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پێشەکی 

زۆربەی خۆرئاوایییەكان وا بیر دەکەنەوە 
کە كۆتاییی ئەم سەدەیە، بریتییە لە سەردەمی 
)بە  ئیسالم  هەژموونی  ئیسالمی.  هەڕەشەی 
دیدگای  لە  سیاسییەكانەوە،  دیمەنە  س��ەر( 
دەبینرێت،  مێژوویی  هەڵەیەكی  وەك  ئەواندا 
ئایا گەڕانەوە بۆ نێو سەدەکانی ناوەڕاست لەم 
دوایییانەی سەدەی بیستەمدا هەر وا كارێكی 
و  م��ەال  دەبینرێ ،  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  ئەستەمە؟ 
پیاوانی ئایینیی ڕیشدارە لە هەموو شوێنێك، 
قووت  ئاوایییەوە  دوورترین  لە  مزگەوتەكان 
بوونەوە و هەوڵەكان بۆ گەڕانەوە بۆ دونیای 
نالۆژیك و توندوتیژ فرە لە برەو دان. مێژوو ئەو 
ڕاستییەی پێمان گوتوە كە بەربەریەت شتێكی 
زگماکی نێو شارەكانە و هەرگیز ناگەڕێتەوە 
ئەو دۆخەی پێشووتر کە هەی بووە، بەڵكوو 
هەژموونیان  كە  نین  ناوەند  سەدەکانی  ئەوە 
بە سەر دونیای مۆدێرندا داناوە، ئەوە خودی 
مۆدێرنەیە لە نێو خۆیدا بەرهەمهێنەری شێوە 
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ناڕەزایییە.  و  یاخیبوون  تایبەتی  نەزمی  و 
م��ۆدێ��رن��ە ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی دێ��م��وك��راس��ی و 
پەرلەماندا و شانبەشانی پێشكەوتنی ئابووری 
بوونە هەوێنی كەمكردنەوەی بەهای ئەخالقی 
و ڕەوگە باوەكانی سێكیۆالریزم، لەم میانەیشدا 
س���ن���ووردارە.  و  ك���ورت  ئێمە  ی���ادەوەری���ی 
شۆڕشەكان چەندیان بنچینەیی بوون، تەنانەت 
چەندە  ڕۆبسبێرییەكان.  ب��ۆ  كرۆمێڵەوە  ل��ە 
مۆدێرنەگەرای پیشەسازی لە ژێر هەژموون و 
هێما دیكتاتۆرییەكان هاتنە ئاراوە؟ لە ناپلیۆنی 
چەند  ئەی  مۆسۆلۆنی.  تا  بیگرە  سێهەمەوە 
و  سێكیۆالر  كە  هەبوو  دیكتاتۆریمان  نەزمی 
دژە ئایین بوون، هەر لە مەكسیكۆوە بیگرە تا 

یەكێتیی سۆڤیەت؟
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ئیسالمیزم وەك جوواڵنەوەیەكی 
جیهانی سێ

دوەمی  نیوەی  لە  ئیسالمگەرا  هەژموونی 
سەدەی بیستەمەوە دێتە ناوەوە، ئەم هەژموونە 
ئیسالمییەكاندا  گ��روپ��ە  ب��وون��ی  ل��ە  خ���ۆی 
بەرجەستە دەکات، ئەم نەزمی گروپگەرایییەی 
ب��اوەڕی حەسەن  و  ڕوانگە  لە  ئیسالمییەکان 
گرت  سەرچاوەی  )1906�1949(ز،  بەنناوە 
ئەبووعەالی  هاوكات  دام��ەزرێ��ن��ەری،  ب��وە  و 
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م�������ەودودی)1903�1978(ز، دام��ەزرێ��ن��ەری 
نیمچەدوورگەی  لە  ئیسالمی  كۆمەڵی  پارتی 
ئیسالمگەرایی  مۆدێلەی  ئەم  چێكەری  هیندی 
ب��ی��ری س��ی��اس��ی��ی شیعەی  ب����وو، ه���ەروەه���ا 
شۆڕشگێڕ لەم میانەدا فرە هەماهەنگ و كارا 
بوو، ئەوانیش لە گەلێ  ڕەگەزی سەرەكییەوە 
ب��وون.  ب��ەش��دار  موسلمیندا  ئیخوان  ت��ەك  لە 
ئایەتولاڵ خومەینی  لە  ئەوانیش  كارای  هێزی 
و باقر سەدر و تاڵەقانی و هاوكات لە عەلی 
و  لێرەدا  گ��رت.  س��ەرچ��اوەی  شەریعەتییەوە 
هەر لە دەستپێكدا ئیسالم دابەش دەكەین بە 
سەر سێ  ئاڕاستەی فەرهەنگی و جیوگرافیدا: 
عەرەبی سوننەی خۆرهەاڵتی ناوین، سوننەی 
عەرەب  شیعەگەرای  هیند،  نیمچەدوورگەی 
ئ��ێ��ران��ی. ه���اوك���ات ت��ورك��ەك��ان ل��ە دون��ی��ای 
ڕێكخراوگەلی  خاوەنی  و  داب���ڕاون  عەرەبی 
ئەم گروپانە هەم  بە خۆیانن. هەموو  تایبەت 
ڕووی  لە  ه��ەم  و  سیاسی  نەزمی  ڕووی  لە 
تایبەتمەندن،  و  ج��وودا  لێك  جیوگرافییەوە 
بارەی  لە  قسە  خۆیدایە  جێی  لە  ئەوە  لەبەر 
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پانتایی و بازنەی ئیسالمی ناوچەكان بە جیا 
چوارچێوەی  ل��ە  ه��ەم��ووی��ان  ن���ەوەك  بكرێت 
شوێن  ئیسالمی  نێونەتەوەییی  یەكێتییەكی 
دون��ی��ای  ڕێ��ك��خ��راوی  بەرینترین  ب��ك��ەی��ن��ەوە، 
ئیسالم، ڕێكخراوی ئیخوان موسلمینی دونیای 
ب��ە شێوەیەكی  ڕێ��ك��خ��راوە  ئ��ەم  ع��ەرەب��ی��ی��ە، 
بوەتەوە  شۆڕ  ڕێكخستنەكانی  نەزمی  ئاڵۆز 
تر،  نەتەوەكانی  و  كەمینە  و  گ��روپ  نێو  بۆ 
ب��ااڵدەس��ت  میسر  ڕێبەرایەتیی  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە 
سەید  ڕادیكاڵەكانی  تیۆرە  هەڵهێنجراوی  و 
لقوپۆپی  چەندین  و  ق��وت��ب��ە)1906�1966(ز 
ل��ێ ب���وەت���ەوە ل���ەوان���ە: پ��ارت��ی ئ��ازادی��خ��واز 
حەفتاكان  لە  ئیسالمی  جیهادی  و  )1952(ز 
هەبوون  تر  ڕێكخراوگەلی  هاوكات  هتد.  و... 
جۆراوجۆرەكانی  ئیسالمییە  كۆمەڵە  لەوانە، 
هیندستان،  پاكستان،  هیند:  نیمچەدوورگەی 
ئەڤغان  موجاهیدینی  ه��ەروەه��ا  بەنگالدیش، 
لەوانە: حزبی ئیسالمی و جەماعەی ئیسالمی. 
باكووری  ئیسالمییەكانی  دوایییانەیشدا  لەم 
ب��ەرەی  ل��ەوان��ە  ه��ەڵ��داوە،  س��ەری��ان  ئەفریقا 
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ڕزگاریی ئیسالمیی جەزائیر و پارتی ڕاپەڕینی 
تونس، هاوكات پارتی ڕێنیسانسی ئیسالمییش 
ئەم  ه��ەب��وون.  ج��اران  سۆڤیەتی  یەكێتیی  لە 
بە  پەیوەستبێت  ب��وو  مەبەستی  جەمسەرە 
بزووتنەوە بونیادگەرا سیاسییەكانی پێشوەوە: 
حەدیسی  ئەهلی  س��ع��ودی��ە،  وەهابییەكانی 
ناسنامە  لە  ئاڵۆزییەك  بۆیە  ه��ەر  پاكستان، 
دێتە  گروپانەدا  ئەم  ناساندنی  و  باگراوند  و 
شیعەگەرا  بزووتنەوە  بە  سەبارەت  ئ��اراوە . 
شۆڕشێكی  تەنها  ئ��ەوا  شۆڕشگێڕییەكانیش 
بەرجەستە شك دەبرێت كە خۆی لە دەوڵەتی 
بوەتە  ش��ۆڕش��ە  ئ��ەم  دەك���ات،  ب��ەی��ان  ئێراندا 
نێو  ب��ۆ  ب��وەت��ەوە  ش��ۆڕ  و  هەرێمی  هێزێكی 
و  لوبنان  ع��ێ��راق،  ل��ەوان��ە:  ناوچەكە  واڵت��ان��ی 
هزرە  ئەو  بوونی  توانیویەتی  و  ئەڤغانستان 
ت��اران  مەرامەكانی  ئاوێتەی  شۆڕشگێڕییە 
ب��ە موعەممەر  ب��ك��ات. ه��ەر چ��ی س��ەب��ارەت 
ئەوەیە  ڕوو،  دەخرێتە  میانەدا  لەو  قەزافیی 
ئایدیۆلۆژی  تا  مادییە  پشتیوانێكی  زۆرت��ر 
لە  موسلمینی  ئیخوان  تەنانەت  ئەو  بووبێت، 
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كردبوو،  ق��ەدەغ��ە   1973 ساڵی  لیبیادا  نێو 
س��ەرك��ردەی  دیارنەمانی  لە  ڕۆڵ��ی  ه��اوك��ات 
سەدر(  )مووسا  لوبنان  شیعەكانی  كاریزمیی 
كەمتازۆر  دی��ارە  هەبوو.  دا   1978 ساڵی  لە 
چلی  س��ااڵن��ی  ل��ە  ئیسالمییەكان  ب��زووت��ن��ەوە 
ئیتر نەزمی  سەدەی بیستەوە دێنە ناوەوە و 
كار و دابەشبوون و هەلومەرجی مێژووییان 
گۆڕانی بە سەردا دێت، هەر چەند بناغەیەكی 
سۆسیۆلۆجیی هاوبەش و زادگایەكی هاوبەش 
ب��ۆ ه��ەم��وو گ��روپ��ەك��ان ه��ەی��ە. ل��ە ڕاس��ت��ی��دا 
بزووتنەوانە  ئ��ەو  گەشەی  و  شێوە  و  ن��ەزم 
دونیای  دەرهاویشتەی  كە  دەخوازێت،  ئەوە 
مۆدێرنە بن، چونکە ڕێبەر و ڕەوگەی ئەوان 
پیاوانی  لە ژێر سەركردایەتیی مەال و  كەمتر 
زیاتر  ڕێبەرەكانیان  ئ��ەوان  ب��وو،  كالسیكدا 
زانستی و دەرچووی زانكۆكانن و لە كایەی 
زانستیدان تاوەكو ئەوەی دەرچووی ئەدەبیات 
بن، هاوكات زۆرتر لە خانەوادە شارنشینەكان 
هاتوون.  ناوەندییەكانەوە  م��ام  چینە  یاخود 
هەموو ئەوانە وەك ئیسالمگەرا، ئیسالمێكیان 
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هێناوەتە بەرهەم، كە ئایین وەكو ئایدیۆلۆژیا 
پەروەردەی سیاسیی خۆیان  ئەوان  دەبینێت. 
هەڵنەگۆزا،  مەزهەبەكانەوە  و  ڕێچکە  نێو  لە 
و  پێگەییشتن  زانكۆكانەوە  نێو    لە  بەڵكوو 
زۆر  و  ماركسییەكانەوە  مەتەرێزی  كەوتنە 
جار لەوانەوە چەمكەكانیان دزە پێ دەكرد و 
بەرگێكی ئیسالمییان دەكرد بە بەریاندا، هەر 
وەكوو بەكارهێنانی بیر و ئایدیای شۆڕشگێڕی، 
هاوكات ئەوان چەمكە باوەكانی نێو ڕەوگەی 
ئیسالمی  ب��ەرگ��ی  ب��ە  و  دەخ��واس��ت  لینینیان 
دایاندەڕشتەوە، بۆ نموونە لە جیاتیی سكرتێری 
جیاتیی  ل��ە  و  دان���ا  ئەمیریان  ه��ات��ن،  گشتی 
ئەنجوومەن هاتن شوورایان داتاشی و... هتد. 
دەسەاڵتگرتنەدەست  بە  واب��وو  پێیان  ئ��ەوان 
لەو  و  بكەنەوە  باڵو  ئیسالم  زۆرت��ر  دەتوانن 
بەها و پێناوە خۆرئاوایییانە كە كۆمەڵگەی لە 
ئەوان  بكەن،  قوتار  گالندوە  خراپەكارییەوە 
لە میتۆدیاندا جەختیان لە گەڕانەوە نەبوو بۆ 
ئەوەی لە پێشوودا هەبوو، بەڵكوو دەیانویست 
لە  تەكنەلۆژی  ژیانی  و  مۆدێرن  كۆمەڵگەی 
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ب��دەن.  ك��ڵ��ۆم  خ��ۆی��ان��دا  سیاسەتی  پێودانگی 
ئیسالمییەكان خۆگونجاندنیان لە تەك دونیای 
خۆ  لە  ترسناك  تەرزێكی  مۆدێرنەدا  و  نوێ  
دەگرێت، چونکە تەكنەلۆژیا و ڕایەڵەی پێوەندییە 
نێو  بۆ  شۆڕبوونەوە  بۆ  ئامڕازێكن  خێراكان 
خۆپیشاندان و خووی سیاسی، چونکە چاالكی 
ژینگەی  نێو  لە  چەكدارییەكانیشیان  كردە  و 
شوێن  بەسانایی  ش��ارەك��ان��دا  پێشكەوتووی 
دەتوانین  دەب��ن،  سودمەند  لێی  و  دەك��ەن��ەوە 
بڵێین جگە لە ئەڤغانستان و كوردستان، گەریال 
دانیشتوانی  لە  ئیسالمییەكان  جەنگاوەری  و 
ئاڕاستە  میانەدا  لەم  هەڵتۆقیون،  شارەكانەوە 
لە  مەبەستی  دوو  خ��اوەن��ی  ئیسالمییەكان 
و  فەندەمێنتاڵ  ئاڕاستە،  هەوەڵین  پێشینەن، 
بونیادگەراكانن كە جەخت لە سەر شەریعەت 
دەكەنەوە، ئەم ئاڕاستەیە بانگەشە بۆ ئیسالمی 
پێشین دەكات، وەلێ  هێشتا ئیسالمێكی نوێن، 
جێبەجێكردنەوە  بواری  نەكەوتوونەتە  چونکە 
و نامۆن، هەموو ئەمانە جەخت لە تێكستەكان 
ئ��اراس��ت��ەی دوەم  دەك���ەن���ەوە.  پ���ی���رۆزی  و 
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دژە  زیاتر  و  ئیسالمین  ئاراستەی  دوایینی 
خۆرئاواگەرایین  دژی  ئێستا  و  ئیمپریالیزمن 
و لە پەنجاكانەوە جەنجاڵی و خۆپیشاندان و 
دروشمی پەیوەست بە خۆیان هەبوە. ئامانجی 
دژایەتیی  شتە،  هەمان  ڕەوتانە  ئەو  هەموو 
تاوانباركردنیان  و  خۆماڵییەكان  حكوومەتە 
هەروەها  خ��ۆرئ��اواوە،  بە  وابەستەبوون  بە 
بەرهەمەکانی  و  شەوانە  یانەكانی  نەیاریی 
لە  ت��ەن��ه��ا  ئ��ەم��ان��ە  ب���ەردەوام���ی���ی  دەرەوە. 
ئەم  بەشدارانی  لە  بەڵكوو  نییە،  ئامانجەكاندا 
پرۆژەیەدایە، هەموو ئەوانەی لە شەستەكاندا 
مارکسی و ناسری بوون، بەسانایی ڕوویان 
كردە ڕەوتی ئیسالمگەرایی و بوونە ئیسالمی، 
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ل��ە ش��ێ��وەك��ان ل��ەو ق��ۆن��اغ��ەدا 
ئیسالمییەكان  و  ماركسی  نێوان  هاموشۆی 
ه����ەب����وو، ب���ۆ ن���م���وون���ە ئ���ەح���م���ەد ج��ب��ری��ل��ی 
لە  نزیكی  پێوەندیی  فەلەستینی،  سێكیوالری 
لوبنانیدا هەبوو، شیعەكانیش  تەك حزبولاڵی 
باشترین پردی نێوان دوان لە بزووتنەوەكانی 
شەریعەتی  عەلی  لەوانە  بوون،  سێ  دونیای 
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بیرمەندی مەزن و باشترین خوێنەری فرانتز 
ئیسالمی  شۆڕشی  بوونی  ه��اوك��ات  ف��ان��ون، 
بەرچاوی  بەردەوامیدەری  و  بەرجەستەكەر 
دەربڕینەكانی  چونکە  ب���وون،  س��ێ  جیهانی 
خۆرئاوا  و  خۆرهەاڵت  ئایینیی  پێودانگی  بە 
و ه���ەر دوو ج��ەم��س��ەرەك��ان��ی س��ی��اس��ەت و 
بزووتنەوە  دواوە.  دەدایە  دونیای  كاریگەریی 
و  ماركسی  و  ناسیۆنالیستی  شۆڕشگێڕییە 
ئەوانە  هەموو  سێ،  جیهانی  سیكیۆالرەكانی 
بە فاكتەری تێوەگالنیان لە فەرمانڕەوایییەكی 
لە  ترسناك  و  خ��راپ  ئەندازە  بێ  پراكتیكیی 
ئیتر ئیسالم بوە مۆمێك  پێشچاو كەوتبوون، 
بۆ نومایانی جیهانی سێ، لێرەوە ئیسالمیش لە 
بەرگێكی  هێنرایە دەر و  لۆكاڵی  چوارچێوەی 
نێونەتەوەییی كرا بە بەردا. چەمكی دوو دونیا 
سۆنگەی  لە  ڕۆشنبیری  مەرجەعی  دوو  و 
ك��ارل��ەس��ەرك��ردن،  و  ب��ای��ەخ  دەبێتە  م��ێ��ژوودا 
دونیای  و  مەسیحیەت  دونیای  ئەوانیش  كە 
شەستەكاندا  و  پەنجا  لە  ئیتر  موسوڵمانانە. 
چەكدارانی جەزائیری و چاالكانی فەلەستینی 
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هەستی  و  خۆرئاوا  نەیاریی  پێشەنگی  بوونە 
توندوتیژی بە شێوەیەكی لۆژیكی ڕاڤە دەكرا، 
دواتر لە حەفتاكاندا جوودابوونەوە ڕووی دا، 
ئیتر بەسانایی لە چەكدارە نوێیەكانی ئیسالمی 

سیاسی تێگەییشتن چێ نەدەبوو.
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گۆڕان لە جیهانی عەرەبیدا

ه���ەر ل��ە س���ەرەت���اوە ب���ەه���اری ع��ەرەب��ی 
موسوڵمانان  و  عەرەب  بە  پەیوەست  شتێكی 
خواستی  خۆپیشاندەران  نەبوو،  هەگبەیدا  لە 
ژیانێكی شكۆمەندانە و فەرمانبەردارێكی باش 
و هەڵبژاردن و دێموكراسی و مافی مرۆڤیان 
ج��وواڵن��ەوە  ت���ەواوی  پێچەوانەی  بە  دەك���رد، 
ساڵی  شەست  لە  عەرەب  شۆڕشگێڕییەكانی 
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خۆپیشاندانەكاندا  ل��ە  ئ����ەوان  ڕاب������ردوودا، 
هاواڵتیبوون  و  ت��اك  مافەكانی  نیگەرانیی 
نەیانپەرژایە سەر چەمكگەلەكانی  ئیتر  بوون، 
نەتەوەی  و  ئیسالمی  نێونەتەوەییی  ڕابردوو: 
پێكدادانە  بە  هێمایان  خۆپیشاندەران  عەرەب. 
جیۆسیاسییەكانی خۆرهەاڵتی ناوین نەدەكرد، 
تێبەر  گ��ڕ  ئەمەریكایان  و  ئیسرائیل  ئ��ااڵی 
گۆرانییەك  هیچ  ڕووداوان�����ەدا  ل��ەو  ن���ەدەدا. 
نەدەگوترا،  ڕاب���ردوودا  پرسەكانی  ب��ااڵی  بە 
نەتەوەی  و  ئیسالم  نەئااڵبوونە  دروشمەكان 
عەرەب و خواستەكان لە دەوری دامەزراندنی 
دەوڵەتی ئیسالمی و جێبەجێكردنی شەریعەتدا 
نەدەسووڕانەوە، ئەو خواستانەی بەسانایی لە 
ئیسالمییەوە  و  ئۆپۆزسیۆن  پارتەکانی  زاری 
میدیای  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای  دەرێ .  دەهاتنە 
خۆرئاوا سەری كێشابوە نێو ڕەوشەكە و لە 
الوانی هەژیو و بەبڕست ڕامابوو، وەلێ  لەو 
ڕووداوانەدا سەركردەیەكی كاریزمی و پێشەنگ 
بەهاری  كورتی  بە  نەبوو،  پەیدا  و  نەدەبینرا 
عەرەبیی  دونیای  تەنگوچەڵەمەكانی  عەرەبی 
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خستنەڕووی  ك���رد،  ب��ەرج��ەس��ت��ە  ب��ەڕوون��ی 
عەرەب- ملمالنێی  بە  نەبەستراون  كێشەكان 
كاریزما  نەبوونی  كێشەكان  ئیسرائیلەوە، 
ب��ەرەو  كشان  بۆ  ئیسالمگەراكانە  هەوڵی  و 
دەرەوەی قەڵەمڕەوی خۆیان... خۆپیشاندەران 
نە دەسەاڵتیان گرتە دەست و نە هەوڵیشیان 
دیمەنێكی  خ��وازی��اری  تەنها  ئ��ەوان  دا.  ب��ۆی 
ب��وون.  ن��وێ  سەردەمێكی  و  ن��وێ  سیاسیی 
لێرەوە وەك پێشبینی كرا، ڕەوشەكە سندووقی 
دەنگدانی لە سەركەوتنی ئیسالمییەكاندا هێنایە 
بەم  تونسدا سەركەوتن،  و  میسر  لە  و  پێش  
جۆرە توانییان ڕەوایەتیی دەسەاڵت مسۆگەر 
و  ئایینی  بەها  ت��ەواوی  لە  پێداگری  و  بكەن 
لەكاتێكدا  ئ���ەوە  ب��ك��ەن،  كۆنسەرڤاتیڤەكان 
كۆمەڵگەدا  نێو  لە  قووڵیان  ڕیشەیەكی  ب��وو 
وەك  بوو  ساڵیش  دەیان  بە  هاوكات  هەبوو، 
دەبینییەوە،  خ��ۆی��ان  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی 
میری  باوەڕپێكراوی  پارتگەلێكی  ئەوان وەك 
موسلمین  ئیخوان  نموونە  بۆ  پێشەوە،  هاتنە 
لە تونس و پارتی ڕاپەڕینی ئیسالمی وەكوو 
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هێزی میانڕەو هاتنە نێو گەمە سیاسییەكانەوە. 
ئەوەی فرە جێگەی سەرسوڕمان بوو، هاوكات 
سەلەفییەكان  بەهێزی  ف��رە  هاتنەپێشەوەی 
لە میسر،  بوو  پارتی نووری سەلەفی  یاخود 
تەنانەت پاش گەشەی سەلەفیزم لەو واڵتەدا، 
سەركەوتووی  ج��وواڵن��ەوەی��ەك��ی  وەك  ئیتر 
ه��زری  نافەرمییەكانی  قوتابخانە  سیاسی، 
لێرەوە ڕوون بوەوە  ئیسالمگەرا هاتنە پێش ، 
پارتێكی  تەنها  بە  دۆخە سیاسییەكەدا  نێو  لە 
ئیسالمی نەیدەتوانی مۆنۆپۆڵی ئیسالمگەرایی 
ب��ۆ خ��ۆی ب��ك��ات. ب��ەم ش��ێ��وەی��ە ئ��ەوان��ەی لە 
دەرهاویشتەكانی بەهاری عەرەبیدا سودمەند 
ئەوانە  هەڵبژاردنەكانەوە،  نێو  هاتنە  و  بوون 
بۆ  خەڵك،  بە  ب��وون  ئاشنا  پێشتر  كە  ب��وون 
ئەوانە  ی��اخ��ود  موسوڵمان  برایانی  نموونە 
بوون كە تازەبەتازە هاتنە نێو گۆڕەپانەكەوە 
نموونە  بۆ  سیاسی،  ك��اری  دای��ە  دەستیان  و 
ل��ەوان��ە  ك��ام  هیچ  ك��ە  دی���ارە  سەلەفییەكان، 
دێموكراسی  ف���ەزای  و  ف��ەره��ەن��گ  خ��اوەن��ی 
لە  واز  ئەگەریش  هێزانە  ئەو  دیارە  نەبوون. 



23شكستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

وێنا و وەهمی شۆڕشی ئیسالمی بهێنن، ئەوا 
چەسپاوە،  ئەجێندایاندا  نێو  لە  ئایین  هێشتا 
دی����ارە ئ��ی��س��الم��گ��ەرا و س��ەل��ەف��ی��ی��ەك��ان ه��ەر 
دەربیڕینی سێكیۆالریزم  بە  قەڵسن  دووالیان 
و هەژموونی خۆرئاواگەرایی و زیادەڕەوی لە 
نەزمی ئیندیڤیجواڵیزمدا، ئەوان لە هەر شوێنێ  
لە  ئایین دەكەنەوە  نێوەندگەراییی  لە  داكۆكی 
هەموو  لە  هاوكات  نەتەوەیییاندا،  شوناسی 
ئابووری، كۆنسەرڤاتیڤن و  لە  بوارێكدا، جگە 
كۆكن. لە میسردا هەموو ئەو گۆڕانکارییانەی 
ڕوویان دا، لە الدانی تەختوتاراجی دەسەاڵتی 
پێشوودا، خەڵكەكەی بەرەو ئەو بیركردنەوەیە 
هاوپەیمانی  و  هەماهەنگی  ب��ە  ك��ە  ڕاكێشا 
پێش ،  بهێننە  دادپ��ەروەر  دەسەاڵتێكی  بتوانن 
لێرەدا بۆچی ئیسالمگەراكان بە بێ  فەرهەنگی 
دێموكراسی هاتنە پێشەوە و قسەیان لە فرەیی 
دەكرد و وەك دێموكراتێكی باش خۆیان نماییش 
هەڵبژاردنەكان  ئاكامی  وەختی  وەل��ێ   ك��رد، 
میدیای  شەوقوشۆری  ئیتر  هات،  دەست  بە 
هاتە  ع��ەرەب��ی  زستانی  ئیتر  نەما،  خ��ۆرئ��اوا 
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نەچنرایەوە،  دڵپەسەند  ئاكامێكی  و  پێشەوە 
لێرەوە ئێران و سعودیە و تاڵیبان سەهەندێكی 
تونسدا  قاهیرە و  ئاسمانی  بە سەر  بەرینیان 
میسر  ئەرتەشی  ڕەوش���ەدا  ل��ەم  ئایا  كشاند. 
دەگەییشتن  تێ  دێموكراسیەت  لە  ب��اش  كە 
ن��ەب��وون��ە ت���ەگ���ەرەی ب����ەردەم ئ���ەم دۆخ���ەی 
واڵت، ئایا خۆرهەاڵتی ناوین دەبوو لە نێوان 
ئیسالمگەرا  و  دی��ك��ت��ات��ۆرەك��ان  س��ێ��ك��ی��ۆالرە 
هەبوو؟  تریان  بژاردەیەكی  تۆتالیتارەكاندا 
شتانێك  ئەمانە  نەخێرە.  پرسیار  دوا  وەاڵمی 
بوون لە بەهاری عەرەبیدا ڕوویان دا و توانای 
گەڕانەوەیان نەبوو. هەر چی بەرەوپێشچوون 
و دانەدواوەكان لەو ڕەوشەدا ڕوویان دابێت، 
دێموكراتیزەكراویش  ڕەوشێكی  گەواهی  ئێمە 
و  دەمانبینی  دەستپێكەوە  ل��ە  ك��ە  دەدەی����ن 
كۆمەڵگەی  نێو  ل��ە  ڕی��ش��ەی��ەك��ی  دەم��ان��زان��ی 
عەرەبیدا هەیە. ئەو دیموكراتیزەكردنەی باسی 
دەكەین، بەرنامەی حكوومەتەكان نەبوە، شتێك 
نەبوە ئەوان نیازی جێبەجێكردنیان هەبووبێت. 
ئەوێ  بەراورد بە هەرێمەكانی تری دونیا بۆ 
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فرە  ڕەوشەكەیان  التین  ئەمەریكای  نموونە 
ناوچەیەكە  تەنها  ناوین  خۆرهەاڵتی  دژوارە. 
پارتگەلێكی  زاڵ��ەك��ان��ی  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ە  ك��ە 
ئەجێندای  ب��ە  ن��اوەن��دگ��ەران  ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ی 
ئایینییەوە. بەراوردی ئەوان دەكرێت لە تەك 
پورتوگالی  و  ئیسپانیا  كۆمۆنیستەكانی  پارتە 
وەك  ئەوانیش  بكرێت،  حەفتاكان  كۆتاییی 
بەهرەمەند  تونس  و  میسر  ئیسالمییەكانی 
ب���وون ل��ە ك��ەش��وه��ەوای دێ��م��وک��راس��ی، ئەو 
دیموكراسییەی كە بۆ خۆیان دەستیان نەدایە. 
ڕێگەی  ل��ە  عیبرییەكان  كۆمۆنیستە  ل���ەوێ  
نەگەییشتنە  پ��ەرل��ەم��ان��ەوە  هەڵبژاردنەکانی 
و  میسر  لە  ئیسالمییەكان  وەل��ێ   دەس���ەاڵت، 
لێرەوە  بقۆزنەوە.  هەلە  ئەو  توانییان  تونسدا 
كۆمۆنیستەكان هیچ بژاردەیەكی تریان نەبوو 
تاوەكوو  ئیسالمییەكانیش  دانوستان.  لە  جگە 
لە  دێموكراسیدا  نێو  لە  خۆیان  بوونی  ئێستا 
خۆگونجاندن بەو الوە زیاتر نییە. پاڵنەرەكانی 
ب��واری  میانی ڕەچ��اوك��ردن��ی  لە  ه��ەر دوو ال 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و هەموو ڕەهەندەكانەوە 
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ئیسالمیشدا  ڕاپەڕینی  و  ئیخوان  نێو  لە  بوە. 
بۆ  ئامادەییی  كەمتر  ئیخوان  هەیە،  جیاوازی 
بەدێموكراتیكردنی  و  دێموكراتییەكە  پرۆسە 
نێو  ل��ە  ئامادەیییە  ئ��ەو  ف��رەت��ر  وەل��ێ   ه��ەی��ە، 
دیارە  دەبینرێت،  تونسدا  ئیسالمیی  ڕاپەڕینی 
كۆمەاڵیەتی  ژینگەی  بە  بەستەیە  وا  ئەوەیش 
و س��ی��اس��ی��ی م��ی��س��ر و ت��ون��س��ەوە. ك��ەوات��ە 
یاخود  ئیسالم  لە  كێ   نییە،  پرسیارێك  ئەمە 
ش��اردوەت��ەوە،  خۆی  ئەجێندای  دێموكراسی 
كام لەوانە نیازی سازانی هەیە. لێرەوە دەبێ  
خۆرهەاڵتدا  ل��ە  هێزە  دوو  ل��ەم  ك��ام  بزانین 
ل��ە پێش هەموو  س��ەرك��ەوت��وو دەب���ن. دی���ارە 
هەنگاوەكانی  بزانین  پێویستە  گریمانەكانەوە 
و  چ���االك  عەلمانیەت  دێ��م��وك��رات��ی��زەك��ردن، 
دێموكراتیزەكردنە  ئەم  دی��ارە  دەك��ات.  پڕتاو 
پاش  كە  پێش   هاتوەتە  كاتێك  ناوچەكەدا  لە 
سی ساڵ لە هەوڵی بێوچانی بەئیسالمیبوونی 
كە  هەواڵنەی  ئەو  دەبێت،  دایك  لە  ناوچەكە 
پیرۆزییەكانی  بۆ  گ��ەڕان��ەوە  بە  دەب��ران  ن��او 
پێشین و كردنی ژیان بە ژیانێكی ئیسالمگەرا، 
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دەیانویست،  ئیسالمییەكان  پ��ارت��ە  ئ���ەوەی 
پێناسەكەی  بەگوێرەی  دێموكراتی  هەروەها 
دەربڕینێكە بۆ لیبڕاڵیەت، ئەوەیش هاوتا نییە 
هاوتایش  هاوكات  لیبراڵدا.  ئیسالمیی  لەگەڵ 
لە  پێشتر  دێموكراسیەتەی  ئەو  تەك  لە  نییە 
نێو خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوی��ن��دا ج���وودا ب��وەت��ەوە. 
ڕیفۆرمخوازی  ئایینیی  بیرمەندگەلێكی  دیارە 
ك��ەم ه���ەن، ئ��ەوان��ە ل��ێ��رە و ل��ە خ��ۆرئ��اوای��ش 
واڵتێكی  هیچ  ل��ە  ب���ەاڵم  دەك��رێ��ن،  ستاییش 
قورسایییان  و  جەماوەری  پێگەی  عەرەبیدا 
سێكیۆالرە  زۆربەی  پێچەوانەیشەوە  بە  نییە، 
دێموكرات  تونسدا  لە  نموونە  بۆ  بەهێزەكان 
نیین، ئەوان دەیانەوێت ئیسالمییەكان بندەست 
جەزائیرییەكان  ڕادیكاڵە  وەك  ئ��ەوان  بكەن، 
وان كە لە نەوەدەكاندا و لە جەنگی ناوخۆی 
دەچەوساندەوە،  ئیسالمییەكانیان  كاتدا  ئەو 
هەیە،  ئایینیبوونیان  بونیادگەراییی  هاوكات 
و  تونس  ئیسالمییەكانی  نێو  لە  نموونە  بۆ 
لە  دەك��رێ��ت  ئ��ەوان��ە  میسر،  سەلەفییەكانی 
وەلێ   بن،  سێكیۆالریست  سیاسییەوە  ڕووی 
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ن��اب��ن��ە س��ێ��ك��ی��ۆالری ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی. م��ێ��ژووی 
نییە،  ناكۆك  تێزانەدا  ئ��ەو  ت��ەك  لە  خ��ۆرئ��اوا 
لیبراڵیزم  ئایینی بەرهەمی  لێبوردەییی  چونکە 
ئەوە بەرهەمی  بەڵكوو  نەبوو،  و ڕۆشنگەری 
ڕاگرتنی ئ��ەو ش��ەڕە دڕن��دان��ەی��ە ب��وو ك��ە لە 
سەر ئایین بەرپا ببوو، ئەویش لە ئاشتنامەی 
ستفالیای  ڕێكەوتنی  و   1555 ئۆگسبۆرگی 
سیاسییەكان  ل��ەوێ��دا  گ���ۆڕێ ،  ه��ات��ە   1648
الهوتدا  و  فەلسەفە  لە  گەورەتریان  ڕۆڵێكی 
ڕیفۆرمخوازی  مەزنترین  نموونە  بۆ  گێڕا، 
خۆرئاوا )مارتن لۆسەر( دوور بوو لە نموونە 
دێموكراسی  ب��اوەك��ان��ی  نموونە  و  ب��ااڵك��ان 
نێوان  لینكی  لیبراڵییەوە.  و  لێبوردەیی  و 
پرسێكی  دیموكراتیزەكردن  و  پرۆتستانیزم 
پێشنیازە الهوتییەكان نییە، بەاڵم پرۆسەیەكی 
ه��اوك��ات  ئ��اڵ��ۆزە.  سیاسیی  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
یەكگرتوەكانی  واڵتە  پێشووی  دامەزرێنەرانی 
ن��ەب��وون،  سێكیۆالر  كەسانی  ئەمەریكایش 
لە  كەنیسە  جوداكردنەوەی  ئەوانیش  الی  لە 
ئایین  پارێزگاریكردنی  واتای  بە  حكوومەت، 
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پێچەوانەوە.  بە  ن��ەك  حكوومەت  لە  دەه��ات 
 1871 س��اڵ��ی  ف��ەڕەن��س��ی  ك��ۆم��اری  سێهەم 
دامەزرا، ئەو كۆمارە زیاتر لە الیەن نەریتخواز 
و كاتۆلیك و پەرلەمانیی پاشایەتییەوە دروست 
بوو، ئەوانەی كە پێشووتر لە الیەن كۆمۆنی 
پێشكەوتنی  دەرهێنرابوون.  بێخ  لە  پاریسەوە 
لەبەر  ئ��ەوروپ��ادا  لە  مەسیحی  دێموكراسیی 
ئەوە نەبوو كە كەنیسەی كاتۆلیكی نیازی بێت 
بەڵكوو  بدات،  سێكیۆالرییەكان  بەها  بە  برەو 
ئەوە تەنها ڕێگەیەك بوو بۆ بەردەوامیدان و 

