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ناوِمْن َتْغفًُرُه،وهَؼوُذابهلِلِمْنُُشوِرٔأهُْفس ٍ َتِؼیُنُوووَس ْ َمُدُهووَس ْ احلَْمَدهلِلََنْ انَّ

.ؤأْشَيُدٔأْن ،َوَمْنیُْضِلِلفاَلىاِدَيهَلُ هَلُ ِّئاِتٔأْغامِلنا،َمْنََيِْدِههللُافاَلُمِضلَّ َسی
دمحم .الاهَلٕاالهللُاؤأشيَُدٔأنَّ ًاَغبُدُهورُسوهُلُ

ُمسِلموَن ٕااّلؤأهُُتْ تُلاتِِووالتَُموتُنَّ َُّلواهللَاَحقَّ ااذليَنأَٓمنواات ائأَيه

ِمهناُم ِمْنهَْفٍسواِحدٍةوَخلََقِمهناَزوََجاوبَثَّ َُّلواَربَُُّكْاذليَخلََلُُكْ االنَّاُسات ائأَيه
َركيَبًارَِجااًلَكثرَیًاوِوساًءوا هللَااكَنػلیُُكْ َُّلواهللَااذليتَساَءلُوَنِبِووالاْرَحاَمٕانَّ ت

 ُذهُوبَُُكْ ویَْغِفْرلَُُكْ ٔأغاملَُُكْ ااذليَنأٓمنوااتلواهللَاوكُولواكَواًلَسدیَدًا،یُْصِلْحلَُُكْ ائأَيه
فََلْدفَاَزفَوَزًاَغظاميً َوَمْنیُِطعِهللَاورسوهَلُ

الاُموِر ٔأْصَدَقاحلَدیِثِكتاُبهللِا،وَخرَیالَيِديَىْدُيمحمٍدوَُشَّ ابؼُد:فٕانَّ ٔأمَّ

َضالٍَليفالنَّاِر. ِبْدػٍَةَضالََلٌ،وُُكَّ ُمْحَدثٍَةِبْدػٌَةوُُكَّ ُمْحَداثُُتا،وُُكَّ
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 ێنراوەکاوی جىێژیىەوەکەهیكاهەو َێما کىعجکغاوە بەکاَع

 ب. ف.  =   بەبێ قىێنی چاپکغصن

 ب. م.    =   بەبێ مێژووی چاپکغصن

 =    الپەڕە    ٌ       

 =    نـدت / الپەڕە  )لەؾەعچاوە عەعەبییەکاهضا(     م   

 =    ػایینی     ػ      

 =    کۆچی     کۆ   

 =    هجغي/ کۆچی  )لەؾەعچاوە عەعەبییەکاهضا(      ٌ    

 =   ئاماصەکغصوی       ئا   
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 موكیویوێڕەر 

 ەوحی ئیؿالمییع ػاعاوەی  چەمً و

ئەم  ،اهەوە بۆ ئایین لەؾەصەی بیؿخەمضا بۆجە صیاعصەیەوی جیهاویڕ صیاعصەی گە   

جینی  بەڵيى بەئاؾذ و ،صیاعصەیە جەهیا جایبەث هییە بەوۆمەڵگە ئیؿالمییەوان

هە صەڵێین  .اصەیی َەبىوەو َەیەیەَىصیكضا ئام جیاواػەوە لەصوهیای مەؾیخی و

 هەوە بۆ ئایین مەبەؾخمان ئەوە هییە جاهەواوی وۆمەڵگە بێ ئایین بىوبً وڕاگە

ێىەوە بۆ ئایین، ڕ زخێيی صیىەصا َەؾدیان هغصبێذ هە صەبێذ بگەەلەؾاجەو 

ئەم صیاعصەیە  .ی پێكىو یاهەوەیە جیاواػە لە ئایىضاعیی جەكلیضڕ بەڵيى ئەم گە

 .6ئاییىەوە بىوهێيی َۆقیاعاهەجغە بەپابەهض قىێىىەوجً و

اهەوە بۆ ئایین بيۆڵیىەوە، َەع ڕ واجێىیل صەماهەوێذ لەصیاعصەی گە   

چىهىە هاولێىاهەهە  ،ووی گغؿتی هاولێىاوی صیاعصەهە صەبیىەوەڕ ووبەع لەؾەعەجاوە 

 .ئەوەف وۆمەڵێً صەاللەث لەزۆ صەگغێذ اڤەو قیىغصهەوە َەیەوڕ پێىیؿتی بە

بەواجایەوی صی  ،ەف واصەواث هاولێىاهەهە بەصیلەث هەبێذخاڵەجێيی لەو جۆع 

َەع هاولێىاهێيی ئەو صیاعصەیە صەبێخە بەقێً لەو مەبەؾخەی جىێژەعی بۆ 

 لێيۆڵیىەوە لەو صیاعصەیە َاهضاوە.

                                                 
 

 -
 ،صەػگای چاپ و باڵوهغصهەوەی ئاعاؽ ،هالیزم لەهىعصؾخاهضاۆ یهاؾ و  ئیؿالم :مىؾڵیذ ئیرواوی1

 .24ٌ ػ،4002 ،رێَەول
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 ۆقيبیریی وع جا ئێؿخا ػاعاوەگەلێً بۆ ئەم صیاعصەیە لەهاوەهضە ئەواصیمیی و    

اجىوەع  هەیاعاوی ئەو  جىهضیل لەهێىان الیەهگغان و یۆهیهاو ،امیاعییەواهضا بەواَع

ێىاوی ئەو ػاعاواهە لەئاعاصایە لەو هاواهەی هە ػۆع  .صیاعصە ؾەباعەث بەبەواَع

ئیؿالمیی  ،ئیؿالمیی یابىووع  ،ژاهضهەوەی ئیؿالمییى ب :بەعگىێ صەهەون  باڵون و

 ،ەوحی ئیؿالمییع  ،ـۆعمی ئیؿالمیعی ،ەحی ئیؿالمیییئىؾىڵی ،ؾیاس ی

، بەمەف 6هىێگەعی... َخض ،بؼاڤی ئیؿالمیی ،عاصیياڵی ئیؿالمیی ،مەوی ئیؿال 

 ی ػۆع.ڕ هاولێىاهەهە بۆجە جێگای مكخىم

لەپێىاؾەی  و ەث هاوصەباثی)ئەلیاؽ یىوـ( ئەم صیاعصەیە بە ئىؾىڵی   

بؼاڤێىە هە صەیەوێذ یان  قل وۆ َەڵىێؿذ و و"ەجضا صەڵێذ: یئىؾىڵی

اقض ئەلؼەهىش ی( وەوى ع )  .2"ەوەَەوڵضەصاث زۆی بەبىەماوان ببەؾخێخ

بیریاعێيی ئیؿالمیی لەگەڵ ئەوەی ئەم صیاعصەیە بەهىێگەعیی ئیؿالمیی هاوصەباث، 

چیىەواوی ئیؿالم صەواجە بەقێً ىب ەث وڕ اهەوە بۆ بىەڕ زەؾڵەحی گە

َەمىو بؼووجىەوەیەوی هىێگەعی "ی صیاعصەهەو صەڵێذ: یلەجایبەجمەهض

ئەمە جایبەث هییە  .ەثڕ بۆ بىەچەو بىەاهەوە ڕ ۆهضا بغیخییە لەگەع لەهاوە

چیىە ىاهەوە بۆ بڕ جەهاهەث هىێگەعیی لەئەوعوپا بغیخیبىو لە گە ،بەئیؿالمەوە

                                                 
 

الطبعت  ،الاؾالميت وكضيت الضًملغاطيت اث: الخياع . خيضع ابغاَيم عليص .24َەمان ؾەعچاوە ٌ -1

 .42م ،9111بیروث  ،الثاهيت
 .26ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ ی:رواویئ ذڵیمىؾ -2
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ئەوەمان بۆ صەعصەهەوێذ هە  یوجەهەی ئەلؼەهىش  لە .6"ۆماهیەوانع هاوی و یۆ 

اهەوە بۆ ئایین زەؾڵەحی ئىؾىڵیەحی جێضایە هەن زىصی صیاعصەهە ڕ صیاعصەی گە

 اهە.ڕ ئەمەف خاڵەجێيی صیىامیيی گۆ  ،ەث بێذیئىؾىڵی

اهەوە بۆ ڕ ەوحی ؾیاس ی ئیؿالمیی صاوای گەع بەبۆ چىووی )هەجضەث ئاهغەیی(    

وۆمەاڵیەجیضا  ئابىوعیی و ژیاوی ؾیاؾیی و قەعیعەث لەخىهم و ئەؾڵی صیً و

ەحی ئیؿالمیی لەئیؿالمیی ؾیاس ی یصەواث، َەع بۆیە ػاعاوەی ئىؾىڵی

 .2"بەصیلەجترە

بەجەنها زەؾڵەجێً   ئەگەع ،ەوحی ئیؿالمییەع جەهیا زەؾڵەجێيی  ەثیئىؾىڵی

بایەدی ئەواصیمی لێيۆڵیىەوەهە  اەوحی ئیؿالمیی ئەو ع بىەیىە هاؾىامەی 

ەوحی ئیؿالمیی َاوچەعر ئەو ع گىماوی جێضاهییە پێكەهگی  .هەمضەبێخەوە

 (وػ;<=6 –<8=6)مالەصینی ئەؿؼاوی ەبؼووجىەوە چاهؿاػییە ئاییيیەیە هە ج

 ػ(:8<6 -:;=6)ەػا ع ەقیض ع و مىخەممەص (ػ:9<6 -<9=6)خەممەص عەبضە مى 

ئەوان صەیاهىیؿذ بىچیىەو بىەماواوی ئیؿالم لەگەڵ  ،ێبەعایەحی صەهەنع 

هەژاوەی پێكىەوجنی ئەوعوپا بگىهجێنن جا هاوۆوی لەهێىان وىلخىوعو 

ەوحی ئیؿالمیی َەمیكە زەؾڵەحی ع بەمەف  ،8ىهضا صعوؾذ هەبێذیَاوچەعزب

                                                 
 

 .42ٌ ە،عچاو ەؾ انمەَ :ص. خيضع ابغاَيم علي -1
 ی ر یقيبعۆ  یحەػاع ەو  ەیچاپساه ،مەهیە یچاپ ،كاصع ۆ ع ەؾ :ئا ،ثەاؾیؾ و ًیصهىؾەع:  ًەڵێمۆ ه -2

 .11ٌ (،ػ4000) ،رێولەَ
 .42ٌ ،ەعچاو ەؾ مانەَ :ص. خيضع ابغاَيم علي -3
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َەعوەوى چۆن زەؾڵەحی گكخگیری  .ەهگیضاوەجەوەع ەث جێیضا یىڵیئىؾ

 ەجً وڵَەمىو ئەماهە زەؾ .ەهگیضاوەجەوەع )قمىلی(و پیرۆػی )جلضیـ( جێیضا 

 ەوجە.ع هاگىهجێذ بەجەهیا زەؾڵەجێىیان بىغێخە هاؾىامەی ئەو 

( ةحى صالابىون )ع ػاوی( ئەم صیاعصەیە بە ەبیریاعی ئیؿالمیی )ص. یىؾف ئەللەع    

َەؾخاهەوە  ،بەالی ئەوەوە ئەم ػاعاوەیە ئاماژەیە بۆ بێضاعبىوهەوە ،وصەباثها

 .6یاهەوەی َۆف و بەئاگاَاجىەوە لەبێهۆش ڕ ابىون بغیخییە لەگەع  .لەزەوو مەؾتی

ؾەعجەم ػاعاوەواوی صی  )قێروۆ هغماهج( ػاعاوەی ئیؿالمیی ؾیاس ی و

اوی ئەو صیاعصەیە لەصیضی ئەوصا ػاعاوەی )ئیؿالمیزم( بۆ هاولێى ،وەالصەهێذ

مەبەؾخمان لەئیؿالمیزم ئەو جیۆعە یان " :لەوباعەوە صەڵێذ ،پەؾەهضو گىهجاوە

لەئاوامی ئەو َەواڵهەی لەالیەن هەؾێً یان  ئایضۆلۆجییە ؾیاؾییەیە هە

ەمضێذع  بەزىێىضهەوەی ؾەعچاوە  ،ێىسغاوێً یان بؼوجىەوەیەن وەبەَع

َەعس ێ ؾەعچاوە  بەواجایەوی صیىە صاهاوی .ؾەعەهییەواوی ئیؿالم

بەجاهە ؾەعچاوەی  ؾىهىەو ؿیلهی ئیؿالمی كىعئان و :ؾەعەهییەواوی ئیؿالم

جا  .صەعەهییەوان ە هاوزۆیی ویێىەبغصوی واڵث و پەیىەهضیڕ ؾیؿخەمی بە یاؾاو

                                                 
 

مىم یتالاؾالم ةحى صال -1  .99م م، ب، ف، ب، ،يوالاؾالمي العغب ًطالى  َو
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ئەو َەواڵهە چ لەؾەعەجاواوی مێژووی مىؾڵماهان بىوبً چ لەؾەعصەمی 

 .6"ۆهەمانڕ ئەم

هغماهج َەهضێً لەجىێژەعاوی عەملاوی  بەپێچەواهەی بۆچىووی قێروۆ   

ێىاوی ػاعاوەی ئیؿالمیی ؾیاس ی بەئەواصیمی صەػاهً  یەوحع پێیاهىایە  ،بەواَع

وەوە )ص. ع لەو  .ئیؿالمیی جەوػیـی ئایین بۆ مەؾەلە ؾیاؾییەوان صەواث

مەبەؾذ لەئیؿالمیی ؾیاس ی ئەو بؼاڤە " :ێذڵئەخمەص بەللاوی( صە

پێیاهىایە بۆ واعهغصهە ؾەع ئەم  وە صەگغن وؾیاؾیاهەیە هە لەئیؿالم ؾەعچا

 .2"اوی بگغهەصەؾذڕ عە صەبێذ صەؾەاڵحی خىهمیواك

ێىاوی ػاعاوەی ئیؿالمیی ؾیاؾیی     َەع لەو باعەوە )هیاػ ؾەعیض عەلی( بەواَع

ێىاوی " :بەگىهجاو صەػاهێذ و لەپێىاؾەی ئەو ػاعاوەصا صەڵێذ بغیخییە لەبەواَع

ەی بەؾیاؾیىغصوی ئایینی ؾن بغیخییە لەپغۆ یا .ؾیاؾیاهەی ئایینی ئیؿالم

 .8"ە ؾیاؾیەوانیبەعژەوەهضی صەؾەاڵث و ئیؿالم بۆ ئاماهج و

لەَەعصوو پێىاؾەهەصا مەؾەلەی مىماعەؾەهغصوی واعی ؾیاؾیی لەالیەن   

وای ئێمە ػاعاوەی ئیؿالمیی ؾیاس ی ڕ بەب .ەوحی ئیؿالمییەوە بەَەهض گیراوەع 

                                                 
 

 ،مەعصەؾ یزص ەپ و چاپ یػگاەص یواوەوهغاو اڵ بەل ،زمیؿالمیئ ەیاعصیص المؿیئ یىغصوییاؾیؾەب -1

 .92 -92ٌ ،ػ4002 یماوێؾل
 .412ٌ ،ەعحاو ەؾ مانەَ :عەهىوؾ ًێەڵمۆ ه :ەل -2
 یماوێؾل ،(ن ن ی) ی اع یقۆ َ رویب یبەهخەم یواوەوهغاو اڵ ب ،یاس یؾ یؿالمیئ ەل ەو ەىۆڵیىێل -3

 .2ٌ ،ػ4002
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 ،ثاحی ئیؿالمیی بەجەنها واعی ؾیاس ی هاوەو ع چىهىە  ،جەواو بەصیلەث هییە

ەوجە لەؾەع ئەوە ع ئەمەف بەو ماهایەی ئەو  .یەیكخگیر گەوجە ع زەؾڵەجێيی ئەو 

ی یپێضاصەگغێذ هە ئیؿالم ئاییيێيی گكخگیرەو بەجەهیا پەیىەؾذ هییە بەپەیىەهض

ی هێىان یێىسؿخنی پەیىەهضع بەڵيى ئەعهێيی جغی ئایین  ،هێىان جان و زىا

ۆڵی ػیاجغ ع ئیؿالمیی صەزىاػێذ ئایین  یەوحع  ،ۆمەڵگەو صەؾەاڵجەجاهەواوی و

وىلخىوعی ؾەصان  ،ای صەیان صەقڕ وەوە ؾەعەع لەو  ێذ وڕ لەوۆمەڵگەصا بگێ

 ؾاڵەی صەؾەاڵحی ئیؿالمیی بەهمىوهە صەَێيىەوە.

ەوحی ئیؿالمیی ڕ هاع لىیـ( جىێژەعاوی زۆعئاوا لەبەصخاڵیبىون لەع )بە   

ضا یصەبێذ لەواحی بەواع َێىاوی وقەی ئیؿالمی ،ای ئەوو ڕ بەب. ئاگاصاعصەواجەوە

ئەوەمان لەبەعچاو بێذ هە لەئیؿالمیی هالؾیىیضا ؾىىوعێيی جیاهەعەوە 

ئەو خاڵەجەف بۆجە زەؾڵەجێيی صیاعی  ،صەوڵەجضا هەبىوە گەوث وؼ لەهێىان م

 .6ەزىەگغجً لەؾیاؾیبىووی ئەو گغوپاهە واعێيی هابەجێیەع بەمەف  ،ئیؿالم

ەوجێيی ع ەوحی ئیؿالمیی صابەقضەبێذ بەؾەع چەهض ع ەوی جغەوە زىصی لەالی   

بەاڵم  ،ەوی واعی ؾیاس ی هاهەنڕ ( پێ2جیاواػ لەقێىاػی واعهغصن )وۆمەڵەی هىوع

                                                 
 

صاع كغطبت لليكغ والخىزيم  ی،الطبعت الاول ،اَيم قخاغ جغحمت: ص. اب ،لغت الؿياؾت في الاؾالم -1

 .90م ،9116 ،والابدار
 ی،تێع ەىێػع ەصام( ػ9120 -9726) یهىعس  ضیعەؾ ییەؿالمیئ یوەڵەیەمۆ ه :هىوع ەڵەیمۆ ه -2

 و یماوئی  ەجەباب و عوون ەص ەیو ەىغصهکپا ەب نەصەضیگغهى اجغیػ  وییەه یاس یؾ ی واع ەب انیواڕ ب
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ەوحی ئیؿالمیی بەئیؿالمیی ؾیاؾیی هاوػەص ع ئەگەع  .ەوحی ئیؿالمییڕ بەقێىً لە

 پۆلێن بىەیً؟!.ئەی وۆمەڵەی هىوعو َاوقێىەواوی لەژێغ وام زاهەصا  ،بىەیً

ئێمە وۆمەڵێً پێىاؾەی جیاواػمان بەهمىوهە وەعگغث مەبەؾخمان    

اهەی لەهێىان جىێژەعاهضا صەعباعەی ئەو صیاعصەیە یئاماژەهغصهێً بىو بەو جیاواػی

ێىاوی ئەو  اصەیەن ئاقىایەحیع َاوواث ویؿخمان جا  ،َەیە لەگەڵ بەواَع

هییە بەلێيۆڵیىەوە صەعباعەی  ئەم جىێژیىەوەیە جایبەث .چەمىەصا پەیضابىەیً

بەڵيى جایبەجە بەلێيۆڵیىەوە لەالیەوی مێژوویی  ،ەوحی ئیؿالمییع ػاعاوەی  و چەمً

ۆقىییە ع  قىێيێيی صیاعی مەوصای جىێژیىەوەهەو بەعچاو ئەو صیاعصەیە لەواث و

 لەؾەع ئەو صیاعصەیەی جىێژیىەوەی لەباعەوە صەهەیً.

لەم جىێژیىەوەصا  المیی بەگىهجاو صەػاهین وەوحی ئیؿع ووی مێژووییەوە ڕ ئێمە لە   

اهەوەیە بۆ ئایینی ئیؿالم ڕ مەبەؾخیكمان لێی صیاعصەی گە ،بەواعیضێىین

واهینی لەئیؿالمەوە ڕهەجێیضا َەڵگغی ئەم بیرە صیضو جێ ،بەقێىەیەوی هىێ 

لەؾەع ئەوە پێضاصەگغێذ هە ئایین بەعهامەیەوی گكخگیرە  ؾەعچاوە صەگغێذ و

ەوجە َەوڵی بۆ صەصاث صەؾەاڵث ع ل لەو ئاماهجاهەی ئەم یەهێىی .بۆ ژیان

ەوی ئەو ڕ جێیضا بەپێی قەعیعەحی ئیؿالم پەی گغجىەصەؾخە بەقێىەیەن هە

ئەو ػاعاوەیەف لەبەعامبەع ئیؿالمیی جەكلیضی بەواعصەَێىین  .صەؾەاڵجە صەواث

                                                                                                                                 
 
الطبعت الخامؿت  ،غةناملىؾىعت امليؿغة في الاصًان واملظاَب والاخؼاب املعا ە:واهڕ ب ،نواییەخعۆ 

  .642م ،4006عياض  ،مىلدت ومىؾعت
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زىصاو  ی جان ویهەبغیخییە لەو جۆعە ئیؿالمەجییەی لەچىاعچێىەی پەیىەهض

 هەعیتی وۆمەاڵیەحی صەعهاچێذ. َەهضێ

وقەی )ئیؿالمیی( صەبێخە  ،ەوثع واجێىیل وقەی )ئیؿالمیی( صەزەیىە پاڵ    

ەوجە َەڵگغی ئایضۆلۆژیای ع ئەمەف بەو ماهایە صێذ هە ئەو  .ەوثع ئاوەڵىاو بۆ 

 ،َەع وەوى چۆن ئەگەع هەؾێً َەڵگغی ئایضۆلۆژیای ماعهؿیزم بێذ ،ئیؿالمە

 پێیضەوجغێ )ماعهس ی(.
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 مدووهیوێڕەڕ 

 یكەی واعی ئیؿالمیی لەباقىوعی هىعصؾخانڕ 

ەڵضان و     ەوحی ئیؿالمیی ع یكەی مێژوویی ع ئەگەع بماهەوێذ باؽ لەؾەَع

 .ػەخمەجە بخىاهین ؾەعەجایەوی بۆ صیاعی بىەیً ،لەباقىوعی وىعصؾخان بىەیً

ەڵضاوی ؾ ەعهجی صوو َۆواعی گغهگ صەبێذ بۆ قاعەػابىون لەؾەعەجاواوی ؾەَع

ەوحی ئیؿالمیی لەجەواوی جیهاوی ئیؿالمیی و وىعصؾخان ع واعیگەع لەؾەع  و

ەوحی ئیؿالمیی َاوچەعر ئەو ع ی یەهەمیان ئەوەیە هە پێكەهگی یواعیگەع  .بضەیً

ػ( و  ;<=6-<8=6هە جەمالەصینی ئەؿؼاوی ) بؼووجىەوە چاهؿاػییە ئاییيیەیە

ػ(  :8<6- :;=6ەػا )ع ەقیض ع و مىخەممەص ػ( :9<6-<9=6مىخەممەص عەبضە )

ێبەعایەحی صەهەنع 
6. 

ئەو بیرمەهضاهە لەؾەعەجاواوی ؾەصەی کاعیگەعیی  یەکەمیان:ی یواعیگەع    

ی ی( هەوجۆجە ژێغ واعیگەع 2)مەالی گەوعەی وۆیە ،بیؿخەم گەیكخۆجە وىعصؾخان

                                                 
 

 .42ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ :ص. خيضع ابغاَيم علي -1
 ەل( ػ9722) ڵیؾا ۆیی،ه یلەح صەؾعەئ ڕیهى  ڵاڵبضو ەع ڕیهى  صەمىخمم ۆیە:ه ەیوع ەگ یل ەم -2

 ،ًىێوجاعز ژو ێكىى ێپ ەخێبەص یباوو ەیگێحەل یحیەل ەم ەیجاػ یئ یعگغجنەو  یصوا ،ەىبىو یصاەل ۆیەه

 یهضامەئ( ػ9192) ڵیؾا ە،بىو  ینییئا ەیوع ەگ یچاهؿاػێي ۆیە،ه ییمىفخ ەبێخەص( ػ9194) ڵیؾا

 ە،بىو  عێراق یاهضوع ػ ەصام یوەهجىمەئ یهضامەئ( ػ9142) ڵیؾا و ڵمىؾ یحیەال یو  یوەهجىمەئ

 یلهیف ڵ ئىؾى  یػاوؿت ،ریفؿەج ی:واوەبىاع ەل ەیەَ یىوس ىؾدەص چاپىغاوو  یمەَعەب (44) ەیىیهؼ 

 ۆب ە،هغصوو  ییضوایچۆ ه (ػ9126 یمەهیە ینیحكغ  99) ەل ە،هغاو ۆ َ و نۆریچ ەڕ،روباو یب ی،ؿالمیئ

حىاص فلي  ە:واهڕ ب یواوەپێز ەب ەمەَعەب و یػاوؿت یجىاها وییەجیەؾاەه وەئ ەیعباع ەص اجغیػ  ییاع یػاه



ییلئیدریسس یوه  16

 

 

 حیاجەهاهەث ئاو  ،باهگەقەی چاهؿاػیی ئایینی صەهغص ئەم بیرە هىێیاهەو

مىخەممەص عەبضەو  زىاؾخىوە هە زىا لەگەڵ جەمالەصینی ئەؿؼاوی و

ێىماییەواوی ئیؿالم بۆ زەڵيی ع جا  ،وۆیاهبياجەوە صاەػاع قیض عەمىخەممەص 

مەالی گەوعەی وۆیە لەگەڵ ئەو بیرمەهضاهە لەچەهض  .6بىىوؾىەوە

 ابىوە.ڕ مەؾەلەیەهضا َاو 

لەئایین  جێگەیكتن ؾىهىەث و اهەوە بۆ كىعئان وڕ باهگەقەی گە -6

 بەَەمان جێگەیكخنی پێكین.

جیهاوی  یپاقيۆیەجی ەوش ی صواهەوجىویی وع َەوڵضان بۆ چاعەؾەعهغصوی  -2

 ئیؿالمیی.

ەبگەعایی و یؼیی مىؾىڵماهان وڕ باهگەقەی یەه -8  صووعهەوجىەوە لەمەَػ

 قىێىىەوجنی وىێغاهە.

اؾخەهغصوی َەوڵەوان بۆ پاعێؼگاعیی لەئیؿالم و مىؾىڵماهان ڕ ئا یپێىیؿخی -9

بەعەهگاعبىوهەوەی ئیؿخعماع و
2. 

                                                                                                                                 
 

 ،وليت الكغيعت ،عؾالت ماحؿخیر ،العلميت ٍلي وحهىصجبً عبضهللا ال مدمـضضعي: يخىم چعلي ال

 .9110ؾىت  ،حامعت بغضاص
  .72ٌ ەی پێكىو،عچاو ەؾ -1
 .994ٌ ەی پێكىو،عچاو ەؾ -2
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ی ئەو ی( هەوجۆجە ژێغ واعیگەع 6بەَەمان قێىە )قێش مىخممەصی زاڵ   

 ای ئەوەی چەهضیً وجاعی صەعباعەی جەمالەصینی ئەؿؼاوی وڕ بیرمەهضاهەو ؾەعە

بەگىجەی زۆی لەهىؾینی جەؿؿیرەهەیضا  ،ەػا هىؾیىەع ەقیض ع مىخەممەص 

 .2و بیرمەهضاهە وەعگغجىوەبەپلەی یەهەم ؾىوصی لەبۆچىوهەواوی ئە

 ،ػ(صا29<6َەڵىەقاهضهەوەی زیالؿەحی ئیؿالمییە لە ) :ی صووەمیانیواعیگەع    

 ،ەحی زیالؿەحی عىؾماوی بۆچىووی جىصا َەبىوەیَەعچەهضە لەؾەع قەععی

چىهىە زیالؿەث  ،بەاڵم َەڵىەقاهضهەوەی بەگىعػێيی واعیگەع ئەژماعصەهغێ 

 .8ی مىؾىڵماهان بىو یۆخع ەمؼێيی ع 

َەڵىەقاهضهەوەی زیالؿەث َەلێيی همىوهەیی بىو بۆ باهگەقەواعاوی    

ی ؾەع ئیؿالمە لەالیەن بێ یَەڵىەقاهضهەوەی زیالؿەث بىچیىەی مەجغؾ"

                                                 
 

 صەممەمىخمەل  ڕیهى  زاڵ نیمەئ یهىڕ  ییلەع یهىڕ  صەممەمىخ ڵ؛زا یصەممەمىخ قێش -1

 یؾلێماو ەیژ ۆیگ یوەڕەگەل (ػ9102) ڵیؾا ،فاەمؿخ ەلم ڕیهى  لیؿماعیئ ڕیهى  ڵزا

 یحیەل ەم ەیجاػ یئ و یحیەزىێىضو  ەمەعصەؾ ەوئ یػاها ێًەڵمۆ ه و یباوو یل  ە،ىبىو یصاەل

پاقان صەؾدیضاوەجە واهەوجىەوەو هىؾین، مىفەؾیرو  ئەصیب بىوە، ماوەی بیؿخى  ە،عگغجىو ەو 

 عگێًەب هضەچەل انیهضێىەَەه چاپىغاو یمەَعەب ەاهؼ ی یاەڕ ع ەؾ ە،بىو  ییكاػ َەقذ ؾاڵ 

 ییاع یػاه ۆڕیه لوێژو ەگ) یواوەاع ۆڤگەل ی وجاع  انەیص ە،و ەجەچاپىغاوه هضحاعێًەچ و پێىهاجىون

عمغ علي ە: واهڕ ب اجغیػ  ییاع یػاه ۆب ە،هغصوو  ییضوایچۆ ه (ػ92/2/9171) ەل ە،و ەجۆ وهغصاڵ ب صا(هىعص

ليت الكغيعت والضعاؾاث و ،ماحؿخیرعؾالت  ،الخاٌ مفؿغا مدمـضالضًً: الكيش ءبها مدمـض

 .م4006ؾىت  ،ضًًالحامعت نالح  ،الاؾالميت
 .29ٌەی پێكىو، عچاو ەؾ -2

 .22ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ :ص. خيضع ابغاَيم علي -3
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 ،، لەپاڵ ئەمەقضا بیری ئەو هىێگەعاهە بغەوی بەم بۆچىوهە صەصا"ەییەوەڕ باوە

ػ( <9<6-;9<6) یە هە بىوە ؾەعچاوەی ئیلهامی خەؾەن بەهىاەبیر ئەو ئەمەف 

 .6ػ(=2<6لەصامەػعاهضوی ئیسىان مىؾلمین لە )

ػ( لە 89<6ەو ؾەعوبەهضەصا ؾاڵی )لئەوەی مایەی گغهگیپێضاهە َەع    

ممەص ەو مىخ2اڵ بەگی ئەخمەص بەگی جاپۆو قاَۆی قاعیرڵَەڵەبجە )عەبضو 

ػ( پاعجێيی 2992-99<6)ؾەعیض بەگی ؾەلیم بەگی یاعئەخمەص بەگی جاؾ 

 .8)خؼبی ئیؿالمیی وىعص( صامەػعاهض ئیؿالمییان بەهاوی 

 ؾلێماوی وبۆ ێخەوە ڕ ماوەیەن صوای صامەػاهضوی ئەو پاعجە عەبضوڵاڵ بەگ صەگە   

ص ؾەعیض بەگیل صەگىێؼعێخەوە ؾلێماوی و َەع صووهیان لەوێ ەخەممى م

هەجمەصینی  :لەواهە ،زەڵيی صی صەبىە ئەهضامی ئەم پاعجە صەهەوهە چاالوی و

مەخمىصی ؿەقێ مىخەممەصی َەمەوەهض، َەعوەَا ەؾىڵ و ع خاجی مەال 

                                                 
 

  .22ٌەی پێكىو، عچاو ەؾ -1

 ڵیؾا ە،خماهڕەو ەئ لەم ڕیهى  بضوللاصعەع لەم ڕیهى  ییكاػ  نەؾەخ لەم :ریقاع ۆی قاَ -2

 ی،بەع ەع و یفاعس  یػماو و وانییەععەقػاوؿخە  یزىێىضو یصوا ە،ىبىو یصاەل ەاع یبەل (ػ9774)

 و نەغ یػ  یؾێيەه ەیە،َ یبەع ەع و یفاعس  و یهىعص یػماوەب ی عغ یق ی،كاػ  ەبێخەص ێًڵؾا هضەچ

 اجغیػ  ییاع یػاه ۆب ە،هغصوو  ییضوایچۆ ه ػ(9129 یغاوەیخىػ  ی46) ەل ە،بىو  فۆ زەكؿ و ثەمیبل

 ،مەهیە یچاپ ،مەهیە یعگەب ی،دۆ واعص نیام مدمـض یێىسؿخنع  ەو ەهغصهۆ ه ۆ،قاَ یىاویص ە:واهڕ ب

 .2-6ٌ ػ،9122 یؾلێماو ،ًەڕیاپع  ەیچاپساه
 ی،ماوێؾل (حاف یگەب میلەؾ یگەب ضیعەؾ صەممەمىخ) ەڵگەل (حڵؾا میؾض) یوجنەىێچاوپ -3

 .ػ2/2/4000
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 و"(مەهمی"زەلیـە عەلی بەس ێ )لەهەعوىن  و (گیىی مىهغیاوی)لەَەولێر 

ی ئەوەی ڕائەمە ؾەعە ،صەبىە ئەهضام (ىادیێئەؾىەهضەع بەگی ئ)لەهغماقان 

 .6ئەهضامی َەبىو  یلجەوێڵەو بیاعەو هەالع  ئەو پاعجە لەَەڵەبجەو پێىجىێً و

اماهجی ئەو پاعجە مىخەممەص ؾەعیض بەگی ؾەلیم بەگی جاؾ ؾەباعەث بەئ   

چىهىە ئەو وەزخە صیىضاعیی  ،وقەی ئیؿالمیی زغابىوە هاوی خؼبەهە" :صەڵێذ

ێگەی ئیؿالمەجییەوە َاوی زەڵً بضەیً ڕ جا ویؿخمان لە ،ػۆع باڵوو ػاڵ بىو 

ەی ێىیان بسەیً و ئاگاصاعیان بىەیً لەهێكع بێىە هاومان جا  لێمان وۆببىەوەو

چىهىە ئاماهجمان بەصیهێىاوی صاواو  ،ان بىەیًیوىعصو ؿێری وىعصایەجی

 .2"ماؿەواوی وىعص بىو 

، لەصوای ئەو 8هیىێً لەواع بەعصەوام بىو  پاعحی هاوبغاو جەنها ماوەی صوو ؾاڵ و   

 یوجەواوی مىخەممەص ؾەعیض بەگی ؾەلیم بەگ ،چاعەهىوس ی هاصیاعە وەمێژووە

چمان یَ ذییە صەعباعەی ئەو پاعجەو لەوە بتراػێجاؾ جاهە ؾەعچاوەی ػاهیاع 

پێضەچێذ لەئەعقیـی ئەو واجەی  .صەعباعەی ئەو پاعجە لەبەعصەؾخضا هییە

 ػاهیاعی صەعباعەی ئەو پاعجە َەبێذ. صاخيىمەحی ئیىگلیز 

                                                 
 

 ەی پێكىو.عچاو ەؾ -1

 ەی پێكىو.عچاو ەؾ -2

 .ەی پێكىو عچاو ەؾ -3
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 ،پغؾیاع صەوعوژێىێذ کصامەػعاهضوی خؼبی ئیؿالمیی وىعص لەو واجەصا وىمەڵێ   

 ،ی ئەو پاعجە بەصەع لەَەع واعیگەعییەوی صەعەویوایەصام صعوؾخىغصوڕ لەو ب

 .ی ئەو صەمەی باقىوعی وىعصؾخاهەیصەعەهجامی واكیعی ؾیاس ی و وۆمەاڵیەج

صامەػعێىەعاوی ئەو پاعجە زىاػیاعی ئەوەبىون بەهەڵً وەعگغجً لەئیؿالم 

 زؼمەث بەهەجەوەهەیان بىەن و هەَامەجییەواوی لەؾەع البەعن.

چەهض وۆمەڵەی ئیؿالمیی لەعێراق  ،ی صەوڵەحی عێراقصوابەصوای صامەػعاهضو   

ان ػۆعێً لەواهە لەقاعەواوی وىعصؾخان للیان هغصۆجەوەو چاالهیان ێنر صامەػع 

پەعوەعصەو  ئەوان ػیاجغ لەبىاعی باهگەواػی ئیؿالمیی و زێرزىاػیی و ،هىاهضووە

مان وۆمەڵەی الواوی مىؾىڵ ،ئیؿالمیی واعیان صەهغص یبیریيۆقع باڵوهغصهەوەی 

یەهەم وۆمەڵەی ئیؿالمییە لەػۆعبەی قاعەواوی  6(الكبان املؿلمین تجمعی)

لەو چىاعچێىەصا لەصَۆن للی وۆمەڵە  ،عێراق للی هغصەوەو هەوجە چاالوی

 .2هغاوەجەوە

                                                 
 

 نیەل ەل غضاصەبەل (ػ9147) ڵیؾا( معيت الكبان املؿلمینح) مانڵمىؾى  یواول  ەڵەیمۆ ه -1

 ضەیؾ ی،ئالىس  مىؾا عوقضی، ضیقەع  ،ًیصەمالەه یخاج ی،ع ەؾەلئەئ ثەهجەب صەممەمىخ)

، 9162الضليل العغاقي الغؾمي لؿىت  ە:واهڕ ب ،اێنر ػع ەصام ەو (ەنیمىخؿ ماٌەه ،ئىفڕەبضو ەع

 .762م
 .767ٌ، ەی پێكىو عچاو ەؾ -2
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 6(تالاؾالمی تالهضای تجمعیێىمایی ئیؿالمیی )ع ػ( وۆمەڵەی  <2<6ؾاڵی )   

( یەهێً بىو لەصامەػعێىەعاوی 8ڵجیكؼ  )مەال مىخەممەص  2راعێنلەبەػضاص صامەػ 

( بىوە ئەهضامی ئەم :، َەعوەَا )قێش ئەمجەص ػەَاوی 9ئەم وۆمەڵەیە

                                                 
 

 ی حێگغ  -ضیعەؾ قێش ًیصەَائەب ن،ۆ ع ەؾ -ی و ەلڕائ میبراَیئ) ە:ل بىونیخیبغ  یعاوەػعێىەصام -1

 هافع، صەممەمىخ ،یجائ ًیصەمالەه ض،یقەع  صەممخەمى  یخاج ،یمەعؼ ەئ یمضەخ ن،ۆ ع ەؾ

 .(َخض...  ـ،ەڕیمىص ًیصەحمەه ،ی و ەلڕائ لیلەز ،یمەعؼ ەلئەئ هىعمان ،یلەع قێش ضیمەبضولحەع

 -9142لؿىت  ،ىع همػعاعي،  ،نىاعي ،ججاعي  ،اصاعي  ،عيذيأج ،اململىت العغاكيتصليل ە: واهڕ ب

 .774م ،9162 بغضاص ،مطبعت ألامین ،9162
 .770، م9162الضليل العغاقي الغؾمي لؿىت  -2

 یلەع ڕیهى  صەممەمىخ ڕیهى  خؿێن قێش ڕیهى  صەممەمىخ قێش ی:جڵكؼ  صەممەمىخ لەم -3

 پاقان و یحیەزىێىضو  ەمەعصەؾ وەئ یاویػاها یل  ە،ىبىو یصاەل ڵجیكؼ ەل (ػ9712) ڵیؾا ی،جڵكؼ 

 ،ؾخاۆ مام ەجۆ ب غضاصەب ەیعیع ەق یلێجۆ هەل ەیو ەاهەڕ گ یصوا ە،واوهغصوو ەج عەَػەئەل یزىێىضو

 هضامەئ ەجۆ ب ضایؿالمیئ ەڵەیمۆ ه هضەچەل ە،بىو  ػاەع اق عۆ ػ  مێژوو  و ػمانهــــ و لیف و بەصەئ ی بىاع ەل

 یهخێبەل ەحگ ،ەبىو  (يحمـضحمعيت الهضي امل) صەممەمىخ ییماێىع  ەڵەیمۆ ه ی ع ەػعێىەصام و

 ڵیؾا ە،صاهاو  ؾدىىوؽەص ًیهضەچ ۆب ەیو ەلێىضاه عاوێؼو ەپ( مؿاحض الؿليماهيتالخعغيف ب)

ػوي خؿً اخمض: اؾهام علماء هىعصؾخان العغاق في  مدمـض ە:واهڕ ب ە،هغصوو  ییضوایچۆ ه( ػ9121)

 .491م ،9111اعبيل ، ع ئاعاؽ للطباعت واليكغ صا ،الطبعت الاولى ،الثلافت الاؾالميت
 .491ٌ، ەی پێكىو عچاو ەؾ -4

 
 یوەڵەچعە ،ی َاو ەػ  ی ؼ ەیف صەممەمىخ ضیعەؾ صەممەمىخ صەمجەئ ی؛َاو ەػ  صەمجەئ قێش -5

 غضاصەب یمىفت ی ر یباپ و باونە، ىبىو یصاەل غضاصەبەل( ػ9776) ڵیؾا ،وانییەباباه عەؾ ەو ەچێخەص

 یصوا ە،واوهغصوو ەج یزىێىضو و ڵ مبى ەؾخەئ ەجۆ چ پاقان ی،حیەىێىضو ز یباوو یل  جاەع ەؾ ،بىون

 ًیهضەچو  خلىق  وەعیع ەق یلێجۆ هەل ەوعگغجىو ەو  یع ۆ عاحۆ ح یؾتۆ پ ًیهضەچ ەیو ەهەڕاگ

 یمەعصەؾ یواوییەؿالمیئ ەێىسغاو ع  وەڵەمۆ ه ەیعبۆ ػ  یػعاهضوەصامەل ە،و ەجۆ وج ەیواه ەكىجابساه

( ػ92/99/9122) ەل ە،عگغجىو ەو  ەیهەڵ مۆ ه وەل( 2) یوۆ ع ەؾ یؾتۆ پ وەىغصو یقضاع ەب یحیەپاقا
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 یبۆ ػێتربىوو ذعبىوبێاێسۆقيع ی ئەم ػاهایاهە ی، پێضەچێذ بەقضاع 6وۆمەڵەیە

 ێىمایی ئیؿالمیی لەوىعصؾخان.ع ی وۆمەڵەی یچااله

چاالوی َەبىوە، لەو  ئەم وۆمەڵەیە لەػۆعبەی قاعو قاعۆچىەواوی وىعصؾخان  

، َەؿخاهامەی 2ػ( للی هەعوىووی وۆمەڵە هغایەوە88<6چىاعچێىەصا ؾاڵی )

بایەدی ػۆعەوە َەواڵی هغصهەوەی للی  بەگغهگی و ؛( ػماهداڵی وۆمەڵەتالهضای)

 .8هاوبغاوی باڵوهغصۆجەوە

 ،هاوی صەؾخەی گكتی للی هەعوىووی وۆمەڵە ؾەباعەث بەچاالوی و   

( هىؾیىیەحی: صەؾخەی گكتی للی هەعوىووی تالهضای لؿانهامەی )ەَەؿخ

ی ڕیێىمایی ئیؿالمیی وۆبىیەوەو ئەم هەؾاهە بۆ صەؾخەی واعگێع وۆمەڵەی 

 -ؾەعۆن، خاجی خەؾەن ئىمی ػاصە –َەڵبژێغعان: مىخەممەص عەػا واعیز 

 .9ئەمین ؾىضوق  -یـڕ نهێىگغ، قێش مىصە -جێگغی ؾەعۆن، ؾابغ خاؿؼ

                                                                                                                                 
 
 مدمـضالامام امجض بً  :غ املكاًذينواظم اخمض ها: ەواهڕ ب اجغیػ  ییاع یػاه ۆب ،ەهغصوو  ییضوایچۆ ه

اوي   .م9112 ،فیرحيييا ،مي للفىغ الاؾالميلاملعهض العا ،ؾعيض الَؼ
 .727م م،9162الضليل العغاقي الغؾمي لؿىت  -1
 .766ٌ، و ەی پێكى عچاو ەؾ -2

 .2مَـ،  9624مدغم  42 ،( الؿىت الغابعت969)العضص  -3
  .49َـ ، م9222حماص الازغة  1 ،الؿىت الؿاصؾت ،(914)العضص  -4
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 یئاب ی29و )6ػ( لەصَۆن89<6جەممىػی ی <لە ) بەَەمان قێىەی هەعوىن   

ای ئەوەی لەَەولێرو ڕ ئەمە ؾەعە 2ەجەوەهػ( لەؾلێماوی للی وۆمەڵە هغاو 89<6

 .8زاهەكین للی وۆمەڵە هغاوەجەوە ئامێضی و

ێگەی وجاعصان لەبۆهەو ئاَەهگە ئیؿالمییەوان ڕ ێىمایی ئیؿالمیی لەع وۆمەڵەی    

 ئەهجامضاوی گەقذ و گۆڤاعو  باڵوهغصهەوەی هخێب و چاپىغصن و و

جىاهیبىوی  ،بىاعی زێرزىاػی  ەوقخییەوان وع جەزخىغصهەوە لەؾەع مەؾەلە 

ژماعەیەوی ػۆع ئەهضام لەزۆی وۆبياجەوە
، بۆ بەصیهێىاوی ئاماهجەواوی وۆمەڵە 9

 .:اهضڕ اصەپەع واعەواهیان  ژهەیەن صعوؾخىغابىون ویچەهض ل

                                                 
 

 .764م م،9162الضليل العغاقي الغؾمي لؿىت  -1
  .766ٌ، ەی پێكىو عچاو ەؾ -2

 .722ٌ، ەی پێكىو عچاو ەؾ -3

 یوەع ەؾ یئاماهج (2) عەؾەل زذەح صاەڵەمۆ ه یواوەوهغاو اڵ بەل ،722ٌ پێكىو  ەیعچاو ەؾ -4

 :ەل نیخیبغ  ەه ەو ەجەهغاو 

 .بگىهجێذ مەعصەؾ یاویگ ەڵگەل نەیەقێى ەب ؿالمیئ یواوییەاؾخع  ەیو ەوهغصهاڵ ب -ا

 .اهضایهێىاهەل یهضەى ەیپ یَێزهغصوەب و مانڵمىؾى  یلوەگ ەیو ەىىغصهیهؼ  لێًۆ ب واعهغصن -ب

 .ؿالمیئ یػاوەهاخ ەیهضەوپاگڕ پ لحاصویئ ەیو ەهگاعبىوهەع ەب -ج

 .زىێىضن یگغامغۆ پەل ی چاهؿاػ  و وانییەؿالمیئ ەػاوؿخ ەیو ەوهغصهاڵ ب -ص

 .یهؼم وقذعە ؾاصوەف یهغصوڕ بىب -ٌ

 .ی زێرزىاػ  ەیژ غۆ پ یهجامضاوەئ و نیزكەب ۆب هضانەمڵەو ەص یَاهضاو -و

 .9م ،9622ٌقعبان  49 ،( الؿىت الؿاصؾت400)ضص عال ،لؿان الهضاًت ە:واهڕ ب
 ە.و ەصاهىغصهەئاو  ەیژهیل ی،ػاوؿت ەیژهیل ی،ژگاع ۆ ئام و ی ژ ێوجاعب ەیژهیل ەل بىونیخیبغ  ەژهاهیل وەئ -5

 .727م م،9162الضليل العغاقي الغؾمي لؿىت  ە:واهڕ ب
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 ەوی وۆمەڵە صەواث لەؾلێماوی و( باؽ لەچاالهییاملؿخلیم طغاهالگۆڤاعی )   

 بەمەبەؾتی َاوواعیىغصوی لێلەوماوان هە بەَۆی باعان :لەو باعەوە هىؾیىیەحی

خاجی هىعمان  یالؿاوەوە ػیاهیان لێىەوجبىو، وەؿضێً بەلێپرؾغاوێخی باعیً و

ؾەعصاوی  ،ێىمایی ئیؿالمییع ئەهضامی ئەهجىمەوی وۆمەڵەی  ؛ئەؿەهضی ئەعؼەمی

( صیىاع بەمەبەؾتی َاوواعیىغصوی لێلەوماوان 2:9)ی ڕ ؾلێماوی هغصو ب

جەعزاهىغا، هاوبغاو لەؾلێماوی وجاعیضاو ژماعەیەوی ػۆع زەڵً لەصەوعی 

 .6ی ڕ ی زۆی و عێراكییەواوی بۆ زەڵيی ؾلێماوی صەعبیوۆبىیەوەو پەعۆق

ی خيىمەحی یەػامەهضع ێىمایی ئیؿالمیی مایەی ع چاالهییەواوی وۆمەڵەی    

َەع ئەمەف وای لەخيىمەث هغصووە چەهض جاع پاقایەحی هەبىو، 

، َەع 2چاالهییەواوی وۆمەڵە ؾىىوعصاع بياث َەؿخەهامەهەیان پێضابساث و

جۆعاوجۆعی ئەو وۆمەاڵهە بىوهە ؾەعەجایەن بۆ چەهضیً  یچۆهێً بێذ چاالهی

ل لەصوای جەهگی صووەمی جیهان و باڵوبىوهەوەی بیری یبەجایبەجی .وۆمەڵەی جغ

                                                 
 

 .92م ،ٌ 9629قعبان  90 ،الؿىت الثالثت ،992العضص  -1
 عەعامبەب ەڵەمۆ ه یەیگل .(شیع أللخ) ی:كاویهاوه غێژ ەل ضایىێوجاع ەل یەالهضا لؿان ەیهامەفخەَ -2

 ەڵەمۆ هەل یوا فەمەئ ،ضازؿخىن ێپ ەیهەهامەفخەَ حاع یًهضەچ ەیو ەل ذڕێبەعصەص ثەىىمخ

 ی هاو  یاوۆڕ گ ەو ەو ع  وەل ،بضاث ەهەهامەفخەَەب ەژ ێصع  ێضاهى  یيێهاو  غێژ ەل وەحاع  عەَ ەهغصوو 

ن )نضي الاؾالم، جىىيغ ألافياع، الهغاط املؿخليم، لؿا بۆ( )الهضاًت ەل ەهەهامەفخەَ

 6 ت،الؿاصؾ تالؿى ،977  العضص یت،الهضا لؿان ە:واهڕ ب ییەیە،اؾخع  وەئ ەیگەڵب الهضاًت،...الخ(

 . 6-4م ،ٌ 9622 ی،ولألا  حماص
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ن، ئیسىان لە ئەػمىووی ئەو وۆمەاڵهە ؾىوصمەهض بىون و مییئیسىان مىؾل

 قىێً پێیان َەڵگغجً.
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 مكویشیوبو 
 هێىان ؾاڵوی لە عەوحی ئیؿالمیی

(9122-9129) 
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 مكویوابیس 

 ێراقـباڵوبىوهەوەی بیری ئیسىان لەع

ػ( =2<6مین لەمیؿغ ؾاڵی )یێىسغاوی ئیسىان مىؾلع صوای صامەػعاهضوی 

ێىسغاوە ع ی ئەو یػ( واعو چااله<9<6-;9<6ا )لەؾەع صەؾتی خەؾەن بەهى

ئەو  عاوە جایبەجییەواوی ئیسىان وع ێگەی هێرڕ بیری ئیسىان لە .ؿغاوان بىو 

بەػۆعبەی جیهاوی ئیؿالمییضا  ،زىێىضواعاهەی صەچىوهە میؿغ بۆ زىێىضن

صەگەیەهغاهە  یراژێيی ػۆع چاپضەهغان وجباڵوهغاوەواوی ئیسىان بە .باڵوبۆوە

ىوهەوەی بیری بئیؿالمیی، ئەمەف باڵو  اوی جیهاوی عەعەبی وػۆعبەی هاوچەو

 ئیسىاوی ؿغاواهترهغص.

ێگەی چەهض مامۆؾخایەوی ڕ ؾەعەجای گەیكخنی بیری ئیسىان بەعێراق، لە   

 .میؿغییەوە بىو، هەبەمەبەؾتی باڵوهغصهەوەی بیری ئیسىان َاجبىوهە عێراق

 :ە عێراق، لەهاویاهضاػ( وۆمەڵێً مامۆؾخای میؿغی َاجى99<6ؾەعەجای ؾاڵی )

، 6قێش ئەلئەخمەع لەهاوچەی بەؾغەو ػوبێر هەوجە باڵوهغصهەوەی ئەو بیرە

ی ئیسىان یاؾپاعصەی ؾەعهغصایەجع ػ( لەؾەع 92<6بەَەمان قێىە ؾاڵی )

مىخەممەص عەبضولحەمیض ئەخمەص( َاجىە عێراق جا  )خؿێن هەمالەصیً و

                                                 
 

الضهخى ع عثمان علي، ملابلت وللاء َام بین )ئاڵی ئيؿالم( والضهخىع طه حابغ العلىاوي، مجلت  -1

 .94م م،9116، الؿىت الؿابعت، 6)ئاڵی ئيؿالم(، العضص 
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ً لەوۆلێجی ئەهضاػیاعی و ، خؿێن هەمالەصی6اواوی ئیسىان باڵوبىەهەوەڕ بیرو 

، 2بەػضاص بىوهە مامۆؾخا یكەؾاػییمىخەممەص عەبضولحەمیض ئەخمەص لەپ

لەمىؾڵ  ئەخمەص وامیل مەهىفی یەهێيی صی بىو لەمامۆؾخا میؿغییەوان و

باڵوصەهغصەوەو َاوی گەهجەواوی صەصا بۆ ی هیكخەجێ بىو، هاوبغاو بیری ئیسىاو

 .8زىێىضهەوەیان

ەواهەوە گۆڤاعی )الازىان املؿلمىن( و باڵوهغاوەواوی جغی َەع لەؾەعەجای چل   

 .9ئیسىان صەگەیكدىە عێراق و جەهاهەث لەقاعی مىؾڵ بەئاقىغا صەؿغۆقغان

بیری ئیسىان ئەو  یَەع وەوى پێكتر ئاماژەمان پێضا هەهاڵێيی باڵوبىوهەوە   

ػ( وۆمەڵێً <8<6زىێىضواعاهە بىون هە بۆ زىێىضن صەچىوهە میؿغ، ؾاڵی )

ەع بۆ زىێىضن، مىخەممەص مەخمىص ؾەواؾ صی عێراق هێر یكىجاب عان بۆ ئەَػ

ػ( یەهێً بىو لەو وۆمەڵە كىجابییەو لەوێ بەبیری ئیسىان 2<<69-6<6)

                                                 
 

م، الطبعت الاولى، مطبعت 9122 –9142ص. عبض الفخاح علي البىجاوي، الحياة الحؼبيت في املىنل  -1

 .429م، م4006وػاعة التربيت، اعبيل، 
 .622ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ -2
 .627ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ -3
 .429ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ  -4
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ئاقىابىو، بەاڵم بەَۆی َەڵگیرؾاهضوی جەهگی صووەمی جیهاوی ؾەواؾ 

 .6ایەوە عێراقڕ گە

ەخمان ؾەیض ڕ عەبضو ی )یاهەوەی ؾەواؾ بۆ مىؾڵ ویؿتی بەَاوواع ڕ صوای گە   

 ،گاوی قاعەهە بىونع ەخیم( هە صوو باػ لڕ ەخمان مەخمىص ئەڕ مەخمىص، عەبضو 

 .2ەجىغصەوەع للێيی ئیسىان بياجەوە، بەاڵم خيىمەث صاواهەی 

ی )مؿخەؿا ؾابىهچی( هە یػ( جاعێيی جغ ؾەواؾ لەؾەع زەعج98<6ؾاڵی )   

ؾ ئاقىایەحی ؾەوا .هێرصعایەوە میؿغ بۆ زىێىضنبىو صەوڵەمەهضێيی مىؾڵ 

لەگەڵ خەؾەن بەهىا پەیضاهغص، ئەویل وەوى ئەهضامی صەؾخەی صامەػعێىەعی 

ەع صەیسىێىض، 8ئیسىان لەمیؿغ هاؾاهضی ، لەو ماوەصا هە ؾەواؾ لەئەَػ

ان و بیری ئیسىاهیان ڕ مامۆؾخا میؿغییەوان لەعێراق چاالواهە َەڵضەؾى 

 ەمالەصیً وػ( خؿێن ه:9<6مایس ی  ی29وەوە لە )ع لەو  .باڵوصەهغصەوە

بەَۆی  مىخەممەص عەبضولحەمیض ئەخمەص ؾەعصاوی مىؾڵ صەهەن و

ەخمان ؾەیض مەخمىص ئاقىایەحی لەگەڵ ژماعەیەن ػاهای قاعەهەی ڕ عەبضو 

چەهضیً صیضاع و وۆبىوهەوە ئەهجامضەصەن، بەمەف ژماعەیەن  پەیضاصەهەن و

ی گۆڤاعی لەپاڵ ئەمەقضا باڵوبىوهەوە ،گەهج لەصەوعی بیری ئیسىان وۆصەبىەوە

بیری ئیسىاوی لەمىؾڵ ػەمیىەیەکی ػیاجغی باڵوبىوهەوەی )الازىان املؿلمىن( 

                                                 
 

 .22ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ ،عەهىوؾ ًەڵێمۆ ه -1
 .429ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ لفخاح علي البىجاوي،ص. عبضا -2
  .429ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ -3
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ؾاػصا، بەم قێىە بیری ئیسىان لەچەهضیً قاعو قاعۆچىەی جغی عێراق 

ی هەم یێىسؿخيێيی ؿەعمع الیەهگغو َەواصاعی پەیضاهغصو جەنها لەَۆهیىەوەو 

صیىەی عێراق ػیاجغ ، بێگىمان بیری ئیسىان لەمىؾڵ لەچاو قاعەواوی 6بىو 

 .2بغەوی َەبىو الیەهگغی پەیضاهغص

ایەوە عێراق و صەؾتی ڕ ( گە;9<6ؾەواؾ لەمیؿغ زىێىضوی جەواوهغصو ؾاڵی )  

، ئەمەف بەهغصەییىغصوی ئەو بەڵێىەبىو، 8هغصە باهگەقەهغصن بۆ بیری ئیسىان

َاوواث  ،9ەهىا بۆ باڵوهغصهەوەی بیری ئیسىان لەعێراقبصابىوی بەخەؾەن  هە

                                                 
 

   .424ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ -1

 ەػصۆ ه ەیصەؾ ییجاۆ هەل /مەهیە ی:نیب انعۆڵی ڵمىؾەل سىانیئ ی ر یب ەیو ەوبىوهاڵ بەل ڵزا صوو  -2

 ەهەقاع  یویەػاها( ەعمیلىەئ ڵاڵبضو ەع شێق) ضاەڵهیع ەؾ ڵمىؾ ی قاع ەل یفەلەؾ یوەیەو ەبؼووجى

.. باعبىو ەل سىانیئ ی ر یب ەیو ەوبىوهاڵ ب ەیىیمەػ  فەمەب ،هغصەص ەیو ەبؼووجى مەئ ییجیەعاەبعێ ،بىو 

 وەل وانەع ەصەمىژص ییچاله یبىوو و ڵمىؾ ییگغافۆ ح ەیگێپ وەىهاجێپ ییهضەجمەبیجا /مەصوو 

علي  )ص. عبضالفخاح ێذ.ىێبىى  ۆی ز اجغیػ  ًێهغصاع ەعچەپ هىەو  سىانیئ ی ر یب هغص یوا ،صاەقاع 

 ،رێولەَ ،یصاوص یؾىبخ ەڵگەل عەژ ێجى  یوجنەىێچاوپ ،429ٌ ەی پێكىو،عچاو ەؾ مانەَ البىجاوي(

 .ػ91/94/4002
  .22ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ ،عەهىوؾ ًەڵێمۆ ه -3
 صەممەمىخ" :ذەڵێص و واثەص هىاەب ەڵگەل ۆی ز ی ضاع یص صواەل باؽ ضایواهییەع ەو ەر یبەل وافەؾ -4

 راقێعەل ۆی ز یػمىوەئ ەیعباع ەص صەممەمىخ ،بىو  ەهەكدىیاهص ەیئاماص صەخمەئ ضیمەبضولحەع

 عانەگهی ەمەب وافەؾ ییە".ه گىهجاو وییەه ی واػ ەباهگ یيەڵه راقێع ەه بڕی ع ەص ەیو ەئ صواوەص

 ەو ەخەڕێبگ صاثەص هىاەب نەؾەخەب نەڵێب پاقان ،صەممەمىخ یوكخىغصوەعػ ەؾ ەخێو ەهەص و ذێبەص

 مانەَ . )ص. عبضالفخاح علي البىجاوي(راقێعەل هىاەب ی گغ ێح ەخێبب وەو ەبياج سىانیئ یللو  راقێع

 هىاەب نەؾەخ ەڵگەل وافەؾ ی ضاع یص ەیعباع ەص یلىاوەلعەئ حابغ َاەج ع ۆ صهخ. 426ٌ ە،عچاو ەؾ
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بۆ هاوزۆ کغص  یؾەواؾ لەگەڵ وۆمەڵێً صاوایەهیان پێكىەش ی وەػاعەح

بەاڵم خيىمەث  ،مینیصعوؾخىغصوی وۆمەڵەیەن بەهاوی ئیسىان مىؾل

 .6ەجىغصەوەع صاواهەیاوی 

هاوبغاو  ،َەع لەو ؾاڵەصا ؾەواؾ لەوۆلێجی قەعیعەی بەػضاص بىوە مامۆؾخا   

ەال م، هەمالەصیً جائی، ص ػەَاوی ەبەَاوواعی )ئەمج لەوێ هەوجە چاالوی و

ەخمان زؼع، هاجی مەعغوؾ، عەبضولىەَاب ڕ مەعخىق، پاعێؼەع عەبضو 

وەػاعەحی هاوزۆ هغص، بەمەبەؾتی  یائی( صاوایەهیان پێكىەش ڕ ؾامە

 ی22(و لە )تالاصاب الاؾالمی تجمعیصامەػعاهضوی وۆمەڵەی ئاصابی ئیؿالمیی )

هىاهضو وۆمەڵە بەؿەعمی ەػامەهضی لەؾەع صاواهەیان ع ػ( وەػاعەث ;9<6ئابی 

 .2اێنر صامەػع 

ػگاع هغصوی ؿەلەؾخین ع مەؾەلەی  ،صوای صعوؾدبىووی صەوڵەحی ئیؿغائیل   

لەجەواوی جیهاوی ئیؿالمیی صەهگۆی َەبىو، َەع ئەمەف وایىغص لەعێراق 

                                                                                                                                 
 
 راقێع ۆب سىانیئ یچالو هغص ی اػ یكيێپ و وثەه هىاەب نەؾەخەب ی چاو  ؿغیمەل وافەؾ": ذەڵێص

 یواوع  ەیاػ یكيێپ مەل ەو ەگىماهەب هىاەب نەؾەخ ە،و ەخێبىغ  راقێع ۆب سىانیئ یيێلل وەو ەخێؼع ێبگى 

 ۆجە ه شێق ەیئ مەڵ ب ە،و ەخێوباڵ ب ضاێج یسىاویئ ی واػ ەباهگ ذێب ثڵ و  صوا راقێع ىمیبەص یوا ی:وح و

الضهخىع عىؾمان علي، : ەواهڕ ب ە".بىێپخؾەص زىا یحەهەع ەب عەؾەل ەخیپەب ەهییەو ەػ  یذيیبەص

 .94ی ئيؿالم( والضهخىع طه حابغ العلىاوي، مملابلت وللاء َام بین مجلت )ئاڵ 
، بغضاص، 9127 –9107عبضالجباع الجبىعي، الاخؼاب والجمعياث الؿياؾيت في اللطغ العغاقي  -1

 .911م، م9122
   .971ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَواظم اخمض هانغ املكاًذي،  -2
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، 6راعێنػ( صامەػ =9<6( لە )ینطؿلؿ طاهلا تجمعیی ؿەلەؾخین )یػگاع ع وۆمەڵەی 

یاعمەحی وۆصەهغایەوەو زۆبەزكەوان  ۆمەن وبەهاوی ئەم وۆمەڵەوە و

بەاڵم َەع ػوو باعەگای وۆمەڵە بىوە قىێنی  ،صەهێرعان بۆ ؿەلەؾخین

 .2وۆبىوهەوەو صیضاعی ئەهضاماوی ئیسىان چاوپێىەوجً و

بەاڵم َەع ػوو  ،اڕ ؾەواؾ لەهاو َەع صوو وۆمەڵەصا چاالواهە َەڵضەؾى    

یؿالمیی هاوۆوی بۆ صعوؾدبىو، لەگەڵ ژماعەیەن ئەهضامی وۆمەڵەی ئاصابی ئ

ص ەلەگەڵ ئەمج ئەمەف وای لەؾەواؾ هغص صەؾدبەعصاعی وۆمەڵە بێذ و

ة الازى  تجمعیئیؿالمیی ) یػ( وۆمەڵەی بغایەجی<9<6 یئەیلىل ی68ػەَاوی لە )

 .8صامەػعاهض ی(تالاؾالمی

بىو، ببىە  ەوىمەڵەی بغایەحی، چاالهتریً وۆمەڵەی ئیؿالمیی ئەو ؾەعصەم   

ێً بۆ واعی ئیسىان لەعێراق، لەچەهضیً قاعو قاعۆچىە للی هغصەوە، وواع ع 

                                                 
 

 غعاوێبژ ەڵَ ێڕی واعگ ەیؾخەص اوێنر ػع ەصام یعمەفەب ەڵەمۆ ه ۆ،هاوز یحەػاع ەو  ییهضەػامعە یصوا  -1

 ەعؼ ێپاع  ن،ۆ ع ەؾ ی گغ حێ –یوػ ەف نێخؿ ن،ۆ ع ەؾ –ی َاو ەػ  صەمجەئ ە:ل ىهاجبىو ێپ

 .919ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ ی،گكت ی ىضاع یمەئ –وافەؾ خمىصەم اع،یر ێژم –زؼع  خمانڕڕەبضو ەع
م( العضص ص. طه حابغ العلىاوي، اضىاء على جاعيش الحغهت الاؾالميت في العغاق، مجلت )ئاڵی ئيؿال  -2

  .94، م9112، الؿىت الخاؾعت، ابغيل 9
 –بیكەلىەئ عاؾم صەممەمىخ ن،ۆ ع ەؾ –ی َاو ەػ  صەمجەئ) ە:ل نبىو یخیبغ  یعاوەىێػع ەصام -3

 نیمەئ –یىبەیلئەئ فاەمؿخ میبراَیئ ر،ێغجکؾ –وافەؾ خمىصەم صەممەمىخ ن،ۆ ع ەؾ ی گغ ێح

 عبضالجباع ە:واهڕ ب .(اػەیف َاەج ،زؼع  خمانڕڕەبضو ەع عەؼ ێپاع  ،یاللیَ ًیصییەكەج ع ۆ صهخ ؾىضوق،

 . 400-911ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ ي،الجبىع  خؿً
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ة الازى الیەهگغی پەیضاهغص، گۆڤاعی ) وان ئەهضام وەپەیماهگ لەهاو ػاهيۆو 

 یبەجیراژێيی ػۆع بیرو بۆچىون و چاالهی ؛اڵی وۆمەڵەدػماه ی(تالاؾالمی

 .6وۆمەڵەو وجاعی باڵوصەهغصەوە

ی ئاؿغەجان صاو وۆمەڵەی یبەچااله یگیكضا ئیسىان گغهەیَەع لەو ماوەی   

 .2( صامەػعێنراتالازذ املؿلم تجمعیزىقيی مىؾىڵمان )

ی ئیؿالمیی لەالیەن یػ(و َەڵىەقاهضهەوەی وۆمەڵەی بغایەج9:<6جا ؾاڵی )   

 ، بەاڵم لەو مێژوەوە جا8ینی واعی ئیسىان صاصەهغێ ڕ صەؾەاڵجەوە، بەؾەعصەمی ػێ

بەقێىەیەوی نهێنی و لەچەهض هەهاڵی  ػ( جاعێيی جغ ئیسىان=:<6ش ی )ڕ قۆ 

وهغصهە ع جۆعاوجۆعەوە واعی صەهغص، صەهغێ ئەم ماوە بەكۆهاغی زاوبىوهەوەو 

 .9یؼەواوی ئیسىان هاوػەصبىەیًع پەعوەعصەو پەعجبىووی 

ۆژهامەو باڵوهغاوەواهەوە ع ویضا لەػۆعبەی ع ػ( =:<6) یش ڕ واجێً قۆ    

گغن جا صەعؿەث بۆ خيىمەحی اع باهگەقەی ئەوە صەهغا پاعجەوان چاالهییان 

جگە لەئیسىان َێىاهەوایەی صۆزێيی باقتر بياث،  ۆواع ب ذەزؿێڕ ف بڕ قۆ 

                                                 
 

    .911-917ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَواظم اخمض هانغ املكاًذي،  -1

 ەر یَەب ،یچەپاچ ەفاجم ، نۆ ع ەؾ –ی َاو ەػ  صەمجەئ َاٌەه) ە:ل بىونیخیبغ  یعاوەىێػع ەصام -2

 ە،عچاو ەؾ مانەَ: . عبضالفخاح علي البىجاويص .(جاص.... ،ی َاو ەػ  ییەغ ەیز ،ەفىح ەغ یػ ەه ،ەفىح

ٌ42. 
    .674ٌ ،كىو ێپ ەیعچاو ەؾ -3
الضهخىع عىؾمان علي، ملابلت وللاء َام بین مجلت )ئاڵی ئيؿالم( والضهخىع طه حابغ العلىاوي،  -4

 .96م
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، ئیسىاهەوان ێىسؿخيێيی صیىە بەصەم ئەم باهگەقەوە هەچىو ع َیچ پاعث و 

جاعێيی صی وەوى  ،چاالهییان وەؾخاهضووە ًان جاهە گغوپیپاف ماوەیەن ػاهی

 .اهەگەیاهضع ع، بەاڵم َیچ قدێيی ؿەعمیان ێىسغاوێيی نهێنی صەؾدیان صایەوە واع 

، وەلێ نلەو ماوەصا باڵوهغاوەواوی ئیسىان بەهاوی بەعەی ئیؿالمی صەعصەچىو 

ػۆعێً لەزەڵيی صەیاهؼاوی ئیسىان لەپكذ ئەو واعەوەیە
6. 

ی عێراق یپاوی ؾیاؾڕەػ( بیری چەپ بەجەواوی لە گۆ =:<6) یش ڕ صوای قۆ    

ئیسىان  ،قیىعییەث ی چەپ وپەعەیگغث، وەن پەعچەهغصاع بۆ بیر 

صۆهگ ڕ قیىعییەث بەجەواوی لەیەهتر ص ەپاهەهەصا صەبینرا، ئیسىان وڕ لەگۆ 

 .بىون، وەوى صوو هەیاعی یەهتری واعیان صەهغصو بەمەعگی یەن جیىىبىون

لەمىؾڵ ؾەعیهەڵضا، صوای  2ػ( جىاڵهەوەی ؾەواؾ<:<6واجێىیل لەئاػاعی )

ئەمەف  .لەئەهضاماوی ئیسىان وىژعان قىؿتهێىاوی جىاڵهەوەهە ژماعەیەوی ػۆع

هەن لەبەع بەقضاعیىغصهیان لەجىاڵهەوەی ؾەواؾ، بەڵيى واجێً جىاڵهەوەهە 

                                                 
 

 .96ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَص. طه حابغ العلىاوي،  -1
 ی صژ  وافەق َابەبضولى ەع هگەَعەؾ یؾتەعصەؾەل (ػ9121) ی ئاػاع  یماهگەل ەیەو ەهڵ ى ح وەئ -2

 ی،واوەئاوام وەهەو ەهڵ حى  یوحعە واعو ۆ َبۆ  ،عپابىو ەب ڵمىؾەل كاؾم میع ەبضولىەع یحەڵؾەص

 ،ۆ واع  ەیچاپساه ،راقێعەل ػ(9127 یىػ ممەج ی92) یش ۆڕ ق ،حڵؾا بضوللاصعەع: ەواهڕ ب

 . 461-401ٌ ،4002 ی،ماوێؾل
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ئەم باعەف  .اوەصووهاوی هەیاعاهیانع قىؿخیهێىا، قیىعییەوان هەوجىە وىقتن و 

ػ( صعێژەیىێكا<:<6جا وۆجایی )
6. 

یەن لە ئیسىاهە واجێً خيىمەحی وۆماعی یاؾای پاعجەواوی صەعهغص، ژماعە   

چەهض هەؾایەجییەوی بێالیەن، بەمەبەؾتی مۆڵەجضان  صێغیىەوان و

بەصامەػعاهضوی )خؼبی ئیؿالمیی عێراق( صاوایەهیان پێكىەش ی وەػاعەحی هاوزۆ 

ەواهەی صاصگای جەمیز هغا، ع ەػامەهضی هەهىاهض، صاواهە ع  ، وەػاعەحی هاوزۆ2هغص

ەقاهضهەوەو بەؿەعمی مۆڵەحی یاعی وەػاعەحی هاوزۆی َەڵى ڕ صاصگای جەمیز ب

 .8صامەػعاهضوی )خؼبی ئیؿالمیی عێراق(صابە

                                                 
 

 .96ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَص. طه حابغ العلىاوي،  -1
 ڵاڵبضو ەع میبراَیئ ،یائەڕ ؾام ػاقوڕڕەبضەع هىعمان ە:ل بىونیخیبغ  ػعاهضنەصام یصاواواعاو -2

 ن،ەؾەخ ذییەلف ر،یمى میبراَیئ ،یمەعؼ ەلئەئ میع ەبضولىەع ضیلەو  خمىص،ەم ی بغ ەؾ َاب،ەق

 َا،ەج ىؾفی م،یبراَیئ لیلەبضولجەع ،یلق صەممەمىخ یخاج ،ەبیَەػ  یخاج ضیمەخ صولن، لیفاػ 

واظم علي: العغاق في عهض عبضالىغيم كاؾم، صعاؾت في  مدمـض :ەواهڕ ب جاص....یلعاوەئ حاؾم. ص

  .927، م9171، مطبعت الخلىص، بغضاص، 9126 –9127اللىي الؿياؾيت والهغاع الاًضولىجي 
 ،ەو ەجىغصعە ەیصاواه( ػ42/6/9120) ی ژوو ێملە( 192/ج/ف) ەژماع  ی هىؾغاو ەب ۆهاوز یحەػاع ەو  -3

( 42/2/9120) ی ژوو ێملە( ػ9120 ییؿالمیئ یخؼب 49)ژماعە  ی اع ەبڕیب زیمەج یصاصگا مەڵ ب

 صعا واعهغصن یحۆڵەم یعمەفەب(2/2/9120) ەل پاقان ە،و ەقاهضەى ەڵَ ۆی هاوز یحەػاع ەو  ەیهەاع ڕیب

الضهخىع عىؾمان علي، ملابلت وللاء َام بین مجلت )ئاڵي  :ەواهڕ ب ی.راقێع ییؿالمیئ یخؼبەب

 .96الم( والضهخىع طه حابغ العلىاوي، مئيؿ
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ی بەعچاوی َەبىو، یچااله خؼبی ئیؿالمیی ماوەی چەهض ماهگێً جمىجۆڵ و   

بەاڵم ػۆعی هەبغص لەالیەن خيىمەجەوە مۆڵەحی لێؿەهغایەوەو چاالهییەواوی 

 .6خؼب َەڵىەقایەوە و ؾەعهغصەواوی گیران ون كەصەػەهغا

صەهغص، َەعچەهضە  ئیسىان بەنهێنی واعی  ەکانەصعێژایی ؾااڵوی قەؾخب   

( ئیسىان پۆؾتی وەػاعەجیان وەعگغث، بەاڵم ػ=;<6ىػی مجەم ی>6لەوىصەجای )

( بەصواوە بەعـ ػ>;<6جەممىػی  ی89ئەمە صعێژەی هەهێكاو لەوىصەجای )

هجام لە اوەصوهاوی ئەهضاماوی ئیسىان و ؾەعەع هەوجە  جەهگی بەئیسىان َەڵچنی و

ێبەعی ئەوؾای ئیسىاهەواوی ع ( لەؾەع ػاعی عەبضولىەعیم ػەیضاوی 6><9/9/6)

 .2اگیراع ەؿەعمی واعی ئیسىان ب ،عێراق



                                                 
 

 صژ یجىهض یوەیەاهىامەیب( ػ92/90/9120) ی ژ عۆ  یی،ؿالمیئ یخؼب ڵیػماهدا ؛(اصیالح) ەیژهامۆ ع  -1

 و صوهانەاو ع  ەوجەه ثەخىىم ەکەمااهىەیب یصواەصواب ە،و ەوهغصاڵ ب كاؾم میع ەبضولىەع یحەخىىمەب

 یوەیەى ێقەب صازغا، خؼب یگاەباع ( ػ40/90/9120) ی ژ ەڕۆ ل و خؼب یواوەعهغصەؾ یرهغصویؾخگەص

 ییؿالمیئ یخؼب ەیو ەههضقاەى ەڵَ ی اع ڕیب ی،گكت ییعباػ ەؾ یصاصگا( ػ92/6/9129) ەل لیعمەف

 .970ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَ: واظم علي مدمـض ، عهغصەص یراقێع
 .92ٌ ە،عچاو ەؾ مانەَص. طه حابغ العلىاوي،  -2
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 مابیسدووه 

 ضاەوحی ئیؿالمیی لەهىعصؾخان لەؾەعصەمی پاقایەجیع 

ەوحی ئیؿالمیی لەماوەی هێىان َەع صوو ع َەع وەوى پێكتر ئاماژەمان پێضا،    

 .ا، لەباقىوعی وىعؾخان بەقێىاػی جۆعاوجۆع ئاماصەیی َەبىو جەهگی جیهاهیض

ەوحی ئیؿالمیی، ع مین وەوى بەقێيی ؾەعەوی یبەاڵم ؾەباعەث بەئیسىان مىؾل

بەؾەعەجای ئاقىابىووی کىعص بەبیری صەجىاهین وۆجایی جەهگی صووەمی جیهان 

 یصەعەهجامی چاالهی لەقاعی مىؾڵ وئیسىان صابيێین. ئەم ئاقىابىوهەیل 

ی مىؾڵ لەگەقتی خەج یػ( ژماعەیەن خاج;9<6یسىاهە لەو قاعەصا، ؾاڵی )ئ

ەخمان ؾەیض مەخمىصەوە چاویان بەخەؾەن بەهىا صەهەوێذ، ڕ بەَۆی عەبضو 

یاعصەصەن واعبىەن ڕ پێىەوە ب بەهىا لەگەڵیان وۆصەبێخەوەو وجاعیان بۆ صەصاث و

 .6بۆ هغصهەوەی للێيی ئیسىان لەمىؾڵ

صەؾخضا هییە بیؿەملێىێذ لەهاو ئەم وۆمەڵە خاجییەصا ەن لەبەع یَیچ ػاهیاعی   

اهەوەی خاجییەوان و چاالوی هىاهضن ڕ وىعصی جێضا بىوبێذ، بەاڵم صوای گە

ؾین ا، مىخەممەص ی2لەمىؾڵ هاوی )مەال عەبضوڵاڵ مىخەممەص ئەعبیلی

                                                 
 

 .424ٌ ە،و عچاەؾ مانەَ: ص. عبضالفخاح علي البىجاوي -1
 و ڵمىؾ ەجۆ چ پاقان ،ەىبىو یصاەل رێولەَەل( ػ9192) ڵیؾا ی،لیعبەئ صەممەمىخ ڵاڵبضو ەع لەم -2

 یؾخاۆ مام ەجۆ ب ىضنێزى  یواهغصوەج یصوا وان،ییەععەق ەػاوؿخ یىضوێزى  ەجەضاو یؾدەص

ؾالم عبضالغػاق: نفدت مً  ،وەهغصو  ییضوایچۆ ه( ػ9172) ڵیؾا ڵ،مىؾەل ییؿالمیئ ەیماهگەیپ

 م.9110آطاع  99، 6919م، حغيضة )اللاصؾيت(، العضص 9121عة عام زى 
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( صێذ هە س ێ ػاهای وىعصبىون و 6مال عەبضوڵاڵ ؾىجاعی، َاقم عەبضولؿە

باڵوصەهغصەوەو  انضگۆی مؼگەوجەواهەوە بیری ئیسىاهیلەقاعی مىؾڵ لەبڵى

صۆهگ ڕ ۆڵی ئەم وجاعبیژاهە بەقێىەیەن خيىمەحی صع ان، ڕ چاالواهە َەڵضەؾى 

ئەوكاؾ ئاگاصاعی ئەو وجاعبێژاهەی هغص هە وجاعی َەینی  یێىەبەعێخیڕ هغصبىو، بە

ەوقخییەوان بێذ، هەن ع صەبێذ جەنها بۆ ئامۆژگاعی و كؿەهغصن لەبابەجە 

 .2حی ؾیاس یبابە

 ەػ( بەصواوە، صامەػعاهضوی وۆمەڵەی ئاصابی ئیؿالمیی، بىو ;9<6لەؾاڵی )   

 هەهاڵێيی باف بۆ باڵوبىوهەوەی بیری ئیسىان لەػۆعبەی قاعەواوی عێراق و

ؾەعۆوی  ؛، لەمەقضا زىصی قێش ئەمجەص ػەَاوی ضاباقىوعی وىعصؾخاه

وۆمەڵەصا لە ی یۆڵی بەعچاوی بینی، َەع لەچىاعچێىەی چاالهع وۆمەڵە 

ؾەعۆوی وۆمەڵە، لەهامەیەهضا ػاهای  ؛ػ( قێش ئەمجەص ػەَاوی >9<6/6/;)

 ماوی ئاگاصاعصەواجەوە، هەێ( لەؾل8هاؾغاوی وىعص )مەال خؿێن پیؿىەهضی

                                                 
 
لەمىؾڵ  ػ(9160)َاقم عەبضولؿەلم لەبىەماڵەیەوی هىعصی باهىعی هىعصؾخاهەو ؾاڵی  -1

لەچەهضیً  ،يی بەجىاها بىوەێژ ێيی قاعەػاو وجاعبێەو هەؾو ىضو ێلەصایىبىوە، ػاوؿتی قەععی زى 

 ،ؾەع قیىعییەوان رش ی ػۆعی بۆێەواف و َقڵهەوەهەی وە، بەَۆی حى بى  ژبێمؼگەوحی مىؾڵ وجاع 

 .621ٌ ،: َەمان ؾەعچاوەص. عبضالفخاح علي البىجاوي   هىژعا. ػ(9121)لەوجاعی َەیيیضا لەئاػاعی 
 .422كىو، ٌێپ یؾەعچاوە -2
ؾاڵی  ،ش بىوەێن خاجی زەلیفە پیرۆث پیؿىەهضییە، هەزەلیفەی وان ئەخمەصی قیمەل خؿ -3

ن ێىەهض لەصایىبىوە، صوای وەعگغجنی ئیجاػەی مەلیەحی لەمؼگەوحی مەل خؿػ( لەپیؿ9722)
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 بەمەبەؾتی هغصهەوەی للی وۆمەڵە ؾەعصاوی الیەوی پەیىەهضیضاعی هغصووەو بەو

وزؿەجیان صاوە للی ع ن یـەواڕ ەوقخییە مىجەؾەع پێیەی وۆمەڵەهە ئایینی و 

 .6وۆمەڵە لەلیىای ؾلێماوی بىەهەوە

لەصعێژەی هامەهەصا، ػەَاوی صاوا لە پیؿىەهضی صەواث، بەمەبەؾتی    

یف بىەن و ڕ هغصهەوەی للی وۆمەڵە لەگەڵ بغایان ؾەعصاوی مىجەؾە

لەئەهجامەهەی ئاگاصاعی بىەهەوە، ئەمەف گەوعەجغیً زؼمەجە بەعامبەع ئایینی 

 .2ەوقتی پەعەیؿەهضووەڕ یضێنن، لەواجێىضا زغاپە باڵوبۆجەوەو بەصئیؿالم بەجێ

 ( لە>9بىووی هۆ ماهگ بەؾەع هامەی پێكىو، بە هىؾغاوی ژماعە )ڕ صوای جێپە   

جەص ػەَاوی، ئاگاصاعی مەال خؿێن پیؿىەهضی مػ( قێش ئە>9<6/</=2)

مێژووی لە( ;9=66صەواث، هە وەػاعەحی هاوزۆ بەهىؾغاوی ژماعە )

وە لەؾەع هغصهەوەی للی وۆمەڵەی ئاصابی و هىاهض ەػامەهضیع ػ( >9<6/=/;2)

لێضەواث لەگەڵ بغایان  . َەع بەو بۆهەیەوە صاوایئیؿالمیی لەلیىای ؾلێماوی

پێضەچێذ  .8ی لم َەڵبژێغن و لەئەهجامەهەی ئاگاصاعی بىەهەوەڕیصەؾخەی واعگێ

                                                                                                                                 
 

مەل لەؾەع صەؾتی  یًو بلیمەث بىوە، چەهضاػاهایاوی هاوصاعو قاعەػ  ،ژێكىى ێخە پێلەؾەعقاكام صەب

عبضالىغيم مدمـض املضعؽ:  .ػ( هۆچیضوایی هغصووە9127ئیجاػەی مەلیەحی وەعگغجىوە، ؾاڵی ) ،ئەو

 .922-922م، م9176زضمت العلم والضًً، الطبعت الاولى، صاع الحغيت للطباعت، بغضاص علماؤها في 

 .(9) بەڵگەهامەی ژماعە :واهەڕ ب -1
 كىو.ێؾەعچاوەی پ -2
 .(4) بەڵگەهامەی ژماعە :واهەڕ ب -3
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پەیضاهغصوی  وصوابەصوای هامەی یەهەمی ػەَاوی، مەال خؿێن هەوجبێخە چاالوی 

الیەهگغ بۆ وۆمەڵە، بێگىمان مەال خؿێن ػاهایەوی هاوصاعو كؿە  ئەهضام و

ەمی َەبىو، صەؾخەی واعگێع  ی لم ڕیۆیكخىی قاع بىو، چاالهییەواوی بەَع

ؾەعۆوی لم، –پێىهاجبىو لە )مەال خؿێن پیؿىەهضی  ،لەؾلێماوی َەڵبژێغعاو

ئەهضام،  -ص ؾەعیضجێگغی ؾەعۆن، مەال مىخەممە –قێش هىعی بابە عەلی

ژمێریاع، خاجی  –ئەهضام، مەال ماعؾ –جەالٌ ئاػا خاجی ؾەعیض ئاػا

ئەهضام، خاجی هەعیم خاجی  –ەخیم بەعػهجیڕ ئەهضام، عەبضو  –عەبضولىەؿا

 (.6باجگغ -ئەهضام، مەال عەبضوللاصع وۆوۆیی –ؾاڵح

اؾخەی ڕ ی لم، هىؾغاوێً ئاڕیصەؾخەی هاوبغاو لەگەڵ هاوی صەؾخەی واعگێ

( 26یـی لیىای ؾلێماوی صەهەن و جێیضا بەپكدبەؾتن بەماصصەی )ڕ ەؾەمىج

صاوای وۆمەڵێً ػاهاو زاهەصاوی  عۆگغامی وۆمەڵەی هاوبغاو، لەؾەغ ەوو پیڕ لەپە

ەػامەهضی لەؾەع هغصهەوەی للی ع یف ڕ لیىای ؾلێماوی، صەزىاػن مىجەؾە

 .2وۆمەڵە بىىێىێذ

ێماوی وۆمەڵەی ئاصابی ی للی ؾلڕیَەعچەهضە هىؾغاوەهەی صەؾخەی واعگێ   

ئیؿالمیی مێژووی لەؾەع هییە، بەاڵم پێضەچێذ صوابەصوای هامەی صووەمی قێش 

                                                 
 
 .(6) بەڵگەهامەی ژماعە: واهەڕ ب -1
 كىو.ێؾەعچاوەی پ -2
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صەعباعەی  ،ی وەػاعەحی هاوزۆیەػامەهضڕ ئاماژەصەصاث بە ئەمجەص بێذ، هە

 یهغصهەوەی للی وۆمەڵە لەلیىای ؾلێماوی، ئەمەف پاف جمىجۆڵ و چاالهی

 ە لەؾلێماوی هەوجۆجە چاالویە هە بەع لەو مێژوو یمەال خؿێن پیؿىەهضی

 هىاهضن.

