل المرحلية الة ا ية ،المبلةمات حةل 

تضيلي  مين   ي  الناهيي  نين  ،ل فيي  صيا اهتمامياتفي ذالي  ربميا قة ي  عياحم المقيا

ا ميوأن ،نةابيا ال يليمةفيي الذلي  الكي   ىنضيافة نلي، ه المي ال يا يياببض أفراد التيار 

نال أننيي ضضضيت الطيرن نين  ،رب شضصية في نصس عاحم المقال  ضياهاآأ طر لم

وتقليد  ،تتلطخ بالت بيةذل   أل  الةقيقة البلمية لما و   وتأثير في البقةل الةانية التي لم 

ولبي   هيذل األ يطر تكية  بمثابية مراجبية نقدقية لميا  الغير في خطةاتما وم يرة حياتميا 

ل  ببييدا ء  ونقياتفيبيةد المنياخ نال أعيال ،مناخ الدقني الكيةرد  المضيطربالنالحظ  في 

 القةالم التنظيمية المصطنبة  ونن ضريج التكتالت الةزبية 

 واإلسالم الكورد

 (رضيى   نني )لكةرد في اه الم نليى نميد الضليصية نمير بين الضطياب دخ  ا

و ييد أبييد   هررقيية( 81نييام ثمانييية نكيير ) (نييياي بيين ضيينمالرلييي  )صييةابي النلييى قييد 

 ،مراالت متنةنية مامات نظيمة في فقدمةا ن ،ل  لمذا الدقن الردقد ند الكةرد نخالعا ال

 Metaphysicة والميتافيزققييية ييييثقافة واليلصل يييصاو وخاعييية فيييي حقيييةل البليييةم الدقنيييية

م ييافر بيين د  آشيييخ الصييةفية الرنيييد و ةصيير ال مثييال ال يي ي  الخييذ نلييى  ،وضيرهييا

 ييبةد المييد  وأبةالمكييار  وأبيية الة يين المكييار  وقةيييى المييزور  و ييي  الييدقن اآ

بييين ا( و3بييين الةاجيييم ال ركييية  ونبييين تيميييية الةرانيييي)ا( و2والر يييبني ) (8 )ادميييالب

ثير والةاف  البرا يي األور  وشمس الدقن الرزر  وأبة ال بادات ابن الةاجم الكمرز

وفيي المييدا   ،يقالكية لدم ال الكي وميال مةميد جليي زادآالكمرزور  وابن خلكا  وابن 

وهيذا قةتيا   م،الدقن األقةبي و ةاه ال يا ي واهدار  نرد أبام لم الضرا اني وعالح

و يد بلي   ،كيةرد و يادتمم فيي التيارقخ اه يالميمنا نلى ر الة م يتقلة ه يتقراء نلمياء ال

 يبلغييتمم ووهيينمم وبنيي ا  ضييةةأرجيية نلييى دنخييالب ببييض نلميياء الكييةرد لمييذا الييدقن 

ننى الكةردقة كانت ش يمة بر الما الكامضات أ مة  هذل األأخر آمر أو ،جن مم فى   يل 

 ،م ال يا يييةربمآخضييانما لميينذنانمييا وننييدااها قبييانة  ميين أفكييا   ، يياأعييالبة و ييةة وب

وهيى ا يتضدام البامي  اليدقنى لل ييطرة نليى  ،كثير فبالييةأخير  أفيضطرو  الى و ييلة 

فض  و يلة لل يطرة نليى الكيةرد وا نيانمم فيى أم  الدقنى االبقلية الكةردقة فقد كا  الب

هيذا التنقييا مين  يبمم القةميية والةهنيية المصيط غة بااليدقن  وال ققتضيقمكاركة مكار

ب  ذل  قدل نلى مد  همارة الةس الكةرد  ونقائ     وميد   ،الكةردقة يمة الكضصية 

ولئي  المضيدونين مين أققي  ببيض أني  كيا  هنيان مين أوالةقيقة ، خالع  لدقن  ونقيدت ن

 ،من المناخ المت ياقن لميا تة بي  فيى حياتي فب   مر نتيرة ردوددرن األأوببضمم  الكةرد 

م( و يبيد ال ييرا  8690النةر ى )المتةفى ما حدث بين  بيد  ولمثلة الصن  األأومن 

نيادة الميكلية الدقنيية نول كغيرل فى اليدنةة اليى م( حي  تةره األ8621)ندم  نة الذ  أ

م( ميي  مييا كييا  قبانييي  بنيية جن يي  ميين شييتات 8621البثمانييية التركييية التييى انمييارت  يينة )

الةضي   ةدركا هكاشيبينما و    بيد بيرا  الكميد م نذان آم ت دقن التران وظلم بيد األ

خال ييية متالن ييين بتبيياليم الييدقن والقيييم األال ييرب بقيييام ثييةرة ضييد أتييران  فالييدقنى بيييد األ

فيى نقليية  لثيرأت اق الضالفة كا   ةقق  برأال نمرتم  الكةرد   الن انية فى والبادات اه

قييدل أبت   نانيهالكييخ النةر يي  بيد بييرا  وفيدا اليى الكيخ ر    أولمذا لما  ،النةر ى

جتمييانى القييافى والتييي  اث يييس كيييا  كييةرد  قةصظمييم ميين الضييياب الأوت بقيييام الثييةرة 

 يبيد الكيخ باءت جمةد ، نصمار البقلى بين بةتقة الثقافة التركيةخال ى واالوالذوبا  األ

هيي  جئييتم  " تى و ييد كييا  جييةاب النةر ييى كيياآا، بيييرا  بالصكيي   حييي  نيياد الةفييد خائ يي
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ح ن ميا قيرام  وتتيزنم أ الم نلى مة التركية تزنمت اه  األن خر  أفكار  ل ية مرة أب

عيرح مين هيذا  ةلي  أو (1   فتضلةا  نن تل  الةركات ال ييئة)آ الم ببد امة اههذل األ

نيا م يتبد أحيياء الدولية البثمانيية    ون  حاوليت نكة  مبي  ألةفد الكميد  بيد بييرا    ي

لقيد كيا  النةر يى رحمي      (1لية كردقية فيال)ميا دوأللتضةية بنص يى فيى هيذا ال ي ي   

الميكليية الدقنييية  وكييا  فييي الة ييت نص يي  تليي  مضييدونا بمبنييى الكلميية بالضالفيية البثمانييية  

  ن يي حضيارت  وتراثي  و ةمي  ولغتي   فمية القائي  أمن مرا ببقلية البثمانيين  الى درجة 

 يالمى  نةر ي رائد الصكر اه  قكة  الأ( فال ضرو 9 "األتران هم نقلنا  ونةن  درتمم)

 يييالميين التيييرن نليييى وجييي  الضصيييةب والبيييرب ومصكيييرا ومصيييلةا ومراهيييدا ننيييد اه

بي  ألني   ،ال لررقمية ا ترفميا ،هي الضصياءفي قى الكميد  بيد بيرا   ( بينما ق7والكةرد )

الذقن راجبةا م ييرتمم بأنص يمم ببيد  الكةرد من الب ةدقة والذل والمةا   أماتةرقر راد أ

نلييي   ييتاذ مةمييد كييردفاأل ،وفقمييةا الةا يي  الييةهمي ،مييةر وحقيقتميياكييةا كنيي  األرأ  اد

 ييتاذ الييرئيس  و ييد كييا  ميين أنمييدة الصكيير ألام( حييي  كييا  فييي  ييةرقا  ولقييم ب8613)ت

واللغيية واألدب والةضييارة والثقافيية  وننييدما ظمييرت الييدنةة نلييى القةمييية والةهنييية بييين 

األوروبيي  وحليت  خخير  بالمنياثرة هيي األأتركية المتيالطةرانية البثر أالبرب نتيرة الت