هێشتنەوەی هەژموونی سیاسییان. 
لە كۆتایییشدا با ئەوەمان لە بیر نەچێت كە 
ئەمڕۆ بزووتنەوە پۆپۆلیستەكانی ئەوروپا خۆیان 
لە تەك دێموكراسیەتی مەسیحیدا گونجاندوە و 
دەستووری  نێو  لە  مەسیحیبوونیان  شوناسی 
یەكێتیی ئەوروپادا بۆ تەواوی كیشوەری ئەوروپا 
وەك  ه��ەوڵ��ە  ئ��ەو  كەمێك  ك��ردوەت��ەوە.  شوێن 
سیاسەتی ناسنامە تەماشا دەكەن و بە تەقەاڵیەكی 
سەپاندنەوەی سەهەندی  بۆ سەرلەنوێ   دەبینن 
گوێرەی  ب��ە  ئ���ەوروپ���ادا.  س��ەر  ب��ە  مەسیحیەت 
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قسەوباسانە  ئەو  هەموو  ئیسالمیشەوە  دونیای 
لە سەر بەئاگاهاتنی بەهاری عەرەبی، بەو مانایە 
جەنجاڵ  سەنتەرێكی  بوەتە  مزگەوت  كە  نایەت 
ب��اوەڕ و ناسنامەی ئایینی دوو  و ئاڵۆز. دی��ارە 
دەكرێت  سیاسەتدا،  لە  ج��ی��اوازن  لێك  چەمكی 
كردنی  و  بێت  ب��اوەڕ  ناشتنی  ڕێگەی  ناسنامە 
بێت بە ژێر سیاسەتی سێكیۆالرەوە. لە ڕاستیدا 
چوونەتە  سەلەفییەكان  وەك  ئیسالمییەكانیش 
نێو مەودا سیاسییەكانەوە و چوارچێوەیەكی پڕ 
خۆدا  لە  دیاریكراویان  سیاسیی  كۆتوبەندی  بە 
ئەجێندای  كۆتوبەندانە  ئەو  ك��ردوە.  بەرجەستە 
كە خۆی  ئەجێندایەك  ناشارێتەوە،  سنورداریان 
دەبینێتەوە،  ئیسالمیدا  دەوڵەتی  دامەزراندنی  لە 
خۆیان  لە  كە  سیاسییەی  چوارچێوە  ئەو  بەاڵم 
پیر  بە  دەدا  هانیان  تێكڕا  كردوە  بەرجەستەیان 
كرانەوەی زیاتر و دێموكراسییەوە بچن، چونکە 
مانەوەی  بە  درێ��ژە  دەتوانن  بەو شێوەیە  تەنها 
و  ئیسالمی  ك��ەوات��ە  ب���دەن،  سیاسییان  ژی��ان��ی 
دڕدۆنگیان  ئەجێندایەكی  هەمیشە  سەلەفییەكان 

لەمەڕ دێموكراتیزەكردن هەیە.
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جیهانێك لە گۆڕان

كۆتوبەندانەدا،  ئەو  هەموو  نێو  لە  سەرەتا 
پێویست بوو دیمۆگرافیای ڕەوشەكەیش كاری 
فیلیپ  ئ��ەوەی  بكرێت، دروس��ت وەك  لە سەر 
نەزمێكی  ئ��ەوەی��ش  داون،  نیشان  شێوەكانی 
عەرەبیی  دونیای  ت��ەواوی  كە  بوو  چاولێكراو 
ل��ە دووه��ەزارەك��ان��ەوە  نموونە  ب��ۆ  گ��رت��ەوە، 
تەنییەوە.  عەرەبیان  دونیای  گۆڕانكارییەكان 
شوێنپێی  خ��ۆب��ەخ��ۆ  ت��ون��س  وەك  واڵت��ێ��ك��ی 
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فەڕەنسای هەڵگرت، لەوێدا ژنان هاتنە پێشەوە، 
ئ����ەوان س��ی��م��ای خ��ۆی��ان ل��ە زان��ك��ۆك��ان و لە 
نەوجەوان  ب��وو...  پێچوپەنا  بێ   ك��اردا  ب��ازاڕی 
لە  باوكانیان  و  دای��ك��ان  ل��ە  زی��اد  گەنجان  و 
و  دەب��وون  بەهرەمەند  خوێندەواریدا  كایەی 
ڕووی  لە  ه��اوس��ەرەک��ان  ئیتر  پێش ،  دەهاتنە 
تەمەنەوە جیاوازییان كەمتر دەبوەوە و ئاستی 
خوێندەوارییان نزیك بە یەك دەبوو، ژمارەی 
زاڕۆكانیشیان كەمتر دەبوو لە جاران... خێزان 
چێ ب��وو، ئیتر ئ��ەرزش��ی خ��ان��ەوادەی گ��ەورە 
دەستی  بەسانایی  ن��وێ  ن��ەوەی  ب���وەوە،  ك��ەم 
تەلەفزیۆن،  مۆبایل،  تەلەفۆن،  بە  ڕادەگەییشت 
سەتەالیت و لە تۆڕەكانی ئەنتەرنێتدا پەیوەست 
یەك  وەك  زانیارییەكان  ئاڵوگۆڕی  دەب���وو... 
لە سەرەوە   ئیتر  باڵوكراوەكان  و  دەگەییشتن 
ب��ۆ خ�����وارەوە ن��ەب��وو. دەس��ت��ڕاگ��ەی��ی��ش��ت��ن بە 
دەسەاڵتداران  ئیتر  هاتبوو.  فەراهەم  زانیاری 
هەژموونی  ئ��ەو  ڕووب����ەڕووی  نەیاندەتوانی 
خۆرهەاڵتی  كۆمەڵی  كە  ببنەوە  گۆڕانكارییە 
ناوینی گرتبوەوە. دوابەدوای ئەم گۆڕانكارییە 
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ل��ە ن��ەزم��ی دی��م��ۆگ��راف��ی��دا ل��ە نێو ك��ەل��ت��ووری 
گۆڕانكاری  بەرامەی  ناوچەكەیشدا  سیاسیی 
بە  خواستیان  زیاتر  تاكەكان  ئیتر  دەرك��ەوت، 
ت��اوەك��وو  ب��وو  خ��ۆی��ان��ەوە  تایبەتمەندیی  الی 
هەمەگیر  ئایدیۆلۆژیایەكی  سەر  بیانپەرژێتە 
ئ��ەوان نە پەیوەست بوون بە  ب��ەرف��راوان...  و 
نەیش  ئیسالمگەراكانەوە  ئەندێشەی  و  ئایدیا 
لە  لەوێ   توابوونەوە،  ناسیۆنالیزمدا  بۆتەی  لە 
تەك كەوتنی مۆدێلی پیاوساالریدا، ئیتر ئەوەی 
دەهۆڵی ڕێبەرانی كاریزمیی دەكوتی، بەرەبەرە 
لێرەوە  نەما.  نەزمە  ئەو  بۆ  دەمارگرژییە  ئەو 
ئەو شكستی ئیسالمییە سیاسییەی كە 20 ساڵ 
لەوەو پێش بۆ خۆم ئاماژەم پێ داوە، بەرەبەرە 
ئاماژەکانی دەردەکەون. دیارە ئەوە بەو واتایە 
نایەت كە پارتە ئیسالمییەكان لە كایەكەدا ون 
دەبن و ئیتر ڕۆڵی خۆیان ناگێڕن، نەخێر ئەوە 
دەوڵەتی  دەستەواژەی  ئیتر  دێت،  واتایە  بەو 
بە  ب��ان��گ��ەش��ەی��ە  ئ���ەو  ی��ۆت��ۆپ��ی��ای  و  ئیسالمی 
ڕوونوڕەوانی لەو كۆمەڵگەیانەدا لە گۆڕ نراوە. 
بانگەشە  ئ��ەو  ئیسالمییەكاندا  ن��او  لە  ئەمڕۆ 
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تاكگەرایی  بە  كە  نەماوە  مۆنۆپۆڵە  و  ڕادیكاڵ 
لە  بتوانن  تر  ئ��ەوان��ی  بۆ  گ��ەڕان��ەوە  بێ   بە  و 
ئ��ەوان  ب��ك��ەن،  سیاسەت  تەنها   ب��ە  ك��ای��ەك��ەدا 
ئەسپی  تێیدا  كە  وێڵن  زەمینەیەكدا  دووی  بە 
خۆیان لە تەنیشت هێزە دێموكراتییەكانی تردا 
تاو بدەن، نەك هەر ئەوە بەڵكوو بەشێكیان لە 
بانگەشەی دێموكراتییشدا بوونەتە كێبڕكێكار لە 
گۆڕەپانە سیاسییەكەدا، بۆ نموونە تەنانەت لە 
نێو ئیخوان موسلمیندا نەوەیەك هاتە بەرهەم 
ڕێبەرایەتیی  بۆ  كوێرانەیان  گوێڕایەڵیی  كە 
پارتەكەیان دەدایە دواوە. نەوەی نوێ بانگەشەی 
ئ���ازادی و دێ��م��وك��راس��ی و ف��ەرم��ان��ب��ەرداری��ی 
لەو  ب��رەوی دێموكراسی  دی��ارە  دەك��ەن.  باش 
ناردنەدەرەوەی  دەرهاویشتەی  قەڵەمڕەوانەدا 
چەمكە باوەكانی دێموكراسیی خۆرئاوا نەبوو، 
ئەمریكا  ئەرتەشی  خەیاڵپاڵوییەی  ئەو  وەك 
دەكرد.  بۆ  بانگەشەی  عێراقدا  داگیركردنی  لە 
گۆڕانكارییە  سیاسیی  دەرهاویشتەیەكی  ئەوە 
نێو  ل��ە  ب��وو  كۆمەاڵیەتییەكان  و  ك��ەل��ت��ووری 
نێو  لە  بەدڵنیایییەوە  عەرەبییەكاندا.  كۆمەڵگە 
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پاڵنەری  بە  بەشێكیان  گۆڕانكارییانەدا  ئ��ەو 
ب��وون،  ق��ۆن��اغ��ە  ئ��ەو  گڵۆباڵییەكەی  پ��رۆس��ە 
ب��ك��ەی��ن��ەوە،  ئ���ەوە ڕوون  ل��ێ��رەدا دەم���ان���ەوێ  
لە دەرەوەی  قاعیدە  بۆچی ڕێكخراوێكی وەك 
تاو  لە  عەرەبی  بەهاری  كە  ب��وو  وێنایە  ئ��ەو 
ناوچەكەدا  لە  برسێتیدا  هەژیوی  و  هەڵچوون 
خوڵقاندبووی؟ بۆچی لەو قۆناغەدا سەرزەنشتی 
ئیمپریالیزم و ئەو لۆمە و الكوتانەی لە زایۆنی 
نائارامیی دونیای عەرەب لە گۆڕێدا  دەدرا بۆ 
جیهادییە  ناهەموارانەدا  ڕەوشە  لەو  نەبوون. 
بێ  ڕیشە و ڕابردوەكان دێنە پێش ، بۆ نموونە 
بە  تەنگ  لۆكاڵییەكان  جیهادییە  عێراقدا  ل��ە 
قاعیدە هەڵدەچن و كەمتر دەکەونە نێو پرسە 
نەیاریی  وەك  قاعیدە  نەزمی  گڵۆباڵییەكانەوە. 
ڕەوتە ئیمپریالیزمە دێرینەكە ماوەتەوە، ئەوان 
تەنها  لە لێواری بەشێك لە جیوگرافیای عەرەبیدا 
ماون، لەوانە سۆماڵ و یەمەن. بە دڵنیایییەوە 
گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتییەكان وەهایان كردوە، 
گڵۆباڵییەكەی  پرسە  عەرەبیدا  دونیای  لە  ئیتر 
وەیشومەیەی  ئ��ەو  و  دەب��ێ��ت  پ��ەرت  ئیسالم 
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ئیسالمگەرای سیاسی وەك نەریتێكی ڕابردوو 
لە كۆمەڵی عەرەبیدا چاوی لێ دەكرێت، بە جێ 
لەو  و  مەزنانە  شارە  لەو  بەتایبەتی  هێڵراوە، 
شوێنانەدا كە ئاستی خوێندەواری و زانكۆكان و 
نەوەیەكی ئاستبەرز هاتوونەتە پێش ، هەرچەند 
بەندوباوە  ب��ەاڵم  دەب��ڕرێ��ت،  خێرا  قۆناغەكە 
ماوە  لێرەولەوێ   بەكەمی  ئیسالمگەرایییەكە 
بە  ئاییندە  ئ��ەوەی  وەك  كاریگەرییەكانی  و 
لە  نموونە  بۆ  بوونەتەوە،  فرە كەم  بهێنن  گیر 
كارە  بێ   نێو  لە  و  میسردا  دێهاتییەكانی  نێو 
لە  دی��ارە  تونسدا.  باشووری  شارنشینەكانی 
نێو ئەوانیشدا دیسانەوە پشتكردن لە ئیسالمی 
سیاسی هاتە پێش ، بۆ نموونە هەڵبژاردنەكانی 
دێهاتییەكاندا  نێو  لە  چۆن  دا  نیشانیان  میسر 
پشتی  ئیخوان  چونکە  ه��ەن،  گرینگتر  پرسی 
ك��ردە ئ���ەوان و خ��ووی گ��رت ب��ە ن��اوەن��دەوە، 
زیاتر  كۆنسەرڤاتیڤەكان  دەن��گ��دەرە  تەنانەت 
گۆڕی  خۆیان  ئاڕاستەی  سەلەفییەكان  بەرەو 
ئەوان  سیاسیدا  ك��ران��ەوەی  ڕووی  لە  چونکە 
هەنگاوی گەورەتریان دەنا. ئەم گۆڕانكارییەی 
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سەرەوە  بە  ئایینیی  فرەی  كاریگەریی  ئ��ەوان 
بوو، ئەمە وای كرد سەلەفییەكانیش لە ڕووی 
ئاییندارییەوە ڕووبەڕووی  نۆرم و كەلتووری 
تێگەییشتنێكی  ئەوان  ببنەوە.  بەرین  بازدانێكی 
گۆڕانكارییەوە،  ئەم  بارەی  لە  هەبوو  باشیان 
نەبوو،  نەریتگەرایی  ك��اردان��ەوەی��ەك��ی  ئ��ەوە 
بەڵكوو هەوڵێك بوو بۆ گونجاندنی ئیسالم لە 
تەك دونیای مۆدێرنە و گڵۆباڵدا. بەدڵنیایییەوە 
ئایدیۆلۆژییەوە  ڕووی  لە  خۆگونجاندنە  ئەم 
و  ئایینییە  دانەپاڵێكی  و  هەوڵێكە  بەڵكوو  نییە، 
دەكەن.  سەر  لە  كاری  مەزهەبەوە  ڕووی  لە 
كۆمەڵ  بەئیسالمیكردنەوەی  شەپۆلی  لێرەدا 
ئەویش  دەك��ات:  پەنهان  گرینگ  ڕاستیگەلێكی 
هەمەچەشنەكردن و بەتاككردنەوەی سروشتی 
كەواتە  تاكەكەسییدا.  بەرژەوەندیی  لە  ئایینە 
بە  گ��ۆڕان��ی  الهوتی  بونیادێكی  وەك  ئیسالم 
سەردا نەهاتوە، بەڵكوو بە شێوەیەكی ئایینداریی 
گۆڕانكارییان تێدا كردوە. ئەم نەزمەیش لیبراڵ 
ناسازگارە،  دیموكراتیدا  تەك  لە  نا  یان  بێت 
دەك��ات��ەوە  ج��ودا  تاكەكەسی  ب���اوەڕی  چونکە 
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و  دەرەوە   دەسەاڵتی  و  گشتییەكان  نۆرمە  لە 
میكانیزمەدا  لەم  چەند  هەر  گشتی.  شوناسی 
ئایینی  شەرعیەتی  زاناكان  و  ئایینی  ڕێبەرانی 
لە دەست دەدەن، چونکە تاكەكان لە مامەڵەی 
ڕێ��ڕەوەدا  لەم  دەكرێن.  فەراهەم  ئایندارییاندا 
لە نێو دونیای  الوانی نوێ  هاتوونەتە پێش  و 
لە ڕەوگەی  نوێیەكانەوە  ئامڕازە  ئەنتەرنێت و 
ئایینداریی خۆیان تێگەییشتوون. ئەوان گازاندە 
پێشینیان  كەلتووریی  بونیادی  لە  و ڕەخنەیان 
پێشوو  ئایینداریی  ڕەوش��ی  س��ەر  لە  هەبوو، 
هاتبوونە وەاڵم و پێكهاتە و ساختاری عەقڵی 
ئەوان  دادەڕش��ت��ەوە.  ئیسالم  سەر  لە  خۆیان 
کردەوانەی  بەو  نین  مەحكووم  واب��وو،  پێیان 
بۆیان  میراتێك  وەك��و  ك��ە  ئیسالم  پێشووی 
ماوەتەوە. ئەوان وەكو بژاردەیەكی تاكەكەسی 
ئەو  ئایین  وای��ە  پێیان  و  دەڕوان���ن  ئایین  ل��ە 
ئەو  و  نییە  سەلەفیزم  ت��ون��دەی  ب��ەن��دوب��اوە 
هێزەیش نییە كە بەسانایی وابەستە بێت بە بیر 

و باوەڕی ترەوە.
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فەندەمێنتالیزم و سێكیۆالریزم: 
هاوبەشە نهێنییەكان

دیارە ئەم بەتاككردن و هەمەچەشنایەتییە 
دەره��اوی��ش��ت��ەی��ەك��ی چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوی لە 
سیاسەتی  لە  هەبوو  ئاییندا  جووداكردنەوەی 
ڕۆژانە و ئایینی هێنایە نێو بوارە فرە تایبەتەكان 
ب��ڕان��د.  ن��ەزم��ی ح��ك��ووم��ەت��داری��ی دای  ل��ە  و 
كەلتوور  لە  ئایین  دابڕانی  بە  فەندەمێنتاڵیزم 
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ل��ە ڕێ��گ��ەی س��ەرل��ەن��وێ  پ��ێ��ن��اس��ەك��ردن��ەوەی 
بەمەیش  و  بنبەست  دەگاتە  كۆمەڵ  ب��اوەڕی 
دێنە  كۆمەڵ  سێكیۆالربوونی  سەرەداوەكانی 
دی. تاكگەرایی دووركەوتنەوەیە لە گوێڕایەڵیی 
كوێرانە و جووداكردنەوەی باوەڕ لە شوناسی 
كۆمەڵ و جووداکردنەوەی ڕۆژ لە دوا ڕۆژی 
ئایین لە سیاسەت. لەم زەمینەیەدا هەر هەوڵێك 
و  نەریتییەكان  ن��ۆرم��ە  هێنانەپێشەوەی  ب��ۆ 
دام��ەزراوەك��ان  نێو  ب��ۆ  ئایینییەكان  ب��ەرام��ە 
ئیتر  نابێت،  و سەركەوتوو  دەهێنێت  شكست 
لێرەوە ناكرێت كۆمەڵگە بە مەرسوم و مەودای 
بەندوباوە  سعودیە  ل��ە  ب��گ��ۆڕرێ.  ڕاب���ردوو 
شەرعییەكان بە شێوەیەكی فەرمی داسەپاون، 
بۆ  دوایییە  ئ��ەم  ب��وارك��ردن��ەوەی  بۆیە  ه��ەر 
ژنانی سعودیە بەتایبەتی چینی ناوەند و بااڵی 
سەرئێشەیەكی  و  تەنگژە  مایەی  بوە  ئ��ەوێ 
سەر  لە  ئاماژەكان  تێكڕای  ئێراندا  لە  زۆر. 
ئ���ەوە ك��ۆك��ن ك��ە ك��ۆم��ەڵ ل��ە ژێ��ر تینوتاوی 
ئاخوندەكاندایە، وەلێ  بەردەوام بەرەو مۆدێرنە 
بە  نموونە  بۆ  دەنێت،  مل  سێكیۆالربوون  و 
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هاوسەرێتی  بە  پەیوەست  یاساكانی  گوێرەی 
لە دوای ساڵی 1979�ەوە ڕێگە دراوە كچان 
وەلێ   بدرێن،  شوو  بە  ساڵیدا   9 تەمەنی  لە 
تێكڕای  و  ترە  شتێكی  كۆمەڵ  ڕاستییەكەی 
تەمەنی ئەو كچانەی لە ئێران هاوسەرگیریی 
دەكەن دەگاتە 25 ساڵ، لەبەر ئەوە تاوەكوو 
شەریعەت بە شێوەیەكی تیۆری دابڕێژرێ  و 
گەڕاندنەوەی  ئەگەری  ئەوا  بكرێ ،  جێبەجێ 
بەندوباوی ڕابردوو الوازە. دیارە  كۆمەڵ بۆ 
ئەوە ڕوونە كە ئیسالمییەكان پێیان باش نییە 
ئایین لە نێو ژینگەی گشتیدا كۆتوبەند بكرێت. 
بزوتنەوەگەلێكی تر وەك سەلەفی و سۆفییەكان 
سی  دەرهاویشتەی  فرەچەشنییە  ئەم  ه��ەن. 
كۆمەڵە.  بەئیسالمیكردنەوەی  نەزمی  س��اڵ 
ئەمە  هەیە،  ڕۆژان���ەدا  ژیانی  لە  ئایین  چەقی 
ئایینییەدا  تاكگەرایییە  ئەو  لەگەڵ  هاوجووتە 
لە  هەمەڕەنگییەك  ك��ردوە  وای  ئەمەیش  و 
ئایینی جوواڵنەوەكاندا هەیە، ئەمەیش  نەزمی 
ئیخوان  ه���اوارەی  و  بەها  ئ��ەو  ك��ردوە  وای 
موسلمین الواز بكات لە ناوچەكەدا. ئەمەیش 
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بدات  مل  كۆمەڵدا  لە  ئایین  بوونی  دەكات  وا 
بە ڕێسا دێموكراتییەكان و خۆی بگونجێنێت. 
ئەوەیش ئاكامێكی چاوەڕواننەكراوی بەهاری 
قاهیرە  ئەزهەری  مزگەوتی  كە  بوو  عەرەبی 
لە میسر بوە سەكۆیەكی ڕەوای خواستەكانی 
مافی  لە  پارێزگاری  ڕوانگەی  لەوێوە  خەڵك. 
م��رۆڤ و ئ���ازادی و ج��وداك��ردن��ەوەی ئایین 
تونسیش  لە  درا.  میریی  دام��ەزراوەك��ان��ی  لە 
ب��زوت��ن��ەوەی ڕاپ���ەڕی���ن وەخ��ت��ێ  دێ��ت��ە س��ەر 
كە  دەكاتەوە  دووپات  ئەوە  دەسەاڵت  تەختی 
بە  ئایینییەوە  هەژموونی  بە  نین  پەیوەندیدار 
میسریشدا  لە  دەس��ەاڵت��دا.  جومگەكانی  سەر 
شەش  پاش  كە  بوو  ئ��ەوە  نیگەرانی  ئیخوان 
دەیە لە چاالكیی پڕ تینوتاو هێشتا نەیانتوانی 
ئایدیۆلۆژیی  ئایین و  بوار لە بەردەم فرەییی 
ئەوەی  وەك  سەلەفییەكان  و  بگرن  ئیسالمی 
وەك  چونکە  پێشەوە،  هاتوونەتە  ویستان 
تەك  لە  و  پێشەوە  هاتنە  سەلەفییەكان  زانرا 
نەیارانی ئیخواندا هاوپەیمانییان كرد، بەاڵم لە 
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تونسدا سەلەفییەكان خوازیاری ئەوە بوون لە 
جوواڵنەوەی نەهزە دا كە بەخێرایی نەیاریی بۆ 
دیموكراسی و جێبەجێكردنی شەریعەت دەست 
هێمایەك  ڕووداوان���ە  ئ��ەو  هەموو  بكەن.  پێ 
دونیای  نێو  لە  دا   2011 لە  ئیتر  كە  ب��وون 
وەك  ئیسالمی  ت��ری  شۆڕشێكی  ئیسالمدا 
ئەوەی 1979 دووبارە نابێتەوە. ئیتر لە میسر 
و تونسدا تەنها پەناگەیەكی ئیسالمییەكان قوت 
نەكرایەوە، وەك ئەوەی ڕاپەڕین و ئیخوان لە 
بارەی ئیسالم دەیڵێن، ئیتر ئەوە نەدەگوزەرا 
سەردەمەدا  لەم  دەیانگوت.  ئیسالمییەكان  كە 
دەركەوتن،  جۆراوجۆر  ئایینییەكانیش  ڕەوگە 
هاتبوونە  شتانێك  ب��اوەڕداران��ی��ش  ب��ۆ  ئیتر 
دێموكراسیدا  ت��ی��ن��وت��اوی  ژێ��ر  ل��ە  ك��ە  پێش  
لەبەر  نەبوون.  چاولێپۆشی  مایەی  و  ب��وون 
كارەكتەرە سیاسییە  نێو  لە  ڕێكەوتنێک   ئەوە 
ئیسالمییەكاندا نییە و شتانێك دەگوزەرێن لە 
دەرەوەی نێوەندگەریی ئیسالمیدا كە شایانی 
هەیە  ڕەوتێك  ئێستا  ڕاستە  نیین.  دانوستان 
م��ژوڵ��ی ه��اوج��ووت��ی��ی ی��اس��اك��ان��ی س��ەردەم��ە 
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ب��ە ئیسالم، وەل��ێ  ئ��ەو ڕەوت���ە ك��ام��ان��ەن كە 
وەاڵمدەرەوەی ئەوەن چی بۆ ئیسالم گونجاوە 
و چ��ی ن��ەگ��ون��ج��اوە، چ��ون��ک��ە ڕەوت���ەك���ان و 
نوێنەرەكانی پرسی ئیسالمگەراكان فرەن، بۆ 
ئیخوان پرسی  لە میسری سەردەمی  نموونە 
ئیخوان  ئ���اراوە،  هاتە  مەسیحییەكان  مافی 
خۆی بە پێدەری مافیان دەزانی، سەلەفییەكان 
هەڵشاخان و گوتیان كەس بۆی نییە بوار بۆ 
ئەوە بكاتەوە كە ڕێگە بدرێ  موسوڵمانێ  ببێتە 
لێرەوە مشتومڕەكان ڕەنگدانەوەی  مەسیحی، 
زەق  ئیسالمییەكانی  بۆچوونی  فرە  قوڵتری 