ی وۆمەڵە، صەبیىین پێىضێذ ڕیبەؾەعهجضان لەهاوی ئەهضاماوی صەؾخەی واعگێ   

صەمەی ؾەع  وهەؾایەجییە هاؾغاوەواوی ئە باػعگان و زاهەصان و لەػاهایان و

اؾخییە صەؾەملێىێذ هە َەوڵ و وۆقص ی مەال ع ئەمەف ئەو  .ىای ؾلێماوییل

ئەهضام و الیەهگغ بۆ وۆمەڵەی ئاصابی ئیؿالمیی، وەن  خؿێن، لەوۆهغصهەوەی

ی ئیسىان ئەژماعصەهغێ، بەاڵم ئەمەف ئەوە هاگەیەهێذ یع ەبەقێً لەواعیگ

ی یەوحی ئیؿالمیی لە وىعصؾخان بەجەواوی بەو بیرە واعیگەع بىوە، بەڵيى واعیگەع ع 

بیری ئیسىان لە وىعصؾخان هەمتر َەؾتی پێضەهغێ لەچاو هاوچە 

 بابەجییە، هە ئەمەف صەعەهجامی وۆمەڵێً َۆواعی زىصی و .واهضاعەعەبيكیىە

ەجضا وۆمەڵەی ڕ ای ئەوەی َەع لەبىەڕ ئەمە ؾەعە .صواجغ باس ی لێىەصەهەیً

 .ی بیری ئیسىانیێژەیی هەوجبىوە ژێغ واعیگەع ع ئاصابی ئیؿالمیی، بەقێىەیەوی 

وواعی ع  ی ئیؿالمیی هە بەجەواوی ببىەیئەگەع بەعاوعصبىغێ بەوۆمەڵەی بغایەج

مینی میؿغ لەئەصابیاجیضا یواهیىەواوی ئیسىان مىؾلڕجەواوی صیضو جێ ئیسىان و

 ەهگیضاوەجەوە.ع 

ۆژ ع ۆژ لەصوای ع َاوواعاوی،  ئیسىان لەؾەع صەؾتی ؾەواؾ و یچاالهی   

واجێً ؾاڵی  .ووی لەػیاصی صەهغص، بىاعو ؾىىعی واع ؿغاواهتر صەبىو ع لەعێراق 
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ا، وۆمەڵەی هاوبغاو بىوە ێنر ؿالمیی صامەػع ی ئییػ( وۆمەڵەی بغایەج<9<6)

 ؛، ؾەواؾ ؾىغجێری وۆمەڵە6ەچاالهتریً وۆمەڵەی ئیؿالمیی ئەو ؾەعصەم

مامۆؾخای ػاهيۆو وجاعزىێيێيی لێهاجىو بىو، لەهاو زىێىضواعاوی ػاهيۆ، 

ێىسؿخنی بيیاصها، لەهاو ئەو ع بەجایبەجیل لەوۆلێجی قەعیعە، قاهەی 

عصی هیكخەجێی هەعوىوی جێضابىو، لەواهە زىێىضواعاهەصا ژماعەیەن وى 

ضولحەمیض، مىخؿین عەبضولحەمیض، ئەخمەص هەجمەصیً ب)هیزامەصیً عە

 .2(جاصبەعػهجی، ؾىبخی صاوصی، هىعەصیً واعیز،...

ػ( لەهەعوىن >9<6بۆچىووی ئەوەف َەیە واعی ئیسىان لەؾاڵی )   

بەئیسىاهە ی یصەؾخیپێىغصبێذ و )خاجی ؾلێمان( یەهەم هەؽ بىوە پەیىەهض

هغصوە، قایاوی باؾە خاجی ؾلێمان صواجغ لەقەكامی ئەجڵەؽ لەهەعوىن 

، بەگىجەی ؾىبخی صاوصی 8( هغصەوەتالاؾالمی ةالازى هخێبساهەیەوی بەهاوی )

( ئەهضامی چاالوی :8-89لەؾەعەجای پەهجاواهضا لەهەعوىن ئیسىان هؼیىەی )

                                                 
 
  .917ٌ ،ەَەمان ؾەعچاو  واظم اخمض هانغ املكاًذي، -1
 .ػ91/94/4002 ،رێَەول ،ی صاوصیخلەگەڵ ؾىب ەع ژ ێىەوجنی جى ێچاوپ -2

مدمـض هىعي باػياوي: مؿخلبل الحغهت الاؾالميت في هىعصؾخان العغاق، عؾالت ماحؿخیر غیر  -3

  .20، م4006ميكىعة جلضم الى حامعت العامليت للعلىم الاؾالميت في لىضن، ؾىت 
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وی ػۆعجغ بىوە لەچاو ، ئەمەف بەڵگەی ئەوەیە ئیسىان لەهەعوىن چاال6ەَەبىو 

قاعەواوی صیىەی وىعصؾخان
2. 

هەهاڵێيی صیىەی واعی ؾەواؾ بۆ باڵوهغصهەوەی بیری ئیسىان، ئەهجامضاوی    

بىو هە بۆ هاوچە جیاواػەوان ئەهجامیضەصاو ؾەعصاوی هەؾایەجییە  ئەو گەقخاهە

صەصا، لەو ی وجاعیص  نهاؾغاوەواوی صەهغص، لەو هاوچاهەی گەقتی بۆ صەهغص

ؾەعصاوی چەهضیً هاوچەی وىعصؾخاوی هغصووە، لەَەهضێً لەو  اصیەچێىەچىاع 

 .8ی ؾەوافی هغصووەیێیەجڕ جەص ػەَاوی َاو مگەقخاهە قێش ئە

ەؾەن ؾىجاعی، یەهێً بىوە لەو وىعصاهەی لەؾەعەجای خخاجی جەَا    

اهەوەی ؾەواؾ بۆ عێراق، بۆجە ئەهضامی ئیسىان و لەبیرەوەعییەواوی زۆیضا ڕ گە

 ێیەحی )مؿخەؿا پێىجىێنی وڕ ػ( ؾەواؾ بە َاو <9<6صەواث، ؾاڵی )باؽ لەوە 

پێىەوە  ػاهم خمىصاث( گەقدێىیان بۆ هاوچەی ؾىجاعو صەوعوبەعی هغصووەو

                                                 
 
 .ػ91/94/4002 ،رێَەول ،ڵ هاوبغاوژەع لەگەێىەوجنی جى ێچاوپ -1
م خاجی ؾلێمان جىعکمان بىو، مً بە زؼمەحی گەیكدبىوم و )ئەمە عاؾخە بەاڵ  :عای مامۆؾخا کغێکاع 2

ئاؾەواعی لە  اصا َیچی و ;><6ػۆع صەچىومە ئەو کخێبساهەیە کە پێل صازؿخنی لە ؾاڵی 

 پێىجؿدىەکەیان سئیسىاهەکان کە عیکی صیضاعی کۆهە بۆوە. ػیاجغ بىوبىو بە قىێناهەم (کخێبساهەیی)

.. لە کغکىک ؾاڵبىو َەڵىەقابۆوە بەاڵم َێكخا ئیسىاهەکاوی کغکىک و َەولێر َەعوا چاالک مابىون

ئەواهەی ئیسىاهبىون ػیاجغ جىعکماهەکاهبىون، یان ئەو کىعصاهەی گىێیان بە َەؾتی کىعصێتی و 

ؾەعەجای چلەکاهەوە جا َاجنی بەعؿییەکان یان ئیيخیمای کىعصایەجیی هەصەصا. چىهکە کىعصەکان َەع لە 

 (. کۆمۆهیؿذ بىون یان پاعجییەکی جىهضڕەو
 .911ٌ ،َەمان ؾەعچاوە واظم اخمض هانغ املكاًذي، -3
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 و ، وىن عوڤی، بلێج، ئەبىس ییچىهەجە گىهضەواوی )كاپىس ی، گغێ گىاعا، زىێس 

 .6ؾەواؾ وجاعی زىێىضۆجەوە خەمێ(و

الیەهگغی  وواعی ئیسىان بىو، ئەهضام وع  ئیؿالمیی هە یوۆمەڵەی بغایەجی   

 (وػ8:<6)مىػی مجە لەصَۆن و ػازۆ و ئاهغێ َەبىو، ؾەواؾ لەقىباث و

چەهضیً ؾەعصاوی بۆ هەعوىن و  (ػ9:<6)هیؿان و ئەیلىلی  ماهگەواوی قىباث و

ػازۆو ؾىجاع ئەهجامضا صَۆن و َەولێرو ؾلێماوی و
ماوەصا  ، َەع لەو2

 .8ویڕ بامە ەواهضػو چۆمان وع ە لەچەهض گەقدێيی صیىەصا چۆج

ێیەحی ػەَاوی صەچێخە ڕ بەَاو  (ػ9:<6)بەَەمان قێىە، ؾەواؾ ؾاڵی    

قێش عىؾمان )لەگەڵ و لەوێ لەمؼگەوحی پاقا وجاعصەصاث  وَەڵەبجە

عەبضولعەػیؼ
پەیىەهضی  <<(مەال ؾاڵخی گەوعە>> ح عەبضولىەعیمڵمەال ؾا ،9

 .6صعوؾخضەواث

                                                 
 
 .ػ92/2/9112 ،ؾاڵی یەهەم (،92)ژماعە  ،یًڕ اپەع  ۆژهامەی، ع چەعصەیەن لەیاصەوەعییەواهم -1

 .479ٌ ،ە: َەمان ؾەعچاو ص. عبضالفخاح علي البىجاوي -2
 .22م، م4004مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، اعبيل،  -3
لەگىهضی ( ػ 9144)ؾاڵی  و عىؾمان عەبضو لعەػیؼ مىخەممەص ؛ش عىؾمان عەبضولعەػیؼێق -4

ئیجاػی  ىضویەحی وێوی و مەل ؾاڵی گەوعە زى و لی با ،پغیـ لەهاوچەی َەڵەبجە لەصایىبىوە

هاؾغاوی هىعصؾخان و حیهاوی  ؿذ وێهاجىو زاوەن َەڵى ێمىفەؾیرو ػاهایەوی ل ،وەعگغجىوە یخیػاوؿ

ەمی هىؾغاوی َەیە یًچەهض ،ئیؿالمییە بەهاوباهگتریيیان جەفؿیری كىعئاوی پیرۆػە هە  ،بەَع

 یانخیئیجاػەی ػاوؿ ،صەیان ػاها لەؾەعصەؾتی ،ەصا چاپیىغصووەڕ لپە (2200)ی پاهؼە بەعگ و ێلەصوجى 
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لەو ماوەصا  نجگە لەواهەی باؾماهىغص ،لەبەعصەؾخضاناهەی یبەپێی ئەو ػاهیاعی   

لەَەولێر )مىخەممەص  :لەواهە ،ىە بىوهەجە ئەهضامی ئیسىانیچەهضیً وىعصی ص

ؾەیض  ،ئەخمەص عەباؽ ،عەبضولىەَاب خاجی خەؾەن  ،2ؾاصق مىزخاع

 (.9، خاجی زەلیل8مىخەممەص جەباعی 

                                                                                                                                 
 

لەصوای یەهەواوی  غاهەی لەلیەن خىىمەجە یەنێؿتی بى ێً لەؾەع َەڵى ێچەهض حاع  ،وەعگغجىوە

 لە ،ابەعی بؼوجىەوەی ئیؿالمیی بىوەع ەوە ػ(9172)لەؾاڵی  ،ەؾدبەؾەع هغاوەصراكەوە ێع

 ،ی ػیاجغ صەعباعەی ئەو هەؾایەجییەیبۆ ػاهیاع  ووە.لەقاعی صیمەقم هۆچیضوایی هغص ػ(94/2/9111)

وصوعٍ في الصحىة الاؾالميت في  )ابغاَيم طاَغ معغوف/ الكیش عثمان عبضالعؼيؼ  :واهەڕ ب

 ژیىەوەی باڵوهەهغاوە. ێجى هغصؾخان العغاق(. 
 ،ىغی بىوەیف ۆحی وع  بەڵىى پەیىەهضییەوی جایبەحی و  ،حۆعی ئەم پەیىەهضییە ئۆعگاوی هەبىوە -1

ئەو وەزخە " :ذڵێوافەوە صەەەؾی زۆی بیش عىؾمان عەبضولعەػیؼ صەعباعەی پەیىەهضێزىصی ق

 ".قەزؿیم لەگەڵی َەبىو  ىغی ویف ەوی عۆحی ویَەمىو پەیىەهضی (هىؾەع - عیراق)بىو  رەێل

كەوای هۆچىغصوو ێپ يی باڵوهەهغاوە لەگەڵ ػاهای مىحاَیضوێىەوجيێچاوپ ،كەواێواهە: باووی پڕ ب

بەَەمان ، 47/2/9111 (،20)ژماعە  ،ۆژهامەی بؼووجىەوەی ئیؿالمیع  ،مامۆؾخا مەل عىؾماهضا

ی یپەیىەهض اؾخییە صەهەهەوە هەع ؾضیم عەبضولعەػیؼ حەزذ لەؾەع ئەو  ىە ؾىبخی صاوصی وێق

 ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێىەوجنی جى ێچاوپ .ؾەواف ئۆعگاوی هەبىوە ش عىؾمان وێق

 .ػ7/9/4002 ،ماویێؾل ،ىەوجنی لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼێچاوپ ػ،91/94/4002
 
ىەوجنی ێچاوپ. 472مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -2

 ػ،91/94/4002 ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێجى 
 ػ،91/94/4002 ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێىەوجنی جى ێچاوپ -3

 ػ(9127)ی ڵؾا ،ەر لەصایىبىو ێلەَەول ػ(9164)ی ڵؾا ،خاجی زەلیل: زەلیل عەبضوڵاڵ عەػیؼ -4

 ػ(9174-9129)وی ڵىان ؾاێواهامەی بەوالۆعیۆس ی لەقەعیعەصا وەعگغجىوەو لەهڕ ر  بێلەَەول

لە  ،رێغیىە چالهەواوی ئیسىان لەَەولێىە لەئەهضامە صێیەه ،ر مامۆؾخا بىوەێلەَەول
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لەؾاڵی  ،ی ئەهجامبضەنجەماوەع  یئیسىاهەواوی َەولێر َەوڵیاهضاوە چاالهی   

لەَەولێر  ،یاعی صابەقىغصوی ؿەلەؾخینڕ صوابەصوای صەعچىووی ب صا(ػ>9<6)

یان بۆ ؿەلەؾخین یزۆهیكاهضاهێىیان ئەهجامضاو چەهضیً صعوقمی پكخگیر 

لەو زۆهیكاهضاهاهەصا )عەبضولىەَاب خاجی خەؾەن، ئەهغەم  ،بەعػهغصەوە

ەبضوڵاڵ ؾەلیم( قاهغ، ػێىەع زەجاب، مىخەممەص ؾاصق مىزخاع، ع

ەف بەڵگەی ػوو گەیكخنی بیری ئیسىاهە ی، ئەم چاالهی6هغص انیبەقضاعی

 بەَەلێر.

حكغینی یەهەمی 9واجێً لە ) ،للی مىؾڵ چاالهتریً للی ئیسىان بىو لەعێراق   

ی ئیؿالمی یی خيىمەجیان بۆ هغصهەوەی للی وۆمەڵەی بغایەجیەػامەهضع ػ( 2:<6

ی َەڵبژێغعاو عەبضوڵاڵ مىخەممەص ئەعبیلی ڕیلەمىؾڵ وەعگغث، صەؾخەی واعگێ

، ئەم للە بەقێىەیەن چاالن بىو جىاوی َۆبەیەن 2بىوە ؾەعۆوی للی مىؾڵ

 لەؾىجاع بياجەوەو ػاهای ئایینی جەَا خەؾەن ؾىجاعی بىوە بەعپغس ی و

                                                                                                                                 
 
هىعجەیەن لەژیاوی مامۆؾخا  ،مامۆؾخا ئەخمەص :واهەڕ ب .هۆچیضوایی هغصووە ػ(94/2/9111)

 .ػ49/2/9111، (467)ژماعە  ،عۆژهامەی یەهگغجىوە ،خاجی زەلیل
 ػ(9127 –9122)راق ێع یكهاجە ؾیاؾییەواوی هىعصؾخاوێپ ،خەممەص كاصعى مەَضی م -1

 .497ٌ ػ،4002 ،ماویێؾل ،هىعصؾخان یىۆڵیىەوەی ؾتراجیجیێعی لەؾەهخ

 .27ٌ ،: َەمان ؾەعچاوەص. عبضالفخاح علي البىجاوي -2
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( تالاؾالمی ةالازى َاوواث هاوبغاو هخێبساهەیەوی بەهاوی ) ،باعەگایان صاها

 .6لەؾىجاع هغصەوە

ۆقيبیری و پەعوەعصەیی و  وەعػش ی ڕ جۆعاوجۆعی لەبىاعی  یئیسىان چاالهی   

لەَاوینی  ،چەهضیً گەقتی َاویىەی بۆ هاوچە وىعصییەوان ؾاػصەصا ،ئەهجامضا

صوو زێىەجگەی پەعوەعصەیی و وەعػش ی هغصەوە، زێىەجگەی یەهەم  (ػ9:<6)

وی قەهضالە( ئەهضاػیاع )عەبضولؼە ،ویڕ ً بامەیلەؾىاعەجىوهەو ئەوی صی لەهؼ 

 .2صەهغص ؾەعپەعقتی

ػ( بەصواوە واعی ئیسىان بەؿەعمی كەصەػەهغاو 9:<6َەع چەهضە لە )   

واعی  بەاڵم ئیسىان بەنهێنی لەؾەع ،ئیؿالمیی َەڵىقایەوە یوۆمەڵەی بغایەجی

 ،ػ( بەَەمان قێىەی ؾااڵوی پێكىو ;:<6ؾاڵی ) .زۆی بەعصەوام بىو 

ەیەوی ػۆع ئەهضامی ئیسىان جێیضا زێىەجگەیەهیان لەچۆمان هغصەوەو ژماع 

 ضابەو قێىەیە ئیسىان لەصوا ؾاڵەواوی ؾەعصەمی پاقایەجی .8بەقضاعبىون

 بەقێىەیەوی نهێنی واعو چاالهیی ؾىىوعصاعی َەبىو.



 

                                                 
 
 .479ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -1
 .474ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -2
 .476ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ  -3
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 مسێيوابیس 

 ەوحی ئیؿالمیی لەهىعصؾخان لەؾەعصەمی هۆماعیضاع 

 المیی لەعێراق وػ( لەعێراق، كۆهاػێيی هىێ لەواعی ئیؿ=:<6) یش ڕ صوای قۆ    

وىعصؾخان صەؾخیپێىغص، ئەم كۆهاػە لەزىصی زۆیضا، َەهضێ جاع بەعەو 

لىجىەو َەهضێ جاعیل بەعەو وكێىو َەڵضێغ ملیىاوە، ئەمەف صەعەهجامی 

 هاوچەهەیە. صەمەی عێراق وؾەع ئەو  یباعوصۆدی ؾیاؾی

 ف لەؾلێماوی وۆمەڵەیەوی ئایینی بەهاوی وۆمەڵەیڕ لەؾەعوبەهضی صوای قۆ    

 نرێ،( صاصەمەػعێتالؿلیماهی ياع فغ عجاٌ الضیً الاخ تجمعیئاػاص ) یپیاواوی ئاییىی

ەهمان ی، َیچ ػاهیاعییەئەم وۆمەڵە یواعو چاالهی صەعباعەی هاوی صامەػعێىەعان و

بەَەعصوو  َەبێذ ئەو بەیاهىامەیە هە هەهەوث، جاهە ؾەعچاوەیەن هە چىگ

صا ضبەه (<)ە لئاماهجەواوی وۆمەڵە  ضااهجێی و ن عەعەبی چاپىغاو و ػماوی وىعصی 

 .6ووڕ صەزاجە

ً َصَعا ): لەژێغ صعوقمی ئایەحی ،پیاوی ئایینی ئاػاص یوۆمەڵ    مَّ ْىال ّمِ
َ
ًُ ك ْخَؿ

َ
ًْ ؤ َوَم

ْؿِلِمیَن 
ُ ْ
ًَ امل ِني ِم ٌَ ِبهَّ ا

َ
ِ َوَعِمَل َناِلًحا َوك

َّ
ى اَّلل

َ
 و ذزۆی صەهاؾێيێ .88(ؿهلذ/ِبل

 ،هضی یەهەمضا هاوی جەواوی وۆمەڵە صێىێذوو، لەبەڕ ئاماهجەواوی صەزاجە

ؾیاس ی وۆمەڵێيی خؼبی و  ،وۆمەڵەهەمان" :لەبەهضی صووەمضا هىؾیىیەحی

                                                 
 
 .(2)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1
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لەبەهضی پێىجەمی بەیاهىامەی  "،ەو َیچی جغیبەڵيى وۆمەڵێيی صیىی ،هییە

یەجە یپاعاؾخنی جمهىع ی ەێگڕ لە ێذوۆمەڵ جێئەوۆق" :هەە هاوبغاوصا َاجىو 

ف وە َەوڵ ئەصاث بۆ ڕ هەوجىوەواوی قۆ چىگ  و ەهەمانیصیمىهغاؾی

 یوۆمەڵی پیاواوی ئاییىیئەم بەهضە بەڵگەی ئەوەیە  ".جیهان یجێگیربىووی ئاقخی

 .6اوەێنر لەؾەعصەمی وۆماعیضا صامەػع  ئاػاص

وهىغصهەوەی ئاماهجەواوی وۆمەڵە ع ( بۆ <، =، >، ;، 9، 8جەواوی بەهضەواوی )   

 ااڵی ئایینی پان و بڵىضهغصوی وقەیضا بەعػهغصهەوەی ئاهجێی و ن جەعزاهىغاو 

                                                 
 

  كىو.ێؾەعچاوەی پ -1

عای مامۆؾخا کغێکاع: )وا صەػاهم ئەم کۆمەڵە لەو مەالیاهەبىون کە هؼیکبىون لە قیىعییەکاهەوە. بۆیە 

 :وەکى لە بەیاهىامەکەقیاهەوە صەعصەکەوێذ

 ،ؾیاس ی هییەوۆمەڵێيی خؼبی و . بۆیە صەڵێن : )ەڵ ئاواػی جىێکغصهەوەی صیىضان لە صەوڵەث_ لەگ6 

 (.ەو َیچی جغیبەڵيى وۆمەڵێيی صیىی

 : لە_وەکى عێکسغاوەکاوی جغی کۆمەڵگەی مەصەوی کۆمۆهیؿخەکان جەزذ صەکەهەوە 2 

  .واقىەبىون( )کە (.ئاػاص یوۆمەڵەی پیاواوی ئاییىی): ئاػاصێتی زۆیان - ؤ

 ( َەڵضەپەڕن. پاعاؾخنی جمهىعییەجە صیمىهغاؾییەهەمانئاواػی ) بە- ب

یمىکغاس ی و مافی کە لەو ؾەعصەمەصا وەکى ئاواػی ص (.جیهان یجێگیربىووی ئاقخی: )ئاقتی جیهاوی -ج 

 کغصبىویاهە بەؾخەی قاییمغۆڤەکەی ئێؿخا زەڵکی 

دیماهیی و جێيۆقان صژی )پكخگیریىغصن و وۆمەهیی جىاڵهەوەی هیكصژی ئیمپریالیزمیكً!! :  -ص

لەم ؾەعصەمەقضا مەالکاوی ؾەع بە پاعحی و یەکێتی  صەقڵێن کۆمەڵەکەمان ؾیاس ی هییە!ئیمپریالیزم(. 

 ػۆع لەواهە بەصجغن.

ػۆعجاع مامۆؾخا مەال عىؾماوی عابەعو مامۆؾخا مەالعەلی زىا لێیان زۆقبێذ باؾیان لەم مەالیاهە 

بەَاء )باوکی مامۆؾخا نالح الضیً مدمـض بهاءالضینی  صەکغصو صەیاهـەعمىو مەال مدمـضی مەال

 ئەمیىضاعی یەکگغجىو(قیان لەگەڵضا بىو(.
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یؼیی ػاهایان و ڕ صابیىىغصوی ماؿەواوی پیاواوی ئایینی و یەهسؿتن و یەه اؾذ وع 

جىاڵهەوەی  یگیریىغصن و وۆمەهیخكپػۆعهغصوی ژماعەی پێكەوایاوی ئایینی و 

 .6جێيۆقان صژی ئیمپریالیزم، لەصوجىێی ئاماهجەواوی وۆمەڵەصان ماهیی ویهیكد

ەوحی ع صەمەی ؾەع ئەو  یجاهە چاالهی ،ئاػاص یضوی وۆمەڵی پیاواوی ئاییىیصامەػعاه   

ئیؿالمیی هییە، بەڵيى لەپاڵ ئەمەصا ئیسىان بەقێىەیەوی بەعؿغاوان لەَەهضێ 

جەممىػی  یش ڕ صوای قۆ  ذ.هاوچەی باقىوعی وىعصؾخان چاالوی صەهىێىێ

ان وىعصؾخ عێراق و یەپاوی ؾیاؾیڕ ػ( قیىعییەوان بەجەواوی لەگۆ =:<6)

( قیىعییەوان لەَەڵەبجە زۆهیكاهضاهێىیان ػ<:<6لەؾاڵی ) ،صەعهەوجً

ؾاػصا
زۆهیكاهضاهێىیان  ەکانۆژصا ئیؿالمییع ، وەوى پەعچەهغصاعێً لەَەمان 2

بغیىضاعی  یًبەعپابىو، چەهضقەڕو پێکضاصان لەهێىان َەعصووالصا  وؾاػصا

عەوانخمان مىخەممەص( یەهێً بىو لەبغیىضاڕەلێىەوجەوە )خاجی عەبضو 
8. 

واعێيی  ،ەویی قیىعییەوان بەعامبەع ئیؿالمڕ جىهض جاوؾەهضوی قیىعییەث و   

 مامەڵەهغصن و یخەعامی وای هغص ػاهایان ؿەجىای واؿغبىووی قیىعییەوان و

                                                 
 

 كىو.ێؾەعچاوەی پ -1
صەعگای مؼگەوث     بغا و زىقً  ێمژصەب) ؛صەیاهىوثقیىعییەوان لەزۆهیكاهضاهەواهضا ػۆعحاع  -2

 .(صازغا
 ،هىعصؾخان یبىووی ئیؿالمیً بۆ هىؾیىەوەی عیكەی عاڵێَەو  ،ئەعؾەلن جۆفیم مدەمەص -3

 .92ٌ ػ(،4000)بەَاعی  ،یەهەم ڵیؾا (9)ژماعە  ،گۆڤاعی بىاع ػ(9179-9124) ،كۆهاغی یەهەم
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(ی <:6( لەژماعە )ًطالى وەوە عۆژهامەی  )ع لەو  ،ژهسىاػی لەگەڵیاهضا صەعبىەن

( ؿەجىای عالملا  ء صوع العلماوی )لەژێغ هاوهیكا صا(ػ9;<6حكغینی صووەمی ی 28)

ػاهایان )مەال ؾاڵح عەبضولىەعیم، قێش جەمیل مىؿتی
مەال عىمەع  ،6

هاوبغاوان لەصەقی  ،عەبضولعەػیؼ، قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ(ی باڵوهغصۆجەوە

قیىعییەث، ؾەعەجا  پغؾیاعمان لێىغاوە صەعباعەی قیىعی و"ؿەجىاهەصا صەڵێن: 

چىهکە َەعکەؽ صژی  ین،ع پاقان قیىعییەث بضوێعمایصەبێذ صەعباعەی ئیؿد

بەو  ،عماع جۆمەجباع صەهغێ یبەَاوواعو هۆهەعی ئیؿد ذبضوێ قیىعییەث

 :ومان صەبێخەوەع قێىەیە س ێ پغؾیاع بەعەو 

عماع صەواث؟ یی ئیؿدیَاوواع  خىهمی ئەو هەؾە چییە هە /پغؾیاعی یەهەم   

لەژێغ  ،یەهەمی ئیؿالمەصوژمنی  عماع صوژمىمان ودیئیؿ :لەوەاڵمضا صەڵێین

عماع یئیؿد یَەعهەؽ َاوواعی ،ێباػە َاوعصەوان صعوؾدبىونع ؾایەیضا جەواوی 

 :زىای گەوعە ؿەعمىیەحی .ڵماهان ئەژماعهاهغێ، بەڵيى صوژمىیاهەى لەمىؾ ،بياث

ُه ِمْنُهْم ) ِةهَّ
َ
ْم ؿ

ُ
ىى ُهم ّمِ

َّ
َخَىل ًَ  .(َوَمً 

                                                 
 

ی یهاؾغاوە بەكاػ  ،ی مەخمىصڕ ش مؿخەفا مىفتی هى ێی قڕ حەمیل هى  ؛ش حەمیل مىفتیێق -1

یەحی ێفەكىضوی ێزى  ،بىوە لەَەڵەبجە لەصایً ػ(9102)ؾاڵی  ،ش عەبضوڵاڵ زەعپاویێی قڕ هى 

هەؾایەجییەوی هاؾغاوو زاوەن  ،لەَەڵەبجەو صەوعوبەعی جەواوهغصوەو ئیجاػەی ػاوؿتی وەعگغجىوە

صوای  ،هاوەجەوە كەی بۆێلەبەعامبەع قیىعییەوان جىهضبىوەو ئەمەف ػۆعحاع ه ،ؿذ بىوەێَەڵى 

واػەیەن صەع  :واهەڕ ی ػیاجغ بیهیاع ابۆ ػ  ووە.هۆچیضوایی هغص ػ(92/1/9121)صوو ؾاڵ هەزۆش ی لە 

ض هجم ێمى ص ئمەمەخى ش حەمیلی مىفتی، ئا: مێمامۆؾخا ق یەوان و هەؾایەجیییاصگاعی لەژیان و

 .26-22ٌ (،ػ4009) ،ؾاڵی چىاعەم (46)ژماعە  ،كەهگێگۆڤاعی پ ،میلەش حێالضیً ق
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ىەهضاعێتی )ئیيخیمای( بۆ پەی هەؾە چییە هەئەو خىهمی  /پغؾیاعی صووەم   

وای بەزىاو ڕ وجەو بع ەجێيی یقیىعییەث َەیە؟ بێگىمان قیىعییەث ماصی

ئەو هەؾەی پەیىەهضاعێتی  یػەیب هییە، گىمان هییە لەواؿغێخی ۆژی صوایی وڕ بە

ِ إلِاْؾالمُ ) :ێباػە گاڵوەهەیاهەع بۆ ئەو خؼبە َەیەو ئاگاصاعی 
َّ

ًَ ِعىَض اَّلل ً  الّضِ
( آٌ ِبنَّ

ْلَبَل ِمْىهُ ، )<6عمغان/ ًُ  ً
َ
ل
َ
ْیَر إلِاْؾالِم ِصًًىا ؿ

َ
ْبَخِؽ ػ ًَ  .:=( آٌ عمغان/َوَمً 

ە َاوواعی قیىعی و قیىعیەجە؟ کخىهمی ئەو هەؾە چییە  /پغؾیاعی ؾێیەم   

بەَەعخاڵ َاوواعیىغصهیان زؼمەحی وىؿغە،  ،ێذڕ ەهە صەگۆ یجۆعی َاوواعی

ْىًما ) :عمىیەحیزىای گەوعە ؿە .ان بياثیمىؾىڵمان هابێذ َاوواعی
َ
ِجُض ك

َ
ال ج

هُ 
َ
َ َوَعُؾىل

َّ
ًْ َخاصَّ اَّلل وَن َم َىاصُّ ًُ َيْىِم آلاِزِغ 

ْ
ِ َوال

َّ
ْاِمُىىَن ِباَّلل  .6"22...( املجاصلت/ًُ

ەپاهەهە َەبىو، جەهاهەث ڕ ی لەؾەع گۆ یىایاهە واعیگەع خصەعهغصوی ئەو ؿ   

ال عىمەع مە یاعی صوعزؿدىەوەی قێش عىؾمان وڕ ڵەی ئەوەصا بۆ خيىمەث لەج

عەبضولعەػیؼی بۆ هاؾغیە صەعهغص
 یاعەی خيىمەث بەپالن وڕ ، پێضەچێذ ئەو ب2

 َاهضاوی قیىعییەوان بىوبێذ.

ی وۆمەڵێً یێخەوە بۆ بەقضاع ڕ صەگە ،ی ئیسىانیوێؿخگەیەوی صیىەی چااله   

 صا،ػ(9;<6ىػی م)جەم ی وىعص لەوۆهگغەی خؼبی ئیؿالمیی عێراقی لەیػاهای ئاییى

                                                 
 
 .92-92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ابغاَيم طاَغ معغوف؛ -1

 .92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،ەصمخەمى ئەعؾەلن جۆفیم م -2
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)مەال ؾاڵح عەبضولىەعیم،  :لەَەڵەبجەوە چىبىون، بغیخیبىون لە یئەو ػاهایاهە

مەال عىمەع عەبضولعەػیؼ، قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ، قێش جەمیل 

لەو وۆهگغەصا قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ بەهاوی وەؿضی لیىای  ،(6مىؿتی

وجاعی زىێىضەوە، عۆژهامەی )الحیاص( ػماهداڵی  وەكەػای َەڵەبجە ؾلێماوی و

 .2صەقی وجەی هاوبغاوی باڵوهغصەوە ،یؿالمییخؼبی ئ

قایاوی باؾە لەواحی صامەػعاهضوی خؼبی ئیؿالمیی عێراقی و بەؾخنی وۆهگغەی    

 ،ؾەعۆوی خؼبی هاوبغاو ؛یئاڕ ەػاق ؾامەڕ هىعمان عەبضو  ،یەهەمی خؼب

ا ێضێىسؿخنی ئیسىاوی جع  اصەؾپێرێ هە بچێخە َەڵەبجەوع )ؾىبخی صاوصی( 

ەقیض( ع ێیەحی )عابضیً ڕ ( ؾىبخی صاوصی بەَاو ػ9;<6وینی ، لە )َاذصامەػعێىێ

ێىسؿخنی ع عوىهەوە گەقدێً بۆ َەڵەبجە صەهەن و یەهەم قاهەی ەلەه

ا صاصەمەػعێنن، ئەم قاهە پێىهاجبىو لە )ؾضیم عەبضولعەػیؼ، ێضئیسىاوی ج

ێىسؿتن ع ئەم قاهەیە صەبێخە بەعصی بىاػەی واعی  ،جەالٌ مەال ؾاڵح(

 .8وع لەَەڵەبجەو قاعەػو 

                                                 
 

ژەع ێىەوجنی جى ێچاوپ ػ(،9/94/4002) ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێىەوجنی جى پێچاو  -1

 .ػ(7/9/4002) ،ماویێؾل ،لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ

صەقی  ،ڤاعی حەماوەعۆ ی گ(24)لەژماعە  ،97ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،عغوفەبراَیم جاَیر مئی -2

يی جغ ێوەعگیراوە بۆ حاع  (الحیاص) ۆژهامەیڕ ش عىؾمان عەبضولعەػیؼ هە لەێوجاعەهەی ق

 .26-29ٌ (،ػ9112ئەیلىلی  ی44)، (24)ژماعە  ،گۆڤاعی حەماوەع :واهەڕ ب .باڵوهغاوەجەوە
ژەع ێىەوجنی جى ێچاوپ ػ(،91/94/4002) ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێىەوجنی جى ێچاوپ -3

 .ػ(7/9/4002) ،ماویێؾل ،لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ
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 ضاَەعچەهضە پێكتر لەهێىان چەهض ػاهایەوی َەڵەبجەو باهگسىاػاوی ئیسىاه   

لێىەهەوجەوە،  یێىسؿخنی ؿەعمیع یەهترهاؾیىە  وئاقىایەحی صعوؾدبىو، بەاڵم ئە

بەمەف َەعصوو )ؾضیم عەبضولعەػیؼ، جەالٌ مەال ؾاڵح( بەیەهەم واصیغی 

 .ًێێىسغاوەیی ئیسىان لەصەڤەعی هاوبغاو ئەژماع صەهغ ع 

، عەبضولعەػیؼ 6ێكاوی ع صواجغ ئەم قاهەیە ؿغاوان بىو، َەعیەهە لە )عىمەع    

ەػاویڕ پا
( جێیضا بىوهە ئەهضام، لەؾەعەجاصا ؾضیم عەبضولعەػیؼ بەعپغس ی 2

                                                 
 
 ،كاو لەصایىبىوەێلەگىهضی ع  ػ(9166)ؾاڵی  ،عىمەع فەجاح یەعلىب ؛ی كاو ێعىمەع ع  -1

لەقەؾخەواهضا لەكىجابساهەواوی َەڵەبجەو  ،ىضوی ػاوؿخە قەععییەواوی جەواوهغصووەێزى 

اوی ڕ اوو َەڵؿى ڕ بێيی لێهەؾ ،غیىەواوی ئیسىانێىە لەئەهضامە صێیەه ،صەوعوبەعی مامۆؾخا بىوە

لە  ػ(،9112)ی ڵؾالەىەعاوی یەهگغجىوی ئیؿالمیی هىعصؾخان ێع ىە لەصامەػ ێیەه ،ەوحی ئیؿالمییەع 

 (،620)ژماعە  ،عۆژهامەی یەهگغجىو  :واهەڕ ب ،هۆچیضوایی هغصووە ػ(97/90/4009)

(91/90/4009). 
ش ێش ئەخمەص لەبىەماڵەی قێش ئەمین قێی قڕ عەبضولعەػیؼ هى  ؛ەػاویڕ عەبضولعەػیؼ پا -2

لەجەمەوی خەوث ؾاڵییەوە  ،لەصایىبىوە ێڕ وی قاعباژ ەػاڕ لەگىهضی پا (ػ9147)ی ڵؾا ،ئیلیاؾە

يی واعامەو ێهىوؾەع  ،ی مەلیەحی وەعگغجىوەەح ئیجاػ ڵلی مەل ؾا ىضن وێصەؾتی صاوەجە زى 

ەمەواوی بغیخی ،بىو  بەؾەلیلە ، )نلى هللا علیه وؾلم( غەمبەعی مەػن ێ)ژیاوی پ :لە نگغهگتریً بەَع

زاوی ێەوە، پاقىۆی ژیان، زالم، لەصەعواػەی ئیؿالمەواوی ئیؿىج پایێهمىوهەیەن لەئیؿالم، پ

بەعهامەی ژیان، ئیؿالم واعە  يی َەژاع، ئیؿالم وێيی لؾاعو باوهڕێبەزخیاعو هۆمەڵی وامەعان، هى 

لەگۆڤاعی  ، ئەمە وێڕای ئەوەی چەهضیً وجاعی (ێذً َەڵىاگیر ێهەن جەمەڵی، صو زەعبؼە بەصەؾد

 :واهەڕ ب .هۆچیضوایی هغصووە ػ(9122-94-44/46)قەوی  ،صا باڵوهغصۆجەوە)التربیت الاؾالمیت(

عۆژهامەی  ،ەػاوی لەبیرەوەعی كىجابییەواهیضاڕ مامۆؾخا پا ،عیمەن مەخمىص خەمەهەؾەخ

 .ػ46/94/9112 (44)ژماعە  ،یەهگغجىو 
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 ەوەەقیضع ی َەبىو بەعابضیً یئەویل پەیىەهض ،ێىسؿدىەواوی َەڵەبجە بىو ع 

ێكاوی ع عىمەع  یگغث وی ئیسىان لەهاوچەهەصا پەعەی، صواجغ چااله6لەهەعوىن

 .2ێىسؿخنی َەڵەبجەع بىوە بەعپغس ی 

ئیسىان لەصەڤەعی قاعەػوعو َەڵەبجە  یلەؾەعەجای قەؾخەواهضا چاالهی   

بەعؿغاوان بىو، بیری ئیسىان بەقێىەیەن باڵوبىیەوە مەالوان بەئاقىغا باس ی 

جەهاهەث لەَەهضێ قىێً وێىەی خەؾەن بەهىا  .یان صەهغصەئەو بیر 

ی مەالی گەوعە( بەئاقىغا لەمؼگەوث باس ی ڕ )مەال خؿێن وى  ،وەبەعػصەهغایە

ئیسىان لەَەولێرو  ی، َەع لەو ؾەعوبەهضەصا چاالهی8بیری ئیسىاوی صەهغص

 .9بىو  هەعوىن لەبغەوصا ؾلێماوی و

كۆهاغی واعی ئاقىغای ئیسىان لەعێراق، ػۆع صعێژەی هەهێكاو خؼبی ئیؿالمیی    

اوێيی لەو قێىە واعی هغصە ؾەع وصع  .كەصەػەهغاو َەڵىەقێنرایەوە

ئیسىان لەوىعصؾخان و بەصعێژایی ؾااڵوی  یبەعجەؾىبىوهەوەی چاالهی

                                                 
 
 .ػ(91/94/4002) ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێىەوجنی جى ێچاوپ -1

 .ػ(7/9/4002) ،ماویێؾل ،عەبضولعەػیؼژەع لەگەڵ ؾضیم ێىەوجنی جى ێچاوپ -2

ۆعحی صەػگا پاڕ ىە لەێبەَەمان ق .42ٌ ،ص هىعی باػیاوی، َەمان ؾەعچاوەمەمەخى م -3

ی ئیسىان لەهاوچەهە یپاشخاوی چاله حەزذ لەؾەع ػ(9172)ی ڵیەواوی بەعـ لەؾاڕیؾیسى 

 .(2)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب ،صەواجەوە
  .ػ(92/94/4002) ،َەڵەبجە ،ع مؿخەفاەەعفژەع لەگەڵ حێىەوجنی جى ێچاوپ -4
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، واعی ئەو 6اگیراع ( بەؿەعمی واعی ئیسىان لەعێراق 6><9/9/6جا ) ەکانقەؾخ

ىعصؾخان بەقێىەیەوی نهێنی بەعصەوام بىو، قێىاػی واعهغصهیل کێىسغاوە لەع 

 بغیخیبىو لە:

صوای لێپرؾیىەوە لەواعی  وۆبىوهەوەیان صەهغصوقاهەوان َەؿخاهە  -6

 ضەهغا.یابغصوو، واعی َەؿخەی ئایىضە صیاع ع َەؿخەی 

 ەمەػاهضا.ع ( بەجایبەث لەماهگی تیلیلهخائب الصعوؾخىغصوی جیپی قەواهە ) -2

ئەو بۆهاهەف  .ان لە بۆهەواهضا بەجایبەجیل لەمؼگەوجەواهضاڕ ئاَەهگگێ -8

 ،(لیه وؾلمـلی هللا عن) وەوى یاصی لەصایىبىووی پێؼەمبەعی زىا

 .قەواوی كەصع، ػەػای بەصع، ػەػای ئىخىص، ئیؿغاو میعغاج و .... َخض

 لەو ئاَەهگاهەصا وجاعو پەزكان و َۆهغاوە پێكىەقضەهغان.

 قەوهىێژی بەوۆمەڵ. -9

گەیاهضوی باهگەواػ  بیران ويۆقع گغهگیضان بەجىێژی زىێىضواعو مامۆؾخاو  -:

 پێیان.

اڤەو ع ىصە لەبەعصەهغاو لەالیەن ئەهضاماهەوە ؿەعم هە چەهض ئایەث واَەؿخ -;

 وهىغصهەوەیان بۆ صەهغا.ع 

                                                 
 
 .92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ي،لعلىاوا حابغ طه  -1
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بەمەبەؾتی  ،هەؾایەجییە هاؾغاوەوان ؾەعصاوی مامۆؾخایاوی ئایینی و ->

 .پێیان گەیاهضوی باهگەواػی بغایان

ؾىوصوەعگغجً لە زىێىضهەوەی َەهضێ باڵوهغاوەو هخێب و گۆڤاعەواوی  -=

 .الاؾالم،...( ء ، لىاةاملؿلمىن، الضعى ، تالاؾالمی ت)املجخمع، التربیوەوى 

 .6ەواوی ئیسىانیلەگەڵ باڵو هغاوە جایبەجییە نهێىی

 مؼگەوث. یواهەی گكخی -<

ەمی هىؾەعاوی وەوى    خەؾەن بەهىا، ؾەیض كىجب،  :لەپاڵ ئەماهەقضا بەَع

باعی، ئەبى خەؾەوی هەصوی، ئەبى ئەعالی مەوصوصی، ؾەعچاوەی یمؿخەؿا ؾ

ئەهضامان صەیاهسىێىضهەوەو لەوجىەوەی  ،سىان بىونی ئەصەبیاحی ئییؾەعەه

 .2واهەواهضا ؾىوصیان لێىەعصەگغجً

صەمەصا ؾەع اهياعییەواوی ئەو ڕ وصاوو گۆ ع صیضو َەڵىێؿتی ئیسىان لەئاؾذ    

ای ئەوەی هەیخىاهیىە لەئاؾذ ڕ ئەمە ؾەعە .اوی بەزۆوە صیىەڕ گەلێً جاعان گۆ 

 .هەعەوەی َەبێذَەهضێ مەؾەلەی چاعەهىؾؿاػصا َەڵىێؿتی یەهال

... 8ئیسىان َەڵىێؿتی لەبەعامبەعیضا ؾلبی بىو  بەجایبەجیل مەؾەلەی وىعص هە

ەوحی ئیؿالمیی باقىعی وىعصؾخان لەػۆع ع ػاهاواوی هاو  بەاڵم هەؾایەحی و

ان پؿاهضووە، ییىەو پەحی بێضەهگیڕ مەؾەلەی چاعەهىؾؿاػصا َەڵىێؿدیان صەعب

                                                 
 
 . ػ(92/94/4002) ،َەڵەبجە ،ژەع لەگەڵ حەعفەع مؿخەفاێىەوجنی جى ێچاوپ -1

 كىو.ێؾەعچاوەی پ -2

 واهینی ئیسىان لەو مەؾەلهە صەهەیً.ێڕج ؿذ وێی باؽ لەَەڵى یژ ێبەصع  ضا،لەباس ی چىاعەم -3
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وی جێضەؾتی صیاعە، واجێً خؼبی وو ڕ لەمەقضا قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ بە

 ی، قێش عىؾمان بەؾەعۆوایەجینئیؿالمیی َەڵىەقێنرایەوەو باعەگاواوی صازغا

كاؾم، قێش عىؾمان هەیخىاوی  وەؿضێً چىوە ؾەعصاوی عەبضولىەعیم

صیضاع بیرزەعەوەیەوی جىهضی لە  ی، بۆیە لەجیاجیذعەبضولىەعیم كاؾم ببیىێ

 .6غاو هغصاؾخەی هاوبڕ ( ئاػ6;<6قىباحی  ی:2)

 ػ( لەباقىوعی وىعصؾخان و6;<6) یش ی ئەیلىلڕ صوای َەڵگیرؾاهضوی قۆ    

وىعص، خيىمەحی عێراق و زىصی  ی خيىمەحی عێراق ویئاڵۆػبىووی پەیىەهض

 .و جىاڵهەوەهەیصعەبضولىەعیم كاؾم، َەوڵی ػۆعیاهضا بۆ هاقیریىىغصوی وىع 

 ىعص لەعێراق میىاهً وواجێً عەبضولىەعیم كاؾم لەوجاعێىضا باؽ لەوە صەواث و

 ێىەوە واڵحی زۆیان، قێش عىؾمان بەهاوی ػاهایاوی وىعصؾخان وڕ صەبێذ بگە

گىجەواوی هاوبغاو  اؾخەی كاؾم صەواث وڕ َەڵەبجەوە، بیرزەعەوەیەن ئا

ەجضەواجەوەو صاواصەواث لەچىاعچێىەی عێراقی یەهگغجىوصا صەؾخىوعی كىعئان ع 

چاعەؾەعی هێكەی وىعص بياث
2. 

( قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ ػ=;<6اجىەؾەعواعی بەعؿییەوان لە )صوای َ   

ػاهایاوی  یؾەعصاوی مەال مؿخەؿا باعػاوی هغصو پێكيیاػی صامەػعاهضوی یەهێخی

                                                 
 

هخىع عىؾمان علي، ملابلت وللاء َام بین مجلت )ئاڵي ئيؿالم( والضهخىع طه حابغ العلىاوي، الض -1

 .92م
 .(2)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2
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ئایینی بۆ باعػاوی هغص، باعػاوی بەخىهمی پێگەی ئایینی بەو پێكيیاػە زۆشحاڵ 

ی ػاهایاوی هغص بۆ صامەػعاهضوی ئەو یەهێخییەیبىو، َاوواع 
َۆواعی صامەػعاهضوی  ،6

 ئەو یەهێخییە بغیخیبىو لە:

َەؾخىغصن بە  ش ی وىعصوڕ بەصەمەوەچىووی قۆ  بەقضاعیىغصن و -6

 هەجەوە. لێپرؾغاوێتی بەعامبەع ئایین و

ەوبىون جەهگیان بەػاهایان َەڵچىیبىو، ڕ قیىعییەوان َێىضە جىهض -2

یان بەپیرۆػییەواوی ئیؿالم صەهغص، بەعەی خيىمەحی بەعؿیان یێؼ ڕ بێ

 .2جبىو گغ 

جێيۆقاوی جاهەهەس ی، یازىص چەهض ػاهاو  ئەم َەڵىێؿخاهە ػیاجغ َەوڵ و    

هەؾایەجییەهە، َەعچەهضە ػۆعبەی ئەو ػاهایاهە َەڵگغی بیری ئیسىان بىون، 

ئیسىان، صەبێذ ئەوەف  یبەاڵم َەڵىێؿخەوان هاچىە زاهەی َەڵىێؿتی ؿەعمی

ەوحی ع قێىً لەمێژوی بە ن بىێغاهەن وازىصی َەڵىێؿخەو لەبەعچاوبگغیً هە

ئیؿالمیی باقىعی وىعصؾخان، چىهىە زاوەن َەڵىێؿخەهە هەؾێيی 

ەوجە ع لەمێژووی ئەو  یەوجەیەو هاهغێ َەڵىێؿخەواوع اوو صیاعی هاو ئەو ڕ َەڵؿى 

 یً.ڕ صاب

                                                 
 
 .ػ(90/94/4002) ،ماویێؾل ،عەلی عەبضولعەػیؼم. ژەع لەگەڵ ێىەوجنی جى ێچاوپ -1

َەمان  ،مدەمەص ئەعؾەلن جۆفیم .49-40ٌ ،اَغ معغوف: َەمان ؾەعچاوەطابغاَیم  -2

 .91ٌ ،ؾەعچاوە
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 ەوحی ئیؿالمیی بىو لەصەیەی چىاعەم وع َەع چەهضە ئیسىان چاالهتریً باڵی    

ەصعێژایی ئەو مێژووە لە باقىوعی ، بضاپێىجەم و قەقەمی ؾەصەی بیؿخ

ێىسؿخيێيی ع وىعصؾخان واعیىغص، بەاڵم ؾەعهەوجنی ئەوجۆی بەصەؾدىەَێىاو 

 ێخەوە بۆ:ڕ بەعجەؾيی َەبىو، َۆواعی ئەمەف صەگە

هاو  ێىسؿدىەواهیان بۆع قێىاػی واعهغصوی ئیسىان هە هەیاهخىاهیىە  -6

جىێژی بىەهەوە، واعەهەیان ػیاجغ لەڕ ؾەعجەم چیىەواوی وۆمەڵگە قۆ 

زىێىضەواعی ػاهيۆ گیرصابىو  ػاهای ئایینی و
، جىێژی یەهەم پێىهاجبىو 6

لەوۆمەڵێً بىەماڵەی هاوصاعو زاوەن جىێژی صووەمیل پێىهاجبىو 

لەوۆمەڵێً الوی جاػە پێگەیكخىی زىێىضەواعی هاو ػاهيۆو 

 .2وانەپەیماهگ

، ئەو ێخەوە بۆ قێىاػی واعهغصوی زىصی ؾەواؾڕ ئەمەف بەپلەی یەهەم صەگە   

ػۆعی بەو صوو جىێژە صەصا، لەو واجەقضا  یلەَەهگاوی یەهەمی واعهغصهیضا گغهگی

ئەو صوو جىێژە هەمیىەی وۆمەڵگە بىون، ئەمەف وای هغص واعی ئیسىان 

 ؾىىعصاعبێذ.

                                                 
 

 .472مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -1

 .96ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،ئەعؾەلن جۆفیم مدەمەص -2



61                                      ابشووریكوردس تانویتئیســالمیهلڕه

، جێگەی ؾەعهجە 6گغهگی پێىەصاوی پكخگیری هەهغصوی صۆػی وىعصو -2

ەوحی ع ىو، بەاڵم وىعص بێهەڵىێؿذ ب یَەعچەهضە ئیسىان بەعامبەع هێكە

اهياعییەواوی جیهاوی ئیؿالمیی ڕ وصاوو گۆ ع ئیؿالمیی وىعصؾخان، لەئاؾذ 

یىە، واجێً خيىمەحی میؿغ ڕ ػۆعجاع بەصەهگ َاجىوەو َەڵىێؿتی صەعب

ێياوی صەعهغص، مەال ؾاڵح ڕ َاو  یاعی لەؾێضاعەصاوی ؾەیض كىجب وڕ ب

قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ هامەیەن بۆ جەماٌ  عەبضولىەعیم و

ەبضولىاؾغی ؾەعۆوی میؿغ صەهێرن و صاوای َەڵىەقاهضهەوەی ع

واجێً َەعوەَا  .نکەخىهمی لە ؾێضاعەصاوی ؾەیض كىجب صە

صەبیؿتن، ؾەیض كىجب  یاعی لەؾێضاعەصاویڕ ب ەکاوی عێراقئیسىاه

لەهەعوىهەوە وەؿضێً هە پێىهاجبىو لە )قێش هاػم ئەلعىبێضی، 

ؾف یى لابلی، ئەلئەمین هیزامەصیً عەبضولحەمیض، ؾلێمان مىخەممەص 

ی زۆی بۆ یؾضقی( صەهێرهە الی مەال مؿخەؿا باعػاوی جا پكدیىاه

ێذ، مەال ڕ َەڵىەقاهضهەوەی خىهمی لەؾێضاعەصاوی ؾەیض كىجب صەعب

ۆن ڕ ب" :صەڵێذ پێیان ان بۆ واژۆصەواث ویمؿخەؿا باعػاوی واػەػێيی ؾپی

 ."!2بەهاوی مىەوە چی بەباف صەػاهً بیىىوؾً

                                                 
 
 كەی هىعص صەهەیً.ێه ڕ ی ئیسىان لەمەتؿێی باس ی َەڵى یژ ێبەصع  ضالەباس ی چىاعەم -1

 .ػ(91/94/4002) ،رێَەول ،یژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصێىەوجنی جى ێچاوپ -2

ەعی عای مامۆؾخا کغێکاع ، کە ئیسىان ئەمەی جىێژەع باس ی کغصَەیە بۆ  : )وا صەػاهم زاڵێکی جغی جەَو

ئەویل: (ێىسؿخيێيی بەعجەؾيی َەبىو ع ؾەعهەوجنی ئەوجۆی بەصەؾدىەَێىاو لە باقىوعی کىعصؾخان )

 ەبىووی پغۆژەی ئیؿالمییە: هەبىووی پەیڕەوو پڕۆگغامە. هەبىووی صیضو عێیەکی عۆقىە. ه
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 مچوارهابیس

 هىعصؾخان و ی س ێ صەیەی واعی ئیسىان لەعێراقیؾەعهجێيی گكخ

واعی ئیسىان لەعێراق لەصەیەی چىاعەم و پێىجەم و قەقەمی ؾەصەی    

س ێ صەیەصا ئیسىان  لەو .بیؿذ، گەلێً كۆهاغی جۆعاوجۆعی بەزۆوە صیىە

ئاقىغاو لەچىاعچێىەی وۆمەڵەو پاعحی  بەگەلێً قێىاػ واعیىغصووە، بەنهێنی و

ووبىوهەوەو َاوپەیماهێتی، ڕ ووبەع ێىسغاوەیی، ع  ا، واعی جەماوەعی وؾیاؾیض

ای ئەوەی ڕ ەوی لێىغاوە، ئەمە ؾەعەڕ ەوجە پەیع ای ئەو قێىاػاهە الی ئەو ڕ جێى

 ی جۆعاوجۆعەوە بیری ئیسىان ئاعاؾخەو پەزكضەهغا.ڵلەچەهضیً هەها

ەماوەی واهینی ئیسىان، لڕصیضو جێ بێگىمان، قەهىهەوهغصوی واعو َەڵىێؿذ و   

ژێضەعی پێىیؿذ بەعصەؾذ هەبێذ  س ێ صەیەصا واعێيی ؾاها هییە، بەجایبەجیل هە

                                                                                                                                 
 
ـ بۆ پەعوەعصەو ئاڕاؾخەکغصوی ؾیاؾیاهەی جاکىکۆی کۆمەڵکاعییەکە، کە صەبێذ لە عواهگەی عەكیضەو 6

ئەخکامەکاوی ؿیلهی صەؾخىوعییەوە بێذ کە پێكەوایان و قەععىاؾاوی کۆن پێیان صەؿەعمىو: لاخکام 

 .الؿلطاهیت و لەم ؾەعصەمەصا پییضەڵێن: الـله الضؾخىعي.

ـ بؼاوحی کۆمەڵکاعاهە بە )ئیمان( و )َیجغەث( و )جیهاص( و )ئیىاء( و هىنغەث( کە لە بؼاوجێکی 2

 ملمالهێضا بۆ الصان و عاصاوی زەؾمەکاوی ئیؿالم صەبێذ بگیرێىە بەع. 

هەبىووی ئەم صیضوڕێیە یان ئەم مەنهەج و پغۆژەیە لە َەعصوو باڵی ػاهایان و کۆمەڵکاعییەکاوی ئەو    

ەصا َەؾذ پێضەکغێذ. ئەمە جگە لەوەی َەعصووالیان ؾەع بە بغاگەوعەی بەػضاو مىؾڵ ؾەعصەم

 بىون و کىعصؾخاهیاهە هەبىون. وهللا اعلم.
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ئەوە  ،بابەجەهە یَەؾدیاعی بەاڵم گغهگی و .جا جىێژەع پكتی پێببەؾخێذ

 بەصواصاچىوی ػیاجغی لەباعەوە بىەیً. صەزىاػێذ صەؾدبەعصاعی هەبین و

ەَێزو الواػ، صیاعە َەع صیاعصەیەوی مێژوویی بەصەعهییە لەزاڵی ب   

ەعی جىێژیىەوەی  صەؾدىیكاهىغصن و كؿەهغصن لەؾەع ئەو صووالیەهە جەَو

واهگەوە س ێ صەیەی واعی ئیسىان لەعێراق و ع مێژوویی پێىضێىێذ، َەع لەو 

وۆمەاڵیەجیی و ئایینی گەلێً  و باقىوعی وىعصؾخان، وەوى صیاعصەیەوی ؾیاس ی

هێيی مێژوویی هاوػەصیان ى ػمالیەوی بەَێزو الواػی جێضایەو صەگىهجێذ وەوى ئە

 بىەیً.

ئێمە لێرەصا گىػەعێيی زێرا صەهەیً بەس ێ صەیەی واعی ئیسىان، لەچەهض    

ەوجە صەؾدىیكان صەهەیً، مەگەع ع زاڵە الواػەواوی ئەو  وێؿخگە صەوەؾخین و

ئەمەف ماهای  ،بەصەگمەن، ئەگەع ها زۆ لەكەعەی زاڵە پۆػەجیڤەوان هاصەیً

هەبىوە، بەڵيى ئەوەی ئێمە مەبەؾخماهە  یچ زاڵی بەَێزی ەوجە َع ئەوە هییە ئەو 

ەزىەگغاهەیە، ئەمەف وامان لێضەواث هەمتر بەالی ع زىێىضهەوەیەوی 

 .6ىغصوی زاڵە بەَێزەواهضا بچینیصیاع 

                                                 
 
الؾەهگییە. َەق وایە مىؾىڵمان لە ؾیـەحی ئاوێىەیی  ەعای مامۆؾخا کغێکاع: لە عاؾخییضا ئەم  6

کاهیل باؽ ەػ اػۆعجغن، پاقان زاڵە الو صیىەکەی زۆیەوە بڕواهێخە زاڵە ئیجابییەکان کە بێگىمان 

بکاث. یان ئەمیان پێل ئەویان بساث .. ئەمەف صیضو عێؿای ػاهایاوی ػاوؿتی جەعح و جەعضیلی 

 کە خەق و صاصپەعەوەعاهەیە. پیاوهاؾیی ؿەعمىوصەواهییە
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اصەیەن صعەهگتر صەعهەوث، ڕ واعی ئیسىان لەعێراق، لەچاو واڵجاوی صیىەصا جا   

 عێراق هە یهەجەوایەجی یـی وێخەوە بۆ پێىهاجەی جاڕ َۆواعی ئەمەف صەگە

ای ئەوەی لەو ڕ ، ئەمە وێ6ؾىهىەو قیعە پێىضێذ لەوىعصو عەعەب و

ۆقيبیراوی عێراقی ع صەمەصا، َەڵگغاوی بیری چەپ، ػۆعیىەی چینی ؾەع 

صەگغجەوەو لەپاڵ ئەوەقضا َەڵگغاوی بیری هەجەوایەجیی و عەعەبچێتی 

 .2لەبغەوصابىون

مین لەمیؿغ بەزىصی ییسىان مىؾلئ یؾەعهغصایەجیلەالیەوی صیىەوە    

وایەی، عێراق صوا واڵجە باهگەواػی ڕ خەؾەن بەهىاقەوە گەیكدبىوهە ئەو ب

ێگىػەعی واعی ع ی لەؾەع ی، ئەم خاڵەجە واعیگەع 8ئیسىاوی جێضا باڵوصەبێخەوە

 ئیسىان لەعێراق جێهێكذ.

 واعی ئیسىان لەعێراق لەؾەع صەؾتی ؾەواؾ پەعەیؿەهض و قێىاػی ؿەعمی و   

ەو بىو، صەیىیؿذ َەمىو واعەوان ڕ ێىسغاوەیی وەعگغث، ؾەواؾ هەؾێيی جاهع 

اؾخەصا ڕ اق بەو ئار زىاػیاعبىو جىاڵهەوەی ئیسىان لەعێ لەژێغصەؾتی زۆیضابێذ،

وای پێیەحی، بىاعی ئەوەی هەصەصا هەؾاوی صیىە ڕ بزۆی واث، هە زىصی ڕ ب

                                                 
 
 .94ٌ ،وەا: َەمان ؾەعچيه حابغ العلىاوط -1

-
جلت )ئاڵي ئيؿالم( والضهخىع طه حابغ العلىاوي، الضهخىع عىؾمان علي، ملابلت وللاء َام بین م 2

 .94م
 .94ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -3
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عێيی وای ەویی ؾەواؾ واڕ ئاػاصاهە َەڵؿىهەوث بىەن، جاه هەقىهمابىەن و

ژماعەیەن ئەهضامی چاالن  یؼەواوی ئیسىان وع هغص َەعػوو هاوۆوی بىەوێخە 

( یەهەم هەؽ یوەوە )مىخەممەص ئالىس ڕ ، لەو 6ڵًهێێىسغاوە جێبع یؼەواوی ئەو ع 

 ێؼەواوی ئیسىاوی جێهێكذ.ع ( ػ9:<6ؾاڵی ) ەبىو 

 ژماعەیەن ئەهضامی وۆمەڵەی ئاصابی ئیؿالمیی، گەیكخەو ؾەواؾ  یهاوۆهی   

بیر لەصعوؾخىغصوی  اصەیەن ؾەواؾ هاچاعبىو واػ لەوۆمەڵە بێيێذ وع 

 ییؼەواوی وۆمەڵەی بغایەجیع ، ئەم هاوۆهییە لەهاو 2وۆمەڵەیەوی صیىە بياجەوە

اصەیەن بەعپغس ی ع ی ژماعەیەن ئەهضام گەیكخە یئیؿالمیی صعێژەی َەبىو، بێزاع 

گاػهضەیان  غو ئەعؼەمییەی وۆمەڵە، هامەیان هاعص بۆ میؿ للەواوی هەعر و

ؾ هغصبىو، بەباػعگاهیىغصن بەباهگەواػەوە جۆمەجباعیان هغص، الەواعەواوی ؾەو 

لەبەعامبەع ئەوەصا، ؾەواؾ بەعپغس ی للەواوی البغصو هەس ی صیىەی زؿخە 

 .8قىێيیان

صەمە ئەهضامی ئیسىان بىوە، ؾەواؾ ؾەع بەگىجەی )َیكام جالب( هە ئەو    

بىو هەن هغصاعی، َەمیكە ئەوەی  لەئاؾذ گغؿخەواهضا هەؾێيی گىؿخاعی 

ؿخێً غ یؼیی بىغێ، بەمەف َیچ گڕ پێىیؿخە پاعێؼگاعی یەه صوپاجضەهغصەوە هە

                                                 
 
 .94ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ص. طه حابغ العلىاوي: -1
 .912ٌ ،َەمان ؾەعچاوەواظم اخمض هانغ املكاًذي:  -2

-
 .472ٌ، َەمان ؾەعچاوەص. عبض الفخاح علي البىجاوي:  3
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چاعەؾەعهەصەهغاو گىجەواوی ػیاجغ ئاواجسىاؾتن بىوە هەن چاعەؾەع
، لەالیەوی 6

ی ؾەعهغصەواوی یەػامەهضع صیىەوە، جۆعی پەیىەهضییەواوی ؾەواؾ مایەی 

ەهجەوان زىاػیاعی َەڵىێؿتی جىهضبىون بەعامبەع ئیسىان هەبىو، بەجایبەحی گ

واعبەصەؾخاوی خيىمەث
( ؾەعهغصەواوی ػ<:<6، خاڵەجێيی لەو قێىە ؾاڵی )2

وایەی، هە باقتروایە ؾەواؾ صەؾدبەعصاعی ڕ ئیسىاوی َێىایە ؾەع ئەو ب

، ذەزؿێيێڕ صەعؿەث بۆ هەؾاوی صی ب یەجیىغصوی واعی ئیسىان بێذ واؾەعهغص

ئەوەبىو ئەهجىمەوی  ،ەػاییاهەڕ ەؾذ، ؾەعەهجامی ئەو هاجا ئەو واعە بگغهەص

اؾخەی ؾەواؾ هغصو ڕ ( هامەیەهیان ئاػ<:<6قىوعای ئیسىان لەعێراق ؾاڵی )

ۆیكخە صەعەوەی ع ، هاوبغاو َەع لەو ؾاڵەصا 8ئیسىان الیاهبرص یلەؾەعهغصایەجی

 عێراق.

، ػۆع جاع مەؾەلەی هەس ی یەهەم الی ئیسىان هێكەی لێىەوجۆجەوە   

ۆیكخنی ؾەواؾ بۆ صەعەوەی عێراق، هاوۆوی لەهێىان ؾەعاوی ئیسىان لەؾەع ڕ بە

ێبەعایەجیىغصوی ئەو واعە صعوؾدبىو، صاهاوی )عەبضولىەعیم ػەیضان( لەبەع ع 

ی َەهضێ ؾەعهغصەی ئیسىاوی یەػەمەهضع ی جەمەن، َەعچەهضە یػۆع 

                                                 
 

ؾالمي املعانغ في العغاق، مجلت )ئاڵی ئيؿالم(، العضص طاعق الاعظمي: وكىء خغهت الاخياء الا  -1

 .67م(، م9111، )آطاع 96، الؿىت 9
 .472ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ص. عبض الفخاح علي البىجاوي: -2

-
 .67ٌ ،َەمان ؾەعچاوەطاعق الاعظمي:  3
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ۆیكخنی ؾەواؾ ڕ هغصەوە هە بەڕ اصەیەن ئەو بۆقاییەی پڕ لەؾەعهەبىو، جا

عوؾدبىو، َاوواث صاهاوی هاوبغاو جۆعێً بىو لەیەهالهغصهەوەی ملمالهێی ص

ػەیضان، بەَەمان قێىاػی ؾەواؾ . 6هێىان الیەهە هاوۆهەواوی ئیسىان

 .2وای پێیەحیڕ زۆی ب صەیىیؿذ واعی ئیسىان بەو ئاعاؾخەصا گىػەع بياث، هە

                                                 
 
 .92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ص. طه حابغ العلىاوي: -1
صعک بە ملمالهێیەکی قاعاوەی هاو ؾەعکغصایەحی ئاؾان  ىێىەععەهگە زئێؿخا عای مامۆؾخا کغێکاع: )  2

ئیسىاوی ئەو کاجە بکاث کە ئاؾەواعی جا ئێؿخاف ماوە، ئەویل ئەوەیە کە جێبینی صەکەیذ: َەعچی ئەو 

للاهەی کۆمەڵەی الهضایەی ئیؿالمی و کۆمەڵەی ئاصابی ئیؿالمی و ئەو کەؾایەجییاهەی قێش 

ۆمەڵکاعی ئیسىاهاهەوە و  َەمىو ئەو چاالکیاهەی ئەو ػەماهە نەوواؾ عخمەهللا زؿخىوهییەجە ک

َەبىون، پەعصەیان بەؾەعصا صعاوەو جەهاهەث کەؾێکی وەکى ئێمەماهایل مامۆؾخا خؿەینی 

پیؿکەهضیی عخمەهللا هاهاؾین! کە بەعپغس ی للی ؾلێماوی کۆمەڵەی ئاصابی ئیؿالمی بىوە، چجای 

کە زۆم "بەػۆع" بە زؼمەجیان گەیكخىوم! وەکى مامۆؾخا  کەؾایەجییە ئیؿالمییەکاوی جغی هاوچەکان

خاجی زەلیلی َەولێرو مامۆؾخا عابضیً عەقیضی کەعکىک.. َۆی ئەمە: ئەوەیە کە ئەواهەی ئیسىان 

کە صواجغ خؼبی ئیؿالمییان بە ؾەعۆکایەحی هىعمان ؾامەڕائی )بە زؼمەث ئەمیل گەیكخىوم( 

قێش عبضهللا یىؾف الحەؾەن عخمە هللا ەخمەص عاقضو مدمـض ئکاعی پێل زۆیان _وەکى  ،صعوؾخکغص

( بىو! ئائەم واجە ؾاویلکەیی صیضو َەڵىێؿذ) ـەعمىو_ صەعوێكایەجییاهگەیكخىوم( صەی یان)بە زؼمەج

جۆعە ؾپڵەیی و بێىەؿاییە ػۆع هاصاصپەعوەعاهەیە کە لە صەماعگیرێتی ئیسىاهەکاهەوە صێذ، کە چاالکی 

یەحی صەػاهً! لە کاجێکضا ئەو کۆمەڵکاعییاهەی پێل ئەمان بەعصی کەؾاوی پێل زۆیان بە صەعوێكا

بىاػەی َۆقیاعیی و کۆمەڵکاعییە ئیسىاهییەکەبىوە.. َەع لەم عواهگەقەوە صەبینی ئیسىاهەکان 

َەمیكە باس ی مامۆؾخایان: مامۆؾخا عىمەعو مامۆؾخا عىؾمان و مامۆؾخا عەلی و مامۆؾخا نضصیم 

َەڵەبجەیان بە چاکە صەکغص، کەچی کە ئەوان بؼوجىەوەیان بێ پغس ی  کىڕاوی مامۆؾخا عبضالعەػیؼیی

"بغاگەوعەی بەػضا" صعوؾذ کغص، هاویان لە مێژوویاهضا ؾڕییەوە!! هىؾەعیل _َەعچەهضە لێرەصا 

صا 6;<6ووعصەکاعاهە بەصوای قخەکاهضا چۆجەوە_ بەاڵم ػاهیاعیی ػیاجغی لەو کاجەوەی کە ئیسىان لە 

صەبىو هىؾەعی بەڕیؼ بیىىؾیایە کە قێش نەوواؾ عخمەهللا ئاوا ەوجىوە! صعوؾذ بىوە، صەؾذ هەک

صا کۆمۆهیؿخەکان لێكاوی  <:<6بە کەیف و ئاعەػووی زۆی عێراقی جێىەَێكذ. بەڵکى لە یەکی ئایاعی 
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یضان َەڵبەجە ػە .ئەمەف َەمان َەڵەی ؾەواؾ بىو ػەیضان صوباعەیىغصەوە

وبىهەوە هەصەهغصو ػیاجغ زىاػیاعی واعی نهێنی و ڕ وبەڕ خەػی بەواعی ئاقىغاو 

ژیان بىو  پێىەوە َاوواعی و
6. 

ێىسغاوەیی، ع لەواجێضا ئیسىان لەعێراق صعەهگ هەوجە چاالوی هىاهضن و واعی    

بەاڵم ؾەعهغصەواوی ئیسىان لەعێراق بەجایبەحی زىصی ؾەواؾ صەیاهىیؿذ 

ئاماهجاهەی ئیسىاوی میؿغ بەصەؾدیانهێىاوە، َەع بۆیە  بەزێرایی بگەن بەو

بەعؿغاوان صعوؾدبىەن، جێىەڵ  یەوەی بىىەیەوی جەماوەعیلبەػویی بەع 

( ػ=9<6زۆهیكاهضاهەواوی ؾاڵی ) ەػایی وڕ وصاوە ؾیاؾییەوان بىون، لەهاڕ بە

                                                                                                                                 
 

عێپێىاهەکاوی زۆیاهیان عووکغصە باعەگای گكتی ئیسىا کە قێش قەووافی لێبىو، گەماعۆیاهضاو قێش لە 

ەعچىو، کۆمۆهیؿخەکان صەعگایان قکاهضو چىوهە ژووعەوەو کغصیاهە قەڕ لەگەڵ ئەواهەی ؾەعباهەوە ص

لەوێضابىون.  کە ػاهیان قێش صەعباػ بىوە کەلىپەلی باعەگاکەیان َەمىو قکاهضو چىوهەوە صەعەوە.. 