ى بييا  أعيل   وميا قمييزل نليمةميد نليي األ تاذ المةقة القةمية مة  المةقة الدقنية أ رب 

الرييام  القييةمي  ل  الرييام  الييدقني تضبضيي  ببييد حلييةليي  ألذو نيين الريينس ال ييامي 

ن مدقنييية جييياء جيييد  مييي  "واليييةهني  فقيييال وهييية قضاهيييم البيييرب والقيييةميين وضييييرهم

ميي شيركية مين أ( مائة وخم يين  ينة  و810بالد األكراد  و كن     ) (من1ال ليمانية)

زاب  ولييس للغربيي ـر  القق ي  النيآآمن ومين كصير مين جينس من رضم  نلىفأنا  ، صقا يا

نلييى ا ييم  هث ييات هةقتيي  القةمييية  "كييرد"( فأضييان كلميية 6ل فييي دمييي)ةقييقوللكيير ي مييا 

س الةاجة نلى هذل األمثلة الرائبة لصنانة وني  يةمي ووهنيي والةهنية  ن  الكةرد بأم

 ببيد نن مقاربات القةميات األخر  التي لما عيغتما الالدقنية 

 "اإلسالمي"إشكالية مصطلح  

طلح ضرقم نن المنظةمة القرآنية والةدقثية  أل  ثمة بيدقال صالرقم أ  هذا الم

وهييي فتييرة  ،حق يية زمنييية مبينيية قرتييد نلييى "اه ييالمي"فمصييطلح  "،الم ييلم"ننيي  وهيية 

ظمةر الميذاهم الكالميية والصل يصية  فا يتبم  المصيطلح للداللية نليى ذلي  الميتكلم اليذ  

ولبييي  أول مييين ا يييتبم  هيييذا المصيييطلح هييية أبييية الة ييين  ،قيييذود نييين البقائيييد الدقنيييية

حي  ننةا  كتاب  بيـ)مقاالت اه يالميين واخيتالن المصيلين( نال  ،(ـه321األشبر )ت

( أنكر هذل البنةا  بكيدة  وأ  2002كر المصر  الدكتةر ن د الرحمن بدو  )تصأ  الم

ن  ن يييتبمال هيييذا التب يييير) اه يييالميين( " حيييي  ققيييةل  "،مقييياالت الم يييلمين"األعييي  

شييبر  وال ألفييي نصيير ا ال ،ن ييتبمال ضييير مييألةن  النبييرن ليي  نظيييرا ننييد أحييد ضيييرل

نال أ  هيذا المصيطلح  ،ننيةا  الكتياب تاذ بدو  فيي تةرقي  فقتي لألا( وم  مة80  ل )

 حيي  ا يتبمل  الصيل يةن أبية الة ين البيامر  ،بدأ ق تبم  من     الصال صة والمتكلميين

( ثم 83هـ( )111(والكمر تاني)ت82هـ()171والرةقني)ت (88) (ـه318)تاألندل ي

وهية  ، يتاذ بيدو األوب فيي  ر آخي أوخطي ،ضدا ا تبمال  مألةفا ننيد المتكلميين والصال يصة

  نليى ذلي  كميا ميير قبييا الة ين البيامر   ي أنرجياب هيذا المصيطلح نليى الريةقني مي  أ  

 صيد بي  ذلي  الميتكلم الميداف   ،داللية تارقضيية مبينية وفإ  هذا المصطلح ذ ،ذكرل  ونلي 

فمية مضتلي  تماميا نين التيداول  ،نن حياي البقيدة ضد المراهقة والمنةيرفين وضييرهم

قتضييمن أ  مصييردة لمييا  جماتييية  ألنيي  الاوأهييرا بر ، يا ييية ببيياداأالمباعيير الييذ  قةميي  

نائيية وال ،قلةتمنظةمية اه يالمية الم يالعلة باهعالح البقد  واألقدولةجي منطلقا نن 

  لقيد الضيةلة نن القةالم الذاتية والصردقة والرمانية التي لما ه ائبما الضاعية والضييقة
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حي  تةيةل مين  ،ي  ومصردات  الد يقةوجرد نن مبان ،في ضير مةل  وض  هذا المصطلح

 ،حقي  نقييد  نلييى حقي   يا ييي  ونلييي  فإني  قن غييي البييدول نين ا ييتبمال هييذا المصييطلح

تكيية  ثميية فةضييى فييي ا ييتبمال  آنييي  وذليي  حتييى الر ييتبمال القاالوالرجييةب نلييى اال 

هيذا المصيطلح ن يير نليى  نيننال أ  البيدول  ،وفق الرض ات والمصيالح ،المصطلةات

  ي  وذل  أل  اب اه المي ال يالتيار ا

ن  هييذا المصييطلح  ييد تقييادم نلييي  الييزمن  وا ييتبمل  رواد التيييار اه ييالمي  -8

قتضييي تضطئيية ال ييابقين والتيييار اه ييالمي قأل  ذليي   ،البييالمي  وال قمكيين البييدول ننيي 

  نملييية النقييد ننييد أخيير آالكييةرد  جييزء منيي  القنصصيي   فيياألمر ليييس ب ييمةلة  وأميير 

  وخاعية نذا كيا   ا ليس باألمر الميين ال يممن مةصةفة بالمضاهر  فاه دام نلياه الميي

 من هرن ضبي  كالطرن اه المي الكةرد  

لكةردقة القةمية  فلة نيدل نني  كيي  ا ن  هذا المصطلح قميزل نن التيارات  -2

 آخير أميرقن جانيم مي  أ  هيذا ققتضيي مين  ،ر اه يالمي اقمكن التصرقق بينما وبيين التيي

رات القةميية انتمام التيارات القةمية الكةردقة بالبيداء لليدقن  وكةنميا شي يمة بالتيي، أولمما

 ،ثانيمميا، عيقاب البيالمأبض بكما في ، خر  التى لما مةا صما البدائية الصرقةة للدقنألا

وخاعية ننيدما قكية  الةيدق  حيةل  ،نين التييار القيةمي متازمأ  التيار اه المي بدق  

هييذا المصمييةم الييذ  الوجييةد ليي  نال فييي الضطييم والمةاضييرات  ،اه ييالمية مصمييةم األميية

 الدقنية  

ن  هييذا المصييطلح أفضيي  و يييلة لك ييم الكييةرد وهييم مبروفيية  بط يبييتمم  -3

الدقنييية والصطرقيية  وحيي مم لكيي  مييا ليي  نال يية بالييدقن  فليية نييدل ننيي  أ  المصييطلح  فمييا 

ر اه المي الضئيلة والمزجياة فيي ال ياحة الة يلة ال دقلة لذل ؟ م  مبرفتنا ب ضانة التيا

الكةردقة نندما قبدل ليذل   ن  م ياد ء القةميية والةهنيية هيي التيي قدنيد  حةلميا التييار 

ةجييةد الكييةرد  ميين اهنصييمار والييذوبا   وهييذل الالقييةمي الكييةرد  وذليي  للةصيياظ نلييى 

 ،بقدقييييةالم يييياد ء ومكييييتقاتما أقييييدلةجيات مبانييييدة لتصييييةرهم الصكيييير  وأقييييدلةجيتمم ال

ومنظةمتمم الدقنيية ال يا يية   فيال بيد مين بيدق  آخير أ يرب تيأثيرا  وأكثير فانليية بةيي  

رقخ نضيال  القصيير أاليرأ  البيام الكيةرد  نين تي يوقن ي ،قرب  ل  الصدارة في ال احة

مية  اآ  نليى نتاليذقن ق-وليس قبني ذلي  أ  أولئي  األفيراد ،مقارنة بنضال التيار القةمي

فيي  امتصرجين وضافلين نن النضال القةمي   ب  لقد كيانة اكانة-ال يا ي ال ل  اه المي