كردەوە.
ئیسالم  ئایینییەكانی  ن��ۆرم��ە  ك��ات  ه��ەر 
ه���ات���ن���ەئ���ارا، م��ش��ت��وم��ڕی ن��ێ��و دام�������ەزراوە 
گۆڕانكارییەكانی  دەستپێكی  نێوخۆییەكان، 
نێو  لە  دێموكراتیزەكردن  لێرەوە  ڕووە.  لە 
كۆمەڵدا كاریگەرە و جووڵەی تێدایە، بەتایبەتی 
ب����ەردەوام  ب������اوەڕداردا.  كۆمەڵگەی  نێو  ل��ە 
سەلەفییەكان لە هەوڵی الدانی مەترسییەكانن 
ناكۆكییەكان  لە سەر شەریعەت، بۆ ئەمەیش 
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ڕووبەڕووی ئیخوان موسلمین دەكەنەوە، بۆ 
دەبەنە  پەنا  سەلەفییەكان  مەبەستەیش  ئەم 
پێكهاتەی سیاسی چێ  پارتی سیاسی و  بەر 
دەكەن، ئەوە لە كاتێكدایە لە ڕابردوودا نەیاریی 
توندیان لە سەر ناڕەوایی پارتایەتییەوە بوە بە 
ناوی ئیسالمەوە، بەاڵم ئێستا بۆ مەتەرێزگرتن 
ملكەچی  ئیخوان،  ئیسالمگەراییی  نەزمی  لە 
ل��ە نێو پارتی  ب��وون  ك��ۆك��ردن��ەوەی خ��ۆی��ان 
ڕاستییەیان  ئ��ەو  سەلەفییەكان  س��ی��اس��ی��دا. 
نێو  لە  ئامادەیییان  بێ   بە  كە  دەركەوتوە  بۆ 
بسەلمێنن.  خۆیان  بوونی  ناتوانن  پەرلەماندا 
دیارە سەلەفییەكان تا ئێستایش بەرنامەیەكیان 
ی���ان دام��ەزران��دن��ی  ب��ەڕێ��وەچ��وون  ب��ۆ  نییە 
وەكو  بوونیان  تەنها  ئیسالمی،  حكوومەتی 
پارتێك لە نێو حكوومەتدا بە بوونێكی واقیعی 
ملمالنێی  لە  ئیخوان  و  دەزان��ن. سەلەفییەكان 
یەكتریدان و ناتوانن ببنە هاوپەیمان و لە نێو 
بێ   بە  هاوپەیمانییان  تریشدا  پارتی  بوونی 

یەكتر سەر ناگرێ .
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شكستی ئیسالمی سیاسی

هاتوە،  سەردا  بە  گۆڕانیان  ئیسالمییەكان 
گەییشتوون  ڕاستییە  ل��ەو  نەبێت  هیچ  ی��ان 
لەو  تەنانەت  بۆیە  ه��ەر  گ���ۆڕاوە،  جیهان  كە 
شوێنانەیشدا كە دەسەاڵتیان گرتوەتە دەست، 
دەوڵەتی  س��ەرك��ەوت��ووی  مۆدێلێكی  ناتوانن 
ئیسالمی پێكەوە بنێن، ئەو دەوڵەتە ئیسالمییەی 
خۆیاندا  ئایدیۆلۆژیی  تێڕوانینی  و  تێكست  لە 
هەیە. هەموو ئەو دەستكەوتە مەزنانەیش كە 
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بە دەستیان هێناوە لە سایەی ئەو بردنەوانەی 
دێ��م��وك��رات��ی و س��ی��ك��ی��ۆالرەك��ان��ی دون��ی��ای 
عەرەبەوە بوە بۆ نموونە لە میسر و تونسدا، 
نەتەوەگەراكانە.  تر مەبەستمان  لەوانی  دیارە 
دەسەاڵتدارێتیی  ه��ان��دەری  نەتەوەیی  ڕەگ��ی 
فەڵەستیندا،  ل��ە  نموونە  ب��ۆ  ئیسالمییەكانە، 
دەسەاڵتی حەماس لە غەزەدا بە هۆی پاڵنەری 
بیری نەتەوەگەراییی عەرەبەوە بوو. ئەم نەزمە 
بۆ هێزی تری وەكو حزبولاڵی لوبنانی ڕاستە، 
ئەوانیش بە هۆی نەیارییان لە دژی ئیسرائیل 
پتەو  خۆیان  جەماوەریی  پێگەی  توانیویانە 
بكەن، ئەوان وەك كۆمەڵگەیەكی شیعەنشینی 
دوژمنكارییەی  هەستی  ئ��ەو  پ��ەراوێ��زخ��راو 
نەدەهاتنە  پاڵەوانێك  وەك  نەبوایە  ئیسرائیل 
لە  زینداندا  لە  ئیسالمییەكان  وەختێك  پێش . 
دەب��وون  دەستەویەخە  سێكیۆالرەكان  ت��ەك 
لەو  مرۆڤ  مافی  بوارەكانی  دەگەییشتن  تێ 
واڵتەدا چەندە گیروگرفتاوین. تێ دەگەییشتن 
مافی مرۆڤ لە سەرووی هەموو شتێكەوەیە، 
كاتێك لە بریی مەکكە دەچوونە ئەوروپا، ئیتر 
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بۆیان ڕوون دەبوەوە دەبێ  ڕوانگەیەكی تریان 
هەبێت. ئیتر هەوڵیان دەدا تێكەڵ بە ژینگە و 
ژیانی خۆرئاوا بن. ئەوان لەوێ  بۆیان ڕوون 
ئایدیای  دەردیسەرێكی  چ  لە  كە  دەبێتەوە 
بانگەشەكانی  ب��ۆی��ە  ه��ەر  دەژی����ن،  خ��ۆی��ان��دا 
توندوتیژییش  ڕووبەڕووبوونەوەی  و  جیهاد 
ئاماژەی واڵتانێكن كە هاوسۆز و هاوئاوازی 
بە  ت��ەن��ان��ەت  و  نین  ئیسالمییە  ن��ەزم��ە  ئ��ەم 
غەیانیشیان دەزانن، بۆ نموونە ئێران و قاعیدە 
لێوە  باسی  هەماهەنگییەی  ب��ەم  نابن  ڕازی 
سیاسەتی  شەریعەت  جێبەجێكردنی  دەكەین. 
فەرمیی واڵتان و بزووتنەوەگەلێكە كە ناتوانن 
شوناس بدەنە ئەو ڕەوگەیە وەكو سعودیە و 
بزووتنەوەی تاڵیبان. ئێستا كاری خێرخوازیی 
ئەو بزووتنەوە بەرهەڵستكارە ئیسالمییانە لە 
واڵتان شتانێكە لە نێو واڵتانی تردا دەستیان 
سیاسیی  ئ��ەج��ێ��ن��دای  ب��ۆ  دەزان����ن  و  كەشفە 
نەزمی پێشووی  ئ��ەو  ه��اوك��ات  ك��ار دەك���ەن. 
ئیسالمگەرایییە بە خۆیان وەك كاراكتەر و وەك 
شێوەی بیركردنەوەیان بەرەوپیری چوون و 
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ئێستا لەگەڵ بیركردنەوەی نوێ  و نەوەی نوێدا 
دەستەویەخە بوون. لێرەدا بوار و بۆشایییەكی 
و  ئیسالمییەكان  ن��ێ��وان  ل��ە  ف��رە  ك��ەل��ت��ووری 
ن���ەوەی ن��وێ��دا چ��ێ ب���وە. ئیتر م��ەرام��ەك��ان��ی 
كەسێك وەك باوەڕدار كەمتر لە دەوری ئەو 
تەوەرەدایە كە لە ئیسالمدا بیانبینێتەوە. هەموو 
ئەو گۆڕانكارییانە كە ڕوویان داوە وامان لێ 
بکەین  نوێیە  دەستەواژە  بەو  ئاماژە  دەك��ات 
و  دەكات  پێ  بانگەشەی  بەیان(  )ئەسەف  كە 
ناوی ناوە پۆست ئیسالمیزم. دیارە ئەمەیش 
دیار  ئیسالمگەراكان  كە  نایەت  وات��ای��ە  ب��ەو 
تۆباوییەكانیان  بەرچاوتەنگییە  وەلێ   نەماون، 
ڕووی  لە  ئ��ەوان  سەلماندوە  ڕاستییەی  ئەو 
تەنانەت  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  ن��ەزم��ی 
هاوئاهەنگ  واقیعدا  لەگەڵ  جیۆستراتیژیشدا 
نین، بۆ نموونە لەم ڕەوشەدا هیچ پێشنیارێكی 
لە  ئیسالمی  ئابووریی  بۆ  گونجاو  و  لەبار 
لەگەڵ  ئیسالمییەكان  هەروەها  نییە،  گۆڕێدا 
خێرخوازین  دام���ەزراوەی  بوونی  و  داوەری 
وەختێك  بەاڵم  هەژارنشینەكاندا،  گەڕەكە  لە 
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لە  بڕیاری  میسردا  لە  كشتوكاڵی  چاكسازیی 
سەر درا، لەگەڵی نەبوون و دژی وەستانەوە. 
ئیسالمی  ب��ووژان��دن��ەوەی  شەپۆلی  ه��اوك��ات 
نەیتوانی ئیسالمییەكان بااڵ بكات، بەڵكوو بوە 
فاكتەرێك تاوەكوو هەمەچەشنی لە ڕیزەكانیان 
دی��اری��ك��راودا  نەزمێكی  لە  و  بكات  دروس��ت 
قەتیسیان نەكات. دیارە بوونی ئیسالمییەكان 
شتێكە  هەڵبژاردنەكاندا  پشتیوانیكردنی  لە 
باوەڕیان پێیەتی، چونکە وا دەزانن پشتیوانی 
دەچێتە  الی��ەك��ەوە  ل��ە  چ��ەك��داری  خەباتی  ل��ە 
لە  و  قاعیدە  وەك  ت��ون��دڕەوەك��ان��ی  گیرفانی 
الیەكی ترەوە خزمەت بە ڕژێمە سەركوتكەرە 
سێكیۆالرەكان دەكات، هەر بۆیە وا دەزانن ئەو 
ڕوانگەوە  لەم  پەسەندترە.  خۆیان  ڕەوگەیەی 
ڕاشد غەنووشی ڕابەری ڕاپەڕینی ئیسالمیی 
تونس بەتەواوی و بەڕاشكاوی دەستەواژەی 
پێی وایە،  دەوڵەتی ئیسالمی دەداتە دواوە و 
گەشەپێدانی  و  داد  پارتی  وەكو  نموونەیەكی 
چەمكی  ئەو  بەرچاوی  نموونەیەكی  توركیا 

پۆست ئیسالمییەیە كە ئەمان دەیخوازن.
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لە ڕاستیدا ئێستایش زۆربەی ئیسالمییەكان 
ق��ەڵ��س��ن ب���ە ب���ەش���داری���ی���ان ل���ە ت���ەك پ��ارت��ە 
گۆڕانیان  بە  نین  سازگار  و  نائیسالمییەكان 
بەرەو ڕێخراوگەلەكانی سەر بە ئیخوان لە نێو 
ئیسالمگەرادا.  مۆدێرنەكانی  سیاسییە  پارتە 
م���ۆرۆك���ۆ و  ن��م��وون��ەك��ان��ی  ئ���ەوان���ەی وەك 
شەریعەت،  بۆ  بانگەشە  بە  نین  پابەند  تونس 
لە  هەڵبگرن  دەس���ت  ن��ات��وان��ن  هێشتا  وەل���ێ  
كحولییەكان  خ��واردن��ە  س��ەر  كۆتوبەندەكانی 
شەریعەت.  وردەی  ه��ەن��دێ   و  بااڵپۆشی  و 
ئەو  عەرەبی،  بەهاری  ڕووداوەك��ان��ی  پاش  لە 
ڕووداوانەی كە لە ڕیزەكانی ئیسالمییەكانەوە 
كە  پێشەوە  هاتە  ڕەوش��ێ��ك  ن��ەدراب��وو،  ت��او 
بوون،  شۆك  تووشی  ئیسالمییەكان  ڕێبەرە 
نێو  لە  نوێیەدا  قۆناغە  لەو  دەب��وو  بۆیە  هەر 
خۆیان  ب���ژاردەی  هەمەچەشنەكاندا  ب���ژاردە 
بریتی  ئیسالمییەكان  بژاردەی  هەبێت. هەوەڵ 
بوو لە شوێنپێهەڵگرتنی مۆدێلی توركیا، كە لە 
ئەمەیش  دەكرا،  نوێنەرایەتیی  ئاكەپەوە  الیەن 
كالسیكییەكەی  م��ۆدێ��ل��ە  گ��ۆڕان��ی  م��ان��ای  ب��ە 
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مۆدێرنی  سیاسیی  پارتێكی  بۆ  بوو  ئیخوان 
پشت  لە  دا  هەوڵیان  لێرەوە  ڕاستودروست. 
موسوڵمانە خۆگر و بەباوەڕەكانەوە سەرنجی 
دەنگدەرانی تر ڕابكێشن و هەوڵیان دەدا نۆرمە 
ئایینییەكان لە چوارچێوەی بەها كۆنسەرڤاتیڤە 
ئاڵۆز و پێچراوەكان دەربهێنن و دایبڕێژنەوە، 
وەف��اداری  و  بوارەكانی خێزان  لە  نموونە  بۆ 
و خاوەندارێتی و ئەرك و كاردا نەزمی نوێ 
ئ��اراوە،  هێنایە  سەردەمیانەیان  ڕوان��گ��ەی  و 
لیبراڵ  نیو  میتۆدی  بۆ  برد  پەنایان  هاوكات 
باوەڕی  لەوەیش  جگە  ئابووریدان،  نەزمی  لە 
خۆیان بە پابەندبوون بە دەستوور و پەرلەمان 
و هەڵبژاردنی ڕێك و دروست دووپات كردەوە. 
بژارەی دوەمی ئیسالمییەكان لە پاش بەهاری 
هاوپەیمانی  چێكردنی  لە  بوو  بریتی  عەرەبی 
ل��ە ت���ەك ب����ەرەی دژ ب��ە ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕەك��ان، 
ڕاستەقینەیان  دیموكراسیی  ئ���ەوان  چونکە 
ئەو شێوە  واب��وو،  پێیان  و  نەدەكرد  پێشبینی 
لە  بكرێت.  جڵەگیر  ئەستەمە  دێموكراسییە 
پێگە  نابووتیی  مانای  بژاردەیە  ئەم  ڕاستیدا 
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دەگەیاند،  ئیسالمییەكان  پێناوی شەریعەتی  و 
چونکە بەهای بوونی خۆیان لە دەست دەدا و 
دەبوونە دەستكەالی ئەرتەشە داپڵۆسێنەرەكان. 
ل���ەم ڕەوش�����ەدا ب��ەش��ێ��ك ل��ە س��ەل��ەف��ی��ی��ەك��ان 
خێزان  بابەتەكانی  ئ��ەوان  چونکە  تێوەگالون 
و ح��ی��ج��اب چ��ەق��ی ب��ی��رك��ردن��ەوەی��ان ب���وو، 
بەندوباوی  ه��ەن��دێ   ب��ە  گرتبوویان  ه��اوك��ات 
كۆمەاڵیەتیی ئابوورییەوە. ئەوەی گرینگ بێت 
ئایدیۆلۆژییەكان،  مشتومڕە  سەرەڕای  لێرەدا 
هێنایە  وەه���ای���ان  ڕەوش��ێ��ك��ی  ڕووداوەك������ان 
و  چین  ئیسالمییەكان  ب��وەوە  ڕوون  كە  پێش  
ئەوە چەسپا كە  لێرەوە  بكەن.  دەیانەوێ چی 
لیبڕاڵ،  نەیش  سێكیۆالرن  نە  ئیسالمییەكان 
كە  هەڵبهێنجێنرێ   لێ  ئ��ەوەی��ان  دەك��را  ب��ەاڵم 
دێموكرات بن. ئەوان باوەڕە هەمەچەشنەكانیان 
ڕۆڵی  سیاسییان  شێوەگیربوونی  لە  كەمتر 
شێوەی  خۆیان  بابەتەكانی  زیاتر  و  دەگێڕا 
بەم شێوەیە  دەك��رد.  دی��اری  ئەوانی  میتۆدیی 
قۆناغێكی  ئاوێتەی  بەتەواوی  ئیسالمییەكان 
نوێی سیاسەتكردن بوون. هەر یەك لە میسر 
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كە  نەبوون  شۆڕشگەلێك  خاوەنی  تونس  و 
بێت،  ڕاب���ردووی���ان  دیكتاتۆری  ه��اوش��ێ��وەی 
پەرلەمان و هەڵبژاردن بوون.  ئەوان خاوەنی 
لەم ڕەوشەدا پارتە سیاسییەكان نائومێد بوون 
لە ڕەوتە عەلمانییەكان و ترسیان هەبوو لێیان، 
ڕابردوە  ئەو  دەتوانی دەستبەرداری  نەیشیان 
بن كە ئەوان بونیادیان نابوو، بەاڵم الوانیش بە 
ڕۆحێكی نوێی بەرهەڵستكاری هاتبوونە پێش  
و سەردەمی نوێ و گۆڕانكارییان دەخواست. 
لە  ڕوو،  خستوەتە  ڕاستییەی  ئەو  ئەزموون 
دەرفەتی  خەڵكی  گ��ەر  خ��ۆره��ەاڵت��دا  ت���ەواوی 
ئازادیان بۆ هەڵبكەوێت وەك هەڵبژاردنی ئازاد، 
ببنەوە  هەڕەشەیش  ڕووب��ەڕووی  ئەگەر  ئەوا 
بەشداریی تێدا دەكەن، لەم بارەیەوە نموونەی 
ڕاستیدا  ل��ە  ه��ەی��ە.  عێراقمان  و  ئەڤغانستان 
بزوتنەوە ئیسالمییەكان لە ناوچەكەدا دەرفەتی 
و  نەڕەخساوە  بۆ  دێموكراتیان  زەمینەیەكی 
لە  ن��ەدراوەت��ێ ،  سیاسی  چاالكیی  بۆ  بواریان 
كاتێكدا لە چاوی خەڵكیشدا خاوەنی ڕەوایەتین 

و بوونیان دەبێت هەبێت.
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دەنگدەرانی بە ئاگا

لە  گوێ   ئیسالمییەكان  دەكات  پێویست  وا 
بەكوێرانە  ئەوان  چونکە  بگرن،  دەنگدەرانیان 
لە میسر و  شوێنپێی ئەوان هەڵناگرن. ئەمڕۆ 
شۆڕشگێڕ  ئیسالمییەكان  دەن��گ��دەرە  تونسدا 
نین، ئەوان پارێزگارن و خوازیاری سیستمن، 
ئابوورییەكی  كە  دەوێ   ڕابەرانێكیان  ئ��ەوان 
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نوێ  و بەهای ئاییندارانەی كۆمەڵ بگەڕێننەوە. 
ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ن��ای��ان��ەوێ  ل��ە ن��ێ��و خ��ەون��ی 
ئیسالمیدا  دەوڵەتی  و  خەالفەت  گەڕاندنەوەی 
ڕۆ بچن، ڕاپەڕینی ئیسالمی و ئیخوان موسلمین 
ئەم ڕاستییانە بە باشی دەزانن. ئیسالمییەكان 
لەو ڕاستییە تێگەییشتوون كە دەبێت میكانیزمی 
چونکە  بەر،  بگرنە  دەنگدەر  دەنگی  ڕاكێشانی 
ئەوان نە دەخوازن و نەیش میكانیزمی ئەوەیان 
هەیە لە ڕێگەی هێزەوە بگەنە دەسەاڵت، لێرەوە 
تێ دەگەین كە بزووتنەوە بەرهەڵستكارییەكان 
چێكردنی  ه��ۆی  نەبوونە  میسر  و  تونس  لە 
وەك  ئیسالمی،  گشتگیری  ئایدیۆلۆژیایەكی 
ئەوەی ساڵی 1979 لە ئێران ڕووی دا، ئەوان 
بوونە نموونەیەك بۆ پلورالیزم و دێموكراسی 
لە  نموونە  بۆ  چ��اك،  فەرمانبەردارییەكی  و 
نۆڤەمبەری 1979 دا هەڵبژاردنێك هاتە ئاراوە 
بە ناوی كۆماری ئیسالمییەوە، لەوێدا پەیامەكە 
ڕوون�����وڕەوان ب���وو، ڕێ��ك ئ���ەوە شۆڕشێكی 
تاوی  ناكۆكییەكان  لەوێدا  ب��وو،  ئایدیۆلۆژی 
سەندبوو، ناكۆكی دژ بە بەها ماركسییەكان و 
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دونیای خۆرئاوا، بەاڵم هیچ ڕەنگوڕوویەكی ئەو 
سەردەمە لە میسر و تونسدا ئامادەیی نەبوو، 
نەیش  و  ئایدیۆلۆژی  داینەمیكیەتی  نە  لەوێدا 
شۆڕشگێڕی لە گۆڕێدا بوو، لە هەموو گرینگتر 
لەو شۆڕشانەی میسر و تونسدا هیچ شوێنێك 
بەهێز  پیاوی  دەركەوتنی  و  كاریزمابوون  بۆ 
و زەقكردنەوەی كەسایەتییەك شوێنی نەبوو. 
لە جیاتیی ئەو ڕەوشەی سەردەمی شۆڕشی 
و  نوێ   پارتی  میسر  و  تونس  لە  لێرە  ئێران 
تەنانەت  دیالۆگ  و  مشتومڕ  نوێی  كەلتووری 
لە نێو ئیسالمییەكاندا سەری هەڵدابوو. دیارە 
سەردەمێكی  بتوانن  ئەوەی  بۆ  ئیسالمییەكان 
ئیسالمییانەی تاكگەرا بهێننە گۆڕێ،  پێویستیان 
دەبێت،  چەكدار  یاخود  پۆلیس  و  ئەرتەش  بە 
لەوانەیان  كام  هیچ  تونسدا  و  میسر  لە  وەلێ  
نەبوو. لە تونس و میسردا سوپا لە دەرەوەی 
هەژموونی ئیسالمییەكاندایە، تەنانەت لە میسردا 
سوپا لە دەرەوەی ڕكێفی هەر كەسێكدایە. سوپا 
ناسنامەی ڕژێمی پێشوو  لە میسردا هەڵگری 
ئێرانی  ئ���ەوەی سوپای  ن��ەب��وو، ه��ەر وەك���وو 
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ساڵی 1979 بارگاوی بوو بە ڕژێمی پەهلەوی. 
هاوكات لە میسر و تونسدا هیچ كامیان خاوەنی 
ت��اوەك��وو  ن��ەب��وون  زۆروزەب���ەن���دە  نەوتێكی 
پارەوپوڵی بەهەدەردراو هەڵڕژنە بەردەم سوپا 
و بەو هۆیەوە كەمەندكێشی ه��ەواداری سوپا 
بكەن بۆ ڕژێمەكان. لەبەر ئەوە هەڵبژاردنەكان 
ب���وون، چونکە  ب��ای��ەخ  ل��ەو واڵت��ان��ەدا جێگەی 
دەی��ەی��ەك  ب��ۆ  دەك���را  هەڵبژاردنەكان  ئاكامی 
واڵت پێش بخات یاخود بۆ دەیەیەك بگەڕێنێتە 
بوو  مەبەستیان  ئیتر  ئیسالمییەكان  دواوە. 
بنكە جەماوەرییەكەیان فراوان بكەن و خۆیان 
بخەن  یەك  ناسیۆنالیستییەكەدا  بەها  تەك  لە 
ئەوان  خۆرئاواگەرایی،  نەزمی  بگرنە  پالر  و 
خۆیان دەخستە دەرەوەی ئەو هێڵی كاركردنە 
دەسەلماند  خۆیان  هەبوو،  كە  دیماگۆجیەی 
بەوەی كە زۆرترین بنكەی جەماوەرییان هەیە 
و بوونی خۆیان لە بوونی خەڵكدا دەبینییەوە. 
دیارە لە هەمبەر ئیسالمی و سەلەفییەكان هێشتا 
كۆتوبەندی تر البرابوون، ئەوان وەك ناسری 
و بەعسی و تەنانەت ئەنوەر ساداتیش نەبوونە 
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ئەوان  فەڵەستین،  شۆڕشی  و  جیهادی  پەنای 
مەبەستیان ڕۆشن بوو، هەر بۆیە لە بەهاری 
نە  نێونەتەوەیی.  پرسێكی  نەبوونە  عەرەبیدا 
گوتارێكی  سەلەفییەكان  نە  و  ئیسالمییەكان 
تەنها   ه��ەڵ��ن��ەگ��رت،  ن��ەت��ەوەی��ی��ی��ان  س����ەروو 
بەها  ل��ەو  دادەب���ڕی  ئیسالمییەكانیان  چەمكە 
توندڕەوییەی كە هێزێكی وەكو قاعیدە دەستی 
دابوویە. تەنانەت لقەكانی ئیخوان لە ئوردون و 
كوەیت و سووریا و ئیسالمییەكانی خۆرئاوای 
عەرەبی هەموو ئەوانە خاوەنی ڕێكخراوگەل و 
ئەجێندای نەتەوەییی تایبەت بە خۆیان بوون. 
ئەوان سەرەڕای نزیكیی ئایدیۆلۆژییان، هەرگیز 
هاوبەشی  ستراتیژێكی  و  هاوبەش  گوتارێكی 
هەرێمییان نەگرتە بەر. تەنانەت ڕووداوەكانی 
ئەم دوایییە ئەوەیان خستە ڕوو كە چۆن ئەوان 
دەبێت،  كاردانەوەیان  جیاواز  شێوەیەكی  بە 
دەركەوت كە ئیسالمییەکانی ئوردون و تونس 
فرەتر كراونەتەوە بە ڕووی هاوپەیمانییەكەوە 
كە دیموكراسی دەخوازێ ، ئەم خواستە زیاتر 
دیمەنە  دەك���ەوت.  دی��دە  ب��ەر  میسرییەكان  لە 
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كارێكی  ل��ەوێ��دا  نەتەوەیییەكان  و  ناوخۆیی 
واقیعی و دروستن، ئەگەریش تەوژمە سەروو 
نەتەوەیییەكان شۆڕ ببێتەوە بۆ نێو ئیسالمییەكان 
ئەوا زیاتر نێوەندگر و مۆدێرنیان دەكات. ڕاستە 
پێكدادانەكانی ئیسرائیل و فەڵەستین هەست و 
هۆشی ئیسالمییەكانی دونیای لەگەڵ بوو، وەلێ  
بەدڵنیایییەوە هیچ كام لە ئیسالمییەكان ئامادە 
نەبوو ڕەوشی جیۆسیاسی و برەوی ئابووریی 
خۆی بخاتە مەترسییەوە لەبەر خەم و خولیای 
ئیسالمییەكان  ڕاستیدا  لە  فەڵەستینییەكان. 
لەو  ن��اوێ ،  چ��ارەی��ان  و  ئیسرائیل  لە  قەهرن 
ڕوەوە لەگەڵ ڕای گشتیی عەرەبیدا سازگارن و 
نەیاری ئیسرائیلن، وەلێ  وەك جاران هیچ كام 
لەو ڕەوتانە نایانەوێت بچنە شەڕی ئیسرائیلەوە. 
بوونی  ڕوەوە  لەم  ئیسالمییەكان  ئەوە  لەبەر 
پەسەند  جیۆستراتیژییەكانیان  كۆتوبەندە 
كردوە. لە دەستپێكی 2012 دا تونسی نوێ ، 
دیموكراسی  شێوەیەكی  بە  حكوومەتەی  ئەو 
بانگهێشتی  ن���ران،  پێكەوە  ه��ەڵ��ب��ژاردن  ب��ە  و 

ئیسماعیل هەنیەی ڕابەری حەماس كرد.
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 زەمینە و زەنگی شۆڕشگێڕی

ڕەوشێكی  شۆڕشگێڕی  زەنگی  و  زەمینە 
شۆڕشگێڕییە.  دونیایەكی  پێكەوەنانی  ب��ااڵی 
فیكرییەی شۆڕشە عەرەبییەكان  ئەو شڵەژانە 
دروستیان كرد، كەمتر نییە لە شڵەژانی سیاسی، 
فەلەسەفی و سیاسی  فیكری و  تێزی  سەدان 
بە درێژاییی چەندین دەیە باسیان لە: گۆڕان، 
فاكتەرەكانی پێشكەوتن، بەربەست و قۆرتەكانی 
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ڕێنیسانس، تەنگژەی وەرچەرخانی دیموكراتی، 
گرفتی بونیاتی كۆمەاڵیەتیی ستەمخوازی كرد، 
كەچی شكستیان هێنا لە پێشبینیكردنی قەومانی 
چەمكی  ئ��ەگ��ەر  شێوەیە.  ل��ەم  سیناریۆیەكی 
شۆڕشانەدا  ئ��ەو  س��ەر  بە  تەنها  »ش���ۆڕش« 
»ئ���ازادی«ی���ە  ئ��ام��ان��ج��ەك��ەی  ك��ە  بچەسپێت، 
 CONDORCET كۆندۆرسیە  ئەوەی  وەك 
لە  ش��ۆڕش  بیرۆكەی  ئ��ەوا  داوە،  لێ  بڕیاری 
لە  )مەبەستمان  دیموكراتی  و  ئ���ازادی  پێناو 
چینایەتییەكان  شۆڕشە  یاخود  نان  شۆڕشی 
دەرەوەی  ل��ە  ماركسییەكەی(  م��ان��ا  ب��ە  نییە 
عەرەبی  واقیعی  ك��ە  ت��ێ��زان��ەدای��ە  ئ��ەو  ف���ەزای 
هەر  تەنانەت  خوێندوەتەوە،  ئاییندەكەیان  و 
بیریارە ڕادیكاڵەكانیش چاوەڕوانی قەومانی لەم 

شێوەیان نەدەكرد.
ئەگەر هەندێك كۆڵینەوەی هاوچەرخ و ئەو 
بابەتانەی كە كۆمێنتیان داوە لە سەر شۆڕشە 
گرتبێت  خۆ  لە  لینینیان  تیۆری  عەرەبییەكان، 
كە گوتوویە شۆڕش لە واڵتێكدا هەڵناگیرسێت 
ئەوا  نەبێت،  شۆڕشگێڕیدا«  »دۆخ��ی  لە  كە 
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بۆچی  پ��رس��ی��ار:  ی��ەك��ەم  ب��ۆ  دەمانگێڕێتەوە 
كۆڵەرانی جیهانی عەرەبی لە پێش هەاڵیسانی 
و  ن��ەك��رد  دۆخ��ە  ل��ەم  باسیان  شۆڕشەكاندا 