صوای ئەوە قێش چىوە  ؾعىوصییە و پاف ئەوەی مەلیک ؿەیؿەڵ َاجە ؾەع خىکم قێذی کغصە 

ۆی.. ؾەعکغصە بەػضاصییەکاوی ئیسىان ؾىوعبىون لەؾەع ئەوەی صکخۆع عبضالکەعیم عاوێژکاعی ز

ػێضان بکەهە عێبەعی ئیسىاوی عێراق و ػۆعێکی جغی هاوچەکاوی جغ هاڕاػیی بىون، صواجغ َەهضێک لە 

صژایەجیی قێش ػێضاهیكضا واػیان لە ئیسىان َێىا. ؾەیغ ئەوەیە کە صوای ئەوەی مامۆؾخا مدمـض 

صا صامەػعا، ئیسىاهەکاوی 8=<6قیضیل پێگەیكذ و عێکسغاوی ئیسىاوی هێىصەوڵەحی لە ئەخمەص عا

عێراق  صاوای الصاوی صکخۆع ػێضاهیان لە ئیسىاوی هێىصەوڵەحی کغص! بەڵأم ئەوان عاػیىەبىون و ووجیان جا 

ص بە عبضاڵکەعیم ػێضان لە ژیاهضا مابێذ، كبىوڵمان هییە کەس ی جغ بێخە قىێنی، ئیتر عاقیضیان کغ 

 بەعپغس ی هىؾیىگەی پەعوەعصە لە عێکسؿدىە هێىصەڵەجییەکەی ئیسىان.

  .92ٌ ی پێكىو،ؾەعچاوە -1
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، بەو 6هاؾاهض ئیسىان بەقضاعییەوی بەعؿغاواوی هغصو بەمەف زۆی بەجەماوەع

 ( صژی صعوؾدبىووی صەوڵەحی ئیؿغائیل وػ=9<6یسىاوی میؿغ ؾاڵی )پێیەی ئ

ی ئیسىاوی یی بەعیخاهیا زۆهیكاهضاهیان ؾاػصا، ؾەواؾ َەمان چاالهیَاوواع 

ەچاوی ئەوەی هەهغصبىو، هە ئیسىاوی ع لەعێراق صووباعەهغصەوە، صیاعە ؾەواؾ 

میؿغ، صوای بیؿذ ؾاڵ واعهغصن گەیكخىهەجە ئەو كۆهاػەی زەباث، 

ئیسىان لەعێراق جەمەوی لەصوو ؾاڵ  یێىسغاوەیی ؿەعمیع واجێىضا واعی لە

ی، ئەهجامی ئەو واعەی ئیسىاوی عێراق بەوە گەیكذ، صوای ئەوەی ڕ جێىەصەپە

خيىمەث جاعێيی جغ بەَێزبۆوەو صەؾەاڵحی چەؾپا، ؾەواؾ و ژماعەیەوی ػۆع 

ئیسىان  ی، بەمەف چاالهی2ئەهضامی ئیسىاوی لەمىؾڵ صەؾخگیرهغص

 جەؾىبۆوە،بەع 

، بەبێ بىووی ەواعی ؾیاؾییبپەلەهغصوی ئیسىاهەواوی عێراق، لەجێىەڵبىون    

َەڵضێغ بغص، َەع بۆیە  ەوجەی بەعەو ئیزصواجییەث وع ئەػمىهێيی پێكیىە، ئەو 

اوو پاقيۆی ڕ بەعصەوام ئیسىاهەواوی عێراق لەملمالهێياهضا ؾیاؾییەوی صۆ 

 ووصاوەوان بىون.ع 

َۆقیاعیی  ،ەوش ی عێراق هەبىو ڕ عییان لەیخيێيی واكؾەعاوی ئیسىان جێگەیك   

، لەؾەع بىەمای نؾیاؾییان الواػ بىو، َەڵىێؿخەواهیان ػۆعجغ پەعچەهغصاعبىو 
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ان، هەن لەؾەع ڕ هەؿىوىڵی واحی صەعصەب ؾۆػو َەڵچىون و َەؾذ و

(صا لەعێراق ػ2:<6لەزۆهیكاهضاهەواوی ؾاڵی ) .بابەحی بىەمایەوی واكیعی و

سىان بێضەهگی َەڵبژاعص، بەاڵم ئەهضامە گەهجەواوی ئیسىان ی ئییؾەعهغصایەج

ی ئیسىان یبەقضاعی زۆهیكاهضاهەواهیان هغص، بەَەمان قێىە، ؾەعهغصایەج

 ی( زۆشحاڵ هەبىو، بەاڵم گەهجەواوی ئیسىان بەقضاعیػ=:<6ش ی )ڕ بەقۆ 

 .6قیان صەهغصڕ قۆ ی گیریخزۆهیكاهضاهەواوی پك

ی جەماٌ عەبضولىاؾغو یووی پەیىەهض(ی میؿغو گغژبى ػ2:<6ش ی )ڕ صوای قۆ    

 ،ئیسىاهەواوی میؿغ، ژماعەیەن لەئیسىاهەواوی میؿغ بەعەو عێراق َەاڵجً

ش ی ڕ )هىعی ؾەعیض( ؾەعەن وەػیغاوی عێراق، صۆؾتی هؼیيی ئیىگلیزو صژی قۆ 

َاهیضان  میؿغبىو، ؾىصی لەپەهاصاوی ئیسىاهە میؿغییەوان بینی و

َاوواث ئیسىاهەواوی  .ش ی میؿغڕ قۆ  لەباڵوهغاوەواهیاهضا َێرقبىەهە ؾەع

بەاڵم  ی خيىمەحی پاقایەحی عێراق بێضەهگ بىون،یهەمىوىعج عێراق، لەؾخەم و

 .اػیبىون بەو واكیعەی جێضا صەزىێنرایەوەڕ َەڵبژاعصوی بێضەهگی جۆعێً لە

ەػایی جەماوەعی صژ بەئیسىان ػیاصهغصو ؾەعەهجام ژماعەیەن ڕ ئەمەف صەهگی ها

ە صەؾخییان لەواعهێكایەوە، واجێىیل ئیسىان بەقضاعی ێىسغاو ع ئەهضامی ئەو 

ێىسغا، ع ئەو زۆهیكاهضاهەیان هەهغص، هەصژی َێرش ی ؾێلۆڵی ؾەع میؿغ 

َەبىو لەؾەع  یَێىضەی جغ ئیسىان الی جەماوەع صػێىبىو، ئەمەف واعیگەعی

                                                 
 

  .472ٌ ی پێكىو،ؾەعچاوە -1
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 ی بەعس ی و هەجەوەیی ویی ئیسىان، لەبەعامبەعصا چاالهیهؼبىووی چااله

 .6یؿەهضقیىعییەوان پەعە

 یئیسىاوی بەعەو َەڵضێغ بغص، هاوۆهی ەث لەَەڵىێؿخەواهضا،یبىووی ئیزصواجی   

( ژماعەیەن َێزی ػ>:<6یؼەواوی لێضەهەوجەوە، ؾاڵی )ع هاوزۆو جێهێكخنی 

ماهییان صعوؾخىغص، ئیسىان بەبەَاهەی یهەیاعی خيىمەث بەعەی یەهێخیی هیكد

اؾدیضا ڕ غصەوە، بەاڵم لەەجىع بىووی قیىعییەوان لەبەعەصا بەقضاعیىغصوی 

ئیسىان هەیضەویؿذ بەعەهگاعی صەؾەاڵث بێخەوە، َەع بۆیە واجێً ؾەعجەم 

مایس ی  ی:بژاعصهەواوی )ڵماهییەوان بایيۆحی َەیپاعث و وۆمەڵەو َێزە هیكد

(یان هغص، ؾەواؾ لەهاوچەی صووی مىؾڵ زۆی پااڵوث، ؾەواؾ صوای ػ>:<6

 ."2ەجەػویغهغصن هەیانهێكذ صەعچمب" :ئەوەی ؾەعهەوجنی بەصەؾدىەَێىا، وحی

ۆژاهە ع ؾەیغ لەوەصابىو، واجێً ؾەواؾ زۆی بۆ َەڵبژاعصهەوان پااڵوجبىو،    

(ی پێكىەقضەهغص، 8زىاوی كىعئان اصیۆی خيىمییەوە بەعهامەی )لەؾەعڕ لە

ی یَەعچەهضە واهەواوی ؾەواؾ ؾیاس ی هەبىون، بەاڵم زەڵيی جۆعێً لەَاوواع 

، ئەمەف ؾیاؾەحی خيىمەث بىو، جىاهیبىوی جیا صەزىێىضەوە انخيىمەجی
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قیىعییەوان، و هەجەوەیی  یهەڵً لەؾەواؾ وەعگغێذ بۆ صژایەجی

زۆیان صژی ئیسىان  یقیىعییەوان چاالهی لەبەعامبەعیكضا هەجەوەیی و

 .6هغصەوەو ؾەعهجام بەػیان و هەهاعگیربىووی ئیسىان جەواوبىو ڕ چ

ووبىهەوەی ڕ ووبەڕ ێراق زۆی لەبەصعێژایی ؾەعصەمی پاقایەحی، ئیسىان لەع   

(و صەعهەوجنی خؼبی قیىعی ػ=:<6ش ی )ڕ خيىمەث پاعاؾذ، بەاڵم صوای قۆ 

ەپاوی ؾیاؾیی عێراق، ئیسىان وەوى ڕ وەوى َێزێيی چاالن لەؾەع گۆ 

ووی قیىعییەجضا صەعهەوجً، ئەمەف جۆعێً لەصوو ڕ پەعچەهغصاعێً بە

ماوەع لێی صەپغؾین: َەڵىێؿتی و ئیزصواجییەحی بۆ صعوؾخىغصن، بەعصەوام جە

بۆچی لەؾەعصەمی هىعی ؾەعیض بێضەهگ بىون، وەوى هەیاعی خيىمەث 

ۆژئاواگەعا بىو، ئیسىان ع جا صەؾەاڵث  یصەعهەهەوجً و جىڵەیان هەبىو؟. بۆچ

ۆژئاوایە، ئیسىان صژایەحی خيىمەث ع صژایەحی هەهغص؟، ئێؿخا هە صەؾەاڵث صژی 

وژاهضو بغەویان پێضەصا، ئەمەف صەواث؟، قیىعییەوان ئەو پغؾیاعاهەیان صەوع 

 .2ئیسىاوی ئیدغاجىغصبىو 

ؾەعهغصەواوی ئیسىان ؾیاؾییەوی هغچىواڵ بىون، هەیاهخىاهیىە    

ووصاوو پێكهاجەوان َەبێذ و ع زىێىضهەوەیەوی بابەحی و واكیعییان بۆ 
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ەپاوی عێراق ڕ پەیىەهضییەوی جەهضعوؾذ لەگەڵ َێزە ؾیاؾییەواوی گۆ 

اؾ لەگیاهەاڵی خيىمەحی پاقایەحی زۆی بۆ ، َەعچۆن ؾەو 6صامەػعێنن

ەػایی صژی خيىمەحی كاؾم پەعەیؿەهض، ڕ َەڵبژاعصهەوان پااڵوث، واجێً صەهگی ها

وزێذ، ڕ َەمىو ئەگەعەوان ئەوەیان جێضا صەزىێنرایەوە خيىمەحی كاؾم صە

هەچی ئیسىان بەَۆی )خاجی ئەمین خؿەینی( صەیاهىیؿذ جاعێيی صیىە 

 .2لێی هؼیىببىەوە ەػعێنن وپەیىەهضی لەگەڵ كاؾم صام

َەعچەهضە صوای َەڵىەقاهضهەوەی خؼبی ئیؿالمیی عێراقی، كاؾم َەوڵیضا    

ن بۆ ڕ كەهاعەث بەؾەعهغصەواوی خؼبی هاوبغاو بياث، هاوی خؼبەهەیان بگۆ 

وۆمەوی پێضان،  وەوە بەڵێنی َاوواعی وع وۆمەڵەیەوی زێرزىاػیی، لەو 

ەجىغصەوەو ؾىصیان لەو صەعؿەجە ع ان ینی هاوی خؼبیڕ ؾەعهغصەواوی ئیسىان گۆ 

وەعهەگغث
ەوی ی، بەاڵم لەگەڵ هؼیىبىوهەوەی مەعگی كاؾم بەهیاػن ؾەعهێكی8

 او بىەن.ڕ گەوعە بىەن و گغەو لەؾەع یاعییەوی صۆ 

ەیضان بىوە بەعپغس ی یەهەمی ئیسىان لەعێراق، هەیاعیی واعی ػ َەع لەو واجەوە    

ملی بۆ  ،ێ ؾەعهغصەی ئیسىاهضائاقىغای صەهغص، بەاڵم لەژێغ ؿكاعی َەهض

کەؾایەجییەکی  ی چەهضیصامەػعاهضوی خؼبی ؾیاؾیی ئاقىغا صا، بەَاوواع 
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الضهخىع طه حابغ العلىاوي  الضهخىع عثمان علي، الحللت الثاهيت، مً للاء املجلت الهام بالؾخاط -2

 .99م(، 9112ٌ، الؿىت الثامىت، )اًلٌى 4)ئاڵی ئيؿالم(، العضص 
 .99ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -3
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وواعی ع خؼبی هاوبغاو ، َەعچەهضە صامەػعاهضیان ئیؿالمیی عێراكی خؼبی بێالیەن

ێىسؿخنی َەبىو، هە صەهغێذ ئەوە ع ئیسىان بىو، بەاڵم ئیسىان لەپكخەوە 

ن صابيێین، هەن خؼبی ئیؿالمیی، ئەوەی ػیاجغ اؾخەكیىەی ئیسىاع ێىسؿخنی ڕ ەب

ێگەهەصاوی ئیسىاهە بەؾەعجەم ئەهضامەواوی جا لە ع  ،اؾخییە صەؾەملێىێذع ئەم 

یؼی خؼبی هاوبغاوصا واعبىەن، ئەمەف َەع لەؾەعەجاوە گغؿتی بۆ خؼبەهە ع 

 .6صعوؾخىغص

 ێگەی هەصا خؼبی ئیؿالمیی وۆبىوهەوەی گكتی ئەهجامضا،ع خيىمەحی عێراق    

ۆیكذ، بەپلەی یەهەم ڕ خؼب جىش ی گغؿتی صاعایی َاجبىو، واعەواوی لەبەع هەصە

پكتی بەؾدبىو بەئابىوهەی ئەهضامان، ئەمەف خؼبی ئیؿالمیی زؿدبىوە 

قاهضهەوەی خؼبی بەجاهە چاعەؾەع ەی ئیسىان َەڵى یؾەعهغصایەج .كەیغاهەوە

ە بىەن، ی ئەو مەبەؾخەف، صەبىو بەقێىاػێً ئەو واع یصەػاوی، بۆ َێىاهەص

هجام ئیسىان ەزۆیان لەبەعپغؾیاعێتی َەڵىەقاهضهەوەی خؼب كىجاعبىەن، ؾەع 

ۆژهامەی ع صەعهغصوی بەیاهىامەیەوی صژی خيىمەحی كاؾم بەباقتریً قێىاػ ػاوی، 

)الحیاص(ی ػماهداڵی خؼب بەیاهىامەیەوی صووعوصعێژی باڵوهغصەوە، جێیضا 

ؾاػیی خيىمەث هغصبىو، پیكە حی ئابىعیی وەاؾخەی ؾیاؾڕ ەزىەی جىهضی ئاع 

ئۆباڵی هەَامەجییەواوی زؿدبىوە ملی خيىمەث، لەبەعامبەعصا خيىمەث هەوجە 

                                                 
 
 ،ژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصیێىەوجنی جى ێچاوپ، 92ٌ ،َەمان ؾەعچاوەص. طه حابغ العلىاوي:  -1

 .ػ(91/94/4002) ،رێَەول
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اوەصوهاوی ؾەعهغصەواوی خؼب و صازؿخنی باعەگاو َەڵىەقاهضهەوەی ع گغجً و 

 .6خؼب

ۆڵیان بینی ع ، صەبیىین س ێ الیەن نوصاوەواڕ ەوحی ڕ بەوعصبىوهەوە لە   

یاعی صابىو ڕ ب ی ئیسىان هەیؾەعهغصایەج :لەَەڵىەقاهضهەوەی خؼبی ئیؿالمیی

خؼب َەڵىەقێيێخەوە، ؾەعهغصەواوی خؼبی ئیؿالمیی هە وەاڵمی صاواهەی 

یاعی ڕ ؾەعاوی ئیسىاهیان صایەوەو بەیاهىامەهەیان صەعهغص، خيىمەحی عێراقی هەب

َەڵىەقاهضهەوەی خؼبی صەعهغص، بەاڵم ئەوەی پكيی قێری ئەو 

اؾخییەوی جاڵی ع ، ئەمەف 2واوی ئیسىاهًەعهغصەی بەعصەهەوێذ ؾەیبەعپغؾیاعێخی

 اؾخییە جەهگاوصەبً.ع مێژوەو ػۆع لەؾەعهغصەواوی ئیسىان بەوجنی ئەو 

پێىهاجبىو  اهەخؼبی ئیؿالمیی ػۆعجغ لەو  یەجضا ؾەعهغصایەجیڕ َەعچەهضە لەبىە   

بىون، بەاڵم ئیسىان البغاهە پێكتر لەگەڵ ؾەعاوی ئیسىان هاوۆن بىون و لەواع 

یاعی صازؿتی خؼب ڕ پێىان صژی ب: عێایگەیاهضع ىغصوی صڵی جەماوەعەهەی اػیع بۆ 

ێىضەزاث، ژماعەیەن زەڵً لەقىێنی صیاعیىغاو وۆبىهەوە، پاف ع 

 ەکەێپێىاهع ێىسؿخنی ڕ ئەو هەؾەی بەعپغؽ بىو لە ،واهییەوی ػۆعڕ چاوە

هەهغا، بەَەمان  ێپێىانئاماصەهەبىو، ؾەعەهجام جەماوەع باڵوەیان کغصو ع 

                                                 
 
 .92ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -1

 .92ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -2
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ێپێىان وۆبىهەوە، بەاڵم ع حی لەؾێضاعەصاوی ؾەیض كىجب زەڵً بۆ وا ،قێىە

  .6بەَەمان قێىاػ باڵوەی لێىغا

واجێً خيىمەث لەوە صڵىیابىو هە ئاػاصهغصوی ؾەعهغصەواوی خؼبی ئیؿالمیی    

َیچ مەجغؾیەوی هییە، ئاػاصیىغصن، بەئاػاصبىهیكیان ئیسىان بەجەواوی 

ەو هاوۆهییە بىو هە پێكتر لەگەڵ َەمىویاوی لەواعزؿذ، َۆواعی ئەمەف ئ

ان ڕ ؾەعهغصەواوی ئیسىان َەیاهبىو، ؾەعهغصەواوی ئیسىان لەصەعؿەجێً صەگە

ػگاعبىەن، ئەمەف باقتریً صەعؿەحی بەصیهێىاوی ئەو ئاماهجەی ع لێ  یانجا زۆیاه

 .2ؾەعهغصەواوی ئیسىان بىو 

، ی عێراقەوش ی ؾیاؾیڕ هەبىووی جێگەیكخنی بابەحی بىو لە ،گغؿخێيی ئیسىان   

ەویی هەس ی یەهەمیل وای هغصبىو هە ػۆعبەی ئەهضامان بیر لەئایىضەی ڕ جاه

واعەهەیان هەهەهەوە، ئەگەع جاعجاعەف پێكيیاػی گىهجاو بىغایە، َێىضە بەؽ 

ئەم خاڵەجە بەجۆعێً  .ەجبىغێخەوەع بىو هەبەصڵی ؾەعاوی ئیسىان هەبێذ جا 

ان یەحی مێژوویی هغصۆجە ؾەع واعی ئیسىان، چەهضیً صەعؿیواعیگەع 

ؾاڵی  .اؾخەبىغایەع لەصەؾخضاوە، صەهغا ئەو صەعؿەجاهە بەباعێيی گىهجاوصا ئا

( هەؽ لەؾەعهغصەو واصیغە پێكىەوجىەوان، ئیسىان 99( بەبەقضاعی )ػ>;<6)

                                                 
 
 .92ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -1

 .92ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -2
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وۆهگغەیەوی لەمؼگەوحی )خؿیبە( لەبەػضاص بەؾذ، جێیضا باؽ لەباعوصۆدی 

ائی( ڕ ىخەممەص ؿەعەج ؾامەی )میێبەعایەجڕ ەوجێً بەع ؾیاؾیی عێراق هغاو 

صامەػعاهضوی  ی خيىمەحی عێراق وضووزاهع پێكيیاػی وىصەجاو َەوڵضان بۆ 

ئیسىان هغص، بەاڵم ئەم بۆ چىوهە لەالیەن  یێبەعایەجیڕ خيىمەجێيی ئیؿالمیی بە

جەممىػی  ی69، ؾىبخی صاوصی باؽ لەوە صەواث هە لە )6ەجىغایەوەع ػەیضاهەوە 

ؾەعهغصەواوی ئیسىان  ،ەییىؾـی( لەیەهێً لەبازەواوی ػ>;<6

)ؾىبخی  :( هەؽ بەقضاعبىون لەواهە69-68وۆبىوهەوەیەهیان هغص، هؼیىەی )

اقض، ع صاوصی، ؾەیض ئەخمەص، قامل ؾەاڵح، مىخەممەص ئەخمەص 

( جاص.عەبضولىەعیم ػەیضان، عاصٌ ئەلهاقمی، ؾەملان خؿێن، ئەبى عىمەع،...

كاڵی ع اعی ؾیاؾیی بً و جەنها ؾەیاعیاهضا صەؾدبەعصاعی وڕ لەو وۆبىوهەوەصا ب

واعی پەعوەعصەو باهگەواػ بً
2. 

ەخمان عاعؾ جەواو الواػبىو، ڕ ( خيىمەحی عەبضو ػ=;<6ىػی )ملەماهگی جەم   

بەعپغس ی صیىاوی ؾەعۆوایەحی َەواڵی ػاهیبىو هە بەعؿییەوان هیاػی وىصەجایان 

ىصەجا َەیە، صاوای لەؾەعهغصەواوی ئیسىان هغص، صەؾدپێشخەعی بىەن و و

بىەن و صەؾەاڵث بگغهەصەؾذ، ؾەعهغصەواوی ئیسىان صەعباعەی وىصەجا 

ەجىغصهەوەی ع اػیبىووی َەهضێىیان، ؾەعەهجام بۆچىووی ع ای ڕ هاوۆهبىون، وێ

                                                 
 

نالح الخغؾان: خؼب الضعىة الاؾالميت خلائم ووزائم، الطبعت الاولى، املإؾؿت العغبيت  -1

 .20م، م9111للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجيجيت، صمكم، 
 . ػ(91/94/4002) ،رێژەع لەگەڵ هاوبغاو، َەولێىەوجنی جى ێچاوپ -2



ییلئیدریسس یوه  78

 

 

وىصەجا چەؾپا، بەمەف ئەو صەعؿەجەیان لەصەؾخضاو بەعؿییەوان وىصەجایان 

 .6هغصو صەؾەاڵجیان گغجەصەؾذ

 وضااهویع جا لەعێراق ەوىص یً( چەهضػ=;<6-=:<6لەماوەی هێىان ؾااڵوی )   

بەصەؾتهێىا، لەو باعەقضا ؾەعهغصەواوی ئیسىان،  انػۆعبەیان ؾەعهەوجيی

ێگەیان بەئەهضاماهیان هەصەصا بیر لەواعیيی وەَا بىەهەوە، بەاڵم َەهضێ ع َێكخا 

بەگىجەی ؾضیم  .لەواصیغاوی ئیسىان بەنهێنی ؾەعكاڵی ئاماصەؾاػیی وىصەجا بىون

(یان ىعیث) ڕقگێڕ ەوجێً لەهاو ئیسىان ؾەعیهەڵضابىو، قۆ ع عەػیؼ عەبضول

ەوجە صوای صەؾەاڵث گغجىەصەؾتی بەعؿییەوان بەهیاػی ع پێضەوجً، ئەو 

 .2وىصەجابىون

ەوجە، هاوبغاو ع عەبضولؼەوی قەهضالە، یەهێً بىو لەؾەعهغصەواوی ئەو    

واعی ؾەعصاوی َەڵەبجەی هغصو صاوای لەؾضیم عەبضولعەػیؼ هغصووە َاو 

 .8ەجىغصۆجەوەع بياث، بەاڵم ؾضیم عەبضولعەػیؼ َاوواعیىغصوی قەهضالەی 

                                                 
 
گۆڤاعی  ،راكضاێلەع ػ(9127)وصاوەواوی ؾاڵی ع هگاهضوی ئیؿالمییەوان بەعامبەع َەڵؿە -1

 . 97ٌ، ؾاڵی صووەم (،2) ەژماع  ،ؿذێَەڵى 
 .ػ(7/9/4002) ،ماویێؾل ،ژەع لەگەڵ هاوبغاوێىەوجنی جى ێچاوپ -2

 كىو. ێچاوەی پع ؾە -3
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اؾخییە ئاقىغاصەواث، صوای وىصەجای ع ، ئەو ئەلعەلىاوی صهخۆع جەَا جابغ   

بىون، ڕ ( ئیسىان چىوە كۆهاغی ؾػ=;<6ىػی مجەم ی89صووەمی بەعـ لە )

و ێىسؿتن ع پەیامێيی هاوزۆیی صەعهغا بەهاوهیكاوی )پەعوەعصەو 

ەوی ڕ ( ئەمەف بەقێىەیەوی بەعؿغاوان پەی6یەوی صیىەیچع صەؾدبەعصاعبىووی َە

لێىغا، لەو ماوەصا ژماعەیەن لەئەهضامە لەواعزغاوەواوی ئیسىان لەَەوڵی 

ێىسؿخيێيی هىێضابىون )مىخەممەص ؿەعەج( یەوێ بىو لەو ع صعوؾخىغصوی 

 یاػیێىسؿخيێيی ؾەعبع ی یهەؾاهەو بەهغصەوەف لەهاو ؾىپاصا ؾەعپەعقخ

 .2صەهغص

                                                 
 
پەیامە لەهاو  ( ئەمجغبيت وجىظيم وجغن ماؾىي طالً) :ەهەی بغیخیبىو لەیصەكە عەعەبی -1

 جائەهە هاؾغاوە.  ێبەپەیامی س  ضائەهضاماوی ئیسىاه
عای مامۆؾخا کغێکاع: قێش عبضهللا یىؾف  ،92ٌ ،َەمان ؾەعچاوەص. طه حابغ العلىاوي:  -2

قێش َەعوەَا الحەؾەن )عاصٌ الكىیش( عخمەهللا و قێش مدمـض ئەخمەص عاقض بۆیان گێڕایىەوە، 

ەوە کە: یبۆ زۆم گێڕالە پیكاوعی پاکؿخان  ان ئەمەیوس ی عخمهماهللاو مدممەص ئالى ؿلەییذ ؾامەڕائی 

خمەص خەؾەن بەکغصا ئاوەڵؼاوابىون، لە لەگەڵ ئە ،مدمـض ؿەعەج عخمەهللا ؾەعۆکی ئەعکاوی ؾىپا بىو 

چىوبىو بۆ الی ػێضان و پێی ووجبىو کە عبضالغخمان الضاووص کە  ؾەعکغصایەحی ئیسىاهیل بىو.

زەعیکی  وجىوە کە بەعیخاهیا، پێی عبضالغخمان عاعفی ؾەعۆک کۆماعبىو  ایەحیؾەعۆکی صیىاوی ؾەعۆک

ئیىلیالبێکەو َەع صەیکەن. وەعن ئێىە )ئیسىان( ئیىلیالبەکە بکەن و مىیل ؾەعۆکایەجیخان جەؾلیم 

صەکەم. با بەعؿیەکان هەیەهەوە ؾەع خىکم.. مدمـض ؿەعەج ئەم َەواڵەی زێرا گەیاهضبىو بە قێش 

یىەوە: صکخۆع قێش مدمـض ئەخمەص الغاقض بۆی گێڕاکغابىو بۆی.  هەوەضان و کۆبىو ػێعبضالکغیم 

جەکە بىوە بە مەیضاوی و ووحی: وواڵعبضالکغیم ػێضان عخمەهللا ػۆع صژی ئەو عەئیە وەؾخایەوە

ئیىلیالباث، ئێمەف بیگغیً لێمان صەؾخێىىەوە. پاقان ئێمە هاجىاهین خىکمی وواڵث بگغیىە صەؾذ: 

ە لە جىىب و ئەوە بؼاوحی بەعؿیەکان و کێكەی قیىعییەکان و عقی ەقیماٌ و ئەو  ئەوە کێكەی

صوای س ێ عۆژ لەوە ئیىلیالبی بەعؿیەکان  ئیتر كەومییەکان کەلەگەڵ جەماٌ عبضالىانغصان..
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ی هەؾاوی صیىە، ی( ژماعەیەن ئەهضامی ئیسىان بەَاوواع ػ<;<6ؾاڵی )   

ی صژی بەعؿییەوان ئەهجامضەن، صیضاعو یَەوڵیاهضا وىصەجای ؾەعباػ 

ێىەصەچىون، ڕ ی )مىخەممەص عەػا قا(صا بەیران لەژێغ چاوصێغ ێوۆبىوهەوەوان لەئ

( ؾەعهەگغجنی ػ9><69/6/<6لە ) ڕێژعا، بەاڵم هخىپڕ چەهض پالهێً بۆ وىصەجا صا

 .6اگەیەهغاع وىصەجا لەالیەن خيىمەحی بەعؿەوە 

                                                                                                                                 
 

بۆ صواجغ ئیعضامیان کغصو عوویضاو مدمـض ؿەعەجیان کغص بە ئەؿؿەعی ؾەؿەعو جيؿیە لە هانغیەو 

. الیاهضاوا صا =;<6/>/89ان کغص بە وەػیغی ئەوكاؾ و صوایی لە یبضالکغیم ػێضاهع یلعۆژ  68ماوەی 

صا بەعؿیەکان قێش عبضالکەعیم ػێضاهیان باهگ کغصو لیؿتی هاوو هاوهیكاوی َەمىو 6><6ئیىجا لە 

كیاصاحی ئیسىاهیان هیكاهضاو پێیان ووث: صەبێ ئیسىان َەڵىەقێيیخەوە، یان ئەماهە صەصەیىە صاصگاو 

ام صەکغێً.. هاچاع خؼبەکەی َەڵىەقاهضەوە! لەگەڵ ئەوەقضا بەعؿییەکان بە ػۆڵێتی َەهضێک ئیعض

ئیسىاهیان لەگەڵ کەؾاهێکی جغی ؾىپاصا بە جۆمەحی َەوڵی ئیىلیالبکغصن ئیعضام کغصو َەهضێکیاهیان 

ئىؾامە  ؾڕ کغص وەکى وەلیض ئەعؼەمی قاعیرو عێیان بە َەهضێکی جغیاهضا واڵث بەجێ بهێڵً وەکى صکخۆع 

 جکغیتی و مدمـض ئەخمەص الغاقض. وهللا اعلم.
 
اوی، ؾەعض ؾاڵح حەبغ، ع )عەبضولغەوی  :هەؾە هاؾغاوەواوی هىصەجا بغیخیبىون لە -1

ىاػی ێؿخا ػۆع لیەوی هىصەجاو قێخمان هایف، مىخەممەص عەلی ؾەعیض( جا ئڕڕەعەبضە

بن، لەئەهجامی بووصاواهە ئاقىغاع  ئەو یىیێذ لەصاَاجىوصا ػۆع نهێضەچێئاقىغابىووی هاصیاعە، پ

ئەواهە ػۆعبەیان هاو  ،ضاعە صاێلەؾ یهەس  (920)خؼبی بەعـ هؼیىەی  ،ئاقىغابىووی پالوی هىصەجا

ن ؾەعپەعقتی ێزىصی ؾەصصام خؿ ،ضابىو ێؾىپا بىون هە ژماعەیەوی ػۆع ئەهضامی ئیسىاهیان جلە

ع املحاولت الاهلالبيت ضض البعثيین، عام اؾغاواهە: ڕ ػیاجغ ب یبۆ ػاهیاعی ،ضاعەصاهەواوی صەهغصێلەؾ

 .42م(، م9114، )اطاع 1م، مجلت الىفیر، العضص 9120
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وۆجایی ئەم باؾە جەعزان صەهەیً بۆ كؿەهغصن لەؾەع َەڵىێؿتی ئیسىان    

مینی عێراق صەعباعەی هێكەی وىعص، ئەمەف یەهێىە لەو مەؾەالهەی یمىؾل

ە صەبێذ َەڵىێؿخەی لەؾەع بىەیً و بەوعصی ؾەعهجی لێبضەیً، َەعچەهض

لەؾەعەجای واعی ئیسىاهەوە لە عێراق ئەم بیرە باقىوعی وىعصؾخاوی گغجەوە، 

ووی چەوؾاهضهەوەو ؾخەم ع بەصعێژایی ؾەصەی بیؿذ وىعص لەعێراق بەعەو 

، بۆجەوە، بەاڵم ئیسىان َەڵىێؿدێيی پۆػەجیڤی لەئاؾتی ئەو هێكەصا هەبىوە

هىاهضووە،  ئیسىان چەهضیً چاالوی ؾیاؾیی ضالەماوەی ؾەعصەمی پاقایەجی

و ڕ هیكاهضان و وۆ ۆ و ... َخض، ز رصەعباعەی هێكەی ؿەلەؾخین و جەػائی

بەاڵم بەعامبەع  .وۆبىهەوەی جەماوەعی ؾاػصاوەو وۆمەن و یاعمەحی وۆهغصۆجەوە

بەڵيى هەقبیؿتراوە جەهاهەث  ،هێكەی وىعص، هەن واعێيی وای هەهغصووە

وای البغصوی ؾخەمی كضا صاوۆوی لەهێكەی وىعص بياث و صایلەبەیاهىامەیەه

 ئەمەف هەلێيێيی گەوعەیە لەواعی ئیسىان لەعێراق. !ؾەعی بياث

ؿەلەؾخین و جەػائیر َەػاعان هیلۆمەجغ لەعێراكەوە صووعن، ئیسىان    

ێىسغاوی جایبەحی بۆ َاوواعی و وۆمەن هغصهیان صامەػعاهضو هەؾاوی ع 

ئەواهەوە  بەاڵم لەعێراق بەبەعچاوی  .ەواهەی ؿەلەؾخین صەهغصع زۆبەزص ی 

بىو، هەن هيىڵییان هەهغص، بەڵيى ئیسىان ئەوەقیان  وىعص لەئاػاعو مەیىەجیضا
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 صاەواهەصیىە ػەواحی وۆهغاوەی وىعصؾخان بەؾەع َەژاعاوی وىعصع بەوىعص 

 .6صابەقبىغێ 

مین لەمیؿغ صامەػعا بەبیری عەعەبچێتی باعگاوی بىو، ئەمەف یئیسىان مىؾل   

ەحی میؿغ بەعامبەع یاوۆهیىغصن لەعەعەبیص ،صەعەهجامی واكیعی میؿغ بىو 

مین یۆژئاواگەعاوان هە لەگەڵ ئیسىان مىؾلع  باهگەقەی ؿیرعەوهییەث و

بىون، لەگەڵ گىاؾدىەوەی بیری ئیسىان بۆ عێراق َەمان  لەهێبرهێضا

                                                 
 

ئیسىاهەواوی ؾىجاع ػەواحی  ػ(9120)باؽ لەوە صەواث ؾاڵی  ،خاجی جەَا خەؾەن ؾىجاعی  -1

 ێ ئەو گەهمەی هۆیاهىغصەوە بغصویاهەجە مىؾڵ و لەو  ،هاجەواوی ؾىجاعیان هۆهغصەوەێحىجیاعاوی ص

 ،ىغصوونێئیسىاهەواوی مىؾڵ َاجىون و صاوای پاعەهەیان ل ،صیىاع بىوە (200)ۆقخىیاهە بایی فغ 

لەؾەع  ،ن بەؾەع َەژاعاوی هاوچەهەصا صابەقیضەواثو ی وجى ێەجىغصوهەجەوەو پع خاجی جەَا صاواهەی 

؛ عەبضوڵاڵ ئەعبیلی ش ئەمجەص ػەَاوی وێخاجی جەَا هامە بۆ ق ،ئەوە هاهۆهییان بۆ صعوؾدبىوە

ئاگاصاعصەکەهەوە خاجی جەَا صەهێرێ، ئەواهیل ی ئیؿالمیی یبەعپغس ی للی مىؾڵی هۆمەڵەی بغایەج

لەخاجی  ئەمەف وا ،لەؾەع صاواهەیان ؾىوعصەبً وانعەعەبە ئیسىاهەکە زاوەن خەكە، بەڵم 

چەعصەیەن  :واهەڕ ب .كىەش ی ئیسىان بياثێكاهەوەی زۆی پێجەَا صەواث صەؾخلەواعه

خاجی  پێضەچێذ .ػ(92/2/9117) ،ؾاڵی یەهەم (،92)ژماعە  ،یًڕ عۆژهامەی عاپە ،لەبیرەوەعییەواهم

ػ( بۆجە بەعپغس ی 9126)ؾاڵی ەکەصا وعصهەبێذ، چىهکە هاوبغاو ؾاڵ ىیكاهکغصویصەؾدلە  جەَا

صوای ئەو  یکەكاهەوەێصەؾخلەواعهکۆمەڵەی بغایەجیی ئیؿالمیی، بۆیە صەبێذ  ی ؾىجاع َۆبەی 

 مێژووە بێذ.
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زەؾڵەحی عەعەبچێتی پێىەگىاؾترایەوە، ئەمەف واعیىغصە ؾەع َەڵىێؿتی 

 .6ئیسىان بەعامبەع وىعص

بەَەمان قێىەی ؾەعصەمی پاقایەحی ئیسىان  ػ(=:<6)ش ی ۆڕ صوای ق   

لەبەعامبەع هێكەی وىعص بێضەهگ بىو، واجێً خؼبی ئیؿالمیی عێراقی بەؿەعمی 

ۆگغامی خؼب صاهغا، ئەویل جگە لەبەعهامەیەوی جیۆعیی و غ ەوو پڕ صامەػعا، پەی

 صعوقمی ػەق چیتر هەبىو. یًووی چەهضڕ زؿدىە

یكەیی بۆ هێكە ع یؿالمیی، َیچ چاعەؾەعێيی ۆگغامی خؼبی ئغ ەوو پڕ پەی   

ەوصا َاجىوە ڕ گەیەوی پەیڕ وۆمەاڵیەجیی و ؾیاؾییەوان پێىەبىو، لەب ئابىعیی و

ەگەػی ع )خؼب صژایەحی َەع َەوڵێيی جىصازىاػیی لەؾەع بىەمای جائیـی و 

وای بەیەهێخیی عێراق َەیە ڕ گەیەوی صیىەصا َاجىوە )خؼب بڕ لەب ،(2صەواث

 (.8راكیبىون، عێراق بەقێىە لەهەجەوەی عەعەبلەؾەع بىەمای عێ

ۆگغامەهەیضا بەَیچ قێىەیەن غ ەوو پڕ ای ئەوەی خؼبی ئیؿالمیی لەپەیڕ وێ   

ەوو ڕ گەی ؾەعەوەی پەیڕ باس ی هێكەی وىعص هاواث، بەؾەعهجضان لەصوو ب

                                                 
 

( والضهخىع طه حابغ العلىاوي، ئاڵی ئيؿالمعثمان علي، ملابلت وللاء َام بین مجلت )الضهخىع  -1

 .96-94م
م في العغاق، ميكىعاث مىخبت اليلظت العغبيت، 9127جمىػ  92ليث عبض الحؿً الؼبيضي، زىعة  -2

 .420م، م9179الطبعت الثاهيت، بغضاص، 
 .420ٌ ،كىو ێؾەعچاوەی پ -3
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لەبیری خؼبضا  اۆگغامی خؼبی ئیؿالمیی، َەؾتی عەعەبچێتی بەئاقىغ غ پ

 ەهگیضاوەجەوە.ع 

بىون، چەهض ؾاڵ صن، َێىضە صەعباعەی هێكەی وىعص زەمؿاع ئیسىا   

هێكەی وىعص  ڕایىەچڵەواهضن َەڵىێؿذ لەمەع ش ی ئەیلٌى ڕ صعێژەهێكاوی قۆ 

؛ وەعگغن، صهخۆع جەَا جابغ، یەهێىە لەصامەػعێىەعاوی خؼبی ئیؿالمیی عێراقی

یاعیضابىو زۆی لەواعی ڕ )ئیسىان ب :صەعباعەی ئەو زەمؿاعصییەی ئیسىان صەڵێذ

وصاوەواهضا بەیاهێيی ؾىىعصاعی ع یاؾیی بەصووع بگغێ، جاعجاع لەژێغ ؿكاعی ؾ

صەعصەهغص، ئەمەف ػیاجغ لەبۆچىهێيی ؿیلهی صەچىو، َەع بۆیە ػۆع جاع 

گلەییان صەَاجەؾەع، جەهاهەث لەالیەن ؾەعهغصەواوی وىعص گلەیی ئەوە صەهغا، 

ضابێذ، یازىص اهەگەیاهضووە، زىاؾتی وىعصی جێع ئیؿالمییەوان َیچ قدێىیان 

 2(.6لەؾەع وىعصە ؾەعػەوكتی ئەو ؾخەمە بياث هە



                                                 
 

الحللت الثاهيت، مً للاء املجلت الهام بالؾخاط الضهخىع طه حابغ العلىاوي، الضهخىع عثمان علي،  -1

 .99م
عای مامۆؾخا کغێکاع: )بۆجێگەیكخنی كىوڵتر لە صیضو ڕێ و َەڵىێؿتی ئیسىان پێىیؿخە بغایاهمان  2

بەش ی )مىكف إلازىان مً اللضیە الکغصیت( لە کخێبی )في صعوب الضعىة(ی مامۆؾخا نبخي صاووصی 

ىەوە، کە یەکێک بىو لە ؾەعکغصایەجیە َەعە کۆهەکاوی ئیسىان لە عێراكضا. ئەو لە َەمىان بسىێي

قاعەػاجغی ئەو زىػالهەیە کە ئیسىان بەؾەع کىعصیان بە گكتی و ئیسىاهە کىعصەکان بە جایبەجیضا 

َێىا(. لە عاؾخییضا صەبىو ئەو بەقە بکەیىە کىعصیی و بیکەیىە ماصەیەکی ؾەعەکی زىێىضهەوەی 

 ەڵىێؿتی کۆن و هىێی ئیسىان و یەکگغجىو لەؾەع کێكەی کىعص.َ
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 مكویوابیس

 واعی ئیؿالمیی لەخەفخاوان و هیىەی یەهەمی َەقخاواهضا

ێىسؿتن ع ( وەؾدێنراو 6><9/9/6صوای ئەوەی واعی ئیسىان بەؿەعمی لە )   

َەعچەهضە ػۆعێً  .6اڵەجە وىعصؾخاهیص ی گغجەوەَەڵىەقایەوە، ئەم خ

یاعەهەی ڕ الی ئەوان ب ێىسؿخيیان بەخەعام صەػاوی وع لەواصیغاوی ئیسىان واعی 

ی ئیسىان جۆعێً لەپیرۆػی َەبىو، بەاڵم وۆمەڵێً هەؾایەجیی یؾەعهغصایەج

ضا لەهاوچە جیاواػەواوی باقىوعی وىعصؾخان جمىجۆڵیان کاهلەؾااڵوی خەؿخا

هە لەؾەعەجای خەؿخاواهەوە، صوای _ەوحی ئیؿالمیی ع كۆهاػەی واعی  ئەو .َەبىو 

صەؾخپێضەواث،  _وىعصؾخان وەؾخاوی واعی ئیسىان بەؿەعمی لەعێراق و

هاجىاهغێ وۆجاییەهەی بەجەواوی صەؾدىیكان بىغێ، چىهىە وۆجایی َاجنی ئەم 

هێىان صەجىاهین  .ماوەیەوی صعێژی زایاهض ؼبەهضی وەعگغث وعیكۆهاػە قێىاػێيی 

( بەوۆجایی ئەم كۆهاػە صابيێین، بەواجایەوی صیىە، 6<<6-=><6ؾااڵوی )

و  ( لەالیەنػ=><6ئیؿالمیی لە ) یصعوؾخببىووی بؼووجىەوەی پەیىەهضی

( لەالیەوی جغەوە، ػ<><6صەؾدبەواعبىوهەوەی ؾضیم عەبضولعەػیؼ لەؾاڵی )

ە ئیسىاهە ێىسؿتن ، هع ی یبىوهە گىعػی واعیگەع بۆ قياهضوی جەوقی خەعام

 صێغیىەوان بغەویان پێضەصا.

                                                 
 

 .ػ(7/9/4002) ،ماویێؾل ،ژەع لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼێىەوجنی جى ێچاوپ -1
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ەوحی ئیؿالمیی ع واصیغاوی  یپاقاهیل، لەؾەعەجای َەقخاواهەوە واعو چاالهی   

بەعؿغاوان بىو، َێڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەص، َاجە مەیضان و صواجغیل لە 

، َەع 6ئیسىان وەعگغث یواعهغصوی لەؾەعهغصایەجی یەؾمیع ( مۆڵەحی ػ:=<6)

 .2ؾتی عێراق یەهیاهگغجەوەڕاهاوە هەواوی وىعصؾخان ولەو ؾاڵەقضا ئیسىا

بؼووجىەوەی پەیىەهضی، چىوە كۆهاغی  کاهضالەالیەوی جغەوە، لەؾااڵوی َەقخا

 اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لێىەوجەوە.ع ئاقىغاو واعی چەهضاعی، ئەمەف 

گەلی  ینیڕ ( عاپەػ6<<6جا ؾاڵی ) .اؾخەصا گىػەعیىغصع وصاوەوان بەو ئاع ەوحی ع    

ەوحی ع وىعص صژی بەعـ بەعپابىو، ئەمەف بەجەواوی وۆجاییهێىا بەو كۆهاػەو 

ئیؿالمیی لەباقىوعی وىعصؾخان بەقێىاػێيی بەعؿغاواهتر لەجاعان َاجە 

 مەیضان.

 .واعی ئیؿالمیی لەؾەعەجای ئەو كۆهاػەصا، بەواعی جاهەهەس ی صەؾخیپێىغص   

اوەؾخاهضوی واعی ڕ بە .گغثهاوچەیی وەع  صواجغیل قێىاػی ؿغە میدىەعیی و

اهضوی پەیىەهضییە ئۆعگاهییەوان، َەهضێ لەمامۆؾخاوان چڕ پ ئیسىان و

َەهضێ جاع لەقاعێىضا  .بەقێىەی ؾەعبەزۆ واهەیان بەكىجابیەواهیان صەوث

                                                 
 
يی قەععی و ێباووی ئىؾامە: بؼووجىەوەی ئیؿالمی واحب ؛91ٌ م، ب. ب. ف، ،َاڵەهۆن :َیىا -1

 (،ػ9112حكغینی یەهەمی  ی40) ،22ژماعە  ،گۆڤاعی حەماوەع ،ىجەمێبەش ی پ واكیعیە، يیێػەعوعەج

ٌ2 . 
 .ػ(7/9/4002) ،ماویێؾل ،ؾضیم عەبضولعەػیؼ ڵژەع لەگەێىەوجنی جى ێچاوپ -2
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یان لەقاعۆچىەیەهضا چەهض مامۆؾخا َەبىون و َەعیەهەیان بەؾەعبەزۆ 

مامۆؾخای _ەػاوی ڕ یؼ پالە َەڵەبجە عەبضولعەػ  .لەوی صیىە واعی صەهغص

صەجىاڵ،  ەلەهاو زىێىضواعاوی پەیماهگ _پەیماهگای ئیؿالمیی َەڵەبجە بىو 

ؾااڵهە  .ێىسؿخيێىضا لەصەوعی زۆی وۆهغصبىیەوەع ژماعەیەن گەهجی لەقێىەی 

ؾەعپەقتی ؾاػصاوی بۆهەو ئاَەهگی لەهاوچەهەصا  صامەولىص ەمەػان وع لەماهگی 

 .6صەهغص

ێكاوی، مىخەمەص ؿەعەج، ع ، عىمەع 2ێكاوی ع اَیم َەع لەَەڵەبجە )ئیبر    

یان َەبىو، یەخیم( چاالهڕ لی، خەؾەن قەمێراوی، مىخەممەص عەبضو ەاصی عَ

ەئىؾ، مەولىص باوەمىعاص، مەال ع َەعوەَا )ؾضیم عەبضولعەػیؼ، مىخەممەص 

 .8عی( بەقێىەیەوی ؾەعبەزۆ لەواوی صیىە جمىجۆڵیان َەبىو یئەخمەص قاؿ

                                                 
 
 . ػ(42/9/4002) ،ماویێؾل ،راویێژەع لەگەڵ خەؾەن قەمێىەوجنی جى ێچاوپ -1

ڵی ۆ ع  ،ووع كاوی یەهێىە لەئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىان لەصەڤەعی َەڵەبجەو قاعەػ عێئیبراَیم  -2

ضوایی چیهۆ  ػ(69/94/9114)لە  ،چاوی بینی لەپەعوەعصەهغصوی واصیغاوی ئیسىان لەو صەڤەعەصاع بە

ئا: خؿً مدمىص  ،ابغاَیم عێكاوی  ؛لەیاصی صوو ؾاڵەی وەفاحی جێىۆقەعی ئیؿالم :واهەڕ ب .وەو هغص

 .  (ػ60/94/9112)، 46ژماعە  ،ۆژهامەی یەهگغجىو ع  خمە هغیم،
 . ػ(97/94/4002) ،رێَەول ،َیىا میرػا ؾابیر ژەع لەگەڵێى ىەوجنی جێچاوپ -3
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ن )خەبیب مىخەممەص ؾەعیضو ئەخمەص واهە مەخمىص( لەقاعۆچىەی ؾیروا  

ای ئەوەی لەَەقخاواهضا هىوؾیىەواهیان ڕ ئەمە ؾەعە .ؾەعكاڵی واهەوجىەوە بىون

 .6ان لێضەهغایلەئاؾدێيی بەعؿغاواهضا پێكىاػی

ۆڵیان ع لەؾەیضؾاصق )مدێضیً گەاڵڵی، خەمە ؾەعیض، َیىا میرػا ؾابیر(    

)قێش  :ۆڵیان بینی لەواهەع وجاعبێژ لەو صەڤەعە  ، لەپاڵ ئەماهیكضا وۆمەڵێ2ًنییب

مەال مىخەممەص  و8مىخەممەص بەعػهجی( لەقاهەصەعی )مەال عەلی بیاعە

قاعەػووعی
 .6( لەؾەیضؾاصق9

                                                 
 
بەگىجەی ئەخمەص واهە مەخمىص ئەو  .60ٌ ػ،9112ب. ف،  ،واعواوی عێ  ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1

ەماهەی لەَەقخاواهضا بەچاپی صەگەیاهضن بەقێىەیەن پێكىاػی لێضەهغا هەپاف ماوەیەوی  یانبەَع

ەمەواوی لەهخێیساهەواهضا هە ەمەوان چەهض ئەمەف وای ن،صەماهەم بەَع حاع چاپ  یًهغص بەَع

 . ػ(7/94/4002) ،َەڵەبجە ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاو ،بىغێىەوە
 .ػ(97/94/4002) ،رێَەول ،ژەع لەگەڵ َیىا میرػا ؾابیرێىەوجنی جى پێچاو  -2

ىجىێً ێلەگىهضی بىاوەؾىوجەی پ ػ(9129)ؾاڵی  ،ن میرػاێعەلی خؿ :بیاعە یمەل عەلی -3

و صوای وەعگغجنی ئیجاػەی مەلیەحی صەبێخە  َەع لەمىاڵییەوە صەزغێخە بەع زىێىضن ،لەصایىبىوە

وجاعبێژو مامۆؾخا لەزاهەكای بیاعە، پاقان لەبەغضاص جاكیىغصهەوە صەواث و لەوێل ئیجاػەی 

اگەیاهضوی ع لەگەڵ  ە،چەهض ؾاڵێً وجاعبێژی مؼگەوحی ؾەیضؾاصق بىو  ،ػاوؿتی وەعصەگغێذ

 ابەعی گكتی وع صەچێخە قار و پۆؾتی حێگغی  ػ(9172)ی ئیؿالمیی لە یؼووجىەوەی پەیىەهضب

بەَەمان قێىە لەبؼووجىەوەی ئیؿالمیی صەبێخە  ،بەعپغس ی مەهخەبی عەؾىەعی وەعصەگغێذ

لەئەهجامی  ػ(1/6/9177)ۆژی ع  ،ئەهضامی مەهخەبی ؾیاؾیی و بەعپغس ی مەهخەبی عەؾىەعی 

 لەبەعەی حەهگی ؾیمان هىژعا.  یۆهەی عێراقڕ بۆعصوماوی ف
هاوچەی  (یهەچەڵی)لەگىهضی  ػ(9122)ؾاڵی  ،مىخەممەص ؾاڵح: مەل مىخەممەص قاعەػووی  -4

ەو پاقان چۆجە َەڵەبجەو و ؾەعەجا لی باووی صەؾتی بەزىێىضن هغصو  ،قاعەػووع لەصایىبىوە
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ەوحی ئیؿالمیی لەصەڤەعی بیخىێً و پكضەع، لەؾەعەجای َەقخاواهەوە بەػەقی ع    

 :ەصا بینی، لەواهەیۆڵی بەعچاویان لەو بێضاعیع صەعهەوث، وۆمەڵێً هەؾایەحی 

  6*(8، مەال عىمەع جیماعی 2)عەلی باپیر، عەبضوللاصع َەڵۆهەیی، مەػضیض خؿێن

                                                                                                                                 
 

المیی پلەی ػۆعباش ی ی ئیؿەلەجاكیىغصهەوەواوی پەیماهگ ػ(9129)ؾاڵی  ،صعێژەی بەزىێىضن صاوە

ۆڵی لەَۆقیاعهغصهەوەی گەهجاهضا ع لەچەهضیً گىهضو قاعۆچىە مەلیەحی هغصووەو  ،بەصەؾتهێىاوە

ێژو بوجاع  ،صعاوە ژێمی بەعؿەوە صەؾخگیرهغاوەو ئاػاع ئەقىەهجەع چەهض حاعێً لەلیەن  ،بیيیىە

ەمی چاپىغاوی  یًچەهض ە،هىوؾەعێيی بەجىاها بىو  ، وث لەجەعاػووی ژیغیضاێىە)ع  :َەیە لەواهە بەَع

لە  ... جاص.(،لەجەعاػووی ژیغیضافغۆیض  ،لەجەعاػووی ژیغیضاصاعویً  ،لەجەعاػووی ژیغیضاؾغووقذ 

 ،ىێگ لەژیاهىامەی مامۆؾخا مەل مىخەممەص قاعەػووی مچ ووە.هۆچیضوایی هغص ػ(42/2/9172)

 . (ػ2/7/4000ەکەم، )یؾاڵی  (،22)ژماعە  ،ێگای یەهبىونع عۆژهامەی  ،ئاعام عەلی ؾەعیض :ئا
 .ػ(7/94/4002) ،َەڵەبجە ،ژەع لەگەڵ ئەخمەص واهە مەخمىصێىەوجنی جى ێچاوپ -1

لەجەمەوی قەف  ،لەگىهضی عێؼیىەی هاوچەی عاهیە لەصایىبىوە ػ(9126)ی ڵؾا :مەغضیض خؿێن -2

لەمؼگەوحی هاحیەزان لەعاهیە  ئیجاػەی مەلیەحی وەعصەگغێذ و زىیىضن و ی صەزغێخە بەعڵؾا

اهیە چالواهە ڕ لەؾەعەجای َەقخاواهضا لەچىاعچێىەی واعی ئیسىان لە ،صەبێخە وجاعبێژ

صەچێخە قار و پەیىەهضی  ػ(9177)ی ڵؾا ،او حێضەؾتی لەو هاوچەصا صیاعەڕ َەلضەؾى 

لەهۆهگغەی پێىجەمی  ،صەبێخە فەعماهضەی َێزی ئاػاصی بەبؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە صەواث و

لەهۆهگغەی قەقەم بەئەهضامی مەهخەبی  هضامی ؾەعهغصایەحی وبؼووجىەوەی ئیؿالمیی بەئە

ماوی و بؼووجىەوەی یی هێىان یەهێتی هیكدڕ لەقە ػ(42/94/9116)لە  ،ضەبژێغعێڵؾیاؾیی َە

 ؛ی مامۆؾخای ؾەعهغصەیؾەعوەع ڕ چەعصەیەن لەژیاوی پ :ێبىاع هىێؿخاوی. ع هىژعا ضائیؿالمیی

 .ػ(4/2/4004)، 42عە ژما ،عۆژهامەی هۆمەڵ ،مامۆؾخا مەل مەغضیض

لەگىهضی مەل ئۆمەع ؾەع  ػ(9124)ؾاڵی  ،عىمەع مؿخەفا پەلىۆیی :مەل عىمەع جیماعی  -*3

واهامەی ڕ ب ػ(9122)ی ڵؾا ،ؾەعەجا لی باووی زىێىضویەحی ،بەهاخیەی چىاعاوی ئەو واجە لەصایىبىوە

هەؽ لەؾەع  یًچەهض ،وەلەصەقتی هۆیە ؾەعكاڵی واهەوجىەوە بى  ،ی لەقەعیعەجضا وەعگغجىوەیػاوؿخ

صواجغ صەچێخە گىهضی جیماعو كىجابساهەیەوی ػاوؿتی  ،وەعگغجىوە یانصەؾتی ئەو ئیجاػەی مەلیەجی
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بىعَان مىخەممەص ئەمین باؽ لەوە صەواث  ،ای ئەواهەی هاومان بغصنڕ ؾەعە

( گەقدێيی ئەو هاوچەی هغصووەو پەیىەهضی بە )عەلی میربەگی، ػ9=<6ؾاڵی )

ەع،   .2ووەەؾىڵ، عەػیؼ( هاوێىەوە هغصع مەَػ

لەؾلێماوی )خەؾەن پێىجىێنی، ئەبىبەهغ مىخەممەص عەػیؼ، بىعَان    

جەػا خەمە  ، َەعوەَا )جەَا خەمە ؾاڵح و8ۆڵیان َەبىو ع مىخەممەص ئەمین( 

)ؿاجذ هغێياع(یل لەَەولێرو  ،ؾاڵح( ؾەعبەزۆ لەزەڵياوی جغ واعیان صەهغص

واعیگەعی َەبىو  ؾلێماوی
9. 

                                                                                                                                 
 

 ،عۆژهامەی هۆمەڵ ،گیاهباػاوی عێگەی زىصا :واهەڕ ب .هىژعا ػ(49/2/9172)لە  ،قەععی صەواجەوە

 .ػ(2/2/4004)، 69ژماعە 
 . ػ(2/9/4002) ،رێَەول ،هغژەع لەگەڵ خەؾەن بابەێىەوجنی جى ێچاوپ -1

 .ػ(2/4/4002) ،ؾلێماوی ،وپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاواچ -2

 ؾەعچاوەی پێكىو. -3

 =><6-:><6عای مامۆؾخا کغێکاع: )مً لە  .69ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -4

سؿخيێکی ؾەعەجایی ؿەعماهبەعبىوم لە َەولێرو ماهگاهە صەَاجمەوە ؾلێماوی.. ئێمە لەو کاجەصا عیک

بغایاوی زۆماهمان لە ؾلێماوی و َەولێر َەبىو، گۆڤاعێکی صەؾخییمان بە هاوی باهگەواػەوە صەعصەکغص، 

. صەیىىؾیەوەصەؾذ  کاک عبضالباؾط لە َەولێر بەکە َەمىوی بە س ێ هىسخە بۆ ئەو س ێ قاعە 

كاص كەعەصاغی بىو. کە لە چاالکىاوی ئێمە لە َەولێر کاک مىخؿین ناڵح بىو. لە ؾلێماوی صکخۆع صڵ

قضا َاجمەوە ؾلێماوی چاالکیمان ػیاجغبىو. پەیىەهضیكم لەگەڵ مامۆؾخا نالح الضیً  2=<6-=><6

.. کەؾاوی جغی چاالک لە گەڕەکەکاهضا َەبىون مدمـض بهاءالضیً و مامۆؾخا خەؾەن پێىجىێنی َەبىو 

یی )بىو بە پؼیكک ئێؿخا لە وەک: کاک َێمنی َەهضەؾە لە َەواعە بەعػەو کاک بەزخیاعی پؼیكک

بۆچی ػاهم ها(. صاهماعکە( و کاک ئاعاس ی کیمیا لە ئیؿکان بىو بە پؿپۆڕی جاكیگەو ئێؿخا لە کەهەصایە

 هەکغصووە. ئەماویهىوؾەع باس ی 
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بجە، لەَەولێر، لەچاو قاعەواوی صیىە ەوحی ئیؿالمیی، جگە لەَەڵەع    

ێگەیان بۆ ع لەَەقخاواهضا چاالوی ػیاجغ بىو، بىووی ػاهيۆو گەوعەیی قاعەهە 

ەوحی ئیؿالمیی زۆقىغص، بەاڵم ئەو چاالهبىوهە قپرػەو ع چاالهبىووی 

، 6ائیضڕ پەعجەواػە بىو، لەخەؿخاواهەوە )مىزلیـ یىوـ، ؾەیض عیزەصیً، ئەبى 

ىامێر( جىڵەو چاالهییان َەبىو، َەع لە َەولێر خاجی ؿىئاص، مىخؿین ج

 ص،اوی( بەهاوی ئیسىاهەوەو بەَێڵێيی ؾەعبەزۆ واعی صەهغ لڕ )صهخىع عیؿام ئە

 .2)بىعَان قێرواوی و ػوَێر زۆقىاو(و چەهض هەس ی صیىە ؾەع بەو َێڵە بىون

جگە لەواهەی پێكتر هاومان بغصن )مەال ئەمین( هە لەؾەعەجای خەؿخاواهەوە    

 لەئیسىان َێىابىو لەگەڵ )مەال جەمیل، مەال جەماٌ، مەال یەخیا( واػی 

                                                 
 
عای مامۆؾخا کغێکاع: )ؾەیض عیزػەصیً و ئەبىعائیض َەع یەک کەؾً، کە ماڵیان لە کىعان بىو، لە  6

صواجغ چىوە ئێران و پاقان پاکؿخان و لە پیكاوەع لە بىاعی کاحی ئیضاعی صائیرەکاوی بغایاوی ئێمە بىو. 

 صکخۆع عبضهللا عەػػامضا کاعی صەکغص. بغایەکی ؾاالعو ؾەهگین بىو(.
عای مامۆؾخا کغێکاع: )َیتر کە لە َەولێر کاعیگەعیان َەبىو خاجی  .69ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2

کۆجایی وەؾخاهضوی ئیسىان َەع ؾەعپەعقدیاعبىو، مامۆؾخا زەلیل )باوکی ؾەیض كىطب( کە جا 

کەقاؿە  ئەؾعەصی بەڕێىەبەعی ؾاهەوی نالح الضیً و مامۆؾخا عاصلی ؾەعپەعقدیاعی بەش ی

بىون. لە گەهجەکاهیل  قەؾخەکان یکۆو یەحی پەعوەعصەی َەولێر، کە لە ئیسىاویبەڕێىەبەعالە

 (.َیتر مىخؿین ناڵح و بغایەحی و صکخۆع نەالح وئەخمەص ئیؿماعیل و مەخمىص ؿەقێ و عبضاللاصعی 
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ەزىەی جىهضی ع ؿەعمىوصە لەبەعهغصن، مەال ئەمین  وویاهىغصە كىعئان وع 

بەعامبەعیان جىهضوجیژ بىو  لەئیسىان صەگغث و
6. 

 2لەهەعوىون، جگە لەواعی ژماعەیەن ئەهضامی ئیسىان، قێش هاػم   

)مەال مىخەممەص َۆعێنی(  َەعوەَا لەهەالع جمىجۆڵێيی بەعؿغاواوی َەبىو،

 .8ۆڵی َەبىو ع 

ەوحی ئیؿالمیی لەصەڤەعی باصیىان لەوۆجایی خەؿخاواهەوە ع ی یواعو چااله   

صەؾتی پێىغصبىەوە، خاجی جەَا ؾىجاعی ئەهضامێيی صێغینی ئیسىان بىو، 

 )ئەبى قڤان، وەلیض یىوـ :وۆمەڵێً الوی وۆهغصبىیەوەو واهەی پێضەوجً لەواهە

                                                 
 
 .64ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

پیاوێيی ئایىضاعو قێذی عەقیرەحی عىبەیضی بىو لەخەویجە، پەیىەهضییەوی  ؛قێش هاػم -2

جىهضوجۆڵی لەگەڵ مەل مؿخەفا باعػاوی َەبىو، َەع لەقەؾخەواهەوە حمىحۆڵێيی بەعفغاواوی 

 ،ەن لەصاوی یەهەواوی عێراق لەهفىػو صەؾەڵحی صەجغؾانصەؾەڵجە ی ،حەماوەعی َەبىو 

بەڵم ئەم َەوڵهە ؾەعهەوجنی  ،َەوڵیاهضەصا بەپێضاوی پاعەو پلەوپایە لەزۆیاوی هؼیً بىەهەوە

 یلیەهگغاوی ؾىپا ،لەؾەعەجای َەقخاواهضا لەهاو ػاهىۆو ؾىپاصا لیەهگغی َەبىو  ،بەصەؾدىەَێىا

ێىسغاوی خمەصو ئەهضاػیاعێکەوە بىو، حىڵهەوەو َەڵچىهێکی هاڕ ڕێگەی مەل عامی و مىكەصەم ئەلە

َەعچەهضە ؾەعەجا  ،پێكيیاػی هىصەجای بۆ هغص (مىخەممەص عىبەیض ئەلبەیاحی) ،صعوؾخىغص

مىكەصصەم ئەخمەص یەهێً بىو لەمخماهە  ،ەػامەهضی هىاهضع بەڵم صواحاع  ،اػی هەبىو ع بەهىصەجا 

 ،جاهەی لی هەكیبی زاهەوكین ػوَێر عەػاوی باؾىغصبیرۆهەی هىصە م،پێىغاوەواوی قێش هاػ 

بەمەف پالهەهە بۆ خىىمەحی بەعـ  ،هاوبغاویل بەعػان جىغیتی لەو بیرۆهەیە ئاگاصاعهغصەوە

ۆڵی حهەس ی گغث و لەؾێضاعەیضان و هۆجایی بەحمى  (926)خىىمەحی بەعـ هؼیىەی  ،ئاقىغابىو 

 قێش هاػم َاث. 
 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،ن قەمێراویچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ خەؾە -3
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جی، ػەوی هىعەصیً( ەئەخمەص، جەماٌ ئەخمەص، مىخەممەص جاَیر، ػوَێر خ

لەهاو مؼگەوجەواهضا  ،ێىسؿخيێىیان َەبىو ع ئەماهە لەهاو زۆیاهضا قێىە 

 .6واهەیان صەوجەوەو چاالهییان َەبىو 

َەع لەو كۆهاػەصا، َەهضێ لەو هەؾاهەی پێكتر ئیسىان بىون، صەؾدیاهضایە    

ی هىوع، بەو پێیەی باهگەواػی هىوع ػیاجغ گغهگیضان بىو باڵوهغصهەوەی باهگەواػ 

، 2ئەمەف جێضاعی واعی ئیسىان بىو  .بىاعی پەعوەعصە بەبابەجە ئیماهییەوان و

صیاعە خيىمەحی بەعـ باهگەواػی هىوعی بەمەجغس ی هەصەػاوی، چىهىە زۆی 

اصەیەن ڕ هغص بەعـ جا لەمەؾەلە ؾیاؾییەوان صەبىاعص، َەع ئەمەف وای

 لەباهگەواػی هىوع بياث.چاوپۆش ی 

صەؾتی )ئیدؿان كاؾم ئەلؿالخی( هەیەهێً بىو  باهگەواػی هىوع لەؾەع   

لەئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىاوی هیكخەجێی هەعوىن َاجە هاوچەهە، هاوبغاو ؾاڵی 

َەڵەبجەی ئیسىان  ( ئەڵلەی پەیىەهضیی هێىان هەعوىن وػ9><6-<;<6)

                                                 
 
عای مامۆؾخا کغێکاع: ) وا صەػاهم هىؾەعێکی  .66-64ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1

هەػاهغاوەکە مامۆؾخا بىعَاوی ئەمیىییە. زىصی ػاهیاعییەکاهً کە ئەمەیان الم پەؾەهضجغ کغصووە. وهللا 

ەوە هاوی َاجىوە َەع کاک ئەبىزىبەیبی ئێمەیە کە لە ئەو وەلیض یىوـ ئەخمەصەف کە لەؾەع  اعلم(.

و ە لە ػیىضاوی پاعجییضایە.  صیاعە هىؾەعی بەڕیؼ ػاهیاعییەکاوی ػیاجغ صەعباعەی صەڤەعی ؾڵیماوی و  <<<6

 َەڵەبجە َەبىوە.
چاوپێىەوجنی  ػ(،7/9/4002) ،ؾلێماوی،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ  -2

 .ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،ەئىفع خەممەص ى مجىێژەع لەگەڵ 
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سىان لەهاوچەی َەڵەبجەو قاعەػووع ، بەو َۆیەوە لەگەڵ ئەهضاماوی ئی6بىو 

ایە ؾەع ػماوی ڕ ئەلؿالخی پەیامەواوی ؾەعیض هىوعس ی وەعگێ .هاؾیاوی پەیضاهغص

لەگەڵ ئاقىابىووی ژماعەیەن لەئەهضاماوی ئیسىان بەبیری هىوعس ی،  .عەعەبی

واعهغصهیان، صواجغیل لەؾااڵوی  پەیامەواهیان هغصە ؾەعچاوەی پەعوەعصەیی و

ەمەواوی هىوع بۆؾەع ػماوی وىعصی وەعگێَەقخاصا، ػۆعێً ل و لەهاو  2عانڕەبەَع

 ەوحی ئیؿالمیی بغەویان پەیضاهغص.ع ئەهضاماوی 



                                                 
 
 . ػ(91/94/4002) ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصی -1

 عاهە ؾەع ػماوی هىعصی.ڕەؾٌى یەخیاوە وەعگێع ػۆعبەی پەیامەواوی هىوع لەلیەن فاعوق  -2
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 مدووهابیس

 ئیؿالمیی زەؾڵەث و جایبەجمەهضیی ئەو كۆهاغەی واعی  

اؾخەوزۆی ع ی ی( واعیگەع ػ6><9/9/6وەؾخاهضوی واعی ئیسىان بەؿەعمی لە )   

یاعە لەو ڕ وىعصؾخان َەبىو، َەعچەهضە ئەم بەوحی ئیؿالمیی باقىوعی ع لەؾەع 

كۆهاػەصا جىاوی گیاوی ئەهضاماوی ئیسىان لەمەعگ و مەجغس ی صەؾەاڵحی بەعـ 

ەوحی ئیؿالمیی، ع ػەعی ى ێگع ی مەجغؾیضاعی هغصە ؾەع یبپاعێؼێذ، بەاڵم واعیگەع 

 ەوجەی لێىەوجەوە.ع یؼەواوی ئەو ع یاعێيی لەو قێىە پەعجبىووی ڕ ب

واع الی ژماعەیەوی ػۆعی ئەهضاماوی ئیسىان، جۆعێً لەپیرۆػی اگغجنی ع یاعی ڕ ب   

یاعەیان بەگىهاهی گەوعە صەػاوی، ئەو جۆعە ڕ َەبىو، ؾەعپێچیىغصوی ئەو ب

( لەبیری َەهضێ ئەهضامی صێغینی ئیسىان ػ6<<6ینی )ئاػاعی ڕ اپەع بیرهغصهەوە جا 

زۆی لەصەؾذ هەصا، لەپاڵ ئەمەقضا َەعوەوى  یقەپۆلی صەصاو پیرۆػی

 یەباؾەواوی پێكىو ئاماژەمان پێضا، چەهض هەؽ جىاهیبىیان وۆجىبەهضی پیرۆػیل

ئیسىان بپؿێنن، بەقێىەیەوی ؾەعبەزۆ هەوجىە  ییاعی ؾەعهغصایەجیڕ ب

واهینی زۆی جۆعێً لەواعی ڕواعهغصن، ئەو هەؾاهەف َەع یەهەیان بەصیضو جێ

 ئەهجامضەصا.

ەجێيی بەعچاوی ئەو كۆهاػەی پەعجەواػەیی بىوە زەؾڵ لێرەوە واعی جاهەهەؽ و   

واعی ئیؿالمیی، َەع مامۆؾخایەن ژماعەیەن كىجابی بەصەوعەوە بىو واهەی 
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پێضەوجً، بەبۆچۆوی زۆی ئالییەحی واعهغصوی بۆ صەؾدىیكان صەهغصن، ػۆعێً 

َەع بەو هاوەوە واعیان صەهغص، جەهاهەث  لەواهەف زۆیان بەئیسىان صەػاوی و

اعو بیرهغصهەوەی ئەوان هخىمذ واعی ئیسىاهەو َەهضێىیان پێیان وابىو جۆعی و

چەهض هەؾێً  :بۆ همىوهە .ێباػی ئیسىان الیاهضاوەڕ ئەواوی صیىە لە

گغییان لەؾەع ئەوە صەهغص هە گغهگیضان اویاهىغصبىوە پەیامەواوی هىوعو پێضع 

ۆوی واعی ئیسىاهەو بغەویان ع غصهەوەی صەعوون، هاوەکپاه بەبابەجە ئیماهییەوان و

 صەصا.بەو بیرە 

ۆقيبیرهغصن و پێیاهىابىو ئەوە واعی ع ویاهىغصبىوە زۆ ع َەهضێً صیىە،    

اماهە، َەهضێ جاع ئەو گغوپاهە ڕ جێی جێ یئیسىاهە لەو كۆهاػەصا، ئەوە

ێباػی ئیسىان جۆمەجباعصەهغص، صەعەهجامی ئەو واعەف ڕ ان بەالصان لەییەهتری

 .ضاحی ئیؿالمییەو ع یؼەواوی ڕ پەعجەواػەیی بىو لە هەوجىەوەی قپرػەیی و

جۆعێً  لەؾەعەجاصا مامۆؾخایەن چەهض كىجابی َەبىو واهەی پێضەوجً و   

لەبیرهغصهەوەی بۆ صعوؾخضەهغصن، ئەماهە پێىەوە بەقێىەی گغوپێيی بچىون 

هجامی جێىەڵبىوهیان بەیەهترو زۆ صعووعگغجيیان ەصەهەوجىە واعهغصن، صەع 

ؾەعیاهضا ػاڵضەبىو، بەمەف جۆعێً لەواعو بیرهغصهەوە بە ،لەگغوپەواوی صیىە

ؾەعبەزۆ واعی صەهغص، ػۆعجاعیل لەقاعو  ئەو گغوپە صەبىوە میدىەعێً و

 :قاعۆچىەواهضا ػیاجغ لەمیدىەعێً جمىجۆڵ و چاالوی َەبىو، بۆ همىوهە

ىو، َەع یەهەیان بەقێىەی ؾەعبەزۆ بلەَەڵەبجە چەهض میدىەعێً صعوؾد

 واعی صەهغص.
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ی میدىەعەوان یهە بۆ میدىەع، جۆعی پەیىەهضاوی واعی ئەو گغوپاڕ صوای گۆ    

 اع َۆواعی هاوچەیی و بىەماڵەیی وجبەیەهترەوە هاوۆوی بەزۆوە صەبینی، ػۆع 

هێی هێىان ئەو ال لەَەولێر ملم .صەعووهیی جێىەڵ بەهاوۆهییەوان صەبىون

 میدىەعاهە بەقێىەیەن جىهضبىو، چەهض میدىەعێً لەگەڵ یەن صەؾخەویەزە

ە یەوحی ئیؿالمیی ئەو گغژیع وهەوەیەوی ؾەعاوی بەاڵم لەوۆبى  .بىون

، لەگەڵ ئەوەقضا ػۆعبەی ئەو میدىەعاهە زۆیان بەئیسىاوی 6زاوبىویەوە

ەزىەی جىهضی ع ای میدىەعەوان صەهەوجىە بەعصەم ڕ اؾخەكیىە صەػاوی، جێىع 

 ئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىان.

هاوەوەی بیری ؿغە میدىەعی صەعگای بۆ چەهضیً قێىاػی بیرهغصهەوەو َاجىە    

ەوحی ئیؿالمیی ع چەهضاعی لەهاو  لەو كۆهاػەصا بیری جیهاصی و .هىێ وااڵهغص

ەڵضاوی ئەو بیرە لەصوو ئا اؾخەوە بىو، ع بەجەواوی چەهەعەی هغص، ؾەَع

ەوحی ئیؿالمیی لەهاوچە ع یەهەمیان وۆمەڵێً هەؾایەجیی و وجاعبێژی هاو 

صژی عژێمی بەعـ  زەباحی چەهضاعیی یجۆعبەجۆعەوان باؾیان لەپێىیؿخی

 ئاعاؾخەی صووەمیان گەیكخنی ئەصەبیاث و .صەهغصو بغەویان بەو بیرە صەصا

باڵوهغاوەی وۆمەڵی جیهاصیی میؿغی و گغوپەواوی جغو وجاعەواوی )عەبضولحەمیض 

ێژەیەوی هەم و بەقێىەیەوی نهێنی ڕ ئەواهە بە ،عەبضوڵاڵ عەػػام( وىقً و

                                                 
 
 .62ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1
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ئەوەف  ،6ئەو قاعەصا باڵوصەبىوهەوەصەگەیكدىە َەولێرو لەهاو َەهضێ گەهجی 

واعیگەعی َەبىو لەؾەع پەعەگغجً و صعوؾدبىووی ؾەعجىێژێً لەبیری 

چەهضاعیی بەعەهگاعبىوهەوەی بەعـ و صەؾخضاهە واعی جیهاصیی و
2. 

 ەوحی ئیؿالمیی لەو كۆهاػەصا، َاجىە مەیضاوی هخێب وع زەؾڵەجێيی صیىەی    

صی، ئەوەف لەَەقخاواهضا لەچاو چەهض باڵوهغاوەی ئیؿالمیی بىو بەػماوی وىع 

وجیيێيی ػیاجغی جێىەوث، َەعچەهضە پێكتر چەهض هىوؾەعێً ڕ صەیەی پێكىو، گ

ەمیان باڵوهغصبىیەوە، بەاڵم باڵوهغاوەی ئیؿالمیی بەػماوی  بەػماوی وىعصی بەَع

زىێىەعی پەیضاهغص، لەو  ێژەیەوی بەعچاو پەعەیؿەهضوڕ وىعصی لەَەقخاوان بە

 ئیماوی صەصعا. ۆخیی وع گغهگی بەبابەحی واجەقضا ػیاجغ 

باڵوهغاوەی ئیؿالمیی، قێىاػێيی هىێ لەهىوؾین  لەهاو جەوژمی هخێب و   

ىغیەواهیان صا، یؾەعیهەڵضا، بۆ یەهەمجاع چەهض هىوؾەعێً لەصەعگای بابەجە ؿ

صاعیىهیزم بابەجیان صەهىوس ی، مىخەممەص  صەعباعەی بیری ؿغۆیضو ماعهؿییەث و

چەقىێن بىو، صواجغیل عەلی باپیر لەؾەع ع ەػووعی لەم بىاعەصا مەال ؾاڵح قاع 

چەهض هىوؾەعێيی صیىەف بابەجیان  بابەحی صەهىوس ی و ،َەمان بىاع

                                                 
 
ل هۆمەڵی یەصەبیاحی هۆمەڵە ئیؿالمییە حیهاصییەوان بەجایبەجیوایەصام گەیكخنی ئڕ لەو ب -1

ەو لەهاو َەهضێ گەهجی ڕ گیرو جىهضڕ واعیگەعی َەبىو لەؾەع صعوؾدبىووی بیری پە ،حیهاصیی میؿغی 

 . ضاقاعەواوی جغی باقىوعی هىعصؾخاه قاعی َەولێرو
، الطبعت الاولى، مً فاجذ هغيياع: الحغهت الاؾالميت في هغصؾخان العغاق واكع وأمل، الجؼ -2 ء الاٌو

 .67م(، م9112انضاعاث مىخب الاعالم الخاعجي، ب. ف. )
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بۆ بەػاهضوی ؾىىوعی وایەصام ئەوە ؾەعەجایەوی ؾاصەیە ڕ باڵوهغصەوە، لەو ب

ەوحی ئیؿالمیی ع ۆجە هاؾىامەی ببیؿذ گىجاعی ئامۆژگاعی کە بەصعێژایی ؾەصەی 

ەوحی ئیسىان لەهاو ع قىوعی وىعصؾخان، صیاعە َەع لەو ؾەعوبەهضەصا با

زۆیضا جىاهیبىوی ئەو بیراهە هابىوث بکاث، بەاڵم ئەو کاعە ؾىىوعی ئەهضامەواوی 

 ێىسؿدىەواوی ئیسىاوی هەبەػاهضبىو.ع 

قياهضوی ئەو بیرهغصهەوە  ،ەوحی ئیؿالمییع ەی ػزەؾڵەجێيی ئەو كۆها   

ن بەصعێژایی واعی چەهض ؾاڵەی لەملی واعی ئیؿالمیی جەكلیضییە بىو، هە ئیسىا

ع واعی ئیؿالمیی لەژێغ َە ئااڵهضبىو، ئیسىان ئەو واعەی بەمىڵيی زۆی صەػاوی و

 هاوێيی صیىەصا بەهاجۆعو ؾەعهێص ی صەػاوی.