 ابق نمدهم مضلصين للةركة القةمية الكةردقة التةررقة  نال أ  أ  ابا ضامضية دفبيتمم 

واليييذ  نقييي  هيييذا التيييأثير بصيييةرة م اشيييرة  ،نليييى االلتةييياي بالتييييار اه يييالمي البيييالمي

 ،قرمي  شيتاتمم ميا بأمس الةاجة نلى م أ  الكةردو د ت ين لكثير منم ،اه المية  الكةرد

نال بالييدنةة نلييى عيينانة ونييي  يا ييي   قييتم ذليي  ميين حييي  الةا يي  وقةصيي  وجييةدهم  وال

أما أ  قنكغ  اه يالمية  باليدنةة نليي   ، يس هيكلة م تقلةأو ةمي ووهني من خالل ت

ةني الي  فيي ننادة الضالفة في هيذا الظيرون الةالكية المبتاعية  فيذل  فيي تصيةر  خلي

لقيد وعي  الكيةرد مين خيالل   ال يا ي بةا   الكةرد  ناهي  نن اهنغيراي فيي المثالييات

هكاشية الكيبارات الصارضية  وأ   اأ  قيدركةقمكين تراربمم الطةقلة المتنةنة نلى مرحلة 

 قنضد ةا ب رقق المصطلةات التي لما تأثير جزئي في البقةل ضير الةانية   ال

 ؟ لسياسي في كوردستانمتى ظهر اإلسالم ا  

نتيرية الظيرون الدوليية  قةاج  الكةرد في هيذل الةق ية الزمنيية مكياك  نةقصية 

  يالميا  يا ييانالمتنةنة والمضطربة  وفي الة ت نص ي  قةاجي  الكيةرد تييارا  واأل ليمية
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ضير مبمةد في حياتمم الدقنية والروحيية  وذان التييار لي  شيقا  أحيدهما تنظيميي  يا يي 

خر تنظيمي  يا ي انقالبي  وهما في الةقيقة من افيرازت الةا ي  الضيارجي  آوا دنة  

أ صيييد  ،وليييس ميين بنييييات المنيياخ الكيييةرد  المتريي  نةييية تةرقيير الكيييةرد وكةرد ييتا 

ثمية  يةء فميم  الم ال يا ي ذلي  االتريال اليدقني التنظيميي ال يا يي  وحتيى القكية  باه

 ييالم لمييي مبصييةم  بيي  نبنييي بييذل  اهنوضيي    ييالم كييدقن ميينننييا ال نقصييد بييذل  اهإف

  ال يا ي كمةاوالت بكرقة واجتمادات فردقة وجمانية مبرضة للضطأ والزل 

 يييالم ال يا يييي فيييي البيييالمين البربيييي ثمييية أ ييي اب ندقيييدة وراء ظميييةر اه  

خير  فصيي مصير آ منياخنليى   المي  وهذل األ ي اب بط يبية الةيال تضتلي  مين مكيا واه

خيةا  الم يلمين  كيا  مين أ ي اب ظمةرهيا الة يةن ضيد اه مثال ننيدما ظميرت جمانية

نادة الضالفة تل  الميكلة الدقنيية رميز الةحيدة  بينميا ظميةر نالتيار الالدقني  والدنةة الى 

 ييالم ال يا ييي فييي كةرد ييتا  قرتييد الييى التييأثر بيياألجةاء الضارجييية  فليييس المنيياخ اه

تةررقية الكةردقية كانيت تركيز نليى الكةرد  هة ال  م لظمةرل  أل  الةركة القةمية ال

وهيذا  ، ضية تةرقر الكةرد وكةرد تا   ولم تتضذ أهرا الدقنية ك قية القةميات األخير 

ولكين حتيى  ،قبنى أ  تل  الةركة خلت من رمةز دنت الى اتراهات ببيدة نين اليدقن ال

اب  تليي  الرمييةز  صييدت بييذل  تةرقيير الكييرد وكةرد ييتا   فلييم تكيين مةيياوالتمم ذات هيي

  ب  كانت مررد و ييلة  ثيم  يرنا  ميا نيدمةا نليى  Dogmaticقدولةجي دوجماتيكي أ

ضيافة ن ،دركةا أ  تل  األفكار ال أرضيية لميا بيين الكيبم الكيةرد  الم يلمأذل   ببد أ  

وهذا قؤكد لنا أ  أ  حركة كةردقية تةياول ، الى جمةد ببض القيادات الكرزماتية الدقنية

 تصك   أل  ذل  ققتضي مباداة الصطرة الكةردقية المركيةزة  نماإ صاء الدقن وتمميك   فن

  نلى حم الدقن وتة يرل وتقدق  

ال أ  نال يا ييي   ارقضييية لظمييةر اه ييالمال داقيية الت  ييد قكيية  عييب ا أ  نةييدد 

 ،خيةا  الم يلمينهليى تيأثيرات انرجياب ذلي  ننلي  بين الباملين فيي تلي  الةقيةل صق المت

مةمييد مةمييةد الكيييخ وهييذ التييأثيرات انتقلييت بةا ييطة ، المي ييالمي البييذليي  التيييار اه

م( الييذ  أر يي  الييى مصيير ميين   يي  وزارة األو ييان البرا ييية ك بثيية 8662الصييةان )ت

خييةا  م( والتقييى بمؤ ييس جمانييية اه8636ال ييتكمال الدرا ييات البليييا بيياألزهر نييام )

البيراي أ يس  وننيدما نياد اليى، (81م()8616 ينة  اضتيي ح ين ال نيا )الكيخ الم لمين 

( بمةافقية وزارة الداخليية  ينة 81م()8617أمريد الزهياو   ينة)الكييخ فرنا نرا يا م  

شيدقدا   لفتأثر بالمنياخ االخيةاني هنيان  و يد كيا  تيأثر خةانية م( لنكر الدنةة اه8690)

وانتكر التنظيم فيي  ،بما فيما من مصار ات ومميزات الى البراي  فةاول نق  تل  األجةاء

 ولبيي  تييرخيا وزارة الداخيلييية لظمييةر ،(89والمةعيي  نلييى وجيي  الضصييةب)بغييداد 

أمييا انتكييار أفكييار  ،منمييا الة ييةن ضييد التيييار الكيييةني آنييذان ،الةييزب كييا  ليي  دوافبيي 

  كيا  "الكيةرد  األعي  مين بابيا "فيرج  ذل  اليى أمريد الزهياو   الةزب بين الكةرد

 نياب نينمما ودقة  فةاول الصيةان أمرد الزهاو  من أعد اء الصةان  وكانت البال ة ب

الزهاو  لنكر التنظييم بيين عيصةن الكيةرد  فكيا  الزهياو  الر ير التنظيميي لنقي  تلي  

األفكار االخةانية الى كةرد تا   و د كا  ضافال نن ه يبة المناخ الكيةرد  مين الناحيية 

منياخ الكيةرد    الوذلي  أل -م  انترافنا ببلم  وثقافت  وتطلبي   -جتمانية وال يا ية اال

خيتالن نين المنياخ البربيي  حيي  كيا  الكيةرد قبيانة  مين  يا يات كا  مضتلصا تمام اال

 الم  يا ي  نولم قكةنةا بةاجة الى  ،رضممصمار واالندثار بين الدول المغتص ة ألناال

 المي البيالمي  الم ال يا ي ربما قبقد األمةر أكثر  وخاعة اذا أدركنا أ  التيار اهفاه

ي  وهية بكي  تأكييد ال قؤقيد القضيية الكةردقية ليرضية  يا ية ل  من حي  الةا ي  البمال أ

الةيال فيي   المي  يا ي كما هةنهار إهارها القةمي والةهني  ب  البد أ  قؤهر بنفي 
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فاالصيدرالية  ،هار ققتضي ندم وجةد هيكلة  يا ية كةردقة  ونلي وذل  اه ببض ال الد 