بوونی ئەو دۆخەیان نەدۆزییەوە؟
ه���ەرچ���ی گ���وت���ەی ه��ەن��دێ��ك ل���ە چ��االك��ە 
سیاسییەكانە دەربارەی قەومانی ئەو شۆڕشانە 
)وەك ئەوەی كەناڵی جەزیرە، هەندێك وشەی 
بەهاری  پێش  لە  سەتەالیتییەکان  بەرنامە  لە 
عەرەبیدا باڵو دەكردەوە  و، باسیان لە شۆڕش 
پێشبینی  بە  ناتوانین  ئاییندەدا(،  لە  دەك��رد 
دابنێین كە دەرەنجامی شیكاریی ورد و قووڵ 
بووبێت، چونكە زۆرینەی ئەوانە بۆ ماوەی سی 
ساڵە باس لە قەومانی ئەو شۆڕشانە دەكەن! 
تیۆریزەی  بە  پشتیان  دووپاتكردنەوەیدا  لە 
فیكری نەبەستوە، بە ئەندازەی ئەوەی پیادەی 
تەیاركردنی سیاسییان كردوە، زۆر جار ئەو 
سیاسی  چاالكیی  خانەی  نێو  دەچنە  كەسانە 
گوتاریشەوە  ڕووی  ل��ە  تیۆرسین،  ن���ەوەك 
بنکەی جەماوەریی سیاسیی  لە  ئەوان نزیكن 

نەوەك فەزای شیكاری.
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ئ����ەو ش���ڵ���ەژان���ە ف��ی��ك��ری��ی��ەی ك���ە ش��ۆڕش��ە 
ئەوەی  وێڕای   – كرد  دروستیان  عەرەبییەكان 
هۆكارێك   – تێپەڕیوە  س���ەردا  ب��ە  م��اوەی��ەك��ی 
گفتوگۆ  كە  پتەو  تێزگەلێكی  دواكەوتنی  بۆ  بوە 
ب��ك��ات س���ەب���ارەت ب���ەم گ���ۆڕان���ە ڕی��ش��ەی��ی��ی��ە، 
هەروەها ئەو چۆنێتییەی كە لە ڕێگەیەوە ساتی 
لە  وەرچ��ەرخ��ان��ی��ان  ڕێچكەكانی  و  تەقینەوە  
سیاسیی  ئاییندەی  و  شۆڕگێڕییەكان   دەوڵەتە 
ئ��ەو شەپۆلە  ك���ردوە.  دروس��ت  ئ��ەو شۆڕشانە 
لە  بوو  هاریكار  ه��ەواڵ  و  زانیاری  چڕوپڕەی 
كەمكردنەوەی ڕووبەری بیركردنەوە و ڕامان لەو 
بەرهەمهێنانی  ئاییندەی  بەاڵم  وەرچەرخانانەدا، 
ب���ەردەوام  گرینگیدانی  ب��ە  ئ��ام��اژەی��ە  زان��س��ت��ی، 
سەبارەت بەم قەومانە لە سەر ئاستی شیكاری 
و دیاریكردن و هەڵوەشاندنەوە و وەرگرتن ، بەو 
جیهانی  لە  ناوازەیە  مێژوویی  قۆناغێكی  پێیەی 
عەرەبیدا. پێم وایە ئەو ڕۆڵە بەرایییەی هەندێك 
عەرەبی  نێوەندی  وەك  كۆڵینەوە  دام��ەزراوەی 
پێی  سیاسەتەكان،  تۆژینەوەی  و  كۆڵینەوە  بۆ 

هەڵدەستن، شایانی گرینگیپێدان و ڕێزلێگرتنن.
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هەندێك  ب��ە  قسە  بكەوینە  ئ���ەوەی  پێش 
وردەك���اری���ی���ەوە س���ەب���ارەت ب��ە ح��اڵ��وب��اری 
ئیسالمییەكان لە بەهاری عەرەبیدا و هەندێك 
وەرچەرخان كە لە نێوخۆی ئیسالمیدا ڕوویان 
كۆمەڵێك  بە  دەکەین  ئاماژە  كورتی  بە  داوە، 
شۆڕشگێڕیی  دۆخ���ی  ل��ە  ڕام���ان  و  ب��ی��روڕا 
ب��ە شێوەیەكی  ئ��ای��ی��ن��دەدا  ل��ە  ك��ە  ع���ەرەب���ی، 

بەرفراوانتر قابیلی شیكاری  و ڕامانی وردە.
لە  عەرەبییەكان  وایە شۆڕشە  بڕوام   .1
ڕووی چەمك و بیروبۆچوونەوە وەرچەرخانی 
مەزن لە فەزای عەرەبیدا دروست دەكەن، هەر 
لە زمانی پیاوێكی بازاڕیی سادەوە تا دەگاتە 
باشترین ناوەندی كۆڵینەوەی زانستی لە ڕووی 
جیدیبوون و قاڵبوونەوەوە، چەمكەكانی وەك 
»ب��ەرخ��ودان« ڕستەی وەك  و  »ش���ۆڕش« 
لەگەڵدا  مامەڵەی  زمانێكە  دەیەوێت«  »گ��ەل 
جەماوەریی  گوتاری  لە  بەشێك  وەك  كراوە 
لۆژیكی  دژی  گوتارێكە  ئەمەیش  تەیاركراو. 
زانستی و شیكاریی زانستییە كە هەردوویان 
كەڵەكەبوونی  بنیاتنانی  بە  دەبەستن  پشت 
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مەعریفیی لەسەرخۆ و هێواش، كە لە توانایدایە 
گۆڕانی پلەبەپلە دروست بكات و تەكان بدات 
بە ڕێچكەی وەرچەرخانە فیكری و زهنییەكان 
ڕێچكەی  شانبەشانی  عەرەبی  مرۆڤی  كن  لە 
وەرچەرخانی سیاسی )گەشەسەندنی هێواش 
دەبەستێت  پشت  ه��ەروەه��ا  ه��اوس��ەن��گ(.  و 
پێش  لە  دیموكراتخواز  مرۆڤی  بنیاتنانی  بە 
پشت  كە  دیموكراتیدا،  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
دەب��ەس��ت��ێ��ت ب��ە ف��ێ��رك��ردن  و گ��ەش��ەپ��ێ��دان و 
هەڵوەشاندنەوەی ناوچە تەنگژەكان لە فیكری 
گروپە ئیسالمییەكان  و، تەكاندان بە ئاڕاستەی 

سێكیوالریزمدا. 
ئیمكانیەتی  سەرلەنوێ  عەرەبی  بەهاری 
ڕوودان�����������ی وەرچ�����ەرخ�����ان�����ی ڕی���ش���ەی���ی 
زانستیبوونەوە  ڕووی  لە  »شۆڕشەكانی« 
خ��س��ت��ە ب���ەرب���اس، ب���ەو دۆخ�����ەی ئ��ێ��س��ت��اوە 
كۆمەڵگەی  ل��ە  دیموكراتی  وەرچەرخانێكی 
عەرەبیدا دروست دەكات، ئەویش بێ ئەوەی 
لە  ببێت  تێپەڕ  پێشەكییە دوورودرێ��ژەدا  بەو 
سوننەتییەكە  بونیاتە  ئامادەسازییەوە.  ڕووی 
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كە ناوەندە زانستییەكە مامەڵەی لەگەڵ دەكات، 
چەند قەوارەیەكە ڕێگرە لە بەردەم پێشكەوتنی 
كۆمەڵگە )خێڵ، فرەیی تایفی و ئیتنی، ئیسالمی 
و  بەربەست   ڕاستیشدا  ل��ە  سیاسی...هتد(، 
ق��ۆرت نین لە ب��ەردەم ئ��ەو وەرچ��ەرخ��ان��ەدا، 
بەڵكوو بنیاتنانی كۆمەڵگەی مەدەنی و دەوڵەتی 
دیموكراتی شتێكی مومكینە لە ژێر سایەی ئەو 
فرەیییەدا، ئەزموونی ئەوروپی لە وەرچەرخانی 
دیموكراتیدا لە ڕێگەی تەجاوزكردنی بونیاتی 
تاقە ڕێگەیەك  بێالیەنكردنی دین  سوننەتی  و 
دیموكراتی.  كۆمەڵگەی  بنیاتنانی  بۆ  نەبوو 
هانا  ئەمەریكی  فەیلەسووفی  خانمە  ئەگەر 
ئارێندتHannah Arendt لە ساڵی 1960 
لە كتێبە بە ناوبانگەكەیدا بە ناوی )دەربارەی 
دابێت  بڕیاری   )On Revolution شۆڕش- 
بكرێت  تەسەوری شۆڕشەكان  ناگونجێت  كە 
لە دەرەوەی مەیدانی توندوتیژی، ئەوا شۆڕشە 
چونكە  بنەمایەن،  ئ��ەم  دژی  عەرەبییەكان 
هەاڵیسان،  ئاشتییانە  شۆڕشە  ئەو  وەختێك 
بە  بكەن  سەراوبن  سیستەمانە  ئەو  توانییان 



ئۆلیڤەر ڕوا 70

خوێن  بە  دەستیان  شۆڕشگێڕان  ئ��ەوەی  بێ 
سوور ببێت –سووریا و لیبیا لەم چوارچێوەیە 
دەردەچێت- ئەمەیش هاریكارە بۆ سەرلەنوێ 

بیركردنەوە لە چەمكی شۆڕش.
ڕەن��گ��ە ش��ۆڕش��ە ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ان، لە   .2
لە  فەلسەفی«  فیكریی  »دەروازەی  بەهای 
بەرانبەریشدا  لە  و،  كردبێتەوە  كەم  گۆڕاندا 
ب��ەرز  س��ی��اس��ی«���ی  حقوقیی  »دەروازەی 
كردبێتەوە، وێڕای ئەوەی دژیەك نین، كردەی 
بە سەر كورتكردنەوەی  توانای  شۆڕشگێڕی 
و  هێواش  ڕیفۆرمی  دوورودرێ����ژی  قۆناغی 
لە  كە  گ��ۆڕی  تێڕوانینانەی  ئ��ەو  لەسەرخۆ، 
هۆشیاریی كۆمەڵگەدا چەسپابوون. درك بەوە 
فەلسەفی  و  فیكری  ف��ەزای  دوو  هەر  كە  كرا 
ئ��اڵ��ۆز دەك���ەن  و،  زۆر ج��ار شتە س��ادەك��ان 
دەخ���ەن،  ڕێ���ك  ئەنارشیستی  دی��اردەك��ان��ی 
و  بەربەست  وەهمی  لە  نقومبوون  هەروەها 
قۆرتەكان  و، هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی لۆژیكێك 
لە بارەی دیمەنی پوچگەراییک كە دەكرێت تێ 
پێویستیمان  ئەوەی  بێ  بە  بكرێت  بپەڕێنرێت 
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بەو هەموو شیكاری و لێكشیتاڵكردنە هەبێت. 
بوو  هاریكار  شۆڕشگێڕییە  تەكانە  ئ��ەو 
ڕۆشنبیری  نەرجسیەتی  كەمكردنەوەی  لە 
هەروەها  سیاسی،  ك��اری  س��ەر  لە  لوتبەرز 
ڕۆشنبیری  ب��ۆ  گ��ێ��ڕای��ەوە  پێگەی  دووب����ارە 
 ،)Gramsci گرامشییەكەی  واتا  )بە  ئەندامی 
بەرهەمهێنانی فیكری و فەلسەفی بەربەست و 
سیاسی،  فەزای  نێو  چوونە  بۆ  نەبوو  قۆرت 
وەك هەوڵێك بەرەو تەكاندان بە ڕەوتی گۆڕان  
و، ملدان بۆ خواستەكانی گەل و، بەرگەگرتنی 
مەیدانی  بەرەنگاربوونەوەی  دەرەنجامەكانی 

ستەمكاری.
شۆڕشگێڕی«  »دۆخ���ی  پشكوتنی   .3
ل��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ان��دا ت��ەن��ه��ا پ��ەی��وەن��دی��ی نییە 
وەك  ك��ەم��وك��ورت��ی��ی  ب��وون��ی  هەڵكشانی  ب��ە 
)هەژاریی، زیادبوونی گەندەڵی، باڵوبوونەوەی 
بەڵكوو ئەوەیە  چەوساندنەوە و ستەمكاری(، 
)هۆشیاربوون  ناوە  ناوی  بە خۆی  هێگڵ  كە 
لە  دۆخێكە  ئەمەیش  كەموكورتییەكان،  ل��ە 
دەرككردنی هۆشیارەكان بەو مافانەی كە لێیان 
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سەنراوەتەوە، هەروەها بڕواهێنان بە بەهاكانی 
لە  توندوتیژیی.  بێ  خەباتی  و،  هاواڵتیبوون 
هەوڵدان  هۆشیارییەیشدا  ئ��ەم  دەرەن��ج��ام��ی 
ئەو  بەدیهێنانی  ئامانجی  بە  دەبێت  دروس��ت 
ستەمكاریی  بەرەنگاربوونەوەی  و  بەهایانە 
ڕاڤە دەكات،  بۆ  ئەوەمان  ئەمەیش  دەسەاڵت. 
كە خەباتی بەدەستهێنانی ماف و جوواڵنەوەی 
ناڕەزایی و پاشتریش شۆڕشەكان، گروپگەلێك 
لە   – زۆری��ن��ەی��ان  كە  ك��ردوە  ڕێبەرایەتییان 
ڕووی ئاستی بژێویی و فێركردنەوە – سەر 
بە چینی ناوەند بوون، پاڵنەری ناڕازیبوونیان 
بە  نەبوو  پەیوەست  بە شێوەیەكی سەرەكیی 
فشارەكانی سەر بژێویی و قووتی ڕۆژانەیان، 
ب��ەڵ��ك��وو ن��ال��ەب��اری��ی ڕەوش���ەك���ان���ی م���اف و 
ئازادییەكان،  ڕووب��ەری  بەرتەسكبوونەوەی 
ئەو  هاندانی  لە  هەبوو  گەورەیان  ئامادەییی 

خەباتەدا.
»كردەی شۆڕشگێڕی، دەرەنجامێكی   .4
ڕیفۆرمی  شادەمارەكانی  گیرانی  سروشتیی 
سیاسییە، بەاڵم شۆڕش –بەو پێیەی گۆڕانێكی 
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بنیاتنانی  بۆ  نییە  بەس  تەنها  بە  ڕیشەیییە – 
دەوڵەتی دیموكراتی، بە بێ بوونی النی كەمی 
بە  ه��ەروەه��ا  كۆمەڵگەدا،  لە  مەدەنی  فیكری 
دۆخی  لە  گ��ەورە  توێژی  مەدەنیبوونی  بێ 
لە  بەرفراوان  هەرە  چینی  ئەگەر  ئیسالمیدا. 
بۆچوونگەلێكی  هەڵگری  ئیسالمیدا  نێوەندی 
لەبەر هۆكاری  مەدەنی  فیكری  بە  بێت  دژانە 
»قبوڵنەكردنی  وەك  شەرعیی  و  كۆمەاڵیەتی 
فرەییی  و،  مەدەنی  كۆمەڵی  و،  دیموكراسی 
ئەوا پرۆژەی  ئایدیۆلۆژی«،  ئیتنی و دینی و 
وەرچەرخانی دیموكراتی لە »كۆمەڵگەی پاش 
قۆرتی  و  ئاستەنگ  دووچ����اری  ش��ۆڕش��دا« 
فیكری  كۆششی  هەروەها  دەبێتەوە،  گ��ەورە 
وەك  ئیسالمی  دۆخ��ی  مەدەنیكردنی  ب��ەرەو 
پێشەنگێكی گرینگ وایە زەمینە خۆش دەكات 

بەرەو وەرچەرخانی دیموكراتی.
ب��ڕوای من، ج��وواڵن��ەوەی ئاشتی  بە   .5
و  بەها  عەرەبیدا،  جیهانی  لە  شۆڕشەكان  و 
تەیاركەر  گروپە  و  فشار  لۆبییەكانی  بایەخی 
كردوەتەوە،  بەرز  نائایدیالیزەكراوەكانیان  و 
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سیاسییە  پێكهاتە  حسێبی  سەر  لە  ئەمەیش 
سوننەتییەكان، وەك كۆمەڵە و پارتەكان )هەمان 
ڕێبەرایەتیی  ڕۆڵ��ی  بە  س��ەب��ارەت  حاڵەتیش 
یەمەن،  لە میسر، تونس،  گروپەكانی گەنجان 
هەمدیسان  ئ�����وردون(،  و  ك��وێ��ت   م��ەغ��ری��ب، 
بەخشیی  بەرزی  سیاسیی  بایەخێكی  و  بەها 
فەیسبوك  وەك  كۆمەاڵیەتییەكانی  پێگە  بە 
تا  تەیاركراوانە  كۆمەڵە  ئەم  بەاڵم  تویتەر،  و 
ئێستایش دەتوانن هەستەكان ختوكە بدەن و 
كردەی ناڕەزایی/ شۆڕشگێڕی دروست بكەن، 
ڕێچكەی  بەڕێوەبردنی  لە  توانایە  بێ  ب��ەاڵم 
شۆڕش. وێڕای بێتوانابوونی لە بەڕێوەبردنی 
»ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی پ���اش ش������ۆڕش«، ئ��ەم��ەی��ش 
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ ن��ەب��وون��ی دوو ف��اك��ت��ەری 
ق��ەوارەی  و  ئایدیۆلۆژی  ڕێكخەری  گرینگ: 

ڕێکخراوەیی.
6. لەو واڵتانەدا كە شۆڕش تێیدا هەاڵیسا، 
كۆتایی هێنا بە قۆناغی ستەمكاریی ڕاستەوخۆی 
كەمبوونی  و  سستبوون   قۆناغی  دەس��ەاڵت، 
تێكڕای گەشەپێدان و، بەرزبوونەوەی ئاستی 
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مەدەنی...هتد.  كۆمەڵی  الوازی��ی  و،  گەندەڵی 
ئەو شۆڕشانە ئێمەی خستە نێو »كۆمەڵگەی 
دەخ��وازێ��ت  وا  ئەمەیش  پ��اش ش��ۆڕش��ەوە«، 
ه���ەوڵ���ەك���ان چ���ڕ ب��ك��رێ��ن��ەوە ب���ە ئ��ام��ان��ج��ی 
دۆزینەوەی بەربەست و قۆرتە بونیاتییەكانی 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن »ف��ی��ك��ری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی«.، 
ئەمەیش ڕێ دەگرێت لە پێكهاتنی كۆمەڵگەی 
داد  دەوڵەتی  دامەزراندنی  و،  خۆشگوزەران  
لە حاڵەتی  ئ��ەوەی كۆمەڵگە  پاش  لە  ماف.  و 
بە  ه��ات  پێ  كۆتایی  بەرەیی  گ��ردب��وون��ەوەی 
ئامانجی تەواوكردنی شۆڕش، هەروەها لەگەڵ 
و  جیاوازی  بە  بەرانبەر  هۆشیاری  الوازی��ی 
دژیەكییەكان بە حكومی هەوڵدان بە ئاڕاستەی 
ئەو  هەموو  ئەمەیش  ه��اوب��ەش،  ئامانجێكی 
تایفییانە  و  ئیتنی  و  ئایدیۆلۆژی  جیاوازییە 
دیموكراسی  بیرۆكەی  بەتایبەت  دەسڕێتەوە، 
بەدیارخستنی  ب��ۆ  ه���ان���دەرە  س��روش��ت  ب��ە 
تایبەتمەندێتی و جیاوازی لە نێوان پێكهاتە و 
تەوژمەكانی كۆمەڵگە و، زۆر جاریش دانانی 

بە شوێنی كێبڕكێی هەڵبژاردن.
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دەكرێت لە بارەی بوونی ڕێچكەیەك   .7
كە ڕێكخەری جووڵەی كۆمەڵگەیە لە دەوڵەتە 
ئۆقرە و سەقامگیرەكاندا بدوێین، تەنانەت لەو 
لە ژێر دەسەاڵتی سیستمی  دەوڵەتانەیش كە 
ڕێچكەیە  ئ��ەو  ج��ار  زۆر  دەسەاڵتسەپێندان. 
دووچاری حاڵەتێك لە پێكدادان دەبێت لە نێوان 
كۆمەڵگەدا  هێزەكانی  و  الی��ەك  لە  دەس��ەاڵت 
)پارتە سیاسییەكان، كۆمەڵە و ڕێكخراوەكان، 
بەو  ت��رەوە،  الیەكی  لە  تەیارگەراكان(  هێزە 
پێیەی هەوڵدان بۆ تەكاندان و بەرەوپێشبردنی 
ڕەوتی كۆمەڵگە بە ئاڕاستەی ڕیفۆرم. زۆر جار 
وەاڵمی دەسەاڵت لە بەرانبەر ئەو جۆرە فشارە 
وەاڵمێكی  هیچ  یاخود  هێواشە  كۆمەڵگەیییانە 
پێ نییە. لەگەڵ ئەمەیشدا، بوونی ڕێچكەیەكی 
ئاشكرا و چەسپاو زەمینە لە بەردەم چاودێردا 
لە  گ��ۆڕان  ڕووبەرەكانی  تاكو  دەك��ات  خۆش 
ئاڕاستەی  هەروەها  بكات،  دیاری  كۆمەڵگەدا 
ئەو گۆڕانە و سروشتی ئەگەرە بەردەستەكان. 
نێو  دەچێتە  كۆمەڵگە  ڕاستیدا  ل��ە  ب��ەاڵم 
دۆخی »لەگرێژەنەدەرچوون« لە »كۆمەڵگەی 



77شكستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

پ���اش ش���ۆڕش���دا«، ق��ورس��ە چ���اودێ���ران لە 
وێڕای  بگەن،  تێ  ئێستا  دۆخی  ئاڵۆزییەكانی 
ئاییندەیی.  تێڕوانینی  بیناكردنی  الوازی���ی 
ڕووبەرەكە هەتا ئێستا كراوەیە بۆ سەرجەم 
شیمانەكان )االحتماالت(، كۆمەڵگە شاییستەیی 
ئەوەی تێدایە كە بچێتە نێو ڕێچكەگەلێكی فرە 
توندەوە لە ڕووی جیاوازییەوە، لە ئیمكانیەتی 
درێژ  دامەزراوەیییەوە  و  گەشەسەندنی خێرا 

دەبێتەوە بەرەو جەنگی نێوخۆیی. 
ئەگەر كردەی چاكسازیی هەوڵدان بێت بۆ 
گەشەسەندنی لەسەرخۆ  و هێواش لە سیستمی 
سیاسیدا، ئەوا شۆڕشەكان –وەك لە فەلسەفەی 
»ب��زوێ��ن��ەری  ه��ات��وە–  ئەڵمانیدا  كالسیكیی 
مێژوە«. بەو پێیەی كە وەرچەرخانێكی مەزن 
پاڵنەرێكی  و،  لە دۆخی سیاسیدا   و ڕیشەیییە 
خ��ێ��رای��ە ل��ە م���ێ���ژوودا، ب���ەاڵم ئ��ەم��ەی��ش ئ��ەو 
بزوێنەری مێژوە ڕەت ناكاتەوە كە تا ئێستایش 
لە توانایدایە بە دوو ئاڕاستەدا پەل بكێشێ، یان 
هەڵكشانی پلەبەپلەی كۆمەڵگە بەرەو پێشكەوتن 

یاخود بە داكشانی بەرەو پاشەكشەكردن.
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لە  ئەستەمە  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی  ك���ردەی   .8
لە  نێوخۆیدا  لە  كە  بدات  ڕوو  كۆمەڵگەیەکدا 
دۆخ���ی پ��ەرت��ەوازەی��ی��ی ت��ون��دا بێت ل��ە سەر 
قسەكردن  بەرەیی.  و  ئیتنی  و  تایفی  بنەمای 
لە بارەی كەرتبوونەوە، بە تەنها مانای بوونی 
نایەت،  ئیتنیی  یاخود  دینیی  كەمەنەتەوەییی 
كەرتبوونێكی  شێوە  بوونی  مانای  بەڵكوو 
ژم����ارەوە–  و  هێز  ڕووی  –ل��ە  ه��اوس��ەن��گ 
یاخود زیاتر  نێوان دوو الیەن  لە  دەگەیەنێت 
بەحرەین(.  و  لوبنان  ع��ێ��راق،  دۆخ��ی  )وەك 
بە  ب��ەران��ب��ەر  پێكهاتەیەك  ه��ەر  دڕدۆن��گ��ی��ی 
كۆمڵگەیانەدا  ج���ۆرە  ل��ەم  ت��ر  پێكهاتەیەكی 
و،  دەس���ەاڵت   ستەمكاریی  لە  دڕدۆنگبوونە 
دەسەاڵتخوازیی سیاسییش وەك میكانیزمێك 
بە  دژ  دەبەستێت  پ��ێ  پشتی  الیەنێك  وای��ە 
الی��ەن��ێ��ك��ی ت���ر، ئ��ەم��ەی��ش ب��ە م��ان��ای ب��وون��ی 
فرەیییەكی هاوسەنگ لە ڕەچەڵەك و تایفەكان 
ئەمە  كۆمەڵگەیەكدا،  هەر  نێو  لە  ناگەیەنێت 
كەرتبوون  زەروورەت.  ب��ە  »ك��ەرت��ب��وون��ە« 
و  س��ی��اس��ی  ملمالنێی  دۆخ���ی  ب��وون��ی  وات���ە 
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بەڵگەیش  و،  پێكهاتەكاندا  نێو  لە  سایكۆلۆژی 
فرەییی  كە  كۆمەڵگەگەلێكە  بوونی  سەری  لە 
ئیتنیی هاوسەنگ لە خۆ بگرێت، بە بێ ئەوەی 
لێكنزیكیی  )وەك  ببینێت  بە خۆوە  كەرتبوون 
ژمارەی عەرەب  و ئەمازیخەكان لە مەغریب(.

ب����ەو پ��ێ��ی��ەی ش����ۆڕش ك��ردەی��ەك��ی   .9
توێژێكی  تەنها  ب��ە  بوێرانەیە،  و  سەركێش 
پێی  كۆمەڵگەدا  لە  بزۆز  و  ئازا  و  دیاریكراو 
ب��ەو پێیەی بە  ت��وێ��ژەی��ش  ئ��ەو  ه��ەڵ��دەس��ت��ن. 
ش��ۆڕش  سەركێشیی  ب���ەرەو  پ��اڵ��ن��ەرێ��ك��ەوە 
لە  وردی�����ی  ب���ە  ئ�����ەوەی  ب���ێ  ب���ە  دەڕوات، 
بۆیە  بكۆڵنەوە،  چاوەڕوانكراوەكان  شیمانە 
جوواڵنەوەی شۆڕشگێڕیی بەدرێژاییی مێژوو 
كۆمەڵگە  لە  دیاریكراو  ڕێژەیەكی  تەنها  بە 
بەشداریی تێدا كردوە )لە شۆڕشی فەڕەنسیی 
2 لە سەد و، شۆڕشی بەلەشەفی 5 لە سەد و، 
شۆڕشی ئێرانی 7 لە سەد، شۆڕشی میسری 
لەو  كەمتر  تونسی  شۆڕشی  و  سەد  لە   10
لە  سەرسوڕهێنەرە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  ڕێ��ژەی��ە(. 
گروپانەی  ئ��ەو  شۆڕشگێڕیدا  ج��وواڵن��ەوەی 
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داوای  و  هەڵدەگیرسێنن  ش��ۆڕش   ج��ار  زۆر 
ئ���ازادی دەک��ەن و ڕووب���ەرووی ستەمكاری 
دەبنەوە، لەوانە نین كە پێشتر لە الیەن هێزە 
دراون،  ئەشکەنجە  توندی  بە  ئەمنییەكانەوە 
هیچ  زۆرینەیان  بەڵكوو  ك��راون،  بەند  یاخود 
جەزرەبەدانیان  و  چەوسانەوە  پێشینەیەكی 
توندوتیژی  ب��ی��رەوەری��ی  ه��ەڵ��گ��ری  و،  نییە 
فاكتەرانەی  ئ��ەو  بنەڕەتدا  لە  نین،  سیاسی 

بزوێنەرن پاڵنەری سیاسی و یاسایین. 
 وێ��ڕای الوازی��ی ڕێ��ژەی بەشداربوان بە 
بەاڵم  شۆڕشەكاندا،  لە  پراكتیكی  شێوەیەكی 
ئەوەی لێرەدا گرینگە باقی چینە نابەشدارەكانی 
تری كۆمەڵگەیە لە شۆڕشدا دژ بە پرەنسیپی 
ڕووخاندنی سیستم، تەنانەت ئەگەر دڕدۆنگیش 
دوو  هەر  لە  ش��ۆڕش.  بیرۆكەی  لە  بووبێتن 
ئەزموونی تونس و میسردا هەڵوێستی گشتیی 
دەسەاڵتدار  سیستمی  بە  دژ  گەل  زۆرینەی 
سیستمەكەوە  گ��ەن��دەڵ��ی��ی  ه���ۆی  ب��ە  ی��ەك��ەم 
بە  س��ەر  س���ەرۆك  چونكە  پاشتریش  ب���وو، 
هەستی  نەبوو،  ئیتنی  و  تایفی  قەوارەیەكی 
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لە  بوونی  بە  پەیوەستە  مانەوەی  كرد  ب��ەوە 
تایفی  قەوارە  بۆیە  سەر كورسیی دەسەاڵت، 
لە  نەبوو  م��ان��ەوەی  هاریكاریی  ئیتنییەكە  و 
بەرژەوەندییەكان،  خاوەن  مەگەر  دەسەاڵتدا 
گشتی  هەڵوێستێكی  كاتدا،  هەمان  لە  ب��ەاڵم 
هەبوو لە كن زۆرینەی خەڵكی دژ بە بیرۆكەی 
هەمیشە  ش���ۆڕش  وێ��ن��ەی  چونكە  ش���ۆڕش، 
پەیوەستە بە خەیاڵدانی جەماوەریی بە بوونی 
توندوتیژی و پشێویی، تەنانەت ئەگەر لەگەڵ 

بیرۆكەی شۆڕشیش نەبێت.
ه���ەر ش��ی��ك��اری��ی��ەك ب��ۆ ه��ەاڵی��س��ان��ی   .10
عەرەبیدا  جیهانی  لە  شۆڕشگێڕیی  قەومانی 
فەرامۆش  تونس«  »شۆڕشی  ئەگەر  بكرێت، 
نوقستانە.  شیكارییەكی  من  ب��ڕوای  بە  بكات 
ب��ڕێ��ك ل��ە ك���ۆڵ���ەران چ��ەن��دی��ن ڕاڤ���ەی���ان بۆ 
پێیەی  ب��ەو  ك���ردوە،  شۆڕشگێڕی  ق��ەوم��ان��ی 
كەڵەكەبوونی  سروشتیی  دەرەن��ج��ام��ی  ك��ە 
هۆشیاریی مەدەنی و، گەشەسەندنی جمجۆڵی 
سیاسیی بەرهەڵستكارییە لە بڕێك كۆمەڵگەی 
كەڵەكەبوونە  ئەم  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  عەرەبیدا، 
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گەشە  ه��ێ��واش  و  خ��او  زۆر  شێوەیەكی  ب��ە 
نەدەتوانرا  دەچەقن.  جاریش  هەندێك  دەكات، 
دروست  جەماوەری  شڵەقانی  و  گردبوونەوە 
هاتبوو جموجوڵەكە  لێ  وای  تەنانەت  بكرێت، 
تایبەت بوو بە دەستەبژێری سیاسیی كارا كە 
ڤایرۆسی تێكشكان لێی نەدابوو، لە وەختێكدا 
ك��ردب��وو.  داگ��ی��ر  عەرەبیی  سیاسیی  دیمەنی 
شۆڕشی تونس توانیی نەشتەرگەرییەكی قووڵ 
هەروەها  بکات،  عەرەبیدا  گەالنی  ویژدانی  لە 
ئامادەییی  لە  دەی��ە  چەندین  كورتكردنەوەی 
بیرۆكەی  و  مەعنەوی  هاندانی  و  دەروون���ی 