لەوۆجایی خەؿخاوان و ؾەعەجای َەقخاوان، چەهض هەؾایەحی لەهاوچە 

جمىجۆڵیان صەؾخپێىغص، ؾاڵی جۆعبەجۆعەوان، لەصەعەوەی واعی ئیسىان 

را، َاوواث وۆمەڵێً عێنی ئیؿالمیی صامەػ ی( بؼوجىەوەی پەیىەهضػ=><6)

هىوؾەعی ئیؿالمیی صەعهەوجً، ئەو وجاعزىێىاهە لەصواهگەی  وجاعزىێً و

مؼگەوجەواهەوە َۆقیاعییەوی گكخییان صەصایە جەماوەعو بەوجاعی َەؾخبزوێً 

ەعچەهضە ئەو قێىاػی واعهغصهە مایەی َ .ەپاهەهەڕ واعیگەعییان هغصە ؾەع گۆ 

ی واصیغەواوی ئیسىان هەبىو، َەهضێ جاع بەبیاهىوی جۆعاوجۆع یەػامەهضع 

ئاؾخەهگیان بۆ وجاعبیژەواهیل صعوؾخضەهغصو جەهاهەث جۆمەحی هابەجێیان 

 صەصایە پاڵیان.
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زەؾڵەجێيی صیىەی واعی ئەو كۆهاػە ئەوەبىو، هە ئەو واعە هىێیە لەهاو چینی    

اؾخەوزۆی هغصە ؾەع ع  یئەوەف واعیگەعی .و زىێىضواعاهضا صەؾخیپێىغص گەهج

 .لەو واجەقضا واعی ئیؿالمیی لەكۆهاغی نهێيیضا بىو  .ەوحی ئیؿالمییع ئایىضەی 

ژماعەی  .غێ کئەوەف وایىغص واعەهە لەؾىىعێيی بەعجەؾىضا كەجیـ ب

ای ڕ ێی باف صەهغان، و یؿىغ  ەوان هەمبىون، پەعوەعصەیەوی ئیماوی ویكىجابی

 .اصەَێنرانع اگغی و بەعزۆصان ڕ ۆقيبیرییەوی گكتی، لەؾەع زۆ ع پێضاوی 

بەمەف جىاهغا هەوەیەن پێبگەیەهغێ، هە بخىاهێذ لەكۆهاػەواوی صواجغ 

وەف ئەو هەوەیە لە هەوەصەواوی ەواعەهە بگغێخە صەؾذ، بەهغص یؾەعهغصایەجی

ەوحی کە ع ی ۆڵی بەعچاویان بینی لەو گەقەهغصهە زێرایەع ، صاابغصوو ع ؾەصەی 

لەو پەعوەعصە جۆهمەصا  .ئیؿالمیی لەباقىوعی وىعصؾخان بەزۆیەوە بینی

واصیغاوی ئیسىان پكيی قێریان بەعهەوث، بەواجایەوی جغ ئیسىان لەو بىاعەصا 

 صەصا. ی جەواویان بەو بىاعەیگغهگ بەئەػمىن بىون و

عـ و بە یەوحی ئیؿالمیی لەؾەع صژایەجیع َەع لەو كۆهاػەصا، ئەهضاماوی    

ەوجە ع ئەهضاماوی ئەو  .ملىەصان بۆ زىاؾخەواوی ئەو عژێمە گۆقضەهغان

ؾىپای میللی بىەن،  یژێم بىەن، یازىص بەقضاعیع بۆ  یئاماصەهەبىون ؾەعباػی

بەڵيى واعێيی لەو قێىەیان بەهەقیاوو خەعام صەػاوی، لەئەهجامی ئەو 

ن جەواوهەهغصو ەوحی ئیؿالمیی، زىێىضهیاع ژماعەیەن لەئەهضاماوی  صاَەڵىێؿخە

بەعەو صەعەوەی عێراق بەجایبەجیل ئێران َەاڵجً، لەوێ لەئۆعصوگاوان هەوجىە 

 چاالوی هىاهضن. جمىجۆڵ و
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 مسێيوابیس

ەڵضاهەوەی   ەوحی ئیؿالمییع َۆواعەواوی ؾەَع

َەع صیاعصەیەوی مێژوویی صەعەهجامی وۆمەڵێً َۆواعە، ئەو َۆواعاهەف بغیخین    

 .صاامیاعیی و ئاییىیی و وۆمەاڵیەجیی وصەعوهیی و... جع ئابىوعیی و  :لەَۆواعی 

جاع ئەو  ػۆع .ەوحی مێژوون ع َەهضێً لەو َۆواعاهە، یازىص پێىەوە بؼوێىەعی 

وصاوە مێژووییەو صەبىە پاڵپكتی پەعەؾەهضن و ع وجین صەصەهە ئەو ڕ َۆواعاهە گ

ئەمەف لەواجێىضا هە صیاعصەهە ؾەعیهەڵضاوەو  .گەوعەبىووی صیاعصەهە

یىەو بەقێىەیەوی بەعباڵوجغ ڕ هاػێً یان چەهض كۆهاػێيی بۆ ەوصایە، یازىص كلەبغ 

 زۆی صەهىێىێذ.

حی ئیؿالمیی لەماوەی چاعەوی وۆجایی ؾەصەی بیؿخضا، بەقێىەیەوی و ەع    

بەعؿغاوان هەن بەجەهیا لەوىعصؾخان، بەڵيى لەجەواوی جیهاهضا چاالوی و 

امان و ڕ مەعجەصا جێگەی جێئاماصەیی َەبىو، جاوؾەهضوی صیاعصەهە لەو َەلى 

ەڵضان و صەعەهجامی  ،ەوجەع ؿغاواهبىووی واعی ئەو  جىێژیىەوەیە، بێگىمان ؾەَع

َەعیەن لەو  .صەعەهیی، یازىص زىصی و بابەجییە وۆمەڵێً َۆواعی هاوزۆیی و

ئەوەقمان  .ێژەییان لەؾەع ئەو صیاعصەیە َەیەع َۆواعاهە واعیگەعییەوی 

ەگێيی كىڵی َەیەو صەیان ؾاڵە ع یی ەوحی ئیؿالمع  لەبەعچاو بێذ هە

َەعچەهضە ئەو صیاعصەیە لەؾەعەجای خەؿخاواهضا مخبىو، بەاڵم  .ؾەعیهەڵضاوە

ؾەعەجای َەقخاواهضا بەقێىەیەوی بەعؿغاواهتر  لەوۆجایی خەؿخاوان و
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زۆی صەعصەهەوێذ، ئەمەف صەزىاػێذ پغؾیاعی ئەوە بىغێ:  لەؾەعصەمی پێل

ێىەیەوی بەَێزجغ لەجاعان َاجە مەیەصان؟ ەوجە بەقع بۆچی لەو واجەصا ئەو 

ەڵضاهەوەی ئەو  ؟ نبىو  ەوجە لەو كۆهاػەصا چیع َەلىمەعج و َۆواعی ؾەَع

 .بێگىمان ئەمەف صەعهجامی َۆواعگەلێىەو لێرەصا صەزىاػیً لێی بضوێین

ەجضا َۆواعی ڕ َەهضێً لەو َۆواعاهەف هە ئێمە لێی صەصوێین صەگىهجێذ لەبىە

ەڵضاهەوەی  و ؿالمیی هەبێذ، بەاڵم بۆجە َۆواعی بەَێزبىون ەوحی ئیع ؾەَع

لەمەوە ئێمە صەزىاػیً باؽ  ،ەوحی ئیؿالمییع ی یبەعؿغاواهبىووی چااله

ەڵضاهەوەی ل  ەوحی ئیؿالمیی لەباقىوعی وىعصؾخان بىەیً:ع ەَۆواعی ؾەَع

 َۆواعە هاوزۆییەوان /یەهەم

ۆی ەوحی ئیؿالمیی بەع لەَەع قدێً قەععییەحی زع  :صەكە قەععییەوان -6

بىووی  .ؾىهىەجەوە وەعصەگغێذ لەصەكە قەععییەواوی كىعئان و

ەاڵحی ئیؿالمیی خباؽ لەصەؾ ؾىهىەجضا، هە وۆمەڵێً صەق لەكىعئان و

و چەؾپاهضوی قەعیعەث و زیالؿەحی ئیؿالمیی صەواث، لەؾەع 

کە مىؾىڵماهاوی پێىیؿذ هغصووە واع بۆ صامەػعاهضوی صەوڵەجێً بىەن 

 یًلەالیەوی صیىەوە بىووی چەهض .پیاصەبىەن جێیضا یاؾاواوی قەعیعەث

چەؾپاهضوی صاصپەعوەعی  صەقی جغ هە باؽ لەبەعەهگاعبىوهەوەی ؾخەم و

صەمێىضا هە ؾخەمی بەعـ ؾەع ای ئەو صەكاهە لەڕ جێى ەن.صەه

صەبىو بسغێىە  .گەیكخىەجە لىجىەو بەعەهگاعبىوهەوەی بەواجب صەػاهغا

عەهگاعبىوهەوەی بەعـ ئەمەف واجای بە .چىاعچێىەی واعپێىغصهەوە
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بێگىمان ئەم واعەف، واجە: بەعپاهغصوی صەوڵەحی ئیؿالمیی و  .صەگەیەهێذ

پێىیؿتی  بەعەهگاعبىوهەوەی ؾخەمی بەعـ، بەجاهەهەؽ هاهغێ و

و  ئەمەف صعوؾخىغصوی پاعث .صەؾخەجەمعی َەیە بەواعی وۆمەڵی و

ی واعی چەهضاعی صژ  یێىسغاوی صەؾەملاهضو بىوە َاهضەعێيی ؾەعەهیع 

 .6ژێمی بەعـع 

ئەمەف  .یكەو پاشخاوی بیری ئیسىان لەباقىوعی وىعصؾخاهضاع بىووی  -2

َاجە  صاابغصوو ع لەوۆجایی چلەوان و ؾەعەجای پەهجاواوی ؾەصەی 

ئەم بیرە َەع لەؾەعەجاوە لەوەصا ؾەعهەوجى بىو،  .باقىوعی وىعصؾخان

هاو جىاهیبىوی لەهاو صوو جىێژصا جێی زۆی بياجەوە، جىێژی یەهەمیان لە

وۆمەاڵیەحی،  وۆمەڵێً بىەماڵەی هاوصاعو زاوەن پێگەی ئایینی و

جىێژی صووەمیان وۆمەڵێً الوی جاػە  .بەجایبەحی لەَەولێرو َەڵەبجە

ئەم جىێژەف  .2و ػاهيىوانەپێگەیكخىوی زىێىضەواعی هاو پەیماهگ

صوای ئەماهیل ژماعەیەوی صیىە لەػۆعبەی  .بەػۆعی لەهاو هەعوىهضا بىو 

 لەصەوعی واعی ئیسىان وۆبىوهەوە. ىەوانقاعو قاعۆچ

                                                 
 

عای مامۆؾخا کغێکاع: ) پێم وایە هىوؾەع صەبىو ئاماژەی بەوە بضایە کە ئەم زاڵەیان ؾەعەکیرجیىەو   1

ئاماژەی مىیل ػیاجغ لەو کخێبەی: )الحغکت الاؾالمیت(صا لەؾەعی صوواوم کە هىؾەع لێىەی وەعگغجىوەو 

 پێىەصاوە. وهللا اعلم(. 

 .96ٌ ،ئەعؾەلن جۆفیم مدەمەص: َەمان ؾەعچاوە -2
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ابغصوو، ئەو هەؾاهە لەؾەع ع ؾەصەی  یبەصعێژایی ؾااڵوی پەهجاو قەؾخەواو   

( واعی ئیسىان ػ6><6جا ؾاڵی )_ێىسغاوەیی گۆقىغابىون ع واعی پەعوەعصەیی و 

 .ێىسغاوەییضا زاوەن ئەػمىون بىونع ئەوان لەبىاعی واعی  _اێنر بەؿەعمی وەؾد

ەعییەوی وای لەؾەع ئەو هەؾایەجییاهە جێهێكدبىو، هە ئەمەف واعیگ

َەع بۆیە لەؾەعەجای  .ێىسغاوەییع ێىەوە ؾەع واعی ڕ لەباعوصۆدی گىهجاوصا بگە

َەقخاواهضا، ژماعەیەن لەو ئەهضامە صێغیىاهەی ئیسىان باعوصۆزەهە بەگىهجاو 

 صەهەوهەوە واع. صەػاهً و

اماهەی جا ئەو واجە واعی ( و صواجغیل، ػۆعبەی ئەو ئەهضػ:=<6لەؾاڵی )  

ی یؾاغ صەػاوی، واجێً لەوە ئاگاصاعصەهغێً، هە ؾەعهغصایەجیاێىسغاوەییان بەع 

ێىسؿخنی هىێی ڕ یاعی صەؾخپێىغصهەوەی واعی صاوە، پەیىەهضی بەڕ ئیسىان ب

 ئیسىاهەوە صەهەن.

ؾەعجای َەقخاواهضا، وۆمەڵێً وجاعزىێً و  لەوۆجایی خەؿخاوان و -8

ۆڵیان ع اهیە، ع عو و َەولێرو قاعەػ  لێماوی ولەؾ 6هىوؾەعی ئیؿالمیی

بؼوێً،  ەوحی ئیؿالمیی بینی، بەوجاعو هىوؾغاوی َەؾذڕ لەبغەوصان بە

                                                 
 
هىوؾەعاهە بغیخیبىون لە: قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ، مەل  هگتریً ئەو وجاعزىێً وگغ  ەک -1

ی بیاعە، یمىخەممەص قاعەػوعی، قێش مىخەممەص بەعػهجی، مەل ئەخمەصی زاهەكا، مەل عەل

 ص.امىص، خەؾەن پێىجىێنی، عەلی باپیر ، مىخؿین حىامێر... جئەخمەص واهە مەخ
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ێگەوە جىاهییان جەماوەع ع ەپاهەهە َەبىو، لەو ڕ واعیگەعییان لەؾەع گۆ 

 .6ەوحی ئیؿالمیی گغصبىەهەوەع لەصەوعی 

یرۆػییە ئایینی چەپەواوی وىعصؾخان بەعامبەع پ پاعجە عەملاوی و یەویڕ جىهض -9

ؾەصەی  ی، َەع لەصەیەی چلەواو2و هەؾایەجییە ئیؿالمییەوان

ەپاوی ؾیاؾیی وىعصؾخان ڕ ابغصووەوە، بیری چەپ واعیگەعی لەؾەع گۆ ع 

َەقخەمی ؾەصەی بیؿذ ئەو واعیگەعییە  َەبىو، لەصەیەی خەوجەم و

بەقێىەیەن ػیاصیىغص، َەعهەؽ َەڵگغی ئەو بیرە هەبىایە، 

ەوجێيی ع لەهاو َەڵگغاوی بیری چەپ،  .ڵەم صەصعابەوۆهەپەعؾذ لەكە

وای وابىو ئیؿالم پكيی گەوعەی لەهەَامەجییەواوی ڕ ەو َەبىو، بڕ جىهض

وىعص بەعصەهەوێذ، َەع بۆیە صاوایان صەهغص كىعئاهەوان بەعەو 

                                                 
 

 .27مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -1
ماهیی هىعصؾخان صەچىە یەهێً یهۆمەڵێً پێكمەعگەی یەهێخیی هیكد ػ(9174)ی ڵؾا -2

گىهضوكیيێً  ،هضەهەو صەزەون ەوحی گى گصەچىە مؼ  ۆ صەبێذ وڕ واحی هیىەڕ، لەگىهضەواوی قاعباژێ

هەس ی ؾێهەم صێذ و بەَەمان  ،ؾەلم صەواث هەؾێيی صیىە صێذ و ،ؾەلم صەواث صێخە مؼگەوث و

ەییەوە بەصەم ڕ بەجى  ،ەصەواثڕ جى  نی ؾەلمىغصن بەعپغس ی پێكمەعگەوایػۆع  ،قێىە ؾەلم صەواث

عەلەیً  ەلمىێذ ؾڵَەع هەؽ ب :ێذڵصە ،صەماهچەهەی صەعصێىێذ حىێىضاهەوە َەڵضەؾێذ و

چەپضا ؾەلم  اؾذ وع واجێً بەلی  لەو واجەصا هەؾێً لەمؼگەوجەهەصا هىێژصەواث و ،صەیىىژم

 ،ياعێفاجذ هغ  .مەعخەبا ،مەعخەبا :ێذڵصە ،ی وجنی ئەؾەلمى عەلەیىىمیصەصاجەوە لەجغؾاهضا لەحیاج

 .41ٌ ،َەمان ؾەعچاوە
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عەعەبؿخان بىێرعێىەوە، صەبىو كىعئاهەواهیل بەخىقتر بگىێؼعێىەوە 

هەباصا گىێضعێژی وىعص ماهضووبێذ
6. 

ەیان لە كماهیی جەیی هیكدی( لەؾلێماوی پێكمەعگەواوی یەهێخػ8=<6ؾاڵی )   

ووە ع بغیىضاعیان هغص، هاوبغاو یەهێً بىو لە  )مەال ئەخمەصی زاهەكا( هغصو

 ەزىەصاع ەوحی ئیؿالمیی، ئەو واعەف لەجۆڵەی ئەو ع صەمەی ؾەع صیاعەواوی ئەو 

جبىو، َەڵبەجە هاوبغاو بىو، هە مەال ئەخمەص لەوجاعی َەیيیضا لەیەهێتی گغ 

  .ەزىەی لەخؼبی بەعـ صەگغثع ػۆعجاع لەوجاعەواهیضا 

َەڵؿان  ،ماهیییهیكد ی( پێكمەعگەواوی یەهێخیػ9=<6/;/29َەعوەَا لە )   

ػۆعی  ییەػاڕ وىقخنی مەال عىمەع ها .بەوىقخنی )مەال عىمەع مؿخەؿا جیماعی(

( ػ9=<6/;/28) وصاوەوە لەع بەبۆهەی ئەو  .الی ئیؿالمییەوان صعوؾخىغص

ە صەیان ڕ ێىسغا، بۆ ئەو وۆ ع ێيی ماجەمینی ڕ هە وۆ ڕ لەمؼگەوحی گەوعەی چىاعكى 

وجاعیان  و ػاها لەهاوچە جۆعبەجۆعەواوی باقىوعی وىعصؾخاهەوە َاجبىون

ژماعەیەن لەوجاعزىێىەوان زىاػیاعی واعی جیهاصی و چەهضاعی بىون  .زىێىضەوە

جىاڵهضوی َەؾتی  ن وهضع زغۆقائەم خاڵەجە واعیگەعیی گەوعەی َەبىو لەؾە

 .2واعی چەهضاعی  ێىسغاوبىون وع ئاماصەبىوان بەعەو 

                                                 
 
 .99ٌ ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو: َەمان ؾەعچاوە -1

 .60ٌ، َەمان ؾەعچاوە ،ياعێهغ  فاجذ -2
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( خيىمەحی بەعـ ؾیاؾەجێيی ػ:><6) یش ی ئەیلىلڕ صوای َەعەس ی قۆ  -:

 اگىێؼعان وع ەوهغص، گىهضەوان ڕ ی جىهضوجیژی لەصژی وىعص پەییصوژمىياع 

واولىغان، صاهیكخىاوی قاعو قاعۆچىەوان ؾەعوىث صەهغان، صوای 

ئێران، ئەو ؾیاؾەجە بەقێىەیەوی  -ی عێراقڕ گیرؾاهضوی قەَەڵ

ەو صەهغا، ئەو خاڵەجەف بیری بەعەهگاعبىوهەوەی ڕ بەعؿغاواهتر پەی

ش ی چەهضاعی صژی ڕ جۆقضەصاو پاڵىەعێيی گەوعە بىو بۆ بەعپاهغصوی قۆ 

 .6ژێمەع ئەو 

ای ئەوەی بۆقایی لەَەهضێ هاوچەی ڕ ئێران، وێ -ی عێراقڕ صعێژەهێكاوی قە   

ەڵضاوی چەهضیً پاعث و گغوپ ع صؾخاهضا جێهێكذ، وىع  ێگەش ی بۆ ؾەَع

ئەواهەف لەصەؾتی خيىمەحی عێراق َەڵضەَاجً، لەجاعاوگە  .زۆقىغص

ژێم ع هگاعبىوهەوەی ەصەبىوهەوەو بیریان لەصعوؾخىغصوی پاعحی ؾیاس ی بۆ بەع ڕ ز

ەوحی ع ئێران بىو،  -وهێنی عێراقڕ ی جاكەث پڕ ئەوەف صەعەهجامی قە .صەهغصەوە

ێىسغاوێيی ؾیاؾیی ع ل ؾىوصی لەو صەعؿەجە وەعگغث و چەهض یؿالمیئی

 چەهضاعی صعوؾخىغص.

                                                 
 

مىحؼ عً الحغهت الاؾالميت في هغصؾخان العغاق، اعضاص مىخب صمكم لحغهت الاؾالميت، ب. ف.  -1

لە کاعی کاک مىقیر مىؾخەؿایە کە  ،عای مامۆؾخا کغێکاع: )ئەم پىزخەیە .49م( م9117) 

ئیؿالمیی بىو، کە بغیخییە لە قلی بؼوجىەوەی ەبەعپغس ی مەکخەبی صیمهەوەصەکاوی ؾەصەی عابىعصووصا 

کىعجکغصهەوەی کخێبە عەعەبیەکەی مً )الحغکت الاؾالمیت( کە کەؾیان ئاماژەیان پێىەکغصووە.. 

 ئەگەعچی کاک مىقیر بە قەؿەیی بە زۆمی ووث(!
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 َۆواعە صەعەهییەوان/ صووەم

اؾخەزۆی ع ( واعیگەعیی ػ<><6ش ی ئیؿالمیی ئێران لە )ڕ ؾەعهەوجنی قۆ  -6

ەوحی ئیؿالمیی لەجیهاهضا َەبىو، وىعصؾخاهیل ع لەؾەع پەعەؾەهضوی 

َەیە، ئەمەف وای هغص ئەو  ؾىىعێيی صعێژی لەگەڵ ئەو صەوڵەجەصا

، َەڵگغاوی 6اؾخەوزۆی لەؾەعی َەبێذع ی یقە واعیگەع ڕ قۆ 

ئێران صەبێخە  :ژیای ئیؿالمیی هەوجىە چاالوی هىاهضن، پێیاهىابىو ۆ ئایضۆل

وۆمەاڵیەحی بەعكەعاع صاصی همىوهەی صەوڵەجێيی ئیؿالمیی، جێیضا 

صەبێذ، ئەمەف صەگىهجێذ چاوی لێبىغێذ و َەوڵبضعێذ َەمان 

 ەػمىون لەواڵجاوی جغی جیهاوی ئیؿالمیی صووباعە بىغێخەوە.ئ

تی ێؾۆڤ یؾەع َەڵضاوی جیهاصی ئەؿؼاوؿخان صژ بەَێزەواوی یەهێخی -2

 پێكىو، لەجەواوی جیهاوی ئیؿالمیی ببىوە همىوهەی بەعزۆصان و

بەعامبەع ػلهێزێيی ئەوؾای  ،ماهضایهیكد ئایین و ی كىعباهیضان لەپێىاو 

ئەؿؼاوؿخان  یَاوواعی اوی ئیؿالمییەوە، وۆمەن و، لەجەواوی جیه2جیهان

اگەیاهضهەوە ع ێگەی صەػگاواوی ڕ ئەواهەی لەهؼیىەوە، یازىص لە .صەهغا

ئاقىای جیهاصی ئەو گەلە صەبىون، زىاػیاعی صووباعەهغصهەوەو 

                                                 
 

مجمىعت مً الباخثین:  .2ٌ ػ(،4002)ف.  َاصی عەلی: یەهگغجىوی ئیؿالمیی هىعصؾخان ب. -1

 .21ؾالمي في هىعصؾخان، معؤي في مؿاع العمل الا 
. مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في 2ٌ ،َاصی عەلی: َەمان ؾەعچاوە -2

 .20هىعصؾخان، م
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گەلی ئەؿؼاوی بىون بەعامبەع  یگغجىەبەعی َەمان قێىاػی چەهضاعی

ی وىعصؾخاهیل لەم واعیگەعییە ئیؿالمییەواو ،ؾخەمياعەوان ەصەوڵەج

هەوە و هەبىون و زىاػیاعی پیاصەهغصوی َەمان قێىاػی بەعەهگاعبى  بێبەف

 بىون.

، هىوؾینی ژماعەیەن بیرمەهضی ئیؿالمی صاابغصوو ع لەخەؿخاواوی ؾەصەی  -8

ئەبى ئەعالی مەوصوصی، بەػۆعبەی جیهاوی  وەوى ؾەیض كىجب و

بەعەهگاعبىوهەوەی خيىمەجە  ئیؿالمیضا باڵوبىهەوە، ئەو بیرمەهضاهە بیری 

، ئەو هىوؾەعاهە 6صیىخاجۆعەواوی جیهاوی ئیؿالمییان بغەوپێضەصا

ەوحی ع واعی  مبىلی زەباث ویلەهىوؾیىەواهیاهضا جیهاصیان هغصبىوە ؾ

ەوحی ئیؿالمیی ئەو واجە هەوجە ژێغ ع ئیؿالمیی، بەقێيی گەوعەی 

بیاحی ئەو ی ئەو بیرەو گغوپی چەهضاعییان صعوؾخىغص، ئەصەیواعیگەع 

اصەیەن واعیگەعییان لەؾەع ع  هىوؾەعاهەف صەگەیكدىە وىعصؾخان و جا

 .2وۆمەڵێً گەهج َەبىو  ەوحی ئیؿالمیی وع  ێىەعاویڕ َەڵؿى 

                                                 
 

 .27مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -1
 .27ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
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 مسێيویشبو  -9
 نیمیمىؾل سىانیئ یوحەع 

 ػ(9121-9119)
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 مكویوابیس

 َێڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ

 صعوؾدبىووی /یەهەم

بەیەهەم  .ێخەوەڕ ( صەگەػ<><6بۆ ؾاڵی  ) ؾەعەجای صەؾدبەواعبىووی ئەم َێڵە   

ێىسؿخنی ئیسىان لەباقىوعی وىعصؾخان صاصەهغێ، لەصوای َەڵىەقاهضهەوەی ع 

صەؾتی بەواع هغصبێذ،  ییێىسغاوەع (صا بەقێىەیەوی ػ6><6ئیسىان لەؾاڵی )

، هاوبغاو یەهێىە لەئەهضامە 6ؾضیم عەبضولعەػیؼ بىاػەصاهەعی ئەم واعەیە

ؾىبخی صاوصی، ئەهضامی یەهەم قاهەی  بەگىجەی زۆی وصێغیىەواوی ئیسىان، 

یەجێيی ی، بەَۆی ئەوەی هاوبغاو عەكڵ2ێىسؿخنی ئیسىاهە لەَەڵەبجەصاع 

ێىسغاوەیی َەبىو، لەگەڵ ػۆعێً لەؾەعهغصەواوی ئیسىان هاوۆوی بۆ ع  امیاعیی وع 

                                                 
 
 ،َەولێر ،چاپساهەی مىاعە ،بەعگی یەهەم ،وصاَەڵەبجە لەئامێزی مێژو  :حڵخەهیم مەل ؾا -1

عای . ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،ؾضیم عەبضولعەػیؼ ڵ، چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە422ٌػ(، 4002)

مامۆؾخا کغێکاع: )ئەمە عاؾخە. نىبخی صاووصی لە کخێبەکەی زۆیضا )في صعوب الضعىة _چاپی یەکەم 

الوەکی كؿەی ئەواهە عەث صەکاجەوە کە هایاهەوێذ ( ئەمە ؾاغ صەکاجەوەو بە قێىەیەکی 98ٌ/ ;296

. صوای ئەوەی بە جەؿهیل باؽ لە چۆهیەحی کۆبىوهەوە صیخنی ئەو ؿەػڵە بۆ مامۆؾخا نضصیم بێذ

مامۆؾخا نضصیم صەکاث، بەم صەكە صەڵێ: ولظلک ؤجؼم وؤئکض بکل نضق وؤماهت وؤقهض ؤمام هللا 

ومنها اهخلل العمل  9;<6خلبجت في ؤوائل آب مً عام ؾبداهە وحعالی ؤن ؤٌو ؤؾغة بزىاهیت جإؾؿذ في 

 (.الخىظیمي إلازىاوي الی الؿلیماهیت وبلی املىاطم لازغی مً املحاؿظت
، چاوپێىەوجنی ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،بضولعەػیؼەؾضیم ع ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -2

 .ػ(91/94/4002) ،َەولێر ،جىێژەع لەگەڵ ؾىبخی صاوصی
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صەؾخپێىغصوی ئەم واعەف، صوای َەقذ ؾاڵ لەوەؾخاهضوی  .6صعوؾذ ببىو 

اماوی ئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىان ڕ جێ لەعێراق، مایەی ؾەعهج وواعی ئیسىان 

بىو، ئەوان ئەو واعەیان بەیاؾاغ صەػاوی، بۆیە َەع لەگەڵ َەؾخىغصهیان 

ؾاعصهغصهەوەی  بەجمىجۆڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، هەوجىە صژایەجیىغصوی و

 .2زەڵً لێی و صعوؾخىغصوی جەهگ و چەڵەمە بۆی 

ای ئەو ڕ پێضەچێذ وێ .َەڵەبجەوە صەؾخیپێىغصؾەعەجای واعی ئەم َێڵە لە   

َۆواعاهەی لەبەش ی پێكىوصا ئاماژەمان پێیاهضا، صووعەصەؾتی َەڵەبجە 

لەواجێىضا بۆ  .ێگەزۆقىەع بىوبێذ بۆ جىڵەیەوی لەو قێىەع لەؾەهخەعەوە، 

بىو، خيىمەحی عێراق  اێنر ێىسؿخنی ئیسىان وەؾدع ماوەی َەقذ ؾاڵ صەچىو 

پێكبینی ئەوەی  .گەوعەوان ەڵی زؿدبىوە ؾەع قاع جىهضوجۆ  یػیاجغ چاوصێغی

ەڵبضاجەوە  .هەصەهغص لەقاعۆچىەیەوی وەن َەڵەبجەوە واعی ئیسىان ؾەَع

خىجغەوان لەَەڵەبجەو  ی ئیؿالمیی وەبەاڵم بىووی كىجابساهەو پەیماهگ

 یكەیەوی كىڵی جەعیلەجەوان و صەیان مەالو ؿەقێ وع صەوعوبەعی، َاوواث بىووی 

 .یكەیەوی ئیسىاوی، واعێيی لەو قێىەی ئاؾان صەهغصع ىووی مىعیض، لەگەڵ ب

خيىمەحی بەعـ َیچ چاوصێغییەوی  َەڵبەجە ئەمەف بەو ماهایە هییە، هە

ێىسغاوەیی بىغصایە بێضەهگ ع هەبىوە، یازىص ئەگەع َەؾتی بەبىووی واعی 

                                                 
 
 ػ(.2/94/4002) ،ؾلێماوی ،ەئىفع مىخەممەص  ڵنی جىێژەع لەگەچاوپێىەوج -1

 .ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ -2
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هاوێىضا لەؾایەی  ێىسغاوەیی لەژێغ َەعع بەڵيى بىووی َەع جىڵەیەوی  ،6صەبىو 

 صەهغصەوە. ووی ؾؼای مەعگ، یان جىهضڕ ووبەع یىەعاوی ڕ بەعؿضا، َەڵؿى  ژێمیع 

عی، هاػم ی)مەال ئەخمەص قاؿ :ێىسؿدىە بغیخیبىو لەع یەهەم قاهەی ئەم    

ەػاوی، ڕ ەئىؾ، ئىمێض پاع صواجغیل )مىخەممەص  ،عەبضوڵاڵ، مەال ؿەعەیضون(

ىصی ؾضیم لەالیەن ز ێىسؿتن وع مەولىص باوەمىعاص( َاجىە پاڵ یەهەم قاهەی 

 .2صەهغان عەبضولعەػیؼەوە ؾەعپەعقتی

 یصیاعە صژایەجیگەهج بىون، بىوهە بەعصی بىاػەی ئەم باڵە،  ێئەماهە وۆمەڵ   

ئیسىاهە صێغیىەوان َێىضە جىهضبىوە، بۆیە هەؾیان ئاماصەهەبىون بێىە هاو ئەم 

ێىسؿدىەوە، ئەمەف وای لەؾضیم عەبضولعەػیؼ هغصووە، هە ئەم گەهجاهە ع 

گغؿتی بۆ  ێکجێضاعی ئەوان، ئەمەف َەع لەؾەعەجاوە وۆمەڵ بياجە

ئەم گەهجاهەیە  یصعوؾخىغصوون، لەؾەعوی َەمىویاهەوە هەم ئەػمىوهی

                                                 
 
هە  ػ(2/1/9121، ػ2/2/9121)لە  ،ئەمنی ؾلێماوی یێىەبەعێخیڕ بەپێی صوو هىؾغاوی بە -1

َەع  یاپۆعحی ماهگاهە صەعباعەی چالهیصاواصەواث ع  ،ەجەوان هێرعاوەیعاوهیەوێىەیەوی بۆ ؾەعحەم م

َەعوەَا صاواصەواث هەؾاوی ؾەع بەپاعجە  ،یەن لەو گغوپاهە ئاماصەبىەن هە هاویان َاجىوە

 ،غێ کی چالهییەواهیان صەیجا وا گىماهبەعن هە چاوصێغ  ،ئاػاصیان بىەن ئاییيییەوان ماوەماوە بگغن و

 . (29، 20)بەڵگەهامەواوی ژماعە  :واهەڕ ب
هاػم : )ەئىف ؾەعەجا یەهەم قاهە پێىهاجبىو لەع بەڵم بەگىجەی مىخەممەص  ،پێكىو  یچاوەؾەع  -2

، پاقاهیل مەولىص باوەمىعاص َاجە هاو (ەئىفع عی، مىخەممەص یعەبضوڵاڵ، مەل ئەخمەص قاف

  ػ(.2/94/4002) ،ؾلێماوی ،هاوبغاو ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە .قاهەهەوە
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ێىسغاوەیضا، بەاڵم صواجغ ئەم گەهجاهە بىوهەجە بىاػەیەوی پخەوی ع لەواعی 

 واعەهە.

مەبەؾتی ووی صوو گغؿتی گەوعە بۆوە، لەالیەهەوە، بەڕ ووبەع لێرەوە، ئەم باڵە    

ی نهێنی ڕ یەواوی بەعـ، پێىیؿذ بىو ئەوپەڕیزۆپاعاؾتن لەصەػگا ؾیسى 

ەق ع ەو بىەن، لەالیەوی جغەوە، بەعەهگاعبىوهەوەی َەڵىێؿتی ڕ لەواعەواهیاهضا پەی

ێىسغاوەییان بەمەجغؾیضا ع واعی ە جىهضی ئیسىاهە صێغیىەوان، ه یو چاوصێغی

ئاؾخەهگیان بۆ َەع هەؾێً  ەؾمییەث،ع ەبیاهىی هەبىووی ببەعصەوام  صەػاوی و

 .6صعوؾخضەهغص، بەو هاوەوە واعی بىغصایە

ئیسىاهە صێغیىەوان، لەؾەعەجاصا واعی ئەم باڵەیان بەهەؿىوىڵ و َەڵچىوهێيی    

صەعووهیی واحی صەػاوی، بەاڵم ػیاصبىووی جمىجۆڵی ئەم باڵەو بەعؿغاواهبىووی 

ی ئیسىاهە صێغیىەوان بەعەهگاعبىوهەوەی ئەم باڵەی ال  یواعەهەیان، پێىیؿخی

هەوجىە ملمالوێ و صژایەجیىغصن و ئاؾخەهگ صعوؾخىغصن بۆ واعی  .چەؾپاهض

جەهاهەث َەهضێ جاع لەوەف  .ئەم باڵەو ؾاعهغصهەوەی ئەهضاماهیان لەواعهغصن

اهضو صەهەوجىە جاهەوجەقەعصان لەزىصی ؾضیم عەبضولعەػیؼو ڕ جێیاهضەپە

ػویەبەقیاوی ئەو واعەیان هەص
ێؿخەی ئیسىاهە صێغیىەوان چەهض ، ئەم َەڵى 2

 :هجامێيی لێىەوجەوەەصەع 

                                                 
 
 .92ٌ ،َیىا: َەمان ؾەعچاوە -1

 .92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -2
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ێگغ لەگەوعەبىون و پەلهاویكتن و ع اصەیەن بىوە ع  ئەو ملمالهێیە جا -6

 باڵوبىوهەوەی واعی ئەو باڵە لەهاوچە جۆعاوجۆعەواهضا.

اگغن واػیان لەواعی ع لەو ملمالهێیەصا، هەیاهخىاوی زۆیان  کچەهض هەؾێ -2

 ئیؿالمیی َێىا.

پەعجبىووی ػیاجغ هەوجە  وال بەیەهتر هؼبىو، لێىتراػان وو صمخماهەی َەع  -8

 هێىاهیان.

ئەم باڵە بۆ بەعگغیىغصن لەؾەملاهضوی بىووی مافی واعهغصن و  -9

 .6ۆصاڕبەعپەعچضاهەوەی جۆمەجەواوی بەعامبەع، وػەو جىاهایەوی ػۆعی بەؿی

 

 پەعوەعصەیی ێىسغاوەیی وع  یواعو چالهی /صووەم

ەهێيی ڕ ەجای صەؾدبەواعبىوهییەوە لەچەهض گەئەم وۆمەڵە َەع لەؾەع    

بەاڵم چاالهییەواهیان، جا ماوەی صوو  .ێىسغاوەییع ی یَەڵەبجە هەوجىە چااله

لەؾەعەجای َەقخاواهضا بەس ێ  .ێىەصەچىو ڕ ؾاڵ لەؾىىعێيی بەعجەؾىضا بە

اهێيی گغهگ ڕ ئەمەف بەگۆ  .ان ؿغاوان بىو یئاعاؾخە ؾىىعی واعو چاالهی

اؾخەی یەهەمیان بغیخیبىو لەَەوڵضان بۆ ع ئا .باڵەصا صاصەهغێ لەمێژووی ئەو

ێىسؿتن لەهاو قاعی ؾلێماوی، بۆ ئەو مەبەؾخەف )هاػم ع صعوؾخىغصوی 

                                                 
 
 . 92-92ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1
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( ػ6=<6عەبضوڵاڵ( صیاعیضەهغێ، هاوبغاو بەگەیكخنی بەؾلێماوی لەؾاڵی )

یەهەم  .6ێىسؿتن صعوؾخضەواثع چاالواهە صەهەوێخە واع، چەهض ئەڵلەیەوی 

لەجیف ـعىمەع، ئیؿماعیل ؿەجدىڵاڵ، عەبضول ە )ؿەعخانێىسؿتن لع لەی ڵئە

صواجغیل ئەڵلەی صووەم  .ەخمان ػەؿىوع( پێىهاثڕڕ ؿەجدىڵاڵ، عەبضو 

ێماوی، بەقێىەیەوی ل، واعی ئەم باڵە لەؾ2ی ئیؿالمیی ؾلێماوی صاهغاەلەپەیماهگ

( جىاهییان واهەی گكتی ػ:=<6 -8=<6لەهێىان ؾااڵوی ) .بەعؿغاوان گەقەیىغص

 .8( مؼگەوث صابىێن89جغ لە )لەػیا

ەئىؾ( لەػاهيۆی بەػضاصو )مەولىص ع ( َەعیەهە لە )مىخەممەص ػ2=<6ؾاڵی )   

واهەف لەو صوو قاعە لەهاو و ئەم ص .باوەمىعاص( لەػاهيۆی مىؾڵ بىوهە زىێىضواع

 .9يیاصصەهێنبێىسؿتن ع قاهەی  یًزىێىضواعاهضا صەهەوهە واع، چەهض

عبەی قاعەواوی وىعصؾخان بىوهیان َەبىو، لەػاهيۆواهضا،زىێىضواعی ػۆ    

صەؾتی ئەوان بگاجە  ىو بۆئەوەی واعی ئیسىان لەؾەعبئەمەف صەعؿەجێيی باق

ۆقيبیرو چاالن بىون، ئەمەف وای هغص ع زىێىضواعان جىێژێيی  .:ئەو قاعاهە

                                                 
 
 .ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،ەئىفع چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ مىخەممەص  -1

 . 92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو  -2

 . 40ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3

 . (2/94/4002) ،ێماویؾل ،مىخەممەص عەئىف ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -4

 . 92ٌ ،َیىا: َەمان ؾەعچاوە -5
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بەػوویی واعی ئەم باڵە ؿغاوان بێذ و بگاجە ػۆعبەی قاعەوان، ئەواهەف هە 

 ەػۆعی لەچینی گەهج و زىێىضواع بىون.صەبىوهە ئەهضام ب

(صا بەَۆی )زەلیل ػ9=<6( واع گەیكدبىوە َەولێر، لەؾاڵی )ػ8=<6جا ؾاڵی )   

ئیبراَیم( هە زىێىضواعی وۆلێجی قەعیعە بىو لەبەػضاصو بىوە ئەهضامی ئەم 

هاوبغاو ئەهضامێيی چاالوی ئەم باڵە  .ێىسؿتن بگەیەهغێخە صَۆنع باڵە، جىاهغا 

ێگەی زۆقىغص بۆ باڵوبىوهەوەی واع لەو صەڤەعەصا، ع ی ػیاجغ ، ئەوە6بىو 

بەپێچەواهەی َەڵەبجە هە  .هەبىووی ملماڵهێی هێىان باڵەواوی ئیسىان بىو 

هێی لەو ال ئیسىاهە صێغیىەوان صژایەحی َەعواعێيی هىێیان صەهغص، لەصَۆهضا ملم

 قێىە بىووی هەبىو.

وەی ػۆع لەؾەع نهێنی ای جەزخىغصهەڕ ێىسؿتن لەؾەعەجاوە وێع قێىاػی    

ەو ڕ قێىاػی پەیىەهضی جاوی پەی و ًپاعێؼی، قاهەوان لەیەن ئەهضام پێىضەَاج

ئەوی  واجە ئەهضام جەنها صوو هەس ی صەهاس ی، هەؾێً لەؾەعو زۆی و .صەهغا

ەواوی ڕ سى یصیىە لەزىاع زۆی، ئەمەف ػیاجغ لەبەع زۆپاعاؾتن بىو لەؾ

( :-8ێىسؿتن لە )ع هەصا، قاهەی بەعـ، بەاڵم صواجغ لەگەڵ گەوعەبىووی واعە

ێىسؿدىیل بغیخیبىون ع ( هاوصەبغا، پلەواوی ةاؾغ هەؽ پێىضەَاث هە بەزێزان )

( واجێً ئەهضام املهاخب، الىهیر، العامل، الىليب، املجاَض، الىائب) :لە

                                                 
 
 .92ٌ ،هىوؾەعێيی هەػاهغاوە: َەمان ؾەعچاوە -1
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. واجە: ئەهضامێً 6صەگەیكخە پلەی )العامل( پەیمان و وەعضی لێىەعصەگیرا

پاقان پەیماوی  ێذ وڕ ێىسؿتن ببع صەبىو صوو پلەی  بۆئەوەی مخماهەی پێبىغێ،

ێىسؿتن، جا پاعێؼگاعی ع ئەمەف ئاماژەیە بۆ نهێنی پاعێؼی  .واعهغصوی لێىەعبگیرێ 

ئەمەف َەمان قێىاػە هە ئیسىان لەپەعوەعصەهغصوی  .واعەواوی بياث لەزۆی و

 واعی ئیسىان لەكۆهاغی یەهەمضا، وۆمەڵێً .ەوی لێضەواثڕ ئەهضامەواهیضا پەی

بۆ كۆهاػەواوی صواجغی واع  پێیاهضەگەیەهێذ و ئەهضام پەعوەعصە صەواث و

 ئاماصەیان صەواث.

هەؾێً  .( بىو ء اهخلاێىسؿتن لەم كۆهاػەصا لەؾەع بىەمای َەڵبژاعصن )ع    

وعصصەهغاو َەڵضەؾەهگێنرا، پاقان پەیىەهضی  یصیاعیضەهغاو چاوصێغی

باقتریً جێگەف بۆ  .2ەهغاپێىەصەهغاو لەؾەع ئەصەبیاحی ئیسىان پەعوەعصەص

ئەو  .وان بىو ەَەڵبژاعصوی ئەو هەؾە، كىجابساهەو خىجغەو ػاهيۆ و پەیماهگ

ێذ، هە پێكتر ئاماژەیان ڕ هەؾە صەبىو جەواوی ئەو كۆهاػە پەعوەعصەییاهە بب

 پێضعا.

پەعوەعصەهغصوی جان، پێگەیەوی گغهگی لەئەصەبیاحی ئەم باڵەو ؾەعجەم واعی    

ەبىو پەعوەعصەیەوی جىهضوجۆڵ بىغایە، بۆ ئەو مەبەؾخەف، ص .ئیسىاهضا َەبىو 

بەپلەی یەهەم ؾىوص لەواهەی جایبەحی وەعصەگیرا، لەپاڵ ئەمەقضا، بۆهە 

                                                 
 
 . 40-91ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 . ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،مىخەممەص عەئىف ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -2
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( ملسو هیلع هللا یلصزىا ) ی یاصی لەصایىبىووی پێؼەمبەع  ەمەػان وع ئایىییەواوی وەوى 

هە هەهاڵێيی واهە گكخییەواوی مؼگەوجیل بىو  ،جیاصەصعا انصەكۆؾتراهەوەو وجاعی

 .6صیىەی واع

( بەئىمێضی گەقەپێضاوی واع، چەهضیً لیژهەی جایبەحی و ػ8=<6ؾاڵی )   

 .ژهەی كىجابیان، لەهاو كىجابساهەو ػاهيۆوانیل :لەواهە ن.اێنر جۆعاوجۆع صامەػع 

صوای  .ئەم لیژهەیە لەبەػضاصو مىؾڵ و ؾلێماوی و َەڵەبجە چاالوی صەهىاهض

ن ؾەعهەوجنی بەصەؾتهێىا، لیژهەی مامۆؾخایاهیل ئەوەی واعی لیژهەی كىجابیا

َەعچەهضە  .ەهەوان صامەػعێنراڕ لەچەهض هاوچەیەن پێىهێنراو پاقان لیژهەی گە

ۆڵی بەعچاویان ع ێىسؿخنی جێروجەؾەلیان هەبىو، بەاڵم ع ەمێيی ڕ لیژهەوان َە

 .2لەگەقەؾەهضوی واعی ئەم باڵەصا بینی

ری ئەم باڵەیە، لەو ؾاڵەصا یەهەم ۆقيبیع ی ی( ؾەعەجای چاالهػ2=<6ؾاڵی )   

( یان باڵوهغصوە، صوای صەعهغصوی پێىج 8ئیؿالمی یۆقيبیریع ژماعەی باڵوهغاوەی )

                                                 
 
 . 92ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -1

 . 49ٌ ،ەهىوؾەعێيی هەػاهغاو: َەمان ؾەعچاو  -2

َەژاع خاجەم:  :واهەڕ ب ،بىوبێذ( عۆقيبیری )وهغاوەیە هاوی اڵ بۆچىوی ئەوەف َەیە ئەم ب -3

وهغاوەواوی عۆژهامەی اڵ لەب ػ(9119 – 9174)عۆژهامەهىوؾیی ئیؿالمیی لەهىعصؾخاوی عێراق 

 .942ٌ ػ(،4002) ،ؾلێماوی ،چاپساهەی عوون  ،چاپی یەهەم ،هۆمەڵ
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( ئەم گۆڤاعە گغهگیضەصا بەبىاعی پەعوەعصەیی و 6ا بۆ )هیگاڕع هاوەهەی گۆ  ،ژماعە

عۆحی و پێگەیاهضوی واصعو ئەهضاماوی هىێ لەؾەع واعی باهگەواػ و كىعباهیضان، 

 .2پێضەصا بىو، هە باڵوهغاوەهە گغهگی َا الیەوی بیر لەو بىاعاهەَەعوە

باڵوهغاوەهە چەهض هىسخەیەوی لەبەعصا صەهىؾغایەوەو ػۆع بەنهێنی بەهاو    

ێىسؿدىضا باڵوصەهغایەوە، َەعچەهضە ئەم باڵوهغاوەیە ؾاصەو ؾاواع بىو، بەاڵم ع 

، صەهغێ بەجۆعێً وەوى ؾەملاهضوی بىووی ئەم باڵە گغهگییەوی جایبەحی َەبىو 

پەیامی پەعوەعصەیی هاوزۆی ئەو باڵە هاوػەصبىغێ  اگەیاهضن وڕ لە
8. 

 :ۆقيبیری صعوؾخىغا، ؾەعەجا لیژهەهە پێىهاجبىو لەع ( لیژهەی ػ8=<6ؾاڵی )   

ەػاق خامیض، وەعػێغ خەمە ڕڕ )ئیىغام هەعیم، ئاعام كاصع، جۆؿیم هەعیم، عەبضو 

 ، لیژهەی:ەخیم( بەقضاعبىونع ەلی صواجغ )وامیل عەبضوڵاڵ، خەمەع ،(9ؾەلیم

هامیلىەیان هىوس ی و   هخێب و یًچەهض قيبیری، هەوجىە چاالوی هىاهضن وۆ ع 

هىسخەیان لەبەع  یًایە ؾەع ػماوی وىعصی، پاف ئەوەی چەهضڕ وەعیاهگێ

 .;ێىسؿدىضا باڵوصەهغاهەوەع صەهىوؾغایەوە، بەنهێنی بەهاو 

                                                 
 
 .44-49ٌ ،ان ؾەعچاوەهىوؾەعێيی هەػاهغاو: َەم -1

 .941ٌ ،َەژاع خاجەم: َەمان ؾەعچاوە -2

-942ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :اهەڕو ب ،وهغاوەهەاڵ ؾەباعەث بەگغهگی و هاوەعۆوی ب -3

960. 
 .969ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -4

 . 44ٌ ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو: َەمان ؾەعچاوە -5

 .44ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -6
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اوی ئیؿالم، و وی ئیؿالم، َەڵىەوجى لیژهەی هاوبغاو، َەع س ێ ػهجیرەی )هاوصاعا   

، َەمىو ئەماهە صەچىوهە پاڵ 6صوژمىاوی ئیؿالم(ی بەنهێنی باڵوهغصەوە

ؾەعچاوە پەعوەعصەییەواوی جغی ئەم باڵەو ئەهضامەواوی زۆی لەؾەع 

 پەعوەعصەصەهغص.

  ؾەعچاوەی پەعوەعصەیی واهین وڕصیضو جێ /ؾێیەم

ی ئەم باڵەی ئیسىان بىەیً، واهینڕواجێً بماهەوێذ كؿە لەؾەع صیضو جێ   

 یَۆواعی ؾەعەهی .بەڵگەی ئەوجۆمان بەعصەؾذ هاهەوێذ جىوش ی گغؿذ صەبین و

ئەم باڵە، چىهىە ئێمە باؽ  یبۆ قێىاػی واعی نهێىی وەێخەڕ ئەم خاڵەجەف صەگە

هغصووەو ئاقىغا  لەكۆهاػێً صەهەیً، هە ئەم باڵە وەوى گغوپێيی نهێنی واعی 

                                                 
 
هجیرەی هاوصاعاوی ػ  باڵوهغاوهەجەوەو  ئ(9172-9176)ەماوەی هێىان ؾاڵوی ئەم ػهجیراهە ل -1

احی چەهض ژیان و ،ئیؿالم ئیمام قافیعی، ئەخممەص )هەؾایەجیی لەزۆگغجىە، لەواهە  یًبەؾەَع

اوی و ، َەعوەَا ػهجیرەی َەڵىەوجى .(صاعەبضە... ج صی خەهبەٌ، ؾەعیض هىوعس ی، مىخەممەڕ هى 

اوی عابىووی ئیؿالمیی و و ىەوجى ڵجێىۆقاوی َە ووی ژیان وڕ ؿدىەئیؿالم، جەعزاهىغابىو بۆ ز

ی عیرفان، ئەبى ئەعالی مەوصوصی، ڕ ئەخمەص هى ) :لەواهە ،هەؾایەجییە ئیؿالمییە َاوچەعزەوان

، َەعوەَا ػهجیرەی صوژمىاوی ئیؿالم، جایبەث بىوە بەباؽ و .(صاخەؾەن بەهىا، ؾەیض كىجب... ج

ضیاو حىڵهەوەیەن، هە صژی ئیؿالم و مىؾىڵماهان بىوبً و پالن و لێضوان صەعباعەی َەع فیىغو ئای

حىلەهە، مىژصەصەعان، )صەعباعەی  :لەواهە ،قخبێذڕ هەزكەیان بۆ صاگیرهغصوی حیهاوی ئیؿالمیی صا

ەڵجىاؾان... ج قەواوی  :عاهە ؾەع ػماوی هىعصی لەواهەڕ، َەهضێ هامیلىەو هخێبیل وەعگێ.(صاعۆَژ

 ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ،هەای ػیاجغ صەعباعەی ئەو باڵوهغاو ی، بۆ ػاهیاع .(صا... جوانەجىعهؿخان، بۆ گەهج

 . 962-960ٌ ،َەمان ؾەعچاوە
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ێىضا بىون ػیاجغ ؾەعكاڵی پەعوەعصەهغصن و هەبىوە، ئەوواجە، لەكۆهاػ

ێىسؿخيێيی جۆهمە بىون، هەن واعی ؾیاؾیی، بۆیە بەصعێژایی ع صعوؾخىغصوی 

 ( جەنها یەن بەیاهىامەی صەعهغصووە هە جاػ:=<6جەمەوی ئەم باڵە، جا ؾاڵی )

یاهىامە، لەؾاڵی ەصەزىێنرێخەوە، ئەم ب اێضاصەیەن مەصلىلێيی ؾیاؾیی جع 

ێىسؿخنی هىێ صعێژەپێضاوی بغایاهە، لەم "ع  :ەو جێیضا َاجىوەو (صا صەعچى ػ8=<6)

 یباعوصۆزە ئاڵۆػەصا صەیەوێذ صەؾتی گەلی وىعصی جیىى بگغێذ بۆ ؾەع واهی

واجەصا  ێىسؿخنی گكتی، لەوع ػواڵڵی ئیؿالم، جا صەؾذ بەواعوبىوهەوەی 

، ئەم بەیاهىامە، جگە 6"ؾەعباػێيی گىێغایەڵ صەبێذ ،ێىسؿخنی هىێ ع 

 .2ێىسؿتن، هیكاوی ئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىاهیل صعاع ماوی لەئەهضا

ای ئەوەی زۆیان وەوى ڕ لەم بەیاهىامەصا، ئەوە صەزىێنرێخەوە هە ئەم باڵە وێ   

صعێژەپێضەعی ئیسىان هاؾاهضووە، زۆیان بەبەقێً لەئیسىاوی عێراق ػاهیىە، 

صەبێخە َەع بۆیە لەواحی صەؾدبەواعبىوهەوەی ئیسىان لەعێراق، ئەم گغوپە 

ەؾمییەحی ع ەوجە، پێضەچێذ مەؾەلەی هەبىووی ع ایەڵی ئەو ڕ ؾەعباػێيی گىێ

واعهغصن لەو واجەصا، هە َەمیكە لەالیەن ئیسىاهە صێغیىەواهەوە جەزتی 

ە چەهێً بۆ صژایەجیىغصوی ئەم باڵە، َێىضە واعیگەع و لەؾەع صەهغایەوەو ببى 

ە صەعبىەن، َەع بۆ قێى  بىوبێذ هە ئەم باڵەیان هاچاعهغصبێذ بەیاهێيی لەو

                                                 
 
 .97ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو، 49ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -1

 . 97ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -2
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َێىعهغصهەوەقیان هاچاعبىون بەیاهىامەهەیان هیكاهبضەن، چىهىە ئیسىاهە 

یاعی واعهغصن صەصعێ، ڕ وە بصەێبن، جا لەبەػضاڕ صێغیىەوان پێیاهىابىو صەبێذ چاوە

یاعێيی هاوەهض )مغهؼ(ی لەو قێىە هەبێذ، ئەوە هەن واعهغصن، ڕ زۆ ئەگەع ب

 .6یر لەو مەؾەالهە بياجەوەبەڵيى َیچ هەؽ مافی ئەوەی هییە ب

ؾەباعەث بەؾەعچاوەی پەعوەعصەیی ئەم باڵە، وەوى َەع عێىسؿخيێيی صیىەی    

ەم و هىوؾغاوی بیریاعاوی ئیسىان پلەی یەهەم صاگیرصەواث،  ئیسىان، بەَع

)ؾەعیض خەوا، ؿەجخی یەهً، ؾەیض كىجب، مەوصوصی، خەؾەن  :هىوؾیىەواوی

( لەهىؾینی ماطا ٌعني اهخمائي لالؾالمی )وی باقیان َەبىو، هخێبغەبەهىا( ب

ەحی یوەو لەپێگەیاهضوی عەكڵیاؿەجخی یەهً، بەقێىەیەوی مەنهەجی هىوؾغ 

ۆڵی بەعچاوی صەبینی و لەواهەواهضا صەوجغایەوەع مەنهەجی 
، لەؾەعەجای واعصا 2

 یگەعصهگیری غصهەوەی صەعوون وکباؽ لەپاه ػۆع صەصعا بەو بابەجاهەی هە یگغهگی

ووەوە ع ە صەهەن و بەقێىەیەوی مەنهەجی هىوؾغاون، لەو بەئیؿالمەو 

ەمەواوی گەیالوی و ػەػالی و هىوعس ی صەزىێنران بەَع
8. 

                                                 
 
 .ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،فەئى ع چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ مىخەممەص  -1

 ؾەعچاوەی پێكىو. -2

 . ػ(97/94/4002) ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ مەولىص باوەمىعاص -3
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الضعىة، املجخمع، الىظًغ، جاعجاعەف چەهض صاهەیەن لەگۆڤاعەواوی )   

ێىسؿتن و صەؾخاوصەؾدیان ع ( بەنهێنی صەگەیكدىە صەؾذ ئەهضاماوی املؿلمىن 

 ،( جاهە هىؾغاوی عێراقی بىو تالاؾالمی تالتربیڤاعی )پێضەهغا، لەگەڵ ئەوەقضا گۆ 

، َەمىو ئەماهە 6ەوحی ئیؿالمیی لەباؾەواوی ؾىوصمەهض صەبىونع ئەهضاماوی 

 ەوی گكتی، لەماوەی چەهض ؾاڵێىضا ئەهضامان وەعیاهضەگغث ویۆقيبیریع لەپاڵ 

 لەؾەعی پەعوەعصە صەبىون.



                                                 
 
 .46ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1
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 مدووهابیس 

 یًَێڵی ؾەلخەصصیً مىخەممەص بەَائەص 

 صعوؾخىغصوی هۆمەڵی ئەوؿاعی ئیؿالمیی /یەهەم

( ػ9=<6ێخەوە بۆ ؾاڵی )ڕ یەهەم َەوڵی ئەم باڵە بۆ صەؾخپێىغصوی واع، صەگە   

ئێراهضا لەوۆبىوهەوەیەهضا  -لەؾەعوبەهضی صەؾخپێىغصوی جەهگی عێراق

لەَەڵەبجە هە )ؾەالخەصصیً مىخەممەص، خەؾەن قەمێراوی، ئیبراَیم 

( جێیضا بەقضاعبىون، بیرۆهەی جاص. مەص...كاوی، عەلی مىخەمعێ

ەبەؾخە، وەؿضێً پێىهێنرا لە مئەو  ۆصەؾخپێىغصهەوەی واع گەاڵڵەهغا، ب

ەلی مىخەممەص، خەؾەن عكاوی، عێ)ؾەالخەصصیً مىخەممەص، ئیبراَیم 

، 6ؾلێماوی هغص َەولێرو مىؾڵ و قەمێراوی(و ؾەعصاوی قاعەواوی هەعوىن و

لەئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىان بەؾەعهغاهەوەو لەو ؾەعصاهاهەصا، ژماعەیەن 

، بیرۆهەی ئەم 2هغص، بەاڵم َیچ ئاوامێيی ئەوجۆی لێىەهەوجەوەڕ ایان ئاڵىگۆ ڕ بیرو 

، 8وۆبىوهەوەیەف لەالیەن زىصی ؾەالخەصصیً مىخەممەصەوە پێكيیاػهغابىو 

                                                 
 
 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،خەؾەن قەمێراوی ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

 .2ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -2

 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،خەؾەن قەمێراوی ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3
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( بۆجە ئەهضامی ػ>;<6هاوبغاو یەهێىە لەئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىان و لەؾاڵی )

 .6سىانئی

اپێچی بەعەواوی ع ئێران، ژماعەیەوی ػۆع گەهجی  -پێىغصوی جەهگی عێراقخصەؾ  

( بەعەو گىهضەوان، یازىص ئێران، بىون هغص، ػۆعێىیل َەاڵجً )ؿیراع ڕقە

ؾەالخەصصیً مىخەممەص، یەهێً بىو لەواهەی بەعەو ئێران َەاڵث، لەماوەی 

ىان ئاواعەی ئێران ببىون، صا، ژماعەیەن لەئەهضاماوی ئیسڕ صوو ؾاڵی یەهەمی قە

ژماعەیەهیان لەقاعەوان و َەهضێىیان لەئۆعصوگاواهضا هیكخەجێبىون، لەوێ 

ێىسغاوەیی جۆعێً لەپەیىەهضیىغصهیان ع بەمەؾتی صەؾخپێىغصوی واعی 

 .2بەیەهەوە صعوؾخىغص

( ػ2=<6 یماهگی )مایس  یكذ، هەیؾەعەهجامی ئەم پەیىەهضییاهە بەوە گە   

ؽ لەئىجێلی )ئەلىەهضعوص( لەجاعان وۆبىهەوەیەهیان هە 8(29-:6هؼیىەی )

 -ەخمان ئاػاصیڕڕ ئەهجامضا، لەهاویاهضا )ؾەالخەصصیً مىخەممەص، قێش عەبضو 

بەعػهجی، ؿاجذ هغێياع، عەلی مىخەممەص، خەؾەن قەمێراوی، بىعَان 

، -عەعەب بىو - مىخەممەص ئەمین، مىخەممەص خەؾەن، صاعا، ئەبى خەمیض

                                                 
 
ۆژی وەفاحی ڕ لەیاصی ؾێزصەَەمین ؾاڵ ،2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە :باووی ئىؾامە -1

، 74 :ژماعە ،ۆژهامەی یەهگغجىو ع بهاالضیً صا،  مدمـضمامۆؾخا علی  ؛زىاهاس ی مىحاَیض

 .ػ(44/94/9112)
 . 2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە :ئىؾامەباووی  -2
 کەؽ. 62کەؾەکان بە پێی ئەو ؾەعچاواهەی زىصی هىوؾەعیل هاگەهە عای مامۆؾخا کغێکاع:   6
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... ؾەباعەث بەَەمان وۆبىوهەوە خەؾەن 6ی(ػ ، عا-و عەعەب بى -ئەبى صاوص 

)ؾەالخەصصیً مىخەممەص،  :ان صێىێذبىو قەمێراوی بەم قێىەیە هاوی بەقضاع 

، بىعَان یەخمان ئاػاصی، عەلی مىخەممەص، خەؾەن قەمێراوڕڕ قێش عەبضو 

مىخەممەص ئەمین، ؿاجذ هغێياع، ئەبى یاؾغ، مىخەممەص خەؾەن، ئەبى 

ان و ی هاوی بەقضاعبى یؼبەهضعیاجذ هغێياع بەم قێىەیە (... َەعوەَا ؿ2خەمیض

ەخمان بەعػهجی، بىعَان ڕڕ )ؾەالخەصصیً مىخەممەص، قێش عەبضو  :صەواث

یاؾغ  مىخەممەص ئەمین، خەؾەن قەمێراوی، مىخەممەص خەؾەن، ئەبى

(... صوای وجىوێژو 8ياع ێ، ؿاجذ هغ -عەعەب– ئەلباوی  .جا. ، -جىعهمان– ئەلبەیاحی

 لەؾەع ئەوە پێىهاجً هە:یىەوە، ڕ اگۆ ع 

پاعجێً صعوؾدبىغێ، بەوۆی صەهگ هاوی وۆمەڵی ئەوؿاعی ئیؿالمیی  -6

 ( بۆ پاعجەهە صیاعی هغا.جماعت الاههاع الاؾالميت)

 ابگەیەهێذ هە:ع وەؿضێً پێىبێذ و ؾەعصاوی ئێراهییەوان بياث و پێیان  -2

                                                 
 
 .ػ(2/4/4002) ،ؾلێماوی ،بىعَان مىخەممەص ئەمین ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

 .ػ(42/9/4002) ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاو، ؾلێماوی -2
 .22الحغهت الاؾالميت في هغصؾخان العغاق واكع وأمل، م -3
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ضاث ێگەمان بع پەعوەعصەیی صەهەیً، صەبێذ ئێران  ێىسغاوەیی وع ئێمە واعی  - ؤ

لەژێغ صەؾتی بەعـ َەڵضێً،  هەؾاهەوە بىەیً هە پەیىەهضی بەو

 یازىص لەئۆعصوگاواهضا هیكخەجێن.

 ێگەمان بضاث صوو باعەگا لەپاوەو مەعیىان بىەیىەوە.ع  - ب

ئێؿخا بەو قێىە صژی بەعـ  میىین ویئێمە وۆمەڵێً ئەهضامی ئیسىان مىؾل -ج

واعصەهەیً
6. 

اوی وۆمەڵی ئەوؿاع لەخيىمەحی ئێران بەگىجەی ؿاجذ هغێياع، صاواواعییەو   

 بغیخیبىون لە:

 پێضاوی چەوی پێىیؿذ. -6

 اگەیاهضن.ع پكدیىاهیىغصوی ؾیاس ی و ؾەعباػی و  -2

ێىەبغصوی واعوباعی صاعایی جا لەؾەع ڕ صجەی پێىیؿذ بۆ بەى صیاعیىغصوی ب -8

 .ذپێی زۆی بىەؾخێ

 قاعە ؾىىوعییەوان. هغصهەوەی باعەگا لەجاعان و -9

ی مەقلىغصن و ؾەعپەعقدیىغصوی لەالیەن صعوؾخىغصوی ؾەعباػگە -:

 ی وۆمەڵی ئەوؿاع.یلیژهەی ؾەعباػ 

ێگەبضعێ بەَێىاهە صەعەوەی َەع پەهابەعێً لەئۆعصوگاواوی پەهابەعان ع  -;

 .6یؼەواوی جیپە چەهضاعییەواهەوەڕ واجێً پەیىەهضی بياث بە

                                                 
 
 .ػ(42/9/4002، )ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ خەؾەن قەمێراوی -1
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ەخمان ئاػاصی بەهەس ی یەهەم و ؾەالخەصصیً ڕڕ َەع لەوێضا، قێش عەبضو    

ەص بەجێگغی صەؾدىیكاهىغا، بەاڵم پاف ماوەیەن ؾەالخەصصیً مىخەمم

، وەؿضەێىیل هە پێىهاجبىو لە 2مىخەممەص هغایە بەعپغس ی یەهەم

)ؾەالخەصصیً مىخەممەص، بىعَان مىخەممەص ئەمین، عەلی مىخەممەص( 

راوی هغصو بەئاماصەبىووی )جەواص زالس ی( ێن وەػیغاوی ئۆ ؾەعصاوی جێگغی ؾەع 

یان بگەیەهێخە اهەویپێضان صاواواعی وو، ئەویل بەڵێنیڕ ەزىاؾخەواهیان زؿخ

 .8خيىمەجەهەی

ۆگغامیان بۆ پاعجەهەیان صاهاو لەهاو ئاواعەواهضا هەوجىە غ ەوو پڕ ئەم وۆمەڵە پەی   

، َەع لەو ماوەقضا گۆڤاعی )ئەوؿاع( 9واعهغصن، ژماعەیەن گەهجیان لێيۆبۆوە

وەوى ػەماهداڵی پاعث صەعچىو 
:. 

                                                                                                                                 
 

 .22الحغهت الاؾالميت في هغصؾخان العغاق واكع وأمل، م -1
 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ خەؾەن قەمێراوی -2

عای مامۆؾخا  . ػ(2/4/4002) ،ؾلێماوی ،بىعَان مىخەممەص ئەمین ڵی جىێژەع لەگەپێىەوجنو چا -3

 بەڵێنیکغێکاع: جەواص زالص ی عیراكییەو لە َیچ خکىمەجێکی ئێراهییضا هەبىوە، ئەوە َەڵەیە بىجغێذ: )

لەگەڵ ( جەواص زالص ی لە کۆهەوە پەیىەهضی یان بگەیەهێخە خيىمەجەهەیاهەویپێضان صاواواعی

بىو، ؾەع بە ئێران هەبىو، صژ بە ئیدخیاللی ئەمغیکاو َەمىو  ی بەعـمهضا َەبىوە، صژی عژێػۆعیىەما

 پغۆژەکاهیص ی بىو. ئێؿخا ئایەجىهللایەو لە کاػمییەی بەػضایەو خەوػەی عیلمی زۆیان َەیە
 .2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -4

 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ خەؾەن قەمێراوی -5
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ؾەع بەئیسىان  ىاؾخەواوی ئەم پاعجەصا ئەوە َاجىوە هەَەعچەهضە لەز   

ی بەعپغؾاوی ئیسىاوی لەؾەع هەبىو، واجە یەػامەهضع مینن، بەاڵم ئەو واعە یمىؾل

واعێيی زىصی ؾەعی بىو 
مەؾەلەی چەهضاعی  ؛، بەاڵم بەگىجەی ؿاجذ هغێياع6

وەوە هىوؾەعی )َاڵەوۆن( ع لەپێكیىەی واعی وۆمەڵی ئەوؿاع بىوە، َەع لەو 

( اعهاهبىەماواوی )" اؾذ صەواجەوەو صەڵێذ:ڕ بۆچىوهەهەی ؿاجذ هغێياع پكت

ەوە: باهگەقەی جیهاص، ؾەعبەزۆیی یيییلەصوو زاڵی ؾەعەهیضا زۆی صەب

 َەعوەَا باؽ لەوە صەواث هە ئەم پاعجە ؿاجذ هغێياع صەؾدىیكان .2"لەبغایان

 .8"ياثەم ئاباص مەقلی ؾەعباػی بەالوەوان بڕ جا لەئۆعصوگای زى  صەکاث

 هەبىون وەاڵمی ئەم پاعجە ماوەی ؾاڵێً بەعصەوام بىو، بەاڵم ئێران بەبىون و   

ایەی، هە ئێران ع هەصاهەوە، ئەمەف صامەػعێىەعاوی َێىایە ؾەع ئەو 

، بۆیە باقتروایە صەؾدبەعصاعی ئەم پاعجە بً، لەم ذزىاؾخەواهیان بەصیىاَێىێ

ی و چاعەهىوس ی پاعجەهە ؾەالخەصصیً مىخەممەص باؽ لەواعو چاالو وەووەع 

... ئیتر ئەو َەوڵ و وۆقكە لەوۆهغصهەوەی گەهجەوان : "صەواث و صەڵێذ

 :ەؾمیىغصوی واعەهە بەعصەوامبىو، بەاڵم زاڵی صووەم )واجەع بۆ  لەزۆمان و

ی بغا قیعەوان یچىهىە پەیىەهضی بەَاوواع  ،ەؾمیىغصوی واعەهە( ؾەعیىەگغثع 

                                                 
 
ی واهىوی <9 22>ژماعە  ،یەهگغجىوی ئیؿالمی، گىڤاعی حەماوەع یوەڵمێً بۆ ئەمیىضاعی گكخی -1

 .40ٌ ػ(،9112)یەهەمی 
 .97ٌ ،َیىا -2

 .91ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3
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( اعهاهبەعصەوامبىو، َەع بۆیەف هاوی ) خيىمەحی ئێراهەوە بىو، زاڵی یەهەم و

ەو ئئەم صەكە . 6"ۆهەهەی زۆمان )بغایان(ع چىویىەوە ؾەع هاوە وەوەو واڵبى 

ەجضا ؾەع ڕ اؾخییەی پێكىومان بەجەوای بۆ صەچەؾپێىێذ هە ئەو پاعجە لەبىەع 

 بەئیسىان هەبىوە.

 ێىسؿخنی ئیسىانع ؾەعلەهىێ صعوؾخىغصهەوەی  /صووەم

ػۆعبەی صامەػعێىەعاوی پەعجەواػەبىون، بەاڵم  (ئەوؿاع)بەَەڵىەقاهضهەوەی    

 ئەواهەی مابىوهەوە لەهاو ئاواعەواهضا صعێژەیان بەواعصاو هەوجىە چاالوی و

، ئەمەف بىوە 2جىاهییان ژماعەیەوی ػۆع گەهج لەصەوعی زۆیان وۆبىەهەوە

 ئەو باڵە. یؾەعەجایەن بۆ ؿغاواهبىووی چاالهی

عەلی مىخەممەص لەئۆعصوگا، لەپاوە  اوی وصوای صەعچىووی خەؾەن قەمێر    

ژووعێً بەهغێضەگغن، َەع لەو ؾەعوبەهضەقضا ؾەالخەصصیً مىخەممەص 

چەهضیً  لەپاوە صەبێخە پێكىىێژی مؼگەوحی بیالٌ، پاقان بىعَان مىخەممەصو

اؾخە هەوجىە واعهغصن، ع ووصەهەهە ئەوێ، ئەوان لەپاوە بەصوو ئاع هەس ی جغ 

ەهضییان هغص بەو هەؾاهەی لەعێراكەوە صەَاجً، پەیى  /اؾخەی یەهەمیانع ئا

لەهاو زەڵيی پاوە / اؾخەی صووەمع یازىص لەئۆعصوگاواهضا هیكخەجێبىون، ئا

                                                 
 
 .2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -1

 .2ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
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هەوجىە جمىجۆڵ و واهە بۆ وۆمەڵێً هەؽ صاصەهێن، َەهضێً لەواهە 

 .6زىێىضواعی ئاماصەیی بىون

ە ێىسؿخيێيی جۆهمە صعوؾخضەهەن، بیر لەو ع اصەیەن ع  جا ئەوەی صوای   

ی بەئیسىاهەواوی باقىوعی وىعصؾخاهەوە بىەن، بەو یصەهەهەوە پەیىەهض

هیاصبىێن، بۆ ئەو مەبەؾخە )خەؾەن ى ێىسؿخنی جێضا بع َیىایەی واعی 

( ػ8=<6قەمێراوی، عەلی مىخەممەص( صیاعیضەهغێً، ئەم صوو هەؾە لەؾاڵی )

 .2اهەوە باقىوعی وىعصؾخانڕ گە

لەباڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، چەهضیً اهەوە، جگە ڕ واجێً ئەم صوو هەؾە گە   

هەؾایەحی لەهاوچەواوی َەڵەبجەو ؾەیضؾاصق و َەولێرو ؾلێماوی، بەقێىەی 

پەعوەعصەیی هغصبىو، واعی ئەماهە ػیاجغ بەقێىەی  ی ؾەعبەزۆ صەؾدیان بەواع 

گغوپ بىو، َەع مامۆؾخایەن وۆمەڵێً كىجابی لەصەوعی زۆی  گغوپ

ەیەن لەو مامۆؾخایاهە پێكتر ئەهضامی ، ژماع 8واهەی پێضەوجً ووۆهغصبىوەوە

ئیسىان بىون، ؾەعچاوەی پەعوەعصەییان َەمان ئەصەبیاحی ئیسىان بىو، لەپاڵ 

ڵی ۆ ئەماهەقضا وۆمەڵێً هەؾایەحی َەبىون، ئیسىان هەبىون، بەاڵم ع 

                                                 
 
 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،جىێژەع لەگەڵ خەؾەن قەمێراوی چاوپێىەوجنی -1

 ؾەعچاوەی پێكىو. -2

 ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ مەولىص باوەمىعاص .97-92ٌ ،َیىا: َەمان ؾەعچاوە -3

 .ػ(97/94/4002)
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ەوحی ئیؿالمیی، جەهاهەث َەهضێً لەو ع بەعچاویان بینی لەبەعەوپێكبرصوی 

 .6ئیسىان صەوەؾخاهەوە هەؾایەجییاهەف بەجىهضی صژی 

اهەوە، پەیىەهضییان هغص ڕ عەلی مىخەممەص( گە واجێً )خەؾەن قەمێراوی و   

ان ژماعەیەهیان لەچىاعچێىەی یمامۆؾخایاهەوەو جىاهیو بەَەهضێً لە

)خەؾەن پێىجىێنی( لەؾلێماوی  ێىسؿدىەهەی زۆیاهضا وۆبىەهەوە، لەواهەع 

كاوی( عێضؾاصق، )ئیبراَیم ضیً گەاڵڵی( لەؾەیێەقیض ماوەحی و مدڕ )خەمە

ئەو ، 2لەَەڵەبجە )مىخەممەص ئەخمەصو َیىا میرػا ؾابیر( لەػاهيۆی مىؾڵ

اصەیەن بەعەو پێشچىهێيی واعەواهیان ع  ێيی باش ی بەو باڵە صاو جاڕ َەهگاوە گى 

ێخەوەو ئەویل ڕ ( بىعَان مىخەممەص ئەمین صەگەػ9=<6بىو، صواجغ لەؾاڵی )

 .8ی هىاهضنلەپاڵ ئەواهضا صەهەوێخە چاالو

بەگىجەی بىعَان مىخەممەص ئەمین، لەو ماوەیەصا ؾەالخەصصیً مىخەممەص،    

ەاڵحی ع جىاهیبىوی چەهض ئەڵلەیەن بۆ پەیىەهضیىغصن لەهێىان باقىوعو  ۆَژ

ێىسؿخنی باقىوعی ع  وىعصؾخان صعوؾدبياث، بەمەف ئاگاصاعی واعی 

                                                 
 
 ی باؽ لەواعی ئەو كۆهاغە هغاوە.یبەصعێژ  ضالەبەش ی صووەم ،40ٌ ،َیىا: َەمان ؾەعچاوە -1

 . ػ(42/9/4002) ،خەؾەن قەمێراوی ڵاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەچ -2

 .ػ(2/4/4002) ،ؾلێماوی ،بىعَان مىخەممەص ئەمین ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3
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و ماوەصا ، جەهاهەث زىصی ؾەالخەصصیً مىخەممەص، لە6وىعصؾخان صەبىون

چەهض جاعێً بەنهێنی ؾەعصاوی باقىوعی وىعصؾخان صەواث و لەهؼیىەوە 

ی بەعەو پێشچىووی واعەوان صەواثیچاوصێغ 
2. 