وا بي ومنطقي لقضيتمم المبتاعة  بكي  تأكييد تضيال  مصميةم ختارها الكةرد كة  االتي 

 يالم ال يا يي  والكيةرد بيأمس األمة اال المية الةاحدة ح م المنظةمة األقدولةجيية لإ

قمل  زمام األمةر   ةاء كا  ذل  الم اند ضربيا أو شر يا   الةاجة الى من ق اندهم ممن

فيي  نكيغال بمصياهيم ال حقيقية لميامين اال ندثار أوليىفنراة أمة نرققة مبرضة للزوال واال

رتكم أمريد الزهياو  خطيأ نظيميا ننيدما نقي  ذلي  المنياخ المصيطن  اليى او د  ،الةجةد

ال يئيية الكةردقيية التييي لمييا ه يبتمييا المبروفيية  والزهيياو  ميي  ر ييةخ  دميي  فييي البلييةم 

مةامييا  ال أن  بك  أ   كا  ندقم الةيس القيةمي والكيبةر اليةهني  لقيد كيا ن المية اه

نقياذ فل يطين لرمي  نحي  كا  المكرن نلى جمبيية  ممتازا لقضية فل طين هةل حيات  

الت رنات  لكن  في لةظة من لةظات نمرل لم قذكر كلمة نن بني جن    وأ  فيري بيين 

 ييالمية  نلييى اخييتالن   الصل ييطينين قؤقييدهم البييرب واهأميي   الكييةرد والصل ييطينين 

ال الغييرب وببييض الييدول نلكييةرد ال ق يياندهم فييى  ضيييتمم مكيياربمم واتراهيياتمم بينمييا ا

فتغلي   ،رقخ الكيةرد ووا بميمأالدقمقراهية وشضصيات نربيية عيدققة مين اليذقن فقميةا تي

وميا  ،ق يتغربما المنياخ الكيةرد  ، الم ال يا ى فى كةرد تا  حالية هارئية نارضيةاه

هم ممين لميم ءرد نلميا  للكيةوذلي  أل  يمال، كية ق  الةكم نلي  بالصكي   يد إكا  كذل  ف

  ال يئية الكةردقية ليم تتةيةل اليى تييارات ن ثانييا  والأهيذا  باب هةق  فى البلةم الكرنية 

  وققابليي  تيييار آخيير ن ييالمي  ومييا جيير  ميين كةرد ييتا  ميين  لةييادنهييذا تيييار  متناهةيية 

مبارن ال قمكن تص يرها بأنما كانت مبركة بين مب كر الكصر ومب كر اهقميا   بي  هيي 

نات شضصانية فردانية تةةلت ج را نلى عراب بين الكصير واهقميا   وذلي  لك يم عرا

ناهصة الم لمين  ولب  ما قؤكد  ةلنا فك  اه الم ال يا ي تةةل  من حركة تربةقة نليى 

و يد نرةيت فبيال  ،وذل  أ ةة بالةركات القةمية التةررقية فيي كةرد يتا  ،حركة  لةة

ثم بدأ التضلض  ق ر  في بنيية  ،فما في بداقة اهمرفي ك م الرماهير الكةردقة نلى عصة

الضارجي في ببض الي الد   تك يمما الةا   الكةرد  بالةا  منما  دقدة  نالةركة أل  اب 

جتمادات الكضصية لةا   مبين مت اقن نلى نق  اال ثانيمما  ،حكام نلي األ  ومن ثم تصني

لما ضيد الطغييا  ال بثيي نال أنميا ليم ةا   الكةرد  الذ  لي  مميزاتي   فالةركية مي  نضياال

ثيار الل ياا األجن يي قن تتضلا من التاثيرات الضارجية بي   يد وعي  األمير ب بضيمم نليى

شيد الدقنية تمريد اناألوهكذا الحظنا ببض  ،كالل اا األفغاني مثال نلى  الل اا الكةرد 

 صيرا حةل  يادة  ولةنكيدا ولم نالح  م  األ   األ ي   ، ادة األفغا  وال الد األخر 

لكة  األخير فكي  فيي ، قبيد بنيت  لية  مة  التيار الم لح ر التربة االتي أثم بد ،الكةرد

لييةال تليي   ،أقيييد جميياهير  وا يي   تالرميياهير  وال شيي  أ  التيييار الم ييلح كييا  ليي مك يي

 تصاءها ببيض ال يا يات الضاهئية فيي اوكذل   ،تكقا ات الصردقة التي حالت دو  ر يمااال

التنظيييم   منمييا مييةرأر التربيية  فيرجيي  نراحيي  نلييى درجيية ك يير  نلييى اأمييا التييي ،رتمام يي

وليية كانييت ضييير شييرنية لك ييم  ،هتمييام بكافيية الة ييائ الييد يق فييي الميكليية الداخلييية  اال

فيي تقيدقر  والقلةب مر ةلة نليى حيم مين أح ين نليميا  نال أ  هيذل الة يائ   ،الرماهير

  ققدم أكثر ألن  ربما  يكة  ثمة من الصك  فمي  ت ةء ب ،و تية ال  يمة لما

ن  اه الم ال يا ي نلى وج  البمةم في كةرد تا  ضرور  من جمية  وخطيأ 

من جانم آخر  فتكمن ضرورت  فيميا نذا تةةليت الةركية القةميية الكةردقية نليى تييارات 

الةا ي   مبادقة للدقن  كماهة الةال في كثير من ال الد البربيية واه يالمية فةينئيذ قصيري

ومبيةم لمين لي   ،ظمةر حركات ن المية تذود نن حياي اليدقن ضيد هرميات الالدقنييين

أ  الةركيية القةمييية الكةردقيية فييي نضييال  الطةقيي  مثيي  حركيية  ،رقضيأونييي  يا ييي وتيي

م( واألمييييير بييييدرخا  8139-م8132مةمييييد باشييييا الروانييييدوز  المبييييرون بميركييييةر)

 م(8118-م8171  النمير )  ييدم( ون8111-م8113زدا  شير)قو م(8119-م8117)
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م( 8622-م8628م( و ييييمكة آضييييا شييييكان)88681-م8607ون ييييد ال ييييالم ال ييييارزاني)

( وأحمييييييد 8621م( و ييييييبيد ال يييييييرا )8621-م8622ومةمييييييةد الةصيييييييد ال رزنرييييييي)

م( ومال 8617م( و اضي مةمد)8633-م8627م(ونح ا  نةر  باشا)8638)يال ارزان

  قبضيمم كيا  لي  بياب ناليدقني بادقيا نليميا  بي   م( كا  الط  8613مصطصى ال ارزاني)

الكيةرد فيي المةافظية نليى  ءونلى جانم ذل  ن مامات نلما ،هةق  في البلةم اه المية

األخال يات اه المية  وال لةكيات الرفيبيية والبقائيد الدقنيية فيي المرتمي  الكيةرد   أميا 

ما نلقيي ضيةءا نليى تيارقخ كة  ظمةر اه الم ال يا ي خطيأ تارقضييا  فيت يين ذلي  ننيد

الةركيية القةمييية التةررقيية التييي كانييت تقييدا الييدقن  وتةيياف  نليييي ، فاه ييالم ال يا ييي 

قةيياول ن نيياب التيييار اه ييالمي البييالمي  بييأ  الةركيية القةمييية الكةردقيية التمثيي  الكييبم 

الكيييةرد   بييي  قبيييد نص ييي  الممثييي  الةقيقيييي   أل  القةميييية تضييياد اليييدقن وتضالصييي  ح يييم 

تيي  الصكرقيية  وهييذا ققتضييي ميين جانييم آخيير ضييرب الةركييات الكةردقيية القةمييية منظةم

لكةنمييا لييم تتضييذ لم يييرتما أهييرا تضيياهي األهيير األقدلةجييية  ،التةررقيية نييري حييائ 