گۆڕانی ڕیشەییی لە خەونەوە كرد بە واقیع.
لە سەروەختی شۆڕشی میسردا، پرسیارم 
لە ژمارەیەك سێمبولی فیكری و سیاسی كرد 
كە لە مەیدانی تەحریردا بە خۆم چاوم پێیان 
كەوت، پێم گوتن: كێ خەڵكی بزواند؟ چەندین 
سیاسییەكان  ج��وواڵن��ەوە  لەمەوپێش،  س��اڵ 
گ��رد  م��ی��س��ر ه��ەوڵ��ی��ان دەدا ج���ەم���اوەر  ل��ە 
میراتگری  بە  دژ  خۆپێشانەكاندا  لە  بكەنەوە 
و درێ��ژك��ردن��ەوەی م��اوەی دەس��ەاڵت��داری و 
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گەندەڵی و دێوەزمەبوونی الیەنە ئەمنییەكان، 
ل��ە خ��ۆپ��ێ��ش��ان��دان��ەك��ان��دا ت��ەن��ه��ا ب��ە دەی����ان و 
س��ەدان ك��ەس گ��رد دەب��وون��ەوە. ئ��ەی ئێستا 
نێو  لە گۆڕێدایە، ملیۆنان كەس دەڕژێنە  چی 
مەیدانەكان و دروشمی ڕووخاندنی دەسەاڵت 
ك��ە سەرجەمیان  وەاڵم���ەی  ئ��ەو  دەڵ��ێ��ن��ەوە؟ 
ڕەزامەند بوون لە سەری »شۆڕشی تونس« 

بوو. 
شۆڕشی  ئیلهامبەخشی  تونس  شۆڕشی 
هەمان  میسریش  ش��ۆڕش��ی  ب���وو،  میسری 
س���روش���ی ب���ە ش����ادەم����ارەك����ان����ی گ��ەالن��ی 
ل��ەو واڵتانە  بڕێك  ك���ردەوە.  ب��اڵو  ع��ەرەب��ی��دا 
هەڵگۆزی  لێوە  شۆڕشگێڕییان  ئ��ەزم��وون��ی 
ناڕەزایی  ج��وواڵن��ەوەی  تریشیان  بڕێكی  و، 
ئامانجی  ب��ە  ب��ەر  گ��رت��ە  خۆپیشاندانیان  و 
شۆڕشەكە  چاكسازی،  و  ڕیفۆرم  داواكردنی 
لە  ب��وو  هاوتا  بێ  تەكانێكی  و  وەرچ��ەرخ��ان 

مێژووی هاوچەرخی عەرەبدا.
11. لە ڕێگەی ئەزموونگەلێكی زۆرەوە فرە 
ڕوون  و ئاشكرایە كە پیادەكردنی پراكتیكی زۆر 
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لە كن ڕەوتە  تیۆریزەكردنەوەیە  پێش  لە  جار 
سیاسییەكان و بەتایبەتی لە دۆخی ئیسالمیدا. 
گ��روپ   ن��م��وون��ە،  ب��ۆ  ئیسالمیدا  ن��ێ��وخ��ۆی  ل��ە 
لە  كە  دەك��ەن  وەه��ا  پیادەی شتی  تاكەكان  و 
ڕووی تیۆرییەوە ناڕەوایە، لە پاش پیادەكردنی 
بە  دەك��ەن  تیۆریزەی  و  دادەن��ێ��ن  بۆ  یاسای 
ئامانجی پاساوهێنانەوە بۆ كردەوەكانیان. هەر 
سیاسیی  مێژووی  سەرەتای  قۆناغەكانی  لە 
ئیسالمیدا چەندین نموونەی پراكتیكیی واقیعی 
هەن كە پێش پرۆسەی بەڵگەهێنانەوە و دانانی 
یاسا بوە بۆی، لە پاش جێبەجێكردنی پراكتیكیی 
تیۆریی  بەرهەمهێنانی  پرۆسەی  ك��ردەوەك��ە، 
دان��اوە.  ك��ردەوەی��ە  ئەو  بۆ  یاسای  كە  هاتوە، 
دەسەاڵتدا  لە  هەندێكیان  تاكڕەویی  ئەمەیش 
دەستبەسەرداگرتنی  ه��ەروەه��ا  دەردەخ����ات، 
دەسەاڵت بەهێز و زاڵبوونەوە، ئەو كردەوەیە 
سیاسیی  و  شەرعی  تیۆری  چەندین  پاشتر 
ب��ۆ دات���اش���راوە ج��ەخ��ت دەك���ات���ەوە ل��ە س��ەر 
لە  ئ����ەوەی  زاڵ���ب���وون، وەك  م��ەش��روع��ی��ەت��ی 

كتێبەكانی حكومە سوڵتانییەكاندا دەیبینین.
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لەم  ئەزموونی  دەی��ان  نوێدا،  مێژووی  لە 
شێوەیە بە دی دەكەین، جەماعەی ئیسالمیی 
لە میسر سەرەتا بە توندوتیژی دەستیان پێ 
كرد، پاشتر لە ڕووی تیۆرییەوە ڕەوایەتییان 
لە  دەیەیەك  پاش  لە  هەڵوێستەكانیان،  بە  دا 
قۆناغی  كە  گەیاند  ڕای��ان  بەرەنگاربوونەوە، 
توندوتیژیی كۆتایی پێ هات و، لە پاش چەند 
كە  ڕاگەیاند  ساڵێكیش »موراجەعاتی« خۆی 
هەڵوێستە  سەالمەتیی  لە  دەك��ات��ەوە  جەخت 
ئیخوان  كۆمەڵەی  هەمدیسان  پراكتیكییەكەی. 
هەر لە هەشتاكانەوە چوونە نێو هاوپەیمانێتیی 
پ��ێ��ش  ه����ەڵ����ب����ژاردن����ەك����ان����ەوە،  ح���ی���زب���ی و 
یەكالكردنەوەی هەڵوێستیان بە ڕەتكردنەوەی 
پاش  لە  پاشتر  سیاسییەكان.  پارتە  بوونی 
كە  ك���ردەوە  ب��اڵو  بەڵێننامەیەكیان  س��اڵ  دە 
حیزبی،  ك���اری  ل��ە  ك��راب��وەوە  ج��ەخ��ت  تێیدا 
پابەندبوونیان  لە  دەكەنەوە  جەخت  هەمیشە 
بەاڵم هەمیشە  ئیسالمییەوە،  مەرجەعیەتی  بە 
دووب���ارە  پێشوو  سیاسییەكانی  پراكتیكە 
ئ���ەوەی بەڵگەی ش��ەرع��ی لە  دەك��ەن��ەوە، ب��ێ 
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شەرعیەتی  )وەك  بهێننەوە  دروستییان  سەر 
سێكیۆالرەكاندا،  پارتە  لەگەڵ  هاوپەیمانێتیی 
شەرعیەتی قبوڵكردنی ئەنجامەكانی هەڵبژاردن 
سێكیۆالرەكان  پ��ارت��ە  ئ��ەگ��ەر  حاڵەتێكدا  ل��ە 

بردیانەوە(.
بەر  لە  زۆر  ئەزموونگەلێكی  سعودیە،  لە 
گ��روپ��ەك��ان  تیۆرسێنی  دەبینین  دەس��ت��دان، 
ئ��ەوەی  س��ەر  لە  دەك��ەن��ەوە  هەمیشە جەخت 
بۆ  نین  شەرعی  ڕێگەیەكی  هەڵبژاردنەكان 
ه��ەڵ��ب��ژاردن، ب���ەاڵم وەخ��ت��ێ��ك ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 
ش��ارەوان��ی��ی��ەك��ان ه��ات��ە پ��ێ��ش، خ��ێ��را لیستی 
كاندیدەكانیان پێشكەش كرد. لە الیەكی ترەوە، 
دەكەین،  پێ  هەست  زۆر  تیۆریزەكردنێكی 
شەرعیی  ك��ەل��ت��ووری  ب��ە  دەبەستێت  پشت 
جەخت  نەجدییە،  قوتابخانەی  دوورودرێ��ژی 
دەكاتەوە لە سەر نامەشروعیەتی چوونە نێو 
پاشتر  »كافرەكان«،  نێودەوڵەتییە  ڕێكخراوە 
دەبینین  دەک��ات،  كارە  ئەم  دەوڵ��ەت  وەختێك 
هیچ  بێ  بە  دەكەن،  قبوڵی  زۆر شەریعەتزان 
ڕوون  پاساوەكانیان  كە  فیكری  بەرهەمێكی 
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لەم شێوەیەدا،  كارێكی  لە دروستیی  بكاتەوە 
تەنانەت مشتومڕی ئەو ڕەخنانەی كە پێشتر 
هێنابوو،  بەرهەمی  شەرعییەكەیان  قوتابخانە 
كە  شێخانیان  ل��ە  ب��ڕێ��ك  دەب��ی��ن��ی  ه��ەروەه��ا 
جەختیان كردوەتەوە لە سەر نامەشروعیەتی 
چ��وون��ی ه��ێ��زە ب��ی��ان��ی��ی��ەك��ان ب��ۆ ج��ەزی��رەی 
عێراق  داگیركاریی  سەروەختی  لە  عەرەبی 
ئیمامەكانی  لەگەڵ  )لەمەیشدا  كوێت  سەر  بۆ 
بانگەوازی نەجدییە هەمان ڕایان هەیە(، كەچی 
قبوڵیان كرد هێزە بیانییەكان بچنە نێو لیبیا و 
سووریاوە بە ئامانجی ڕزگاركردنی شۆڕشە 
و  پاسا  و  شرۆڤە  بێ  بە  جەماوەرییەكان، 
هێنانەوەی تیۆرسێنان بەرانبەر بەو جیاوازییە 

توندەی نێوان هەردوو هەڵوێستەكە.
ئەو  دیاریكردنی  كۆڵینەوەیە  لەم  ئامانج 
پراكتیكانە نییە، بەڵكوو ئاماژە دەدات بەوەی 
ئەو جۆرە كردەوانە فرە ڕوون  و ئاشكران لە 
»كۆمەڵگەی پاش شۆڕشدا«. چەندین تەوژم 
دۆخی  نێوەخنی  لە  كەسایەتیی  و  ڕەوت  و 
كە  كردوە  وایان  پراكتیكی  پیادەی  ئیسالمیدا 
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تیۆریی  بەرهەمهێنانی  لەگەڵ  ناكەوێت  ڕێك 
بدات،  پێ  هەواڵمان  ئەوەی  وەك  پێشوویان، 
كتوپڕ  وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك��ی  نزیكیی  ب���ارەی  ل��ە 
تا  تەنانەت  بابەتانە،  ئەو  تیۆریزەكردنی  لە 
سەر  لە  پراكتیكی  پیادەی  لەگەڵ  ڕێكەوتنی 

ئەرزی واقیعدا.
پێشینەیەتیی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ق��س��ەك��ردن 
پراكتیكەكان بەر لە تیۆریزەكردن، ناكاتە ڕاڤەی 
»ژێ��رخ��ان،  مێژوو  بۆ  ماركسیزم  جەدەلیی 
ڕاڤەیەكە  ئەمە  دەك��ات«.  دروس��ت  سەرخان 
كاریگەری  لە  تر  ئاستێكی  بە  دەدات  ئاماژە 
و ف��ی��ك��رس��ازی، پ��ەی��وەس��ت ب��ە ب��ون��ی��ات��ەوە 
وەختێكدا  ل��ە  كۆمەاڵیەتی،  گ��ۆڕان��ی  ن���ەوەك 
كاریگەریی  قەبارەی  بە  دەدەی��ن  ئاماژە  ئێمە 
لە  كۆمەاڵیەتی  و  ئاوێتەبوونی سیاسی  پێكڕا 
لە  تێگەییشتن  و  حكومەكان  جێبەجێكردنی 

مەبەستەكانی شەریعەت. 
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ئیسالمگەرایی و ئالوودەبوونیان
بە بازاڕی دێموكراسی

فەزای  بە  تێكەڵ  كەمتازۆر  ئیسالمییەكان 
ناتوانین  بەڵگەنەویستە،  دەب��ن.  دیموكراسی 
ل��ە ب����ارەی ت��اق��ە ق���ەوارەی���ەك���ەوە ك��ە نێوی 
»ئیسالمییەكانە« بدوێین تا پاشتر سروشتی 
هەڵوێستیان لە بارەی شۆڕشە عەرەبییەكانەوە 
هەیە  بەرفراوان  ڕووبەرێكی  بكەین.  بەراورد 



ئۆلیڤەر ڕوا 90

ف��ەزای  ل��ە  سیاسی  و  فیكری  ج��ی��اوازی��ی  ل��ە 
ئیسالمیدا، هەمدیسان چەندین تەوژم و گروپ  
و پارتی سیاسی دەكەونە سەر »ڕاستەهێڵی 
چەپی  و  نێوەند  پێگەی  لە  كۆنسێرڤەتیزم« 
هەڵوێستیان  ئ��ی��خ��وان«،  پ��اش  و  »ئ��ی��خ��وان 
جیاواز و تایبەتمەندە لە هەڵوێستی ئیسالمییە 
بە  سەلەفییەكان  »تەوژمە  كۆنسێرڤەتیڤەكان 
هەموو شێوەكانیەوە«. هەڵوێستی كۆمەڵەكانی 
كە  ئیسالمییەكان  ب��زووت��ن��ەوە  و  ئ��ی��خ��وان 
چ���وارچ���ێ���وە س��ون��ن��ەت��ی��ی��ەك��ەی ئ��ی��خ��وان��ی��ان 
تێپەڕاندوە وەك )داد و گەشەپێدانی توركی و 
مەغریبی، نەهزەی تونسی، وەسەتی میسری، 
فەرهەنگی  ب���ژاردەی  ژم��ارەی��ەك  س��ەرب��اری 
فرە  هەڵوێستێكی  هەمیشە  گچكە(،  گروپی  و 
ڕوون  و ئاشكرایان هەیە لە ئاست قبوڵكردنی 
هەروەها  مەدەنی،  كۆمەڵگەی  و  دیموكراسی 
تێڕوانینیان  ئاست  لە  پێشكەوتووترن  ف��رە 

بەرانبەر بە شۆڕش.
نێوان سیستمی  لە  تەماس  قۆناغی  یەكەم 
سەدەی  لە  ئیسالمی  فیكری  و  دیموكراسی 
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نۆزدەدا ڕووی دا، لە الیەكەوە، یەكەم نێردەی 
ڕووی  خوێندن  مەبەستی  ب��ە  خوێندكاری 
نێرراوەكان  ئاكامیشدا  لە  ك��رد،  خۆرئاوا  لە 
-پاشتر بوون بە بژاردەی فیكری و سیاسی– 
لە  دیموكراسی  سیستمی  ل��ە  نزیكبوونەوە 
پێكهاتندایە.  قۆناغی  لە  ئێستایش  تا  خۆرئاوا، 
دێتە  كۆڵۆنیالیزم  قۆناغی  ت��رەوە  الیەكی  لە 
پ��ێ��ش ك��ە ی��ەك��ەم پ��ەرل��ەم��ان��ی ل��ە دەوڵ��ەت��ە 
و  میسر  لە  ك��ردەوە،  كۆڵۆنیالیزەكراوەكاندا 
عێراق...  و  سووریا  و  جەزائیر  و  مەغریب 
دیسانەوە یەكەمین پارتی سیاسی لە كۆمەڵگەی 
س��ی��اس��ی��ی ع��ەرەب��ی��دا پ��ێ��ك ه���ات. دەوڵ��ەت��ی 
عوسمانی – لە هەمان وەختدا – پەرلەمانێكی 
ئەو  درێژاییی  بە  دام��ەزران��د.  هەڵبژێرراوی 
قۆناغە )واتە هەر لە کۆتاییی سەدەی نۆزدەوە 
سیستمی  بیستەم(،  س��ەدەی  سەرەتاكانی  تا 
دی��م��وك��راس��ی ی��اخ��ود »م��ەش��روت��ەخ��وازی« 
وەك ئ����ەوەی ن��ێ��وی ب��ە س����ەردا ب����ڕاوە( لە 
فیكری  سێمبولەكانی  و  شەریعەتناس  الیەن 
بەرگرییەك  هیچ  دووچ����اری  ئیسالمییەوە 
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نەهاتەوە، بەڵكوو زۆر كەسایەتیی میحوەریی 
لە فیكری ئیسالمیدا - وەك حەسەن ئەلبەننا 
دەستووریی  پەرلەمانی  سیستمی  وابوە  پێی 
ئیسالمەوە  لە  سیاسیین  سیستمی  نزیكترین 
-وێڕای هەڵوێستی نەرێنیی بەرانبەر بە پارتە 
سیاسییەكان– لە ڕاستیدا سیستمی پەرلەمانی 
پێیەی  ب���ەو  ك�����راوە،  ق��ب��وڵ  دی��م��وك��راس��ی��ی 
میكانیزمن بۆ هەڵبژاردن  و گوزارشتكردن لە 

ئیرادەی نەتەوە.
پەرلەمانیی  سیستمی  قبوڵكردنی  ب��ەاڵم 
دیموكراسی لەو قۆناغە بەرایییەدا و بەو شێوە 
پەنهانییە، هیچ دەرەنجامێكی تیۆریزەی فیقهی 
و فیكریی بەرفراوانی لێ نەکەوتەوە سەبارەت 
بە سروشتی پەیوەندیی سیستمی دیموكراسی 
یاخود  كۆڵینەوەیەك  هیچ  شەریعەتەوە.  بە 
كتێبێكی ئەوتۆ دەرنەكرا كە باس لە پەیوەندیی 
دیموكراسیەت بكات بە شەریعەتەوە، هەروەها 
ڕووبەرەكانی پێكڕاگەییشتن و جیابوونەوەیان 
پێش  پراكتیكیی  قبوڵكردنێكی  )ئ��ەم��ەی��ش 

تیۆریزەكردنە(.
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لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەم  و پاشتر لە 
حەفتا و هەشتاكاندا، هەندێك ڕەخنە و پرسیار 
پێكڕاهاتنەوەی  بە  سەبارەت  ك��ران  پێشنیار 
دیموكراسیەت لەگەڵ ئیسالمدا. حیزبی تەحریر 
كۆمەڵە  ئەو  پێشنیاركردنی  یەكەمینەكانی  لە 
بەاڵم  بابەتە،  بەم  سەبارەت  ب��وون  ڕەخنانە 
پاشتر بەربەرباڵوترینیان لە جیهانی عەرەبیدا 
بە  تەوژمێكدا  لە  قۆناغەدا  ئەو  م��اوەی  لە  و 
ئ��اش��ك��را گ��ەش��ە دەك���ات ئ��ەوی��ش »ت��ەوژم��ی 

سەلەفییە«.
هەندێك  لە  سەلەفی  تەوژمی  ڕەخنەكانی 
پێیان  دەگرێت،  سەرچاوە  شەرعییەوە  دەقی 
دیموكراسیدا  سیستمی  بیرۆكەی  لەگەڵ  وایە 
دژی��ەك��ە، س��ەرب��اری ئ��ام��ادەب��وون��ی ڕوون  و 
مێژووی  لە  سیاسی  ئەزموونی  لە  ئاشكرای 
ئیسالمیدا، دیارترینی ئەو ڕەخنانەیش ئەمانەن:
دی����م����وك����راس����ی����ەت ب���ەره���ەم���ێ���ك���ی   .1
ڕۆژائاوایییە و هیچ جۆرە پەیوەندییەكی نییە 

بە كەلتووری سیاسیی ئیسالمییەوە.
2. ئەم بەرهەمە خۆرئاوایییە لە بنەڕەتدا لە 
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بوە،  پایەدار  گەل  دەسەاڵتی  پرەنسیپی  سەر 
لە وەختێكدا دەسەاڵت لە ئیسالمدا شەریعەتە 

نەوەك گەل.
و  ب��ڕی��ار  خۆرئاوایییە  بەرهەمە  ئ��ەم   .3
هەموو  مافی  دەكاتە  دەسەاڵتدار  هەڵبژاردنی 
هەوەسبازان،  ساڵحان،  ن��ەزان،  زان��ا،  خەڵكی: 
سیستمی  ه��ەرچ��ی  وەك��ی��ەك.  بیدعەچییان 
ئەهلی  دەس��ت��ی  ل��ە  ب��ڕی��ارەك��ە  ئیسالمییە، 

هاوپەیمانیی و چارەسەریدایە.
4. ب���ڕی���اری گ���ەل ل���ە دی��م��وك��راس��ی��ەت��دا 
دەگەڕێتەوە بۆ دەسەاڵتی جێبەجێكردن، بەاڵم 
بڕیاری شوورا لە ئیسالمدا ئاگاداركردنەوەیە 

نەوەك پابەندبوون.
5. دیموكراسیەت تەشریعی ئۆپۆزسیۆن لە 
خۆ دەگرێت بۆ وەلی ئەمران، تەنانەت ئەگەر 
ئیسالم  وەختێكدا  لە  بکەن،  چاكەیش  ك��اری 
فەرمانمان پێ دەكات گوێڕایەڵ بین لە كاری 

باشەدا. 
وێڕای چەندین ڕەخنەی تر، دەیان كتێب و 
كۆڵینەوە و فەتوا دەرچوون كە لە نێوەرۆكدا 
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بەو  دەك��ەن��ەوە،  ڕەت  دیموكراسی  سیستمی 
دژیەكە.  شەریعەتدا  بنەماكانی  لەگەڵ  پێیەی 
بەڵگەی  چەندین  كە  ڕەخنانەوە  ئەو  هۆی  بە 
لە دەقە شەرعییەكاندا هێناوەتەوە، ڕووبەری 
»م��ەش��روع��ی��ەت��ی  ب��ە  س���ەب���ارەت  گفتوگۆكە 
قاڵبی  نێو  دەچێتە  دیموكراسی«  سیستمی 
ڕەتكردنەوەیەدا،  ئەم  بەرانبەر  لە  تیۆریزەوە. 
بیریارە  و  ش��ەرع��ن��اس   گفتوگۆی  ه��ەن��دێ��ك 
ئیسالمییەكان لە دووتوێی كتێب و كۆڵینەوەدا 
ئەو  شوێنی  دەدەن  ه���ەوڵ  ك��ە  دەرچ����وون 
گفتوگۆكردن  و،  هەڵبوەشێننەوە  ڕەخنانە 
ئامانجی  بە  شەرعییەكان  دەقە  بە  سەبارەت 
سووربوون لە سەر شەرعیەتی دیموكراسی. 
شیكارییەكی  لە  بوو  هاریكار  مشتومڕە  ئەم 
پەیوەندیی  بابەتی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ورد  ف��رە 
ش��ەری��ع��ەت��ەوە،  ب��ە  دی��م��وك��راس��ی  سیستمی 
سەرباری سروشتی گەنگەشەكردن سەبارەت 
بە گرفتی شێوەی دەسەاڵت لە ئیسالمدا، ئیتر 
هەر دوو الیەنەكە تێگەییشتن و ڕەخنەكانیان 

پەرە پێ دەدەن.
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ڕوووەرگێڕانیی ئیسالمییەكان
بە شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی

هێزێكی  ئیسالمییەكان  ن��زی��ك  ت��ا  دوور 
دەكرێت  شۆڕشەكان.  بە  نەبوون  ب���اوەڕدار 
ق���س���ەك���ردن س����ەب����ارەت ب����ە  ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی 
و  عەرەبی  بەهاری  ب��ارەی  لە  ئیسالمییەكان 
بۆ  ئیسالمیدا  نێوخۆی  لە  دەرهاویشتەكانی 
دوو ئاست دابەش بكەین، یەكەم: گروپەكانی 
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پاش  بزووتنەوەكانی  و  موسلمین  ئیخوان 
ئیخوان، دوەم: گروپە سەلەفییەكان.

سروشتی  ئاشكرایە  یەكەمدا:  ئاستی  لە 
پێكهاتەییی ئەو گروپانە كە پشت دەبەستێت 
ب���ە پ��������ەروەردەی ل���ەس���ەرخ���ۆ و ه��ێ��واش  
بنجداكوتینی  و،  پ��ل��ەب��ەپ��ل��ە  ڕی��ف��ۆرم��ی  و، 
بەرەنگاربوونەوەی  بەرانبەر  لە  خۆڕاگرییان 
ستەمكاریی دەسەاڵت لە ڕێگەی پێشخستنی 
بە  دانبەخۆداگرتن  و  ئارامگرتن  بەهاكانی 
نێوەندەكانیدا  لە  »كارێكە  ستەمكاریدا  سەر 
بەرانبەر  چەسپاندوە  توندی  ڕەتكردنەوەی 
ب��ە پ��ەن��اب��ردن ب��ۆ ت��ون��دوت��ی��ژی، ه��ەر چەند 
ئ��ەم��ان��ە  ب���ێ���ت«،  ت��ون��دت��ر  زۆر  و  س���ت���ەم 
عەقڵی  و  بڕیار   فەرمانگەكانی  فاكتەرێكن 
ك��ردوە  وای  گروپانە  ئ��ەو  دەستەجەمعیی 
ستەمی  ئاكامەكانی  هەڵمژینی  لە  بن  بەتوانا 
لە  بێتوانان  ئەمەیشدا  لەگەڵ  بەاڵم  سیاسی، 
گۆڕانی  چركەساتی  لە  دەستپێشخەریكردن 
زۆرب��ەی  كە  ك��رد  وای  ئەمەیش  ڕیشەییدا، 
ئ��ام��ب��ازی  ئیسالمییەكان  پ��ارت��ە  و  گ���روپ  
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حاڵەتی شڵەژان و ڕاڕایی ببن لە مامەڵكردن 
قەومانی  هەاڵیسانی  چركەساتەكانی  لەگەڵ 

شۆڕشگێڕی.
لە میسر، وێرای ئەوەی كۆمەڵەی ئیخوان 
موسلمین بە سەركردە و گەنجانیەوە زۆرترین 
بەر  سیاسییان  سیستمی  ستەمی  پریشكی 
هەڵوێستیان  قوربانی، كەچی  بوونە  و  كەوت  
دوەم/یەنایەر  كانوونی  25ی  ڕاگەیاندنی  لە 
لێوانڕێژ  گ��ۆڕان،  دەستپێكردنی  چركەساتی 
بوو لە ڕاڕایی  و شپرزەیی. لێدوانی زارەکییان 
دا و خ��ۆی��ان پ��اراس��ت ل��ە ب��ەش��داری��ك��ردن لە 
خۆپیشاندنەكاندا، هەندێكی تریان ڕایان گەیاند، 
بەشداریكردن  ب��ۆ  ن��ەك��راون  بانگهێشت  ك��ە 
و ه��ەن��وك��ە ل��ە ه��ەل��وم��ەرج��ەك��ە دەك��ۆڵ��ن��ەوە، 
سێیەمیان ڕایان گەیاند كە بەشداریكردنیان لە 
ڕێگەی هەندێك لە سەركردەكانیانەوە دەبێت، 
ڕێگرییان كرد لە بەشداریی گەنجانی ئیخوان 
سازدانی  و  سەرشەقام  چوونە  لە  موسلمین 
خۆپیشاندان و، داوایان لێ نەكردن بەشداریی 

بكەن لە ناڕەزایییەكاندا«.
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ه����ەر چ���ی پ���ەی���وەس���ت���ە ب���ە ب��ەی��ان��ن��ام��ە 
هەڵوێستی  لەگەڵ  هاوكاتە  ن��ووس��راوەك��ان، 
ك��ۆم��ەڵ��ەی ئ��ی��خ��وان ل��ەگ��ەڵ ه��ەن��دێ��ك پارتی 
هەماهەنگیی  بە  تۆمەتبارن  كە  ئۆپۆزسیۆن 
لەگەڵ دەسەاڵتدا »وەفد، تەجەموع و ناسریی« 
ل��ە س��ەر واژۆن��ەك��ردن��ی ب��ەی��ان��ن��ام��ەی هێزە 
سیاسییەكان لە ڕۆژی 21ی كانوونی دوەم/
یەنایەر دەرچوە »ئەو بەیاننامەیە كە تێیدا داوا 
خۆپیشاندانەكانی  لە  بكرێت  بەشداریی  كرا 
ڕۆژی تووڕەیی«. كەچی بەیاننامەكە لە الیەن 
و  پارت  و  سیاسییەكان  ڕێكخراوە  زۆرینەی 
هەندێك سێمبولی  و  گەنجان  بزووتنەوەكانی 

سیاسیی واژۆ كرا، وەك محەمەد بەرادعی.
ئیخوان چەند  كۆمەڵەی  ترەوە،  الیەكی  لە 
بەیاننامەیەكی سیایییان لە پێش 25ی یەنایەردا 
باڵو كردەوە، لە ڕۆژی 19ی كانوونی دوەم/
بەیاننامەیەكیان  موسلمین  ئیخوان  یەنایەر، 
باڵو كردەوە تێیدا قسە لە سەر ڕووداوەكانی 
میسر  دەسەاڵتی  لە  داوای��ان  كرابوو،  تونس 
كرد، چاكسازیی بکات كە خۆی لەم بڕگانەدا 
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دەبینێتەوە: هەڵوەشاندنەوەی باری نائاسایی، 
ئەنجامدانی  پ��ەرل��ەم��ان،  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی 
23ی  ل��ە ڕۆژی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی دەس��ت��ووری. 
كانوونی دوەم/یەنایەردا- واتە پێش دوو ڕۆژ 
لە خۆپیشاندانەكانی ڕۆژی تووڕەیی، ئیخوان 
باس  تێیدا  ك��ردەوە،  باڵو  تری  بەیاننامەیەكی 
كادیرانی  لەگەڵ  كرابوو  ئەمنی  مامەڵەی  لە 
ئیخوان لە پاش 19ی كانوونی دوەم/یەنایەر، 
جەخت كرابوەوە لە سەر خواستی چاكسازی 
كە پێشتر ڕاگەیانرابوو، بەاڵم بەیاننامەكە هیچ 
بە  س��ەب��ارەت  نەگرتبوو  خۆ  لە  ئاماژەیەكی 