ێىسؿتن لەباقىوعی وىعصؾخان ع َەعچەهضە ئەم باڵە جىاهییان قاهەی    

 ،( ئێران ببىە مەیضاوی واعهغصهیانيؿعل) ییصعوؾدبىەن، بەاڵم بەهغصە

-8=<6ان َەبىو، لەهێىان ؾااڵوی )یاواعەواهضا واعو چاالهیبەجایبەجیل لەهاو ئ

ماطا ٌعني اهخمائي )( چەهض ئامێرێيی چاپ پەیضاصەهەن و هخێبی ػ9=<6

 .8صواجغیل ؿاعس ی و چاپیان هغص ایە ؾەع ػماوی وىعصی وڕ یان وەعگێ(لالؾالم

ع ( بەَەالؼغیب ء هضا( گۆڤاعێيی وەعػییان بەهاوی )ػ9=<6َەعوەَا لەؾاڵی )   

ؿاعس ی صەعهغص، ئەم گۆڤاعە ػیاجغ گغهگی بەبابەحی  عەعەبی و س ێ ػماوی وىعصی و

، صەهغێذ ئەم گۆڤاعە بەػماهداڵی ئەو باڵە 9ئایضۆلۆژیاو جەؿؿیرو پەعوەعصە صەصا

 صابيێین.

                                                 
 
 ؾەعچاوەی پێكىو. -1

 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،خەؾەن قەمێراوی ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -2

 .ػ(2/4/4002) ،ؾلێماوی ،ص ئەمینچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ بىعَان مىخەممە -3

 ،ی ئیؿالمیی لەهىعصؾخانیۆژهامەگەع ع هۆبەعەی واعی  (الغغیب ء هضا)گۆڤاعی  ،عمغ عبضالعؼیؼ -4

ۆڵ و ع ن و عۆ ػیاجغ صەعباعەی هاوە یبۆ ػاهیاعی ػ(42/2/9117)، <972>ژماعە  ،عۆژهامەی یەهگغجىو 

 .24-21ٌ ،چاوەَەمان ؾەع  ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ،ی گۆڤاعەهەیواعیگەع 
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ەؾمییەحی ع بەَەمان قێىەی باڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، مەؾەلەی هەبىووی    

ی ئەو باڵە، بۆ هەَێكخنی ئەو یەعەهە گغؿتی ؾو واعهغصن، لەو واجەصا ببى 

ئاؾخەهگە، ؾەالخەصصیً مىخەممەص لەبیری پەیىەهضیىغصن بەؾەعهغصایەحی 

( صەچێخە واڵحی ئیماعاحی عەعەبی ػ:=<6ئیسىاهضا بىو، بۆ ئەو مەبەؾخە، ؾاڵی )

 یەؾمیع لەوێ چاوی بەئیسىاهە عێراكییە صێغیىەوان صەهەوێذ، ئەوان مۆڵەحی  و

صەیىەهە بەعپغس ی یەهەمی ئیسىان لەئێران وواعهغصوی پێضەصەن 
، صەعباعەی 6

 :صەڵێذ صی صعوؾخىغصوی ئەم پەیىەهضییە، ؾەالخەصصیً مىخەممەیچۆهێخ

ی یەؾمی لەئێران پەیىەهضیمان هغص بەجەهؼیمی جیهاهڕ هە بە ػ(:=<6)ؾاڵی "

 .2"ەواوی صەعەوەی عێراكەوەیێگەی بغا عێراكیڕ بغایاهەوە لە

ەعزاهێيی گغهگ صاصەهغێذ لەمێژووی ئەو باڵەصا، بەَۆی ئەم َەهگاوە بەوەعچ   

هێـی ع ای واعی ئیسىان لەئێران بساجە ژێغ ڕ ەؾمییەحی واعهغصن، جىاوی جێىع 

پاڵپكدێيی گەوعە بۆ واعی ئەم باڵە لەهاو  ە، لەَەمان واجضا بىو 8زۆیەوە

                                                 
 
 .60ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو ،91ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -1

 . 2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -2
ەڕ ەوحی ئیؿالمیی لەع ؾەباعەث بەواعی  -3 زۆی  ،ابغصوو ع حی هىعصؾخان لەَەقخاواوی ؾەصەی ڵۆَژ

وە ػاهای هاؾغاوی هىعص ئەخمەصی مىفتی ػاصە لەژێغ هاوی لەخەفخاواهە ،ێىضا صەبیيییەوەڵلەچەهض با

هاؾغی  ،مین واعو چالوی َەبىو یەوحی ئیسىان مىؾلع َەعوەَا  ،ان صەؾدبەواع ببىو ئمەهخەب كىع 

بەڵم صەبێذ ؾەعهج لەوە بضەیً لەواجێىضا  ،ەوحی ئیسىان بىو ع  یؾىبداوی صیاعجغیً هەؾایەجی

ەڵحی هىعصؾخان واعو چاڕ ئیسىان لە حۆعی پەیىەهضییان بەباڵی ؾەلخەصصیً  ،لوی َەبىوەۆَژ
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ئەهضامە صیغیىەواوی ئیسىان لەباقىوعی وىعصؾخان، جا چیتر بەهاوی هەبىووی 

 هەهەن. ؾمییەحی واعهغصن صژایەحیەع 

بىوە بەقێً لەواعی  ییواعی ئەو گغوپە بەهغصە ،لەالیەوی جغەوە بەم َەهگاوە   

ی گەوعەی بۆ صعوؾخىغصن، چىهىە لەو صیئیسىاوی، ئەمەف پاڵپكدێيی ماص

ۆژەیەوی بەهاوی )ؿەجخی ئێران( صەؾخپێىغصو بۆ ئەو مەبەؾخە غ واجەصا ئیسىان پ

ێيی ػۆع پاعەی بۆ جەعزاهىغص، بەقێيی ئەو ڕ هغصەوەو ببىىەیەوی لەئەعصەن 

پاعەیەف بەع ئەم باڵەی ئیسىان هەوث و بۆ ئەهجامجاوی چاالهییەواهیان لێی 

 .6ؾىوصمەهض بىون

                                                                                                                                 
 

َەڵبەجە  ،ئەواهضا واعی صەهغص یمىخەممەصەوە چۆن بىوە؟ چىهىە هاوبغاو لەؾىىوعی حىگغافی

پەؾەهضهغاو لەلیەن قىعای گكتی لە  ،مینیئیسىان مىؾل یۆگغامی گكخیغ لەپ (22)بەپێی ماصەی 

ملىەچی بچىایەجە ژێغ فەعمان و صەبىو بەە، َەع ئەهضامێيی ئیسىان لەجاعاوگ ػ(41/2/9172)

ەڵحی هىعصؾخان یؾەعهغصایەجی بەڵم جا ئێؿخا  ،هەن بەباڵێيی ؾەعبەزۆ واعبياث ،ئیسىاهەوان عۆَژ

ػیاجغ صەعباعەی  یبۆ ػاهیاعی .وهبياجەوەع ئەو مەؾەلە  یەهمان لەبەعصەؾخضا هییە وعصەواعییَیچ ػاهیاعی

مجمىعت مً الباخثین: الحغهت الاؾالميت  :واهەڕ ب ،مینیؾلئیسىان مى  یغامی گكخیگەوو پغۆ ڕ پەی

عؤيت مؿخلبليت، اوعاق في الىلض الظاحي، جدغيغ وجلضًم ص. عبضهللا الىفيس ي، الطبعت الاولى، مىخبت 

ئەمەی هىوؾەع صەیڵێ جۆعێکە لە عای مامۆؾخا کغێکاع:  .292 -209م(، م9171مضبىلي، اللاَغة، )

ؾخا نالح الضیً مدمـ ص بهاء الضیً. ئەگەع وا هییە صەبىو ئەوە عوون بکاجەوە الواػکغصوی کاعی باڵی مامۆ 

کە ئایا عیىسؿخيێکی عەؾمی لە ئێراهضا َەبىو ؾەع بە ئیسىان بێذ؟ ئەگەع َەبىو، صەبىایە هىوؾەع 

بەڵگەی لەؾەع نهێىێذ یان الوی کەم چاوپێکەوجنی لەگەڵ کەؾێکیاهضا بکغصایە. ئەگەع باڵی عەؾمی 

 هەبىوە ئیتر چۆن ئەمان کە عەؾمێخییان پێگەیكخىوە صەبێذ ؾەع بە قدێکی مەجهىوٌ بً؟ !ئیسىان 
عاػگغی عێىسؿخنی صەولی ئیسىان  ،ش ی ئیؿالمیی لەئێرانڕ لەؾەعەجای َەڵیؿاوی قۆ  -1

ەهتر یىغصوی یَاوواع  یەبەعپغؾە ئێراهییەواهەوە هغصو صەعباعەی چۆهێخیبمین پەیىەهضی یمىؾل
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بەهىێىەعی زۆی صەؾدىیكان هغص جا  (یزەعاػی  هەماٌ)ێراهیل لەلی زۆیەوە ئ ،هغص ێژیانو وجى 

ئیسىان لەقاعی  یعاػگغی عێىسؿخنی صەولی ػ(92/2/9121)لە  ،پەیىەهضی بەئیسىاهەوە بياث

 ،یاعێيی بەپەلەی ؾەباعەث بەئێران صەعهغصڕ لۆواهۆی ؾىیؿغا هۆبىوهەوەیەوی ئەهجامضاو چەهض ب

 لەواهە:

 -میؿغی، ؾەعیض خەوا –ابغ عػقحئەعصەوی ،  -ەخمان زەلیفەڕڕ ىا لە )عەبضو وەفضێيی پێىهێ -9

ؾعىصی( ئەم  وەفضە  -ڵاڵ ؾلێمان عىكەیلو ؾىوعی، عەبض –ؾىوعی، غالب َیممەث

ش ی ئیؿالمییەوە پیرۆػبایی ڕ بەبۆهەی ؾەعهەوجنی قۆ  و ؾەعصاوی ئێراوی هغص ػ(9121)لەخىػەیغاوی 

 ئێران گەیاهض.ش ی ئیؿالمیی ڕ ئیسىاهیان بەؾەعاوی قۆ 

ف ڕ قۆ  یبغەوصان بەباؾىغصوی لیەوی ئیجابی ش ی ئێران وڕ صەعهغصوی چەهض هخێبێً صەعباعەی قۆ  -4

 و ؾەعهغصەواوی.

ێگەی ڕ ن لەئێران لەڵمای زىێىضواعاوی مىؾى ڤبؼا ڵی جىهضوجۆڵ لەگەیصعوؾخىغصوی پەیىەهض -6

ان بۆ فاعس ی بەجایبەحی ڕ ەعگێچالهىغصوی بؼووجىەوەی و  ان وىڵمی حیهاوی كىجابیاوی مىؾیخێیەه

 ئەصەبیاحی ئیسىان. خێب وکاوی ڕ وەعگێ

ش ی ڕ پكتی صەػگاواوی عاگەیاهضوی قۆ ڵببێخە پا جا ،ووی عاگەیاهضهەوەڕ هۆمەهیىغصوی ئێران لە -2

 ران.ێئیؿالمیی ئ

م ؾەعهغصەواوی ئێران َێىضە ڵ بە ،َەعچەهضە ئیسىان َەهگاوی پەلەی ها لەچىهە پێكەوە لەئێران

ان هێىاهیان ئاؾمان یاهیػ  ػ(9172-9172)وی ڵَەع بۆیە َەعصوول لەهێىان ؾا ،هەبىون ڕ ى مىگع گە

 ەی هغص(فەجخی ئێران)ی و لیژهەیەوی پێىهێىاو پغۆژەی ڕ ىێؿتی گۆ ڵلێرەوە ئیسىان َە ،عێؿماهە و

جایبەحی بۆ پغۆژەهە  لەعەمماوی پایخەزتی ئەعصەن باعەگایەوی بۆ هغصەوەو بۆصحەیو ئاماهج 

گەی ڵئەمەف بە ،ینی قیعەواوی ئێران بىو بۆ ؾىهىەڕ ئەو پغۆژەیە گۆ  یئاماهجی ؾەعەهی ،هىغصجەعزا

مجمىعت مً الباخثین:  :اهەڕو ب ،ی ػیاجغیبۆ ػاهیاع  .ؾیاؾییە لی ؾەعاوی ئیسىان یی َۆقیاعییهەم

زغۆقاو گەعمیاوی . 421-427الحغهت الاؾالميت عؤيت مؿخلبليت، اوعاق في الىلض الظاحي، م

جخی ئێران ەئەو پاعەیەی هۆهغایەوە بۆ ف" :باعەی زەعحىغصوی پاعەی ئەو پغۆژەیە هىوؾیىیەحیصەع 

ش ێەعهىجىغصوی حەماعەحی قؾ وبەواعصەَێنرا بۆ صژایەجیىغصوی زەجەواوی جغی ئیسىان لەهاو ئێراهضا

ؾەعباەعث بەو ". حیهاصهغصن يی لەبؼوجىەوەی ئیؿالمیی وڵفتی ػاصەو ؾاعصهغصهەوەی زەى م

ئەوجۆمان لەبەعصەؾخضا هییەو هاػاهین ئازۆ لەواكیعضا  یػاهیاعی ،وهەی زغۆقاو گەعمیاویبۆچى 
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عای .  42م، ٌ ب. .ف ،ب ،بەش ی یەهەم ،عع و واكیعضاەوابىوە یان ها؟ ئیسىان لەجەعاػووی ق

( مامۆؾخا کغێکاع: هاػاهم صازۆ عاؾخە کە پغۆژەکە هاوی )ؿەجخی ئێران و بۆ بەؾىهيیکغصوی قیعەی ئێران

بىوە یان ها، چىهکە ئەمە صیضێکی ؾاویلکاهەیەو لە ئیسىان هاوەقیخەوە، کە قیدەیەکی شحىوصییە 

یان قیدەیەکی لىبىاهیان هەکغصە ؾىوهنی ئێؿخا کەی مەعلىولە جەماعیان لە بەؾىوهيیکغصوی 

 قیعەی ئێراهضا َەبىوبێذ کە بىوهەجە صەوڵەث؟!  بەاڵم پغۆژەکە _ئەوەهضەی مً ئاگاصاعیبىوم و

یەکێک بىوم لە لێبڕاو )مىجىؿەڕیؽ(  کغاوان بۆی: مامۆؾخا نالح الضیً کە واػی لە کاعی ئەههاعەکە 

َێىاو َەڵیىەقاهضەوەو بەڵێيیضا کە باس ی جیهاص هەکاجەوە، عەؾمێیەحی ئیسىاوی بۆ باڵەکەی زۆی 

ێىان لە بیرکغصهەوە لە جیهاصو عەؾمییەث وەعگغجىەکەی پا اڵوجیان بۆ وەعگغث. ئەم صوو قخە: واَػ

بىجەیەکی باف کە ئەهضاماوی پێ مىجەؿەیؽ بکغێذ. زۆی هؼیکەی چىاع ؾەص صۆالعو بغایاوی زىاع ئەو 

ؾێؿەصو زىاعووجغ صووؾەص صۆالعی ماهگاهەیان لە ئێران بۆ بڕعایەوە. بۆ مً و َاوقاهاهم کە لە 

پاعەیەکی ئێجگاع )بەؽ( پاکؿاجان بىویً س ێ ؾەص صۆالعو صواجغ بۆمان کغا بە چىاعؾەص صۆالع.. ئەمە 

بىو بۆ ژیاهێکی باش ی ئەو ؾەعصەمە. مدـمض ئەخمەص عاقض )کە لە ئیماعاث صاصەهیكذ( ؾەعپەعقدیاعی 

صووەمی کاعەکە بىو )صوای صکخۆع ئىؾامە جکغیتی کە لە لەهضەن صاصەهیكذ(، بەم عێکسغاوە صەوجغا 

پیىەصەکغصن کە ببىە للێکی ئیسىان لە )عەصیف( واجە پكخگیر، چىهکە ئیسىاوی هێى صەوڵەحی ئیعخیرافی 

عێراكضا ماصام صکخۆع عبضالکەعیم ػێضاوی ڕیبەع عەؾمێتی لێىەؾەهضعاوەجەوە. لەم کاجەقضا کەؾێکی 

ئەعصەوی )کە ئەؾڵی کىعصبىو( َاجە الی ئێمە لە پاکؿخان و مىوچەی ماهگاهەو کغێساهىوەکەش ی 

پاعەکەف ئیماعاث صابینی کغصبىو،  لەؾەع بىجەی ئەو عێکسؿدىە عەصیـە بىو. ئەؾڵی َەمىو 

مەبەؾخیل لێی صعوؾخکغصوی باڵیيی چاالکی ئیسىان بێذ لە هاو ئێراهضا جا َەع کاجێک ئێران جین و 

ؿكاعی لەؾەع ئیماعاث  یان صەوڵەجاوی زلیج یان لەؾەع عێراقی صاَاجىو صعوؾذ کغص، ئیسىاهیل 

ؿكاع لەؾەع ئێران !! ئەمە َەع وەکى کاعەکاوی جغی بخىاهێذ ئەم باڵە ئیسىاهییە بکاجەوە بە مایەی جین و 

 ئیسىاوی عێراق زەوهێکی ئاڵ و وااڵ صەعچىو!  
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 مسێيوابیس 

 ػ9119 -9172واعی َەعصوو باڵ لەهێىان ؾاڵوی 

 ػ9172 -9172واعی َەعصوو باڵ لەهێىان ؾاڵوی / یەهەم

 ىاهەواوی عێراقیەهگغجً لەگەڵ ئیس -9

ێىسؿتن ع وەوە، بیرۆهەی و ابغصع َەع لەؾەعەجای َەقخاواوی ؾەصەی    

لەػۆعبەی قاعەواوی عێراق و وىعصؾخان ؾەعیهەڵضا، ػۆعبەی َەڵگغاوی ئەم 

مین بىون، ئەو بیراهەف لەچىاعچێىەی یبیرۆهەیە پێكتر ئەهضامی ئیسىان مىؾل

غجنی مۆڵەحی واعهغصن و هەصەچىون، بەعصەوام لەَەوڵی وەعگع عێراكیبىون صە

ی واعی عێراقی لەهاوەوەو صەعەوەصا بىونیقەععییەث و پێضاوی ؾەعهغصایەج
6. 

ێىسؿتن لەباقىوعی وىعصؾخان، لەباڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼصا ع بەَێزجغیً    

ەؾمییەث و ع یەوە، بەاڵم گەوعەجغیً گغؿتی ئەم باڵە هەبىووی یزۆی صەبیي

ێىسؿدىە ع ىو، لەالیەوی صیىەوە ئەم ئیسىان ب یؾەعهغصایەجی یەػامەهضیع 

لەؾەعەجاوە جۆعێً لەزۆجێیەحی بۆ صعوؾدبىو، ئەم خاڵەجە صۆزێيی وای 

زىڵلاهضبىو هە ؾەعهغصەواوی بەصوای چاعەؾەعو بەصیهێىاوی مۆڵەحی واعهغصهضا 

                                                 
 
 . 2ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،لیەَاصی ع -1
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ی ئەهضامە صێغیىەواوی ی، ئەمەف بەپلەی یەهەم صەعەهجامی صژایەج6ێًڕ بگە

 ئیسىان بىو.

ەعەجای َەقخاواهضا، چەهض ئەهضامێيی ئەم باڵە صەچىە قاعەواوی واجێً لەؾ   

ێگەی )ؾەیض ئەخمەص عەبضولىەَاب( بەگغوپێيی جغی ڕ مىؾڵ، لە بەػضاصو

 تجماعئیسىان ئاقىاصەبً، ئەو گغوپە لەؾەعەجای َەقخاواهەوە، لەژێغ هاوی )

ێىسؿخيیان ع اؾتی عێراق ڕ ( صەؾدیان بەواعهغصبىو، لەقاعەواوی هاوەتالغای

ێىسؿدىە بغیخیبىون لە )صهخۆع ع ، گغهگتریً هەؾایەجییەواوی ئەو 2َەبىو 

ائی، ڕ اوی، مىخەممەص ؿاػیل ؾامەلڕ صهخۆع عیؿام ئە -ئەبى ػەع-عەبضوملەجیض 

 (.8مىخەممەص ئیبراَیم، عەلی ئەبى لحەؾەن

واعو چاالهییان َەبىو، ژماعەیەن  ئەو گغوپە ػیاجغ لەهاو ػاهيۆواهضا صەجىاڵن و   

واهامەیان لێيۆبىوەوە، صواجاعیل ڕ ئەؿؿەعو زاوەن ب ئەهضاػیاعو  وپؼیكً 

ەؾمییەحی ع اػیبىەن، هە ع مین یێىسؿخنی صەولی ئیسىان مىؾلع جىاهییان 

بىو بۆ بێضەهگىغصوی  واعهغصهیان بضاحێ، ئەوەف چەهێيی بەَێزی ئەو گغوپە

                                                 
 
 .ػ(97/94/4002) ،َەولێر ،مەولىص باوەمىعاص ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

 ؾەعچاوەی پێكىو. -2

 . ػ(97/94/4002) ،َەولێر ،َیىا میرػا ؾابیر ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3
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وی ئیسىاهە صێغیىەواوی هاوزۆ، َەعوەَا ژماعەیەن لەو ئیسىاهاهەی بەقێىەیە

پەعجەواػە جمىجۆڵیان َەبىو گەعصهگیری ئەو گغوپە بىون
6. 

 ؾەعجەمی ئەو بااڵهەی بەهاوی ئیسىاهەوە لەباقىوعی وىعصؾخان واعیان   

ی و مغۆیی جەواویان هەبىو، ئەمەف یەهگغجً و لێً صماص یصەهغص، پێىیؿخی

صعوؾدبىووی  صوای یەهترهاؾین و ،ەوەی ئەو بااڵهەی پێىیؿذ صەهغصههؼیىبىو 

اوی( چەهض جاعێً لڕ )صهخۆع عیؿام ئە ی مخماهەو ئاگاصاعبىون لەواعی یەهتر 

و ؾەالخەصصیً 2هەوە لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼو صێخە َەڵەبجەو وۆبى 

، ئەهجامی 8( بەنهێنی َاجبۆوە هاوچەهەػ9=<6مىخەممەص صەواث، هە لەؾاڵی )

ػیؼو ێىەوجنی هێىان باڵی ؾضیم عەبضولعەع چاوپێىەوجىاهە،  ئەم ؾەعصان و

 .9(صاػ:=<6اؾتی عێراقی لێىەوجەوە لەؾاڵی )ڕ ئیسىاهەواوی هاوە

ێىەوجىە، باڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەص، پەیىەهضی بەهاوبغاوەوە ع صوای ئەم    

ێذ، ڕ صەهەن، جا َەڵىێؿتی زۆی صەعباعەی بەقضاعیىغصن لەو یەهگغجىە صەعب

                                                 
 
 .62ٌ ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو: َەمان ؾەعچاوە -1

 .ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ -2

 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ خەؾەن قەمێراوی -3

 .ػ(7/9/4002) ،یؾلێماو ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ -4
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ئەم  ،6باقتروایە واعەوان بىەن بەیەن ئەویل ئاگاصاعیان صەواث، هە

 اػیبىون وڕ چەهض هەؾێيی هەمی ئیسىان هە پێی هاەیەهگغجىە، جگە ل

  2ۆؾەصا هەهغص، ؾەعجەم باڵەواوی ئیسىاوی هغصەوە بەیەنغ ان لەو پیبەقضاعی

واعی ئیسىان لەوىعصؾخان بەقێىەیەوی ئۆعگاوی بەئیسىاوی  ،لەالیەوی جغەوە

هەواوی وىعصؾخان ئیسىا ،واحی ئەو یەهگغجىە عێراكەوە بەؾترایەوە، چىهىە جا

 ىغ ئیسىان بىون، هەن بەقێىەی ئۆعگاوی.یجەنها بەؿ

ێىەوجىە صەبىو واعی وىعصؾخان بضعێخە صەؾذ وىعصەوان و ع بەپێی ئەم    

اؾخیل بضعێخە صەؾذ ئیسىاهە عەعەبەوان، ڕ ێىسؿدىەواوی هاوەع ؾەعجەم 

لەوىعصؾخان قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ، هغایە بەعپغس ی یەهەمی ئیسىان، 

هاوی هاوبغاو وەوى چاعەؾەعێيی هاوەهضی بىو بۆ هەَێكخنی ئەو خاڵەجە صا

ببىو، قێش  ەی لەئەهجامی ملمالهێی باڵەواهضا لەوىعصؾخان صعوؾذیصەعووهی

ی ؾەعجەم باڵەوان و جێگەی مخماهەی یەػامەهضع عىؾمان عەبضولعەػیؼ مایەی 

ی ع ێىەڕ ؾى ان بىو، بەاڵم بەقێىەیەوی هغصەیی ؾضیم عەبضولعەػیؼ َەڵى و َەمى 

واعەوان بىو 
8. 

                                                 
 
چاوپێىەوجنی جىێژەع  ػ(،42/9/4002) ،ؾلێماوی ،خەؾەن قەمێراوی ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

 .ػ(2/4/4002) ،ؾلێماوی ،لەگەڵ بىعَان مىخەممەص ئەمین
 .44ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -2

 .61ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو ،44ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3
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ئەگەع بماهەوێذ صەعباعەی َۆواعی ئەم یەهگغجىە بضوێین، ئەوا لێىضاهەوەی    

ەئىؾ( هە ئەو واجە ئەهضامێيی چاالوی باڵی ع جیاواػ لەزۆصەگغێذ )مىخەممەص 

ێىسؿدىەواوی "ع  :ؾضیم عەبضولعەػیؼ بىوە، صەعباعەی ئەم یەهگغجىە صەڵێذ

ضییان بەباڵەهەی جغەوە )ؾەالخەصصیً اؾذ، بەع لەئێمە پەیىەهڕ هاوە

لێىتراػابىون،  جىێژەع( هغصبىو، بەاڵم هەگەیكدبىوهە ئەهجام و -مىخەممەص 

َاوواث  ،بياجەوەڕ ان هە بۆقایی وىعصؾخاهیان بۆ پڕ بۆیە بەصوای جێضاعصا صەگە

ؿكاعێىیل بێذ لەؾەع باڵەهەی جغ، ئێمەف بچىون بىویً و پێىیؿدیمان 

مغۆییمان بۆ  ی وصماص یێىضا جێىەڵبین، هە پێضاویؿخیبەوە بىو لەگەڵ هەؾاه

ێخەوە بۆ ویؿتی ڕ ، بەاڵم )خەؾەن قەمێراوی( َۆواعی ؾەعەوی صەگێ6"صابیيبياث

ؾضیم عەبضولعەػیؼ بۆ یەهگغجً، چىهىە ئەو خەػی بەوە صەهغص ػوو 

 .2صەؾدبضاجە واعی ؾیاس ی

 -"اؾیىیەحی: هىوؾەعی )واعواوی عێ( صەعباعەی َۆواعی ئەم یەهگغجىە هى    

ی لەو جاكە بەیاهەقضا هە صەعیىغصبىو، بەڵێن ،ێىسؿتن زۆی بەئیسىان صەػاویع 

صابىو َەع واجێً ئیسىان صەؾدبەواع بىو، ئەو پێیاهەوە پابەهضصەبێذ، ئەو 

 ێىسؿتن پێىەی پابەهضبێذ.ع ەؾمییان وەعگغجبىو، صەبىو ع ێىسؿدىەف مۆڵەحی ع 

                                                 
 
 .ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،وجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاوچاوپێىە -1

 .ػ(42/9/4002) ،ؾلێماوی ،هاوبغاو ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -2
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 واعهغصوی چاعەؾەعصەهغص، هەەؾمییەحی ع ئەو یەهگغجىە گغؿتی هەبىووی  - ب

ێىسؿدىە ع وە چەوی صەؾتی ئیسىاهە صێغیىەوان بۆ صژایەجیىغصوی ئەم ى بب

 هىێیە.

ئەم یەهگغجىە صەبىوە َۆی پێىەوە بەؾخنی ؾەصان واصعو ئەهضام، ئەمەف  -ج

 ێىسؿتن صەبىوە َێزێيی گەوعە.ع ؾىىعی واعەهەی ؿغاوان صەهغصو 

ئەم یەهگغجىە بىەن، چىهىە ئیسىاهەواوی صیىەف مەبەؾدیان بىو  -ص

واعەهەیان بەعؿغاوان و گەوعە صەبىو، َاوواث صەبىوە واعجێيی بەَێز بۆ ػیاجغ 

 .6"وەاڵمضاهەوەو َاجً بەصەم زىاؾخەواهیاهەوە لەالیەن ئیسىاوی صەعەوە

 ئێرانبۆ  یانێىسؿتن و ئاواعەبىوهع  یئاقىغابىوو -4

ێژعا، ڕ اهىغصوی واع صاێىسؿتن جێىەڵىغاو بەعهامەی ؿغاو ع صوای یەهگغجً،    

لەوۆجایی  هەهێكا، صوای ؾاڵێً و ئەم یەهگغجىە صعێژەی یبەاڵم ماهگی َەهگىیىی

، 2ێىسؿتن ئاقىغابىو ع (صا، بەَۆی گیراوی صوو عەعەبەوە ؾەعەصاوی ػ;=<6)

یرهغا، هاوبغاو لەژێغ گاوی صەؾخلڕ صهخۆع عیؿام ئە ەبەَۆی ئەواهەو 

، 8واعی ئیسىاوی ئاقىغاهغص ێىەعاویڕ ئاقىەهجەصا هاوی ػۆعبەی َەڵؿى 

ەحی صەؾخگیرهغصوی ڵموە َەە(ػ>=<6خيىمەحی عێراق، لەؾەعەجای ؾاڵی )

                                                 
 
 .67ٌ ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1

 .46ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -2

 .ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،ؾضیم عەبضولعەػیؼ ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3
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وی ئیسىاوی لەؾەعجاؾەعی عێراكضا صەؾخپێىغص، ؾەعەهجام هؼیىەی اواصیغەو

 :، لەهاویاهضا ژماعەیەن وىعصی جێضابىو، لەواهەناکغ گیر صەؾخ( هەؽ :>)

( 6ع ؿاجذ، عىمەع ئیؿماعیل...)خەؾەن قەمێراوی، خەؾەن پێىجىێنی، صهخۆ 

ػگاعیان بىو، بەعەو ئێران ع ژماعەیەهیل لەو ؾەعهغصاهەی لەَەڵمەحی بەعـ 

 .2بىو َە، هە لەهاویاهضا ؾضیم عەبضولعەػیؼ ًَەاڵج

یبىو، ڕ ماوەیەوی ػۆع بەؾەع َەڵمەحی صەؾخگیرهغصوی واصیغاوی ئیسىان جێىەپە   

وەعی بەزۆوە بینی، ئەم ( َەڵەبجە زۆهیكاهضاهێيی جەماػ>=<6/:/68لە )

اوی وىعص لەالیەن بەعؿییەواهەوە یاگىاؾخنی َاواڵجیع یىە صژ بەؾیاؾەحی ڕ اپەع 

ؾاػصعابىو، خيىمەث بەجىهضی هەوجە ؾەعوىجىغصوی زۆهیكاهضاهەهە، 

صەعەهجامی بەعەهگاعبىوهەوەی بەعـ وۆچىغصوی ژماعەیەوی ػۆعی صاهیكخىاوی 

( ػ:=<6ن عەبضولعەػیؼ، هە ؾاڵی )قێش عىؾما ،قاعەهەی بۆ ئێران لێىەوجەوە

 .8وان بىو و هغابىوە بەعپغس ی ئیسىاهەواوی وىعصؾخان، ؾەعكاؿڵەی وۆچىغص

                                                 
 
 .ػ(97/94/4002) ،رێَەول ،لەگەڵ َیىا میرػا ؾابیر چاوپێىەوجنی جىێژەع  -1

 . 46ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -2

مىحؼ عً الحغهت الاؾالميت في . 422ٌ ،بەعگی یەهەم ،َەمان ؾەعچاوە ،حڵخەهیم مەل ؾا -3

 .42هغصؾخان العغاق، م
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بەَۆی َەڵمەحی بەعـ و زۆهیكاهضاوی َەڵەبجەوە، ػۆعبەی ؾەعهغصە    

وىعصەواوی ئیسىان ئاواعەی ئێران بىون، بەاڵم صەبێذ ؾەعهج لەوە بضەیً، واجێً 

ێىسؿخيێيی جغی ئیسىان َەبىو، هە ؾەالخەصصیً ع ئەوان چىوهە ئێران، لەوێ 

(صا جەنها ئەو ػ:=<6ێىەوجنی ؾاڵی )ڕ مىخەممەص ؾەعپەقتی صەهغص، ئەم باڵە لە

زىصی  ،ێىەوجىەهەوە، هە لەباقىوعی وىعصؾخان بىونع واصیغاهەیان َاجىە هاو 

و ئەو اؾەالخەصصیً مىخەممەصو ئەو واصیغاهەی لەئێران صەژیان هەَاجبىوهە ه

ئەم باڵە لەهاو ئاواعەواوی وىعص لەئێراهضا  یىەوە، بەو پێیەی واعی ؾەعەهییەهگغج

بىو، لەَەڵمەحی صەؾخگیرهغصوی بەعـ ژماعەیەوی هەم ئەهضامیان گیرا، ئەمەف 

َێىضە مەجغس ی ن ەیاێىسؿدىەهع  ەػیؼصا،عوای هغص لەچاو باڵی ؾضیم عەبضول

 ،ئیسىانێىسؿدىەواوی لەؾەعهەبێذ و صوای َەڵمەحی بەعـ بۆ ؾەع ع 

 ئەوەهضە قپرػە هەبێذ.

ی واعهغصوی یەؾمع وە، مۆڵەحی ە(ػ:=<6لەالیەوی جغەوە، ئەم باڵە لەؾاڵی )   

وجیيێيی باش ی بەواعەهەیان ڕ ئیسىان وەعگغجبىو، ئەمەف گ یلەؾەعهغصایەجی

 صابىو.
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 9119-9172واعی َەعصوو باڵ لەهێىان ؾاڵوی  /صووەم   

 ی ئیسىانَەڵىەقاهضهەوەو لێىتراػاوی باڵەواو -9

( بەهاوی ػ>=<6/:/29كخنی ؾەعهغصەواوی ئیسىان بۆ ئێران، لە )ییبەگە   

(ەوە بەیاهىامەیەهیان املهاجغیً ءالعلما تجماعوۆمەڵەی ػاهایاوی وۆچەعی )

صا ئۆباڵی هەَامەحی و ئەو واعەؾاجاهەی یەباڵوهغصەوە، ػاهایان لەو بەیاهىامە

ئەی " :خيىمەحی بەعـ و صەڵێنبەؾەع گەالوی عێراكضا َاجىوە، صەزەهە ملی 

ەاڵجگغجىە خژێمی بەعس ی عەؿلەقی َەع لەواحی صەؾع  ،ڵمانى هەوەواوی گەلی مىؾ

 صەؾخەوە ؾەصان جاواوی وەخكیگەعاهەی ئەهجامضاوە، صیاعجغیً و

ڵماهە لەقاعو گىهضەواهەوە بۆ ى اگىاؾخنی گەلی وىعصی مىؾع واعیگەعجغیيیان 

 بیرو گیان و ىضاهێيی جغؾىاهە بۆ ئایین واؾدیضا ػیڕ ئۆعصوگا ػۆعەملێيان، هە لە

 .6"القە

ۆژی ڕ لەبەقێيی جغی بەیاهىامەهەصا، ئاماژە بەوە صەواث هە عژێمی بەعـ لە   

اگەیاهضووە، ع صەؾدبەواعبىهییەوە جەهگی صژی ئیؿالم و  ػاهایان و باهگسىاػان 

ێژعاو هەوجۆجە صژایەجیىغصوی ڕ بەچەهض قێىاػێيی جۆعاوجۆعو بەعهامە بۆ صا

 یً وڕ ب ەوقتی و وىقتن وڕ بێ وەوقدبەعػی و باڵوهغصهەوەی ؿەؾاصع 

                                                 
 
 .<7>بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1
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ۆمەڵەی ػاهایاوی کلەوۆجایی بەیاهىامەهەقضا   6ؾەعوىجىغصوی ئاػاصییەوان

یؼەواهیان ع وۆچەعیی، صاوا لەگەالوی عێراق صەواث، بەعەهگاعی بەعـ ببىەوەو 

ؿغی پالهەواوی وى  یەهسەن و لەپێىاو بەگژاچىوهەوەی ؾخەم و ػۆعصاعی و

جیهاص لەپێىاوی زىاصا بەعپابىەن، بۆ ئەو مەبەؾخەف صاوایان  ،جیهاوی

ش ی ڕ لێضەواث قىێً ػاهایاوی وۆچەعی بىەون، هە لەپێىاو ؾخەملێىغاوان قۆ 

 .2اگەیاهضووەع جیهاصییان 

لەؾەع  ەوەلەالیەن )ؾەیض ئەخمەص عەبضولىەَاب( یەئەم بەیاهىامە   

وؾغا، بەصوو مەؿغەػەی چەهضاعصا ی قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ هى یەػامەهضع 

وىعصؾخان، لێپرؾغاوی صوو مەؿغەػەهە )مىخەممە  بۆ بەیاهىامەهە هێرعایەوە

 .8عىمەع( بىو، )ػاػی مىخەممەص ئەمین(یص ی لەگەڵضابىو 

ی ػۆعێً لەواصیغە یلەو ماوەصاو صوای چەهض وۆبىوهەوەیەن، بەبەقضاع    

 یابەعایەجیڕ صؾخان/عێراق( بەئاواعەواوی ئیسىان )بؼوجىەوەی ئیؿالمیی لەوىع 

، بەو 9اگەیەهغاع قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ، وەوى بؼووجىەوەیەوی چەهضاعی 

ێی ڕ ابەعی بؼووجىەوە پێكتر بەعپغس ی ئیسىاهەواوی وىعصؾخان بىو، چاوەع پێیەی 

                                                 
 
 ؾەعچاوەی پێكىو. -1

 ؾەعچاوەی پێكىو  -2

 .27ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،ىوؾەعێيی هەػاهغاوه -3

 باؽ لەصامەػعاهضوی بؼوجىەوەی ئیؿالمیی صەهەیً. یلەبەش ی پێىجەمی ئەم جىێژیىەوەصا بەصعێژی -4
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 یبەقضاعی ئەوە صەهغا، ؾەعجەم ئیسىاهەوان لەصەوعی بؼووجىەوە وۆببىەوەو

هغصوی ئەو پاعجەصا بىەن، بەاڵم ئەم زەوهە هەَاجەصی اگیر ع واعا لەجۆهمەهغصن و 

اگەیاهضوی بؼووجىەوەصا، ؾەالخەصصیً مىخەممەص بەعپغس ی ع و َەع لەگەڵ 

ئیسىان لەئێران، زۆی گەیاهضە ئیماعاحی عەعەبی و پەیىەهضیىغص بەؾەعاوی 

ائی بۆ ئیسىاهەوان ڕ ەػاق ؾامەڕڕ ئیسىاهەوەو هامەیەوی صهخۆع هىعمان عەبضو 

 .6َێىا

لەو هامەصا صهخۆع هىعمان صاوای لەقێش عىؾمان هغصبىو، هە صەؾدبەعصاعی    

واعی جیهاصی بێذ و لەواعی چەهضاعی بىكێخەوەو واعەهە جەؾلیم بەعەلی 

عەبضولعەػیؼی بغای بياث، چىهىە مەؾەلەی َەڵگغجنی چەن، هابێذ بەبێ 

 .2ی ئیسىان بىغێ یؾەعهغصایەج یەػامەهضیع 

ەوحی ع ؾلبی هغصە ؾەع  یگەوعەجغیً واعیگەعی یەەوای ئێمە ئەم هامڕ بەب   

 :ووەوە ؾضیم عەبضولعەػیؼ صەڵێذع ئیؿالمیی باقىوعی وىعصؾخان، لەو 

ئەو َەمىو گەهجەی لەئێراهضا بىون صەؾدبەعصاعی  ،ایەو ئەگەع ئەو هامە هەبى "

ەوحی ئاؾایی ع عێيی جغ صعوؾخضەبىو، بؼووجىەوە یبؼووجىەوە هەصەبىون و واك

                                                 
 
 . 92ب. ف. ب. م. ٌ ،قیاعی ۆ قیاعهغصهەوەی َۆ َ :هیمەح خڵؾا ،60ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -1

 .21ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -2
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 ەوجەع ؾەعەجای پەعجەواػەبىوهێيی گەوعەی ئەو  یە، ئەم هامە6"زۆی وەعصەگغث

 ەوحی ئیسىان بىوهە س ێ پاعچە:ع یكخنی هامەهە، یبىو، بەگە

صایەوەو  یاعەهەیانڕ جغ، بەعپەعچی ب یقێش عىؾمان و وۆمەڵێً هەؾایەجی - ؤ

 .2صا لەهاو بؼووجىەوەی ئیؿالمیی صعێژەیان بەواع

                                                 
 
عای مامۆؾخا کغێکاع: ئەمە  .ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاو -1

لەؾەصاؾەص عاؾخە، هەصەبىو مامۆؾخا نالح الضیً مدمـض بهاء الضیً ئەو َەڵىیؿخە صووؿاكییەی 

بىىاهضایە، کە بۆ گغصکغصهەوی زەڵکی لە صیضە ئیسىاهییەکەی زۆی عابەعێتی مامۆؾخا مەال عىؾماوی 

ەخمەحی عاصەگەیاهضو بە پەنهاهیل صەگەی لێضەصاو هەیضەَێكذ هؼیکەکاوی زۆی و باڵەکەی وەالئی ع 

جەواو بضەن بە مامۆؾخای عێبەع، کە بە عەؾمی بىوبىو بە عێبەعی ئیسىاهەکاوی کىعصؾخان. 

َەڵىێؿخەکەی مامۆؾخا نالح الضیً و هامەکەی هىعمان ؾامەڕائی و َەڵىێؿتی لەعػۆکی مامۆؾخا 

عبضالعەػیؼ َەمىو بىوهە زەهجەعی ػەصعو هەیانهێكذ بؼوجىەوی ئیؿالمی کىعصؾخان بە  نضصیم

عێبەعێتی مامۆؾخا عابەعی عەخمەحی ببێخە بؼوجىەوەیەکی وەکى خەماس ی ؿەلەؾخین کە َەم 

ئیؿالمەکەو مىكەصصەؾاحی مىؾىڵماهان بپاعێؼێذ و َەم کىعصایەجییەکەف لەژێغ پێی عەلەماهییە 

َێىێذ.. ئەوەی ئێؿخا صەیبیىین _عاؾخە َەمىو قدێک بە كەصەعی زىای جاکىپاکە، مىعجەصصەکان صەع 

بەاڵم ئەمە_ صەعئەهجامی ؾغوقخییاهەی وەلکغصوی جیهاصەکەیە لە کاجێکضا کە ؿیکغەو ػەمیىەو زاک و 

 زەڵک و چەک و پكدیىاوی جەواوییل َەبىو!
واجێً  ،ەبضولعەػیؼ صعوؾخىغصعمان بێزاعییەوی ػۆعی لی قێش عىؾمان عى هامەهەی صهخۆع ه -2

 :ىایَ ".با ئەویتری بسەمە ژێغ پێمەوە ،یاعەهە لبەعن ڕ ی ب(بؿم هللا: ")هامەهەیان پێضا هاوبغاو وحی

مامۆؾخا مەال عىؾماوی عەخمەحی ػیاص لە یەکجاع عای مامۆؾخا کغێکاع:  .69-60ٌ ،َەمان ؾەعچاوە

مەوەو زەؿەحی ػۆع لێضەزىاعص!! ؾەیغ ئەوەی باس ی ئەو هامەی بە صڵێکی ئێجگاع قکاوەوە بۆ صەگێڕا

َەع ئەم هىعمان ؾامەڕائییە )کە بە زؼمەحی گەیكخىوم( صوو ماهگ پێل ئیدخیاللی عێراق مەكالەیەکی 

هىس ی _ صووع لە عووی ئێىە_ بە هاوی )جڕەکەی خازام(!! باؽ لەوە صەکاث کە گىایە خازامێکی 

غائیل و لەوێ بایەکی صەهگضاعی لێبۆجەوەو جیهاػەکاوی ئیؿغائیلی بە َەڵە چۆجە قىێنی ئەجۆمەکەی ئیؿ

صا ئەو خؼبە  =9<6ئینزاع لێیاهضاوەو ئیؿغائیل کەوجۆجە ئینزاعی جەهگی ئەجۆمییەوە!!! ئائەمە لە ؾاڵی 
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ای ڕ بىون و وێ یاعەهەڕ هضی با پابەڕ باڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەص، جێى - ب

 جىە صژایەجیىغصهیص ی.و هە ،َاوواعیىەهغصوی بؼووجىەوە

َێڵی ؾەالخەصصیً  وباڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، لەهێىان بؼووجىەوە -ج

ا، َەڵىێؿدێيی لەعػۆهیان َەبىو، لەبؼووجىەوە هكاهەوە، بەاڵم صمىخەممەص

سىاهەوە جێىەڵ بەباڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەصیل هەبىون و بەهاوی ئی

ؾەعبەزۆ هەوجىە واعهغصن
6. 

ؾەعهغصەواوی جغی  ئەگەعی ئەوە َەیە صوای ئاواعەبىووی قێش عىؾمان و   

ایەڵی ئەو بً و بچىە ژێغ ڕ ئیسىان، ؾەالخەصصیً مىخەممەص صاوای لێىغصبً گىێ

اػیبىون بەو واعە، بۆیە هاوبغاو َاهای بۆ ڕ ی ئەوەوە، بەاڵم ئەوان هایؾەعهغصایەج

صەواجەوە  اؾذڕ وی ئیسىان بغصووە، ئەوەی ئەم بۆ چىهەف پكتواػەػی ؾەعا

اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ڕ گىجەی ؾەالخەصصیً مىخەممەصە، هاوبغاو ؾەباعەث بە

یاعی واع لەئیسىاهضا وایە َەع هەؽ ڕ قایاوی باؾە هە ب" :ئیؿالمیی صەڵێذ

ی بەواع  ثئیلخیزام بيا ذصەبێ ،ەوە هە صەچىوە َەع قىێيێًكلەبغایان لەعێرا

ێؼاهەی لەعێراكضا ڕ بغایاوی ئەو قىێىەوە، َەع بۆیە صاواهغا لەَەمىو ئەو بە

                                                                                                                                 
 

ئیؿالمییەی صعوؾذ کغص کە کۆمەکی بۆ مىجاَیضاوی ؿەلەؾخین کۆصەکغصەوەو لە ؾەعصەمی ئیدخیاللی 

میىضاعی خؼب صاوای لە پٌۆ بغێمەعی خاکمی مەصەوی ئیدخیالٌ کغص بە ئەمغیکاقضا طاعق َاقمی ئە

ؿەعماهضەی ئەعکاوی ؾىپای عێراق جەعیینی بکاث !!! جىزىا خەیف هییە چاوەڕواوی عەػامەهضی ئەواهە 

 بکەیذ جا جىامێری صیىضاعی پاکی کىعصیی بضەیخە صەؾدیان؟! ئاوا َەڕاجیان کغصیً!
 .20-21ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو .60ٌ ،مان ؾەعچاوەەَ :َیىا -1
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یؼی بغایاوی مىؾىڵماهضا واعیان هغصبىو پەیىەهضی بىەن بەواعی بغایاهەوە ڕ لە

وىعصەوان ئیلخیزامیان هغص بەو  لەئێران، ئەوە بىو گكذ بغا عەعەب و جىعهمان و

خەی ػاهایاوی یبغایاوی عاب یاعییاعەوە جگە لەَەهضێىیان هە صوایی بەَاووڕ ب

هە جا ئەو واجە عەلەمضاعی ئاقىغای ئەو مەیضاهە بىو، بؼووجىەوەی  ،وىعؾخان

 .6"ئیؿالمی لەوىعصؾخاهیان پێىهێىا

 یەهگغجىەوەی َەعصوو باڵی ئیسىان لەئێران -4

 یؾەعهغصایەجی یَەع وەوى پێكتر باؾمان لێىەهغص، صوای َەڵىێؿتی ؾلبی   

واعی چەهضاعی، ئیسىان بىوهە  عاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی وئیسىان لەصامەػ 

باڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەص جۆهمەجغیً باڵ بىو، چىهىە ئەوان  ،س ێ پاعچە

َاوواث  ابغصوو لەهاو ئاواعەواهضا واعیان صەهغصوع بەصعێژایی چەهض ؾاڵی 

، ئیسىان وەعگغجبىو، لەپاڵ ئەوەقضا یەحی واعهغصهیان لەؾەعهغصایەجییەؾمیع 

لەَەڵمەحی صەؾخگیرهغصوی ؾەعهغصەواوی ئیسىان لەالیەن خيىمەحی بەعؿەوە، 

لەچاو باڵەهەی جغ، ػیاوی هەمتریان بەعهەوجبىو، َەمىو ئەم َۆواعاهە وای 

                                                 
 

ی یەوو پغۆگغامی گكخڕ لەپەی (22)ماصەی  ،2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -1

پكدێيی ڵبۆجە پا ػ(41/2/9172)پەؾەهضهغاو لەلیەن قىعای گكتی لە  ،مینیئیسىان مىؾل

ئیسىان بياث هە لەعێراكەوە َاجىون  جا صاوا لەو ئەهضاماهەی ،یاؾایی ؾەلخەصصیً مىخەممەص

ەوو پغۆگغامی ڕ ػیاجغ صەعباعەی پەی یبۆ ػاهیاعی .ملىەچی فەعماوی ئەو بً و بچىە ژێغ ؾەعهغصایەجییەوە

مجمىعت مً الباخثین: الحغهت الاؾالميت عؤيت مؿخلبليت،  :واهەڕ ب ،مینیئیسىان مىؾل یگكخی

 . 292-209م
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ەوحی پێكىوی بەقێىەیەوی ع هغصبىو، هە ئەو باڵە بێ گیروگغؿذ لەؾەع َەمان 

 چاالن لەواعصا بێذ.

لەصوای صامەػعاهضوی بؼووجىەوەو َەڵىێؿتی بەاڵم باڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ،    

ئیسىان لەو َەهگاوە، هەوجىە هێىان بەعصاش ی بؼووجىەوەو  یؾەعهغصایەجی یؾلبی

ەوی لەؾیاؾەحی )زىعمژ ڕ َەڵىێؿتی ئیسىان، ئەم باڵە لەو صەمەصا پەی

ی یاگەیاهض هە ئیسىاهً، لەؾەعێيی جغەوە پكخگیر ع صەزۆم(ی صەهغص، وایان 

و ژماعەیەن واصیغیان لەهاو بؼووجىەوەی ئیؿالمیی واعیان بؼووجىەوەیان صەهغص

بىون پەیىەهضی لەگەڵ  ، َاوواث لەبیری ئەوەصا6صەهغصو چاالهییان صەهىاهض

، بەاڵم ئەمە 2ێً بسەهەوەع ؾەعچاوەی ئیسىاهضا بىەن و پەیىەهضییەهەیان 

ەو ماهضوبىووی ػۆع َەبىو، خاڵەجێيی ل واعێيی ئاؾان هەبىو، پێىیؿتی بەَەوڵ و

 .8اووێ هغصبىو ڕ قێىەف ؾەعهغصەواوی ئەو باڵەی جىش ی صڵە

یاعیاهضا ڕ اوهێیەوی ػۆع لەهاوزۆصا، بڕ ێژو صڵەو ؾەعەهجام ئەم باڵە، صوای وجى    

بۆ ئەو  الی ئیسىاوی صەعەوە، جا هێكەهەیان بۆ یەهالواجەوە، هىێىەع بىێرن بۆ

                                                 
 
 . 29-20ٌ ،وەَەمان ؾەعچا ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1

 .ػ(97/94/4002) ،َەولێر ،مەولىص باوەمىعاص ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -2

 ؾەعچاوەی پێكىو. -3



155                                      ابشووریكوردس تانویتئیســالمیهلڕه

لەوەعػی صا، 6اپۆعجێىیان هىوس ی و بە)مەال مىخەممەص عىمەع(ع مەبەؾخە 

خەجی ئەو ؾاڵەصا هاعصیاهە صەعەوە، هاوبغاو لەو ؾەؿەعەصا چاوی بەؾەعاوی 

اگەیاهضبىو هە مەؾەلەی چەهضاعی َەڵەیەو ع ئیسىان هەوث، ئەواهیل پێیان 

هؼیيی هەهەوهەوە، ئەمەف جەزخىغصهەوەبىو لەؾەع َەمان َەڵىێؿتی 

 .2یبىو ڕ پێكىو، هە لەهامەهەی صهخۆع هىعماهضا صەعیاهب

اهەوەی مىخەممەص عىمەعو صڵىیابىون ڕ ڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، صوای گەبا   

ئیسىان، زۆیان یەهالهغصەوەو هەوجىە  یلەَەڵىێؿتی ؾەعهغصایەجی

یؼەواهیان لەئێران و صەؾدیاهىغصەوە بەواعهغصن و بەجەواوی ع ێىسؿدىەوەی ع 

( جا ػ>=<6لەبؼووجىەوەی ئیؿالمیی هكاهەوە، لەماوەی )حكغینی یەهەمی 

 ( ئەم َەهگاواهەیان ها:ػ==<6ینی یەهەمی )حكغ 

 ،، ئۆعصوگاو هاوچەوان هە وىعصی عێراقی جیابىو ڕێىسؿتن زغایەوەگەع  -6

ێىسؿتن صابەقىغان، صوای هیمیاییباعاهەهەی ع بەؾەع واصیغاوی 

یؼەواهیان ع جىاهغا ئەهضاماوی زۆیان بەؾەع بىەهەوەو  ،َەڵەبجە

 ێىبسەهەوە.ع 

                                                 
 
صوایی َاجە هاو بؼوجىەوەی ئیؿالمی مەبەؾذ لەو مامۆؾخا بەڕیؼەیە کە عای مامۆؾخا کغێکاع:   6

صوای مغصوی  عەؾىوڵضا!! بە وەػیغی ئەوكافی بؼوجىەوە لە خکىمەحی کۆؾغەث مامەکاهییەوەو صواجغ بىو 

عابەعەکاهیكمان بىو بە ؾەعۆکی بؼوجىەوەی ئیؿالمی، بەاڵم ئامۆػاکاوی ئەمیكیان الصا َەع وەکى کە 

 مامۆؾخا نضصیم عەبضولعەػیؼی مامیاهیان الصا!
 .29ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -2
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ە جمىجۆڵ و چاالوی، الی )هەهضەؾىوعە( لەهاو وىعصەواوی ئێراهضا هەوجى -2

كىجابساهەیەوی ػاوؿتی قەععی  ،عییی هؼیً باهە، مەال ئەخمەص قاؿ

ۆ( قاهەیەوی لەوىعصەواوی ئێران پێىهێىاو ڕ هغصەوە، ئاعام كاصع لە)جۆاه

 هىێیاهەف هەوجىە واعهغصن.ئەهضامە ئەو 

اصە ب كىعئان(ی ئەخمەصی مىؿتی ػ ەَەوڵیاهضا پەیىەهضی لەگەڵ )مەهخ -8

صعوؾدبىەن، ئەمەف جا جێىەڵبىوهەوەی َەعصوو باڵەهەی ئیسىان 

 لەئێران بەعصەوام بىو.

(ی گۆڤاعی )پێكەوا(و 6صەعهغصوی ژماعە ) اگەیاهضن وع گغهگیضان بەبىاعی  -9

وجىص هللا، (ی ؾەیض كىجب و )تصعاؾاث اؾالمیچەهض هخێبی وەوى )

 .ن(ی كەعػاوی بەچاپ گەیەهغاالخىخیض تخلیل

 .6و صامەػعاهضوی قىوعاصعوؾخىغصن  -:

عان لەئێران، ا( لەئۆعصوگای وامیػ==<6ێىسؿدىەوە لە)ئەیلىلی ڕ صوای زۆ    

یاعیاهضا، جگە لە)ؾضیم ڕ یان هغص، لەو وۆبىهەوەصا بیوۆبىهەوەیەوی ؾەعهغصایەج

ەئىؾ، مەولىص باوەمىعاص( ؾەعجەم ئەهضاماهیان ع عەبضولعەػیؼ، مىخەممەص 

 .2یؼەواهیانع ێىسؿدىەوەی ڕ صەؾدبىەهەوە بەێىەوە عێراق و جاعێيی جغ ڕ بگە

                                                 
 
 .26ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .62ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -2
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ۆگغامی غ ەوو پڕ ئەم وۆبىوهەوەیە ػیاجغ لەَەؿخەیەوی زایاهض، بۆ یەهەمجاع پەی   

ێىسغا، لەم وۆبىوهەوەصا جگە لەؾضیم ع هاوزۆ صاهغاو بەعهامەی پەعوەعصەیی 

ەئىؾ، مىخەممەص ع عەبضولعەػیؼ، ئەماهەف بەقضاعبىون )مىخەممەص 

عی، مەولىص باوەمىعاص، ئاعام كاصع یڵاڵ، مەال ئەخمەص قاؿعىمەع، عەلی عەبضو 

ەػاوی، ئەبىزىبەیب، جۆؿیم ڕ ، ئیىغام هەعیم، ػاػی خەمەئەمین، ئىمێض پا

ای صەهگ )هاػم عەبضوڵاڵ، صاها ػەؿىوع( هە لەوىعصؾخاوی عێراق ڕ هەعیم( بەجێى

ی واعەواهیان صەهغص، بەئەهضامی قىوعا صاهغانیمابىوهەوەو ؾەعپەعقخ
ئەم ، 6

(صا، صوا واعواوی ئەم باڵە ػ==<6حكغینی یەهەمی  ی;یاعە جێبەجێىغاو لە )ڕ ب

 .2اهەوە عێراقڕ گە

اهەوەی ئەهضامەواوی، ڕ یاعی گەڕ باڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، جا واحی ب   

ئیسىاهەوە گغێبضەهەوە ، لەوۆجایی  یهەیاهخىاهیبىو پەیىەهضی بەؾەعهغصایەجی

( هە لێپرؾغاوی ڕۆع عەبضوملەجیض )ئەبىػە( صهخػ==<6ماهگی )حكغینی یەهەمی 

ئیسىان بىو لەهاوزۆی عێراق و صوای َەڵمەجەهەی بەعـ بەعەو صەعەوەی 

                                                 
 
 .22-26ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1

یاعە هەجىاهغا بەجەواوی ڕ ئەم ب :صا هىوؾغاوە(ێ ع واعواوی )لە ،62ٌ ،َەمان ؾەعچاوە :َیىا -2

یاعەهەف ڕ بەحێىغصوی بێح ،اهەوە صواهەوجًڕ ێىسؿتن لەگەع ػۆعێً لەئەهضاماوی  حێبەحێبىغێ و

یاعەهەف پەیىەؾذ بىو بەَاجنی ڕ غجنی بیضا قىێىەواعی ؾلبی حێهێكذ، َۆواعی ؾەعهەگیلەصوا

بۆ ئێران بەمەبەؾتی یەهگغجىەوەی َەعصوو باڵی ؾەلخەصصیً  ڕ(ئەبىػە)صهخۆع عەبضوملەحیض 

 . 22ٌ ،بغواهە هىؾەعێيی هەػاهغاو .مىخەممەصو ؾضیم عەبضولعەػیؼ
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ەاڵحی وىعصؾخان و چاوی ع ئیسىان َاجە  یىەعایەجیێبەهى  ،عێراق َەاڵجبىو  ۆَژ

بەَەعیەهە لەؾضیم عەبضولعەػیؼو ؾەالخەصصیً مىخەممەص هەوث
6. 

ێىەوجيێً لەهێىان َەع صوو ع (صا، ػ==<66/6/<صوای چەهض وۆبىهەوەیەن لە )   

 یبەهىێىەعایەجی 2ێىەوجىەهە لەهێىان )صهخۆع عەبضوملەجیض(ع باڵەهەصا واژۆهغا، 

باڵی ؾەالخەصصیً  یێكاوی( بەهىێىەعایەجیع باڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼو )عىمەع 

 ێىەوجىەهە بەم قێىەیە بىو:ع ۆوی ع مىخەممەص هغا، هاوە

 بؿم هللا الغخمً الغخیم

 ػ==<66/6/<  - ن<699ەبیعی یەهەمی ی ع 89

وعلى اله وصحبه  ،والهالة والؿالم على مً الهبي بعضٍ، ەالحمض هلل وخض  

 ): زىای گەوعە لەكىعئاهضا ؿەعمىیەحی. وجىضٍ
ْ
َىاَػُعىا

َ
 ج
َ
ُه َوال

َ
َ َوَعُؾىل

َّ
 اَّلل

ْ
ِطيُعىا

َ
َوؤ

 َ
َّ

 ِبنَّ اَّلل
ْ
ْم َواْنِبُروا

ُ
َب ِعٍُدى ََ ظْ

َ
 َوج

ْ
ىا

ُ
ل
َ
ك ـْ َخ

َ
ًَ ؿ اِبِغٍ  .;9( الاهـاٌ/ َمَع الهَّ

                                                 
 
 ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ؾضیم عەبضولعەػیؼ ،67ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .ػ(7/9/4002)
 
ؾەیغە کە مامۆؾخا نضصیم ئەو َەمىو پیاوە بەڕێؼەی البىوە کەچی ئەم صکخۆع عای مامۆؾخا کغێکاع:  2

عبضاملەجیض/ ئەبىطەعەی کغصووە بە هىێىەعی زۆی بۆ واژۆکغصوی عێکەوجىەکە!! چەهضیً جاع بە 

ؽ زؼمەث ئەم ئەبىطەڕەف گەیكخىوم، کە لە پاکؿخان هاویان هابىو )ئەبىضەڕ(! کە

 جا بؼاهە. زۆقیىەصەویؿذ! عێکەوجىەکە صوای کاعەؾاحی َەڵەبجەیە!
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 یاعڕ ب

مین لەهاوزۆو صەعەوەی یلەبەع ؾىعبىووی بغایاوی واعهەعی ئیسىان مىؾل   

 هەَێكخنی َۆواعەواوی هاوۆوی و مىؾىڵماهان و ییؼیڕ ەهیعێراق، لەؾەع 

ی زىای گەوعە، بەؾەعزؿخنی یەػامەهضع بەصەؾتهێىاوی  پەعجەواػەیی و

ئىلـەجگغجً، هىێىەعاوی بغایاوی واعهەع، لەهاوزۆو  یؼی وڕ ئاییىەهەی بەیەه

 صەعەوەی عێراق وۆبىهەوەو پێىهاجً لەؾەع:

پابەهضی  ،پێىیؿخە ؾەعجەم بغایاوی واعهەع لەهاوزۆی عێراق /یەهەم

 ێىسغاوی هاو عێراق بً.ع ی واعی ئیسىاوی یگكخ یؾەعهغصایەجی

ؾەع  یپابەهضپێىیؿخە ؾەعجەم بغایاوی واعهەع لەصەعەوەی عێراق  /صووەم

لەماوەی ماهەوەیاهضا لەو واڵجەی  ،واعی ئیسىان بً لەصەعەوەی عێراق یهغصایەجی

 جێیضا هیكخەجێن.

ێذ ئەگەع ڕ ێىسؿتن لەگەڵ َەع ئەهضامێً صەپچع ی یپەیىەهض/ؾێیەم

 یاعە هەبێذ.ڕ ی ئەم بیگەعصهگیر 

یاعە لەماوەی س ێ ماهگ لەمێژووی صەعچىهییەوە جێبەجێضەهغێ، ڕ ئەم ب - ؤ

ێىسؿخنی لەوەوصوا ع هیكتن و چاوپێىەوجنی بغایاهە بۆ اصا صلەو ماوە

 صەهغێ.

ی ؾەعجەم بغایاوی گەعصهگیر صەهەیً بە لەزىاجغؾان و یئامۆژگاع  /چىاعەم

ێىسؿدىەواوی هاوزۆو صەعەوەی عێراق ع  پابەهضبىون بەؿەعماهەواوی وۆمەڵ، هە
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ا ) :زىاوجەی  یایەڵیڕ ەػامەهضی زىای گەوعەو گىێع  ی وۆهً، لەپێىاو  ی لەؾەع  ًَ

َىاَػْعُخْم ِفي 
َ
ِةن ج

َ
ْم ؿ

ُ
ْمِغ ِمىى
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ُ
ىُخْم ج

ُ
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ى اَّلل
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َ
ْيٍء ؿ

َ
ش 

 
َ
ًُ ج ْخَؿ

َ
 َوؤ

ً
ِوٍال

ْ
 .<:( اليؿاء/إ

ایەڵی و ڕ ان صامەػعاوبياث لەؾەع گىێو صاوا لەزىای گەوعە صەهەیً َەمى    

ەجماهضا، هغصەوەواهمان چاهبياث، یێذ بەصڵؿۆػ لەهیڕ لەزىاجغؾان، بماهگێ

ێذ بەؾەعباػێيی واعهەع بۆ بەعػهغصهەوەی كىعئاهەهەی، صعووصو ؾاڵو ڕ بماهگێ

 هەؾىواعو َاوەاڵوی. و( ه وؾلمیـلی هللا علن) لەگەوعەمان مىخەمەص

 .6وهللا اهبر وهلل الحمض

هەس ی یەهەم،  ێكاوی بىوە بەعپغؽ وع ێىەوجىەهە، عىمەع ع صوای واژۆهغصوی    

ووواعێً بىو، ؾەالخەصصیً مىخەممەص ع بەاڵم لەواكیعضا هاوبغاو جەهیا 

یاعصەعو بەعپغس ی یەهەمی واعەهەبىو ڕ بەهغصەوە ب
و ، بەمەبەؾتی جێىەڵىغصوی واع 2

                                                 
 
 .(1)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1

، چاوپێىەوجنی جىێژەع ػ(97/94/4002) ،َەولێر ،مەولىص باوەمىعاص ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -2

اوی مامۆؾخا لە صاهعای مامۆؾخا کغێکاع:  .ػ(7/9/4002) ،ؾلێماوی ،ؾضیم عەبضو لعەػیؼ ڵلەگە

مەال عىؾماوی عابەعی عەخمەجیكضا َەعوابىو، کەؾێکی صەکغص واجیهەو زۆی بە ۆەنهاوی کاعەکاوی 

صەگغجە صەؾذ، بۆیە مدمـض عەئىوؿیل الی زۆی و ئاعام كاصعیل الی مامۆؾخا نضصیم َەعوا 

 صەعچىون!
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ێىسؿدىەوان، َەڵبژاعصهێً بۆ صەؾدىیكاهىغصوی قىوعای هىێ ع یەهسؿدىەوەی 

هغا، لەو َەڵبژاعصهەصا لەَێڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ جەهیا )ؾضیم عەبضولعەػیؼ 

 ، ئەهضاماوی َێڵەهەی جغیل هە6ەئىؾ( بۆ قىوعا َەڵبژێغعانع و مىخەممەص 

خەصصیً ێكاوی، ؾەال ع )عىمەع  :بىوهە ئەهضامی قىوعا بغیخیبىون لە

 مىخەممەص، ئەمین ػەعصۆیی، مىخەممەص ؿەعەج، َاصی عەلی، ئیبراَیم

 ێكاوی، ؾەیض ئەخمەص، ػوَێر زۆقىاو(.ع 

ێىەوجىەهەو صەعهەچىووی ئەهضاماوی َێڵی ع وایەصان، زىصی ڕ َەهضێً لەو ب   

ؾضیم عەبضولعەػیؼ لەَەڵبژاعصوی قىوعای هىێضا، جۆعێىە لەپالن و واعی 

وەوە هىوؾەعی ع ێڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەص، لەو بۆ هێكغاوی َ هەزكە

ێىەوجىە كۆؾدىەوەو ع ئاماهج لەم " :قیاعی( هىؾیىیەحیۆ قیاعهغصهەوەی َۆ )َ

لەباعبغصوی باڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ بىو، ئەو َەڵبژاعصهەف هە ئەهجامضعا جەنها 

هىوؾەعی )َاڵەوۆن(  ،َەع صەعباعەی َەڵبژاعصوی قىعای هىێ  .2"ووهەف بىو ع 

 ،یاعصعا َەڵبژاعصهێيی عاصیالهە بىغێ، بەاڵم واصەعهەچىو ڕ صواجغ ب"ەحی: هىؾیىی

ەواوی ئەو َەڵبژاعصهە بۆ زەڵياوی ئەو )واعەؾاجە( ی)مالبؿاث(و ژێغبەژێغی

                                                 
 
ای مامۆؾخا کغێکاع: ع  .ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،مىخەممەص عەئىف ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە - 1

 صوو بە َەقذ!!
 .90ٌ ،هیمەح خڵاؾ -2



ییلئیدریسس یوه  162

 

 

ئەگەع جىاهیمان جەپىجۆػی ؾەع ئەو )ؿیدىە(یە هەجەهێىین  جا .بەجێضەَێڵم

 .6"وثێىەوجىە صواجغ صەعهەع ەواوی ئەو یچاهترە، قىێىەواعە ؾەلبی

 ضا( ئیسىان لەهاو ئاواعەواهػ6<<6ینی )ئاػاعی ڕ اپەع ێىەوجىە جا ع لەصوای ئەم    

ۆقيبیری و پەعوەعصەیی و زؼمەجگىػاعییان ع  یبەگەعمی هەوجە واعهغصن، چاالهی

میىەوە، هە پێكتر َێڵی یَەبىو، لەالیەن ژماعەیەن واصیغی ئیسىان مىؾل

صۆؾخاوی  )وۆمەڵەی ئەصەب ۆ ڕ ؾضیم عەبضولعەػیؼ بىون، لەئۆعصوگای جىاه

ۆ(یان پێىهێىاو گۆڤاعێىیان بەهاوی )گؼهگ( صەعهغص، ئەم گۆڤاعە ڕ ئۆعصوگای جىاه

( بەعصەوام بىو ػ6<<6ینی )ڕ اپەع بەچەهض كۆهاػێً جا 
2. 

ػ(ەوە )یەکگغجىوی ئیؿالمیی کىعص( ==<6لەبىاعی زؼمەجگىػاعیكضا، لەؾاڵی )

وەکى عێکسغاوێکی زێرزىاػی صعوؾخکغا
گڕوجیيێکی باش ی صا بەکاعی  ، ئەمەف8

ئیسىان، چىهکە ئەو عێکسغاوە لەالیەن ؾەعکغصایەجیی ئیسىاهەوە پكخگیری و 

 کۆمەکی صەکغاو َەڵؿىڕێىەعەکاهیص ی کاصیغەکاوی ئیسىان بىون. 

ئەو ئەهضاماهەی ئیسىان، کە لەصوای َەڵمەحی صەؾخگیرکغصوی بەعـ و 

وهەوەو بەعەو ئێران زۆهیكاهضاوی َەڵەبجە، لەباقىوعی کىعصؾخان مابى 

                                                 
 
 .67ٌ :َیىا -1

َەمان  ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ،ۆ ڕ ی صەعباعەی هۆمەڵەی ئەصەب صۆؾخاوی ئۆعصوگای حىاهیبۆ ػاهیاع  -2

 .992-907ٌ، ؾەعچاوە
 .ػ(2/94/4002) ،ؾلێماوی ،مىخەممەص عەئىف ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3
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هەڕۆیكدبىون، ػاهیاعییەکی ئەوجۆیان صەعباعەی یەکگغجىەوەی َەعصوو باڵی 

ئیسىان لەئێران هەبىو، بەقێىەیەکی نهێنی لەؾەع کاعی زۆیان بەعصەوامبىون، 

َێڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ، لەو كۆهاػەصا لەالیەن )هاػم عەبضوڵاڵو صاها 

 .6ػەؿىع(ەوە ؾەعپەعقتی صەکغا

ػ(، ==<6یم عەبضولعەػیؼ، لەکۆبىوهەوەی قىوعا لە )ئەیلىلی َێڵی ؾض

بڕیاعیاهضابىو جگە لەچەهض کەؾێکی کەم، جەواوی ئەهضاماهیان بگەڕێىەوە بۆ 

عێراق، لەو ماوەیەصا )ػاػی خەمەئەمین، جۆؿیم کەعیم، ئاعام كاصع( گەڕاهەوە 

 . 2االکیعێراق و لەپاڵ )هاػم عەبضوڵاڵو صاها ػەؿىع(صا کەوجىە جمىجۆڵ و چ

صوای یەکگغجىەوەکەیل، ژماعەیەک ئەهضامی َێڵی ؾەالخەصیً مىخەممەص 

گەڕابىوهەوە باقىوعی کىعصؾخان، بەاڵم بەگىجەی هىوؾەعی )َاڵەکۆک( کە 

ئەو ؾەعصەمە لەَێڵی ؾضیم عەبضولعەػیؼ کاعیکغصووە، ئەو ئەهضاماهەی َێڵی 

عێکسغاوەییان ؾەالخەصیً مىخەممەص، کە گەڕابىوهەوە عێراق ؾیمای کاعی 

پێىە صیاعهەبىوە، جەهاهەث خەػیكیان هەصەکغص باؾىزىاؾێکی لەو جۆعە 

. هاوبغاو صعێژە بەباؾەکەی صەصاث و صەهىوؾێذ: "چەهض 8بەگىێیاهضا بضعێ 

بغایەکیكیان عایاهگەیاهضبىو صەبێذ ئێمە لەپەعەپێضاوی کاعی ئیؿالمی 

                                                 
 
 .21ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هەػاهغاوهىوؾەعێيی  -1
 

 .20ٌ ی پێكىو،ؾەعچاوە -2
 .61ٌ :َیىا -3
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بەمەبەؾتی بەصووعبین، جا هاػاهم ئەو كؿەیە بەعەمەلی وابىو یان 

 .6چەواقەکغصوی بغایاوی ئێمە بىو وەک جەکخیک"

هىوؾەعی )َاڵەکۆک( لەبڕگەیەکی جغصا، بەڵگە بۆ گىماهەکەی صێىێخەوەو باؽ 

ػ(صا، عىمەع 9<<6لەوە صەکاث لەکاحی لێبىعصهەکەی بەعـ لە )جەممىػی 

عێكاوی و ئیبراَیم عێكاوی گەڕاهەوە عێراق، َەعچەهضە عىمەع عێكاوی وەک 

ؾتی ئیسىان ئەژماعصەکغا، بەاڵم َیچ ئاماژەیەکی بەیەکگغجىەکەی ئێران صەمڕا

هەصا، جەهاهەث َەوڵضعا بەعهامەیەکی صووالیەن صابنرێ، بەاڵم ئەوان ئاماصەییان 

 .2هەبىو 

ؾەبەعەث بەچاالکیی َێڵی ؾەالخەصیً مىخەممەص، لەو ماوەصاو لەباقىوعی 

، بەاڵم َێڵی ؾضیم کىعصؾخان، َیچ ػاهیاعییەکمان لەبەعصەؾخضا هییە

عەبضولعەػیؼ َەع لەکاعو چاالکی بەعصەوامبىون، َەعچەهضە چاالکییان 

ؾىىوعصاعو کؼو الواػ بىو، لیژهەی كىجابیان و عۆقيبیری و صاعاییان پێکهێىا، 

                                                 
 
 .61ٌ ی پێكىو،ؾەعچاوە -1
 .61ٌ ی پێكىو،ؾەعچاوە -2



165                                      ابشووریكوردس تانویتئیســالمیهلڕه

، 6لیژهەی كىجابیان چەهضیً لیژهەی بچىکتری لەهاو ئاماصەییەکاهضا صعوؾخکغص

 .2(یان صەعکغصلیژهەی عۆقيبیری باڵوکغاوەی )پەیام

لەو ماوەیكضا، چەهضیً ئەهضامی ئەم باڵە لەالیەن صەػگاکاوی بەعؿەوە 

صەؾخگیرکغان و جىش ی ئاػاعو ئەقکەهجە بىون، لەواهە )ؾەیض ئیبراَیم( 

لەڕاهیە، )عەبضوملەجیض( لەباعیکە، )ئىؾامە، هەوػاص، عىؾمان، خؿێن، 

 .  8ئیبراَیم، مەخمىص( لەؾلێماوی

 

 

 

 



 

                                                 
 
 .29ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -1

، َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ؾخاف و هاوەعۆکی گۆڤاعەکە، صەعباعەیػیاجغ ی یبۆ ػاهیاع  -2

ٌ926-922. 
 .24ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -3
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 مچوارهیشبو  -6
 یؿالمیئ یکێکسغاو ێپاعث و ع  هضەچ
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 مكویوابیس 

 بؼووجىەوەی پەیىەهضیی ئیؿالمیی کىعصؾخاوی عێراق

 یەکەم/ صعوؾدبىووی

ؾەباعەث بەؾەعەجای صعوؾدبىون و صامەػعێىەعاوی ئەم پاعجە بۆچىووی جیاواػ 

 -َەیە، صەعباعەی ؾەعەجای صامەػعاهضوی، جگە لە )ئەخمەص عەبضوڵاڵ صەالک

یەکێکە لەصامەػعێىەعاوی ئەم پاعجەو ؾەعەجای بیرۆکەی خاجی مەَضی( کە 

، ؾەعجەم 6ػ( صەگێڕێخەوە;><6-:><6صامەػعاهضوی ئەم پاعجە بۆ ؾااڵوی )

، 2ػ( بەؾەعەجای صامەػعاهضوی ئەم پاعجە صاصەهێن=><6ؾەعچاوەکان ؾاڵی )

ئەگەعی ئەوە َەیە )ئەخمەص عەبضوڵاڵ صەالک( ویؿتی چەهض کەؾێک بۆ 

سؿخيێکی ئیؿالمیی بەؾەعەجای صامەػعاهضن بؼاهێذ، بەاڵم صعوؾخکغصوی عێک

ئەم ویؿخە َەعگیز بەؾەعەجای صامەػعاهضن صاهاهغێ و لەم عووەوە بۆچىووی 

ػ( صەبێخە ؾەعەجای =><6صووەم بەبەَێزجغ صەػاهین و بەمەف ؾاڵی )

 صامەػعاهضوی عێکسؿخنی ئەم پاعجە.