لإ الم ال يا ي المباعر  م  أ  من الضطيأ الصيادح نيدم التصرقيق بيين القةميية كانت ياب 

ةجييةد القييةمي  وللة ييةن ضييد الظلييم والرييةر  وبييين الثقييافي وحضييار   للةصيياظ نلييى 

كي  فيي  يل  الةيياة  يوتمم ،نتيداء نليى الغييرهي أداة ثقافيية وننصيرقة لالالتي القةمية 

فالقةمية الكةردقة كانت و ييلة لليذود   الدقن ونزدراءل ةذل  تةةلما نلى مبادامن وأدهى 

  ةمين   ي  األنظمية الةاكميةجةد الةضار  والثقافي  والة ةن ضد الظلم والرةر ال نن

ببيض اه يالميين الكيةرد  ننيدما تغييم فيي منظيةمتمم الصكرقية مغالطية نيدرن هنا ومن 

ن    "فل صة الةني القةمي الكةرد  فيي م ييرتما التارقضيية الطةقلية  حيي  ققيةل أحيدهم

ون  كييا  نقيضييا للصكرالقييةمي البربييي والتركييي والصار ييي فييي   الصكيير القييةمي الكييةرد

وهيية الصكيير الالدقنييي الغربييي  كمييا أ  ليي   ،  نال أنيي  قنميي  ميين من يي  فكيير  واحييداألهييدان

(  ن  87خصائا ومنطلقات فكرقة مماثلة للةركات القةمية البربيية التركيية والصر يية)

ر الإ المي نص   بدقال نن الةركة القةمية ذات نضيال االتي من أنظم األخطاء أ  قبت ر

  بي  ننت يار تلي  الةركية القةميية الكةردقية ردة نليى البرقق ال يةيق  ولييس هيذا فة يم

وكيي  قطليم مين حركيات   "التارقخ الراهلي  ولربما نلى درجة الكصر  ولمذا  ال أحدهم

ن المية شري أو طية الة ةن برانم األحزاب الكةردقة القةميية فيي نضيالما  والتيي ال 

ي تناهضيما تلي  الةركيات تضتل  نن األحزاب القةمية ضير الكةردقة فيي المنطقية  والتي

مبتقالت وأبنائما مطياردو  في ال نلما أ   ادتما - اه المية؟ وكي  قطلم من الةركات

( مي  أ  81دنم النضال الكرد  في نهار ضير ن المي بي  مبياد لإ يالم والم يلمين) –

تري  األكيراد نليى او  "هذا الكالم م تبار من التيار اه يالمي البيالمي  حيي   يال أحيدهم

 ادة القةميين نلى الرجةب نليى اه يالم  تنيادوا قدنةا تككي  الرمانات ال رقة  وبدل أ  

نتميياء  والييى الدوليية ابييالتضلي نلييى اه ييالم  والبييةدة نلييى الراهلييية الكةردقيية التارقضييية 

فييي  ميي  أ  ن تصيياء آثييار هييؤالء فييي تكييةقة الةركيية القةمييية ليييس (86األوربييية شضصييية)

اتراهيياتمم  بيي  ذليي  مكيياركة جييادة فييي جبيي  الكييةرد كةجييةد  عييالح الكييةرد بيياختالن

خيير  المريياورة  وفييي الة ييت نص يي   حضييار  وثقييافي منصييمرا فييي بةتقيية الثقافييات األ

ميي  أ  التيييار اه ييالمي البييالمي ال ب يياند القضييية  ،تمميييل للنضييال القييةمي الكييةرد 

بض الصية  تككي  ب  ن  مراجبة ب، قةمي والةهني كما ذكرناالهارها في نالكةردقة 

بةاجية نليى  توالقضيية الكةردقية لي ي نن حقيقة مة صما الكةفيني م  القضيية الكةردقية 

يا  وضدت من أنقيد القضياقا مألنما دخلت هةرا نال ، ند اه الم ال يا ي في هذا اآونة

ن  لم تكن أنقدها في البالم هرا كما تن أ بذل  المؤرخ الذائ  الصيت  في الكري األو   

لتيييار اه ييالمي اف ،ن  الكييةرد لي ييةا بةاجيية نلييى ميين الحييةل ليي  وال  ييةة ةر ييكي مين

ولييس لميا  ،نلى وج  البمةم ن يارة نين هياكي  كرتةنيية تاببية لل يلطة الةاكمية يالبالم

ميا   رارات نقدقة نقمانية منطلقية مين م ياد ء اه يالم البظيمية  وخيير مثيال نليى ذلي  
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تضليية عييةيصة منمييا نيين الةييدق  نيين  ضييية نالحيي  فييي عيية  اه ييالميين حييي  ال 

فل طين  م  أ  الذ  أعياب الصل يطينيين الق ياو  شييئا مقارنية بمأ يى الكيةرد  و ي م 

في قييى التيييار اه ييالمي تاببييا لقييرارات  ذليي  أل  ال ييلطة لمييا  يا يية مبادقيية ه ييرائي  

قةييارب الييدقن( ننييدما كييا   ميين الييرئيس البرا ييي )عييالح الييم قكةنييةا  ييد جبلييةأال ييلطة  

قرا   ثم جبلةل ) تالين( ببيد ضيزوة للكةقيت  بينميا كيا  الةيدق  نين القضيية الكةردقية ن

أو أ ي  مي  مالحظية التركييز  ةفي الصة  اه يالمية حيدقثا مضتصيرا فيي نصي  عيةص

أو ربمييا نرييد جةانييم نجابييية وذليي  ننييد الةييدق  نيين التيييارات  ،نلييى الرةانييم ال ييل ية

ج ييم  مييا هييي نال ةبم الكييةرد   وأ  الةركيية القةمييياه ييالمية  وكأنمييا هييي تمثيي  الكيي

ن  أمكيين  وهييم قغضيية  الطييرن نيين  لضرقييم نيين كةرد ييتا   قرييم مةاربتيي  وهييرد

قيزاح وأ  ، عيل نضالما الطةق   نن  البد للمناخ الكةرد  أ  قبةد نلى ه يبت  وجيلت  وأ

مي وبييين والةييس القيية ةهنيبييين الكييبةر اليي قرميي  بييين البتييي     وأ نني  ضيي اب التكييةق

قيادة القيةميين  وبرني مم نلمياء اليدقن الاهقما  الكيصان ذ  التيأثير الثابيت  وذلي  برميةد 

 " مم وزقن"في ملةت    رانقن تصاء برمةد الصيل ةن الةا بي أحمد الضاني   وما طرل 

                            ؟ ثم ماذا عن اإلسالم السياسي

 ي ييالم  قنصصيي  تمامييا نيين التيييار اهأ كةرد ييتا   ييالم ال يا ييى فيييقن غييى لإ

فكييار المبل يية ضييير   قكيي  نيين نقيي   األأو ،ناحييية االقدلةجييية والمنمريييةالميين  يالبييالم

  أنلمياء الكيةرد  ة يدر يفي  أل ،ئصي االمنا  ة للمناخ الكيةرد  اليذ  لي  ه يبتي  وخص

فكييار األدوا   ق ييتةرأقييدبروا شييؤونمم البقدقيية والدقنييية  ولييم ق ليي  بمييم الرميي  الييى درجيية 

خير  النائيية التيى   هذل الةالة تنط ق نلى ال يئات األنثم ، خر والصتاو  من ال يئات األ

 ييا آ ييا وآ  مثي  بيالد جنيةب شيري لالرمي  وانتكيار ي  وتصكيت لآفيما ضةالة البلم وض

 ،ما كةرد تا  فمى ممد البليم والبلمياءب، أعقاا وضيرها من األيفرققأالصغر  وجنةب 

تييراث ثيير  وثقافيية  وعييي  ذأشييبم  ى  ق قييأفميي  قبقيي   ،قافييات والةضيياراتري الثأو