خۆپیشاندانەكانی ڕۆژی تووڕەیی.
پێش  لە  كە  موسلمین  ئیخوان  هەڵوێستی 
خۆپیشاندانەكانی ڕۆژی تووڕەییدا ڕاڕا بوون، 
یەنایەر  25ی  شۆڕشی  پاش  بەیاننامەكانی 
هەڵسەنگاندنی  لە  توانایان  بۆ  ب��وون  ئاماژە 
دی��م��ەن��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی، ك��ە وەخ���ت ب��وو لە 
لە  ئ��ی��خ��وان  ك��ۆم��ەڵ��ەی  هەاڵیسێت.  م��ی��س��ردا 
بەیاننامەیەكی  دوەم/یەنایەر  كانوونی  26ی 
ب��اڵو ك����ردەوە، ج��ەخ��ت ك���راب���وەوە ل��ە سەر 
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ڕەوایەتیی خوپێشاندانەكانی ڕۆژی تووڕەیی، 
گەل  لە  بەشێكە  ئیخوان  كە  بەوەی  هەروەها 
خۆپیشادانە،  ل��ەو  بێت  ب��ەش��دار  دەب��ێ��ت  و، 
جێبەجێكردنی  ب��ە  داواك��اری��ی��ەك��ان��ی  ب���ەاڵم 
پێدا–  ئ��ام��اژەم��ان  –پێشتر  چاكسازییەكان 
پێیان  هەندێكیان  ئەگەر  كرابوەوە،  دووب��ارە 
دیمەنی شۆڕشگێڕیی  ڕووخسارەكانی  وابێت 
ڕوون  یەنایەردا  25ی  ڕۆژی  لە  میسردا  لە 
ن��ەب��وە، ئ���ەوا دی��م��ەن��ەك��ە ل��ە پ��اش جومعەی 
یەكالكەرەوە  ی��ەن��ای��ەردا  28ی  لە  ت��ووڕەی��ی 
بوو. فرە ڕوون و ئاشكرا بوو كە كۆمەڵگەی 
شۆڕشگێڕییدا  ج���وواڵن���ەوەی  ل��ە  میسریی 
دەژیا، نەوەك دەربڕینی ناڕەزایی و خواستی 
كە  ب����وەوە  ه��ەم��دی��س��ان ڕوون  چ��اك��س��ازی. 
سەقفی ئەو خواستانەی كە بەرز كرابوونەوە 
نەبوو  كەمتر  شۆڕشگێڕییەكاندا،  مەیدانە  لە 
لە »ڕووخاندنی سیستم و س��ەرۆك«، بەاڵم 
كن  ل��ە  خواستەكان  سەقفی  ب��ەران��ب��ەردا،  ل��ە 
بەیاننامەكەی  لە ڕێگەی  ئیخوان موسلمین – 
ڕۆژی 29ی كانوونی دوەم/یەنایەر- هەر لە 
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پێشوودا خولی  چوارچێوەی چاكسازییەكانی 
دام��ەزران��دن��ی  پێویستیی  ل��ەگ��ەڵ  دەخ����وارد، 
حكوومەتی ئینتیقالی بە بێ بەشداریی حیزبی 
بێ   ب��ە  ه��ەروەه��ا  دەس���ەاڵت���دار،  نیشتیمانیی 
س��ەرۆك،  و  سیستم  ڕووخاندنی  نێوبردنی 
هەمدیسان لە بەیاننامە فەرمییەكانی ئیخواندا 
31ی  دووش���ەم���م���ە  ڕۆژی  ل�����ەوەی  ج��گ��ە 
كانوونی دوەم/یەنایەر داواكاریی ڕووخاندنی 
سیستمیان تێدا نەبوو، بە هیچ كلۆجێك چەمكی 
ڕووخاندنیان بە كار نەهێنا كە لە مەیدانەكانی 
شۆڕشدا چەمكێكی سەرەكیی بەرزكراوە بوو، 
بەڵكوو چەمكی وازهێنانیان بە كار هێنا. لەو 
ناڕەزایییە  بەردەوامیی  داوای  بەیاننامەیەدا 
بە  سیستمەكە  ت��ا  ك��رد  جەماوەرییەكانیان 
دەس���ەاڵت  و س��ەرۆك و حیزب  و وەزی��ر  و 
بەیاننامەكانی  دەه��ێ��ن��ن.  واز  پ��ەرل��ەم��ان��ەوە 
لە  دەهێنا  كار  بە  ڕاپەڕینیان  ئیخوان چەمكی 
هیچ  بە  دۆخی شۆڕشگێڕی.  بە  ئاماژەدانیان 
كار  ب��ە  ش��ێ��وەی��ەك چەمكی »ش���ۆڕش«ی���ان 
شوبات.  2ی  بەیاننامەكەی  لە  جگە  نەهێنا 
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سەرلەنوێ  ڕاڕایی  و شڵەژانەكە ڕوون بوەوە 
وەرچ��ەرخ��ان��ی  ق��ەب��ارەی  هەڵسەنگاندنی  ل��ە 
هەروەها  و،  دەژی��ا  تێیدا  میسر  كە  سیاسی 
سروشتی دیمەنی شۆڕشگێڕی لە مەیدانەكاندا 
جێگری  داوەتنامەكەی  قبوڵكردنی  ڕێگەی  لە 
سەرۆك عومەر سلێمان بۆ گفتوگۆ لە ڕۆژی 

4ی شوبات لە الیەن ئیخوان موسلیمینەوە.
ئیخوان   هەڵوێستەكانی  دیاریكردنەی  ئەم 
ئەو  شۆڕشدا،  سەرەتای  لە  بەیاننامەكانی  و 
ڕاستییە ڕەت ناكەنەوە كە كادیرانی ئیخوان بە 
ڕێژەیەكی زۆر بەشدارییان لە خۆپیشانەكاندا 
كرد، هەروەها ڕۆڵیكی مێژووییان لە پاراستنی 
2ی  ل��ە  جمل«  »موقعە  ڕۆژی  ل��ە  ش��ۆڕش 

شوبات گێڕا.
ئامانج لەم دیاریكردنە ئاماژەدانە بە توانای 
لە  ئیخواندا  نێوخۆی  لە  بیركردنەوە  عەقڵی 
شۆڕشگێڕییەكە،  قەومانە  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
پێویستیی  زی��ات��ر  ت��ر  الیەنەكانی  ه��ەم��وو  ل��ە 
شێوە  توندترین  ب��ە  پێیەی  ب��ەو  ب��وو،  بەمە 
ڕووبەڕووی ستەم و زۆر دەبوەوە، هەروەها 



105شكستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

لە هەموویشیان زیاتر سوومەند دەبوو لەمە 
پێیەی  بەو  دیموكراسی  وەرچەرخانی  لە  و 

گەورەترین پێكهاتەی سیاسی بوو لە میسر.
ل���ە پ����اش ڕووخ���ان���دن���ی س��ی��س��ت��م��ەك��ە و 
ئیخوان  س���ەرۆك،  دەس��ت��ل��ەك��ارك��ێ��ش��ان��ەوەی 
بەرفراوان  ڕووبەرێكی  نێو  چوونە  موسلمین 
لە گەنگەشەكردن لە بارەی ئەدای سیاسییان 
و ئ��ەول��ەوی��ات��ی ق��ۆن��اغ��ەك��ە، ه���ەروەه���ا لە 
ش��ۆڕش   گەنجانی  ل��ەگ��ەڵ  م��ام��ەڵ��ەی  ب���ارەی 
پێشخستنی  و  س��ەرب��ازی  ئەنجوومەنی  و 
دەستكەوتی  ی��ا  نیشتیمانی  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
ح��ی��زب��ی، دی��س��ان��ەوە ب��ەش��داری��ن��ەك��ردن��ی لە 
بانگەواز بۆ خۆپیشاندانی ملیۆنی بە ئامانجی 
سەربازی  ئەنجوومەنی  سەر  خستنە  فشار 
ش��ۆڕش.  خواستەكانی  بەدیهێنانی  پێناو  لە 
نەیارە سیاسییەكان پیادەی شێواندنی وێنەی 
ڕاگەیاندنی  هۆیەكانی  دەك���رد،  ئیخوانیان 
لە  هەبوو  نەرێنییان  هەڵوێستی  پێشوەخت 
بەرانبەریاندا، ئەمەیش لە ژێر سێبەری الوازیی 
هۆیەكانی ڕاگەیاندنی ئیخوان لە سەر ئاستی 
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میكانیزمەكان یاخود ئاستی گوتاری میدیایی 
و هەڵبژاردنی ئەو سەركردانەی كە بە ناوی 

ئیخوانەوە قسانیان دەكرد.
لە  جیاوازییانە  و  گەنگەشە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 
ئ��ەن��دازەگ��ی��ری��ی��ك��ردن ب��ۆ ئ��ەول��ەوی��ەت��ەك��ان، 
دەرگای خستە سەرپشت لە بەردەم چەندین 
نێو  لە  جیابوونەوە  و  كەرتبوون   حاڵەتی 
ڕیزی  لە  حاڵەتانە  ل��ەو  هەندێك  ئیخواندا، 
هەروەها  ك��را،  تۆمار  ڕێبەرانیدا  یەكەمی 
ئەندامە مێژووییەكانی لە نووسینگەی ئیرشاد 
لەوانە: عەبدولمونعیم ئەبوولفتووح كاندیدی 
ئەمەیشدا  پ��اڵ  ل��ە  میسر،  س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی 
و  جیابوونەوە  ئیخوان  گەنجی  كۆمەڵێك 
و  هەڵبژاردنەوە  هەڵمەتەكانی  نێو  چوونە 
پێشتر  ئەبوولفتووح دەكرد،  بۆ  بانگەشەیان 
جێگری مورشید محەمەد حەبیب جیا بوەوە. 
لەوانە:  دیارەكانیان،  ڕێبەرە  لە  تر  هێزێكی 
حیزبی  )پ��اش��ت��ر  و  زەع��ف��ەران��ی  ئیبراهیم 
محەمەد  داود،  خالید  دام��ەزران��د(،  نەهزەی 
ه��ەی��ك��ەل و ع��ەب��دول��م��ەج��ی��د دی���ب )ئ��ەم��ان��ە 
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سەرباری  دام��ەزران��د(  ڕی��ادە-ی��ان  حیزبی 
گەنجی  ڕێبەری  ژمارەیەك  جیابوونەوەی 
محەمەد  و  لوتفی  »ئیسالم  لەوانە:  ئیخوان 
قەساس )بە دەستپێشخەریی خۆیان، ئەمانە 
25ی  ڕێكخەری شۆڕشی  پێشەنگەكانی  لە 
ئەنجوومەنی  ئ��ەن��دام��ی  و  ب���وون   ی��ەن��ای��ەر 
محەمەد  هەروەها  بوون،  شۆڕش  گەنجانی 
عەبباسی، عەلی موشد، ئەحمەد عەبدولجەواد  
نێو  گەنجەكانی  ڕێ��ب��ەرە  و  ن��ووس��ەران  و 
زان��ك��ۆك��ان: ئ��ەوان��ەی كە ب��ەش��دار ب��وون لە 

دامەزراندنی پارتی تەوژمی میسری.
وێڕای ئەم زنجیرە كەرتبوون و جیابوونەوەیە 
زەمەنیی  ماوەیەكی  لە  موسلمین  ئیخوان  لە 
كورتدا. كاریگەرییەكی ئەوتۆی نەبوو لە سەر 
هەڵبژاردنەكانی  لە  ڕەسیدی  و  هاوبەستەگی 
ئێستادا، ئەمەیش ئاماژە بەوە دەدات، ئیخوان 
توانای هاوبەستەگیی هەیە لە چركەساتەكانی 
چۆرتم و ناڕەحەتی و كۆستەكاندا، پتر لەوەی 
دەتوانێت بیکات لە چركەساتەكانی كرانەوە و 
ئازادیدا. ئەمەیش دەیكات بە سەنگی مەحەكی 
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ڕاستەقینە لە ئاییندەدا بە ئامانجی چەسپاندنی 
قودرەتی لە سەر چاكسازی فیكری و هەیكەلی 
لە نێوخۆی ئیخواندا و، هەروەها بەڵگەهێنانەوە 
ڕێبەرە  و  كادیر  لە  پارێزگاریكردن  سەر  لە 

پێشكەوتوە بەتواناكانی ناو ڕیزەكانی.
ی��ەم��ەن، ج��وواڵن��ەوەی ئیسالمی  ب��ەاڵم لە 
بۆ  یەمەنیی  ل��ە »گ��ردب��وون��ەوەی  ك��ە خ��ۆی 
چاكسازییدا« دەبینێتەوە بە شێوەیەكی ڕێژەیی، 
باڵوبوونەوەی  و  كار  گ��ەورەی  ڕووبەرێكی 
بەو  بكرێت  ب���ەراورد  ئەگەر  گ��رت��وە،  خۆ  لە 
تر  ئیسالمییەكانی  جوواڵنەوە  كە  ڕووبەرەی 
لە  هەندێك  ك��ردوە،  داگیری  ت��ردا  واڵتانی  لە 
سێمبولی گردبوونەوەی چاكسازی بۆ ماوەی 
بوون،  دەسەاڵت  الیەنەكانی  لە  چەندین ساڵ 
لە هەمان كاتیشدا گردبوونەوەكە قەوارەیەكی 
گ��ردب��وون��ەوەی  نێو  ل��ە  گ��ەورەی��ە  سیاسیی 
پارتەكانی »اللقا و المشترك«ی ئۆپۆزسیۆن.

تونس  لە  عەرەبییەكان  شۆڕشە  كە  بۆیە 
نێوەندی  هەڵگیرسا،  میسردا  ل��ە  پاشتر  و 
دەستی  ی��ەم��ەن  ل��ە  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن  سیاسیی 
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»گۆڕانی  پرسیاری  پێشنیاركردنی  بە  ك��رد 
ڕیشەیی« بۆ دەسەاڵت، ڕوون و ئاشكرا بوو 
كە گردبوونەوەكەی چاكسازی فرە پەرۆشی 
پارتە  لەگەڵ  بوو  باش  پێیان  نەبوو،  شۆڕش 
»اللقا  ل��ە  ئۆپۆزسیۆن  ت��ری  سیاسییەکانی 
خواستە  داڕش��ت��ن��ی  س��ەر  ل��ە  المشترك«  و 
ڕێك  دەسەاڵتدا  بەرانبەر  لە  سیاسییەكانیان 
هەندێك  سیاسییەكانیان  خواستە  ب��ك��ەون، 
گەرەنتیی لە خۆ دەگرت، سەرباری چاكسازیی 
م��ی��رات��گ��ری��ی  ل��ە  گ����ەورە وەك »ب��ەرگ��رت��ن 
سیاسیی، كۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی سەرۆك- 
سەرۆكایەتییەكەی  م��اوەی  كۆتاییهاتنی  بە 
هەروەها   ،2013 ئەیلوول/سێپتەمبەری  لە 
چەندین چاكسازیی دەستووریی تر.. لە پێناو 
ئامانجی  ب��ە  دەس����ەاڵت  خستنەسەر  ف��ش��ار 
داوای  ب��ۆی��ە  خ��واس��ت��ان��ە،  ئ���ەو  بەدیهێنانی 
سازدانی ڕێپێوانی جەماوەری و خۆپیشاندانی 

لە چەندین شاری یەمەندا كرد.
دەوڵەتە  سەرجەم  شێوەی  هەمان  بە  بەاڵم 
ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ان��ی ت���ر، گ��ەن��ج��ان��ی س��ەرب��ەخ��ۆ لە 
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لە  یەمەن دەستیان كرد بە كاری شۆڕشگێڕی 
شەوەی  ئەو   - شوبات/فێبرایەر  11ی  ڕۆژی 
دەسەاڵت  دەستبەرداری  میسری  سەرۆكی  كە 
كرد.  خۆپیشاندانیان  تەعز  ش��اری  لە   – ب��وو 
ناڕەزایییەكانی ئەو ڕۆژە خۆڕسکی/عفوی بوون، 
گەنجان لەو ڕۆژەدا مانگرتنی كراوەیان ڕێكخست، 
هەر لە یەكەم هەنگاوەوە خواستەكانیان لە تاقە 
خواستێكدا كورت كردەوە: ڕووخاندنی سیستم.

پێكداهەڵپژانی  مانگرتنانەدا  ئەو  ئاكامی  لە 
بوە  ئەمەیش  دا،  لەگەڵ دەسەاڵتدا ڕووی  توند 
مایەی گواستنەوەی خۆپیشاندان و مانگرتنەكان 
بەرەو سەنعای پایتەخت لە ڕۆژی هەینی 18ی 
شوبات، واتە لە پاش یەك هەفتە لە هەاڵیسان  
بەرانبەر  تەعز،  ش��اری  لە  ش��ۆڕش  بڵێسەی  و 
یەمەن،  هەاڵیساوەی  دیمەنە شۆڕشگێڕییە  بەم 
23ی  ڕۆژی  لە  المشترك«  و  پارتەكانی«اللقا 
جوواڵنەوە  ل��ەو  بەشدارییان  بڕیاری  شوبات 
و  پارتانە  ئ��ەو  ئاكامدا  لە  دا،  شۆڕشگێڕییەدا 
بوونە  چاكسازی«  »گردبوونەوەی  بەتایبەت 
پ��ای��ەی��ەك��ی ب��ەه��ێ��ز ب��ۆ ش��ۆڕش��ی ی��ەم��ەن��ی، بە 
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ه��ۆی درێ��ژب��وون��ەوەی ج��ەم��اوەری و توانای 
ل��ە گ���ردك���ردن���ەوەدا، ب���ەاڵم ك��ۆی ئ��ەو پارتانە 
خواستەكانی  لە  ب��وو  ج��ی��اواز  خواستەكانیان 
چاكسازیی  گردبوونەوەی  ش��ۆڕش.  گەنجانی 
داوای دەستلەكاركێشانەوەی سەرۆكیان دەكرد، 
هەروەها گواستنەوەی دەسەاڵتەكانی بۆ جێگری 
هەڵبژاردنەكان،  س��ازدان��ی  كاتی  ت��ا  س���ەرۆك 
دەوڵ��ەت��ان��ی  ل��ە دەس��ت��پ��ێ��ش��خ��ەری��ی��ەك��ەی  وەك 
کەنداودا هاتبوو، گەنجانی شۆڕش داوایان كرد 
پێشوو  ڕژێمی  كەسایییەتییەكانی  سەرلەبەری 
الببرێن و دادگایی بكرێن، نەك بە تەنها سەرۆك.
گەشەپێدانی  و  داد  پ��ارت��ی  م��ەغ��ری��ب،  ل��ە 
بە  داب��ەش��ب��وون��ی  ب��ەرف��راوان��ت��ری��ن  ئیسالمی 
لە بڕیارە سیاسییەكاندا بە هۆی  بینی  خۆوە 
سەربەخۆكان  گەنجە  گروپگەلە  هەڵوێستی 
بەرفراوانەكان  خۆپیشاندانە  ڕێكخستنی  بە 
ڕۆژی  لە  مەغریبدا  شارەکانی  سەرجەم  لە 
20ی شوبات، ئامانج لێی داخوازیی سازدانی 
چ��اك��س��ازی��ی ڕی��ش��ەی��ی ل��ە دەس����ت����ووردا  و، 

دامەزراندنی پاشایەتیی پەرلەمانی بوو.
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كیران  ب��ن  ع��ەب��دول��اڵ  گشتی  ئ��ەم��ی��ن��داری 
لە  ناكات  بەشداری  پارتەكەیان  گەیاند،  ڕای 
خۆپیشاندانەكاندا، ژمارەیەكیش لە ڕێبەرەكانی 
بن  بڕیارەكەی  لە  ك��ردەوە  جەختیان  پارتەكە 
كیران بە بێ  گەڕانەوە بۆ دامەزراوەكانی حیزب 
لە  ئەنجوومەنە  ئەم  العامە«،  االمانە  »مجلس 
خۆپیشاندانەدا  ل��ەو  بەشداریكردن  بەرانبەر 
دابەش بوون، لەگەڵ ئەوەی هەندێك ئەندامی 
ئەنجوومەنەكە لەگەڵ هەڵوێستەكەی بن كیراندا 
بوو  ب��اش  پێیان  تریش  ئەندامەكانی  ب���وون، 
ڕاگەیاندنی  بێ   بە  بێت،  بێدەنگ  حیزبەكەیان 
هەموویشیانەوە  س��ەرەوەی  لە  بەشداریكردن 
ئ���ەم���ی���ن���داری گ��ش��ت��ی��ی پ��ێ��ش��وو، س���ەرۆك���ی 
ئەنجوومەنی نیشتیمانی لە حیزبدا سەعدەدین 
عوسمانی، لە وەختێكدا بەرەی سێیەمی ئەندامانی 
ئەنجوومەنەكە پێیان وابوو، پێویستە بەشداریی 
بكەن لە خۆپیشاندانەكاندا، لە سەرەتاوە یەكێك 
لە دیارترین ئەندامەكانی پارتی داد  و گەشەپێدان 
و، سەرۆكی فراكسیۆنی پەرلەمانیی حیزبەكە 
مافناس مستەفا ڕمێد، لەبەر ئەوەی ئەمینداری 
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گشتیی عەبدولاڵ بن كیران بە بێ  گەڕانەوە بۆ 
حیزبەكەیان  گەیاندبوو،  ڕای  ئەنجوومەنەكە 
بەشداری ناكات لە خۆپیشاندانەكاندا، مافناس 
مستەفا ڕمێد، عەبدولعەلی حەمیدەدین و، حەبیب 
شەوبانی و ڕێبەرانی تری پارتەكە بڕیاریان دا 
بەشداری بكەن لە خۆپیشاندانەكاندا، بە هۆی 
چەندین فاكتەرەوە كە لە بەیاننامەیەكدا باسیان 
كردبوو. پاشتر هەر سێكیان )ڕمێد، شەوبانی، 
حەمیدەدین( كە ئەندامی ئەنجوومەنەكە بوون 
دەستیان لە كار كێشایەوە، پاشتریش لە پاش 
بڕیارەكەیان  دەستبەرداری  هەفتەیەك  چەند 
لەبەر  هەروەها  ب��وون��ەوە،  پەشیمان  و  ب��وون 
ئەوەی عەبدولاڵ بن كیران ئەمینداری گشتیی 
حیزب فشاری خستە سەر گەنجانی پارتی داد  
گەنجی  ئەندامی  ه���ەزاران  كە  گەشەپێدان،  و 
لە خۆ دەگرت، وەختێك ڕای گەیاند، بەنیازن 
20ی  خۆپیشاندانەكانی  لە  بكەن  ب��ەش��داری 
شوبات/فێبرایەر. بەم هۆیەوە، گەنجانی پارتەكە 
خۆپیشاندانەكان  لە  پاشەكشەیان  سەرلەنوێ  

كرد.
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هەستابن  عەرەبییەكان  شۆڕشە  ئەگەر 
لەو  ستەمكاریی  میراتگریی  سڕینەوەی  بە 
بۆ  چوونیان  و،  دا  ڕووی��ان  كە  دەوڵەتانەی 
ئەوا  ك��راوە.  و  ئ��ازاد   فەزایەكی سیاسیی  نێو 
ئیسالمییەكان  نیمچە كۆدەنگی جوواڵنەوە  بە 
وەرچەرخانە  لەو  كرد  قازانجیان  گەورەترین 
ئ��ەم  ع���ەرەب���ی.  جیهانی  دی��م��وك��راس��ی��ی��ان��ەی 
ش��ی��ك��اری��ی��ەی��ش پ��رۆس��ەك��ان��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 
مەغریب  و  میسر  تونس،  لە  بێگەرد  و  پ��اك  
جوواڵنەوە  ئەمەیش  دەك��ات��ەوە،  پشتڕاستی 
ئیسالمییەكان دەگوازێتەوە بۆ فەزایەكی نوێ  
كە فەزای دەسەاڵت دوژمنكاری ناكاتە سەری 
نوێ   ت��ەح��ەدای  و  پرسیار  ئ��ای��ی��ن��دەدا  ل��ە  و، 
ڕووبەروویان دەبێتەوە، لە خوارەوە هەندێك 

تێبینی دەخەینە پێش چاوان:
ئیسالمییەكان  ج��وواڵن��ەوە  پێویستە   .1
وەرگ��رت��ن��ی  ل��ە  بچەسپێنن  خ��ۆی��ان  ت��وان��ای 
دەستپێكردنی  خاڵی  س��ف��رەی  قۆناغە  ئ��ەم 
فشاری  لە  ڕزگ��ارب��وون  و،  سیاسی  ژیانی 
م��ی��رات��گ��ری��ی س��ی��اس��ی��ی پ��ێ��ش��وو، ه��ەروەه��ا 
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زەروورەت  فیقهی  قۆناغی  لە  گواستنەوە 
و گ���وت���اری دان��ب��ەخ��ۆداگ��رت��ن��ەوە ب���ەرەو 
میانڕەو.  و  ئازاد  سیاسیی  گوتاری  قۆناغی 
بگرن  دوور  بە  خۆیان  پێویستە  هەمدیسان 
لە  ئەویش  ئەم چركەساتە،  بەرژەوەندیی  لە 
ڕێگەی هەوڵەكانیان بۆ بەدەستهێنانی بەشی 
زۆری كێكی دەسەاڵت لەو قۆناغە سیاسییە 
كۆمەڵگایانە  ئ��ەو  هێشتا  ك��ە  ه��ەس��ت��ی��ارەدا، 
تێ  دڕدۆنگەكانیان  وەرچەرخانە  ڕووب��ەری 
تا  ئۆقرەیی.  و  هێوری  و  ب��ەرە  نەپەڕاندوە 
هێزە  سوپا،  سوننەتییەكان:  هێزە  ئێستایش 
سێكیۆالر  ب���ژاردەی  و  سەرمایەدارییەكان 
بە  دەوڵەتیان  جومگەكانی  زۆری  بەشێكی 
ئابووری  و  سیاسی  ڕووی  لە  دەستەوەیە 
ج��وواڵن��ەوە  پێویستە  ب��ۆی��ە  ئەمنییەوە،  و 
پێشینەیان  ل��ە  ه��ەرە  ك��اری  ئیسالمییەكان 
دام����ەزراوەی  و  ی��اس��ا  دەوڵ��ەت��ی  بنیاتنانی 
لە  ت��ا  ب��ێ��ت،  بنجداكوتاو  و  پ��ت��ەو   م��ەدەن��ی��ی 
ئاییندەدا زامنی بەردەوامیی فەزای سیاسیی 

ئازاد بكات.
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ئیسالمییەكان  ج��وواڵن��ەوە  پێویستە   .2
هەیكەلی  و  فیكری  ف���ەزای  ب��ە  ب���دەن  پ���ەرە 
دیموكراسی  پیادەكردنی  دەكرێت  نێوخۆییان، 
ل��ە دام���ەزراوەك���ان���ی ب���زووت���ن���ەوەك���ەدا بنج 
و  ك��راوە   هەڵبژاردنی  ڕێگەی  لە  دابكوتێت، 
شەفاف  و، تێپەڕاندنی میكانیزمە كۆنەكان كە 
پشت دەبەستێت بە هەڵبژاردنی بەرپرسەكان 
– هەندێك جار - لە سەر تەزكیە و سازانی 
ن��ێ��و گ��روپ��ێ��ك��ی دی���اری���ك���راو ل���ە ب��ەرپ��رس��ە 
بڕیاربەدەستەكان، تەنانەت ئەگەر هەڵبژاردنی 
ڕووکەشیش بێت. ئەگەر هەندێ جوواڵنەوەی 
و  )ت��ون��س  ع��ەرەب��ی  خ���ۆرئ���اوای  ئیسالمیی 
ئامرازەكانی  ب��ە  داب��ێ��ت  پ��ەرەی��ان  مەغریب( 
تێڕوانینەكانی  پێگەییشتنی  و،  تێگەییشتن 
فیكری  بە  پەیوەستەكان  پرسە  بە  سەبارەت 
دەوڵ���ەت���ەوە،  ب��ە  دی��ن  )پ��ەی��وەن��دی��ی  سیاسی 
پەیوەندیی بە هێزە سێكیۆالرەكان و فەرمانگە 
خ��ۆرئ��اوای��ی��ی��ەك��ان و، پ��رس��ەك��ان��ی ش��ون��اس، 
هاواڵتیبوون و ئازادییەكان و، هەر دوو فەزای 
ج��وواڵن��ەوەی  هەندێك  تایبەتی...(.  و  گشتی 
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ئیسالمی لە خۆرهەاڵتی عەرەبی تا ئێستایش 
و  ن����ەك����ردوەت����ەوە   ی��ەك��ال  ك��ێ��ش��ەی��ان  زۆر 
گەنگەشەی بەرفراوان لە نێوان كۆنسیرڤەتیڤ 

و ڕیفۆرمخوازەكاندا درێژەی هەیە.
دوو  ه���ەر  ج��ی��اك��ردن��ەوەی  گرینگیی   .3
ڕێچكەی سیاسی و بانگخوازی، لە وەختێكدا 
كە پارتی نەهزەی تونسی خۆی وەك پارتێكی 
ج��وواڵن��ەوەی  و،  ك����ردەوە  ی��ەك��ال  سیاسیی 
نموونەیەكی  توانیی  مەغریب  ل��ە  ئیسالمی 
سەركەوتوو بەرهەم بهێنێت لە جیاكردنەوەی 
سیاسی.  پارتی  و  بانگخوازی  بزاڤی  تەواوی 
لە  بەئاشكرا  ئیسالمی  جوواڵنەوەی  هەندێك 
تێكەاڵوییە  ئەم  پیادەی  عەرەبی  خۆرهەاڵتی 
دامەزراندنی  بۆ  دەبەن  پەنا  زۆریان  دەكەن، 
و،  جوواڵنەوەكە  سیاسیی  باڵی  وەك  حیزب 
ڕێبەرایەتیی  بڕیارەكانی  ملكەچی  هەمیشە 
ج����وواڵن����ەوەك����ەن، ئ���ەم���ەی���ش پ����ەراوێ����زی 
و«  ف���ەزای سیاسی  ن��ێ��وان  ت��ێ��ك��ەاڵوب��وون��ی 
هاوپەیمانێتی  و  تەكتیك   بە  دەبەستێت  پشت 
»پشت  بانگخوازی  ف��ەزای  واقیعگەرایی«  و 
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دەب��ەس��ت��ێ��ت ب��ە پ������ەروەردە  و ف��ێ��رك��ردن  و 
بێگومان  ف��ری��اگ��وزاری«.  ك��اری  و  بانگەواز 
ئەمەیش كاری بانگخوازی بە سیاسی دەكات 
و، فەتوا و مینبەرەكانی جومعەیش بە سیاسی 
پەیوەندیی  جیانەكردنەوەی  هەروەها  دەكات، 
»سیاسەتمەدار«.  و  »شێخ/بانگخواز«  نێوان 
كێبڕكێی  ن��اوچ��ەی  زۆر  دەك��ات  وا  ئەمەیش 
سیاسی ڕووبەری »پڕۆژە و پڕۆگرامەكان« 
تێ بپەڕێنێت و، بیانخاتە نێو بواری ملمالنێی 
و  الدان  چەمكەكانی  ئیلهامبەخشی  كە  دینی 

فیسق و بیدعە و دوژمنایەتییە بۆ سەر دین.
هەمیشە  ئیسالمییەكان  ج��وواڵن��ەوە   .4
ئەم  دەژی����ن،  ئۆپۆزسیۆنبووندا  ف���ەزای  ل��ە 
و،  تاقیكردنەوە  شوێنی  نایخاتە  فەزایەیش 
كۆمەڵگە،  بەڕێوەبردنی  پراكتیكیی  ئەزموونی 
ئایدیالیزمی  ب��واری  نێو  لە  هەمیشە  بەڵكوو 
ڕزگار بوو لە بەرپرسیارێتی و هەڵسەنگاندن 
و شیكاری و ڕەخنە لە شكستەكانی دەسەاڵت 