ەکان ػاهیاعیی وعص بەصەؾخەوە ؾەباعەث بەهاوی صامەػعێىەعاوی ئەم پاعجە، بەڵگ 

هاصەن، ئەواهەی لەو پاعجەصا کاعیاهکغصووە لەپاڵ زۆیاهضا هاوی کۆمەڵێک کەس ی 

                                                 
 
 .ػ(42/4/4002) ،ؾلێماوی هاوبغاو، ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

ؾاڵی  (،9)ژماعە  ،گۆڤاعی باهگەواػی ئیؿالمی ،عێراق یبؼووجىەوەی ئیؿالمی لەهىعصؾخاو -2

 46غصؾخان العغاق، ممىحؼ عً الحغهت الاؾالميت في ه .42ٌ (،ػ9110)واهىوی صووەمی  ،ەمکیە
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جغ صێنن، کە عۆڵیان لەصامەػعاهضن و كۆهاغی کاعی نهێىیی ئەم پاعجەصا بیيیىە، 

لەم عووەوە )قێش مىخەممەص بەعػهجی( هاوی )مىخەممەص زىعماڵی، مەال 

ڕڕەخمان هەوعەس ی، مەال لەجیف پێىجىێنی، عەبضو 6ئەخمەصی كاػی 
، مەال 2

عەلیی بیاعە، مەال مىخەمەص کىهەؿلىس ی( عیؼبەهضصەکاث
، بەاڵم )ئەخمەص 8

                                                 
 

ػ( لەگىهضی ؾەکخاوی هاوچەی 9160مەل ئەخمەصی كاػی: ئەخمەص عەؾٌى خەمەص، ؾاڵی ) -1

زۆقىاوەحی  لەصایکبىوە، ػاوؿتی قەععی زىێىضووەو صوو حاع مۆڵەحی ػاوؿخیی وەعگغجىوە، 

یەن لەقۆڕش ی ئەیلىلضا صەبێخە كاػیی ؾەهگەؾەع، لەؾەع َەڵىێؿتی بىێغاهەی چەهض حاعێک لەل 

ػ( لەوجاعبێژی لیضەصەن، لە 9172صەؾخەڵجضاعاوی بەعؿەوە َەڕەقەی لێکغاوە، ؾەعەهجام لە )

ػ( کۆچیضوایی کغصووە. بڕواهە: قەعیف وەعػێغ، مامۆؾخا ئەخمەصی كاػی لەئامێزی 94/90/4009)

زؼمەجکغصوی ئیؿالم و مىؾىڵماهاهضا، زەباث صژی عەملاهییەحی بەعـ و هىچضاهەصان 

 ػ(.  42/90/4009(، )99جنی قەععی زىاصا، کۆمەڵ، ژماعە )لەبەعػڕاگغ 
ػ( 9126ػ( لەپێىجىێً لەصایکبىوە، ؾاڵی )9127مەل لەجیف پێىجىێنی: لەجیف مەخمىص، ؾاڵی ) -2

پەیماهگەی ئیؿالمیی جەواوکغصووەو ئیجاػەی مەلیەحی وەعگغجىوە، لەپێىجىێً صەبێخە مەلو 

)ئیمام غەػالی( بۆ ػاوس ی قەععی صەکاجەوە، صەیان كىجابی لەمؼگەوحی )خاجی عەقیض( كىجابساهەی 

ػ( صەچێخە قار، پاف ماوەیەک صەبێخە بەعپغس ی 96/2/9172َەبىوەو واهەی پێىجىون، لە )

ػ( لەگىهضی بۆؾکان بغیىضاع صەکغێ، لەبەع ؾەزخیی 97/7/9172ئەهجىمەوی ػاهایان، لە )

ً صەؾدىىوس ی لەپاف حێماوەو بەچاپ ػ( کۆچیضوایی کغص، چەهضی41/7/9172بغیىەکەی عۆژی )

هەگەیكخىون، لەواهە: )َیضایەث، بىەماڵەی پێغەمبەع )نلى هللا علیه وؾلم(، كىعئان لەئاوێىەی 

 ػ(،9177) جەممىػو ئابی (،6، 4)ژماعە  ڕ،گۆڤاعی صەهگی باوە ،قەَیضاهضاجەحىیضصا...(. لەگەڵ 

ٌ26-22.   
 .ػ(46/94/4002) ،ماویؾلێ هاوبغاو، ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3
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عەبضوڵاڵ صەالک( باس ی عۆڵی )مەال عىؾمان مەعصۆدی، عەبضوڕڕەخمان 

 .6هەوعەس ی، جەالٌ ئەخمەص عەقیض، مەال ئەخمەصی كاػی( صەکاث

اؽ لەوە صەکاث وێڕای زۆی )عەبضوڕڕەخمان لەالیەکی جغەوە )عەلی باپیر( ب

چەهض هەس ی جغ  خەؾەن خەمە زالیض( وهەوعەس ی، مەال مىخەممەص زىعماڵی، 

، هاوبغاو باؽ لەوەف صەواث وۆبىوهەوەوان لەَەڵەبجە 2جێیضا بەقضاعبىون

 .8نێىەصەبغاڕ لەالیەن مەال مىخەممەص زىعماڵی بە

ێخەوە بۆ ڕ ڵی ئەم پاعجە صەگەبۆچىوهێيی صیىە ئەوەیە، هە ؾەعەجای جمىجۆ    

ؾەعەجای َەقخاوان، بؼوێىەعی ئەم جىاڵهەوەیل  وۆجایی خەؿخاوان و

ێىەبەعی ئەوكافی ؾلێماوی ڕ ەخمان هەوعەس ی بىو، هاوبغاو ؾىغجێری بەڕڕ عەبضو 

وجۆڵی لەگەڵ ژماعەیەوی ػۆع مەالو هەؾایەجیی ضبىو، پەیىەهضییەوی جىه

ی واعیگەعییان لەؾەع صعوؾدبياث و و بى ێگەیەوە جىاهیڕ ئیؿالمییضا َەبىو، لەو 

ێىسغاوەیی ػۆع ؾاصەصا وۆبياجەوە، ع ژماعەیەن لەواهە لەقێىەی واعێيی 

خمان ڕڕە)عەبضو  :لەؾەعەجای واعەهەصا ئەهضامە واعاواهیان بغیخیبىون لە

                                                 
 
 .ػ(42/4/4002) ،ؾلێماوی هاوبغاو، ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

 ،چاپساهەی ؾیما ،ؾىىوعە كەصەغەوان مەقىێنن، چاپی یەهەم :خەممەص عەػیؼى خىؾێن م -2

 .22، ٌػ(4006) ،ؾلێماوی
ەڕێؼاهە ئەهضامی وا صەػاهم َەمىو ئەو هاوبغاوە بعای مامۆؾخا کغێکاع:  .20ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3

ئەوکاجەی عابیخەبىون، بەاڵم ؾغوقتی کاعی ئەو كۆهاػە وایضەزىاؾذ کە ػۆع صەعهەکەون، بەاڵم بە 

 جەئکییض کاعیان بەعؿغاواهبىو.
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هەوعەس ی، ئەخمەص عەبضوڵاڵ صەالن، خەؾەن خەمە زالیض، ئەؾـەهضیاع، 

 لەخمان ؾەعگەڵىیی، وامیڕڕ قێش عەبضو خەمە عەئىؾ، هەماٌ صۆڵپەمىیی، 

 خاجی عەلی، عەبضوللاصع بغایەحی، مەال ؾەملان، مىخەممەص َەولێری(.

، 6ىینیئەگەع ؾەعهج لەو هاواهە بضەیً ػۆعبەی واصیغاوی ئەم پاعجە لەػاهایاوی ئای  

ەوحی بؼووجىەوەهە هغصوەو وەوى ع یەوی ػۆع واعیگەعی لەؾەع ەاصڕ ئەمەف جا

ێىسؿدىە ػۆع ع وە، لەالیەوی جغەوە، ئەم ى هایاوی ئایینی صەعهەوجبؼوجىەوەیەوی ػا

ێىسؿخيێيی هاوەهضی هەبىوە بەقێىەیەن هە َەمىو ع ؾەعەجایی بىوەو 

ێىسغاوەیی ع واهین و واعی ڕصیضو جێ ەوئەهضامان لەؾەع یەن قێىە بیرهغصهەو 

 ئایینی و یوۆبياجەوە، بەاڵم ئەوەی َەمىاوی وۆهغصبىویەوە پاشخاوی َۆقیاعی

 .2ؾخەمی بەعـ بىو 

( بەنهێنی مایەوە، جا ژماعەیەن ػ=><6ئەم پاعجە صوای صامەػعاهضوی لە )   

ی ئیؿالمیی یػ( بؼووجىەوەی پەیىەهض9=<6/</69ئەهضامیان چىوهە قار و لە)

ابەع ع اگەیەهغاو قێش مەخەممەص بەعػهجی وەوى ع عێراق، بەؿەعمی  یوىعصؾخاو

                                                 
 

عای مامۆؾخا کغێکاع: ؾەیغە هىوؾەع وایىىؾیىوە ، یاػصە کەؾً بە زؼمەث صە کەؾیان گەیكخىوم،  1

 هەبىون!َیچ کام لەو هاوبغاوە بەڕیؼاهە مەال 

ئیسىاوی هەبىوهیان عای مامۆؾخا کغێکاع:  .22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،خەممەص عەػیؼى خىؾێن م -2

 کۆلکەی َاوبەقە.
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غی واعی ئاقىغا لەمێژووی ئەو پاعجەصا ، ئەمە بەؾەعەجای كۆها6صەؾدىیكاهىغا

 ( بەعصەوام بىو.ػ>=<6صاصەهغێ و جا صامەػعاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لە)

ی بؼووجىەوەی یۆقيبیری و ؾەعباػ ع  یەوش ی هاوزۆو چالهیع  /صووەم

 ی ئیؿالمییپەیىەهضی

 ەوش ی هاوزۆع  -9

ػاهایاوی  َەعوەوى پێكتر ئاماژەمان پێضا، ػۆعبەی ؾەعهغصەواوی ئەم پاعجە   

امیاعیی بۆ ع یی و ڕ ئایینی بىون، ئەمەف لەكۆهاغی ئاقىغاصا گغؿتی واعگێ

ووەوە هەمىوىعحی ع ووی ئاؾخەهگ هغصەوەو لەو ع صعوؾخىغصو ئەو پاعجەی بەعەو 

ؾەعهغصەواوی ئەو  یێخەوە بۆ هەم ئەػمىوهیڕ ، َۆواعی ئەمەف صەگە2َەبىو 

 بىاعەصا پێكىەیان هەبىو. یضا، چىهىە لەوڕ واعگێ امیاعیی وع لەبىاعی  ،پاعجە

 :اگەیاهضوی بؼووجىەوەی پەیىەهضی قىوعا پێىهاث لەع لەؾەعەجای    

، عەكیض، 8ەخمان هەوعەس ی، خاجی عەباؽ، مەال لىكمان هەػیغی ڕڕ )عەبضو 

                                                 
 
ۆژهامەی ع  ،ۆژاوی بەعگغی ع ئەعقیفی . 46مىحؼ عً الحغهت الاؾالميت في هغصؾخان العغاق، م -1

 ػ(.2/1/4004)، (20)ژماعە  ،هۆمەڵ
 .20ع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، ممجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿا -2

پاعجێيی هىێی صعوؾخىغص بەهاوی  و مەل لىكمان هەػیغی صواجغ واػی لەبؼووجىەوەی پەیىەهضی َێىا -3

چىهکە هەؿامبىو، کاعێکی هاپەؾەهضی عای مامۆؾخا کغێکاع: بەڵم َەع ػوو پىوایەوە.  (حىهضوڵاڵ)

 ئەزالكیص ی لێضەعکەوث..
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، ئاػاص عەػیؼ6عەبضولجەباع، قێش جاَیر عەبضولىەعیم
قىوعا ئەم واعاهەی  ،(2

 ئەهجامضا:

ی یخە قەععییەوان بەؾەعپەعقخهغصهەوەی كىجابساهەیەوی ػاوؿ - ؤ

 خمان هەوعەس ی.ڕڕەعەبضو 

 زۆهاؾاهضن بەخؼبە وىعصییەوان. - ب

ێىسغاوی واعی ئیؿالمیی و ئەهجىمەوی ع زۆهاؾاهضن بەخؼبی صەعىەو  - ج

و صامەػعاوە جۆعاوجۆعەواوی  8ش ی ئیؿالمیی لەعێراقڕ بااڵی قۆ 

 خيىمەحی ئێران.

 زۆهاؾاهضن بەجەماوەع. - ص

                                                 
 
ۆهەواوی ڕ عصوماوی قاعی مەعیىان لەلیەن فۆ لەب ػ(9172)ی ڵؾا ،عیمقێش جاَیر عەبضولىە -1

 خىىمەحی عێراكەوە هىژعا. 
زىێىضوی ؾەعەجایی و هاوەهضی  ،لەؾلێماوی لەصایىبىوە ػ(9126)ی ڵؾا ،ئاػاص عەػیؼ بەعػهجی -2

 و  لەؾەعەجای َەقخاواهضا چىوە قار ،اوو بەجىاها بىو ڕ واصعێيی َەڵؿى  ،جەواوهغصووە

لەئەهجامی بۆعصوماوی قاعی  ،اگەیاهضنع ەیىەهضیضا بىوە بەعپغس ی هىوؾیىگەی پەوەی لەبؼووجى

گۆڤاعی  ،قەَیضاهضا ڵلەگە .هىژعا ػ(1/6/9172)عۆژی  ،ۆواواوی عێراكەوەڕ مەعیىان لەلیەن ف

 . 22-22ٌ ػ(،9177)واهىووی صووەمی  (،9)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە
قێش مدمـضی بەعػهجی و مامۆؾخا عبضالغخماوی  َەع یەک لە مامۆؾخاعای مامۆؾخا کغێکاع:  3

هەوعەس ی و مەال ئەبىبەکغ نضصیلی ببىهە ئەهضامی ئەهجىمەوی بااڵ کە َەع َەمىویان قیعەبىون بە 

یل  9<<6ؾەعپەعقتی مدمـض باكغ الحەکیم بىو. ئەم س ێ بەڕیؼە ئەوەهضی ػاهیاعییم َەیە جا ؾاڵی 

 وجىەوەی ئیؿالمیكماهبىون!!مىوجەیان َەع بەعصەوامبىو!!! لە قىعای بؼ 
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 ی66( س ێ وۆهگغەی بەؾذ، وۆهگغەی یەهەمی لە )ػ>=<6ئەم پاعجە جا ؾاڵی )   

ابەعی گكتی ڕ جێیضا قێش مىخەممەص بەعػهجی بە ػ( بەؾذ و:=<6ئابی 

( لەو پۆؾخەصا مایەوە، لەو ؾاڵەصا ػ;=<6، هاوبغاو جا ؾاڵی )6َەڵبژێغعایەوە

لەوۆهگغەی صووەمضا لە  ( چىوە ئێران و2لەجیف واژەیی )بەعػهجیـقێش عەبضول

ەصا )مەال مەخمىص غ هگکۆ ، لەو 8غعاێابەعی گكتی َەڵبژ ڕ ػ( بە;=<6ئەیلىلی ی 2)

بیاعە( بەئەهضامی  یئاػاصی، ئەبىبەهغ ؾضیلی( بەئەهضامی قىوعاو )مەال عەلی

 .9مەهخەبی ؾیاؾیی َەڵبژێغعان

                                                 
 
، (2)ژماعە  ڵ،عۆژهامەی هۆمە ،ئەعقیفی بیرەوەعییەواوی عۆژاوی بەعگغی  ،ئاواث هىێؿخاوی -1

 .ػ(92/7/4009)
 ػ(9124)ؾاڵی  ،ی قێش عەبضوڵاڵ بەعػهجیڕ ەجیف هى ـلەجیف واژەیی: قێش عەبضوللـقێش عەبضول -2

ئیجاػەی مەلیەحی وەعگغجىەو لەؾەع  ػ(9122)ی ڵؾا ،لەصایىبىوە ڕ ەصاوێی قاعباژێڕ لەگىهضی هى 

ٌى الفله(صا وەعگغجىە، نواهامەی ماؾخەعی لە )اڕ ب ػ(9122)زىێىضن بەعصەوام بىوە جا ؾاڵی 

اگەیاهضوی ع جا  ی ئیؿالمیی ویابەعی بؼووجىەوەی پەیىەهضع ە قار و بىوە و چى  ػ(9172)ؾاڵی 

قەقەمی بؼووجىەوە  عەم و پێىجەم ولەهۆهگغەی چىا ،بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەو پۆؾخەصا مایەوە

بۆوان  ێگەی هێىان مهاباث وڕ لە ػ(49/2/9116)لە  ،بژێغعاوەجەوەڵبەئەهضامی مەهخەبی ؾیاس ی َە

لەجیف ـً لەژیان و زەباحی مامۆؾخا قێش عەبضولێپەیڤ :واهەڕ ب .ل گیاوی ؾپاعصێمبۆ بەواعەؾاحی ئۆج

 .(6/2/4000) ،ی یەهەمڵؾا (،21)ژماعە  ،نێگای یەهبىو ع عۆژهامەی  ،ێگای یەهبىونع ئا:  ،بەعػهجی
 . ػ(9172)عۆژژمێری  ،ئەبىبەهغی ؾضیلی -3

، (2)ژماعە  ڵ،عۆژهامەی هۆمە ،ئەعقیفی بیرەوەعییەواوی عۆژاوی بەعگغی  ،ئاواث هىێؿخاوی -4

 .ػ(91/2/4009)
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َەع لەو وۆهگغەصا قێش مىخەممەص بەعػهجی و چەهض هەؾێيی جغ بەئەهضامی 

 .6مەهخەبی ؾیاس ی َەڵبژێغعان

 ( هەؽ لەو ئەهضاماهە مەال<( هەؽ پێىهاجبىو، هە )62هىێ لە )قىعای    

 یاعصعا ئەم هىوؾیىگاهە صابنرێ:ڕ بىون، َەع لەو وۆهگغەصا ب

 هىوؾیىگەی واعوباعی وۆمەاڵیەحی. - ؤ

 ێىسؿتن.ع هىوؾیىگەی  - ب

 هىوؾیىگەی پەیىەهضییەوان. - ج

 هىوؾیىگەی ئیضاعەو مالیە. - ص

 اگەیاهضن.ع هىوؾیىگەی  -ٌ 

ەخمان ڕڕ بیاعە، عەبضو  ی)مەال عەلی :ضێً پێىهێنرا لەوۆهگغەصا وەؿ وَەع لە   

هەوعەس ی، مەال لىكمان هەػیغی، عەكیض، بەزخیاع، هاؿع، عەبضولىەعیم زاوی( و 

ێژهغصن لەگەڵ بەعپغؾە ئێراهییەوان هێرعان بۆ هەػەصە، و بەمەبەؾتی وجى 

 (و مەهخەبی مىهخەػیغی ومغهؼ بؼعگ اؾالمیوەؿضی هاوبغاو لەالیەن هىێىەعی )

پێكىاػییان  ،بەعپغس ی میدىەعی مەعیىان ؛ەعپغس ی كەعاعگاو ئەخمەص هەعیمب

 ییەوە.ڕ ایان گۆ ڕ لێىغاو بیرو 

                                                 
 
 .ػ(46/94/4002) ،ؾلێماوی ،قێش مىخەممەص بەعػهجی ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1
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( ػ>=<6وۆهگغەی ؾێیەمی بؼووجىەوەی پەیىەهضی لە)واهىووی صووەمی    

ۆگغامی هاوزۆ، ئەهجىمەوی بااڵی غ ەوو پڕ ای پەؾەهضهغصوی پەیڕ بەؾتراو جێیضا وێ

 ە:عاو پێىهاجبىو لغ قىوعا َەڵبژێ

 ابەعی گكتی(.ع قێش عەبضوهللجیف واژەیی ) -

 ابەعی گكتی(.ع بیاعە )جێگغی  یمەال عەلی -

 مەال مەخمىص ئاػاصی )ئەهضام(. -

 اػی )ئەهضام(.ع مىخەممەص  -

 .6قێش ئەهىەع جۆؿیم باصیىاوی )ئەهضام( -

 ؾەعباػی  ۆقيبیری وع  یچالهی -4

ەوە هەوجە هىاهضوی یاگەیاهضهیع بؼوجىەوەی پەیىەهضی، َەع لەؾەعەجای    

اگەیاهضن صامەػعێنراو گۆڤاعی )ئاؾۆی ع ۆقيبیری، هىوؾیىگەی ع ی یچااله

 یگغهگی ،ؿەعمىصە اڤەی كىعئان وع ای ڕ ، ئەم گۆڤاعە وێ2ئیؿالم(ی صەعهغص

امیاعی صاوەو لەو باعەوە چەهض وجاعێيی هىوؾیىە، َاوواث بابەحی ع بەبابەحی 

                                                 
 

 .42م(، م9172آػاع ) –، قباط9(، الؿىت 2باع هغصؾخان، مجلت )ئاڵی ئيؿالم( العضص )از -1
 .22ٌ ،َەژاع خاجەم: َەمان ؾەعچاوە -2
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ث بەئاؿغەجاوی لەزۆگغجىەو چاالهییە جایبە وۆمەاڵیەحی و مێژوویی و ئەصەبی و

جۆعاوجۆعەواوی پاعجەهەی باڵوهغصۆجەوە
6. 

ەاڵحی وىعصؾخان وۆ ع ئەم پاعجە لەقاعەواوی     امیاعی و ع و ؾیمىاعی جایبەحی ڕ ۆَژ

 .2اوەڕ لەبۆهە جیاواػەواهضا ئاَەهگی جایبەحی گێ ی ؾاػصاوەویجەماوەع 

پاعجە َەع لەؾەعەجای واعی  جەی )عەلی باپیر( ئەمى ووی ؾەعباػییەوە بەگڕ لە   

ێىسغاوێيی ئیؿالمیی ع وای بەچەن َەبىوە، پێیاهىابىوە َەع ڕ یضا بیێىسغاوەع 

، بەاڵم بەقێىەیەوی هغصەیی لە 8ی بەَێز َەیەیلەصژی بەعـ واعبياث پێىیؿخ

ی ئەم پاعجە پێىهێنرا، هە بە )لەقىغی كىعئان( یػ( باڵی ؾەعباػ :=<6/</69)

بیاعە بەعپغس ی ئەم باڵە ؾەعباػییە بىو  ییهاوػەصصەهغێ و مەال عەل
، لەقىغی 9

 كىعئان بەؾەع چىاع َێزصا بەم قێىەیە صابەقىغا:

                                                 
 
َەمان  ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب (،ئاؾۆی ئیؿالم)گۆڤاعی  یگغهگیو ۆن ع هاوە ی ػیاجغ  یبۆ ػاهیاعی -1

  .21-22ٌ، ؾەعچاوە
ۆژی ڕ لە :هىوؾیىیەحی ،ػماهداڵی بؼووجىەوەی پەیىەهضی ؛ڤاعی ئاؾۆی ئیؿالمۆ ی گ(4)ژماعە  -2

ی یێيی مىؾىڵماهاهە بەبۆهەی بیرەوەع ڕ هۆ  ػ(47/2/9172) کۆچی(/ 9202)ی عەمەػاوی (2)

ەصا مامۆؾخای جێىۆقەع قێش ڕ هە لەم هۆ  ،كىجب ؾاػهغا قەَیضبىووی مامۆؾخای قەَیض ؾەیض

ی ڵؾا (،4)ژماعە  ،واؾێتی َەواڵەوان :ەواهڕ ب .ص بەعػهجی وجاعێيی گغهگی جیا پێكىەقىغصمەمەخى م

 .1ٌ (،ػ9172ن/ 9202) ،صووەم
 .22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،مەص عەػیؼمخەى خىؾێن م -3

 .ػ(2/1/4004)، (20)ژماعە  ،عۆژهامەی هۆمەڵ ،ئەعقیفی عۆژاوی بەعگغی  -4
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 قاعباژێغو ؾلێماوی. َێزی زالیض بۆ هاوچەی پێىجىێً و -

 قاعەػوعو گەعمیان. َەڵەبجەو َێزی ؾەالخەصصیً بۆ هاوچەی َەوعامان و -

 عی بۆ هاوچەی َەولێر.یَێزی قاؿ -

 .6هەعوىن ۆ كەعەصار وَێزی ؿاعوق ب -

ئەم پاعجە صوای پێىهێىاوی لەقىغی كىعئان چەهض باعەگایەوی هغصەوە، باعەگای    

ؾەعەوی لەگىهضی )بۆؾيان(ی قاعباژێغ بىو، َاوواث باعەگا لە )مەلەوان، بغالە( 

، َەعوەَا باعەگایەهیان لەگىهضی )بێخىف( هؼیً هاوچەی ؾەعصەقذ 2نصاهغا

، لەو هاوچەهەوە هەوجىە 8( البغاػ;=<6ئەیلىلی  ی62)صاها، ئەم باعەگایە لە 

صژی خيىمەحی عێراق، بۆ همىهە لەماهگی ئایاعی  یؾەعباػی یئەهجامضاوی چاالهی

( پێكمەعگەواوی بؼووجىەوەی پەیىەهضی لەهاوچەی َەولێر چەهض ػ>=<6)

 .9چاالهییەوی ؾەعباػییان ئەهجامضاو گىعػی واعیگەعیان لەبەعـ وەقاهض

                                                 
 
 ،یەمێە، بەش ی ؾیعییبؼووجىەوەی ئیؿالمیی واحبێيی قەععی و ػەعوعەجێيی واك: باووی ئىؾامە -1

 .92ٌ ػ(،9112) یئاب (61)ژماعە  ،گۆڤاعی حەماوەع
 .ػ(46/94/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی حەماوەع لەگەڵ قێش مىخەممەص بەعػهجی -2

 .ػ(9172)ۆژژمێری ع  ،ئەبىبەهغی ؾضیلی -3
 .2م(، م9172، الؿىت الاولى، آًاع )2مجلت )ئاڵی ئيؿالم( العضص  -4
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هاعصوی مەؿغەػەی پێكمەعگە بۆ  ،بەَێزبىووی بؼووجىەوەی پەیىەهضیلەگەڵ    

ای واعی ؾەعباػی، ئەعهێيی ڕ هاوچە جۆعبەجۆعەوان ػیاصیىغص، ئەو مەؿغەػاهە وێ

هاؾاهضوی بؼووجىەوەی پەیىەهضی  واعی جەماوەعی و صیىەیان بەجێضەَێىا، هە

هضاهیان بۆ بەعـ و َا یبىو بەجەماوەعو َۆقیاعهغصهەوەی زەڵيی لەؾخەمياعی

پكخگیریىغصوی زەباحی چەهضاعی ئیؿالمیی، لەوباعەوە  بەقضاعیىغصن و

( ژماعەیەن ػ>=<6 خىػەیغاوی ی:6لە )" :ئەبىبەهغی ؾضیلی هىؾیىیەحی

پێكمەعگەی لەقىغی كىعئان گەقدێىیان بۆ هاوچەی وۆیە صەؾخپێىغص، ئەم 

ىەوە ( گەیكدػ>=<6جەممىػی  ی:6گەقخە هؼیىەی ماهگێيی زایاهضو لە )

لەگەقخەهەصا گىهضەواوی )ؾىس ێ، گۆمەقین، َەواعی  ،)مەلەوان(

ەف، ئەؾىەهضەع ع قازەپیؿىە، َەواعی بایؼاػا، ؾماكە، ئۆمەعگىمەث، واوی 

كؿەیان بۆ  وبەگی، مامەڵیس ی( بەؾەعهغایەوەو گىهضوكیىەوان وۆصەهغاهەوە

 .6صەهغا

 ی ئیؿالمیییپەیىەهضییەواوی بؼووجىەوەی پەیىەهض /ؾێیەم

ی وىعصؾخان، بەگىجەی قێش مىخەممەص بەعػهجی یلەؾەع ئاؾتی هاوزۆ    

ی هیكخماهیی یی صۆؾخاهەیان لەگەڵ یەهێخی(ەوە پەیىەهضػ;=<6لەؾاڵی )

                                                 
 
 .ػ(9172)ۆژژمێری ع  -1
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( ػ;=<6 یئاب ی<ۆژی )"ع  :، لەوباعەوە )ئەبى بەهغی ؾضیلی( هىؾیىیەحی6َەبىو 

ی 26لە )" :َەعوەَا هىؾیىیەحی ".چىهەجە گىهضی ئەقيان بۆ ؾەعصاوی یەهێتی

( جەالٌ جاڵەباوی َاجۆجە ؾىەو لەگەڵ قێش ػ;=<6حكغینی یەهەمی 

ێىەوجً ع بیاعە وۆبىهەجەوەو لەهێىاهیاهضا  یمەال عەلی مىخەممەص بەعػهجی و

ی یی یەهێخی( ؾەعهغصایەجػ>=<6قىباحی ی =2ۆژی )"ع َەعوەَا  ".بەؾترا

ی ییەهێخکە جێیضا  ،ییبؼووجىەوەی پەیىەهضهاعصووە بۆ ماهیی هامەیەوی یهیكد

صیاعە بەع لەو مێژووە  .2"ماهیی بەؿەعمی صاهیىا بەبؼووجىەوەی پەیىەهضیضایهیكد

پەیىەهضی، چىهىە لەؾاڵی  یهاوۆوی هەوجبىوە هێىان یەهێتی و بؼووجىەوە

( 8) ،( واجێً مەؿغەػەیەوی پەیىەهضی هەوجە بەعصەم َێرش ی یەهێتیػ;=<6)

وىژعاو چەهض بغیىضاعێىیان َەبىو 
8. 

ئەوە  یبەپەیىەهضی لەگەڵ پاعجە وىعصؾخاهییەواوی جغ، جەنها ػاهیاعی ؾەباعەث   

( لەگەڵ )صهخۆع عەلی وىێذ( ػ;=<6ئەیلىلی  ی2ۆژی )ع  لەبەعصەؾخضایە هە

ێژهغاوە صەعباعەی پەیىەهضییان لەگەڵ و ذ وجى ؿهىێىەعی خؼبی ؾۆؾیالی

ئەوجۆ  یػاهیاعی ،، جگە لەیەهێتی و ؾۆؾیالیؿذ9بؼووجىەوەی پەیىەهضی

                                                 
 
 .ػ(46/94/4002) ،ؾلێماوی ،هاوبغاو ڵاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەچ -1
 .ػ(9172)ۆژژمێری ع  -2
 .ػ(92/7/4002) ،عەلی باپیر ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -3

 ؾەعچاوەی پێكىو. -4
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بەعصەؾخضا هییە، هە بؼووجىەوەی پەیىەهضی لەگەڵ پاعجەواوی صیىەی لە

 وىعصؾخان پەیىەهضی َەبىوبێذ.

ی جىهضوجۆڵی لەگەڵ ئێران َەبىو، یلەؾەع ئاؾتی صەعەوە، ئەم پاعجە پەیىەهض   

ۆژەی غ (ەوە ئێران پػ2=<6، لەؾاڵی )6صەهغا لەالیەن ئەو واڵجەوە وۆمەوی

ی عێراقی بيیاصها، بۆ ئەو مەبەؾخە وۆهغصهەوەی ئۆپۆػؾیۆوی ئیؿالمی

ەوجە ع ش ی ئیؿالمیی لە عێراق( پێىهێىا، ؾەعجەم ڕ )ئەهجىمەوی بااڵی قۆ 

، واجێً بؼووجىەوەی پەیىەهضی 2ئیؿالمییە عێراكییەوان جێیضا بىوهە ئەهضام

، 8ە ئەهضام و بەپێىج هىێىەع بەقضاعیىغصو اگەیەهغا لەم ئەهجىمەهەصا بى ع 

ی ئێران و ئەو پاعجە لەالیەن و یپەیىەهض یضوجۆڵیئەمەف ئاماژەیەهە بۆ جىه

 ی جىهضوجۆڵی بەپاعجە ئیؿالمییە ئۆپۆػؾیۆهەواهەوە.یلەالیەوی جغەوە پەیىەهض

 



 

 

                                                 
 

 .20مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -1
 .22ٌ ،وەَەمان ؾەعچا ،ص هىعی باػیاویمەمەخى م -2

 .2ٌ ،بەش ی پێىجەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -3
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 مدووهابیس 

 9 لەقىغی ئیؿالمیی هىعص

 واهینیڕیضو جێص صعوؾدبىون و  /یەهەم

لەقىغی ئیؿالمیی وىعص، یەهەم پاعحی ئیؿالمیی ئاقىغای چەهضاعە    

ی وىعصؾخان، صەعباعەی ؾاڵی صامەػعاهضوی ئەم پاعجە صوو بۆچىون لەباقىعو 

عجە اػ( بەؾاڵی صامەػعاهضوی ئەم پ9=<6َەیە، َەهضێ لەجىێژەعان ؾاڵی )

( بەواحی ػ6=<6، بەاڵم بۆچىووی صووەم ؾەعەجای )قىباحی 2صاصەهێن

، بەو پێیەی َەڵگغی بۆچىووی صووەم لەو واجەصا 8صاصەهێذ یصامەػعاهضو

ەو لەهؼیىەوە و ووصاوەواهضا بەقضاعبى ڕ ی لەۆ ان ژیاوەو َاوواث زلەوىعصؾخ

صەعباعەی واحی صامەػعاهضوی  ئاگاصاعە، بۆیە بۆچىوهەهەی ئەو بەوعصجغ صەػاهین و

 ایً.ڕ لەقىغی ئیؿالمیی وىعص لەگەڵیضا َاو 

ێىسغاوە بەوۆمەوی و بەعهامەی ع بەگىجەی )هەوقیروان مؿخەؿا ئەمین( ئەم    

)عەباؽ قەبەن، قێش  :گەیەهغاو صامەػعێىەعاوی بغیخیبىون لەاع ران لەجاعان ێئ

                                                 
 

صەبىایە هىوؾەع لەقکغی ئیؿالمی بسؿخایەجە پێل بؼوجىەوەی پەیىەهضیی  عای مامۆؾخا کغێکاع:  1

 چىهکە ئەویان پێكتر بە چەکضاعیی َاجۆجە مەیضاهەوە.

چاپی ، اوی جایەع خەمەمینڕ گێوەع  ،هەواهیانىڵمابغا مىؾ بێضەؾەڵجە هىعصەوان و ،حەماٌ هەبەػ -2

مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في  .964ٌ ػ(،9117) ،ؾلێماوی ،یەهەم

 .21هىعصؾخان، م
 .409ٌ ػ(،9117) ،ؾلێماوی ،چاپی ؾێیەم ،وان یەهتری ئەقىێننەپەهج -3
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هەس ی یەهەمی ئەم پاعجە )عەباؽ  ،6كاصع ؾۆجىەیی، مەال خؿێن ماعۆوس ی(

مین بىوە، پاقان بۆجە یبىو، هاوبغاو ماوەیەن ئەهضامی ئیسىان مىؾل قەبەن(

لەگەڵ  یپێكمەعگەو صواجغیل لەؾەعصاوی لیبیاو ؾىعیاو ؾعىصیەصا صۆؾخایەجی

 .2ش ی ئیؿالمیی ئێران پەیضاهغصڕ ؾەعاوی قۆ 

ؾعىص عەبضولخالم( لەقىغی ئیؿالمیی، بەپلەی یەهەم ەوای )مڕ بەاڵم بەب   

ش ی ڕ كەػافی( لەو واجەصا بەقۆ  ی لیبیاصا بىو، چىهىە )مىعەمەعیلەژێغ واعیگەع 

ئێران ؾەعاؾیمە بىو، لەالیەوی جغەوە هاوبغاو َەع لەػووەوە ؾۆػێيی بەعامبەع 

                                                 
 

یسىاهاهە بىو کە لە عای مامۆؾخا کغێکاع:  عەبباؽ قەبەک )کە بە زؼمەحی گەیكخىوم( زۆی لەو ئ 1

صا لە ئیسىان جیابىوهەوە. ئىؾامەی کىڕی لە لیبیا صەیسىێىض، ئەو پەیىەهضییەکاوی :;<6ؾاڵی 

عێکسؿدبىو. ئێؿخا لە هەمؿایە. ئێران ئەوکاجە پەلەی صعوؾخکغصوی گغوپێکی ؾىهنی بىو، بۆیە صاواکەی 

ىهضی ؾۆجکەی ؾىصعاف بىو، كەػافی ػوو وەاڵمضایەوەو یاعمەحی ئەماهیضا.. خاجی كاصع زەڵکی گ

عەقایغبىو، پێكتر پێكمەعگەی قۆڕش ی ئەیلٌى بىو. مەال خؿێنی ماعۆوس ی ػاهایەکی صەعیاواوی ػاوؿتی 

قەععی بىو )بە زؼمەحی گەیكخىوم( جگە لە كىعئان، ؾەخیخی بىزاعی لەبەعبىو لەگەڵ صەیان مەجنی 

و لەبەع کىقخنی مىبەقكیرێکی ػاوؿخییە قەععییەکاهضا، لە ئەؾڵضا زەڵکی باکىعی کىعصؾخاهە

مەؾیخی َەاڵجبىوە باقىعو پاقان مەال مؿخەؿا باعػاوی کغصبىویە عاوێژکاعی صینی زۆی، مەال خؿێنی 

ماعۆوس ی عەكیضەی بە مەال مؿخەؿا ووجبۆوەو بۆی هىؾیبۆوە، مەال خؿێن صەیـەعمىو 

ىو، صەعس ی صەوجەوە، لەؾەعەمەعگیكییضا بیرم زؿخۆجەوە. مەال خؿێن صواجغ لە کەعەج هیكخەجێب

 جەمەوی لە ؾەص ؾاڵ بەعەوەژووعەو عەهگە َێكخا مابێذ وهللا اعلم.

 .409ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
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بىو، ػۆعجاع وۆمەوی بۆ پاعجە وىعصؾخاهییەوان صەهاعص، صەعەهجامی وىعص َە

ئەوە كەػافی صەیىیؿذ بؼووجىەوەیەن لەوىعصؾخان صعوؾدبياث
6. 

لەصعوؾخىغصوی  اناؾخەوزۆیع ۆڵی ع ێىمایی ئێران ع  وای ئێمە وۆمەوی لیبیاوڕ بەب   

هغا، لەالیەن َەعصوالوە وۆمەوی و پكخگیری صە لەقىغی ئیؿالمیی وىعص بینی و

ووی ڕ ای وۆمەوی ماصصی لەڕ لیبیا چەن و جەكەمەوی پێضا، ئێراهیل وێ

 هغص. ؾیاؾییەوە واعئاؾاوی ػۆعی بۆ

ئەم پاعجە پێىهاجەیەوی هاجۆعو پێىەوە هەگىهجاوی َەبىو، لەؾەعەجاصا لەؾەع    

بەَاهضاوی ئێران صامەػعا، َیچ بىەمایەوی ئایضۆلۆژی و  بىەمای بەعژەوەهضی و

پكذ صامەػعاهضوی ئەم پاعجەوە هەبىو، بەمەف ببىە همىوهەی ێىسغاوەیی لەع 

 .2ؿپلینیپاعحی بێ ص

ئەم پاعجە لەماوەیەوی هەمضا جىاوی ژماعەیەوی ػۆع چەهضاع لەصەوعی زۆی    

ێخەوە بۆ ئەو جیاوگ ڕ وۆبياجەوەو چەهضیً باعەگا بياجەوە، ئەمەف صەگە

 لە: نبغیخیبىو  )امخیاػ(اهەی صەصعایە َەع چەهضاعێً هە

 پاعەی ماهگاهەی ئەصعایە. -

                                                 
 
 .ػ(92/94/4002) ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاو -1

 ،ياعێفاجذ هغ  .21مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -2

 .22ٌ، اوەَەمان ؾەعچ
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 چەوی هىێی ئەصعایە. -

زۆیص ی بەئاػاصی لەؾەعاوؿەعی  ئەیخىاوی ماڵ و زێزاهەهەی بباث بۆ ئێران و -

 ێخەوە.ڕ ئێراهضا بؿى 

 .6ی خيىمەحی عێراق هەواثڕ قە -

بەقێيی لەقىغی ئیؿالمیی پێىهاجبىو  صەبێذ ئەوەف لەبەعچاوبگغیً، هە   

ەواوی جغ هە هاعصبىیاهىە هاو لەقىغی ئیؿالمیی، جا لەزەڵيی پاعجە وىعصؾخاهیی

، ئەمەف لەپاڵ ئەو 2لەواحی پێىیؿذ ؾىصیان لێىەعگغن  لەوێ بژیً و

بىوە َۆواعێيی  ،جیاوگاهەی پێكمەعگەی لەقىغی ئیؿالمیی َەیبىو 

 یەوە بێ چۆهییەحی.یووی چەهضێخڕ گەقەهغصوی زێرای پاعحی هاوبغاو لە

(ی مىینا ؾبیل امللەقىغی ئیؿالمیی وىعص لە )واهینی ڕؾەباعەث بەصیضو جێ   

لەئاماهجەواوی لەقىغی ئیؿالمیی " :باڵوهغاوەی جایبەحی پاعحی هاوبغاوصا َاجىوە

ئەویل بەؾەملاهضوی ئەو  هضا،ی مىؾىڵماهایوىعصاهە لەهێى یەهێخ ییەهێخی ،وىعص

ا ئەواوی جغیص ی مؿۆگەعهغصووە، ئەو ماؿەی هە بغ  ماؿاهەی هە ئیؿالم بۆ وىعصو

                                                 
 
ئەمە عاؾذ هییە.  عای مامۆؾخا کغێکاع: .404ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هەوقیراون مؿخەفا ئەمین -1

 مەبەؾتی ئەماهیل صژایەحی بەعـ بىو.
 ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ مەؾعىص عەبضولخالم .404ٌ و،ؾەعچاوەی پێكى  -2

 .ػ(92/94/4002)
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 :گەیەوی جغصا َاجىوەڕ لەب .6"ؿاعؾەوان پێی قاصن جىعن و ؾىڵماهە عەعەب وى م

پێىیؿخە  ،وان لەهیكخماوی زۆیاهضاڕەَەعوەن چۆن ئەو بغایاهە ؿەعماه"

 .2"وىعصیل ؾەعوەعی هیكخماهەهەی زۆی بێذ

َەع  گىماوی جیا هییە ئەم ئاماهجاهە گەلێً صعوؾتن، بەاڵم ئازۆ پاعجێً هە   

ی یَاوواع  لەالیەن واڵجێيی هەیاع بەم زىاؾخاهەوە وۆمەوی و لەؾەعەجاوە

ی ئەو واڵجە صەعبچێذ؟! لەقىغی یصامەػعاهضوی هغابێذ، صەجىاهێذ لەبەعژەوەهض

ئیؿالمیی هەوجۆجە هێىان ئەو بەعصاقەوە، ؾەعەهجامیل ئەو زىاؾخاهەی 

 هەَێىایەصی و َەڵىەقایەوە.

    صپەیىەهضییەواوی لەقىغی ئیؿالمیی هىع  /صووەم

 پەیىەهضییەواوی لەئاؾتی هىعصؾخاهضا -9

لەقىغی ئیؿالمیی لەجاعان صامەػعا، پاقان لەس ێ هاوچە )بەعی مەعگە،    

، َەع لەؾەعەجای واعهغصهیاهەوە 8ؾەعگەڵى، خاجی مامەهضە( باعەگایان صاهابىو 

ػۆعبەی پاعجە وىعصؾخاهییەوان زەڵيی زۆیان هاعصبىوە هاو لەقىغی 

ماهیی هغص، یهیكد یؾەعوبەهضەصا ئێران صاوای لەیەهێخی ئیؿالمییەوە، َەع لەو

هە واعئاؾاوی بۆ لەقىغی ئیؿالمیی بياث، لەبەعامبەعیكضا ئێران واعئاؾاوی بۆ 

                                                 
 
 .966ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،حەماٌ هەبەػ -1

 .962-966ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2

 .426ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هەوقیروان مؿخەفا -3
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جەی )هەوقیروان مؿخەؿا ئەمین( لەقىغی ئیؿالمیی ى یەهێتی صەواث، بەگ

 بەڵێيیان بەیەهێتی صابىو واجێً َاجىە هاوچەهە:

 ی زەڵً.صەؾذ هەزەهە هاو واعوباع  -

 یؼەواوی زۆیاهضا وەعهەگغن.ڕ هەؾاوی گىماهلێىغاو لە صوژمىاوی یەهێتی و -

 .6یەهێتی بضەن بۆ گىێؼاهەوەی چەن ییاعمەجی -

ؾىغجێری  یعەباؽ قەبەن پەیىەهضییەوی صۆؾخاهەی لەگەڵ جەالٌ جاڵەباهی   

وىعصؾخان َەبىو، لەؾەع ئەماهەحی ئەو َاجىە  یماهییهیكد ییەهێخی یگكخی

(ی یەهێتی 6ی للی )ڕ )مەؾعىص عەبضولخالم( هە لەو واجەصا واعگێ ،ؾخانوىعص

بىوە، بەهاوی جەالٌ جاڵەباهییەوە چۆجە الی لەقىغی ئیؿالمیی و لەصیضاعێىضا 

                                                 
 
عای مامۆؾخا کغێکاع:  ئەم صاڕقدىە زۆی چەواقەکاعاهەیە، یەکێتی  .404ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

?ی ئەو چەکاهەی بۆیان صێذ بضعێخە 29ـ صەبێذ لە 6کغصی بە ؿەعػ لەؾەع لەقکغی ئیؿالمی کە 

ک پێكمەعگەی یەکێتی كبىوڵ بکەن لە هاو زۆیاهضا )بۆ گێلکغصوی بەعامبەع ـ َەهضێ2یەکێتی. 

صەیاهىوث: ئەم پێكمەعگاهەی صەیاهىێریىە الی ئێىە هىێژزىێنن و مىهاكەقە لەؾەع ئیؿالم صەکەن و 

هاماهەوێذ لەهاوماهضا بً(!. َەمىویان زەث مایل بىون و لە کاحی جەهگی هێىاهیاهضا َەع ئەماهە 

گغث و پێكمەعگەکاوی لەقکغی ئیؿالمییان کىقذ. لە زۆقیان ػۆع کىژعا، لەواهە  باعەگاکاهیان

ەهضیـ کە ؿەعماهضە بىو.  نەالحی مَى
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ئێمە لەقىغی ئیؿالمیمان لەؾەع ئەماهەحی مام "عەباؽ قەبەن پێیىجىوە: 

 .6"جەالٌ هاعصە وىعصؾخان، ئێىەف ئاگاجان لێیان بێذ

 ؾەع بەو قێىە هەمایەوە، هاوۆوی هەوجە هێىان یەهێتی و یاهە جایپەیىەهضئەم    

َاجنی َەعصوالو هەماوی لەقىغی ڕ لەقىغی ئیؿالمیی، وۆجاییەهەش ی بەقە

امیاعیی لێىەوجەوەع ئیؿالمیی لەؾەع قاهۆی 
2. 

ی هێىان لەقىغی ئیؿالمیی و خؼبی ؾۆؾیالیؿذ، یؾەباعەث بەپەیىەهض   

ۆوە صیىە، بەواجایەوی جغ َەهضێ جاع پەیىەهضییەوی صاهكاوی بەز َەڵىكان و

ئەو هامەیەی عۆژی صەهغێ  ،ەو َەهضێ جاعیل صوژمىياعاهەو صۆؾخاهە بى 

خؼبی ؾۆؾیالیؿذ ئاعاؾخەی  ەوەلەقىغی ئیؿالمیی( لەالیەن 6=<6/=/26)

ن لەؾۆؾیالیؿذ صەهەن، چىهىە هەیاهخىاهیىە صجێیضا صاوای لێبىع  هغاوەو

عگەیەهیان بىەن جا پێی بچىە ئێران، بەهمىوهەی پؿىڵە بۆ چەهض پێكمە

ی صۆؾخاهەیان یی صۆؾخاهە صابيێین، چىهىە هاگىهجێذ ئەگەع پەیىەهضیپەیىەهض

هامەی جغی  ، بەَەمان قێىە لەصوو 8هەبىوبێذ ئەو صاوایەیان لێبىغصهایە

و و هێىان َەعص یئاڵۆػی لەقىغی ئیؿالمیی بۆ خؼبی ؾۆؾیالیؿذ، هاوۆوی و

                                                 
 
 .ػ(92/94/4002) ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاو -1

ىەقاهضهەوەی لەقىغی ڵپغۆؾەی َە ی هێىاهیان وڕ بەصعێژی باؽ لەقە ،ی ئەم باؾەصایلەهۆجا -2

 صەهەیً. ئیؿالمیی
 .227ٌ ،م ب. ف، ب. ،بەعگی صووەم ،ۆژژمێری پێكمەعگەیەنع  ،خمىصەص خاجی ممەمەخى م -3
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اصەی چەهىغصن و ع بەقێىەیەن صەعصەهەوێذ واع گەیكخۆجە  پاعحی هاوبغاو

 .6َەڵيىجاهە ؾەع باعەگای لەقىغی ئیؿالمیی

 پەیىەهضییەوان لەئاؾتی صەعەوەصا -4

ێىمایی و بەوۆمەن ع پێضا، لەقىغی ئیؿالمیی لەژێغ  َەعوەوى پێكتر ئاماژەمان   

ە ژێغ و ی َەڵىێؿذ و چاالهیضا هەوجبى و ی ئێران صامەػعا، لەجەوایَاوواع  و

ی ئێران یَەژمىوی ئێران، بەصعێژایی جەمەوی ئەو پاعجە هەیخىاوی زۆی لەپاقيۆیەج

ۆڵی ئێران َێىضە واعیگەعبىوە، هە صواجغ ع وای َەهضێ هىوؾەع ڕ ػگاعبياث، بەبع 

لەژێغ ؿكاعی ئێراهضا ئەم پاعجە َەڵىەقایەوە
2. 

بىو، لەالیەن َە صای پخەوی لەگەڵ لیبیایلەالیەوی جغەوە، ئەم پاعجە پەیىەهض   

 یجەكەمەوی صەهغا، مىعەممەع كەػاؿی ئەو واڵجەوە وۆمەوی صاعایی و چەن و

                                                 
 
 یەوەی لەقىغی ئیؿالمییلەلیەن مەهخەبی عەؾىەع  ػ(46/2/9174)عۆژی  ،هامەی یەهەمیان -1

جەكەهغصن  ای گلەیی صەعباعەی چەهىغصن وڕ جێیضا وێ هێرعاوە بۆ خؼبی ؾۆؾیالیؿذ و

ص مەمەخى م :واهەڕ ب ،ێژ هیكاهضەصاثو جى و و لەقىغ، ئاماصەیی لەقىغ بۆ گفخىگۆ لەچەهضاعەواوی 

ۆژی ع  ،هامەی صووەمیان .292ٌ ،بەعگی صووەم ،َەمان ؾەعچاوە ،خمىصەخاجی م

لەلیەن قێش كاصع هێراوە بۆ مىخەممەص خاجی مەخمىصو گلەیی ئەوەی لێضەواث  ػ(92/99/9174)

بەڵم باعەگای لەقىغی ئیؿالمی  ،لەهێىاهضا هەبىوە ەهیانیلەواجێىضا ئەوان َیچ صوژمىایەجی

َەعوەَا باؽ لەوە صەواث هە هێرعاوی زۆی  ،جىغاوەجەوەعو لەپەعر لەلیەن ؾۆؾیالیؿخەوە 

َەمان ، خمىصەص خاجی ممەمەخى م :هەاو ڕ ب ،باعەوە گفخىگۆی لەگەڵضا بياث وە جا لەوو هاعص

 .221ٌ ،بەعگی صووەم ،ؾەعچاوە
 .964ٌ ،ن ؾەعچاوەَەما ،حەماٌ هەبەػ -2
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بىو،  اوغ جێکش ی ئیؿالمیی ئێران واع ڕ واجەصا بەقۆ  ؾەعۆوی لیبیا، لەو

پەیىەهضییەوی جىهضوجۆڵی لەگەڵضا صامەػعاهضبىو، لەقىغی ئیؿالمیی ؾىوصی 

چەن و جەكەمەوی  ی بەعچاولەم پەیىەهضییە بینی و لەالیەن لیبیاوە ژماعەیەو

صعایە
6. 

 َەڵىەقاهضهەوەی لەقىغی ئیؿالمیی /ؾێیەم

ئەوەی لەقىغی ئیؿالمیی لەچەهض هاوچەیەن باعەگایان صاها، هەوجىە  صوای   

پێگەی  ،چاالوی، ئەو هاوچاهەف هە ئەوان باعەگایان لێضاها جمىجۆڵ و

ئەمین( صوای  یەهێتی بىو، بەگىجەی )هەوقیروان مؿخەؿای جمىجۆڵ و چاالهی

ان ڕ ئەوەی لەقىغی ئیؿالمیی جێپێی زۆیان لەهاوچەهەصا هغصەوە، وەوى خىهم

، ئەم خاڵەجە وای 2مامەڵەیان صەهغص، ئەم واعەیان بەصهەصاوی ئێران بىو 

( ػ2=<6یاعە لە )جەممىػی ڕ یاعی چەهىغصهیان بضاث، ئەم بڕ لەیەهێتی هغص ب

                                                 
 

عای مامۆؾخا کغێکاع:  .20مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي في هىعصؾخان، م -1

لەقکغی ئیؿالمی و عەبباؽ قەبەک زۆی پەیىەهضی لەگەڵ ػۆع لە کەؾایەجییە ئیؿالمییە 

ە ئیسىان ؾىوهىییەکاهیكضا َەبىو، لەگەڵ ػۆع لەواهەی کە پێکەوە ئیسىان بىون و ئەواهیل ل

صەعچىوبىون وەکى ؿلەییذ ؾامەڕائی )ػۆع جاع بە زؼمەحی گەیكخىوم( کە عابەعی )الکخلت الاؾالمیت( 

 بىو، َەعصوو کۆمەڵەکەف َاوپەیماوی یەکتربىون.
 .424ٌ ،پەهجەوان یەهتری ئەقىێنن -2
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ئیؿالمیی، صوای ئەوەی جێبەجێىغا، َێرقىغایە ؾەع باعەگاواوی لەقىغی 

 .6رایبەعگغییەوی هەمیان هغص، صەؾذ بەؾەع جەواوی باعەگاواهیاهضا گ

ئەم جێىكياهەی لەقىغی ئیؿالمیی َێىضە واعیگەع بىو، هە جاعێيی صی    

ی وىعصؾخان یامیاع ع چیتر ئەو پاعجە لەؾەع قاهۆی  هەیخىاوی َەڵؿێخەوەو

 .2چاالوی هەماو َەڵىەقایەوە

ی هێىان یپەیىەهض یباؾىغا، بۆچىووی ئەوەی َەیە، هە جێىچىهیای ئەوەی ڕ وێ   

َۆواعی  ،ی َەڵىەقاهضهەوەی بێذیەجڕ ئێران َۆواعی بىە لەقىغی ئیؿالمیی و

 ا وەوى گەلێيی زاوەن ػمان وصێخەوە بۆ صاهىەهاوی ئێران بەوىعصڕ ئەمەف صەگە

ێران مێژوو زان، َاوواث لەقىغی ئیؿالمیی ئاماصەهەبىو قاهبەقاوی ؾىپای ئ

ی خيىمەحی عێراق بياث، ئەمە ؾەعباعی ئەوەی صوای صعوؾخىغصوی ڕ قە

                                                 
 
 ،چاپساهەی جیكً ،بیرەوەعییەواوی ؾەهگاوی  :مەخمىص ؾەهگاوی  .426ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

مەخمىص  ،اهەصا ػیاوی گەوعەی لێىەوثڕ لەقىغی ئیؿالمی لەو قە ،924ٌ ػ(،4002) ،ؾلێماوی

 (70)و  مؼەلی (46)یەهێتی  و ەهە صەواث هە زۆی جێیضا بەقضاعبىوەڕ ؾەهگاوی باؽ لەكۆڵێيی قە

 .926ٌ ،بیرەوەعییەواوی ؾەهگاوی  ،ژێغؾەی صەؾىەوث َەبىو  (90)هالقیىىۆفی یەن لق و 
َەع چەهضە لەقىغی ئیؿالمیی  .426ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،مؿخەفا ئەمینهەوقیروان  -2

 وػ(9174)لەواعهغصن بەعصەوام بىو، بەڵم صەجىاهین ؾاڵی  ػ(9171)بەقێىەیەوی فەعمی جا ؾاڵی 

 ،َەمان ؾەعچاوە ،ياعێفاجذ هغ  ،جێىكياوی لەبەعامبەع یەهێتی بەهۆجایی هغصەیی ئەو پاعجە صابيێین

ٌ22. 



191                                      ابشووریكوردس تانویتئیســالمیهلڕه

ش ی ئیؿالمیی لەعێراق( لەالیەن ئێراهەوە، لەقىغی ڕ )ئەهجىمەحی بااڵی قۆ 

 .6ەجىغصەوە هە صاوۆوی لەو ئەهجىمەهە بياثع ئیؿالمیی ئەوەی 

 یی وامیاع ع ی لەگەڵ ئێران، وەوى َۆواعێيی یجێىچىووی پەیىەهض ،وای ئێمەڕ بەب   

جێىكياوی ؾەعباػی لەبەعامبەع یەهێخیی، پێىەوە قاهبەقاوی یەن بىوهە 

 َۆواعی َەڵىەقاهضهەوەو پىوواهەوەی لەقىغی ئیؿالمیی.

ەڵضان و    ەپاوی ڕ زۆی لەگۆ  یجێىكاوی لەقىغی ئیؿالمیی وىعص، واعیگەعی ؾەَع

 بغیخیبىو لە: وىعصؾخاهضا جێهێكذ هە

ەڵضاوی لەقىغی ئیؿالمیی، ئەو ب -6 ەوحی ع ۆچىوهەی الی بەقێيی ؾەَع

 یهیائیؿالمیی صعوؾخىغص، هە صەگىهجێذ لەگەڵ بىووی چەهض پاعحی عەمل

، َاوواث وۆمەڵێيی جغ 2وىعصی، پاعحی ئیؿالمیی چەهضاعیل َەبێذ

 پێچەواهەی ئەم بۆچىوهەیان لەمێكىضا چەؾپا.

                                                 
 
عای مامۆؾخا کغێکاع: َۆی پىوکاهەوی لەقکغی  .966-964ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،حەماٌ هەبەػ -1

ئیؿالمی وهللا اعلم هەبىووی کاصع بىو. بغایەکی بەڕیؼ کە زەڵيی ؾلێماوی بىو بەعپغس ی باعووجساهەی 

واػی لێهێىان و بىو بە )کۆمەڵی ئەههاع( لەگەڵماهضاو لە 8=<6لەقکغی ئیؿالمی بىو َەع ئەو کاجە 

هیكخەجی بىو، صەیىوث هەؿەعمان هییە بۆ پاؾەواهێتی مەشجەبەکەف! عەبباؽ قەبەک و  مەعیىان

مەال خؿێنی ماعۆوس ی زەڵکی باصیىان بىون، کەؽ لە هاوچەی ؾۆعاوی ئێمە هەچىوە هاویاهەوە، 

 چىهکە َۆقیاعیی جیهاصیی لەو کاجەصا َێكخا صەؾتی پێىەکغصبىو.. 
 .22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،ياعێفاجذ هغ  -2
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ەڵضاوی لەقىغی ئیؿالمیی، مەؿهىمێيی وای لەهاو زەڵىیضا  -2 ؾەَع

ەوەی بەهاوی ئیؿالمەوە واعصەواث پیاوی صەعەوەیەو چەؾپاهض، هە ئ

ی گەوعەی َەبىو لەؾەع ئەو بؼووجىەوە یهغێگغجەیە، ئەمەف واعیگەع 

 ئیؿالمییە چەهضاعییاهەی صواجغ صعوؾدبىون، پێىیؿخییان بەواعی ػۆع

ووەوە پاعجە عەملاهییەوان ع ، لەو 6ەوێيىەوەڕ جۆمەجاهە ب بىو جا ئەو گىمان و

 هە صەصا.و ی و بغەویان بەو بۆچى ۆڵی واعایان بینع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 
 
 .ػ(92/94/4002) ،َەولێر ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ مەؾعىص عەبضولخالم -1
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 مسێيوابیس 

 هىعصؾخاوی عێراق هۆمەڵەی ئیؿالمیی هۆمەڵی حیهاصی ئیؿالمیی و

 هۆمەڵی حیهاصی ئیؿالمیی لەهىعصؾخاوی عێراق /یەهەم

عێراق  یؾەعەجای صامەػعاهضوی وۆمەڵی جیهاصی ئیؿالمیی لەوىعصؾخاو   

ی َەقخاواهەوە لەؾەعەجا ێىسؿخيێيی نهێنی هەع ێخەوە بۆ ڕ صەگە

صامەػعێىەعو بەعپغس ی یەهەمی  ؛مەال ئەمین پیرصاوص زۆقىاو ،6صەؾدبەواعبىون

، هاوبغاو یەهێىە لەئەهضامە صێغیىەواوی ئیسىان و لەؾەعەجای بىو  ئەم وۆمەڵەیە

خەؿخاواهەوە واػی لەئیسىان َێىابىو، َەڵىیؿتی بەعامبەع ئیسىان جىهضبىو، 

وای وابىو ڕ ب المیی صەزؿخە ئەؾخۆی ئیسىان وئیؿ یالواػیی بێضاعی هەَامەحی و

 .2ػۆعی جێضایە بەعهامەی ئیسىان َەڵەو الصاوی

ی )مەال جەمیل، مەال جەماٌ، مەال یەخیا( صەؾدیان یمەال ئەمین بەَاوواع    

ی جغی وەوى )خاجی عىمەع، ی، جگە لەواهەی پێكىو چەهض هەؾایەج8بەواعهغص

، مەال عىمەع مىعاصی، -یـیەقەَیض ه- ەقیضع ، -ئیبراَیم ص.- ئیبراَیم جاَیر

 اوەوان ئەژماعصەهغێً.ڕ ئاػاص خىجغاوی( لەئەهضامە َەڵؿى 

                                                 
 

اللىاعض الاؾاؾيت في الاؾالم، مً مطبىعاث حماعت الجهاص الاؾالمي  مین پیرصاوص زىقىاو:ئە -1

 .2م، م9112في هىعصؾخان العغاق، مغهؼ ػاصٍ للصحافت واليكغ، اعبيل، 
 .64ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىوؾەعێيی هەػاهغاو -2

 .64ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  - 3
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ەَەولێر هەوجىە جمىجۆڵ و واعهغصن و صواجغ بىوهە بەَێزجغیً باڵی لئەماهە    

اصەیەهیل لەمىؾڵ و ؾلێماوی ع  ، جا6ەوحی ئیؿالمیی َەولێر لەَەقخاواهضاع 

 چاالهییان َەبىو.

یەجێيی جیهاصی پەعوەعصەصەهغص، بۆ یۆخع ص، ئەهضامەواوی لەؾەع وۆمەڵی جیها   

 پەعوەعصەهغصوی ئەهضامان ػیاجغ جەزخضەهغا لەؾەع لەبەعهغصوی كىعئان و

ؿەعمىصەو گغهگیضان بەمێژوو 
2. 

جىهضوجۆڵ بەصعێژایی َەقخاوان  یێىسؿخيێيی نهێىیع وۆمەڵی جیهاص، بەقێىەی    

ی جىهضوجۆڵ یهاص پەعوەعصەیەوی جیهاصچاالوی صەهىاهض، ئەهضاماوی وۆمەڵی جی

بؼووجىەوەی  اگەیاهضوی بؼووجىەوەی پەیىەهضی وع صەهغان، َەع لەؾەعەجای 

پەیىەهضیىغصن بەو صوو  اگەیاهضوی واعی جیهاصی وع ئیؿالمیی، بەمەبەؾتی 

بؼووجىەوەیەوە، مەال ئەمین چەهض جاعێً ؾەعصاوی ئێران صەواث و چاوی 

ێژو و ىەوەی هاوبغاو صەهەوێذ، صوای وجى بەؾەعهغصەواوی َەعصوو بؼووج

ؾەعهغصەواهیان  ێخەوەوڕ گەعاهییەوە صەگەیمەال ئەمین بەه ،یىەوەڕ اگۆ ع 

                                                 
 
 .64ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .ػ(99/94/4002) ،اهیەع  ،ێژەع لەگەڵ عەبضولؿخاع مەحیضى چاوپێىەوجنی ج -2
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اػیىابێذ ع بەقایؿخەی ؾەعهغصایەجیىغصوی واعێيی جیهاصی هاػاهێذ، بۆیە 

 .6پەیىەهضی بەو بؼووجىەواهەوە بياث

واصیغو  یًپەعوەعصەهغصوی چەهض ؾاڵ لەزەباحی نهێنی و یًصوای چەهض   

( لەمیدىەعی ػ6<<6ینی ئاػاعی )ڕ اپەڕ ئەهضام، ؾەعهغصەواوی وۆمەڵی جیهاص، لە

َەولێرەوە پەیىەهضییان هغص بەبؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە، ئەم پەیىەهضیىغصهە 

ەجێيی یۆخیڕ واعێيی بێبەعهامەو لەژێغ ؿكاعی ئەهضام و واصیغاهیاهضا بىو، هە بە

ی ماوەیەوی هەم و لەماهگی جیهاصی پەعوەعصەهغابىون، َەع بۆیە صوا

ان لەگەڵ بؼووجىەوە بۆ ی( وۆمەڵێً هاوۆوی الوەهیػ6<<6)خىػەیغاوی 

س ێ باعەگای )چۆمان،  صعوؾدبىو، ؾەعەهجام لەبؼووجىەوە جیابىوهەوەو َەع

 یؼەواوی پەعجىغصن وع زەلیـان، خىجغان( لەژێغ صەؾدیاهضا مایەوە، ئەمەف 

ؼەواوی عیلەهاو  ی وۆمەڵی جیهاص بىون وژماعەیەن ئەهضامی چاالهیان صەؾدبەعصاع 

 بؼووجىەوە صعێژەیان بەچاالوی زۆیان صا.

 (ؿاجذ هغێياع)صواجغ مەال ئەمین َەوڵیضا لەگەڵ وۆمەڵەی ئیؿالمیی هە    

صاهیكتن لەهێىان َەعصووالصا،  یًەیاهضبىو یەهبگغێذ، صوای چەهضگایع 

 یهبگغن، صوای ئەوەبۆچىوهەواهیان َێىضە لەیەهتر صووعبىون هەیاهخىاوی یە

                                                 
 
 ؾەعچاوەی پێكىو. -1
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جەنها باعەگای زەلیـاوی بەصەؾخەوە  ،مەال ئەمین صوو باعەگای جغی لەصەؾخضا

 .6مایەوە

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                 
 
ەف هە باؽ ڕ یً بىەیً ئەم چەهض صێڕ اپەع لەم جىێژیىەوەصا هەماهىیؿذ باؽ لەكۆهاغی صوای  -1

بەو مەبەؾخەیە هە زىێىەع ئاگاصاعی  ػ(9119)ینی ڕ اپەع ەصوای لەمێژووی هۆمەڵی حیهاص صەواث ل

ە لەمێژووی هۆمەڵەی حیهاص هە یئەگەع ها ئەوە كۆهاغێيی نهێىی ،ووصاوەوان بێذع ػهجیرەی 

اللىاعض الاؾاؾيت ىغییەواهیان لەهخێبی )یبىەما ف ئاقىغا هەوجىە واعهغصن و بەقێىەیەوی فەعمی و

َەوڵضەصەیً لەصاَاجىوصا  ،ووڕ ئەمیری هۆمەڵی حیهاص زؿخە ؛ەمینىوؾینی مەل ئه(صا لەفي الاؾالم

 جىێژیىەوەیەوی ؾەعبەزۆ لەو باعەوە ئەهجامبضەیً. 
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 9هۆمەڵەی ئیؿالمیی هىعصؾخاوی عێراق /صووەم

ێگەی زۆقىغص ژماعەیەن ع هاجۆعی هاوزۆی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی،  هاوۆوی و

ػعێنن، َەع لەؾەعەجای ێىسغاێيی هىێ صامەع لەئەهضاماوی ئەو پاعجە جیاببىەوەو 

اگەیاهضوی بؼووجىەوەوە ئەو هاوۆهییە ؾەعیهەڵضا، َەهضێ جاع صەگەیكخە ع 

ووهىغصهەوەیەهضا هە ڕ یە زاوصەبىیەوە، لەیلىجىەو َەهضێ جاعیل ئەو باعگغژ 

قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ  ؛بؼووجىەوەی ئیؿالمیی یابەعی گكخیع 

می( هە لەالیەن ژماعەیەن صەعیىغصووە، صەعهغصوی گۆڤاعی )باهگەواػی ئیؿال 

لەقاعی پیكاوەعی پاهؿخان صەعچىوە، بەواعێيی  وەواصیغو ئەهضامی بؼووجىەوە

ایضەگەیەهێذ بؼووجىەوە بەصەعهغصوی ئەو گۆڤاعە ع جاهەهەس ی هاوػەصصەواث و 

صەػاهێذ یهییەو بەهاقەععی اػی ع 
2. 

صواجغ  ياعەوە صەعچىوبێذ، هاوبغاوێپێضەچێذ ئەم گىڤاعە لەالیەن ؿاجذ هغ    

لەبؼووجىەوەی ئیؿالمیی جیابىیەوەو پاعجێيی صامەػعاهض بەهاوی )وۆمەڵەی 

ئیؿالمیی وىعصؾخاوی عێراق( ؾەباعەث بەصامەػعاهضوی ئەم پاعجە مىخەممەص 

                                                 
 
ەهەی  صەبێخە ی( هىعصیالجماعت الاؾالميت في هغصؾخان العغاقهاوی جەواوی پاعجەهە بەعەعەبی ) -1

بەڵم  ،صؾخاوی عێراق()هۆمەڵەی ئیؿالمیی لەهىعصؾخاوی عێراق( هەن )هۆمەڵەی ئیؿالمیی هىع 

ئێمە لەم جىێژیىەوەصا لەبەع ئەماهەحی ػاوؿتی )هۆمەڵەی ئیؿالمیی( بەواعصەَێىین، چىهىە 

 لەئەصەبیاحی زىصی پاعجەهەصا هاوەهە بەو قێىاػە َاجىوە.
 
 .(94)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2
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، بەاڵم 6( بەمێژووی صامەػعاهضوی ئەم پاعجە صاصەهێذػ6<<6هىعی باػیاوی ؾاڵی )

 - ن9/6966/;6ئەم پاعجە لە ) بەپێی باڵوهغاوەواوی زىصی وۆمەڵەی ئیؿالمیی،

، 2اؾترەع اوە، بێگىمان بۆچىووی صووەم وعصجغو ێنر ػ( صامەػع 9<<66/6/:

 ی پاعجەهەیەو ؾەعچاوەی مخماهەپێىغاوە.یچىهىە باڵوهغاوەی ؿەعم

صەعباعەی هاوی ؾەعهغصەواوی ئەم پاعجە، جگە لەهاوی ؿاجذ هغێياع، هە هەس ی    

واهینی ڕەعصەؾخضا هییە، ؾەباعەث بەصیضو جێەهمان لەبییەهەم بىوە، َیچ ػاهیاعی

پاعجەهەف ئەوا لەمیؿاكێىضا پىزخەیەوی باڵوهغاوەجەوە
8. 

( جگە لەصەعهغصوی چەهض بەیاهىامەیەن و ػ6<<6ینی ئاػاعی )ڕ اپەع ئەم پاعجە جا    

(ی گۆڤاعی )باهگەواػ( َیچ چاالهییەوی ئەوجۆی هەبىوە، لەئاػاعی =ژماعە )

، َەع لەو ؾەعوبەهضەصا 9( صەعصەهەنء لكهضاا(یكضا گۆڤاعی )ػ6<<6)

، صواجغیل :( بەیاهىامەیەهیان باڵوهغصەوەػ6<<6ینی ئاػاعی )ڕ اپەع بەبۆهەی 

                                                 
 

 .22مؿخلبل الحغهت الاؾالميت في هىعصؾخان العغاق، م -1
 .(92-96)ڵگەهامەواوی ژماعە بە :واهەڕ ب -2

 .(92-96)بەڵگەهامەواوی ژماعە  :واهەڕ ب ،واهینی هۆمەڵەی ئیؿالمییڕصەعباعەی صیضو جێ -3

 .949-997ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ػیاجغ صەعباعەی گۆڤاعەهە ب یبۆ ػاهیاعی -4

 .(92)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -5
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، صواجغ بەَەوڵی )وعیا 6خاجی ئۆمەعان باعەگایان صاها لەهاوچەی زەلیـان و

پكيۆ(  -یاؾغ هەعوىوی ،مەال ئیبراَیم هىلچىە ،مىخەممەص هەعوىووی

 .2ایەوەو ئەهضامەواوی چىوهەوە هاو بؼووجىەوەی ئیؿالمییێىسغاوەهە َەڵىەقع 

 

 



                                                 
 

کە هىوؾەع ئاگای لەو مێژووەی کۆمەڵەی ئیؿالمی هییە. چىهکە ئێمە عای مامۆؾخا کغێکاع: صیاعە  1

باعەگامان هە لە زەلیـان َەبىوەو هە لە خاجی ئۆمەعان.  َەعوەَا کە باؽ لەوە صەکاث کە گىایە زاڵی 

جیاوػی هێىان کۆمەڵەی ئیؿالمی ئێمەو کۆمەڵی جیهاصی ئیؿالمیی مەال ئەمین ػۆع صووعبىوە لە یەکتر 

ە. ئەماهەم بە جەؿهیل لە کخێبێکی ؾەعبەزۆصا باؾکغصووە بە هاوی )ؾەعەجای صەؾپێکی ئەویل واهیی

کاعی ئیؿالمی لە باقىوعی کىعصؾخان( کە َاوبیران صەیسىێنن ان قاءهللا پێىیؿذ هاکاث لێرەصا ئەو 

 باؾە بهێىمەوە.

 .22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىعی باػیاوی مدمـض -2
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 مچوارهابیس 

 ڵمان لەهىعصؾخانى ی كىجابیاوی مىؾیپەیىەهض

 صامەػعاهضوی /یەهەم

ێخەوە بۆ َەوڵىوۆقص ی وۆمەڵێً ڕ ێىسغاوە صەگەع ؾەعەجای صامەػعاهضوی ئەم    

خىػەیغاوی ی 29ێىسغاوە لە )ع هضەعان، ئەم ەەوحی ئیؿالمیی لەَع اوی ڕ َەڵؿى 

ڵماوی وىعص لەصەعەوە( لەقاعی ى ی كىجابیاوی مىؾیىەهضی( لەژێغ هاوی )پەػ;=<6

 .6اگەیەهغاع جۆعیيخۆی هەهەصا 

گۆڤاعی )ئااڵی ئیؿالم( ػماهداڵی  ،ێىسغاوەع صەعباعەی صامەػعێىەعاوی ئەم    

لەالیەن ژماعەیەن گەهجی مىؾىڵماوی وىعصی " :ێىسغاوەهە هىؾیىیەحیع 

 .2"ئێران و ؾىعیا(وە صامەػعاوە، جىعهیا ،اقوىعصؾخاوی )عێر 

 -عىؾمان عەلی ص.>>اهەی لەبەعصەؾخضان )ئاػاص گەعمیاوی یبەپێی ئەو ػاهیاعی   

، صلێر َەمەوەهضی، خاجی ئاؾۆ، عائیكە هیؿىجەع( لەصەؾخەی <<جىێژەع

                                                 
 
ٌ، آًاع 9202، الؿىت الاولى، قعبان وعمضان 2ی ئيؿالم( العضص في طهغي ولصة الغابطت، )ئاڵ  -1

 .م9172
 ؾەعچاوەی پێكىو. -2
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ەن صەعباعەی هاوی هەؾاوی ی، بەاڵم َیچ ػاهیاعی6ێىسغاوەهەنع صامەػعێىەعی 

 ێىسغاوەصا بیيیبێذ لەبەعصەؾخضا هییە.ع یان لەصامەػعاهضوی ئەم ۆڵع صیىە هە 

ی كىجابیان ماوەی صوو ؾاڵ لەژێغ ئەو هاوەصا واعو چاالوی یێىسغاوی پەیىەهضع    

( ػ==<6ێىسغاوەهە لە )جەممىػی ع  یئەهجامضاو لەوۆبىهەوەی لیژهەی گكخی

ا بۆ ڕع عەوە( گۆ ڵماوی وىعص لەصەى ی كىجابیاوی مىؾیێىسغاوەهە لە)پەیىەهضع هاوی 

 .2ڵمان لەوىعصؾخان(ى ی كىجابیاوی مىؾی)پەیىەهض

ێىسغاوەهە لەچىاعچێىەی ع بىوە هە  ینی ئەم هاوە ػیاجغ بەو مەبەؾخەۆڕ گ   

ێذ بۆ چىاعچێىەیەوی بەعؿغاواهتر هە وىعصؾخاهە، چىهىە ڕ جەؾيی وىعصی بگۆ 

و ی جغو عەعەب و جىعن و ؿاعؽ صەژیً یلەوىعصؾخان جگە لەوىعص هەمایەج

ئاماصەن  هەمضەبێخەوەو صاێىسغاوەهەع  یبەمەف ؾڵەمیىەوەیان لەئاؾت

 .8یازىص َاوواعی بىەن ،ێىسغاوەهەصا واعبىەنع لەچىاعچێىەی 

اوەصا صعێژەی هڵمان لەوىعصؾخان لەژێغ ئەم ى ی كىجابیاوی مىؾیپەیىەهض   

 ی( لەگەڵ )یەهێخیػ2<<6خىػەیغاوی ی 29صا جا لە ) چاالوی زۆی  بەزەباث و

                                                 
 
 صەؾدىىوؽ. ،ڵمان لەهىعصؾخانى ی كىجابیاوی مىؾیپەیىەهض ؛وامەعان بابان ػاصە -1
 .92م، م9177، الؿىت الثاهيت، 2-2الى كغاءها )ئاڵی ئيؿالم( العضص:  -2
 .4م م9171، الؿىت الثالثت، آطاع 9العضص: الافخخاخيت )ئاڵی ئيؿالم(،  -3
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ێىسغاوێيی پیكەیی ع  ( یەهیاهگغث و6كىجابیان و الواوی وىعصؾخان یمیئیؿال 

الواوی وىعصؾخان(  ی زىێىضواعان ویی ئیؿالمیهىێیان بەهاوی )پەیىەهض

 .2اگەیاهضع 

ی كىجابیاوی یئاماهجەواوی پەیىەهض واهین وڕؾەباعەث بەهاؾىامەو صیضو جێ   

پەیىەهضی " :حیوامەعان بابان ػاصە هىؾیىیە ،ڵمان لەوىعصؾخانى مىؾ

وای وایە ئیؿالم بەعهامەی ڕ ب ،كەییەیپ ی زىێىضواعی ویێىسغاوێيی ئیؿالمع 

ەوو صەؾخىعی ڕ پەی (ملسو هیلع هللا یلص)ؾىهىەحی پێؼەمبەعی زىا  ە، كىعئان وڕ واعو بیروباوە

ی ئیؿالم( اڵ گۆڤاعی )ئا ،صەعباعەی ئاماهجەواوی پەیىەهضی .8"واعهغصهە

ی كىجابیان ئەوەیە ببێخە یؾخىغصوی پەیىەهضمەبەؾذ لەصعو " :هىؾیىیەحی

 ،ەواوی الوانیىغییێىماییىغصن و گەقەپێضاوی جىاها ػاوؿتی و ؿع صواهگەیەن بۆ 

هێكەی گەلی  ی ئیؿالمیی بەقێىەیەوی گكتی وصۆػ بەمەبەؾتی زؼمەجىغصوی 

 .9"ؾخەملێىغاوی وىعصؾخان بەجایبەحی

                                                 
 
هۆمەڵێً زىێىضواعی  ،ێىسغاوێيی پیكەیی بىو ع  ،لواوی هىعصؾخان ی كىجابیان ویی ئیؿالمییەهێخ -1

بەغضاص بەقێىەیەوی نهێنی و مىؾڵ  لەَەقخاواهەوە لەهاو ػاهىۆواوی ؾەلخەصصیً و هە ،هىعص

 اگەیاهض.ع ێىسغاوەیان ع ئەم  ػ(9119)ی ینی ئاػاع ڕ اپەع یان َەبىو صوای یچاله حمىحۆڵ و
عۆژهامەی  ،ی زىێىضواعاوی هىعصؾخاهضایی ئیؿالمیلەیاصی صامەػعاهضوی پەیىەهض :باووی پەیىەهض -2

 .ػ(42/2/9111)، 24 :ژماعە ،بؼووجىەوەی ئیؿالمی
 َەمان ؾەعچاوە. -3
 في طهغي ولصة الغابطت. -4
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 وو:ڕ زاڵەصا بسەیىە زخەی ئاماهجەواوی پەیىەهضی لەم چەهضى صەجىاهین پ 

ێىسغاوەهەو ع ڵمان لەصەوعی ى اوی مىؾو وۆهغصهەوەی زىێىضواعو ال  -6

بيیاصهاهەوەی  ێىسؿخيیان بەعەو بەصیهێىاوی ئاماهجە ئیؿالمییەوان وع 

 وۆمەڵگەیەوی ئیؿالمیی لەوىعصؾخان.

ێگەیەوە هێكەی ع اگەیاهضن جا لە ع ۆقيبیری و ع صعوؾخىغصوی صواهگەیەوی  -2

 وو.ڕ هاؾىامەی بسغێخە و ڵماهییەحیى وىعصو مىؾ

ۆوی ئایضۆلۆژیاواوی ع هاؾاهضوی هاوە ئیؿالمیی و یباڵوهغصهەوەی َۆقیاعی -8

ووی جێضاع )بضیل(ی ڕ زؿدىە ەپاوی وىعصؾخان وڕ صەمەی گۆ ؾەع  ئەو

 ئیؿالمیی.

وۆمەوی  بؼووجىەوەی جیهاصی لەوىعصؾخان و یپاڵپكخی َاوواعی و -9

 لێلەوماوان.

 .ضاێىضواعاوی ئیؿالمیی لەجیهاهَەوڵضان بۆ یاعمەجیضاوی بؼاڤی زى  -:

ڵماهەواوی وىعصؾخان بەمەبەؾتی ى َاوواعیىغصوی زىێىضواعە مىؾ -;

 .6جەواوهغصوی زىێىضن

ڵمان لەوىعصؾخان( ى ی گەلی مىؾی( لەژێغ صعوقمی )پكخگیر ػ==<6لە )هیؿاوی    

كىجابیاوی  یێىسغاوو پاعحی ئیؿالمیی، پەیىەهضیع  یًبەئاماصەبىووی هىێىەعی چەهض

یاعێً صعا هە ڕ ان وۆهگغەی یەهەمی بەؾذ، لەو وۆهگغەصا چەهض بڵمى مىؾ

                                                 
 
 َەمان ؾەعچاوە. :وامەعان بابان ػاصە -1
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صەمەصا هاوػەصبىغێ، ؾەع ێىسغاوەهە لەو ع صەگىهجێذ وەوى ئاماهجی 

 یاعەواهیل بغیخیبىون لە:ڕ ب

اگغجنی ڕ ای جیهان بۆ َاوبەقیىغصن لەڕ َاهضاوی مىؾىڵماهاوی جێى -6

 ؾەعػەوكخىغصوی ژێمی عێراق وع گەلی وىعص لەالیەن  یوۆمەڵيىژی

( َەػاع بغیىضاعی =( َەػاع وىژعاوو ):مەعگەؾاحی َەڵەبجە هە )

 لێىەوجۆجەوە.