 ،نليى ضييرلنالية انية متر يضة فيى نميق التيارقخ  نن ينرققة وتارقخ مترذر  وحضيارة 

دل ائيم ونق يالكي  فين  يطرا لمبرفية اه يو مثق  حص  فأبةل نلى ر ائ  م تملكة  قو

  ال قكييغ  نص يي  أ يا يييالم ال  ييقن غييى لإ   ييرب الييى الكييط  والغلييةأهييذا و   ئييوم اد

 يالمية المثاليية ت اههيااتر تياء بميا تيرددل ببيض االنبكبارات فارضة ببيدة نن الةا ي   

لةجيةد ل التى تةص  ي  قةاف  نلى المبانأدبيات الةا   المصروي  ب  قن غى أالنائية نن 

د    االنكيييغال بتلييي  الكيييبارات دقييين ثقافتييي  وحضيييارت  وتارقضييي  وتراثييي    الكيييةرد

حرب مين أهى  يوالت دولتما الةهنية والقةمية ي وف ،االتراهات التى تمل  كيانا م تقال

مة مثال الى مصمةم األ نندما تدنة يفم، راضيما و يادتماأاالتراهات القةمية نلى وحدة 

 نالميية نميال اه يم  األأ  رفي  الكيبارات مين أنميا تيدرن ال قضيرها ذلي   أل الةاحدة

 ي ييالم ال يا يي  قةيياول اهأمييا ، أرميياد يو نصضيية فييأ واد  يةة فييكننمييا عييي يفيي يوهيي

وذليي    أني  بيذل  قرتكيم خطيإف اليدنةة اليى ذلي   يالكيةرد  مكياركة تلي  االتراهيات في

 الم يتقلة التاببية للدولية الةهنيية والقةميية لةجةد الصري البظيم بين وا   تل  االتراهيات 

  ق ةي  نين ببيد أ ي يالم ال يا ي غيى لإليذا قن وبين الةا   الكةرد  المرمةل مصييرل 

  الظييرون الدولييية ال ، نللتةييرر ميين الب ةدقيية والظلييم وا بييى قرميي  الكييتات الكييةرد  

ذا اتضيييذ هاببيييا متزمتيييا ببييييدا نييين الرفيييق نوخاعييية   ي يييالم ال يا يييبةجيييةد اه رضيييمت

ث احييدأومرانيياة الظييرون الة ا يية  وهييذل التقل ييات المصاجئيية ظمييرت وت لييةرت ببييد 

البيام ضيمن دائيرة االرهياب  ي يالم ال يا يدرا  اهنحيي  تيم  مرقكيا أ يفي تم ر(  88)

 يال يا  ي المجزء من التيار اه يننأ - الكةرد  جزء من ي الم ال يا واهي، الدول

بيين التيي كانيت حيداث ألو  يالميين الكيةرد وهيذا بيانتران اه _ال قمكن فصل   يالبالم



 7 

 " ييالمنصييار اهأجمانيية " ييالمى الم ييلح التيييار اه الكةرد ييتانى وبييين ياالتةيياد الييةهن

ي التيي وخاعيية ببييد تليي  البمليييات التضرق يييـة  ينييالم البييالماه ير ييضت هييذل الةقيقيية فيي

 الم لح  ي الم ال يا ن  ت الى اه

فييى الييدنةة الييى هيكليية  يمس الةاجيية الييى تةحيييد خطابيي  ال يا ييأ  الكييةرد بيين 

 رربيية الةضييارقة القصيييرة الييى الضييياب والتييي  دارقيية بةييي  ال قبييري هييذل التن يا يية 

تط يقيا لم يادا اال يالم    قيدرن هيذل الةقيقية   ي  ضييرل أ ي يالم ال يا يوكا  قن غى لإ

دانية الى المصالح الكلية البامة  حيي  بيذل  ال تتكيرر المآ يي والرزاقيا المبروفية فيي ال

 ز  الم كي ةتارقضنا الم

لربودمددةو وسالسددذ الددل  واليلددمو ومددر  لندد ه اددلا اليددرر مت ددرر مددن   ددال  ا 

ن اليددرو  إفدد ،م كمددف فهددلا لدديش بددل  شدد نبرمددا ال رمددة ومصدديا الر الددةو  مددا مددن 

 رمخها تجي  حسن االختيار لمن مسوسها.  الواعية لت

 يا ييي وشييبةر وهنييي وحييس  ي ييالم ال يا ييي بييأمس الةاجيية الييى ونيي  اهإ

الييذ  أنييدم ميي  الكييميد  ييبيد  "فممييي لريييكا  " ييةمي  وليييس فييي ذليي  خليي  نقييد   فقييد

وملةيد أكثير  ،أكثير مين الكصياركيافر   فمميي ن   ولقد  ال  بد بييرا  بةقي  "ابيرا  ملةد

  قكيي  أحييد فييي تييدقن الكييميد  ييبيد بيييرا  فميي (،20")ميين الملةييدقن  ولكنيي  كييرد  جيييد

 يا ييي كاميي   ناهييي  نيين الييةنى الييدقني  يونقيدتيي ؟  وهييذا المة يي  قييدل نلييى ونيي

 يالم  أ  (     ظميةر اهلى   نلي  و لم  قذكرني بما جر  لر ةل )عوالبقد   حي

المظليةم  وردب الظيالم  فكيارن فيي   ة ةمياً لمناعير أقام الراهلية  حي  نقد البرب حلصا

( وببييد أ  ظميير اه ييالم   ييال فييي حقيي   أ  ذليي  الةليي  لى   نلييي  و ييلمالر ييةل )عيي

حلصيا فيى دار ن يد  بين جيدنا  ميا  ةمتيلقد شمدت مي  نمي المبرون قةل  الصضةل "

فميال كيا  للكيةرد حلي   (28) " ج يت يالم ألاه يولة دنييت في حمر النبم  ي  لأحم أ

خطير مين أبي  ضيد ميا هية  لم الداخليية اظيمليس فىالة ةن ضيد ال  ةمى كةل  الصضةل 

ال  يننين ،الكيةرد  ثقافييا وحضيارقا وتارقضييا وهة الغزو الذ  قروم  ةق الةجيةد ذل  

  ب  ك  ميا جب تيى  يطةر نقدقية يال يا  ي المالتيار اه ي صد بمذل الكلمات الطبن فأ

أ   -دبييات هيذا ال يل  االقيدلةجى  ألني أنيادة النظير فيى نشييان  اليى أنلما تيدف  ببيض 

( وذلي  22فيى كنمي  قضنيق اليةنى القيةمى  وققتي  الكيبةر اليةهنى ) -ا تصاء هذا ال لةن

لصميا ببيض أرجية المزرككة  ا ائ  الصغيرة الضرنلى ببض ال ي الم ال يا لتبةق  اه

 ،عييالأوال نلميا  عيالة نلميية أال تتضيمن  نلى عةرة مبل يات جياهزة  يالمثقصين  وه

قضالصي   ل ييا  خييرآومين الكييط  فرضيما نلييى وا ي   نميا ر يائ  منا يي ة لةا بميا ومناخمييا ن

لةصيي  ال يييت  يووهنيي ي ييةم يلييى عيينانة ونيينمس الةاجيية أبيي  فييالةا   الكييةرد و ال ييا 

ميين ا ييتراتيريات الييدول المريياورة التييى تةيياول فييى كيي  خطييةة ميين خطةاتمييا الكييةرد  

لصية آوالمت ة فيميا بينميا هةكةرد تا   تل  الدول المتناي ف  القضاء نلى الةج  الةضار

  الترربيية أدرن مليييا أل ي ييالم ال يا ييوليية فكيير اه ،ثيييرت القضييية الكةردقييةأذا نفيمييا 

 كثير ألييس أل  شيب يت    يكثر مما هة فى عيالح التييار القيةمأعالة   يف يدقة هالكةر