دەیهێڵێتەوە و دەیچەقێنێت.
ئەگەر بە هەمیشەیی ئۆپۆزسیۆن ئایدیالی 
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بێت، ئەوا دەسەاڵت پیادەی بەرزترین ڕێژەی 
فشاری  ژێر  لە  هەمیشە  و،  دەك��ات  واقعیەت 
و  سیاسی  ئاستە  ب��ە  پابەندە  و،  واقیعدایە 
لە:  ب��ەرپ��رس��ە  ئەمنییەكانەوە،  و  ئ��اب��ووری 
پاراستنی ئاساییش و هێوری، چارەسەركردنی 
ئابووری،  گەشەپێدانی  سیاسییەكان،  قەیرانە 
دەستەبەركردنی  وەبەرهێنان،  چاالككردنی 
ب��ێ��ك��اری،  ڕێ�����ژەی  ك���ەم���ك���ردن���ەوەی  ڕاژە، 
گەیاندنی  و  ه���ەاڵوس���ان  ب��ۆ  س��ن��ووردان��ان 
خ��زم��ەت��گ��وزاری ب��ە گ��ون��د  و دێ��ه��ات��ەك��ان، 
چارەسەركردنی گرفتی ناوچە عەشوایییەكان  
و هەموو ئەو پرسانەی تر كە فشارن بۆ سەر 
سەركەوتنی  بۆیە  سیاسی،  دەسەاڵتێكی  هەر 
دەیانخاتە  هەڵبژاردنەكاندا،  لە  ئیسالمییەكان 
ب����ەردەم ی��ەك��ەم ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی گ���ەورە بە 
ئامانجی چەسپاندنی توانایان لە بەڕێوەبردنی 

دەوڵەت  و كۆمەڵگە بە سەركەوتوویی.
ئیسالمییەكان  ج���وواڵن���ەوە  وای���ە  ب����ڕوام   .5
»گ��روپ��ەك��ان��ی ئ��ی��خ��وان  و پ��اش ئ��ی��خ��وان« لە 
دەوڵەتە  لەو   – چ��اوەڕوان��ك��راودا  ئاییندەیەكی 
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 - هەاڵیسا  تێیاندا  ش��ۆڕش  ك��ە  عەرەبییانەی 
دەت��وان��ن ببنە ق��ەوارەی��ەك��ی وەه���ا گ���ەورە كە 
گەرەنتیی مەدەنیەتی دەوڵەت و دیموكراسییەكەی 
بە  لە ژێر سایەی فەزای شوناسگەرایی  بكات، 
شێوەیەك لەگەڵ مەرجەعیەتی ئیسالمیدا بێتەوە. 
یەكەم:  ئیسالمییەكان  جوواڵنەوە  ئەوەی  لەبەر 
ڕووی  لە  ب��ەرف��راوان��ن  سیاسیی  ق��ەوارەی��ەك��ی 
ژمارەوە. دوەم: بوونی دوو بەرەی سیاسیی دژ 
سوننەتی،  كونسێرڤەتیڤەكان:  تەوژمە  یەك،  بە 
سەلەفی و سۆفی، تا ئێستایش خۆیان بە دوور 
و  دەوڵ���ەت  مەدەنیەتی  بنەماكانی  ل��ە  دەگ���رن 
بە  دەك��ەن،  سیاسی  پراكتیكی  داوای  بەتوندی 
شێوەیەك ڕیشەكەی لە كەلتووردا بێت. تەوژمە 
هەندێكیان  چەپەكان،  و  لیبڕاڵ   سێكیۆالرەكان: 
ب��ارەی  لە  هەیە  ت��ون��ددەم��اران��ەی��ان  هەڵوێستی 
ئیسالمیی  شوناسی  و،  كۆمەڵگە  دینداربوونی 
دەوڵ����ەت، ئ��ەم��ەی��ش وا دەك���ات ج��وواڵن��ەوەی 
ئیسالمیی ببێتە زامنی هاوسەنگیی لە كۆمەڵگەدا 
و، ئەو بەرپرسیارێتییەیش لە ئەستۆ دەگرێت لە 
ڕێكخستنی پێكڕاگونجانی شوناس و مۆدێرنیزم.
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سەلەفییەكان لە تەنگژەكانی 
دەستپێكی دووهەزارەكاندا

سەلەفییەكان ڕەوت و ڕێگەی لێك جوودان، 
زۆرترینی ئەو تەوژمە سیاسی و فیكرییانەی 
دووچاری شۆك بوونەتەوە لە ڕووداوەكانی 
كاریگەربوونیان  و،  عەرەبییەكان  شۆڕشە 
بەو قەومانە لە ڕووی فیكری و سیاسییەوە، 
ساتێكی  لە  شۆڕشەكان  سەلەفییە،  تەوژمی 
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مێژوویی سەرسوڕهێنەردا توانییان تەوژمەكە 
بگوازنەوە بۆ دوو فەزای جیاواز لە سیاسەت 
و فیكر و، دوژمنكاریشی نەكردوەتە سەریان، 
ه��ەروەه��ا م��ام��ەڵ��ەی ل��ەگ��ەڵ ف��ی��ك��ردا ك��ردوە 
بە  بااڵبوون  و  لێكدابڕان  لە  ئەندازەیەك  بە 
سەریدا، لە بەرانبەر زۆر پرسی سیاسیشدا لە 

ڕێگەی »فەتواوە« مامەڵەی كردوە.
لە چەندین  بە سروشت  تەوژمی سەلەفی 
لە  جیاوازن  ئەندازەیەك  تا  دێت،  پێك  گروپ 
هەندێك هەڵوێستی فیكری و سیاسیدا، بەاڵم 
لە  ب��ەرف��راوان  لە س��ەر ڕووبەرێكی  ه��اوڕان 
هاوبەشیی فیكریی بنەڕەتی، ئەو ڕووبەرەیش 
لە  ه��ەی��ە  دی��اری��ك��راوی  و  ئ��ەدگ��اری ڕوون 
ڕووی چەمك و ئامرازەكانەوە، زۆربەیان بە 
بنەڕەتی پەیوەستن بە كەلتووری  شێوەیەكی 
سیاسی لە مێژووی ئیسالمیی پارێزراو لە كتێبە 

سیاسی و شەرعی و حكومە سوڵتانییەكاندا.
ل���ە دی���ارت���ری���ن ئ���ەو ش��ت��ان��ەی ش��ۆڕش��ە 
پێی  فیكری  ئاستی  س��ەر  ل��ە  عەرەبییەكان 
هەستان، كۆتاییهێنان بوو بە قۆناغی بن الدن، 
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هێنایە  بوعەزیزیی  قۆناغی  ئەمەیشدا،  پاڵ  لە 
لە دەیەی كۆتاییدا -  پێش، جیهانی عەرەبیی 
مژولی  سێپتێمبەر�  11ی  تەقینەوەكانی  پێش 
دەس��ەاڵت��ی  توندوتیژیی  گ��ۆڕان��ی  ب��ی��رۆك��ەی 
ڕێكخراوی  كە  بیرۆكەیە  ئەو  ب��وو،  سیاسی 
جیهادییەكان  سەلەفییە  ت��ەوژم��ە  و  قاعیدە 
پەیڕەوییان لێ دەكرد، لە ژێر ناوی دەرچوونی 
چەكداری بە پشتبەستن بە بنەڕەتێكی شەرعیی 
سیاسیی  فیقهی  كتێبەكانی  لە  دوورودرێ����ژ 
ئاشتییەكانی  ش��ۆڕش��ە  وەختێك  ش��ەرع��ی��دا. 
دەربڕینی  ب��ە  ه��ەاڵی��س��ان، س��ەرەت��ا  ع���ەرەب 
بوعەزیزییەوە  محەمەد  الی��ەن  لە  ن��اڕەزای��ی 
بڕیاری  ب��وزەی��د،  سیدی  لە  ك��رد  پێ  دەستی 
بکاتە دوژمن،  ئەوەی هیچ كەسێك  بێ   بە  دا 
بكات  و خۆی  ناڕەزاییی خۆی  لە  گوزارشت 
بسووتێنێت، ئەوەیش جیهانی عەرەبیی خستە 
بیرۆكەی  دەس��ت��ب��ەرداری  ك��ە  ق��ۆن��اغ��ێ��ك��ەوە 
بیگوازێتەوە  و  ببێت  توندوتیژی«  »گۆڕانی 
ناڕەزاییی  ڕێگەی  لە  گۆڕان  بیرۆكەی  بەرەو 

ئاشتی و بێ توندوتیژییەوە.
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 فیكری سەلەفی لە قۆناغی بن الدندا پشتی 
بەستبوو بە گۆڕانی توندوتیژی و پاشخانێكی 
لە  هەیە  دوورودرێ�����ژی  سیاسیی  و  فیقهی 
مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم جۆرە دۆخانەدا، بۆیە 
تەوژمی سەلەفی لە بەرەنگاربوونەوەی پرسی 
عەرەبیی  جیهانی  ل��ە  توندوتیژیدا  گ��ۆڕان��ی 

دابەشبوونی بە خۆوە بینی بۆ:
1. گروپگەلێك ڕازیبوون بەم هەڵسوكەوتە، 
بەڵگەیشیان لە سەر هێناوەتەوە بە شێوەیەك 

بگونجێت لەگەڵ زەمینە شەرعییەكەدا. 
لە  هەڵوێستیان  ت��ری��ان  گروپگەلێكی   .2
نێوان قبوڵكردنی بەشێك لەم هەڵسوكەوتەكە 
و خ��ۆپ��اراس��ت��ن ل��ە ب��ڕێ��ك��ی ت��ر ب����وە، وەك 
بە  دژ  توندوتیژیی  بەكارهێنانی  قبوڵكردنی 
دەوڵەتەكانی  لە  خۆرئاوایییەكان،  و  ئەمریكی 
لە  ئیسالمیدا،  واڵت��ان��ی  ل��ە  ی��اخ��ود  خ��ۆی��ان��دا 
موسوڵمانان  بە  دژ  توندوتیژیی  كاتدا  هەمان 
ك��ردوەت��ەوە  ڕەت��ی  یاخود  ك��ردوەت��ەوە  ڕەت 
توندوتیژی لە واڵتانی ئیسالمیدا بە كار بهێنێت 
جا دژ بە موسوڵمان یان غەیری موسوڵمانان. 
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بەكارهێنانی  دژی  تریان  گروپگەلێكی   .3
ت��ون��دوت��ی��ژی��ن ب��ەران��ب��ەر ب��ە خ��ۆرئ��اوای��ی و 
م��وس��وڵ��م��ان��ان ل��ە واڵت���ان���ی خ���ۆرئ���اوای���ی و 
تێڕوانینەیان  ئ��ەم  بۆ  ی��ەك.  وەك  ئیسالمیدا 
هەند  بە  وردەك��اری��ی��ان  شەرعیی  ئیعتیباری 
وەرگرتوە، ئەویش بە »ڕێزگرتن لە بەڵێننامە 
و ڕێكەوتنەكان« و »بەرژەوەندیی شەرعی« 
پێشەوایەكی  پشت  لە  جیهاد  »بەرپاكردن  و 
ش��ەرع��ی��ی��ەوە«....ه��ت��د، ه��ەروەه��ا دەرچ��وون��ی 
ڕەت  ش��ەرع��ی  بنەڕەتێكی  وەك  چ��ەك��داری 
ن���اك���ەن���ەوە، ب����ەاڵم ل��ە س��روش��ت��ی م����ەرج و 
ئیعتیبارەكانی و بەدیهێنانی بەرژەوەندی تێیدا 
قۆناغی  دەستپێكردنی  لەگەڵ  بەاڵم  جیاوازن، 
بوعەزیزیی )شۆڕشە ئاشتییەكان(، ئەم قۆناغە 
»بۆشاییی  نێو  ل��ە  سەلەفی  فیكری  ك��ن  ل��ە 
تیۆریدا« قەوما، بەو هۆیەی گۆڕانی ئاشتییانە 
ئەزموونی  ئێمەدا  سیاسیی  ك��ەل��ت��ووری  ل��ە 
مێژوویی نییە، هەروەها لە فیقه� و سیاسەتی 
شەرعیشدا گرینگییەكی ئەوتۆی پێ نەدراوە. 

تەوژمانەن  –ئەو  سەلەفییەكان  تەوژمە 
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كە ئەوپەڕی الیەنگرییان بۆ دەسەاڵت هەیە- 
تەنانەت گروپە سەلەفییە جیهادییەكانیش بە 
كەلتووری  بە  پەیوەستن  پتەو  شێوەیەكی 
و  قورسایی  هەموو  بە  ئیسالمی  سیاسیی 
ئەمر  وەل��ی  چەمكانە:  )ل��ەو  چەمكەكانیەوە 
شوورا  ئاژاوە،  گوێڕایەڵی،  »دەسەاڵتدار«، 
و بەیعەت...(. هەموو ئەمانە یەك سیستمی 
ڕووی  لە  و  دەگ��رن  خۆ  لە  چەمكگەرایی 
ئەندازەگیری و پێشینەیی و وردەكارییەكانی 
ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی گشتیدا  ج��ی��اوازن، ب��ەاڵم 
میراتیی  و  ئەزموون  بۆیە  كەوتوون،  ڕێك 
تیۆری هاریكارن لە مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو 
چەمكانەدا  ئەو  ڕووب��ەری  لە  كە  پرسانەی 
خ���ول دەخ�����ۆن، ب����ەاڵم ه��اری��ك��ار ن��ی��ن لە 
سیاسیی  سیستمی  ل��ەگ��ەڵ  مامەڵەكردندا 
و  ئ���ام���راز  ب��ە  دراوە  ل��ێ��ك  و  ه���اوچ���ەرخ 
نەگوازراوەتەوە  ئێستایش  هەتا  فیكرەكانی. 
ب��ۆ ق��ۆن��اغ��ی گ��ون��ج��ان��دن��ی ت��ی��ۆری ل��ەگ��ەڵ 
ب��ی��رۆك��ەی »دەوڵ���ەت���ی دام���ەزراوەگ���ەل���ی 
دەستووری و جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان«، 
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فیكری سیاسیی سەلەفی  هەنوكە زۆرینەی 
سەنتراڵدا  دەوڵەتێكی  چ��وارچ��ێ��وەی«  ل��ە 
كەسێك  تاقە  و  س��ادەی��ە  دام��ەزران��دن��ی  كە 
هەروەها  دەخ��وات،  خول  دەب��ات  بەڕێوەی 
سیستمە چەمكگەراییەكەی لە سیاسەتدا لەم 

فەزایانەدا خول دەخوات :
دەسەاڵتدا  س��ەرەوەی  لە  ئەمر:  وەل��ی   .1
وەلی ئەمر هەیە و پێویستە گوێڕایەڵی بكرێت 

و، لە بەرانبەریدا دان بە خۆدا بگرن.
دەس���ەاڵت���دار: چەمكی  ل��ە  دەرچ����وون   .2
دەرچوون لە دەسەاڵتدار هاوكات لەگەڵ بوونی 
جیاوازی لەم مەسەلەیەدا و، بوونی جیاوازی 
لە  دەرچ���وون  فاكتەرەكانی  دیاریكردنی  لە 
دەسەاڵتدار )لە كاتێكدا كە كوفرێكی ئاشكرای 
لێ بە دیار بكەوێت یاخود بە دەركەوتنی ستەم 
بریتییە  ل��ێ��رەدا  گ��ەورە  گرفتی  فاسقێتی(،  و 
دیاریكراوی  مانای  ی��ەك  دەرچ���وون  ل��ەوەی 
هەیە لە فیقه� و ئەزموونی مێژووییدا و، خۆی 
و،  دەبینێتەوە  چەكداریدا«  »دەرچ��وون��ی  لە 

ڕێگەیەكە بۆ گۆڕانی توندوتیژی.
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وێڕای  دەسەاڵتدار:  ئامۆژگارکردنی   .3
بوونی جیاوازی لە هەڵوێستیاندا بەرانبەر بەم 
بەپەنهانی  ئامۆژگارکردنەكە  ئایا  مەسەلەیە، 
دەبێت یاخود بە ئاشكرا، ئەمەیش هاوشێوەی 

بانگەوازە بۆ ڕیفۆرم؟
لە  دووركەوتنەوە  و  چاكە  بە  فەرمان   .4
بەرانبەر  یاخود  كۆمەڵگە  بە  بەرانبەر  خراپە: 
بە دەسەاڵتی سیاسی، ئەمەیش بانگەوازە بۆ 

ڕیفۆرم.
گوێڕایەڵیكردنی  لە  بریتییە  بەیعەت:   .5

دەسەاڵتدار هەتا مردن.
لە  ب��ەاڵم  ناڕێكە،  چەمكێكی  ئ���اژاوە:   .6
لە  سیاسی  گەنجینەی  پراكتیكەوە  ڕووی 
بیرۆكەی  چوارچێوەی  لە  و،  دەگرێت  خۆ 
سەر  بە  هێوری  و  ئاساییش  پێشخستنی 

ئازادی و دادپەروەریدا خول دەخوات.
كار  بە  پێشوو،  چەمكانەی  ئەم  هەموو 
مێژوویەكی  سەلەفیدا  فیكری  لە  و  هاتوون 
هەڵوێستی  ئ��ەوەی  ناكاتە  ئەمەیش  هەیە، 
یەكترن،  هاوشێوەی  سەلەفییەكان  تەوژمە 
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ب��ەڵ��ك��و ج����ی����اوازن ل���ە م����ەرج و ی��اس��ا و 
بەرژەوەندییەكان... بۆ  ئەندازەگیریكردن 
هتد، بەاڵم ئەو چەمكانە لە فیكری سیاسیی 
س��ەل��ەف��ی��دا چ���ەس���پ���اون، ل���ێ���رەدا گ��ری��ن��گ 
گفتوگۆكردن نییە لە بارەی ئەو چەمكانەوە، 
بەڵكوو ئاماژەدانە بەوەی شوێنێك نابینینەوە 
لە  دەس���ەاڵت«  ئاشتییانەی  »گ��ۆڕان��ی  ب��ۆ 

فیكری سەلەفیدا.
ب���ۆی���ە ل����ەگ����ەڵ پ��ش��ك��وت��ن��ی ش���ۆڕش���ە 
میسردا،  لە  پاشتر  و  تونس  لە  ئاشتییەكان 
شڵەژانێكی  دووچ����اری  س��ەل��ەف��ی  فیكری 
ئاشكرا بوەوە، ئەوان دەزانن كە دەرچوونی 
كاتێك  چ  بەوەی  بەستراوەتەوە  چەكداری 
ب��ە دی��ار دەك��ەوێ��ت،  ل��ێ   ك��وف��ری ئاشكرای 
هەروەها دەزانێت مانای »دەرچوون« چییە 
لە ئیمامە ستەمكارەكان و، فەرمان بە چاكە 
و دووركەوتنەوە لە خراپە و، چەندین دەق 
هۆشیاریی  كە  دەستە  بەر  لە  ئەزموونی  و 
بۆیە  ئ���اژاوە،  قەومانی  ب���ارەی  ل��ە  دەدەن 
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وەختێك  عەرەب«  ئاشتییەكانی  »شۆڕشە 
قەومان، ئەوان لە بۆشاییی سیاسی و فیقهیدا 
سەرەكیی  دەروازەی  بۆشایییە  ئەم  بوون. 
ئەو شڵەژانە بوو كە لە هەڵوێستی شێخ و 
تەوژمە سەلەفییەكاندا ڕووی دا بەرانبەر بە 
بە  سەلەفی  تەوژمی  ئاشتییەكان،  شۆڕشە 

شێخ و گروپەكانیەوە دابەش بوون بۆ:
1. گروپگەلێك دژ بە شۆڕشە ئاشتییەكان، 
زۆر  لە  و  »ئ��اژاوەی��ە«  الیانەوە  بە  چونكە 
هاتوە.  نوێدا  و  كۆن  مێژوویی  ئەزموونی 
بەڵكوو  نابینن،  دەس���ەاڵت  ك��وف��ری  ئ���ەوان 
پابەندن بە بەیعەتێكی شەرعییەوە و، داننان 
لە  نییە  دروس��ت  و  زاڵ��ە  ئیمام  كە  ب��ەوەی 

دژی دەربچن.
لەم  وای��ە  پێیان  تریان  گروپگەلێكی   .2
ج��ۆرە واڵت��ان��ەدا دەس��ەاڵت��دار ب��ێ ب��اوەڕە 
چەكداری  دەرچوونی  توانرا  كات  هەر  و، 

دروستە.
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3. گروپگەلێكی تریان قڕوقەپیان كردوە 
شۆڕشانە،  ل��ەو  پشتگیریكردن  پرسی  ل��ە 
شۆڕشەكان  ناڕۆشنبوونی  لەبەر  ئەمەیش 
فیكری  لە  ب��وو  ن��وێ   شتێكی  ه��ەروەه��ا  و، 

سیاسیی ئەواندا.
لە  شڵەژابوون  تریان  گروپگەلێكی   .4
بەو  ب��ەران��ب��ەر  هەڵوێستیان  دی��اری��ك��ردن��ی 
شۆڕشە ئاشتییانە، بەاڵم درەنگ پشتگیریی 
خ��ۆی��ان ب��ۆ دەرب�����ڕی، ئ��ەم��ەی��ش ب��ە ه��ۆی 
نەوەك  سیاسی،  و  ڕێکخراوەیی  پاڵنەری 
شەرعییان  هەڵوێستی  ڕۆشنیی  ه��ۆی  بە 

بەرانبەر بەو شۆڕشانە.
پ��ێ��ش��وەخ��ت  ت���ری���ان  گ��روپ��گ��ەل��ێ��ك��ی   .5
ئاشتییەكان  شۆڕشە  بۆ  خۆیان  پشتگیریی 
دەرخ����س����ت، ب�����ەاڵم پ���اس���اوەك���ان���ی���ان بۆ 
بە  ن��ەك��رد  دی����اری  پشتگیریكردنەكەیان 
ئەواندا  تیۆریی  میراتی  لەگەڵ  شێوەیەك 
ئاشتییەكان  ش��ۆڕش��ە  ی��اخ��ود  بگونجێت، 
پەیوەست بكات بە بیرۆكەی »دەرچوون لە 
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دەسەاڵتداران«، وێڕای ئەوەی دەرچوون لە 
فیقهدا پەیوەستە بە توندوتیژی و چەكەوە.

ب����ەاڵم ش��ڵ��ەژان��ە گ���ەورەك���ە ب���ە ه��ۆی 
بوو  ئاشتییانەوە  شۆڕشە  ئەو  هەاڵیسانی 
لە ژێر خواستی »ئازادی و دیموكراسیدا«، 
لە وەختێكدا كە ئەدەبیاتی تەوژمی سەلەفی 
لە  دەكات  پێشنیار  یەكالكەرەوە  هەڵوێستی 

ناشەرعیبوونی سیستمی دیموكراسی.



133شكستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

هەژموونی شۆڕشەكان
لە نەزمی سەلەفیەتی چەكداریدا

سەلەفییەكان  ت��ەوژم��ە  هەڵوێستی  ئ��ەگ��ەر 
بەكارهێنانی  بیرۆكەی  بە  بەرانبەر  بێت  جیاواز 
لە  ناكۆكییان  بێ   )ب��ە  گ��ۆڕان��دا  لە  توندوتیژی 
بنەڕەتی دروستیی دەرچوونی چەكداری دژ بە 
تەوژمی  ئەوا  مەرجەكانی(،  پێی  بە  دەسەاڵتدار 
ڕێكخراوی  نوێنەرایەتیی  كە  جیهادی  سەلەفیی 
قاعیدە دەكات، بیرۆكەی گۆڕانی ئاشتییان وەال 
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ناوە. بە پێی تێڕوانینی ئەوان گۆڕانی سیاسیی 
ڕیشەیی تەنها لە ڕێگەی جیهادەوە دەبێت بە چەك. 
فیكری جیهادی دەیان كتێب و نامیلکە و بابەت 
و گرتەی ڤیدۆیی بەرهەم هێناوە كە شەرعیەتی 
گۆڕان دووپات دەكاتەوە لە ڕێگەی چەكەوە، بگرە 
بەگژداچوونەوەی  زەروورەت���ی  و  واجیببوون 
بێباوەڕەكان  یاخود  ستەمكارەكان  دەسەاڵتدارە 
بە  كوفراندن  شێوازی  چەندین  »ك��اف��رەك��ان«، 
گ��ۆڕان��خ��وازی  تەكانە  دوو  ه��ەر  دەهێنن.  ك��ار 
لە  ئاشتییەكان  ش��ۆڕش��ە  ك��ە  وی��ژدان��ی��ی��ەك��ە  و 
دا  توندی  زەبری  هێنا،  دایان  عەرەبیدا  جیهانی 
سەنتڕاڵەكەیدا  بیرۆكە  لە  جیهادی  فیكری  لە 
ب��وەوە.  هاوسەنگی  لەدەستدانی  دووچ��اری  و، 
و  ه��اوچ��ەرخ  زمانێكی  دیارەكانیان  س��ەرك��ردە 
چاوەڕننەكراویان لە گوتارەكانیاندا بە كار هێنا، 
گۆڕانە  بەو  دەردەب��ڕن  خۆیان  خۆشحاڵیی  كە 
و،  گرتوەتەوە  عەرەبیی  جیهانی  كە  ئاشتییەی 
بە  ئەبووڕوممان  محەمەد  ك��ردوە،  ستاییشیان 

خۆگونجاندنی ئایدیۆلۆژی وەسفی كردوە.
ڕێكخراوی  س��ەرۆك��ی  الدن،  بن  ئوسامە 
لە  هەفتەیەك  پێش  كە  پەیامێكیدا  لە  قاعیدە 
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 2012 ئایار  )2ی  ك��ردوە  تۆماری  كوژرانی 
لە  داوای  تێیدا  گ��ۆڕان،  ن��اوە شەپۆلی  ن��اوی 
گەنجان كردوە بچنە نێو جوواڵنەوە تازەكانەوە 
و، جەختی كردوەتەوە، دوا ئامانج ڕزگاربوونە 
و  دەس��ەاڵت��داران  ئ���ارەزووی  بەندایەتیی  لە 

یاسای وەزعی و هەژموونی خۆرئاواگەریی.
ڕووبەرێك  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  هەوڵێكدا  لە 
لە هاوسۆزی لە نێوان توندوتیژیی قاعیدە و 
ئەیمەن  عەرەبییەكان،  شۆڕشە  ناتوندوتیژیی 
زەواهیری لە پەیامێكدا  شۆڕشە ئاشتییەكان 
بە  میسردا  لە  دیموكراتی  وەرچ��ەرخ��ان��ی  و 
تەواوكەری ئەو جەنگەی داناوە كە قاعیدە لە 
عێراق و ئەفغانستان دژ بە خۆرئاوا و سیستمە 
كردوە،  بەرپای  خۆرئاوا  ڕەدووكەوتوەكانی 
ئەو ڕەتی كردوەتەوە كاری توندوتیژی یاخود 
ڕەتی  هەروەها  بکەن،  میسردا  لە  تەقاندنەوە 
كردوەتەوە، مەسیحییەكان بكرێنە ئامانج و بە 

»هاوبەش لە نیشتیماندا« ناوی بردوون.
الی خۆیەوە ئەبوویەحیای لیبیی تیۆرسینی 
شەرعیی قاعیدە لە بابەتێكدا خۆشحاڵیی خۆی 
بەو شۆڕشە ئاشتییانە دەربڕیوە و بە هەلێكی 
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گونجاوی داناوە كە پێویستە وەبەر بهێنرێت، 
نرخی  لە  داوە  هەوڵی  كاتدا  هەمان  لە  بەاڵم 
ئەو شێوازە سەرسوڕهێنەرەی ڕەوتی گۆڕان 
لە  لە جیهانی عەرەبیدا كەم بكاتەوە، ئەویش 
ڕێگەی هۆشیاریدانی بەرانبەر بەو پاڵنەرانەی 
لە پشتی »بانگەوازەكانی گۆڕانەوەن« بە بێ  

دڵنیابوون و بەرچاوڕوونی.
ب���ەاڵم ئ���ەن���وەر ئ��ەل��ع��ەول��ەق��ی دی��ارت��ری��ن 
ت��ی��ۆرس��ی��ن��ی ق��اع��ی��دە - ل����ە30ی ئ��ەی��ل��وول\
لە   – ك��وژرا  یەمەن  لە   2012 سێپتەمبەری 
ناونیشانی  بە  ئینگلیزی  زمانی  بە  بابەتێكدا 
)االل��ه��ام( گ��ۆڤ��اری  ل��ە  گ���ۆڕان«  »تسۆنامیی 
دا ب��اڵو ك��رات��ەوە، دووپ��ات��ی ك��ردوەت��ەوە كە 
شۆڕشە عەرەبییەكان هەنگاون بەرەو ئاقاری 
ڕاستودروست، تەنانەت ئەگەر هەڵبژاردنەكان 
ب��ە س��ەرك��ەوت��ن��ی ب���ەرادع���ی ی��اخ��ود ع��ەم��رو 
مووسایش كۆتایی بێت، چونكە ئەوەی ڕووی 
لە  موجاهیدان  بۆ  دەك��ات  زەمینەخۆش  داوە 
تاكو سەرلەنوێ   خنكاندن  لە  دەیە  پاش سێ  

گیانیان بە بەردا بێتەوە.
ئەلمەقدیسی  ئەبوومحەمەد  شێخ  ب��ەاڵم 
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بە  گوتەیەكیدا سەبارەت  میانەی  لە  جیهادی، 
ئەو  بۆ  خ��ۆی  پشتگیریی  سووریا  شۆڕشی 
ك��ردوەت��ەوە،  دووپ���ات  جەماوەرییە  ه��ەژان��ە 
هەروەها نەک هەر پشتگیریی خۆی دەربڕیوە 
لە چوونە نێو ڕیزی خۆپیشاندەرانەوە، بگرە 
خۆپیشاندانە  ل��ەو  ب��ەش��داری��ك��ردن  وای��ە  پێی 
هەموو  س��ەر  لە  پێویستە  كارێكە  ئاشتییانە 
موسوڵمانێك كە توانای هەبێت، تەنانەت ئەگەر 
ئەمنییەكاندا  الیەنە  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 

كوژراویشی لێ بكەوێتەوە.
لە  جۆرییە  وەرچ��ەرخ��ان��ە  ئ��ەو  ئاكامی  ل��ە 
جیهادی  سەلەفیی  تەوژمی  جیهادیدا،  گوتاری 
خۆپیشاندانی  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك  ه��اوس��ۆزان��ی��ان  و 
ئاشتییانەیان لە هەر یەك لە مەغریب و ئوردون 
كراوە  بەند  ئازادکردنی  ئامانجی  بە  ئەنجامدا 
ئایدیۆلۆژیای  پتەوترین  ئەگەر  جیهادییەكان، 
جۆرێك  ئەوا  بێت،  جیهادی  فیكری  سەلەفیزم 
گۆڕانی لە گوتاردا دروست كردوە و، ئەمەیش 
فەزایەكی بەرفراوان دروست دەكات لە گۆڕان 
و، كۆی تەوژمی سەلەفی دەگرێتەوە، بە ئامانجی 