گغهگیپێضاوی بؼاڤی ئیؿالمیی لەجیهان وەوى ئەؿؼاوؿخان  پكخگیریىغصن و -2

 ؿەلەؾخین. و

 باهگەواػهغصن بۆ صعوؾخىغصوی ؾىضوقی وۆمەوی بۆ لێلەوماواوی وىعص. -8

ای ڕ وی هێكەی وىعص بەگكخگیر بۆ هاؾاهض یبەعپاهغصوی َەڵمەجێيی جیهاهی -9

یؿىاهغصوی ئەو مىماعەؾە هامغۆڤاهەیەی صەوڵەجان ع  جیهان و گكتی و

 .6صای وىعصلپێی َەڵضەؾً بۆ ػاڵبىون بەؾەع گە

 

 

 

                                                 
 

، )ئاڵی ئيؿالم(، العضص:  -1 ٌ/ 9207طوالحجت  –، الؿىت الثاهيت، طواللعضة 2كغاعاث املإجمغ الاٌو

 .6م، م9177جمىػ  -خؼيغان
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  كىجابیان ییپەیىەهض یواعو چالهی /صووەم

اواهە ڕ ەوە لێبیڵمان َەع لەؾەعەجای صامەػعاهضهیى پەیىەهضیی كىجابیاوی مىؾ

اهەف یئاماهجەواوی جەكەالیضاوە، ئەم واعو چاالهی جێيۆقاوەو بۆ بەصیهێىاوی

 وو:ڕ بىاعی جۆعاوجۆعی لەزۆگغجىوەو لێرەصا لەس ێ جەوەعەصا صەیسەیىە

 یو ؾیمیىاعو وۆهگغەو ؾاػصاوی چاالهیڕ بەؾخنی وۆ  /جەوەعەی یەهەم

( ػ<=<6جۆعاوجۆع بەمەؾتی هاؾاهضن و صاوۆهیىغصن لەهێكەی وىعص، ؾاڵی )

ا یەهەم وۆهگغەی ئیؿالمیی جیهاوی ؾاػصا، لەو ً(ی ئەڵماهیڵلەقاعی )وۆ 

جێضاهغص بەمەبەؾتی  یانبەقضاعی ڕ وۆهگغەصا صەیان هەؾایەحی و پؿپۆ 

 .6ووی هێكەی وىعصو جێضاعی ئیؿالمیی بۆ چاعەؾەعی هێكەهەڕ زؿدىە

 ی( مىخؿین جىامێر بەهىێىەعایەجیػ==<6واهىوی یەهەمی  ی>2-28ۆژاوی )ڕ لە   

ڵماوی ى ی الواوی مىؾی(ی )پەیىەهض66ۆهگغەی )ىغص لەویپەیىەهضی بەقضاع 

( وجاعی 2َۆما( هىێىەعی پەیىەهضی لەو وۆهگغەصا )اڵ عەعەب( لەقاعی )ئۆه

 صەعباعەی هێكەی وىعص پێكىەقىغص، لەپەعاوێؼی وۆهگغەهەقضا وەؿضی

ؾاػصا صیضاعو وۆبىوهەوەی لەگەڵ بەقضاعبىواوی وۆهگغە یًپەیىەهضی چەهض
2. 

ی بەقضاعیىغص لەوۆهگغەی یەهەمی )لیژهەی َەعوەَا وەؿضی پەیىەهض

                                                 
 

للاء مع الاؾخاط قازىان عبضاللاصع؛ ؾىغجیر الغابطت الاؾالميت لطلبت وقباب هغصؾخان، احغي  -1

م، 9297ىت الحاصًت عكغة، قىاٌ ، الؿ2الللاء: ؾلمان عبض الغخمً، )ئاڵی ئيؿالم( العضص: 

 .62م، م9177قباط/ 
 .99، م9171، الؿىت الثالثت، آطاع 9وكاطاث فغوع الغابطت، )ئاڵی ئيؿالم(، العضص:  -2
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-28) ەؿەلەؾدینی ئیؿالمیی لەئەمغیيای باوىوع( هە لەقاعی )ؾاهذ لىیـ( ل

صیضاعو  یًوەؿضی پەیىەهضی چەهض ،ێىسغاع ( ػ==<6واهىوی یەهەمی  ی;2

 .6وۆبىوهەوەی لەگەڵ بەقضاعبىواوی وۆهگغە ئەهجامضا

صاوۆهیىغصن  ۆ هاؾاهضن وان بیصیاعە پێكتریل وۆمەڵێً واعو چاالهی   

ێپێىاهێً لەقاعی )جۆعیيخۆ(ی ع ؾاػصاوی  :لەواهە ،لەهێكەی وىعص ئەهجامضا

 ووی واعەؾاحی َەڵەبجە، ژماعەیەوی ػۆعی صەػگاواویڕ هەهەصا بۆ زؿخە

ێپێىاهەیان باڵوهغصەوە، ع ۆژهامەوان ئەم ع اگەیاهضوی هەهەصا لەجەلەؿؼیۆن و ع 

 ەعصاوی وەػاعەحی صەعەوەی هەهەصاوَەع لەو ماوەصا وەؿضێيی پەیىەهضی ؾ

ێىسغاوێيی ئیؿالمیی و ع ێىسغاوی مافی مغۆڤ و چەهض ع  لەماوی هەهەصاوع پە

ػگاعیسىاػیی هغص، مەبەؾذ لەم ؾەعصاهاهە هاؾاهضوی هێكەی وىعصو واعەؾاحی ع 

( زىلەوی =8ێيی )يماهیی هەهەصی چاوپێىەوجیَەڵەبجە بىو، ئێزگەی هیكد

امضاو وەؿضەهە جیكيی زؿخەؾەع جاواهەواوی لەگەڵ وەؿضی پەیىەهضی ئەهج

 .2ڵماوی وىعصى ؾەصصام خؿێن صژی گەلی مىؾ

                                                 
 
 .94ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1
ٌ/ 9207طو الحجت  -، الؿىت الثاهيت طو اللعضة2وكاط الغابطت، )ئاڵی ئيؿالم(، العضص:  -2

 .2مم، 9177جمىػ  –خؼيغان
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ۆ، گی ؾاػصاوە، لەقاعی )ؾان صیاڕ َەعوەَا پەیىەهضی چەهضیً ػهجیرە وۆ    

واهىوی صووەمی  ی>لە ) ،جێضاع؟( !هیا( لەژێغ هاوهیكاوی )هێكە وىعصع والیـۆ 

 ەی ؾاػصا:ڕاه( ئەم ػهجیرە وۆ ػ<=<6

چاعەؾەعی هێىصەوڵەحی بۆ چاعەی هێكە  ا:ەعجۆمپەؿەع صهخۆع مىػ  -6

 هێىصەوڵەجییەوان.

ئایا ئایینی ئیؿالم مەبەؾخەواوی زۆی لەوىعصؾخان  :مىخؿین جىامێر -2

 جێبەجێضەواث؟

 ،ەحی ئیؿالمیی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی وىعصیؾتراجیژی :ئاػاص گەعمیاوی -8

 ؟6بۆچی

ؾيؿخاوی( ػهجیرە  - )هاقـل( لەقاعی ػ<=<6واهىوی صووەمی  ی9َەعوەَا لە )   

 ێيی ؾاػصا بەم قێىەیە:ڕ وۆ 

 بیری هەجەوەیی. هێىهەجەوەیی ئیؿالمیی و :صهخۆع قێساوی -6

 ووی مێژووی هێكە وىعص.ڕ خؿدىە :مىخؿین جىامێر -2

 .2ەَەهضی ئیؿالمیی هێكەی وىعصع  :ئاػاص گەعمیاوی -8

ە ( لػ==<6واهىوی یەهەمی  ی;6َەعوەَا للی بەعیخاهیای پەیىەهضی لە )   

ڵماهاوی وىعصو ى ێيی بەهاوهیكاوی )مەعگەؾاحی مىؾڕ ؿخەع( وۆ ك)ػاهيۆی ماو

                                                 
 

 .94، الؿىت الثالثت، م9وكاطاث فغوع الغابطت، )ئاڵی ئيؿالم(، العضص:  -1
 .96ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
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چاعەؾەعی ئیؿالمیی( ؾاػصا
یەوی وێىەیی ەای ئەوەی چەهض پێكاهگڕ ، ئەمە وێ6

ؾەباعەث بەكىعباهیاوی چەوی هیمیایی لەوىعصؾخان، لەمؼگەوث و هاوەهضە 

 .2ئیؿالمییەواوی بەعیخاهیاصا هغصەوە

( ػ==<6 یهیؿاو ی=6ەجە یەهگغجىوەواوی ئەمغیيا لە )َەعوەَا للی ویالی   

كضا ؿیلمێيی یێيی ؾەباعەث بەواعەؾاحی َەڵەبجە ؾاػصا، لەوۆجایڕ ئێىاعە وۆ 

 .8ڤیضیۆیی بەڵگەهامەیی همایكىغا

باعبۆ بۆ زەڵيی لێلەوماوو  وۆهغصهەوەی وۆمەن و یاعمەحی و /جەوەعەی صووەم

صێذ هە لەؾەع صەؾتی خيىمەحی ئاواعەی وىعص، ئەمەف صوای ئەو واعەؾاجاهە 

یاعی ڕ پەیىەهضی لەوۆهگغەی یەهەمضا ب. َاث صابەعـ بەؾەع وىعص

ی اڵ وەوە گۆڤاعی )ئاع صعوؾخىغصوی ؾىضوقی وۆمەوی بۆ گەلی وىعص صا، َەع لەو 

صەواث وۆمەن و  ی(صا صاوا لەزىێىەعاوػ==<6(ی ؾاڵی );،  :ئیؿالم( لەژماعە )

 ەوەی هاوهیكاوی لەگۆڤاعەهەصا باڵوهغاوەجەو یاعمەجییەوان بگەیەهىە ئەو ؾىضوك

بۆ وۆمەوی ئاواعەوان جەعزاهىغاوە
ێگەی ڕ اهەف لەی، ئەو وۆمەن و یاعمەجی9

اؾخەوزۆ صەَاجىە هاوچەهە بەؾەع ئاواعەواهضا ع وەؿضی پەیىەهضی هە 

                                                 
 
 .96ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .96ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
 .2، م2بليت وكاط الغابطت، العضص:  -3
 92الى كغاءها، م -4
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( 89ی )ڕ ( بە صوو كۆهاغ بػ==<6، بۆ همىوهە لەوۆجایی ؾاڵی )6نصابەقضەهغا

َەػاع صۆالعی هەهەصی بەؾەع لێلەوماواوی َەڵەبجەو ئاواعەواهضا صابەقىغا
2 ،

)ئاػاص  :( وەؿضێيی پەیىەهضی هە پێىهاجبىو لەػ<=<6َەعوەَا لەوۆجایی ؾاڵی )

ی ڕ ب گەعمیاوی، مىخەممەص صەقتی، زەلیل( ؾەعصاوی وىعصؾخاوی ئێراهیان هغصو

، َەعوەَا للی )هەهەصا(ی 8ەقىغص( ملیۆن جمەهیان بەؾەع ئاواعەواهضا صاب:)

جلىبەعگی بۆ ئاواعەوان وۆهغصەوە جەن صەعمان و (69ی )ڕ پەیىەهضی ب
9. 

 صەعهغصوی گۆڤاعی ئااڵی ئیؿالم بەَەع س ێ ػماوی وىعصی و /جەوەعەی ؾێیەم

صەػگایەوی  وێىسغاوەهەع عەعەبی و ئیىگلیزی، ئەم گۆڤاعە وەوى ػماهداڵی 

ىغی و یؿ بەحی بەپێزی مێژوویی و وۆمەاڵیەحی وبا صەیان وجاع وەو و بى مەعغیـی 

 .:ەوحی ئیؿالمیضا صیاعەع وەوە جێضەؾتی لەمێژووی ع لەو  ەوو ۆجەؾیاؾیی باڵوهغص

                                                 
 
 َەمان ؾەعچاوە. :وامەعان بابان ػاصە -1
 .1م، م9171، الؿىت الثالثت، آطاع، 9ط آػاص هغمياوي، )ئاڵی ئيؿالم(، العضص: للاء مع الاؾخا -2
 .26م، م9110، قباط 2ػياعة الىفیر، العضص:  -3
 .96، الؿىت الثالثت، م9وكاطاث فغوع الغابطت، )ئاڵی ئيؿالم(، العضص:  -4
زؼمەجىغصن بەئایین و ػمان و ئیؿالم لە ئاڵیی گۆڤاعی یۆڵ و واعیگەع ع ی ػیاجغ صەعباعەی یبۆ ػاهیاع  -5

 .21-26ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ،لخىعی هىعصى مێژوو ه
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( صەعچىوەػ;=<6یەهەم ژماعەی گۆڤاعی ئااڵی ئیؿالم لە )جەممىػی    
6 ،

( ئاماهج 8صەعباعەی ئاماهجی گۆڤاعەهەف لەوجاعێيی گۆڤاعەهەصا َاجىوە هە )

 ەعهغصوی گۆڤاعی ئااڵی ئیؿالمەوەیە هە بغیخین لە:لەپكذ ص

ێىمایی ئیؿالم لەهاو ع پەعەپێضاوی  ەؾەن وع باڵوهغصهەوەی بیری ئیؿالمیی  -6

جا بخىاهً چاعەی ئیؿالمییاهەی هێكەی ؾیاؾیی و  صاالواوی وىعص

 وۆمەاڵیەجیی گەلی وىعص بىەن. ئابىوعیی و

او ئەمغیيا صەعصەچً، لەئەوعوپکە  جغ ػۆعبەی باڵوهغاوە ئیؿالمییەواوی -2

گغهگی هاصەن  ۆڵی وىعص لەزؼمەجىغصن بەئیؿالم پكخگىێضەزەن وع 

واهگەوە گۆڤاعی ئااڵی ئیؿالم صەزىاػێذ ع بەهێكەی وىعص، لەو 

ێىسغاوو هەؾایەجییە ع چەوؾاوەیی گەلی وىعص صەعزاث و ؾەعهجی 

 اهێكێذ.ی ع ئیؿالمییەوان بۆ الی هێكەهە

ۆژئاوا صەعصەچً، وىلخىوعو مێژووی ڕ لە ػۆعبەی باڵوهغاوە وىعصییەوان هە -8

زؿخىوەو بەقێىەیەوی هابابەحی هێكەی  ئیؿالمیی وىعصیان پكخگىێ 

ی و ڵوو، ئەو باڵوهغاواهە بیرۆهەی هەجەوایەحی و لیبراڕ وىعصیان زؿخۆجە

                                                 
 
ی َەڵەی صاوە یصەعباعەی مێژووی صەعچىووی یەهەم ژماعەی گۆڤاعەهە صهخۆع ئاػاص گەعمیاوی ػاهیاع  -1

بەعگ  "،عچىوەصە ػ(9172)یەهەم ژماعەی گۆڤاعی ئاڵی ئیؿالم لەؾاڵی " :بەَەژاع خاجەم و صەڵێذ

لەبەعگەهەی ئەو مێژووەی لەؾەع هىوؾغاوە  ،ی گۆڤاعەهەم صەؾخىەوث(9)ەیەوی ژماعە ڕ و چەهض پە

 .(61)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب ،لەؾەعەوە ئاماژەم پێضاوە هە
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اؾخە ڕ بەچاعەی هێكەی وىعص صەػاهً، ئااڵی ئیؿالم ئەو ئا ،ماعهس ی

 .6ەوەاؾخیبياجع مەبەؾدێتی  بەَەڵە صەػاهێذ و

 



                                                 
 

م، 9172(، الؿىت الاولى، جمىػ 9ئاػاص هغمياوي و هىللت ئاؾىىغ: ملاطا )ئاڵی ئيؿالم(؟، العضص: ) -1

 .9م
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 مپێنجویشبو  -2
 راقێع یهىعصؾخاوەل ییؿالمیئ ەیو ەبؼووجى
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 مكوویابیس 

 ەوش ی هاوزۆی بؼووجىەوەی ئیؿالمییع  اگەیاهضن و ڕ 

 اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمییع  /یەهەم

( ژماعەیەوی ػۆع ػ>=<6مایس ی  ی68صوای زۆهیكاهضاوی َەڵەبجە لە )   

ەو صەوعوبەعی بەعەو ئێران وۆچیان جەماوەعی َەڵەبج اهایان و هەؾایەحی وػ لە

هغص، هە َەهضێ لەؾەعهغصەواوی ئیسىاهیان لەگەڵضا بىو، بەگەیكخيیان 

( لەژێغ هاوی )وۆمەڵەی ػاهایاوی وۆچەعی( ػ>=<6/:/29بەئێران لە )

 .6اگەیاهضع ش ی چەهضاعییان ڕ بەیاهىامەیەهیان صەعهغصو قۆ 

جێيی هىێ، لەو واجەصا اگەیاهضوی پاع ع ئەم بەیاهىامە ؾەعەجایەن بىو بۆ    

ەپاهەهە ڕ ی ئیؿالمیی جاهە پاعحی ئیؿالمیی چەهضاعی گۆ یبؼووجىەوەی پەیىەهض

و لەؾەع واعی اهغ صەێبەعایەحی ع لەجیف واژەیی ـبىو، لەالیەن قێش عەبضول

 چەهضاعی َاهیان صەصان.

یاعی ڕ ( لەقاعی )ؾىە( وۆبىوهەوەیەن هغاو جێیضا بػ>=<6لە )خىػەیغاوی    

قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ  یێبەعایەجیڕ بؼووجىەوەی ئیؿالمیی بە اگەیاهضویع 

( >=<6/;/:2( زاڵی ئاماصەهغا، لە )69ۆژەیەوی )غ صعا، بۆ ئەو مەبەؾخەف پ

                                                 
 
باس ی ئەو بەیاهىامەیە  یبەصعێژی ،باس ی ؾێیەم ،لەبەش ی ؾێیەم (،7)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1

 هغاوە.
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ەؿؿىجاوی( و )عەلی زامىەئی( ع لەچىاعچێىەی ؾەعصاهێىضا بۆالی )َاقمی 

 ۆژەهە بغیخیبىون لە:غ پێكىەش ی صەوڵەحی ئێران هغا، زاڵەواوی پ

ػۆعی صیىە  یهاَەمىاعی ەخەحی وڕ ها گەلی وىعص صەعصەؾەعی و پێیەی بەو -6

ی واؿغەوە، بەو ؾیـەجەی یلەعێراقی ػامضاع بەصەؾتی خىهمی عەػلەك

میللەجێيی ػۆعلێىغاوە ئەویل مافی ژیاوی زۆی صەوێذ، صەبێذ وەوى 

 َەمىو گەالوی جیهان بەئاػاصی بژی.

ێيی ؾیاؾیی و بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەَەمىو واعوباع  یؾەعهغصایەجی -2

جیهاصی ؾەعبەزۆیەو بەَیچ ؾەعهغصایەجییەوی جغەوە پەیىەؾذ هییە، 

 اوی واعەوە.ڕ َەڵؿى  ووی َاوواعی وڕ مەگەع لە

بؼووجىەوە، صەبێذ ئەو  یبىصجەیەوی ؾااڵهە بضعێ بەؾەعهغصایەجی -8

بىصجەیە بەقێىەیەن بێذ لەگەڵ ئاؾذ و كەواعەی بؼووجىەوەصا 

 بگىهجێذ.

ی َەبێذ لەپەیىەهضیىغصن و ەؾخییەوی جەواصەبێذ بؼووجىەوە ؾەعب -9

ی یبەجیهاوی ئیؿالمیی و بؼووجىەوە ئیؿالمییەواهەوە، جا پكخگیر 

 ئابىعییەوە بەَێزبێذ. ووی ؾیاؾیی وڕ بؼووجىەوە لە

و بەقێىەیەهیل  جەهگی بەؾەعهغصایەحی بؼووجىەوە بضعێ  یپێضاویؿخی -:

 بێذ هە لەگەڵ ئاؾتی جەهگاوەعیضا بگىهجێذ.
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مىجاَیضو پەهابەعەوان مؿۆگەعبىغێ، صەبێذ بەع لەَاجنی ژیاوی زێزاوی  -;

 وەعػی ػؾخان َەمىویان لەجێی ئاؾایل و َێمىضا هیكخەجێبىغێً.

بەجۆعێيی وا بایەزیان پێبضعێ  زێزاوی قەَیضەوان بىغێ و یؾەعپەعقخی ->

 یهاصەهەیاهضا بگىهجێذ.یهە لەگەڵ پلەو پایەی ج

ەبىاعەواوی جغی لەعوەَا هغصهەوەی ئێزگەیەوی جایبەث بۆ بؼووجىەوە، َ -=

 اگەیاهضهضا واعئاؾاوی بۆ بىغێ.ع 

 ڵمان لەجیهاوی ئیؿالمیضا هەى بىاعبىغێخەوە بۆ َەمىو مىجاَیضێيی مىؾ -<

 .وەیؼی بؼووجىەوەع بێخە  ذبیەوێ

لەو  ،ێگەبضعێ هە بؼووجىەوە باعەگا صابنێ لەهاوچە ؾىىعییەواهضاع  -69

 .6هاوچاهەی زۆی صەیەوێذ

( وۆمەڵێً ػ>=<6ىػی ماهضوی بؼووجىەوە لە )جەماگەیع َەع لەؾەعوبەهضی    

ان یپكضەع چىوهە ئێران و پەیىەهضی هاوچەی بیخىێً و یهەؾایەجی گەهج و

ە پاڵپكدێيی جەماوەعی و و ، ئەمەف بى 2بەبؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە هغص

 جغهغص.ڕ ێىسغاوەیی باف بۆ بؼووجىەوەو واعەواوی ئەو پاعجەی بەگى ع 

                                                 
 
ؾاڵی  (،9)ژماعە  ،گۆڤاعی باهگەواػی ئیؿالمی ،عێراق یبؼووجىەوەی ئیؿالمی لەهىعصؾخاو -1

غصۆجەوە ؾەع عای مامۆؾخا کغێکاع: ؾەیغە کە ئیعخیماصیان ک .60ٌ ،ػ9110واهىوی صووەمی  ،ەمکیە

گۆڤاعی باهگەواػی ئیؿالمی کە لە پیكاوەعی پاکؿخان کە مً و کاک زالیض عەهجضەعو بغایاهێکی جغ بە 

عەهج و پاعەی زۆمان صەعماهضەکغص، کەچی بەیاهێکیان بە مامۆؾخای عابەعی عەخمەحی صەعکغص کە ئەو 

 کغصوی گۆڤاعێکی وایان هەبىو!گۆڤاعە هی بؼوجىەوە هییەو قەععی هییە! لە کاجێکضا زۆیان جىاهای صەع 
 .92ٌ ،بەش ی ؾێیەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -2
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قێش مىخەممەص بەعػهجی باؽ لەوە  ،بؼووجىەوەاگەیاهضوی ڕ ؾەباعەث بە   

اواوی ڕ جەماوەعی َەڵەبجەو گەیكخنی َەڵؿى  صەواث لەصوای وۆچی ػاهایان و

ەبیعی یەهەمی( ئەو ع ی 62پكضەع لە ) ەوحی ئیؿالمیی لەصەڤەعی بیخىێً وع 

 ەحی ئەهجامضعا:ڕ وۆهـغاؾێً بەؾتراو چەهض واعێيی بىە ،ؾاڵەصا

ا بۆ ڕع بەالبغصوی وقەی )پەیىەهضی( گۆ ی یهاوی بؼووجىەوەی پەیىەهض -6

 عێراق(. ی)بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەوىعصؾخاو

 ابەعی گكتی.ڕ َەڵبژاعصوی قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ بە -2

 صامەػعاهضوی مەهخەبی ؾیاؾیی هىێ. -8

ەوە چىاع َێزی جغ بەهاوی َێزەواوی )هەؾغ، خەمؼە، یووی ؾەعباػیڕ لە -9

 .6نصهغائاػاصی، خەؾەن بەهىا( بۆ بؼووجىەوە ػیا

ووی مێژووییەوە وعصهین، ؾەعەجا ڕ ەواوی قێش مىخەممەص بەعػهجی لەیػاهیاعی   

جێیضا  ەوو ئەوەی ئەو بەوۆهـغاس ی صاصەهێذ، جەنها وۆبىوهەوەیەوی بەعؿغاوان بى 

، ئەمەف جیاواػە لەو وۆبىوهەوەی وەی بؼووجىەوە َەڵبژێغعایؾەعهغصایەج

ەماڵی قێش مىخەممەص بەعػهجی ػ( لەقاعی )ؾىە( ل>=<6لەماهگی )خىػەیغاوی 

                                                 
 
 .92ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1
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اگەیەهغاو قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ بىوە ع ئەهجامضعاو بؼووجىەوەی جیا 

 .6ابەعع 

وۆبىوهەوە بەعؿغاواهەهە هە قێش مىخەممەص بەوۆهـغاؽ هاوػەصی صەواث لە    

ػ( لە )ؾىە( ئەهجامضعاو >=<6حكغینی یەهەمی ی =6/ ک=699 ی ؾەؿەع  ی:2)

 ،ابەعی گكتی هە لەپۆؾخەهەی زۆیضا مایەوەڕ گە لە( پاڵێىعاوصا ج89لەهاو )

لەجیف ـلە )قێش عەبضول نبؼووجىەوە َەڵبژێغعا هە بغیخیبىو  یؾەعهغصایەجی

واژەیی/ مەال عەلی عەبضولعەػیؼ، مەال عىمەع عەبضولعەػیؼ، ئەخمەص واهە 

مەخمىص، مەال مەخمىص ئاػاصی، ئەبىبەهغ ؾضیلی، ئەبىعەلی مىؾڵی، عەلی 

اػی، عەبضوللاصع بغایەحی، ع عەبضوللاصع وۆوۆیی، مەال مىخەممەص  الباپیر، مە

 ی، ئەمە یەهەم صەؾخەی ؾەعهغصایەجی2ؾەملان، مەال عەلی بیاعە( مەال

 بؼووجىەوەی ئیؿالمییە.

ۆژی وۆهـغاؾەهە َەڵەیەوی مێژووییە، ڕ ەبیعی یەهەم(یل بەع ی 62صاهاوی )   

ن( بەمێژووی =699می ەبیعی یەهەع ی 62جەهاهەث َەهضێ ؾەعچاوەی صیىە )

چىهىە َەڵەیەکی مێژوویی گەوعەیە، ، ئەمەف صاصەهێنبؼووجىەوە  اهضویگەیعا

حكغینی صووەمی  ی8ن( بەعامبەعە لەگەڵ )=699ەبیعی یەهەمی ع ی 62)

اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ع ( ئەمەف واجێىە هە چەهض ماهگێً بەؾەع ػ>=<6

                                                 
 
 .ػ(92/7/4002) ،اویمؾلێ ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ عەلی باپیر -1

 .ػ(9172)ۆژژمێری ع  ،ئەبىبەهغ ؾضیلی -2
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ضا صژ صەوەؾخێخەوەو َیچ ەواهییىەو لەگەڵ ؾەعچاوە مێژوویڕ ئیؿالمییضا جێپە

بەڵگەیەوی مێژوویی لەبەعصەؾخضا هییە ئەوە بؿەملێىێذ هە بؼووجىەوە لەو 

 یازىص وۆهگغەی بەؾخىوە. وەاگەیەهغاع مێژووەصا 

ی یاوی هاوی بؼووجىەوەی پەیىەهضڕ ئەوەی گغهگە لێرەصا ؾەعهجی لێبضعێ گۆ    

یە هە بؼووجىەوەی ئیؿالمیی بىو بۆ بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، ئەمەف بەو ماهایە

اهياعییەوە، ڕ ئیؿالمیی صعێژەپێضەعی بؼووجىەوەی پەیىەهضییە بەَەهضێ گۆ 

ێخەوەو ڕ امیاعی صەؾع هاوی لەؾەع قاهۆی  یلەالیەوی جغەوە بؼووجىەوەی پەیىەهض

پاعجێيی هىێی ئیؿالمیی صێخە مەیضان هە لەبؼووجىەوەی پەیىەهضی بەَێزجغەو 

 ێذ.ڕ جغ صەگێۆڵی ػیاع و ذ ی ػیاجغ صەهىێىێیچااله
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 ەوش ی هاوزۆی بؼووجىەوەی ئیؿالمییع  /صووەم

ەوؿیپە غ ەوە لەؾەع بىەماو پیاگەیاهضهیع بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەؾەعەجای    

 کە،را، َەلىمەعجی ئەو واجەی وىعصؾخان و هاوچەعێنخؼبییەوان صاهەمەػ 

چەوؾاهضهەوەی وىعص لەالیەن خيىمەحی  بەجایبەجیل لەو واجەصا ؾخەم و

اؾخەوزۆی َەبىو لەؾەع پەلەهغصن ع ی یوە گەیكدبىوە لىجىە، واعیگەع عێراكە

لەپێىهێىاوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، ئەم خاڵەجەف قىێىەواعی لەؾەع 

هان ڵماؾى ى م"ێگىػەعی ئەو پاعجە جێهێكذ، لەو باعەوە عەلی باپیر هىؾیىیەحی: ع 

ضهەوەی بىوژاه اػیىغصن وع  جىێژەواوی وۆمەڵ، بەَاهضەعی زىا لەَەمىو چین و

ئیؿالم و عػگاعهغصوی زەڵيی چەوؾاوەو بێكىان و، لەژێغ جەئؿیری وىؿغو 

ژێمی بەعس ی واؿغصاو، لەواعصاهەوە )عص ع  یؾخەم و چەوؾاهضهەوەو زغاپەواعی

 زۆ اؾذ ػان وڕ بەصەم زۆ یؿعل(ی قەپۆلی صژی ئایینی و صژی ئەزالكی

جً بۆ و زەمسۆعاوی هێى وىعصؾخاهضا، وۆبىوهەوەو وەزۆهەو ڕقگێڕ بەقۆ 

صعوؾخىغصوی وۆمەڵ و بؼووجىەوەیەوی ئیؿالمی، هە لەؾەعەجاوە هاوی 

 ی ئیؿالمی( بىو، بەاڵم صواجغ هە بەَۆی صەعبەصەعبىون وی)بؼووجىەوەی پەیىەهض

ۆژە غ ؾىڵماهاهەوەو بەقضاعیىغصهیان لەو پى وۆچىغصوی ژماعەیەوی ػۆع لەم

واهتربىو، پاف یەصا، كەباعەهەی گەوعەجغبىو جىػؼی ؿغاییهاصیج ە)مكغوع(

( َەهضێً ياعججالوۆبىوهەوەیەوی بەپەلەو ؾەعپێیی ) چەهض صاهیكتن و

ؾەعەهجام  ۆژەی هاوبغاوصا َاجً وغ ؾاصە بەؾەع پ واڵەحی وع اهياعی ڕ گۆ 



ییلئیدریسس یوه  221

 

 

، 6"ا بۆ بؼووجىەوەی ئیؿالمی لەوىعصؾخاوی عێراق صاڕع هاوەهەش ی گۆ 

 ی صژی قەپۆل بەؾەعهجضان لەو صەكە بۆمان صەعصەهەوێذ ؾخەمی بەعـ و

 اگەیاهضوی بؼووجىەوە.ڕ ی َەبىو لەؾەع پەلەهغصن لەیئایینی واعیگەع 

اصەیەن هاجۆعبىو، ع ووی پێىهاجەی هاوزۆوە جا ڕ بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لە   

ێخەوە بۆ ئەوەی لەؾەعەجاوە صامەػعێىەعاوی ئەم ڕ صەگە مئەوەف بەپلەی یەهە

ی پەعوەعصەیی و ەوە هەَاجبىون، بىەمایەویىغییپاعجە لەیەن كىجابساهەی ؿ

ێىسغاوەیی پێكىەزخیان هەبىو، ئەوەی ئەو پێىهاجە هاجۆعەی وۆهغصبىویەوە ع 

ی بەعـ و جاوؾەهضوی یی بەعەهگاع یپێىیؿخ ئایضۆلۆژیای ئیؿالم و

 چەوؾاهضهەوەی گەلی وىعص بىو.

ؾەعهغصەواوی بؼووجىەوە ػۆعبەیان ػاهای ئایینی بىون، پێكتر ؾەعكاڵی    

لەو  ەوان بىون، جێىەڵ بەژیاوی ؾیاؾیی هەبىون وییيیپەعوەعصەو ػاوؿخە ئای

بىاعەصا هەم ئەػمىون بىون
 ، َەع بۆیە لەگەڵ صامەػعاهضوی خؼبی ؾیاس ی و2

ؾتراجیژی و  ىغی ویؿ ووی گغؿتی ؾیاؾیی وڕ ووبەع ؾەعهغصایەجیىغصوی ئەو واعە، 

ابەعی ڕ صبلۆماس ی بىوهەوە، جەهاهەث َەڵبژاعصوی قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ بە

                                                 
 
ؼووجىەوەی ئیؿالمی لەهىعصؾخاوی لەباڵوهغاوەواوی ب ،صەعصو صەعماوی بؼووجىەوەی ئیؿالمی -1

 .2ٌ (،ػ9110) ،ەميانع چاپساهەی قەَیضاوی گغصی  ،عێراق
 .426مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي، م -2



221                                      ابشووریكوردس تانویتئیســالمیهلڕه

وۆمەاڵیەحی بىو هەن  بؼووجىەوە بە لەبەعچاوگغجنی هەعیتی ئایینی و یگكخی

 .6ەوؿیپ و پێىەعی خؼبیغ پ

ئەم پێىهاجە هاجۆعە وای لەو پاعجە هغص، بەمەبەؾتی صەعباػبىون لەكەیغان    

زێرازێرا وۆهگغە ببەؾخێذ، جەهاهەث الی ػۆعێً لەواصیغاوی بؼووجىەوە ئەو بۆ 

جەنها َەڵبژاعصوی ؾەعهغصایەجییەچىوهە چەؾپا هە وۆهگغە 
، چىهىە گغؿخەواوی 2

بؼووجىەوە لەئەؾخۆی ؾەعهغصایەجیضایەو َەڵبژاعصهەوەی ؾەعهغصایەحی ئەو 

 گغؿخە چاعەصەواث.

( صوو وۆهگغەی بەؾذ، وۆهگغەی ػ9<<6->=<6بؼووجىەوە لەهێىان ؾااڵوی )   

)ؾەعزؿخنی و لەژێغ صعوقمی  هاوػەصصەهغێ  8یەهەمیان هە بەوۆهگغەی چىاعەم

 یوالەق ی29-22ۆژاوی )ڕ جیهاصی( لەگىهضی )بغالە(ی پێىجىێً لە یواعو چاالهی

ػ( بەؾتراو جێیضا باعوصۆدی هاوزۆی ==<6خىػەیغاوی ی =-;ن/ =699

ۆگغامی هاوزۆ پەؾەهضهغاو بەیعەث صعا غ ەوو پڕ بؼووجىەوە َەڵؿەهگێنراو پەی

                                                 
 
 .ػ(92/7/4002) ،عەلی باپیر ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە -1

 .ػ(99/94/4002) ،هیەاع  ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ عەبضولؿخاع مەحیض ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2

بؼووجىەوەی  ،بؼووجىەوەی ئیؿالمیی زۆی بەصعێژەپێضەعی بؼووجىەوەی پەیىەهضی صەػاوی -3

بۆیە ئەم هۆهگغەیە  ،هۆهگغەی بەؾدبىو  (6)اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی ع پەیىەهضی جا واحی 

 بەچىاعەم صاهغا.
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وی قىوعا ئەهجىمە ابەعی گكتی وع بەقێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ بۆ 

 .6َەڵبژێغعا

( لەئۆعصوگای )صػڵی( ػ9<<6خىػەیغاوی ی ;6-68ۆژاوی )ڕ بەَەمان قێىە لە   

( وۆهگغەی پێىجەم بەؾتراو جێیضا هللا خم جهاصٍ يوجهاصوا فلەژێغ صعوقمی )

بؼووجىەوە  یباؽ لەواعو چاالهی ،ۆگغامی هاوزۆغ ەوو پڕ ای پەؾەهضهغصوی پەیڕ وێ

 .2َەڵبژێغعاهغاو پاقان ئەهجىمەوی قىوعا 

ۆگغامی هاوزۆ صاهغاو مەهخەبەوان غ ەوو پڕ َەع لەو ماوەصا بەعهامەو پەی   

مافی  صەؾەاڵث و ێىسؿتن صەؾدىیكاهىغاو ئەعن وع عی ەپەیى پێىهێنران و

، َەع چەهضە لەو ماوەصا ػۆعبەی ئەو ئۆعگان و مەهخەباهە 8ئۆعگاهەوان صیاعیىغا

 ئەعن و ووی صەؾەاڵث وڕ ، بەاڵم لەۆگغامضا َاجىوەغ ەوو پڕ لەپەی پێىهێنران هە

 ەوە.هماؿەوە بەقێىەیەوی جیۆعی ما

اگەیاهضوی بؼووجىەوەوە چەهض باڵێً لەهاو ئەو پاعجەصا ع لەؾەعەجای  َەع   

بىون، ئەم ملمالهێیەف  ، ئەو بااڵهە لەهاو زۆیاهضا لەملمالهێضانصعوؾذ بىو 

                                                 
 
 .(92-92)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1

 ػ(،9110) یئەیلىلو  ئاب ،ؾاڵی ؾێیەم (،4-9)ژماعە  ڕ،گۆڤاعی صەهگی باوە ،وزۆَەواڵەواوی ها -2

ٌ99. 
 .99ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3
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هاوزۆ  ییێگەی زۆقىغص بۆ هەؾاوی بەعژەوهضزىاػ لەؾەع خؿابی هاوۆهع 

یەواوی زۆیان بغەوپێبضەن، َەڵبەجە َەع ملمالهێی هاوزۆ صەعگای یبەعژەوەهض

هەیاعاوی بؼووجىەوەصا ئاوەاڵهغص جا صەؾخسەهە هاو واعوباعی  لەبەعصەم ئێران و

 خؼبەهەوە.

اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە ع قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ لەؾەعەجای    

َەعچەهضە هاوبغاو ػاهایەوی لەزىاجغؽ و قاعەػای ابەعی گكتی َەڵبژێغعا، ڕ بە

ی َەمىوان بىو، بەاڵم لەبىاعی یەػامەهضع جێگەی   و قەععییەوانػاوؿخە 

ێگەی زۆقىغص بۆ ع ضا هەم ئەػمىون بىو، ئەمەف یێىسغاوەیع واعی  ؾیاؾیی و

هەؾاهێً لەصەوعوبەعی قێش عىؾمان و َەهضێ ئەهضامی بااڵی بؼووجىەوە هە 

 ابەعی گكتی و صاعایی وع ( لەپلەوپایەی ةالاؾخـاص  ءؾىؾىوصی زغاپ )

پەیىەهضییەواوی بؼووجىەوە وەعبگغن 
، لێرەوە جەهەجٌى صعوؾدبىو، یازىص باڵی صژ 6

ۆژ ئەو ع ۆژ لەصوای ع ێىەعصان لەواعوباعەواوی بؼووجىەوە صعوؾدبىو، دبەصەؾخ

وث، باڵی ؾەعەهجام صوو باڵ لەهاو بؼووجىەوە صەعهە ،هاوۆهییە ػەكتر صەبىویەوە

باڵی زاوەن  ابەعی گكدیضا صەبیيییەوە هەع یەهەم زۆی لەهەؾاوی صەوعوبەعی 

 2یـۆعمسىاػ بىون.ع یاعی هاو بؼووجىەوە بىون، باڵی صووەم ئۆپۆػؾیۆن یازىص ڕ ب

                                                 
 
 .ػ(92/7/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ عەلی باپیر -1
 
 عای مامۆؾخا کغێکاع: عاؾختر ئەوەیە وهللا اعلم کە بغایاوی پەیىەهضییە کۆهەکە َەؾدیان صەکغص 2

پەڕاوێؼ زغاون و لىجکەی َەعەمی کاعەکان : ؾیاؾییەکەی بە صەؾذ مامۆؾخا عابەعەوە بىو، ؾەعباػیی 
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یـۆعمسىاػ بىو، هاوبغاو لەوجاعو هىؾیىەواهیضا بۆچىووی ع ێبەعێيی ع عەلی باپیر    

ووجىەوەو قێىاػی چاعەهغصوی زۆی صەعباعەی هێكەو گغؿخەواوی بؼ 

ەمی ڕ زؿخۆجە وو، هخێبی )صەعصو صەعماوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی( صیاعجغیً بەَع

( زاڵضا هێكە و گغؿخەواوی بؼووجىەوە صیاعیضەواث و =6هە جێیضا لە ) ەعەلی باپیر 

صواجغیل چاعەؾەع پێكيیاػصەواث، هاوبغاو پێیىایە صەبێذ ئەو پێكيیاػاهە بىغێىە 

غصوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، چىهىە هەبىووی ئەو بىەمایاهە كەیغان بىەمای واعه

گغؿتی بۆ بؼووجىەوە صعوؾخىغصووە، واعهغصن بەو بىەمایاهە بؼووجىەوە  و

یەوە، ئەو یبىوهەوە )ججمع( صەباجە كۆهاغی بؼووجىەوەیەوی واكیعڕ لەكۆهاغی ز

 پیكيیاػاهەف هە صەبێذ بىغێىە بىەمای واعهغصن بغیخین لە:

 اؾخەكیىە.ع اوێژی ع ی ڕ ىاوی وۆ پێىهێ -6

 لێهاجىو. اؾذ وع  یپەیضابىووی مەعهەػییەجێيی قەععی -2

                                                                                                                                 
 

بە صەؾذ مامۆؾخا مەال عەلی بغایەوە بىو، صاعایی بە صەؾذ مامۆؾخا عىمەعی بغایاهەوە بىو، َەع 

هەی عابیخە یەکەقیان کىڕو هؼیکەکاهیان کاعیگەعییان لەؾەع عەؿخاعو بڕیاعیان َەبىو. ئێراهیل ص

کۆهەکاوی صەصا جا َەؾدىەوەو ببىەوە بە کاعبەصەؾذ. چىهکە ئەوان هؼیکتربىون لە كەعاعگاوە، مامۆؾخا 

قێش مدـمضی بەعػهجی بەیعەحی بە ئیمام زىمەیی صابىو، لە بەعامبەعصا مامۆؾخا مەال عىؾماوی عابەع 

ی و ئەواوی جغ بەعصەوام میىاوی خەهبەلییەکی جىهضبىو. مامۆؾخا عەلی باپیرو مەال ؾەملان و هەوعەس 

بەعپغؾە ئێراهییەکان بىون، لە بەعامبەعصا صەبىو بەعپغؽ کاث و مەوعیض وەعگغێذ جا مامۆؾخایان 

ببیىێذ! عابیخە کۆهەکان مامۆؾخا عەلی باپیریان کغصبىوە کەواؾىعی پێل لەقکغو َەعچی صەیاهىىیؿذ 

( خەػی بەزۆصەعزؿتن بىو، بۆ ئەمیرێدییل ؾااڵهبىوو >2بەویان صەووث، ئەویل چىهکە گەهج بىو )

 پەلەی بىو.
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 ىەجضا.هؾى  ەوێً لەبەع جیكيی كىعئان وڕ ی بەعهامەو پەیوصاها -8

 ەوو.ڕ پێگەیاهضوی وۆمەڵێيی َەڵبژاعصەی پێك جێگەیاهضن و -9

 ەزىەو پێكيیاػی بەجێ.ع او وەعگغجنی ڕ ینی بیرو ڕ بع اصەع ی یئاػاص -:

 ێگغجً لەزغاپە بەَەمىو هەؽ بضعێ.ع چاهەو مافی ؿەعمان بە -;

 یەن َەڵىێؿتی. یؼی وع یەن صڵی و یەن  ->

 ان.عهاجىویی بىغێخە ؾەهگی مەخەوی واع پێؿپێرێجەكىاو ل -=

ێىاهێيی َاوؾەهگ. -<  پەعوەعصەو باَع

 َۆقیاعهغصهەوەی جەماوەع. چاوهغصهەوەو ؿێرهغصن و -69

 چەؾپاهضوی صاصگەعی لەَەمىو بىاعێىضا. -66

 چاعەؾەعهغصوی گیروگغؿخیان. ون وبەجەهگ زەڵىەوە بى  -62

 ینی واكیع.ڕ گۆ  ان وڕ لێب واعهغصوی بەعصەوام و -68

 واعبەصەؾخان بەجایبەحی. لێپرؾیىەوەی زەڵيی بەگكتی و چاوصێغی و -69

 لەؾەع القی زۆ وەؾخان. پكذ بەزىا بەؾتن و -:6

 وی ئیؿالم.ڕو ئاب پاعاؾخنی عیزػەث و -;6

 وۆڵىەصان. پكىوصعێژی و هەبەػیً و ->6

ەعەو زىا چىونب زەڵً چاهىغصن و -=6
6. 

                                                 
 
واهە: ڕ ب ،یفىعم لەصیضی عەلی باپیرصاع ی ئەم زاڵهەو میياهیزمی یی ػیاجغ صەعباعەی وعصەواع یبۆ ػاهیاع  -1

عای مامۆؾخا کغێکاع: ئەم زااڵهە زیطابی ؾیاس ی هەبىون،  .941-24ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،عەلی باپیر

ەڵؿخکاعبىو، ئێؿخا کە ئەمیری عەزىەبىون لە عەؿخاعەک ان صەگیران. ئەو کاجە مامۆؾخا عەلی باپیر بەَع
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یـۆعم ع زۆیاهضا یەهگغجىو هەبىون، صەعباعەی میياهیزمی  پۆػؾیۆن لەهاوۆ باڵی ئ   

بۆچىووی جىصایان َەبىو، صەبێذ ئەوەف لەبەعچاوبگغیً هە زەڵياهێً 

ی جایبەجییان ییـۆعمەوە بەعژەوەهضع َەبىون زىاػیاعی ئەوەبىون بەهاوی 

یؼو یەهگغجىو هەبىون، ڕ ەه، لەگەڵ ئەوەصا هە ئۆپۆػؾیۆن ی6صەؾخىەوێذ

 ۆژەیەوی گكخگیرو ؾتراجیژیكیان هەبىو، زۆقیان وۆمەڵێً گغؿذ وغ َاوواث پ

یان جیی جایبەیبەعژەوەهض ێـۆعم وع ان َەبىو، َەهضێ جاعیل یهەمىوىعجی

ـۆعم ئاماهجەواوی عیای ئەم َۆواعاهە وایىغص لەو كۆهاػەصا ڕ ، جێى2جێىەڵضەهغص

 .ذزۆی هەپێىێ

ۆگغامی هاوزۆی بؼوجىەوەی غ ەوو پڕ ە ئەگەع ؾەعهج لەپەیجغەو  لەالیەوی   

ۆگغام هەن چاعەؾەعی غ پ و ەو ڕ ەجەوە پەیڕ ئیؿالمیی بضەیً، صەبیىین َەع لەبىە

ی صعوؾدبىووی یۆعگاهەواوی هەهغصووە، بەڵيى بۆجە َۆواعێيی ؾەعەهئصەؾەاڵحی 

ابەعی ع  بؼوجىەوە، بەقێيی هەمىوىعجییەهە لەوەصایە هە یهێكەی هاوزۆی

                                                                                                                                 
 

زاڵەی بۆ بەعػبکغێخەوە جا بؼاهێذ کە کۆمەڵی ئیؿالمییل َەمان  =6کۆمەڵی ئیؿالمییە. صەکغێذ ئەم 

کێكەی کۆوی بؼوجىەوی َەیە. ئێؿخا ؾەلیم کۆیی و مامۆؾخا خەؾەن بابەکغو مدمـض خەکیم ػیاجغ لە 

ا صلێر صەعصەکەون و بەعپغؾێدییان پێضەصعێذ، لە کاجێکضا کە مامۆؾخا صلێر یەکەمین صەهگی لە مامۆؾخ

 کۆهگغەی صواییاهضا َێىاوە!
 .ػ(92/7/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ عەلی باپیر -1
 .424مجمىعت مً الباخثین: عؤي في مؿاع العمل الاؾالمي، م -2
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ۆحی و بەعپغس ی مەهخەبی ؾیاس ی و ئەهجىمەوی ع ابەعی ع ی َاوواث گكت

قىوعایە
6. 

پیرۆػی زۆی  ،ابەعی گكتیع صەبىو ئەم َەمىو صەؾەاڵجە جێىەڵىەهغایەو    

هێىان قىوعاو  یۆحی و صەؾەاڵحی یەهالهغصهەوەی هاوۆهیع ێبەعی ع ایەو و َەبى 

عا بێذ، ایە، هەن بەعپغس ی مەهخەبی ؾیاس ی و قىو و مەهخەبی ؾیاس ی َەبى 

قىوعاف  َاوواث صەبىو مەهخەبی ؾیاس ی صەؾەاڵحی جێبەجێىغصن بێذ و

 اؾتی وع ێژی خؼب، ئەگەع ؾەعهج لەواكیعی بؼووجىەوە بضەیً ڕ بەعهامەصا

ێذ، لەواجێىضا جەواوی ملی ئەو بۆچىوهەی پێكىومان بۆ صەؾەیصعوؾخ

عىؾمان يییەوە مخماهەیان بەلێهاجىویی قێش یووی ئایڕ ئەهضاماوی بؼووجىەوە لە

ووی ؾیاؾیی ڕ ابەعی گكتی، بەاڵم ػۆعێً پێیاهىابىو هاوبغاو  لەع َەبىو هە ببێخە 

                                                 
 
ژماعە  ،بؼووجىەوە یابەعی گكخیع بەپێی هىؾغاوی هىوؾیىگەی  (،21)اعە بەڵگەهامەی ژم :واهەڕ ب -1

حگە لەو  ،بؼووجىەوە یابەعی گكخیع  (،ػ9171 یئاب ی42/ ۆه9290 یەمڕ مىخە ی42)ۆژی ع  (،972)

بێگىمان  ،لیبۆجە بەعپغس ی هىوؾیىگەی ؾەعباػی ن،پێیضعاو  صاەوی هاوزۆ ڕ پۆؾخاهەی لەپەی

 :واهەڕ َیچی جغ هییە، ب ،َەڵەی جێىەڵىغصوی صەؾەڵجەوان ئەمەف حگە لەبەعصەوامبىون لەؾەع 

عای مامۆؾخا کغێکاع: ئەم صیضە بۆ بؼاوحی ؾەعباػی َەڵەیە، َەع صەبێذ  .(26)بەڵگەهامەی ژماعە 

کەس ی یەکەم ؿەعماهضەی یەکەمی ؾەعباػییل بێذ، َەع صەبێذ عای قىوعا بگەڕیخەوە الی ئەمیرەکەو 

هللا اعلم صەبێ ئەوەف بەعچاوبگیرێذ کە ئەمەی باس ی صەکغێذ صوای ئەو هاکۆکییەکان خەؾم بکاث. و 

جێپەڕبىووی صوو ؾاڵە بەؾەع صامەػعاهضوی بؼوجىەوەی ئیؿالمی و عابەعێتی مامۆؾخای عەخمەجییضا.. کە 

ئەم خاڵەث و كۆهاػەی بؼووجىەوە َەع لەم کخێبەصا بەعاووعص صەکەیذ بەو خاڵەث و كۆهاػەی َەعصوو 

ی کىعصؾخان جێیضا کۆ صەبىون، َێؿخا بؼووجىەوە پێكکەوجىوجغو چاکتربىو وەک لەوان، باڵی ئیسىاهەکاو

 بؼوجىەوە ئۆعگان و ئەعکی ػیاجغ صیاعیکغصووە، بۆیە کاعیگەعییص ی ػیاجغ بىو..
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ییەوە هەم ئەػمىوهەو هاجىاهێذ واعوباعەواوی بؼووجىەوە باف ڕ واعگێ و

 .ذێىێڕ َەڵؿى 
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 مدووهابیس 

ماهیی یػگاعیسىاػی هیكدع پێگەی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەبؼووجىەوەی 

 هىعصؾخاهضا

 یاس یبىاعی ؾ /یەهەم

اگەیاهضهییەوە گیرۆصەی ع َەعچەهضە بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەؾەعەجای    

ا، ڕ وۆمەڵێً گغؿتی هاوزۆیی بىو، بەاڵم لەگەلێً بىاعصا چاالواهە َەڵضەؾى 

واعیگەعی َەبىو، َەوڵیضا  ەپاوی وىعصؾخاهضاڕ ووی ؾیاؾییەوە لەگۆ ڕ لە

 وو.ڕ ێگەچاعەی بساجەع لەصیضێيی ئیؿالمییەوە هێكەی وىعصو 

جۆعاوجۆعی صەهىاهض، لە )خىػەیغاوی  یبؼووجىەوە لەبىاعی ؾیاؾیضا چاالهی   

( لەقاعی جاعان زۆهیكاهضاهێىیان ؾاػصا بۆ بەعصەم باڵیۆػزاهەی ػ>=<6

باعەگای زاچی ؾىوعی هێىصەوڵەحی،  وؿاو ئەعصەن وڕەؿە ؾعىصیەو بەعیخاهیاو

 .6وان هغصەػاییىامەیان ئاعاؾخەی باڵیۆػزاهەڕ ؾەباعەث بەؾخەمی بەعـ ها

ۆژی واعەؾخاوی َەڵەبجەصا لەئۆعصوگاو قاعەواوی ئێران، لە ڕ َەعوەَا لەؾاڵ   

ۆژی ع ، َەع لەوە یاصەصا 2( چەهضیً زۆهیكاهضان ؾاػصعاػ<=<8/6/;6)

ى )( لەژێغ صعوقمی ػ<=<8/6/=6)
َ
َ َعل

َّ
ِلُمىا َوِبنَّ اَّلل

ُ
ُهْم ظ نَّ

َ
ىَن ِبإ

ُ
ل
َ
َلاج ًُ  ًَ ِظً

َّ
ِطَن ِلل

ُ
ؤ

                                                 
 
 .21-27ٌ  ػ،9177واهىوی صووەمی  (،9)ژماعە  ڕ،گۆڤاعی صەهگی باوە ،َەواڵەوان -1

 .42ٌ ػ،9171 یمایس و هیؿان  (،7)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -2
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َ
ْم ل َِ ْهِغ

َ
بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، وۆهگغەیەوی لەقاعی ؾىە . 22الحج/ (َلِضًٌغ ه

ێىسغاوە ئیؿالمییەوان و ع  ێىسؿذ، هىێىەعاوی پاعجە وىعصؾخاهییەوان وع 

ان جێضاهغص، لەو وۆهگغەصا چەهض وجاع یوۆماعی ئیؿالمیی ئێران بەقضاعی

 .6اگەیەهغاع صەعباعەی واعەؾاجەهە زىێنرایەوە، لەوۆجایكضا بەالػێً 

 وو وۆبىوهەوەڕ بؼووجىەوە، بەقضاعیىغصن بىو لەوۆ  یبىاعێيی صیىەی چاالهی   

یهاهییەواهضا، لەو وۆهگغاهەصا هىێىەعاوی بؼووجىەوە وجاعیان یوۆهگغە ج

 کاهضاپێكىەقىغصوەو صیضاعو وۆبىوهەوەیان لەگەڵ بەقضاعبىواوی وۆهگغە

جیهاوی ئەهجامضاوەو َەوڵیاهضاوە چەوؾاوەیی گەلی وىعصو هێكەی وىعص بە

 ،ەواهەی بەصیاع بسەنع ریىغصوی صۆػە یپكخگ یپێىیؿخی ئیؿالمیی بىاؾێنن و

( ػ>=<6حكغینی صووەمی  ی=-8ن / =699ەبیعی یەهەمی ی ع >6-62ۆژاوی )ڕ لە

پاعحی  ئیؿالمیی( بەؾترا، چەهض هەؾایەحی و ییەهێخی یلەجاعان )وۆهـغاس ی جیهاهی

 یضولعەػیؼ بەؾەعۆوایەجیهغص، قێش عىؾمان عەباان جێضیئیؿالمیی بەقضاعی

هاوبغاو وجاعێيی زىێىضەوە، لەپەعاوێؼی  ىغص،یوەؿضی بؼووجىەوە بەقضاعی

 .2وۆهگغەهەقضا وەؿضی بؼووجىەوە چەهضیً صیضاعی ئەهجامضا

                                                 
 
 .92-92ٌ (،7)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،ی َەڵەبجەصاحلەیاصی یەهەمین ؾاڵی واعەؾا -1

 .20ٌ (،9)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵەوان -2
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قێش عىؾمان، بەقضاعیىغص لە   یَەعوەَا وەؿضی بؼووجىەوە بەؾەعۆوایەجی   

 ن/=699یعی صووەمی ەبی ع :-6ئاؾایص ی خەج( هە لە ) ی)وۆهـغاس ی جیهاهی

( لەجاعان بەؾترا، قێش عىؾمان وجاعی ػ>=<6حكغینی صووەمی ی ;22-2

پێكىەقىغصو لەپەعاوێؼی وۆهگغەهەقضا وەؿضی بؼووجىەوە چەهضیً صیضاعی 

، َەع لەو ماوەصا قێش مىخەممەص بەعػهجی بەقضاعی لە )وۆهگغەی 6ئەهجامضا

وبغاو وجاعێيی زىێىضەوەػاهایاوی مىجاَیضی عێراق(ی لەقاعی )كىم( هغص، ها
2. 

( وەؿضێيی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی هە ػ<=<9/69/6-8ۆژاوی )ڕ َەعوەَا لە   

)قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ، مەال عەلی عەبضولعەػیؼ، مەال  :ەل نپێىهاجبىو 

اهىغص لە )وۆهگغەی جیهاهیی ئەؿؼاوؿخان( لەجاعان، یمەخمىص ئاػاصی( بەقضاعی

ێىسغاوە ع ئیؿالمیی و هىێىەعی پاعث و  لەو وۆهگغەصا چەهض هەؾایەجیی

ای زىێىضهەوەی وجاعێً لەالیەن مەال ڕ جێضاهغص، وێ یانئیؿالمییەوان بەقضاعی

ەعاوێؼی وۆهگغەهەصا، وەؿضی بؼووجىەوە چەهضیً پعەلی عەبضولعەػیؼەوە، لە

 .8اگەیاهضن ئەهجامضاع صیضاعو گـخىگۆی لەگەڵ هىێىەعی پاعث و صەػگاواوی 

( لەجاعان )وۆهگغەی ئیؿالمیی ػ9<<6واهىوی یەهەمی  ی9َەعوەَا لە )   

ێىەچىو، قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼو قێش مىخەممەص ڕ ؿەلەؾخین( بە

                                                 
 
 .29-20ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .26-29ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
 

 .42ٌ ػ(،9171)حكغینی یەهەمی  و جەممىػ  (،99-90)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،ەوانیهیلَەواڵ و چا -3
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یان جێضاهغص، لەپەعاوێؼی یبؼووجىەوە بەقضاع  یبەعػهجی بەهىێىەعایەجی

ێىسغاوی ع وۆهگغەهەصا صیضاعو چاوپێىەوجيیان لەگەڵ چەهضیً هەؾایەجیی و 

 یلەو صیضاعاهەصا باؽ لەهێكەی وىعص و پێىیؿخیئیؿالمیی ئەهجامضا، 

، َەعوەَا وەؿضی بؼوجىەوە 6ڵماهاوی وىعصؾخان هغاى َاوواعیىغصوی مىؾ

پكخگیری لەوىەیذ(  یبەقضاعیىغص لە )وۆهگغەی زىێىضواعاوی ئیؿالمیی جیهاهی

( لە )قاعكە( بەؾترا، لەوۆجاییضا ػ9<<6حكغینی صووەمی  ی=2-:2هە لە )

ئاعاؾخەی گەلی وىعص هغصوۆهگغە پەیامێيی 
2. 

، لەژماعەیەن واڵحی وەاگەیاهضهییەع بؼووجىەوەی ئیؿالمیی َەع لەؾەعەجای    

ی صامەػعاهض، یی و ئەوعوپا هىوؾیىگەی پەیىەهضییەواوی هغصەوەو پەیىەهضیهاوچە

ووی ؾیاؾییەوە بۆ هاؾاهضوی هێكەی وىعصو بؼووجىەوەی ئیؿالمیی ڕ ئەمەف لە

ێىسغاوە هێىصەوڵەجییەواهەوە ع ىەهضی بەجیهاوی صەعەوەو ؾىوصی لێضەبینی، جا پەی

 .8بياث

ێگەی هىؾیىگەی پەیىەهضییەواهەوە، چەهضیً ڕ بؼووجىەوە لە یؾەعهغصایەجی   

ێىسغاوە ع هامەو هىوؾغاوی جۆعاوجۆعی ئاعاؾخەی واڵجاوی جیهان و 

                                                 
 
 ػ(،9119 – 9110) (،4 -9)واهىوی  ،ؾاڵی ؾێیەم (،2-2)ژماعە ڕ، صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -1

ٌ94. 
 .(44)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2

 .22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىعی باػیاوی مدمـض -3
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ىػی مجەم ی28ن/ >699ضەی یػیللەع ی>2ۆژی )ع هغص، صەهێىصەوڵەجییەوان 

اؾخەی واڵجە ع بؼووجىەوە چەهضیً هامەی ئا یابەعی گكخیع ػ( >=<6

ن هغص، اێىسغاوەواوی مافی مغۆڤ و هەؾایەجییە ئیؿالمییەوع ئیؿالمییەوان و 

ژێمی بەعـ و ؾخەمی ئەو ع هضەیی ڕ قێش عىؾمان لەو هاماهەصا باس ی لەص

وىعص هغص، َەعوەَا صاوای لێىغصن چیتر  ژێمەی صەعخەق بەزەڵيی عێراق وع 

 .6وۆمەوی خيىمەحی عێراق هەهەن َاوواعی و

قاعۆچىەواوی وىعصؾخان لە  بەبۆهەی واعەؾاحی هیمیاییباعاوی گىهضو   

ی بؼووجىەوە هامەیەوی ئاعاؾخەی چەهض یابەعی گكخع ( ػ==<28/8/6)

 یایضەگەیەهێذ هە بێضەهگیع ێىسغاوێيی هێىصەوڵەحی هغص، هاوبغاو لەو هاماهەصا ع 

ژێمی بەعـ، لەو ع ۆقىەع بىوە بۆ جاواهەواوی ێگەزع ێىسغاوە هێىصەوڵەجییەوان ع 

بۆ جاعی صووەم ئاگاصاعجان صەهەیىەوە لەبێضەهگی و " :وەوە هىؾیىیەحیع 

ژێمی بەعس ی عێراقی هە ع هضاهەی ڕ چاوصازؿخيخان بەعامبەع ئەو َەمىو جاواهە ص

ەی مێژووی بۆ زۆی هىوؾیىەو ئەو َەمىو وىقخاعو ڕ ەقتریً الپەع 

بەجایبەحی قێىە  ،ی َەژاعو گەلی وىعصی چەوؾاوەكەاڵچۆهغصهەی گەلی عێراق

َەع لەو هامەصا قێش عىؾمان  .2"هغصهێيی هەوەی مغۆڤەڕ بىب واعەؾاث و

ێىسغاوەوان جا ئاوامی ع ێىمایی هىێىەعی ع  ێذ بۆ َاوواعیی وڕ ئاماصەیی زۆی صەعصەب

                                                 
 
 .21ٌ (،9)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵەوان -1

 .(97)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2
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ئەو  یاؾخیع ئەو واعەؾاجە گەوعە ببینن، لەوۆجایكضا ئەوەیان یاصصەزاجەوە هە 

 .6ۆنع ە لەهغصەوەصا صەعصەهەوێذ هەن هاوهیكاوی بێ هاوەاهسغاو ێىع 

( قێش عىؾمان ػ==<6ىػی مجەم ی:2بەَەمان قێىەی پێكىو لە )   

هەجەوە یەهگغجىوەوان، هاوبغاو لەو  یێری گكخیجهامەیەوی صیىە صەهێرێذ بۆ ؾىغ 

 هامەصا جاعێيی صیىە ئاماژە بەؾخەمی بەعـ صەواث و صاوا لەهەجەوە

ؿێذ هە گغهگیضاهە ڵاؾخەكیىەی زۆی َەع وان صەواث بەئەعوی هگغجىوەەی

( ؾاڵە 29ػگاعهغصهیەحی لەو وۆمەڵيىژییەی ماوەی )ع بەهێكەی وىعصو 

( قێش ػ<=<6، جاعێيی صیىەف لە )بەَاعی 2ەوی لێضەواثڕ خيىمەحی عێراق پەی

هەجەوە یەهگغجىوەوان و صاوای  یعىؾمان هامەی هاعصووە بۆ ؾىغجێری گكخی

 اؾخییەواوی بۆ صەعهەوێذ وع هىێىەعی زۆی بىێرێخە وىعصؾخان جا لێىغصووە 

 .8ذچەوؾاوەیی گەلی وىعص ببیىێ

( بؼووجىەوەی ئیؿالمیی ػ<=<2/69/6َەع لەؾەع ئاؾتی هێىصەوڵەحی لە )   

یاصزەعەوەیەوی صەعباعەی جاوان و وێغاهياعییەواوی خؼبی بەعـ لەوىعصؾخان 

                                                 
 
 ؾەعچاوەی پێكىو. -1

 .(91)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2

 .44ٌ (،7)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،ی هەجەوە یەهگغجىوەوانیهامەیەن بۆ ؾىغجێری گكخ -3
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ئەمغیيی و ئاؾیایی و  ەوڵەحی ئەوعوپی و( ص>6صایە ئەهجىمەهەواوی پەعلەماوی )

عەعەبی
6. 

لەو چاالهییە جۆعاوجۆعاهەصا بؼووجىەوەی ئیؿالمیی جىاهیبىوی زۆی وەوى    

هێكەی وىعصو ؾخەمی  یەوایەجیع ەث و یو مەػڵىمی ذهىێىەعی وىعص بىاؾێيێ

بۆهە جۆعاوجۆعەواهضا هامەو  بەعـ صەعبساث، َەع بۆیە لەواعەؾاث و

ی بؼووجىەوە هغاوە، لەهامەی یابەعی گكتی و ؾەعهغصایەجع ی هىوؾغاو ئاعاؾخە

ەخمان زەلیل( ئەمیری بؼووجىەوەی مىجاَیضیً بۆ قێش عىؾمان ع  ٌ )ؿەػ 

، َەعوەَا هامەی 2بەبۆهەی واعەؾاحی َەڵەبجەوە هە ؾەعەزۆش ی لێضەواث

ەبۆهەی ب)خیىمەث یاع( ئەمیری خؼبی ئیؿالمیی ئەؿؼاوؿخان بۆ قێش عىؾمان 

 اؾخییە صەعصەهەوێذ.ع ، ئەو 8ەڵەبجەوەواعەؾاحی َ

 

 

 

 

                                                 
 
 .69ٌ (،99-90)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،ەوانیڵ و چالهیاَەو  -1

 .(40)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2

 .(49)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -3
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 بىاعی ؾەعباػی  /صووەم

اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، بؼووجىەوەی پەیىەهضی باڵێيی ڕ بەع لە   

اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ع ؾەعباػی َەبىو بەهاوی لەقىغی كىعئان، لەگەڵ 

ۆ ی ػیاجغی پێضعاو چەهض َێزێيی بیئیؿالمیی، لەقىغی كىعئان بەَێزهغاو گغهگ

ػیاصهغا
6. 

اگەیاهضوی بؼووجىەوەصا، چەهض بەیاهىامەیەهیان صەعهغص، لەو ع َەع لەؾەعەجای    

بەیاهىاماهەصا، بؼووجىەوەی ئیؿالمیی صاوای لەَێزە ؾەعباػییەواوی عێراق هغصوە 

وەوە ع یؼی بؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە، لەو ع ژێمەصا بچىەوەو بێىە ع هە بەگژ ئەو 

ژێمی بەعـ ع ( صاوا لەچەهضاعاوی ػ>=<8/62/6ژی )ۆ ع بؼووجىەوە لەپەیامێىضا 

ئەوە چەوی جیهاص  یصەواث، پەقیماهببىەوەو صەؾدبەعصاعی ئەو واعە بً، لەجیاجی

واعبىەن بۆ ؾەعزؿخنی ؾخەملێىغاوان َەڵگغن و
، َەع لەو بەیاهىامەصا، 2

یهێىان بەؾخەمی یجىێژەوان صەواث بۆ وۆجا بؼووجىەوە صاوا لەؾەعجەم چین و

 ی6، لەبەیاهىامەیەوی جغصا لە )8وۆمەوی پێكمەعگە بىەن دیىاوی وبەعـ پك

ػ( صاواصەواث َێزە ؾەعباػییەوان 6<<6واهىوی صووەمی  ی<6/ ک6966 یەجەبع 

                                                 
 
 .92ٌ ،ؾێیەم یبەش  ،َەمان ؾەعچاوە :باووی ئىؾامە -1

 .(46)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2

 ؾەعچاوەی پێكىو. -3
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 ،ووزاهضوی ؾەصصام و صاعو صەؾخەهەیڕ ؿً بەڵئەعوی زۆیان بەجێبێنن و َە

 .6بەو ئىمێضەی عێراق لەهەَامەحی بپاعێؼن 

ی میللی یاف و ؾەعباػو بەعگغ جعەی وىقخنی ئەو ئەگەعی ئەوە َەیە صەعبا   

ژێمی بەعـ َەهضێىیاوی بە ػۆعلێىغصن ع (یاهەی هەوا يجیل الكعب)

اؾخەی ع ، پغؾیاعی ػۆع ئاڕووی بۆ بەعەواوی قەبى و هاعص ىو بچەهضاعهغص

بؼووجىەوە هغابێذ، َەع بۆیە بؼووجىەوە ؿخىایەوی باڵوهغصۆجەوەو  یؾەعهغصایەجی

گەیەوی ؿخىاهەصا ڕ بەئەعهێيی پیرۆػ هاوػەصصەواث و لەب جێیضا وىقخنی ئەواهە

ژێمی بەعس ی جێىضەعی ع وىقخاعی صاعوصەؾخەو َێزە جۆعبەجۆعەواوی " :َاجىوە

ؿخىای ػاهایان پیرۆػجغیً واعو  جااڵهىەع، بەؾەصان بەڵگەی ئایەث و خەصیـ و

 گەیەوی جغصاڕ ، َەعوەَا لەب2"ڵماهێىەى گەوعەجغیً ئەعوی ؾەعقاوی َەمىو مىؾ

ؾەعباػ و جەیص ی  جاف و وىقخاعی َێزەواوی بەعـ بەئەمً و" :َاجىوە

اؾخەكیىەیەو بەقضاعی ع ڵماهێيی ى ئەعوی ؾەعقاوی َەمىو مىؾ ،یەوەیقەعب

 .8"ڵماهانى مىؾ یە بەعامبەع زىاو ئیؿالم وەجیاهەهغصوی جاواهێيی گەوع 

َەع لەو ماوەقضا هە خيىمەحی عێراق چەهض جاعێً لێبىوعصوی گكتی    

هغصووە، بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، لەو باعەوە لەچەهض بەیاهىامەیەهضا صەع 

                                                 
 
 .(42)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1

 .(42)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2

 ؾەعچاوەی پێكىو. -3
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یىەو صاوا لەجەماوەع صەواث بەصەم ئەو باهگەواػەی ڕ َەڵىێؿتی زۆی صەعب

بؼووجىەوەی ئیؿالمی " :، لەبەیاهىامەهەصا َاجىوە6ژێمی بەعؿەوە هەچًع 

هێتی بەجیهاصی چەهضاعاهە صاوا لەَەمىوان صەواث بۆ یە ،لەوىعصؾخاوی عێراق

هاصی َەیە یَەعهەؽ جىاهای واعواوی ؾەزتی ج ؼەوان وعیو ڕ پخەوهغصوی باوە و

جا ؾەعهەوجً و ئاؾىوصەیی  ،واوی صەواثڕ لىجىەی هێىەواوی وىعصؾخان چاوە

 .2ئاؾىوصەیی یەهجاعی هە َەع صووهیان ؾەعهەوجنن صوهیایی یان قەَیضی و

هیكاوی )وێ قایاهە عەؿىو گەیەوی ئەو بەیاهىامەصا هە لەژێغ هاو ڕ َەعوەَا لەب   

یؼەواهخان بپاعێؼن و با َەمىو ع ی یەحیەه" :؟!( باڵوهغاوەجەوە َاجىوەێ بىغ 

گیان و صڵ و صەعوهخان و وێغصی ؾەع ػوباهخان  ئەهضامێيی لەقخان و

 .8"زىێىسۆعجان لەبیرهەچێذ یَەعگیز جاواهەواوی بەعس  جۆڵەؾەهضهەوە بێذ و

بۆ صەعصەهەوێذ، بؼووجىەوە َەوڵیضاوە  ای بەڵگەهامەواهضا ئەوەمانڕ لەجێى   

 بەعـ صەعزاث و یمغۆییەوە، ؾخەمياعی ؾیاؾیی و ەَەهضی ئایینی وڕ لە

بەعەهگاعبىوهەوەی بؿەملێىێذ، صەعهغصوی ؿخىای پیرۆػی وىقخاعی  یپێىیؿخی

بەیاهىامە صەعباعەی  یًواعبەصەؾخاوی بەعـ و صاعوصەؾخەهەی، چەهض

                                                 
 
 .(24، 41، 47، 42، 42)بەڵگەهامەواوی ژماعە  :واهەڕ ب -1

 .(42)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -2

 .(47)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -3
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بەیاهىاماهەصا بؼووجىەوە صاواصەواث  لێبىوعصوی خيىمەحی عێراق، هە لەو

اهەوە ژێغ صەؾتی بەعـ، لەجۆڵەؾەهضهەوەو زەباث بەعصەوام بً، ڕ گە یلەجیاجی

 بەگكتی صەچىە ئەو چىاعچێىەوە.

ەَەوڵی ئەوەصا بىو پەعە لاگەیاهضهییەوە ع بؼووجىەوەی ئیؿالمیی، لەؾەعەجای    

 ،ەمنی پاعێؼگای َەولێرئ یێىەبەعێخیڕ ؾەعباػی بضاث، لەو باعەوە بە یبەچاالهی

( چەهض ػاهیاعییەن لەؾەع ==<6/6/>( لە )862/:بەهىوؾغاوی ژماعە )ف. ؽ 

ی ئەمنی هاوچەی ئۆجۆهۆمی، لەو هىوؾغاوەصا یێىەبەعێخڕ بؼووجىەوە صەهێرێذ بۆ بە

چىاع َێزەو  یَاجىوە، بؼووجىەوەی ئیؿالمیی مەهخەبی ؾەعباػی َەیەو زاوەو

 ێژی بىەن بۆ چاالویڕ َەوڵیاهضاوە بەعهامە لەوۆبىوهەوەیەوی بەعؿغاواهضا

 .6هىاهضن

ژێمی بەعـ ع َێزەواوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی لەچاالوی هىاهضن بەعامبەع    

قێىاػی جۆعاوجۆعیان صەگغجەبەع، یەهێً لەو قێىاػاهە هاهەوەی بۆؾەو 

ێگەی َێزە ؾەعباػییەواوی خيىمەحی عێراق، ع بۆمب بىو لەؾەع  صاهاوی هەمین و

 یچاالهی ئەمنی پاعێؼگای َەولێر باؽ لەواعو  یێىەبەعێخیڕ هىؾغاوی بە یًلەچەهض

ێگە گكخییەوان بۆؾەیان هاوەجەوەو ع هە لەؾەع  ،مەؿغەػەواوی بؼووجىەوە هغاوە

باڵوهغاوەیان بەؾەع َاواڵجیاهضا صابەقىغصووەو ئاگاصاعیان هغصوهەجەوە هە 

                                                 
 
 .(60)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1
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اهەی بؼووجىەوە یێً لەو چاالهیض، لێرەصا َەه6ی صەؾەاڵث هەهەنیَاوواع 

 وو:ڕ صەزەیىە

(ی َێزی ؾەالخەصصیً لە 6( پێكمەعگەواوی للی )>=<62/6/;6ئێىاعەی )   

ژێم ویؿدیان لەو هاوچەصا ع )بابەهاوػ( هەمیيێىیان صاها، َاوواث ؾەعباػاوی 

یان هغصو َێرقیاهىغصە ؾەع یهەمین صاهێن، پێكمەعگەوان صەؾدپێشخەع 

َەعوەَا مەؿغەػەی  .2و بغیىضاع بىو ؾەعباػەوان و ژماعەیەهیان لێ وىژعا

( چەهض میيێىیان ==<6/6/>قەَیضان ؾەع بەَێزی ؾەالخەصصیً، قەوی )

ئەخمەصاوا صاها، لەَەمان قەوصا میىەوان جەكیىەوەو  -ێگەی زىعماڵع لەؾەع 

( 2( ؾەعباػو بغیىضاعبىووی )8بىوە َۆی ؾىوجاوی ػیلێيی ؾەعباػی و وىژعاوی )

ؾەعباػی جغ
8. 

ی ەێگع ( مەؿغەػەیەوی َێزی ؾەالخەصصیً، لەؾەع <=<6/;/>ۆژی )ع    

ەوەو بىوە َۆی جێىكياوی یان صاها، میىەهە جەكییىێمیي ڕقیرەمە -زىعماڵ

( مەؿغەػەیەوی <=<6/;/;6ۆژی )ع َەعوەَا  .9( ؾەعباػ=ئیڤایەن و وىژعاوی )

ئەخمەصاوا صاها، میىەهە  -ێگەی زىعماڵع َێزی ؾەالخەصصیً میيێىیان لەؾەع 

                                                 
 
 .(64-69)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1

 .22ٌ (،9)ژماعە  ڕ،ەواوی پێكمەعگە، صەهگی باوەیچالهی -2

 .22ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3

 .62ٌ ػ(،9171) یمىػ مجەو  خىػەیغان (،1)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -4
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ىو بیەوە هە چەهض لێپرؾغاوێيی بەعس ی جێضایضا جەكیێيی ؾەعباػیع هضهغۆػەبەال 

 یئابی 62ن/ 6969 یەمڕ مىخەی 66َەعوەَا قەوی ) .6َەمىویان وىژعان

 –ێگەی زىعماڵع ( مەؿغەػەیەوی َێزی ؾەالخەصصیً میيێىیان لەؾەع <=<6

 ەوەو ئیڤاهە ؾىوجاویضا جەكییمیىەهە بەئیڤایەوی ؾەعباػی ،صاها ڕقیرەمە

ؾەعجەم ؾەعوكیىەواوی وىژعان
2. 

( میيێىیان لەؾەع <=<6ئەیلىلی  ی=6مەؿغەػەیەوی َێزی ؾەالخەصصیً لە )   

ەوەو بىوە َۆی یصاها، میىەهە بەئیڤایەهضا جەكی ێیااڵهپ –ڕێگەی قیرەمەع 

َەعوەَا مەؿغەػەیەوی  .8( ؾەعباػی جغ8( ؾەعباػو بغیىضاعبىووی )66وىژعاوی )

ێگەی ع ( میيێىیان لەؾەع <=<69/6/>6) َێزی ؾەالخەصصیً قەوی 

( ؾەعباػ <6ای ؾىوجاوی ئیڤایەن )ڕ ەوەو وێیئەخمەصاوا صاها، میىەهە جەكی

وىژعان هە ؾەعوكینی ئیڤاهە بىون
9. 

عی بۆؾەیەهیان لەؾەع ی( پێكمەعگەواوی َێزی قاؿ==<6لەماهگی )ماعس ی    

(ی جغیل :( جاف وىژعان و )69وۆیە هایەوە، ؾەعەهجام ) -ێگەی َەولێرع 

                                                 
 
 .67ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .67ٌ (،99-90)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،چالوی -2
 .24م، م9110، قباط 2ازباع الىفیر، مجلت الىفیر، العضص:  .24ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3
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)كاؾم ولى كاؾم، هكخاع عەلی جلى، هەوػاص جاَیر  :بەصیلگیران بەم هاواهە

ەع، جەَا عەبضوڵاڵ(  .6عىمەع، ئەخمەص جەَو

ی ەێگع ( لەؾەع ==<6واهىوی صووەمی  ی22عی لە )یمەؿغەػەیەوی َێزی قاؿ   

( جاف بەصیلگیران لەگەڵ 8وۆیە بۆؾەیەوی هایەوە، لەئەهجامضا ) -َەولێر

ێگەی وۆیە بۆؾەیەوی صیىەیان ع ۆژێً صواجغ لەؾەع ع چەهض  .لێيی پیيابێئۆجۆمب

عاػیلی، َەعوەَا ەلێيی بێ( جاف بەصیلگیران لەگەڵ ئۆجۆمب8هایەوە، ؾەعەهجام )

( جاف 2( لەگىهضی )گۆمەجاڵ( هەمیيێىیان صاهاو ؾەعەهجام )==<6لە )ماعس ی 

 .2چەهضاوی صیىە بغیىضاع بىون وىژعان و

 ،ی وەلیضڕ (ی َێزی زالیضی وى 6( مەؿغەػەیەوی جیپی )<=<6/:/62ۆژی )ع    

( ؾەعباػ بەصیلگیران 8لەهؼیً چىاعجا بۆؾەیەهیان هایەوە، لەئەهجامضا )

ەجیف ئەخمەص، للـ)یىؾف خەمیض ئەخمەص، مىخەممەص عەبضو  :یەکاوبەهاو 

( 6>29( وەخضەی )6َەعؾێىیان ؾەع بەؿەیلەقی ) ،مىوعیم ػەعالن عامغ(

( ئاع 6ای صەؾخىەوجنی )ڕ ( بىون، ئەمە ؾەعە9( ؿەؾیلی )2) ( ؾغیەی6ؿەوجی )

، 8ئاع بی جی یلەـ( هاڵقیىيۆؾ، ژماعەیەوی ػۆع ؿیكەن و گىل6بی جی، )

                                                 
 
 .67ٌ (،9177) یئاب و جەممىػ  (،6-4)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،چالوی و َەواڵ -1

 .61ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2
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( لەهاوچەی پێىجىێً <=<6/:/26ۆژی )ع یەوی َێزی زالیض ەَەعوەَا مەؿغەػ 

)عەلی عەواص ؾلێمان،  :یەکاو( ؾەعباػیان بەصیلگغث بەهاو 2بۆؾەیەهیان صاهاو )

 .6ەصیً عەبضولىاخیض عەلی(ػزیع

 ( پێكمەعگەواوی َەع س ێ َێزی )خەمؼەو ؾەعهەوجً و==<6 یئاب ی>2ۆژی )ع    

ژێم هەوجە ع ی یلێيی ؾەعباػ ێزالیض( لە)كغهاكە( بۆؾەیەهیان هایەوە، ئۆجۆمب

( جاف هەوجىە >َەعوەَا ) .بۆؾەهەوەو ؾىوجاو ؾەعوكیىەواوی وىژعان

هەصا پێكمەعگەواوی َێزی خەمؼە ۆژاڕ َەع لەو  .بۆؾەهەوەو وىژعان

ؾەعوكیىەواوی  ژێمیان ؾىوجاهضوع ی یلێيی ؾەعباػ ێبۆؾەیەهیان هایەوەو ئۆجۆمب

وىژعان
2. 