  ولييس ي  ققني  جمميةرل بطرحي  ال يا يألية ا يتطاب فبيال  ،تيية لي آب  أل  الصرعة مة

هة اليذ  حصي   ي  التيار القةمأألن  من الةقائق المطلقة  هذا تمميكا لدور التيار القةمى 

 تنياب بي  ال  يرحي  ال يا يه  ضيرلييس فيى ف قا وتارقضييا للكةرد وجةدل ثقافيا وحضار

  أهة اليذ   يصية  للكيةرد وجيةدل  الةضيار   مي   يالقةم ي  الةنأالبقةل الةانية 

  يوالمنمري  نتيرية الصيراب الصكير زمات  الداخليية أمن  يال قزال قبان ي الم ال يا اه

ريد حيال للكيةرد نليى اخيتالن   قأفالذ  ال ق تطي  ح  مكاكل  الداخلية  كي  قمكين لي  

 ،فيري نص ي  نلينيا  قما  باالةا   اليذناكدل أ  ما نمذاه مم الدقنية والصكرقة وال يا ية  
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نميا فيى إرضيية  ولية وجيدت فأ تبالئية المدنةمة بقةة  ال لطة ال ترد لميا   األفكار االن

ييي  رقخ المبتزليية  حأكمييا حصيي  ذليي  فييى تيي وليين تكيية  لمييا رجبيية  ،لةظيية مييا  ييتزول

المبتزليية ميي   ييةتمم اختصييةا ميين     نال أبغييداد خليصيية الم ييلمين فيييبييا المييأمة   اا ييتبانة

الةجييةد  ليييس لضييب  مييذه مم الصكيير   بيي  ألنمييم فرضييةا المييذهم نلييى النيياا  فكانييت 

والبقي  ال يلطة   واهحتكيار الصيرد  فاشيلة    ق يراليرة كما ذكرنيا  ف يا ية الصكير النت

لما  ونبيادتمم نال أ  البقيةل  ينح تل  ال يا ة في تذلي  المناهضمن بداقة الطرقق   د تنر

بدقن ليبيكييةا الةانييية  تييدرن حقيقيية األميير  ولمييذا نرييد أ  القييادة الييدكتاتةرقين ضييير م ييت

 - نادقين في مرتمباتمم ببد التضلي نن مناع مم  ب   ي ذلة  كي  ميا فيي و يبمم اأفراد

لليذود نين أنص يمم ألنميم قيدركة   -  ليد جمليةولة كل  ذل   ةق شب مم كامال وتدمير ال

 مصيرهم المةتةم                    

     

 ماذا مرم  اإلسالم السياسى؟

ن  جمي  الةركات الإ المية تدنى أن  ترقد اهعالح   ةاء كا  نعيالحا فكرقيا أو 

مرمية فيميا أ  اجتمانيا او ا تصادقا او  يا يا  فاهعيالح ليم دنةتميا  نال أ  الةقيقية التيي ال

اه الم ال يا ي القركز نلى اهعالح الصكر   ققدر ميا قركيز نليى  منياحي أخير  كال يل  

ال يا ي وال يا ي واه تصاد   وذلي  أل  هيذا المنياح األخييرة هيي التيي  يتؤهلما لتضياهي 

 بذل  التيار القةمي والةهني من حي  األرضية ال يا يية والتيأثير ال يال    فاهعيالح الصكير 

مكييروب نييةقا   ق يي م مكيياك  وقبر يي  تطييةر اه ييالمي ال يا ييي  فييال مييان  ميين وجييةد 

أعنان مضتلصة فكر ونقيدة  وذل  لتطير اه الم ال يا ي نلى األمام لتةاكم م يرة التييارات 

القةمية  ولمذا نندما قكة  اهعالح الصكر  مممة هامكية نند اه الم ال يا ي تترلى حينئيذ 

ار فييي المنظةميية القرآنييية والةدقثييية  ونذا مييا وجييدنا أ  نعييالح فكيير  ننييد هكاشيية هييذا التييي

اه الم ال يا ي فمة نعالح مقيد متةرد م رمج وفق منظةمتما ال راجامتيية  وبب يارة آخير  

نن  نعالح فكر  ح م المنظةمة الضارجية ل يئة ما  ولمذا نرد نلما اليدقن الكيةرد  وخاعية 

عييالح الصكيير  ح ييم المنظةميية القرآنييية  ببيييدا نيين نهييارات الكال يييكيين قركييزو  نلييى اه

في ملةمت  مم وزقين لةجيدنا أ    فلة تت بنا أحمد الضاني  الكةرد  خارجية وضرق ة نن الةا 

فيل ةفنا الةا بي قنطلق من منظةمة القرآنية  ق يتن   المبياني بنص ية   وهية واثيق مين نص ية   

رققية تصكييرة  وم يار مكيرونة  مي  ونيية اليد يق ضير مبةل نلى أدوات خارجية تةدد لية ه

لمناخة المضطرب آنذان وكأنة ق دو لي أ  نال يالم ال يا يي ال ققيدر نليى القييام بيذل    ألنية 

تيار من الكتات المثقصين  ولمذ    ا  ترد بينمم نالميا بمبنيى الكلمية   وهية قةمي  فيي الة يت 

صةضييي الدقنييية التييي نلةضييما أحيانييا فييي وهنيييا وح ييا  ةميييا مبت ييدال  ولبيي  النص يية شييبةرا 

المرتم  الكيةرد  قرتيد نليى هيذا الصصيام النكدالمصيطنة ين المثقصيين ونلميا اليدقن  فيالمثقصة  

وهم أه  التقمييل والترميي   حصظيةا مين كي  فين  يطرا قتطاولة  نليى نلماءاليدقن مين اهي  

اا مين تبليم اليدقن، فيإ  التصتيل والتةقيق  وقزدرو  ب ضانتمم  ليس  صد  هنا أ  نمن  الني

اليدقن ملكيا مكيانا لمين هيم ودب، تبلم الدقن ن ادة، نال أن  في الة ت نص   قرم أ  ال نرب  

وخاعة نذا كا  األمر متبلقا بالبقائد وبالقضاقا الضطيرة، ولة تت بنا ما  دم  اه الم ال يا يي 

الح الصكييير  فمييية ال ق ييياو  ميييا  يييام بييي  نيييالم واحيييد مييين نلمييياء الكيييةرد مييين حيييي  اهعييي

واالجتماني، وننني أ صيد ببلمياء الكيةرد أولئي  اليذقن لميم  يدم را يضة فيي نليةم اليدقن، مي  

ر يائ  مبينية،  شبةر  ةمي مبتدل للةصاظ نلى الةجةد الكةرد  ثقافيا وحضارقا  ن  ترجمية

ونكر أقدولةجيات فكرقة مبينة ترتد نلى منياخ آخير لي  خصائصي  ومميزاتي ، بةيي  قصيطدم 

الةا يي  الكييةرد  الييذ  ليي  مالب ييات  وظروفيي ، ال قمكيين نييد ذليي  نعييالحا، بيي  هيية ذليي  ميي  

نعالح جزئي قضدم مصلةة فئة مبينة، فقد قكة  من زاوقة أخر  نضرارا بالمصلةة البامية 
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للمناخ الكةرد  الذ  ل  ظروف  الة ا ة والمتقل ة، ولييس البييم فيي ترجمية الر يائ  ونكير 

ا التيي تضيدم جميات أخير  خارجيية، تبياد  أشيد البيداء للةجيةد الثقافة، ب  البيم فيي نةنيتمي

   الكةرد  بإهارل القةمي والةهني والتأرقضي والرغرافي 

 ثم ماذا بر  ذلك ؟

ن ا  الكةرد  متط   نلى حم اليدقن  ذلي  اليدقن اليذ  تبلمي  فيى الصيغر مين   اهن

الصةضييى الدقنييية ميين ماميي   وال قبييرن مناخيي  الييدقنى هييذل ن رقتيي  وم ييردل الصييغير نلييى قييد 