ؾەع مۆڵگەو  پێكمەعگەواوی بؼووجىەوە، َەڵيىجاهە یقێىاػێيی جغی چاالهی   

باعەگاواوی خيىمەحی بەعـ بىو، بۆ ئەم قێىاػی چاالهییەف چەهض 

عی ی( مەؿغەػەیەوی َێزی قاؿ>=<2/66/6ۆژی )ع  همىوهەیەن صێىیىەوە:

ای ڕ َێرقیان بغصە ؾەع ؾەهگەعەواوی جاف لەهاوچەی )بەؾخۆعە(و جێى

                                                 
 

 .49م(، 9171ٌٌ(/ جمىػ )9201، طو الحجت )2ازباع الىفیر، العضص:  -1
، (2)ژماعە  ،هۆمەڵ ،ویئا: ئاواث هىێؿخا ،ۆژاوی بەعگغی ع ئەعقیفی بیرەوەعییەواوی  -2

 .ػ(92/7/4009)
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( هاڵقیىيۆؾ و :جاقەواوی باعەگاهە وىژعان و صەؾخىەوحی پێكمەعگەواهیل )

 .6( ئاع بی جی بىو 6)

-22ۆژاوی )ع (ی َێزی ؾەالخەصصیً 8للی ) ی(2-6پێكمەعگەواوی پەلی )   

هغصە ؾەع مۆڵگەواوی خيىمەحی عێراق  ( چەهض جاعێً َێرقیان>=<66/6/:2

ەوان جێىضعان، ئەوەی ػاهغاوە ػیاوی خيىمەث یەبیع لە)ؾەعگەث( و جەواوی 

 .2( ؾەعباػو بغیىضاعبىووی چەهض ؾەعباػی جغ بىو 8وىژعاوی )

( جاعێيی جغ پێكمەعگەواوی َێزی >=<66/6/>2َەعوەَا ئێىاعەی ) 

ەواوی )ؾەعگەث( و جگە لەجێىضاوی یەبیع ىجایە ؾەع ؾەالخەصصیً َەڵیاهي

 .8( ؾەعباػ وىژعا8ەوان )یەبیع 

( مەؿغەػەیەوی َێزی ؾەالخەصصیً َێرقیاهىغصە ؾەع <=<6/;/28ۆژی )ع    

 یًچەهض ،ای ػیاوی ماصصیڕ باعەگایەوی خيىمەحی بەعـ لەئەخمەصاوا، وێ

ؾەعباػ وىژعاوو بغیىضاع بىون
ؾەالخەصصیً  َەعوەَا مەؿغەػەیەوی َێزی  .9

( َەڵیاهيىجایە ؾەع باعەگایەوی خيىمەث لە)زىعماڵ( <=<6/=/68ۆژی )ع 

                                                 
 
 .22ٌ (،9) ەژماع  ەڕ،باو  یهگەص ،ەعگەكمێپ یواوییەچاله -1

 .22ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2

 .22ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3

 .67ٌ (1)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -4
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( ؾەعباػیان بەصیلگغث و 2پێكمەعگەوان صەؾدیاهگغث بەؾەع باعەگاهەصاو )

 (9)و (ملم 2=( َاوەوی )6صەؾخىەوجە ماصصیەواهیل بغیخییبىون لە )

 .6هاڵقیىيۆؾ

زی ؾەالخەصصیً و زالیض ( مەؿغەػەیەوی َاوبەش ی َێ<=<69/6/>قەوی )   

ای ؾىوجاوی ڕ وێ ،َەڵیاهيىجایە ؾەع مىڵگەیەوی خيىمەحی بەعـ لە)باوی بىۆن(

 .2( ؾەعباػی جغ بغیىضاع بىون2( ؾەعباػ وىژعاو ):بىىەهە )

( چىوهە ؾەع مۆڵگەی ==<6/6/<مەؿغەػەیەوی َێزی قەَیضان قەوی )   

ێرێً بەچەهض مواجژ ( لە )ػەمەقی( و بۆ ماوەی چەهض ;66جاقەواوی ؿەوجی )

 .8جۆعە چەهێً لێیاهضان و ػیاهیان پێگەیاهضن

بۆ واعوباعی بؼووجىەوە چىوهە هاو  ،صەؾخەیەن پێكمەعگەی َێزی ؾەعهەوجً   

اهەوەیاهضا پەالماعی ڕ ( لەواحی گە>=<66/6/=6قاعی َەڵەبجە، قەوی )

یان یی خؼبی بەعؿیان لەَەڵەبجە صا، ػیاوی ماڵی و گیاهڕیمۆڵگەی ؾیسى 

 .9َێزەواوی بەعـ گەیاهضبە

                                                 
 
 .29م ،2 :العضص ،الىفیر ،ازباع الىفیر -1

 .61ٌ (،99-90)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،چالوی -2

 .22ٌ (،9)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،ەواوی پێكمەعگەیچالهی -3

 .22ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -4



ییلئیدریسس یوه  246

 

 

چىوهە هاوچەی  ،(ی َێزی زالیض6( پێكمەعگەواوی جیپی )<=<6/:/68عۆژی )  

ێً ئەم ڕ بەمەبەؾتی گىعػوەقاهضن لەخيىمەث، صوای چەهض قە ڕقاعباژێ

لە َاوەوی ـ( گىل9=6لە ئاع بی جی، )ـ( گىل99:) :صەؾخىەوجاهەیان َەبىو 

وماهەی ع ( 99) ،ەی س یاڵقیىيۆؾ و بی هک( ؿیكەوی 9999) ،(ملم9;)

 .6صەؾتی

ؾەعباػی بەعپەعچضاهەوەی َێرش ی َێزەواوی خيىمەث  یقێىاػێيی جغی چاالهی   

َێزەواوی بؼووجىەوە، لێرەصا چەهض  بىو هە صەیىغصە ؾەع هاوچە ئاػاصهغاوەوان و

 :همىوهەیەن بۆ ئەو قێىاػەف صێىیىەوە

( 28) یاڵپكخی( خيىمەحی بەعـ َێرقێيی گەوعەی بەپ>=<6/69/6ۆژی )ع    

 ۆهە هغصە ؾەع بىىەواوی پێكمەعگە لەهاوچەی )ػیاعەث وڕ ( ؿ=ؿەوجی جاف و )

بىەباوێ و گغصەچاڵ( پێكمەعگەواوی بؼووجىەوە بەعپەعچیاهضاهەوەو 

ەصا ژماعەیەوی ػۆع ؾەعباػو جاف وىژعان و ڕ َێرقەهەیان جێىكياهض، لەو قە

 .2( پێكمەعگەف بغیىضاع بىون8)

 يىمەحی بەعـ َێرقێيی بەعؿغاواوی هغصە ؾەع هاوچە( خ>=<69/66/6عۆژی )

 یئاػاصهغاوەواوی كەعەصاغ، پێكمەعگەواوی َێزی هەعوىووی بؼووجىەوە بەَاوواعی

                                                 
 
 .42ٌ (،7)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -1

 .22ٌ (،9)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،ەواوی پێكمەعگەیچالهی -2
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َێرقەهەیان  ڕ،( واجژمێر قە<پێكمەعگەواوی یەهێتی و ؾۆؾیالیؿذ، صوای )

 یًەصا بەعـ چەهضڕ جێىكياهضو پاقەهكەیان بەَێزی خيىمەث هغص، لەو قە

 .6صا جێهێكذڕ ەپاوی قەڕ ەگۆ وىژعاوی ل

( خيىمەث َێرقێيی گەوعەی هغصە ؾەع باعەگاواوی ==<6 یمایس  ی:2ۆژی )ع    

پێكمەعگەواوی بؼووجىەوە بەعەهگاعیان بىوهەوەو  ،بؼووجىەوە لە)كەاڵجىووان(

ن لێىەوث، امغۆیی ػۆعی ؾەعەهجام َێرقەهەی خيىمەث قياو ػیاوی ماصیی و

( ؾەعباػ >6ئامغ ؾغیەیەوی جاف و ) ضێً وائیع ەصا ڕ ئەوەی ػاهغاوە لەو قە

 نغیل بغیىضاع بىون، صەؾخىەوجەواوی پێكمەعگە بغیخیبىو جوىژعان و چەهضینی 

( بی هەی س ی، چەهض هاڵقیىيۆؾ و َەػاعان 6) ،( ئاع بی جی6) ،( َاوەن6) :لە

 .2ؿیكەن

ۆژ ع ( 8( خيىمەحی بەعـ، صوای )==<6خىػەیغاوی  ی26َەعوەَا لە )   

بەعصەوام، َێرقێيی بەعؿغاواوی هغصە ؾەع )كەاڵجىووان(  بۆعصوماوی

پێكمەعگەواوی بؼووجىەوە بەعپەعچیاهضاهەوەو َێزەهەی خيىمەث قيا، 

پێكمەعگەواوی بؼووجىەوە چىاع قەَیضیان َەبىو هە بغیخیبىون لە: 

                                                 
 
 .22-22ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .62ٌ (،6-4)ماعە ژ  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -2
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، جاَیر ج، عىمەع بۆؾىێنی*ب، ئەخمەص ؾەهخاوی*اەخمان لۆجەعی*ڕ عەبضو 

 .(6)،صمەمەهضاوایی*

( خيىمەحی بەعـ َێرقێيی بەعؿغاواوی هغصە ؾەع ==<6/=/29ۆژی )ع    

هاكەو پكدئاقان( پێكمەعگەواوی َێزی ڕ هاوچەواوی )ؾىوعەصێ و وىهەوۆجغو ك

                                                 
 
لەگىهضی لۆجەع ی ؾەع  ػ(9122)ؾاڵی  ،ەخمان مەخمىصڕڕ ەخمان لۆجەعی: عەبضو ڕڕ عەبضو  -ا* (1)

بۆجە  ػ(9172)لەجەممىػی  ،زاهەی مامۆؾخایاوی جەواوهغصووە ،بەقاعی عاهیە لەصایىبىوە

هە: واڕ ب ە.لەكەڵجىووان قەَیضبىو  ػ(44/2/9177)ۆژی ع ، یپێكمەعگەی بؼووجىەوەی ئیؿالمی

 .24ٌ ػ(،9171)واهىوی صووەمی  (،2)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،لەگەڵ قەَیضاهضا
ب*

لەگىهضی ؾەهخاوی ؾەع  ػ(9122)ؾاڵی  ،ئەخمەص ؾەهخاوی: ئەخمەص خەمەئەمین عەبضوڵاڵ -

بۆجە پێكمەعگەی  (،9172)لەجەممىػی  ،ی پؼیكيی جەواوهغصووەەپەیماهگ ،وە لەصایىبىوەاڵ بەقەك

 :واهەڕ ب ە.ەميان لەكەڵجىووان قەَیضبىو ع لەگغصی  ػ(44/2/9177)ۆژی ع  ،یبؼووجىەوەی ئیؿالمی

 .26-24ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو 
ج*

اهیە ڕ لەگىهضی بۆؾىێنی ؾەع بە ػ(9122)ؾاڵی  ،عىمەع بۆؾىێنی: عىمەع ئەخمەص زضع -

 ػ(44/2/9177)ۆژی ع  ،بۆجە پێكمەعگەی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی ػ(،9177)لەهیؿاوی  ،لەصایىبىوە

 .26ٌ ،واهە: ؾەعچاوەی پێكىو ڕ ، بەەڵجىووان قەَیضبىو لەك
ص*

اهیە ڕ لەگىهضی مەمەهضاوای ؾەع بە ػ(9120)ؾاڵی  ،جاَیر مەمەهضاوایی: جاَیر عەبضوڵاڵ كاصع -

بۆجە پێكمەعگەی بؼووجىەوەی  ػ(9177)لەمایس ی  ،جا ؾێی هاوەهضی زىێىضووە ،لەصایىبىوە

-26ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  :واهەڕ ب ە،ن قەَیضبىو لەكەڵجىووا ػ(44/2/9177)ۆژی ع  ،ئیؿالمیی

22. 
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 و)خەمؼە، ئاػاصی، خەؾەن بەهىا، ؿاعوق، زالیض( بەعەهگاعی َێرقەهە بىوهەوە

 .6قياهضیان

ێىەوجً، لە ڕ مەؿغەػەیەوی َێزی خەؾەن بەهىا بەعەو ؾلێماوی بە   

ووث( لەگەڵ َێزێيی گەوعەی خيىمەث ڕ ( لەهاوچەی )صۆڵە9<<6/;/68)

( ؾەعباػو ;6هە بىوە َۆی وىژعاوی ) ڕ( واجژمێر قە8هگاعبىون، صوای )ەبەع 

ۆهە پێكمەعگەواوی ڕ َێزی خيىمەث قيا، صواجغ ؿ ،( جاف2ئەؿؿەعێً و )

 .2بىون( پێكمەعگە قەَیض :قذ بەؾەعیاهضاو )ع ی ببۆعصوماهىغصو جێزا

صەبێذ ؾەعهج لەوەف بضەیً هە َەهضێ جاع مەؿغەػەواوی بؼووجىەوە چىهەجە    

وىقخنی  :چاالوی جۆعاوجۆعیان ئەهجامضاوە، لەواهە هاو قاعو قاعۆچىەوان و

، 9هامیلىە ای باڵوهغصهەوەی پۆؾخەعو بەیان وڕ ، ئەمە ؾەعە8ژێمع پیاواوی 

ی بؼووجىەوە لەو یالهلەچا نهمىوهەیەن بىو  ن،ەف هە باؾىغااهَەمىو ئەو 

 كۆهاػەصا.

                                                 
 
 .(2) ژماعە ،هۆمەڵ ،ۆژاوی بەعگغی ع ئەعقیفی بیرەوەعییەواوی  -1

عىؾمان  ڕ َیضایەث هەعیم ؾەعیض، ؾەملان مەخمىص خؿێن، باوە :پێكمەعگەوان بغیخیبىون لە -2

 .(66)ماعە بەڵگەهامەی ژ  :واهەڕ جاَیر، هەؾغەصیً ؾەعیض مەعغوف... ب ؾاڵح، ئاػاص خەمە
ئىجێل  یلەبەعصەم ،ەوی ؾێخاكانڕ لەگە ،ئەهضامی خؼبی بەعـ لەَەولێر (6)هىقخنی  :بۆهمىوهە -3

 .49م ،2 :العضص ،الىفیر ،ازباع الىفیر .62ٌ (،1)ژماعە ڕ، صەهگی باوە :واهەڕ ب .فەعیض
 یًضمەفغەػەیەوی َێزی ؾەلخەصصیً چىوهە هاو قاعۆچىەی عەعبەث و چەه ػ(91/2/9171)لە  -4

ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،چالوی َەواڵ و :واهەڕ وهغصەوە، باڵ وهغاوەی بؼووجىەوەیان باڵ پۆؾخەعو وێىەو ب

(1) ٌ62. 
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 اگەیاهضنع  و ۆقيبیری ع بىاعی  /ؾێیەم

 اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە، بەمەبەؾتی چاالویع َەع لەؾەعەجای    

ضا، بیر لەصامەػعاهضوی چاپساهە هغایەوە، هاگەیاهضع ۆقيبیری و ع هىاهضن لەبىاعی 

ەمی ئەو َەواڵهە صامەػعاهضوی چاپساهەی )قەَیضان ، بێخىش ی، وۆچەعان( بەَع

ن بەهىا( ە( چاپساهەی )قەَیض خەؾ>=<6لە)حكغینی صووەمی  ،بىو 

صامەػعێنرا،  وەلە)كەاڵجىووان(ی بىاعی كەهضیل لەالیەن َێزی خەمؼە

ۆهیۆیەن، ئامێرێيی چاپی صەؾتی، ع چاپساهەهە ػۆع ؾاصەبىو، پێىهاجبىو لە 

عەلی صێغەیی(  ێری ولەالیەن )عىمەعی خەمەجاڵ و عەبضوڵاڵ عەبضولىەعیم َەول

 .6واعی لەؾەع صەهغا

ا بۆ چاپساهەی )قەَیضاوی ڕع صوای صاؾخاوی كەاڵجىووان، چاپساهەهە هاوی گۆ    

ەميان( ئەمەف وەوى وەؿایەن بۆ چىاع قەَیضی صاؾخاهەهە، صواجغیل ع گغصی 

 .2هاوەهەی وىعجىغایەوەو جەنها بەچاپساهەی )قەَیضان( هاوػەصهغا

ەم و9<<6جا ؾاڵی ) لەچاپساهەی هاوبغاو    هىوؾغاوی جۆعاوجۆع  ( گەلێً بەَع

 لەواهە: نبەچاپ گەیەهغا

 وامەیە؟ هىوؾینی عەلی باپیر. (مـؾللی هللا علیه و ن)ێباػی پێؼەمبەعی زىا ع  -

                                                 
 
 .47-42ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم -1

 .42-42ٌ و،ؾەعچاوەی پێكى  -2
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 هىوؾینی عەلی باپیر. ،ؾۆػی هەجەوایەحی -

 هىوؾینی عەلی باپیر. ،چاهتر ئیؿالم بىاؾین ػهجیرەی با -

 یر.پهىوؾینی عەلی با ،غ هیری جاػىثاهەوە ژێڕ خىهمی گە -

بەچی چاعەؾەعصەهغێ؟و پێىاؾەی خؼبی  یەو چۆن ویمەؾەلەی وىعص چ -

 هىوؾینی عەلی باپیر. ،بەعـ

 صەبێخەوە؟ هىوؾینی عەلی باپیر. وىعصؾخان بۆ وێغاهبىو، چۆن ئاوەصان -

 هىوؾینی مىخەممەص ػەعػی. ،ێيی پاعجیزاویڕ چەهض قە-

 .6هىوؾینی قەعیف وەعػێغ (،یعغق) ی مەشخەڵی بەعەهگاع  -

 هىوؾینی عەلی باپیر. ،صەعصو صەعماوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی-

 ۆگغامی هاوزۆی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی.غ ەوو پڕ پەی -

 .ڕچەهض ژماعەیەوی گۆڤاعی صەهگی باوە -

 چەهض ژماعەیەوی باڵوهغاوەی لەگەڵ مىجاَیضاهضا. -

ووجىەوەی ئیؿالمییەوە، چاپساهەی اگەیاهضوی بؼ ع َەعوەَا لەالیەن مەهخەبی    

)بێخىش ی( لەگىهضی )بێخىف( لەهاوچەی ئاالوی ؾەعصەقذ صامەػعێنرا، 

                                                 
 
 .42ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1
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ۆهیۆیەن، ؿۆجۆ ؾدێيؿڵێً ع جابیعەی میياهیيی،  صوو : چاپساهەهە پێىهاجبىو لە

 .6و ئامێرێيی وۆپی

اگەیاهضن، ع بەو پێیەی چاپساهەی بێخىش ی بەقێً بىوە لەهىوؾیىگەی    

، لەو گۆڤاعو 2چاپساهەیە ئەهجامضەصعان ووی بؼووجىەوە بەواعەوا ػۆعبەی

 باڵوهغاواهەی لەچاپساهەی بێخىش ی بەچاپگەیەهغان:

 .ڕػۆعبەی ژماعەواوی گۆڤاعی صەهگی باوە -

 ػهجیرەی بەهضەواوی زىا. -

 ػۆعبەی ژماعەواوی باڵوهغاوەی لەگەڵ مىجاَیضاهضا. -

ۆژهامەو چەهضیً ع ؿالمیی ( بؼووجىەوەی ئیػ6<<6->=<6لەهێىان ؾااڵوی )   

ماوی ػ ۆژهامەی )الىـیر( بەع  :گكتی صەعهغص، لەواهە گۆڤاعو باڵوهغاوەی جایبەحی و

، گۆڤاعی صەهگی 6یًڕ گۆڤاعی عاپە ،8ا بۆ گۆڤاعڕع ( ژماعە گۆ 8عەعەبی هە صوای )

                                                 
 
 .41-47ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 69ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -2

قایاوی باؾە لەگەڵ ژماعە  ،صەعچىوە ػ(9171)لەؾەعەجای ؾاڵی  (الىفیر)گۆڤاعی  یماعەیەهەم ژ  -3

ی بەڵگەهامەیی جایبەث کباڵوهغاوەجەوە هە پاقىۆیە ت(خلبج تفاحع)ی ئەم گۆڤاعەصا پاقىۆی (2)

بۆ  .ەوی گەوعەی َەیەیووی مێژووییەوە گغهگیڕ ئەو پاقىۆیە لە یە،بەهیمیاییباعاوی َەڵەبجە

عای . 27-22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب (،الىفیر)یاجغ صەعباعەی گۆڤاعی ی ػ یػاهیاع 

مامۆؾخا کغێکاع: صەبىو هىوؾەع ئاماژەی بە هىؾەعەکەی بضایە کە کغێکاعە. هىوؾەعی )ؿاجعت خلبجت( 
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  2(الح الضیًن ء لىا، گۆڤاعی )6(فهال، گۆڤاعی )8، گۆڤاعی باهگەواػ2ڕباوە

قاعیراوی هاو ؾەهگەع، لەگەڵ مىجاَیضاهضا، صەهگی ) :باڵوهغاوەواوی

 .8قەَیضان، بەهضەواوی زىا(

                                                                                                                                 
 

 کخێبێکی صۆکۆمێىتی گغهگە کە لەالیەکەوە بەخؿێکی مەیضاهییەو کغێکاع چاوپێکەوجنی لەگەڵ صەیان

کەؾایەجییضا کغصووە کە زۆیان لە هاو کاعەؾاحی کیمیاباعاهەکەصا بىون، َەعوەَا صیضاعی ؾەصان 

اجیراوی ئۆعصووگاکان و گەیاهضوی َاعیکاعی پێیان، جگە لە  زاهەواصەی لێلەوماوو گەڕان بەؾەع مَى

 8999جغ لە جۆماعکغصوی ػاوؿخییاهەی چۆهیەحی عوصاوی کاعەؾاجەکە بە جەؿؿیل و هىؾیىەوەی هاوی ػیا

کەؽ لە قەَیضاوی َەڵەبجە..  صیؿان جگە لە کۆکغصهەوەی صەیان صۆکۆمێىتی عۆژهامەواوی لەؾەع 

ەمهێن و چۆهیەحی گەیاهضوی بە عژێمی نەصصام، َەعوەَا  ێنراوو کۆمپاهیاکاوی بەَع جۆعی گاػی بەکاَع

عابەعی عەخمەحی و ػۆع هامەی کەؾایەجییە ئیؿالمییەکاوی جیهاوی ئیؿالمی بۆ مامۆؾخا مەال عىؾماوی 

ػاهیاعی جغ..بەاڵم بە صازەوە وەکى ػۆع لە چاالکییەکاوی جغی ئەوؾاو صوایی مامۆؾخا َەع صەیاهسؿخە 

 کەهاعەوە ! ؾبدان هللا.
 ػ(9110)بەػماوی هىعصی یەهەم ژماعەی لەئابی  و بىوە (الىفیر)گۆڤاعی  ۆی پاقى ؛یًڕ عاپە -1

 . 12-72ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،ژاع خاجەمَە :واهەڕ ػیاجغ ب یبۆ ػاهیاعی .صەعچىوە
 ػ(9172/ واهىوی صووەمی ۆه9207)لەحەماصی یەهەمی  ڕ یەهەم ژماعەی گۆڤاعی صەهگی باوە -2

َەژاع  .صەعچىوە ػ،9172ئەیلىلی  (ی7)لە  ییەهەم ژماعە" :بەڵم َێضی گەیالوی صەڵێذ ،صەعچىوە

ی (9)ضەچێذ ئەو صوو هىوؾەعە ژماعە پێ ،ۆجەوەؾی گىایخاجەمیل لەجىێژیىەوەهەیضا َەمان ػاهیاع 

ی گۆڤاعەهەم صەؾخىەوث و ئەو مێژووەی لەؾەعە هە (9)مً ژماعە  ،گۆڤاعەهەیان هەبیيیبێذ

ؾاڵەی  (902)َێضی گەیالوی لەیاصی  :واهەڕ لەؾەعەوە ئاماژەمپێضا، صەعباعەی ئەو بۆ چىوهە ب

 ییً لەلیەن واعواوی حیهاصیڕ اپەع ێً لەو گۆڤاعاهەی پێل ڕ ئاو  ،ۆژهامەی هىعصؾخاهضاع صەعچىووی 

 ۆن وع ػیاجغ صەعباعەی هاوە یبۆ ػاهیاعی ػ(42/2/4006)، (21)ژماعە  ،هۆمەڵ ،ئیؿالمییەوە صەعچىن 

 . 22-21ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ڕ،گۆڤاعی صەهگی باوە یگغهگی
هىوؾغاوە لەلیەن  لێی (2)جا ژماعە  ،یەهەم ژماعەی بەهاوی باهگەواػی ئیؿالمییەوە صەعچىوە -3

لێی هىوؾغاوە لەلیەن هۆمەڵەی ئیؿالمیی  (7)بەڵم ژماعە  ،بؼووجىەوەی ئیؿالمییەوە صەعصەچێذ

 :واهەڕ ب ،ۆوی گۆڤاعی باهگەواػع ػیاجغ صەعباعەی هاوە یبۆ ػاهیاعی ،هىعصؾخاوی عێراكەوە صەعصەچێذ
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ۆوی ئەو گۆڤاعو باڵوهغاواهە، بەجایبەجیل گۆڤاعو ع بەؾەعهجضان لەهاوە   

باڵوهغاوە عەعەبییەوان، صەبیىین بەقێيی گەوعەی بۆ هاؾاهضوی هێكەی وىعصو 

ۆقيبیری و ع  یو چاالهیای ئەوەف جێيۆقان ڕ مەعگەؾاجەواوی جەعزاهىغاوە، جێى

پەعەگغجنی بؼاڤی  ی اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمییە لەو كۆهاػەصا، لەپێىاو ع 

 .ضاماهیی وىعصؾخاهیی هیكدیػگاعیسىاػ ع 

ۆقيبیری و ع بىاعی  یبێگىمان صەعهغصوی گۆڤاعو باڵوهغاوەوان جاهە چاالهی   

ڵيى لەپاڵ اگەیاهضوی ئەو كۆهاػەی زەباحی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی هییە، بەع 

هىوؾیىگەی  ابەعی گكتی وع صیىەی هىاهضووە، ػۆع جاع  یئەوەقضا چاالهی

ان ؾاػصاوە، صەػگاواوی یۆژهامەهىوؾیع وۆهگغەی  ،اگەیاهضوی بؼووجىەوەع 

                                                                                                                                 
 

مە ئەو گۆڤاعەبىو کە لە پاکؿخان عای مامۆؾخا کغێکاع: ئە. 72-76ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم

چاپمان صەکغصو صەماهىاعصەوە بۆ هىؾیىگەی َێزی خەؾەن بەهىا لە ؾەعصەقذ و لەوێىە بەؾەع َێزو 

هىؾیىگەو الیەهەکاهضا صابەقضەکغاو لێیضەَێنرایەوە هاو واڵث. لە ژماعە َەقخەمییەوە ئیتر ئێمە لە 

 عصؾخاهمان عاگەیاهضبىو.بؼووجىەوە جىصا بىوبىویىەوەو کۆمەڵەی ئیؿالمی کى 
ف( بەػماوی عەعەبی لەلیەن َێزی خەؾەن بەهىای ؾەع بەبؼووجىەوەی هگۆڤاعی )ال -1

 ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ،صەعچىوە ػ(9110)یەهەم ژماعەی لەمایس ی  ،ئیؿالمییەوە باڵوهغاوەجەوە

لە پاکؿخان و بۆ  عای مامۆؾخا کغێکاع: ئەم گۆڤاعەف بە ػماوی عەعەبی .902-902ٌ ،َەمان ؾەعچاوە

صەعەوە چاپ و باڵومان صەکغصەوە، کاعیگەعی باش ی َەبىو لە هاؾاهضوی کێكەی کىعصو جیهاصی 

 کىعصؾخان و هاؾاهضوی بؼوجىەوەو کەؾایەجییە ئیؿالمییەکاوی کىعصصا.
ئیىگلیزی لەلیەن مەهخەبی ئەمغیيای باهىوعی  الح الضیً( بەػماوی عەعەبی ون ء )لىا ی گۆڤاع  -2

 . 921-922ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ب ،باڵوهغاوەجەوە ەەوەی ئیؿالمییەو بؼووجى
 .926 -962ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َەژاع خاجەم :واهەڕ ی ػیاجغ صەعباعەی ئەو باڵوهغاواهە بیبۆ ػاهیاع  -3
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اگەیاهضوی جیهاهیان لەهێكەو مەیىەجییەواوی وىعص بەئاگاَێىاوەجەوە، لەو ع 

وۆهگغەیەوی  ،وەی بؼووجىەیابەعی گكخع ( ==<29/8/6ۆژی )ع چىاعچێىەصا 

ۆژهامەهىوس ی صەعباعەی واعەؾاحی َەڵەبجە ؾاػصا، لەو وۆهگغەصا پەیامىێری ع 

اگەیاهضن ئاماصەبىون، لەواهە: جەلەؿؼیۆوی )َۆڵەهضا، ع ( صەػگای 62ػیاجغ لە )

ی )ؾاهضای جیلیگغاؾ، گاعصیان، کاوۆژهامەع پەیامىێری  ،ەوؿا(ڕ صاهیماعن، ؿە

 .6جایمؼ لەهضەن(

ۆژی ع ػەصا بؼووجىەوەی ئیؿالمیی گغهگیضا بەبىاعی َىهەعی، َەع لەو كۆها   

یەوی وێىەو ەعی، پێكاهگیاگەیاهضوی َێزی قاؿع ( بەش ی ==<62/6/;2)

 .2ی قەَیضان(صا لەقاعی )پیراوكەَغ( هغصەوەەپۆؾخەعی لەژێغ هاوی )پێكاهگ

ۆژی واعەؾاحی َەڵەبجە، هىوؾیىگەی ڕ َەعوەَا بەبۆهەی یەهەمین ؾاڵ

ی ە( لەقاعی )ؾىە(، )پێكاهگ<=<8/6/;6ۆژی )ع وجىەوە اگەیاهضوی بؼو ع 

ؼعایەوە بۆ قاعی ێ( گى <=<6/9/6ۆژی )ع  ەَەڵەبجە(ی هغصەوە، َەمان پێكاهگ

                                                 
 
 .62ٌ (،6-4)ژماعە ڕ، صەهگی باوە ،چالوی و َەواڵ  -1

پۆؾخەعو وێىەی حۆعاوحۆع هە بەقێً  (40) لۆو جاب (24)ی قەَیضان پێىهاجبىو لە ەپێكاهگ -2

ی ضوغاهىغصن و ؾىوجاهێلەجاواهەواوی خؼبی بەعـ بەعامبەع بەهىعص لەهیمیاییباعان و و  نبىو 

 .66-64ٌ (،2)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی :واهەڕ گىهضەوان، ب
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ۆژی ع هە ەۆژ بەعصەوام بىو، َەعوەَا پێكاهگع ( ;لەوێل ماوەی ) ،)مەعیىان(

ۆژ بەعصەوام بىو ع  (9لەوێل ) ،ؼعایەوە بۆ قاعی )پاوە(ێ( گى <=<9/6/<)
6. 

 بىاعی هۆمەڵیەحی و زؼمەجگىػاعی  /چىاعەم

َەوڵیضا لەبىاعی  ،بەصعێژایی ئەو كۆهاػەی زەباحی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی   

ێذ، بۆ ئەو مەبەؾخە پەیىەهضیىغص ڕ ۆڵی زۆی بگێع زؼمەجگىػاعیضا  وۆمەاڵیەحی و

وۆمەوی  ێىسغاوە زێرزىاػییەواهەوە جا َاوواعی وع بەصەػگا بەعپغؾەواوی ئێران و 

ێلەوماواوی وىعص بىەن، َاوواث ؾىضوقی جایبەحی بۆ وۆهغصهەوەی ئاواعەو ل

اؾخەوزۆ ع ، بەمەف بؼووجىەوە بەقێىەیەوی 2وۆمەوی لەئێران و پاهؿخان صاها

ئاواعەواوی هغص یەواهەوە وۆمەهییێىسغاوە زێرزىاػیع ێگەی ڕ یان لە
8. 

                                                 
 
 وزاهضن وع ەبجەو وێغاهىغصن و وێىەی فۆجۆگغافی صەعباعەی َەڵ (29)هە پێىهاجبىو لە ەپێكاهگ -1

 (42) ،جابلۆ ؾەباعەث بەؾخەمی بەعـ (2) ،ۆویع جابلۆی  (2) ،ؾىوجاهضوی گىهضەواوی هىعصؾخان

ێىاوی چەوی هیمیایی لەهىعصؾخان و ێىاوی  جابلۆی ئەعقیفی ؾەباعەث بەبەواَع َەواڵەواوی بەواَع

 (2) ،ئاواعەوان لەئۆعصوگاواوی جىعهیاجابلۆ صەعباعەی ژیاوی  (4) ،ەواهضاییاهیۆژهامە بڕ ئەو چەهە لە

پێكىەقىغصوی فیلمێيی ڤیضیۆیی  ،جابلۆ ؾەباعەث بەئاػاعصاوی ػیىضاهییەوان لەػیىضاهەواوی بەعؿضا

 ڕ،صەهگی باوە ،لەیاصی یەهەمین ؾاڵی واعەؾاحی َەڵەبجەصا :واهەبڕ  .صەعباعەی واعەؾاحی َەڵەبجە

 .91-92ٌ (،7)ژماعە 
 .(62) ەاع ژم ەیهامەڵگەب ە:واهڕ ب -2

 .29ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،هىعی باػیاوی مدمـض -3
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ؾەعصاوی وەػیغی  ،ی بؼووجىەوەیابەعی گكخع ( ==<22/69/6ۆژی )ع    

ی ػیاجغ یی جەهضعوؾخیئێراوی هغص و صاوای لێىغص زؼمەجگىػاع  یخیجەهضعوؾ

َەعوەَا لەؾەعصاهێيی صیىەصا  .6پێكىەش ی ئاواعەی وىعص بىغێ لەئۆعصوگاواهضا

بؼووجىەوە بەمەبەؾتی  یابەعی گكخیع ( 9<<6/=/=6-;6ۆژاوی )ڕ بۆ جاعان لە

یضاعو ص یًچەهض ،بەصەؾتهێىاوی وۆمەوی و باقترهغصوی گىػەعاوی ئاواعەوان

 .2ضاموۆبىوهەوەی لەگەڵ بەعپغؾە ئێراهییەوان ئەهجا

( ==<6ئاواعەواهضا، لەماهگی )حكغینی یەهەمی  یَەع لەچىاعچێىەی َاوواعی   

وەؿضێيی بؼووجىەوە ؾەعصاوی ئۆعصوگای ئاواعەواوی هغص لەهاوچەی صیاعبەهغ 

 اپۆعجێىیانع لەوىعصؾخاوی جىعهیا، صەعباعەی باعی گىػەعاوی ئاواعەوان 

ی ڕ ، َەع لەو ماوەصا ب9ێيی ػۆع وۆمەهیان پێگەیاهضنڕ ، صواجغیل ب8ئاماصەهغص

                                                 
 
 .26ٌ ػ(،9177) یواهىوی یەهەمو حكغینی صووەم  (،2-2)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،چالوی َەواڵ و -1

 .41ٌ (،ػ9110) یحكغینی یەهەم ،ؾاڵی ؾێیەم (،6)ژماعە ڕ، صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -2

 .21ٌ ػ(،9177) یواهىوی یەهەم و  حكغینی صووەم (،2-2)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -3

پاعچە  (90000)ف، ع فە (2000) ،خەؾیر (2000) ،بەجاوی (2420) :لە نغیخیبىو ب ئەو هۆمەواهە -4

 )،یجەن چا (9)ۆن، ع جەن  (2)جەن قەهغ،  (2) ،جەن بغهج (2)مەجغ كىماف،  (2000)حلىبەعگ، 

 :واهەڕ ب .صۆلع  (20000) جەن میىە، (92)حىث پێاڵو،  (2720)اڵن، ضجەن قیری وقً بۆ مى (7

 .66ٌ(، 2)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی
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( جمەن صابەقىغا بەؾەع ئاواعەو لێلەوماواوی وىعص لەئۆعصوگاواوی 292999>2;)

 .6ئێران

 



 

 

 

 

                                                 
 
عای مامۆؾخا کغێکاع: عەهگە هىوؾەع ػاهیاعی جەواوی ال هەبىوبێذ یان  .66ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

ای گەوعە لێی كبىوڵ هەیىوؾخبێذ ئەو چاالکییەی ئێمە بىاؾێيێذ وهللا اعلم. بە َەعخاڵ ئەگەع زى 

ؾەصوؾیىس ێ َەػاع صۆالعمان )مً  688کغصبین: لە پاکؿخان لە کەؾایەجییەکی زێرزىاػی خیجاػ بڕی 

و کاک زالیض عەهجضەعی بغام و کاک کەماٌ گەعمیاوی( بە جەػکییەی صکخۆع عىمەع عبضالغخمان و 

؟ پیكاوەع وەعگغث و لە عێگای صکخۆع عبضهللا عەػػام عخمهما هللا لە ماڵی قێش ؾەییاؾ لە گىهضی بەبی

قێش عەبباوی عخمەهللا ئەمیری جەمعییەحی ئیؿالمی ئەؿؼاوؿخان _کە صواجغ بىو بە ؾەعۆکی 

ؾیىس ێ َەػاع صۆالعییمان گەیاهضە بؼوجىەوەی ئیؿالمیی و لە  88ئەؿؼاوؿخان و طالیبان کىقتی_ بڕی 

لە عێگای صەػگای مافی مغۆڤی ؾىە جەؾلیم بە عابەعی عەخمەجیمان کغص. ؾەص َەػاعەکەی جغیص ی 

پاکؿخاوی ؾەع بە جەماعەحی ئیؿالمییەوە گەیاهضماهە جىعکیا کە کاک ئەبىلجىوص ؾەعپەعقتی 

گەیاهضوی کغصو ئەوەی ؾەعەوە چاالکییەکاوی ئەوە، زىا پاصاقتی زێری بضاجەوە. ئەمما ئەوەی 

بؼوجىەوەقمان لەگەڵضا بىو بۆ  ئۆعصوگاکاوی ئێران _َەعچەهضە َەهگاو بە َەهگاو بغایاوی عاگەیاهضوی

َەػاع کەؾضا! چىهکە  >6صابەقکغصوی_ بەاڵم هەهىؾغاهەوە، یان عابەگەێنران ! کە صابەقکغا بەؾەع 

 جىمان ئەو کاجەف لە بەعامبەع صۆالعصا ػۆع قکابىو.
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 مسێيوابیس 

 پەیىەهضییەواوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی

 لەئاؾتی هىعصؾخاهضا /یەهەم

 مینیئیسىان مىؾل -9

ەیاهضوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیضا، ؾەالخەصصیً مىخەممەص اگع لەؾەعەجای    

بەعپغس ی ئیسىاهەواوی وىعصؾخان لەئێران، چىوە ئیماعاحی عەعەبی و هامەیەوی 

بؼووجىەوە،  یابەعی گكخیع ئی َێىا بۆ ڕ ەػاق ؾامەڕڕ صهخۆع هىعمان عەبضو 

هاوبغاو لەو هامەصا صاوای لەقێش عىؾمان عەبضولعەػیؼ هغصبىو صەؾدبەعصاعی 

، ئەمە ؾەعەجای پەیىەهضییەوی ئاڵۆػی لەهێىان 6بێذبعی چەهضاعی وا

یاهە یێژهغص، بەصعێژایی ؾااڵوی صواجغ ئەو پەیىەهضڕ ەهگع بؼووجىەوەو ئیسىان 

 ئاؾایی هەبىوهەوە.

صۆهگ بىون، ڕ وابەعی زۆیان صەػاوی و بەبىووی صڕ سىان بؼووجىەوەیان بەیئ   

زۆیاهە، چىهىە ئەوان پێكتر پێیاهىابىو جمىجۆڵی ئیؿالمیی جەنها مىڵيی 

 ، ئیسىان لەئۆعصوگاواهضا زەڵىیان لەواعی چەهضاعی 2ەپاهەهەصا بىونڕ لەگۆ 

                                                 
 
 یەبەصعێژی باؽ لەَۆواعی َێىان و صەعەهجامەواوی ئەو هامە ،باس ی ؾێیەم ،لەبەش ی ؾێیەم -1

 هغاوە.
 .ػ(92/7/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ عەلی باپیر -2
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ؾاعصصەهغصەوە
، ئەمەف ؾەعهغصەواوی بؼووجىەوەی هیگەعان هغصبىو، 6

ان و وجاعی ڕ لەبەعامبەعصا ؾەعهغصەواوی بؼووجىەوە بەئۆعصوگاواهضا صەگە

هەوەو بەعگغجً لەَەڵمەحی ئیسىان ، ئەمەف وەوى بەعپەعچضا2ئاگغیيیان صەصا

 .8لەصژی بؼووجىەوە

)َاصی عەلی( یەهێىە لەؾەعهغصەواوی ئیسىان، صەعباعەی بەقضاعیىەهغصهیان    

بەقضاعیمان  ،ئێمە وەن ػۆعیىەی بغایان لەوىعصؾخان" :لەبؼووجىەوەصا صەڵێذ

هەهغص لەو بؼووجىەوەیەصا لەبەع چەهضیً َۆواعی گغهگ هە پەیىەؾذ بىو 

بەاڵم  .9"ەحی ؾیاؾیی بؼوووجىەوەهەیؾتراجیژی ەحی واعی ئیؿالمی وینهەجیبەمە

وای لەئیسىان هغص  َاصی عەلی َیچ صەعباعەی ئەو َۆواعاهە باؽ هاواث هە

اؾخەكیىە ع وای ئێمە َۆواعی ڕ اگەیاهضوی بؼووجىەوەصا هەهەن، بەبڕ بەقضاعی لە

 بغیخیبىو لە:

                                                 
 
 ؾەعچاوەی پێكىو. -1

 :وحی و یاؽ وجاعیضاع ۆژێً لەؾەع  ،یەهێً بىو لەوجاعبێژەواوی بؼووجىەوە مەل عەلی عەبضولعەػیؼ -2

ەواهەی هێىی ئەبى كىبەیس ی صەهەم! ، یەهێً ع  ،ئەوەی چەهمان لەگەڵ َەڵىەگغێذ"

ئەو قىێىەیە  :مامۆؾخا هێىی ئەبى كىبەیـ لەهىێیە؟ مامۆؾخا وجبىوی :ن پغؾیبىویلەئاماصەبىوا

 .66ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،َیىا :واهەڕ ب ێذ".صەزەو ی قەیخان لێ
 .ػ(92/7/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ عەلی باپیر ،66ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3

 
 .2ٌ ،یەهگغجىوی ئیؿالمیی هىعصؾخان -4
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پێكتر وۆمەڵی ؾەالخەصصیً مىخەممەصو ؾەعهغصەواوی ئیسىان  -6

وۆمەوی هەهغصن، َەع بۆیە  ئەوؿاعیان صامەػعاهض، ئێران َیچ َاوواعی و

وایەی واعی چەهضاعی لەؾایەی ئێراهضا ئاوامێيی ڕ گەیكدبىوهە ئەو ب

 هاجىاهێذ ئاماهجەواوی بێيێخەصی. ئەوجۆی هابێذ و

وایان بەواعی چەهضاعی و جیهاصی هییەو ڕ واهیيیاهضا بڕئیسىان لەصیضو جێ -2

 ەجضەهەهەوە.ع ێىاػەی زەباث ئەو ق

ؾەعاوی ئیسىان پێیاهىابىو قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼو ؾەعهغصەواوی  -8

 ئەو واعە بگغهەصەؾذ. یێبەعایەجیع بؼووجىەوە، قیاوی ئەوە هین 

می مۆڵەحی واعهغصوی ع ( بەؿە:=<6ؾەالخەصصیً مىخەممەص لەؾاڵی ) -9

 یغصایەجیی ئیسىان وەعگغجبىو، زۆیان بەقایؿخەی ؾەعهیلەؾەعهغصایەج

واعی ئیؿالمیی صەػاوی، َەع بۆیە ئاماصەهەبىون جاعێيی جغ بچىە ژێغ 

 ی هەؾێيی جغەوە.یؾەعهغصایەج

ی لەگەڵ عێراق باف بىو، بەاڵم یلەو واجەصا ئیسىاوی صەولی پەیىەهض -:

لەگەڵ ئێران پەیىەهضییان ئاڵۆػبىو، َەع بۆیە صژی َەع چاالهییەوی 

 ق بىغێ.چەهضاعی بىون هە صژ بەخيىمەحی عێرا

ەخەث هغصبىو، قێش ڕ َەڵىێؿتی جىهضی ئیسىان بەجەواوی بؼووجىەوەی ها   

اگەیاهضوی بؼووجىەوەی ع عىؾمان باؽ لەو صۆزە صەواث هە لەؾەعەجای 

ئیؿالمییضا صعوؾذ بىو، ژماعەیەوی ػۆع لەواصیغاوی ئیسىان صەؾدبەعصاعی 

ْم ِفي  لەؾەع ؿەعماوی" :بؼووجىەوە بىون، هاوبغاو لەو باعەوە صەڵێذ َُ اِوْع
َ
)َوق

ْمِغ(
َ
 اوێژمىغص بەػۆعبەی ئەو بغایاهەی هە َاوؿیىغو َاوواعو ع . <:6ٌ عمغان/ ا لا
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َاوؾەهگەع بىویً و صوای هیكاهضاوی وۆمەڵە بەڵگەیەوی قەععی و واكیعی، 

بەاڵم بەصازەوە ئەواهیل بەوۆمەڵە جەئىیالجێيی صەؾخىغصو زۆصػیىەوە 

 .6"قدێيی صاجاقغاوی جغ هەوجً لەخەق، صوای هەؿـ و صاوی وۆمەڵە

بىو لەؾەعهغصەواوی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی  کیەهێ ؛قێش مىخەممەص بەعػهجی   

بۆیە  ،لەو واجەصا، پێضەچێذ ئاػاعی ػۆعی بەصەؾذ ئیسىاهەوە چەقخبێذ

َەهضێً جەیاعی  ،لەَەمىوی هازۆقتر" :لەباس ی ئەو خاڵەجەصا صەڵێذ

ان صەصایً، جەهاهەث مىجاَیضەواهیان ئیؿالمیل بەَەع َۆیەن بىو ػۆع ئاػاعی

، لەو صوو صەكەی پێكىوصا 2ەحی ئیؿالمی پیرۆػە ؾاعصصەهغصەوەػهە لىجىەی عیز

ئەوەمان بۆ صەعصەهەوێذ َەڵىێؿتی ئیسىان، ؾەعهغصەواوی بؼووجىەوەی جەواو 

 ."هیگەعاهىغصووە

 پاعجە هىعصؾخاهییەوان -4

المیی پەیىەهضییەواوی اگەیاهضهییەوە، بؼووجىەوەی ئیؿع َەع لەؾەعەجای    

ماهیی وىعصؾخان، پاعحی صیمىهغاحی وىعصؾخان، خؼبی یهیكد یلەگەڵ یەهێخی

 ؾۆؾیالیؿتی وىعصؾخان جىهضوجۆڵ و لەئاؾدێيی باقضا بىوە.

                                                 
 
 .96ٌ ػ(،9112) یئاب (،2 62)ژماعە  ،حەماوەع ،بەش ی یەهەم ،َەمان ؾەعچاوە ،ووی ئىؾامەبا -1

 .92ٌ ،بەش ی ؾێیەم ،َەمان ؾەعچاوە ،باووی ئىؾامە -2
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ؾەباعەث بەپەیىەهضییەواوی هێىان بؼووجىەوەو یەهێتی، لەهێىان َەع صووالصا    

 هغا:ۆ  واژ یەێىەوجيىامەع ئەم 

 الغخیم بؿم هللا الغخمً

 ػ(>=<6ی ئابی >-;)ێىەوحی ع صا (ن>699ی ػیلحجەی ؾاڵی 62-66)ۆژاوی ڕ لە   

ؾەعصاوی باعەگای  ضا،وەؿضێيی بؼوجىەوەی ئیؿالمی لەوىعصؾخاوی عێراك

 وىعصؾخاوی هغص. یماهییی یەهێتی هیكدیمەهخەبی ؾیاؾ

 وبەَاجيیان ػهجیرە وۆبىهەوەیەن ئەهجامضعا باس ی باعی وىعصؾخان و عێراق    

هاوچەهەو جیهان هغا، بۆچىوی َەعصووال ؾەعباعەث بەػۆعبەی مەؾەلەوان لێً 

ی بەعامبەع بەؾیاؾەحی ڕ زۆیان صەعب یهؼیً بىو، َەعصووال پێسۆشحاڵی

زەباحی  یپێىهێىاوی بەعەی وىعصؾخاوی هە ؾەعهغصایەجی ئاقدبىوهەوەی گكتی و

وی ؿغاواوی ەیگەلی وىعصؾخان بياث و ببێخە الیەهێيی گغهگ لەَاوپەیماهی

ژێمی ع ووزاهضوی ع یەوان بەقێً بً جیایضا بۆ یَێزە ئیؿالم عێراكیضا هە

گىهجاو لەگەڵ  ژێمێيی صڵؿۆػ بۆ واڵث وع بەػضاو َێىاهەوایەی  یعەؿلەكی

اگغجنی ڕ ؿێذ لەڵویؿذ و زىاؾتی گەلی عێراكضاو بخىاهێذ بەئەعهەواوی َە

ی یث و ماؾ و یەهێخئێران و ؾىڵحێيی عاصالهە بەعكەعاع بيا جەهگی عێراق و

مافی  ێژێ وڕ ەالوی َەعصووال صابگ یبىاػەی صۆؾخایەجی ،زاوی َەعصووال بپاعێؼێ 

اؾخەوزۆی ع  یڵمان مؿۆگەعبياث و صژایەجیى ؾى ەلی وىعصی مگچاعەهىس ی 

 هاوچەهە بياث. یصەؾەاڵحی ئیمپریالیزم و ػایۆهیزم و وۆهەپەعؾخی ویؿذ و
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 یی جمهىعییوۆمەه یاعمەحی و ێؼەوە جەماقای َاوواعی وڕ َەعصووال بە   

ی ئێراهیان هغص بەعامبەع بەگەلی وىعصو عێراق هە صەؾدێيی بااڵی َەیە یئیؿالم

 ۆژی َەعصوو واڵجضا.ڕ ی صوایلەبەَێزهغصوی ػەمیىەی زەباث و پەیىەهض

ی بەعامبەع صەؾخدێىەعصاوی ڕ ەػایی زۆی صەعبڕ وۆبىهەوەهە بێزاعی و ها   

ەواوی هەهضاو لەپێكیاهەوە ئیمپریالیزمی ئەمغیيا ژێمە وۆهەپەعؾخع ئیمپریالیزم و 

ێژو ڕ ژێمی ؾەصصامی زىێنڕ پكخگیریىغصهیان لە عێراكضاو لەواعوباعی هاوچەهەو

ەقەیە لەگەلی عێراق و ڕ وۆهغصهەوەی َێزەواهیان لەهەهضاوصا، هە هەن َە

اؾخەوزۆیە لەگەالوی هاوچەهە، بۆیەف ع  ەقەیەویڕ بەڵيى َە ،ؾەعبەزۆیی

ەوان و گەالوی هاوچەهە یەهگغن بۆ ڕ قگێڕ َێزە قۆ  پێىیؿخە َەمىو 

ەڵؿخی  یە گەوعەیە.یئەو مەجغؾ یبەَع

عالمی ئی عی وەؾىەع ؾیاس ی و یێىەوجً لەؾەع َاوواعیع َەعصووال    

ی ەێگڕ ێىەوجيىامەیان مۆعهغص، ئەمەف َەهگاوێىە لەع لەوىعصؾخاوی عێراكضاو 

هسؿخنی َێزی ف لەوىعصؾخاهضا بەجایبەحی یەڕ یەهسؿخنی صەػگاواوی قۆ 

 پێكمەعگە.

عێراق صەهەن هە بەپیر صەهگی  َەع صووال صاوا لەصۆؾخاوی گەلی وىعصو   

یان یَاوواعی و پكخگیر  عێراكەوە بێن و ڵماوی وىعصوى ؾى اوی زەڵيی مڕ قگێڕ قۆ 

ەی یمەیىەجیڕ ۆژە پع جا لەم  .ەواهضایژێمی عەؿلەكیع وزاهضوی ع لێبىەن لەپێىاوی 

 اگىێؼان وع وىقخنی بەوۆمەڵ بەهیمیاوی و وىعصؾخاهضا هە وێغاهىغصن و 
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 ،ەواوی بەػضاوەیؾیمای واڵجەهەماهە بەصەؾذ عەؿلەكی ،جەعغیب و جەبعیـ

بەم  .ەگەػپەعؾخاهەیان َەڵگغجىوە بەعامبەعمانع صعوقمی جەهگی لەهاوبغصوی  هە

وىعصؾخان و بؼوجىەوەی ئیؿالمی لەوىعصؾخاوی  یماهییهیكد یبۆهەیەوە یەهێخی

ژێم صەهەن چیتر هەبىە ڕ ەجاوەواوی ؾەع بەڵلەچەهضاعە َەڵخەعێراكضا صاوا 

بێىەوە باوەش ی  صەعگا ئاواڵەیەو ،ەلەهەمانگصاعصەؾتی صوژمىاوی 

 .6هغصوون ی بەَێزی پێكمەعگەوە بىەن هە عەؿىی یگەلەهەیاهەوەو پەیىەهض

هاوۆوی هەوجۆجە هێىان یەهێتی و  َەعچەهضە َەهضێ جاع باعگغژی و   

 ،ی بؼووجىەوە صەهغصیایبەجیل هە یەهێتی َەؾتی بەچااله، بەجوەبؼووجىەوە

، بەاڵم ئەو 2گغجً هیگەعان صەبىو، جەهاهەث واع گەیكخە ؾەهگەع لەیەهتر

                                                 
 
 .(62)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب -1

خەؾەن  یباعگغژی هەوجە هێىان َێزی خەمؼەی بؼووجىەوە بەلێپرؾغاوێخی ػ(9171)لەَاوینی  -2

خەؾەن  (ػ2/1/9171)ۆژی ع  ،ی خەؾەن هىێؿخاوییَێزێيی یەهێتی بەلێپرؾغاوێخبابەهغو 

كىوڵە )هىێؿخاوی هامەیەن بۆ فەعماهضەی َێزی خەمؼە صەهێرێذ و صاوای لێضەواث لەهاوچەی 

هىوؾغاوی ژماعە  ،لەوەڵمضا هىوؾیىگەی ؾىغجاعیەحی بؼووجىەوە ،بىىە صعوؾدىەهەن (َەعمێ

صەواث و  ئاعاؾخەی مەهخەبی ؾیاؾیی یەهێتی ػ(2/1/9171 -ۆه9290 ی ؾەفەع  ی2 لە ) ،(29)

ُهَضيضا ئایەحی )یلەهۆجای
ْ
َبَع ال

َّ
ًِ اج ى َم

َ
الُم َعل ەصەواث ڕ ئەم ئایەجە حەلٌ جاڵەباوی جى  ،( هىوؾغاوەَوالؿَّ

ی یەػامەهضع بێ " :صەهىوؾێذ و وەڵمضەصاجەوە ،و لەؾەع َەمان هامەی ؾىغجاعیەحی بؼووجىەوە

ای ڕ وێ ،صواجغیل هاوبغاو هامەیەن بۆ قێش عىؾمان صەهێرێذ "،لەهاوچەی ئێمە بً ل هاجىاهًیئێمە

الُم ؾخەی )ڕ زۆی لە یگەعاهییكین لەصڵ هاوصەباث، ه ئەوەی عەلی باپیر بەپیاوێيی صار لەصڵ و َوالؿَّ

ُهَضي
ْ
َبَع ال

َّ
ًِ اج ى َم

َ
خە ێذ، َەع لەو هامەصا هاوبغاو پێكيیاػصەواث هە هەؾێً بىێرێڕ ( صەعصەبَعل

قێش  ػ(99/1/9171)ۆژی ع  ،لەوەڵمی ئەم هامەصا ،َەعصوول بياث یهاوچەهە جا چاعەؾەعی هاهۆهی

ێگەی قێش مؿخەفا هەككبەهضییەوە صەهێرێذ بۆ حەلٌ جاڵەباوی و ڕ عىؾمان هامەیەن لە
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بؼووجىەوەو  یابەعی گكخیع یە هەگەیكخە جەكەهغصن لەیەهترو بەَەوڵی یباعگغژ 

 .6ی یەهێتی باعوصۆزەهە ئاؾایی بىویەوەیؾىغجێری گكخ

بؼووجىەوە لەئاؾدێيی باقضا  یىەهضی هێىان یەهێتی وبەقێىەیەوی گكتی پە   

ێىەوجنی هێىاهیان، گەلێً جاع ؾەعهغصەواهیان ؾەعصاوی یەهتریان ع ای ڕ بىوە، وێ

( ػ>=<6هغصووەو پەیىەهضییەواهیان جىهضوجۆڵ هغصۆجەوە، لەوۆجایی ؾاڵی )

جەالٌ جاڵەباوی ؾەعصاوی باعەگای بؼووجىەوەی ئیؿالمیی هغصو چەهض صاهیكخنی 

َەعوەَا  .2لەگەڵ ئەهضاماوی قىوعاو مەهخەبی ئیرقاصی بؼووجىەوەصا ئەهجامضا

ی یابەعی گكخع یەهێتی ؾەعصاوی  یؾىغجێری گكخی ػ(<=<8/6/;)ۆژی ع 

، َەع ؾەباعەث بەپەیىەهضییەواوی َەعصوو پاعحی هاوبغاو، 8بؼووجىەوەی هغص

                                                                                                                                 
 

 ی ؾەفەع  ی90)ۆژی ع َەعوەَا  ،ەػامەهضی َەعصوول بێذع واث مایەی صەبەڵێىیپێضەصاث هە واعێً 

هامەیەکی بۆ ئەهضاماوی مەکخەبی ؾیاؾیی یەکێتی هاعصووەو عەلی باپیر  (ػ99/1/9171 -ۆه9290

هىوؾغاوەهەی هىوؾیىگەی ؾىغجاعیەث هىوؾیىە، صوو  چەهض جێبینی و عووهکغصهەوەیەکی صەعباعەی

ۆژ بەع لەو مێژووە لەهامەیەهیضا قێش عىؾمان لەباعگغژی و پێكهاجەواوی هاوچەهە ع 

، 22، 22، 22)بەڵگەهامەواوی ژماعە  :واهەڕ ب ،صاوەو و ع ی ػیاجغ صەعباعەی ئەو یػاهیاع  ۆب .ئاگاصاعصەواجەوە

22 ،27) . 
 . ػ(92/7/4002) ،ؾلێماوی ،عەلی باپیر ڵلەگە ع چاوپێىەوجنی جىێژە -1

 .29ٌ (،9) ەژماع  ەڕ،باو  یهگەص ،وانڵەواەَ 2-

 .42ٌ (،7) ژماعە ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -3
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ێىەوجنی ع ییە ... بؼووجىەوە َاوپەیماوی یەهێخیی هیكخماه" :جەالٌ جاڵەباوی صەڵێذ

 .6"جىهضوجۆڵ لەهێىاهماهضا َەیە

بەَەمان قێىە لەگەڵ پاعحی صیمىهغاحی وىعصؾخان، پەیىەهضییەواهیان 

ێىەوجيیان لەگەڵ ع اژان( ع )لەجىەوە وو ( وەؿضی بؼ ػ==<6جىهضوجۆڵ بىوە، ؾاڵی )

پاعحی واژۆهغص
ۆژی ع  ،ؾەعۆوی پاعحی ؛، َەعوەَا مەؾعىص باعػاوی2

ەو صیضاعو و اوی قێش عىؾمان عەبضولعەػیؼی هغصو ( ؾەعصػ==<66/6/=)

 .8گـخىگۆیان ؾاػصاوە

 ( لە)واوالن(ػ>=<6َەعوەَا لەگەڵ خؼبی ؾۆؾیالیؿتی وىعصؾخان، لەؾاڵی )   

ێىەوجيىامە لەهێىان بؼووجىەوەو ؾۆؾیالیؿذ واژۆهغاو پەیىەهضییەواهیان ع 

 .9لەئاؾدێيی باقضا بىوە

وهەوەی گكدیضا لەهێىان پاعجە ( لەچىاعچێىەی ئاقدبى ػ==<6ؾاڵی )   

وىعصؾخاهییەواهضا بەعەی وىعصؾخاوی پێىهێنرا، َەعچەهض بؼووجىەوە 

                                                 
 

اللؿم الثاوي  ،ؾخاط حالٌ الطالباوي الؿىغجیر العام لالجداص الىطني الىغصؾخاويخىاع مع الا  -1

 .44م م،9119، قباط 2والازیر، الىفیر، العضص: 
 . ػ(7/94/4002) ،َەڵەبجە ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ئەخمەص واهە مەخمىص -2

 
 .26ٌ (،9177) یىوی یەهەمواه و  حكغینی صووەم (،2-2)ژماعە  ڕ،صەهگی باوە ،َەواڵ و چالوی -3

عۆژژمێری  ،خمىصەص خاجی ممەمەخى م .22ٌ ،َەمان ؾەعچاوە ،مەص عەػیؼمخەى خىؾێن م -4

 .26ٌ (،4009) ،ؾلێماوی ،چاپساهەی جیكً ،بەعگی ؾێیەم ،پێكمەعگەیەن
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( پاعحی هاو بەعەی وىعصؾخاوی َەبىو، بەاڵم هەچىوە هاو 8ێىەوجيىامەی لەگەڵ )ع 

ێخەوە بۆ ڕ بەعەوە، عەلی باپیر َۆواعی بەقضاعهەبىووی بؼووجىەوە لەبەعەصا صەگێ

واهینی بؼووجىەوە، ئەگەع ڕی هاوۆن لەگەڵ صیضو جێەوؿیپغ بىووی وۆمەڵێً پ

ەوؿیپاهەوە، َەع بۆیە غ صەبىو پابەهضبێذ بەو پ ،ایەجە بەعەوەو بؼووجىەوە بچى 

وایەصام ئەوە َەڵەیەوی ڕ ، لەو ب6بەقضاعیىەهغصوی لەبەعەصا بەگىهجاوجغ ػاهیىە

ی هاو ( پاعح8بؼووجىەوەیە لەو كۆهاػەصا، لەواجێىضا بؼووجىەوە لەگەڵ ) یؾیاؾی

ێىەوجىاهەو ع ێىەوجنی َەبىو، صەیخىاوی لەؾەع بىەمای ئەو ع بەعەی وىعصؾخاوی 

 ،واهیىەواوی زۆیضا بگىهجێذڕبەصاهاوی چەهض مەعجێً هە لەگەڵ صیضو جێ

ی ئەو بەعەیە بياث، ئەمەف صەبىوە صەؾخىەوجێيی جغی بؼووجىەوە لەو یبەقضاع 

 كۆهاػەصا.

 

 

 

 

                                                 
 
 .ػ(97/2/4002) ،ؾلێماوی ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ هاوبغاو -1
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 لەئاؾتی صەعەوەصا /صووەم

 ئێران -9

ئێران خەوث  -ی عێراقڕ اگەیەهغا هە قەع جىەوەی ئیؿالمیی لەواجێىضا بؼوو    

ؾاڵ بىو بەعصەوام بىو، لێرەوە واعێيی ؾغوقتی بىو هە َەع هەیاعێيی خيىمەحی 

عێراق لەؾەع بىەمای صوژمنی َاوبەف ببێخە صۆؾتی ئێران، بەجایبەجیل پاعجە 

پەیىەهضی  ئیؿالمییەوان، صەبێذ ئەوەف لەبەعچاو بگغیً هە بؼووجىەوەی

اگەیاهضوی ع ش ی ئیؿالمیی لەعێراق( بىو، لەگەڵ ڕ ئەهضامی )ئەهجىمەوی بااڵی قۆ 

بؼووجىەوەف ئەو ئەهضاماهە هەهكاهەوە، لەالیەوی جغەوە بؼووجىەوە لەؾەع زاوی 

ەوی باش ی هێىان َەعصووال بىو، یاگەیەهغا، ئەمەف ؾەعەجای پەیىەهضیع ئێران 

بؼووجىەوەی ئیؿالمیی هغص،  یعىەویی و مەصماص یئێران َاوواعی و وۆمەهی

مەقم بەپێكمەعگەواوی بياث  و ذێگەیضا لەهاو زاهەهەیضا بىىەو باعەگا صابىێع 

ژێمی بەعـ ع ی صژی یو بەزاوی ئەوصا بیاهگىێؼێخەوەو لەهاو زاوی ئەوەوە چااله

 .6ئەهجامبضاث

ن یەوان ئێرایئێران بۆ ؾەعجەم پاعجە وىعصؾخاه -صوای وەؾخاوی جەهگی عێرا   

ؾیاؾیی جیا ئەهجامبضەن، بەَەمان قێىەف  یبىوە باقتریً پەهاگە جا چاالهی

ۆقيبیری و ع ؾیاؾیی و  ێىسغاوەیی وع ی یبؼووجىەوە لەوێ هەوجە هىاهضوی چااله

و وۆهگغاهەی ڕ وەؿضی بؼووجىەوە بەقضاعیىغص لەػۆعبەی ئەو وۆ  .اگەیاهضنع 

                                                 
 
 .22 -22ٌ ،پێكىو ؾەعچاوەی  ،هىعی باػیاوی مدمـض -1
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ێىسغاوە ئیؿالمییەوان و ع  هىێىەعی واڵث و لەجاعاوی پایخەزتی ئێران صەبەؾتران و

هەؾایەجییە هاؾغاوەوان بەقضاعیان جێضا صەهغص، َەع لەزاوی ئێراهەوە 

هىوؾیىگەی  ی بەجیهاوی صەعەوە بياث ویبؼووجىەوە جىاهیبىوی پەیىەهض

ۆژئاوە هغصەوەع واڵحی هاوچەهەو  یًپەیىەهضییەواوی لەچەهض
6. 

َەوڵی ئەوەصا بىو هە صەبێذ ئەوەقمان لەبەعچاوبێذ هە ئێران َەمیكە لە   

اؾخەصا بەعێذ هە بەعژەوەهییەواوی ئێران صێىێخەصی، بۆ ئەو ڕ بؼووجىەوە بەو ئا

پێىهاجەی هاجۆعی بؼووجىەوە وەعگغجبىو، َەهضێ  مەبەؾخە ؾىوصی لەهاوۆوی و

ی یئەم َەوڵەی ئێران واعیگەع  ە، َەعچەهض2ەی صەصایجاعیل صهەی ئەو هاوۆهی

ی ئەو كۆهاػە بؼووجىەوەی ئیؿالمیی جىاوی ێژەیی َەبىو، بەاڵم بەصعێژایع 

پاعێؼگاعی لەؾەعبەزۆیی زۆی بياث
8. 

 حیهاوی ئیؿالمیی -4

ی یاگەیاهضهییەوە َەوڵیضا پەیىەهضع بؼووجىەوەی ئیؿالمیی َەع لەؾەعەجای    

ێىسغاوە ع  صبلۆماس ی لەگەڵ پاعجە ئیؿالمییەوان و هەؾایەجییە هاؾغاوەوان و

ەف بەمەبەؾتی هاؾاهضوی هێكەی وىعصو هاخيىمییەواهضا صعوؾدبياث، ئەم

                                                 
 
 .22ٌ ،ؾەعچاوەی پێكىو  -1

 .ػ(7/94/4002) ،َەڵەبجە ،چاوپێىەوجنی جىێژەع لەگەڵ ئەخمەص واهە مەخمىص -2
 

 .ػ(92/7/4002) ،ؾلێماوی ،عەلی باپیر ڵچاوپێىەوجنی جىێژەع لەگە ،ؾەعچاوەی پێكىو  -3
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ئەو  یبؼووجىەوەی ئیؿالمیی بەجیهاوی ئیؿالمیی و صەعەوە، بۆ َێىاهەصی

ی بؼووجىەوەی ئیؿالمیی ؾىوصی لەو وۆهگغاهە صەبینی هە لەجاعاو ،ئاماهجەف

ؾاػصەصعان، لەپەعاوێؼی وۆهگغەو وۆهـغاؾەواهضا هىێىەعی  پایخەزتی ئێران

و وۆهگغەئەو یضاعی لەگەڵ بەقضاعبىواوی بؼووجىەوە وۆبىوهەوەو ص

ؾاػصەصا اهەصاؿوۆهـغاک
6. 

ی لەگەڵ ػۆعێً پاعث و هەؾایەجیی ئیؿالمیی یبؼووجىەوە جىاهیبىوی پەیىەهض

ی یصعوؾدبياث، بەجایبەجیل ؾەعهغصەواوی ئەؿؼاوؿخان، هە پەیىەهض

ر وصاوەواهضا هامەیان بۆ یەهتع یىەوە لەهێىاهیاهضا َەبىو، لەبۆهەو ڕ هامەگۆ 

هاعصووە
2. 

صوای صاگیرهغصوی وىەیذ لەالیەن  ائەو  ،بەاڵم ؾەباعەث بەواڵجە عەعەبییەوان   

خيىمەحی عێراكەوە، بؼووجىەوە جىاوی پەیىەهضییان لەگەڵ صعوؾدبياث، وەؿضی 

و وۆبىوهەوەواوی ڕ وۆ ی بؼووجىەوە ؾەعصاوی واڵجاوی هەهضاوی هغصو بەقضاعی

                                                 
 
لەو هۆهگغەو  ضێکبؼووجىەوە لەَەه کغصویبەقضاعیبەقەصا، باس ی لەباس ی صووەمی ئەم  -1

 هغاوە. صاهۆهفغاوؿاهە
 .(67، 62، 62، 49، 40) :بەڵگەهامەواوی ژماعە :واهەًڕ  -2
 



ییلئیدریسس یوه  272

 

 

ی هێىان یوؾخىغصوی پەیىەهض، ئەمەف بۆجە ؾەعەجایەن بۆ صع 6هغصووە

 َەعصووال.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 
 
 ،ی پكخگیری لەهىەیذیوەفضی بؼووجىەوە بەقضاعیىغص لەهۆهگغەی زىێىضواعاوی ئیؿالمیی حیهاه -1

 .(44)بەڵگەهامەی ژماعە  :واهەڕ ب .لە بەؾترایلەقاع  ػ(9110)حكغینی صووەمی  (ی47-42) هە لە
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 جنامرئوده 

ەوحی ئیؿالمیی لەباقىوعی ع بەمێژووی  ەهە جایبەج ،لەم جىێژیىەوەصا   

جىێژەع بەچەهض ئەهجامێً گەیكخىوە،  ،(ػ6<<6-;9<6وىعصؾخان )

 وو:ڕ گغهگتریيیان لەم زااڵهەی زىاعەوەصا صەزەیىە

مێژوویی كىوڵتر لەو  ەگێيیع  ،ەوحی ئیؿالمیی لەباقىوعی وىعصؾخانع  -6

وو، ئەمەف صەزىاػێذ ڕ ماوەی َەیە هە لەم جىێژیىەوەصا زغاوەجە

 جىێژیىەوە لەباعەی ئەو كۆهاػەوە بىغێ.

ەوحی ئیؿالمیی صعێژهغاوەی َەوڵی چاهؿاػەواوی وۆجایی ؾەصەی هۆػصەو ع  -2

 ؾەعەجای ؾەصەی بیؿخەمی هاوزۆو صەعەوەی وىعصؾخاهە.

ەجضا َەڵلىاڵوی واكیعی ڕ لەبىە ،نەوحی ئیؿالمیی باقىوعی وىعصؾخاع  -8

وۆمەاڵیەجیی و ئابىوعیی وىعصؾخاهە، َاوواث  ئایینی و ؾیاؾیی و

 بىوە. جێکغاوعە صەعەهییەواهیل واع یگەبەواع 

( بەقێىاػی ػ6><6-;9<6مین لەهێىان ؾااڵوی )یەوحی ئیسىان مىؾلع  -9

جۆعاوجۆع لەباقىوعی وىعصؾخان چاالوی هىاهضووە، بەاڵم ؾەعهەوجً 

 ىەوحی ئەوجۆی بەصەؾدىەَێىاوە.صەؾخ و

صەعەهجامی لە( 6<<6-=><6ەوحی ئیؿالمیی لەهێىان ؾااڵوی )ع  -:

َۆواعگەلێيی هاوزۆیی و صەعەوی بەقێىەیەوی بەعؿغاواهترو چاالهتر 

 لەچاو ؾااڵوی پێكتر صەعهەوجىوە.
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پاعجێىضا  ەوحی ئیؿالمیی لەهاو زىصی زۆیضا بەؾەع چەهض باڵ و جەوژم  وع  -;

ی زۆیەحی، َاوواث یعیەن لەواهە زاوەن جایبەجمەهضصابەقضەبێذ، َە

 وۆمەڵێً زەؾڵەحی َاوبەف لەهێىان َەمىویاهضا َەیە.

ەوجە بەقێىەیەوی ؾەعبەزۆو ع صوای وەؾخاوی واعی ئیسىان لەعێراق، ئەو  ->

( جەنها ػ:=<6باقىوعی وىعصؾخان واعیىغصووەو جا ؾاڵی ) لە یزۆجێی

بەصواوە بەقێىەیەوی ئۆعگاوی ىغ ئیسىان بىوە، بەاڵم لەو مێژووە یبەؿ

 مینی عێراكەوە پەیىەؾذ بىوە.یبەئیسىان مىؾل

مین یبەصعێژایی ئەو كۆهاػەی لەم جىێژیىەوەصا باؾىغاوە، ئیسىان مىؾل -=

بەقێىەیەوی نهێنی لەباقىوعی وىعصؾخان واعیىغصووەو ژماعەیەن 

ۆڵیان لەبغەوصان ع یً ڕ اپەع واصیغی پێگەیاهضووە، هە لەكۆهاغی صوای 

 لەباقىوعی وىعصؾخان بینی. ،ەوجەع عی ئەو بەوا

ان لەهێىان باڵەواوی ڕ لێىضاب پەعجەواػەبىون و چەهض جاعێً یەهگغجً و -<

ەوش ی ؾیاؾیی و ع وویضاوە، ئەمەف واعیگەعیی لەؾەع ع ەوحی ئیؿالمیی ع 

 ێگىػەعی پاعجە ئیؿالمییەوان جێهێكخىوە.ع 

ماهیی یهیكدػگاعیسىاػیی ع ەوحی ئیؿالمیی بەقێً بىوە لەبؼووجىەوەی ع  69

اگەیاهضن و وۆمەاڵیەجیضا ع ؾەعباػی و  لەبىاعی ؾیاؾیی و وىعصؾخان و

 چاالوی هىاهضووە.
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 ڕۆكانوه 

الپەڕەەتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب
 ; ەکەو ەىیژ ێجى  یکاوەنراو ێکاَعەب ەکىعجکغاو  ماێَ و ەكاهیه

 > ییؿالمیئ یوحەع  ەیو ػاعاو  مًە/ چمەهیە ی و ێڕەع 

 :6 هىعصؾخان ی باقىوع ەل ییؿالمیئ ی واع  ەیكی/ ع مەصوو  ی و ێڕەع 

 >2  (9129-9122) یوڵؾا ىانێهەل ییؿالمیئ یوحە/ ع مەکیە یش ەب

 =2 راقێعەل سىانیئ ی ر یب ەیو ەوبىوهاڵ / بمەهیە یباس 

 >8 ضایجیەپاقا یمەعصەؾەل هىعصؾخانەل ییؿالمیئ یوحە/ ع مەصوو  یباس 

 =9 ضایماع ۆ ه یمەعصەؾەل هىعصؾخانەل ییؿالمیئ یوحە/ ع مێیەؾ یباس 

 2; و هىعصؾخان راقێعەل سىانیئ ی واع  ەیەیص ێس  ییگكخ یيێعهجە/ ؾمەچىاع  یباس 

 := ەییىسغاو ێع  ی واع  ۆ ب ەو ییەؾەهەجاه ی واع ە/ لمەصوو  یش ەب

 ;= قخاواهضاەَ یمەهیە ەیى یو ه فخاوانەخەل ییؿالمیئ ی / واع مەهیە یباس 

 ;< ییؿالمیئ ی واع  ەیهاغۆ ك و ەئ ییهضەجمەبیو جا ثڵەؾە: زمەصوو  یباس 

 692 ییؿالمیئ یوحەع  ەیو ەضاهەڵَعەؾ یواوەواع ۆ / َمێیەؾ یباس 

 666 ػ(9119-9121) نیمیمىؾل سىانیئ یوحە/ ع مێیەؾ یش ەب

 662 ؼیػ ەبضولعەع میؾض ێڵی/ َمەهیە یباس 

 ;62 ًیصەَائەب صەممەمىخ ًیصصەلخەؾ ێڵی/ َمەصوو  یباس 

 699 ػ9119 -9172 یوڵؾا ىانێهەل ڵبا عصوو ەَ ی / واع مێیەؾ یباس 

 ;;6 یؿالمیئ یکێکسغاو ێپاعث و ع  هضە/ چمەچىاع  یش ەب

 >;6 راقێع یکىعصؾخاو ییؿالمیئ ییهضەى ەیپ ەیو ە/ بؼووجىمەکیە یباس 

 6=6 هىعص ییؿالمیئ ی قىغ ە/ لمەصوو  یباس 

 8<6  ییؿالمیئ یهاصیح ەڵیمۆ / همێیەؾ یباس 

 ><6 راقێع یهىعصؾخاو ییؿالمیئ ەڵەیمۆ ه

 299 هىعصؾخانەل مانڵمىؾى  یاویكىجاب ییهضەى ەی/ پمەچىاع  یباس 

 262 راقێع یهىعصؾخاوەل ییؿالمیئ ەیو ە/ بؼووجىمەىجێپ یش ەب

 268 ییؿالمیئ ەیو ەبؼووجى ۆی هاوز یوش ەو ع  اهضنەی/ عاگمەهیە یباس 

 268 ییؿالمیئ ەیو ەبؼووجى یاهضوەی/ عاگمەهیە
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 <26 ییؿالمیئ ەیو ەبؼووجى ۆی هاوز یوش ە/ ع مەصوو 

 ی سىاػ یعػگاع  ەیو ەبؼووجىەل ییؿالمیئ ەیو ەبؼووجى ەیگێ/ پمەصوو  یباس 

 هىعصؾخاهضا ییماهیكدیه

22> 

 <22 یاس یؾ ی / بىاع مەهیە

 ;28 ی عباػ ەؾ ی / بىاع مەصوو 

 2:9 اهضنەیو عاگ ی ر یقيبۆ ع  ی / بىاع مێیەؾ

 ;:2 ی جگىػاع ەو زؼم یحیەەڵ مۆ ه ی / بىاع مەچىاع 

 <:2 ییؿالمیئ ەیو ەبؼووجى یواوییەهضەى ەی/ پمێیەؾ یباس 

 8>2 هجامەع ەص

 :>2 ڕۆن هاٍو
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 شاهيدانى خواويستى

 
 ماَلثةر

   rawtyshax.com 

 
 فةيسبووك ى ةثةرِ

fb.com/rawtyshax 

 
 هةذمارى تويتةر

   twitter.com/rawtyshax   

 
 

 ئيمةيل
rawtyshax@gmail.com 

 