ف ييدت نلييي  حقيقيية دقنيي  أالمييذاهم والةركييات والرمانييات التييى شييةهت نلييي  جمييال الييدقن  و

لى ذل  المناخ اليدقنى نثيرل الروحى ال يكةلةجى  ال بد من نةدة  رقبة أضبصت تأونقيدت  و

صييطنبة خال يييات المال بيييد نيين عييضم الةزبييية  وضةضيياء االنكييقا ات الدقنييية  واأل االميياد

خيير  ال نبييرن الصييادي ميين أالمتكلصيية  والنصيياي الييدقنى االجتمييانى  حييي  ضييدونا فييى ضربيية 

ت نليى المنياخ الكييةرد  أولئي  ب يي م هيذل التييارات ال يا ييية الدقنيية التيى هييرأالكياذب  كي  

قضتلي  نين  امتماتصية تبكيس وا بيا مبينيقدلةجيات أة وبيفكارا ضرأالدقنى المادا  حاملة مبما 

 لكةرد  المضطرب ه يبة الةا   ا

تراهيييياتمم الدقنييييية والصكرقيييية اختالن ابيييي -هييييذل المرحليييية المتذبذبيييية ي  الكييييةرد فيييين

 يالتييارقض للةصيياظ نلييى وجييةدل يووهنيي ي ييةم يلييى عيينانة ونيينلةجييية بييأمس الةاجيية دقواأل

نظميية الممرييية  وال قمكيين ري للييزوال واالنصييمار ميين   يي  األمبييال  والةضييار يوالثقيياف

هية  يوالقيةم يهيذا المكيروب  فياألمن اليةهن دفكيار خارجيية تبانيأطة الةصاظ نلى ذلي  بةا ي

 افضي   فلية  ارنيأنصة الذكر  بي  حتيى الةيياة الدقنيية  يتكة  الذ   يةص  لنا تل  المصردات اآ

ة الدقنيية  حيي  اميد  تطيةرت الةيي أ ليى نبين فترة ال بثيين وفترة الترربة الكةردقة لةجيدنا 

مييد  تقييدمت الةييياة الةزبييية وال يا ييية ميي  هييذل  أ لييى نخصصييت لمييا مريياالت وا ييبة  و

الظرون القا ية والبةقصة  و هذا بانتران الةفةد الزائرة لكةرد تا  من الغيربيين وببيض 

  الدول البربية
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 الهوامش

قيال لميا قولقم البماد  ن  ة نلى مدقنة كةردقة  دقمة في جنيةب كةرد يتا   (8

  تاببة لمةافظة دهةن ، وهي اآ بالكةردقة آميد 

ة، وهيي لغية الكةردقيلبا "روكياني   ي"الر بني مضتصر رأا البين بمبنى  (2

   رقة تق  في ضرب كةرد تا 

وهيي تلصي  بميرا ،  ،حرا  منطقية كةردقية تقي  فيي شيمال ضيرب كةرد يتا  (3

ممييد الةضييارات والثقافييات، وم ييق  رأا نبييراهيم نلييي  ال ييالم، ومركييز 

 د من أ دم المد  في التارقخ الصابئة في ضابر الزمن، تب

سددالمية فددي تركياوحا ددراا وما دديها ال ركددات االأحمييد نييةر    ،النبيمييي (1

 8رد   دار ال كيير  ه)األ دراسة حو  الصراه بين ال من وال ولة في تركيا

  10ب م(8663  ـه8183 

  76ب المرجع السابا (1

مقال  م(2008 ـه8122 البدد الباشر  ال نة الضام ة ماليزقا،) التج م مرلة  (9

مييام النةر ييي وظمييةر القةميييات بييين الييدكتةر لييي   ييبةد جا ييم حييةل اه

   19عالة والتةد  باأل

في ببض الدرا ات التي  ام بما مصكرو  ن يالمية  كيةرد وهذا ما نالحظ    (7

حةل الكيخ  بيد النةر ي، مي  نيدم ذكير الكييخ  يبيد بييرا ، لكةني   ةمييا 

ن هيؤالء اليدكتةر مة ين ن يد الةمييد، متطرفا وفيق منظيةمتمم الصكرقية، ومي

 وقكاركمم تارأ  الدكتةر مةمد  بيد رمضا  ال ةهي 

 مدقنة تق  جنةب كةرد تا   (1

)تييةنس، دار  م مدد  كددرد علددي المضيددا والءددية الددوال  السياسددي النصييراو   (6

  82م( ب8663الرنةب، د ه 

) بييييروت، دار البليييم  مدددلاار اإلسدددالميينبيييدو ، ن يييد اليييرحمن   (80

  8/127م( 8613، 3للمالقين، ه

  تةقيق أحمد ضراب اإلعالم بمناالر اإلسالمالبامر ، أبة الة ن     (88

  818-831م( ب8697هـ،8317) القاهرة، د ه دار الكتاب البربي، 

اإلرشددداد إلدددى الوالدددع اصدلدددة فدددي   دددو  الريييةقني، أبييية المبيييالي   (82

، 2  أ يييييييبد تمييييييييم )بييييييييروت، مؤ  ييييييية الكتيييييييم الثقافيييييييية، هاالعتيددددددداد

  217م( ب8662هـ،8183
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تةقييق   الملدذ والن دذالكمر تاني، ن د الكرقم بين أبيي بكير أحميد   (83

  202-8/66هـ( 8101مةمد  يد كيالني ) بيروت، دار المبرفة، 

 م( بمصر 8621 نة ) أ س الكيخ ح ن ال نا هذل الرمانة (81

و يييد تأ يييس الةيييزب اه يييالمي البرا يييي كغطييياء  يا يييي للرمانييية  (81

قرل في لند ، ول  اآ  دور  يا ي مميم فيي م(، كا  م8616اهخةانية  نة )

 البراي الردقد 

ندد وح حددو  ال ركددة اإلسددالمية فددي ظددذ الت ددوالت ال وليددة و  مددة  (89

، 8)الةالقات المتةدة األمرقكية، المبميد البيالمي للصكير اه يالمي، هالخليج 

ببنييةا   ببييد حييرب الضليييج م ييتق   البميي   م( مقييال لطيياري األنظمييي8668

 براي اه المي في ال

)ماليزقا، ال نة الةادقية نكيرة،  رامة اإلسالم "ئاال  ئيسالم" مرلة (87

م(  شيياهة هييةرامي  مالحظييات حييةل الصكيير 8669هييـ،8187البييدد الثيياني، 

  88م  ب8610م نلى  نة 8613القةمي الكرد  من  نة 

)ماليزقا، ال نة الةادقة نكيرة، مجلة رامة اإلسالم "ئاال  ئيسالم"  (81

م(  اليييدكتةر كييياول ن يييد    أخطييياء قريييم 8661هيييـ، 8181البيييدد الرابييي ، 

  1تصةيةما ب

  38  مقال الدكتةر لي   بةد بالتج م مرلة  (81

المييال  جييةاد   كةرد ييتا  وهيين وشييبم بييدو  دولة)لنييد   مط بيية  (02

  39م( ب 8611كردولةجيا  

وميييا  71)د ه ت دار المبرفييية( بفيدددف السددديرح  الغزاليييي  مةميييد  (08

 ببدها 

تكيأة للمغرضيين ومصينصي األحكيام القا يية،  حتى ال قكية  كالمييو (00

فإني ال أ صد اه الم كبقيدة من وضي  نلميي مبصيةم، بي  أ صيد بيذل  تلي  

التصةرات المكة با م اه الم، والتي تربي  القةميية وحيم اليةهن، واليذود 

 نن  من الراهلية، م  أ  اه الم بر ء من هذا كل  
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