مامەڵەكردن لەگەڵ فیكری سیاسیدا.
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وێڕای ئەوەی ئەم كۆڵینەوەیە لە ماوەیەكی 
ساڵێك(،  لە  )كەمتر  و  نووسراوە  كورتخایەندا 
پێویستیی  فیكرەكان  گەشەسەندنی  سەرباری 
هێمنانەتر  تاكو  ب��ەرف��راوان��ت��رە  م��اوەی��ەك��ی  ب��ە 
تازەكان هەڵبەسەنگێنین و  بیروڕا و هەڵوێستە 
نووسینەكانی  لە  دەدەم  هەوڵ  بكەین،  تەتەڵەی 
جوزئییانە  وەرچ��ەرخ��ان��ە  ل��ەو  هەندێك  ت���ردا 
دیاریی بكەین كە لە گوتاری سەلەفیدا دروست 
پێش شۆڕشە  كە  وێنەیەی  ل��ەو  ج��ی��اواز  ب��وە، 
عەرەبییەكان هەیبوە و، هەروەها ئەو وێنەیەی 
وایە  بڕوایشم  داوە.  پێشانی  شۆڕشەكان  پاش 
داوە  ڕوویان  شتانەی  ئەو  هەموو  دیاریكردنی 
بە  پێویستیان  سەلەفییەكاندا  ت��ەوژم��ە  نێو  لە 
دەكێشێت،  درێژەیش  و  زیاترە  بەدواداچوونی 
بۆیە تەنها لە بارەی دوو ئەزموونەوە دەدوێین: 
یەكەم: تەوژمی سەلەفی لە دوورەوە ڕووبەڕووی 
شۆڕشگێڕییە  وەرچ��ەرخ��ان��ە  ئ��ەو  كاریگەریی 
بوەوە، وەك تەوژمی سەلەفی لە سعودیە، دوەم: 
تەوژمی سەلەفی بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ لە نێو 
كۆمەڵگەیەكدا ژیا كە وەرچەرخانی شۆڕشگێڕیی 
بە خۆوە بینیوە، وەك ئەوەی لە میسر ڕووی دا.
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سەلەفیزم لە دڵی
عەرەبستانی سعودیەدا

سەلەفیزم  م��ۆران��ەی  و  م��ۆرك  سعودیە 
چەندین  بوونی  وێڕای  شادەمارەكانیدایە.  لە 
تەوژمی ئیسالمی لە سعودیە – وەك ئیخوان 
ئەدەبیاتی  كە   – ڕیفۆرمخوازان  و  موسلمین 
ت��ێ��پ��ەڕان��دوە،  سەلەفییان  فیكری  سیاسیی 
گوتاری سەلەفیی سعودیە  هەڵوێستی  كەچی 
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بەرانبەر بە ناڕەزاییی ئاشتی و دیموكراسیەت 
خۆی  وەك  ب��وو  یەكانگیر  دەی��ە  چەندین  بۆ 
مایەوە، وێڕای جیاوازییەكان لەم تەوژمەدا و، 
جیاوازیی هەڵوێستیان بەرانبەر بە دەسەاڵتی 
سیاسی )لە الیەنگریی ڕەهای دەسەاڵتدارەوە 
ب��ۆ ت��ەوژم��ی ج��ی��ه��ادی��ی ت��ەك��ف��ی��ری(، كەچی 
سیستمی  ب���ە  ب���ەران���ب���ەر  ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی��ان 
ئامرازەكانیانەوە  و  هەیكەل  بە  دیموكراسیی 
ن���زی���ك ب����وو ل���ە ی���ەك���ت���رەوە ك���ە خ����ۆی لە 
پێی  تەوژمە  ئەم  دەبینییەوە،  ڕەتكردنەوەیدا 
وابوو دیموكراسیەت بەرهەمێكی خۆرئاوایییە 
و، هیچ جۆرە پەیوەندییەكی نییە بە كەلتووری 
لە  دیموكراسیەت  ئیسالمییەوە،  سیاسیی 
گەل  دەسەاڵتی  پرەنسیپی  سەر  لە  بنەڕەتدا 
لە كن  لە وەختێكدا دەس��ەاڵت  ب��وە،  پ��ای��ەدار 
موسوڵمانان بۆ شەریعەتە، هەروەها لە سەر 
لە  خەڵكی  سەرجەمی  بەشداریی  پرەنسیپی 
نەزان و  )زانا و  بە  پایەدار بوە  بڕیارسازیدا 
چاكەكار و بیدعەچی(، نەوەك بە تەنها ئەهلی 
لە  دەنگدان  هەروەها  چارەسەر،  هاوپەیمانی 
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لە  وەختێكدا  لە  پابەندبوونە،  دیموكراسیەتدا 
شوورادا ئاگاداركەرەوەیە نەوەك پابەندبوون، 

لەگەڵ چەندین ڕەخنەی تردا.
و  ب��اب��ەت  و  ف��ەت��وا  چەندین  سعودیە،  ل��ە 
دەبیننەوە،  خۆیان  ئاڕاستەیەدا  ل��ەو  كتێب 
گ��وت��اری  و،  زان��ای��ان  ل��ە  كۆمەڵێك  ف��ەت��وای 
بابەتی ژمارەیەك  بانگخوازان و،  لە  هەندێك 
ڕۆش��ن��ب��ی��ری س���ەر ب��ە ت���ەوژم���ی س��ەل��ەف��ی، 
لە  ڕەخنەن  دووپاتكردنەوەی  سەرجەمیان 
هەندێك  دی��م��وك��راس��ی��دا.  سیستمی  خ���ودی 
ل���ەو ك��ت��ێ��ب��ان��ە: ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ت��راوی��ل��ك��ەی 
نووسیویەتی،  دەلالل  عەبدولاڵ  دیموكراسی، 
شاكر  م��ح��ەم��ەد  دی��م��وك��راس��ی،  حەقیقەتی 
هەڵوەشاندنەوەی  نووسیویەتی،  ش��ەری��ف 
خۆرئاوا،  دیموكراسیەتی  فیكرییەكانی  ڕیشە 
ن��ووس��ی��وی��ەت��ی...  موفتی  ئ��ەح��م��ەد  م��ح��ەم��ەد 
بنەڕەتیی  هەڵوێستی  ئەمانە  ه��ەم��وو  هتد، 
تەوژمی سەلەفین بەرانبەر بە دیموكراسیەت، 
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ت���ون���ددەم���اران���ە ب���ەران���ب���ەر بە 
سەر  ل��ە  هەمیشە  دی��م��وك��راس��ی  سیستمی 
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دی��ارت��ری��ن شێخانی  ل��ە  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك  زم��ان��ی 
سەلەفیەتی ڕێکخراو دەگوترێنەوە، بۆ نموونە 
بە  دیموكراسیەتی  ئەلحەوالی  سەفەر  شێخ 
گوتوویەتی:  ب��ردوە،  ناو  بێباوەڕیی  و  كوفر 
هەوەس  شوێنكەوتنی  دیموكراسی  حكومی 
ن���ەزان و  ك��ە  ئ��ەو كەسانەیە  ئ����ارەزووی  و 
أنزل  بما  بینهم  احكم  )وأن  ئێمە  بەاڵم  گێلن، 
الله والتتبع اهوا وهم( مائیدە/ 49. دینی ئێمە 
سوپاس بۆ خوا حكومی قورئان و سوننەتی 
دی��م��وك��راس��ی��ەت  ب���ەاڵم  )د.خ(،  پ��ێ��غ��ەم��ب��ەرە 
ڕوونمان  وەك  خوا  بۆ  هاوەڵدانانە  و  كوفر 
بەم  عومرە،  ناسر  شێخ  چی  ه��ەر  ك���ردەوە. 
ك���ردوە:  دیموكراسیەتی  وەس��ف��ی  ش��ێ��وەی��ە 
»دیموكراسیەت یاخیبوونە لە حكومی خوا كە 
هیچ حكومێك قبوڵكراو نییە جگە لە حكومی 
خوا«. بەم شێوەیە كەسێكی وا نابینینەوە لە 
سعودیە كە سەر بە سەلەفیزمی سعودیە بێت 
و دان بە شەرعیەتی سیستمی دیموكراسیدا 
هەستاوە  كۆڵەران  لە  یەكێك  تەنانەت  بنێت، 
دوورودرێ��ژی  بابەتی  نۆ  كورتكردنەوەی  بە 
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و  ف��ی��ك��ری  سێمبولە  ك��ت��ێ��ب(  و  )ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە 
لە  دانانیان  و،  سەلەفییەكان  شەرعییەكانی 
سەرونخونكردنەوەی  ناوی  بە  دۆسیەیەكدا 
تێكوپێكدانی بتی دیموكراسیەت، كە گوزارشتە 
ل��ە ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ئ����ەوان ل��ە ڕەت��ك��ردن��ەوەی 

دیموكراسیەتدا.
پرەنسیپە  لە  یەكێكە  هەڵبژاردن  بیرۆكەی 
بەرایییەكانی دیموكراسیەت، كەچی هەڵوێستی 
بنەڕەتیی سەلەفی ڕەتی دەكاتەوە، لە وەختێكدا 
هەندێك زانا هەڵوێستی ئاشكرایان دەربڕیوە 
لە حەرامكردنی بیرۆكەی هەڵبژاردن - وەك 
و  ئەلبەڕڕاك  عەبدوڕڕەحمان  شێخ  ه��ەردوو 
صالح ئەلفۆزان - كتێبەكانی تر ناگەنە ئاستی 
لە دوو  ئەمان، بەاڵم جەخت  بە حەرامزانینی 

شت دەكەنەوە:
سەرجەمی  بۆ  كە  هەڵبژاردنەكان  یەكەم: 
چاكەكار،  و  ن��ەزان، سوننی  و  )زان��ا  خەڵكین 
نییە  بیدعەچی و الدەرەوە( هۆیەكی شەرعی 
بێ  بە  ب��ەاڵم  دەس��ەاڵت��داران،  هەڵبژاردنی  بۆ 

ئەوەی بە حەرامی بزانن.
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لە  ب��ك��ەی  ب���ەش���داری  دروس���ت���ە  دوەم: 
هەڵبژاردنەكاندا چۆن بەرژەوەندی دەیخوازێت، 
نەوەكا هەل بڕەخسێنێت بۆ هەژموونی نەیارە 
یاخود  بن  ئیسالمی  ئەگەر  جا  سیاسییەكان 
چەندین  دابەشبوونە،  ئەم  پێی  بە  سێكیۆالر، 
كتێب و فەتوا دەبینین كە هەمان مانایان تێدایە. 
لە ڕووی بنەڕەتییەوە، هەڵبژاردنەكان هۆیەكی 
ل��ە سیستمی  ه��ەڵ��ب��ژاردن  ب��ۆ  نین  ش��ەرع��ی 
ئیسالمیدا، بۆیە كۆڵینەوە و باسێك لە نێوەندی 
گەییشتبێتە  نابینین  سعودیدا  سەلەفیزمی 

دەرەنجامی شەرعیەتی هەڵبژاردنەكان.
ك���ۆڵ���ەر ف���ەه���د ئ���ەل���ع���ەج���الن ل���ە ت��ێ��زی 
م��اس��ت��ەرەك��ەی��دا ب��ە ن���اوی )ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان 
ئ��ەو  ئ��ی��س��الم��ی��دا(،  فیقهی  ل��ە  ح��ك��وم��ەك��ان��ی 
هەڵوێستی شەرعی  دیاریكردنی  بە  هەستاوە 
ئەم  میانەی  لە  هەڵبژاردنەكان.  بە  بەرانبەر 
تێدا ڕوون بوەتەوە كە  دیاریكردنەدا، ئەوەی 
زانایانی وەك )بەڕڕاك و ئەلفۆزان( بیرۆكەی 
بەرانبەردا  لە  هەڵبژاردنیان بە حەرام زانیوە، 
زۆری���ن���ەی دۆخ���ی ش��ەرع��ی ل��ە س��ع��ودی��ەدا 
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بێدەنگن لە ئاست جائیزبوون و حەرامبوونی، 
كۆڵینەوەیەك  و  ف��ەت��وا  هیچ  ش��ێ��وەی��ەك  ب��ە 
دەرنەكراوە یاسایەكی بنەڕەتی پێشنیار بكات 
ئەو  ئەنجامگیریی  هەڵبژاردن.  پرۆسەی  بۆ 
جائیزبوونی  مانای  بنەڕەتدا  لە  بێدەنگییەیش 
بە  س��ەب��ارەت  بێدەنگییە  ئ��ەو  دەب��ەخ��ش��ێ��ت، 
بە  سەبارەت  شەرعیی  حكومێكی  دەركردنی 
حەرام و حەاڵڵبوونی دیموكراسیەت، هەمیشە 
ڕووبەڕووی هەڵوێستی ڕەخنەیی هەمیشەیی 
دەبێتەوە بەرانبەر بە بیرۆكەی هەڵبژاردنەكان، 
دیموكراسییە  تیۆری  دەرەنجامی  پێیەی  بەو 
هەڵبژاردنی  بۆ  نییە  شەرعیی  ڕێگەیەكی  و، 

سیستمی فەرمانڕەوایەتیی ئیسالمی.
لە  دوایییە  )ب��ەم  ئەلعەجالن  فەهد  كۆڵەر 
ساڵی 2009دا كۆڵینەوەكەی باڵو كردوەتەوە، 
كۆڵینەوەیەكی  ب��ە  س��ەل��ەف��ی��دا  ن��ێ��وەن��دی  ل��ە 
دەكاتەوە  جەخت  و،  دەبرێت  ناو  ك��راوە  فرە 
زۆر  ه��ەڵ��ب��ژاردن(.  بیرۆكەی  ڕەوای��ەت��ی��ی  ل��ە 
بە  بەستوەتەوە  بیرۆكەیەی  ئ��ەم  پراكتیكی 
گرفتێكی  )ئەمەیش  بەرژەوەندییەوە  بوونی 
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ئەندازەگیرییە: بۆ نموونە دەسەاڵتدار دەبینێت 
بە شێوەیەك هیچ بەرژەوەندییەكی تێدا نەبێت( 
الیەنی  یاخود  دەسەاڵتدار  دەكرێت  وایە  ڕای 
بەرپرس ڕێگە بگرن لە )بیدعەچی و هەوەسباز 
ن��ەزان و ژن��ان( بەشداری بكەن  و فاسیق و 
لە هەڵبژاردنەكاندا - چ وەك دەنگدەر یاخود 
كاندید � ئەگەر بەرژەوەندیی تێدا بێت، یاخود 
ئەوان  بەشداریكردنی  لەوەی  بن  دڵنیا  ئەگەر 
نەبوونی  ه��ۆی  ب��ە  شەرعیەتە.  پێچەوانەی 
پ��ێ��ودان��گ��گ��ەل��ێ��ك ب��ۆ دی��اری��ك��ردن��ی ئ��ەوان��ەی 
ئ��ەوا  ه��ەی��ە،  س���ەرەوەی���ان  سیفەتانەی  ئ��ەو 
سەالحیەتەكە بە دەسەاڵت دراوە كە گەورەترین 
لە  كۆمەڵگە  لێكجیاكردنەوەی  بۆ  دەروازەی��ە 
سەر بنەمای فیكری و سیاسی و، نائامادەییی 
توێژگەلێكی بەرفراوان لە بڕیارسازیدا. كۆڵەر 
ل��ەوە  ب��اس  ئەنجامگیرییەك  ب��ە  گەییشتوە 
دەكات: گەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی ساز درا، 
مەرجگەلێك  پێی  ب��ە  دەس��ەاڵت��دار  دروس��ت��ە 
هەڵبژاردنەكان  ئەنجامی  ك��ردوە  دی��اری  كە 
دەستنیشان  ت��ر  كەسانێكی  ب��ك��ات��ەوە،  ڕەت 
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ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  لێوەشاوەترن  كە  بكات 
بۆ  بهێنیتەوە  نموونە  ویستت  گەر  پۆستانە! 
ڕوونكردنەوەی سروشتی هەڵوێستی سەلەفیی 
هەڵبژاردن،  بیرۆكەی  س��ەر  لە  ڕەخنەگرانە 
لە  یەكسانی  پرەنسیپی  س��ەر  لە  پێیەی  ب��ەو 
دوو  ئەوا  بوە،  پایەدار  نەزاندا  و  زانا  نێوان 
كەسایەتی  دوو  سەر  لە  دەهێنینەوە  نموونە 
نێوەندی  لە  هەیە  فراوانیان  ئامادەیییەكی  كە 
لەم  سعودیە.  لە  شۆڕشگێڕیدا  سەلەفیزمی 
هەاڵیسانی  پێش  ل��ە  دوای��ی��دا  س��اڵ��ەی  دوو 
تایبەتیی  هەڵوێستی  عەرەبییەكاندا  شۆڕشە 
سەمایل  عەبدولڕەحیم  دەرب��ڕی��وە.  خ��ۆی��ان 
زانكۆی  ل��ە  عەقیدە  )مامۆستای  سوللەمی 
تأصیل  )مركز  ب��ەڕێ��وەب��ەری  و  ئومولقورا( 
حەقیقەتی  نێوی  بە  كتێبەكەیدا  لە  الدراسات( 
دا   2009 ساڵی  لە  اللبرالیە،  لیبڕالیزم/حقیقە 
تونددەمارانەی  هەڵوێستێكی  كراوەتەوە،  باڵو 
ڕەت��ك��ردن��ەوەی  بە  پەیوەستە  كە  دەرب��ڕی��وە 
بگرە  هەڵبژاردنەوە  لە  دیموكراسی  سیستمی 
سیاسییەكان.  پارتە  و  پەرلەمان  دەگاتە  تا 
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ل��ە ن��ێ��وان ئ��ەو گ��وت��ان��ەی��دا ك��ە س��ەب��ارەت بە 
دیموكراسی گوتوویەتی: قەیرانی دیموكراسی 
الیەكەوە  لە  دەردەكەوێت  هەڵبژاردنەكاندا  لە 
ڕووی  ل��ە  نین  ئاستدا  ی��ەك  ل��ە  دەن��گ��دەران 
لە  یەكسانی  بەرچاوڕوونییەوە،  و  مەعریفە 
نەزاندا، دانا و دەبەنگدا،  نێوان دەنگی زانا و 
لەبەر  نییە،  خۆیدا  جێگەی  لە  یەكسانییەكە 
لەخشتەبردن  ڕووب��ەڕووی  دەنگدەران  ئەمە 
گزی  و  بەرتیل  و  غ��ەش  میكانیزمەكانی  و 
بۆ  پ��ەن��ای  سیاسییەكان  پ��ارت��ە  ك��ە  دەب��ن��ەوە 
دەبەن بە ئامانجی كڕینی دەنگی دەنگدەران... 
ئەمەیش واتە لە نێوبردنی تایبەتمەندیی كەسی 
و، توانا و بەهرەكان. یەكسانیی نێوان تاكەكان 
لە هەڵبژاردنەكاندا پێچەوانەی فیترەت و عەقڵە 
كە جیاوازی دەكات لە نێوان زانا و نەزان و 

پسپۆڕ ناپسپۆڕدا.
بەدر شوەیقی، مامۆستا لە كۆلێجی )أصوال 
ئیمام محەمەد بن مسعود،  لە زانكۆی  الدین( 
بە  ب��ەران��ب��ەر  خ��ۆی  دژای��ەت��ی��ی  بابەتێكدا  ل��ە 
دیموكراسیەت دەربڕیوە. لە بنەڕەتدا كتێبەكە 
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باسی  كە  ئەحمەڕییە  محەمەد  وەاڵمدانەوەی 
لە ڕەوایەتیی سیستمی دیموكراسی كردوە، لە 
شەریعەتی  عەلی  بە  داوە  ئاماژەی  بابەتێكدا 
و گوتوویەتی: عەلی شەریعەتی بە نووسینی 
ڕەخنەگرانە عەیبەكانی سیستمی دیموكراسیی 
دەخستە ڕوو، بە سیستمێكی پوچ و خەتەرناك 
وەسفی دەكات، دەڵێت: سادەیە گەر وا دابنێین 
ڕەش��ەخ��ەڵ��ك ك��ە زۆری��ن��ەی دەن��گ��ەك��ان پێك 
دەهێنن كاندیدەكانیان لە سەر بنەمایەكی ورد 

بۆ كەسایەتییان هەڵدەبژێرن... 
ع��ەل��ی ش��ەری��ع��ەت��ی ل���ە وەخ��ت��ێ��ك��دا ئ��ەم 
قسەیەی كردوە، كە نووسینی ورد كەم بوە 
لە سەر بیرۆكەی دیموكراسی بەو شێوەیەی 
تێگەییشتن  و  مەعریفەت  ه��ەی��ە.  ئێستا  ک��ە 
دی��اری  ئ��ەم��ەری��ك��ی  دەن��گ��دەری  هەڵوێستی 
ناكات، داخۆ دەنگ دەدات بە لێوەشاوەیی كام 
هیچ  كرمانجی  و  كوردی  بە  چونكە  كاندید، 
جگە  نازانێت،  كاندیدە  ئەو  دەربارەی  شتێك 
سەروبەندی  لە  گوتارەكانیدا  لە  كە  ل��ەوەی 
یاخود  دەك��ات.  پێشكەشی  هەڵبژاردنەكاندا 
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ل��ە ڕێ��گ��ەی پ��ڕۆگ��رام��ەك��ان��ی ت��ەل��ەف��زی��ۆن و 
دەنگەكان  دەدات  ه���ەوڵ  ك��ە  ڕێ��ك��الم��ەك��ان، 
بخات،  الی��ەن��ەدا  دوو  ل��ەو  یەكێك  الی  ب��ە 
كەس  ملیۆن  حەفتا  بڵیین  گەر  سەركێشییە 
ئۆبامای هەڵبژاردوە لە ڕێگەی تێگەییشتنەوە 

لە لێوەشاییی سیاسیی ئەو.
هەڵوێستەكەدا  دوو  هەر  لە  ئ��ەوەی  وەك 
بینیمان، هەر چی كتێبە یاخود بابەتێكە لە بارەی 
سیستمی دیموكراسییەوە نووسرابێت لە الیەن 
تێدا  ڕەخ��ن��ەی  هەمان  سەلەفییەوە  ت��ەوژم��ی 
دەبینین، ئەگەر ئەوە هەڵوێستی تەبەنیكراوی 
ئەوان بێت لە بارەی بیرۆكەی هەڵبژاردنەوە، 
ئەوە سادەترین میكانیزمەكانی دیموكراسیەتە 
و كەمترینیانە كە لە الیەن تەوژمی سەلەفییەوە 
كە  ڕەخنانەی  ئ��ەو  چجای  كرابێتەوە،  ڕەت 
دەخرێنە ڕوو سەبارەت بە ڕەگەزەكانی تری 
دیموكراسی وەك: جیاكرنەوەی دەسەاڵتەكان، 
دەس��ەاڵت،  دەستكاریكردنی  حیزبی،  فرەییی 
ڕێزگرتن لە ئیرادەی دەنگدەران ئەنجامەكەی 

هەر چییەك بێت.
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زانستی  ل��ە  م��ام��ۆس��ت��ا  ن��اس��ر،  ئیبراهیم 
ف�����ەرم�����وودەدا ل���ە ب��اب��ەت��ێ��ك��دا ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی 
دیموكراسی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ئیسالمییەكانی 
ڕێبازەكانی  ناوی  ژێر  لە  كردوەتەوە  پوخت 
خەڵكی لە هەڵبژاردنەكاندا تێیدا هاتوە: خەڵكی 
لە هەڵوێستیاندا بەرانبەر بە دیموكراسیەت لە 

سەر چوار ڕێبازن:
دیموكراسیەت  ڕەهای  قبوڵكردنی  یەكەم: 
پراكتیكەكانیەوە،  و  میكانیزم  و  فەلسەفە  بە 
ڕیفۆرمی  تەوژمەكانی  هەڵوێستی  ئەمەیش 
ئیسالمیدا  ج��ی��ه��ان��ی  ل���ە  خ��ۆرئ��اواگ��ەری��ی��ە 
و س��ەرج��ەم��ی پ��ارت��ە س��ی��اس��ی و ت��ەوژم��ە 

سیكیۆالرەكان.
ف��ەل��س��ەف��ەی  ڕەت�����ك�����ردن�����ەوەی  دوەم: 
و  میكانیزم  قبوڵكردنی  و  دی��م��وك��راس��ی��ەت 
زۆرب��ەی  هەڵوێستی  ئەمەیش  پراكتیكەكانی، 
تەوژمە ئیسالمییە سیاسییەكانە، لەوانە هەندێك 
موسلمین  ئیخوان  بە  سەر  قوتابخانەكانی  لە 
كاریگەریی  ژێر  كەوتوونەتە  كە  ئەوانەی  و، 

ئیخوان و، هەندێك لە تەوژمە سەلەفییەكان.
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س��ێ��ه��ەم: ڕەت����ك����ردن����ەوەی ف��ەل��س��ەف��ە و 
قبوڵكردنی  و  دیموكراسیەت  میكانیزمەكانی 
پ��راك��ت��ی��ك��ەك��ان��ی ب���ە م������ەرج، ب����ەو پ��ێ��ی��ەی 
پێی  ب��ە  پێویستە  و  گشتییە  پێویستییەكی 
هەڵگرانی  واتە  بەناوبانگەكان،  فیقهییە  قاعیدە 
ئەم هەڵوێستە پیادەی ئەم میكانیزمە دەكەن، 
بەڵكوو  جائیزبوونی،  ئیعتیباری  بە  ن��ەوەك 
بێتو  ئەگەر  دەدات  ڕوو  زیانەی  ئەو  پێی  بە 
ئەنجام نەدرێت، ئەمەیش هەڵوێستێكی نێوەندە 
لە نێوان هەڵوێستی پێشوو پاشتردا، هەروەها 
هەڵوێستی هەندێك لە قوتابخامەكانی تەوژمی 

سەلەفیی زانستییە.
چ������وارەم: ڕەت���ك���ردن���ەوەی ف��ەل��س��ەف��ە و 
دیموكراسیەت،  پراكتیكەكانی  و  میكانیزم 
مافی  پڕەنسیپێكە  فەلسەفەیە  ئەم  پێیەی  بەو 
پێی  بە  م��رۆڤ  بە  دەدات  تەشریعدا  لە  خ��وا 
و،  ئیسالمییەكان  واڵتە  زۆربەی  دەستووری 
بەدیهێنانی  بۆ  بیانوویەكە  میكانیزمەكەیشی 
هەندێك  هەڵوێستی  ئەمەیش  فەلسەفەیە،  ئەو 
ئەوانەی  بەتایبەت  بانگخوازەكانە،  تەوژمە  لە 
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سەید  فیكریی  قوتابخانەی  بە  كاریگەرن  كە 
قوتب.

ئیبراهیم  پێشكەشكردنەدا،  ئەم  كۆتاییی  لە 
لە  كە  كردوە  دیاری  هەڵوێستانەی  ئەو  ناسر 
ڕووی ئیجتیهادەوە لە نێو ئەو چوار هەڵوێستە 
ئەو  بڵێین  دەتوانین  گوتوویەتی:  كراون،  قبوڵ 
دوو هەڵوێستەی كۆتاییی دیارترین هەڵوێستن 
لە نێو تەوژمە ئیسالمییەكان و قوتابخانەکانی 
بانگخوازیدا، هەر دوو هەڵوێستەكە ئیجتیهادین 
دیموكراسیەت،  بە  بەرانبەر  ك��راون  قبوڵ  و 
و،  نزیكە  سێیەمەوە  هەڵوێستی  لە  بنباز  شێخ 
فەتوای  ئیتر  لە چوارەمیانەوە.  ئەلبانیش  شێخ 
نێوەندی  لە  مەزنەكان  و  كەسایەتییە سێمبول 
سەلەفیدا وەك شێخ عەبدولڕەحمان ئەلبەڕڕاك 
لە  ڕوون��ە،  دیموكراسیەتدا  ڕەتكردنەوەی  لە 
دەری  دوایییە  بەم  كە  فەتواكانیدا  لە  یەكێك 
كردوە دەڵێت: هەڵبژاردنی ئیمام، كاری ئەهلی 
شەوكەتە  ئەهلی  چ��ارەس��ەر،  و  هاوپەیمانی 
لە سیستمی  ئ��ەوە  وەك  ڕەشەخەڵك،  ن��ەوەك 
ئەمەیش  دەكرێت،  لێ  پەیڕەویی  هەڵبژاردندا 
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لەم  موسوڵمانانەی  ئەو  فاسیدە،  سیستمێكی 
سەردەمەدا پەیڕەویی لێ دەكەن، لە تێڕوانینی 
نەگرتوە  س��ەرچ��اوەی  شەرعییەوە  و  عەقڵی 
بۆیان  ئ��ی��س��الم��ەوە  ل��ە الی���ەن دوژم��ن��ان��ی  و، 
و  خاك  داگیركردنی  هۆی  بە  ك��راوە،  ڕەوان��ە 
ڕێبازەكانیان...  بە  سەرسوڕمانیان  و،  ئاویان 
بە  هەڵبژاردن  سیستمی  بە  پشتبەستن  ئیتر 
سەرۆكایەتیی  كاندیدی  دیاریكردنی  ئامانجی 
ئەنجوومەنە  لە  یەكێك  لە  ئەندامێتیی  یاخود 
سەركردایەتییەكاندا، لەبەر ئەم شتانە حەرامە:

دەچێت،  ب��ێ��ب��اوەڕان  و  كافر  ك��اری  لە   .1
بانگەوازمان  و  شتانە  بەم  نین  ڕازی  ئ��ەوان 
بۆ دەكەن تا پەیڕەویی لێ بكەین و، دڵخۆش 

دەبن بە ڕەزامەندیی ئێمە لە سەری.
2. سیستمی هەڵبژاردن پشت دەبەستێت بە 
ڕێكالم و كڕینی دەنگ و بانگەشەی درۆیینە.

3. ئ����ەوەی ل���ەم ج���ۆرە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ان��ەدا 
پشتی پێ دەبەسترێت، زۆری دەنگی چین و 
دروست  یەكسانی  ئەمەیش  گەلە،  توێژەكانی 
پیاو،  ن��ەزان، ژن و  زان��ا و  نێوان  لە  دەك��ات 
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عاقڵ و بێعەقڵ، چاكەكار و فاسیق، لەبەر ئەوە 
پێچەوانەی عەقڵ و شەرعە.

4. لە پاش كۆی ئەم شتانە، جیاكردنەوەی 
دەنگەكان پاك و بێگەرد نییە، بەڵكوو بەرتیل 
و بەڵێندان كاریگەریی گەورەی هەیە. ئەمەیش 
موسوڵمانان  كە  ڕێبازێكە  و  ڕێگە  بەدترین 
بابەتی  لە  بەتایبەت  دەك��ەن،  لێ  پەیڕەویی 
ژن���دا، ج��ێ��ی ب��ای��ەخ��ی گ���ەالن و دام����ەزراوە 
كاریگەریی  كە  دەزانن  چونكە  بێباوەڕەكانە، 
خۆرئاواییكردنی  بە  سەر  لە  هەیە  گ��ەورەی 
هۆی  ب��ە  گۆڕینی  و،  ئیسالمی  كۆمەڵگەی 
ئەم  ه��ەروەه��ا  تایبەتمەندییەكانی،  دزی��ن��ی 
دەكرێت  پێ  هەستی  واڵتانەدا  لەم  ڕاستییە 
ك��ە ك��ەوت��وون��ەت��ە ژێ��ر س��ای��ەی داگ��ی��رك��اری 

»داگیركاری نەسرانی... وەلاڵهو ئەعلەم.
بن  زەینولعابدین  س��ەرۆك  ڕۆژەی  ئ��ەو 
تێی  یەكەم/یەنایەر  كانوونی  14ی  لە  عەلی 
ق��وچ��ان��د، شێخ ع��ەب��دول��ڕەح��م��ان ئ��ەل��ب��ەڕڕاك 
گوتارێكی ئاڕاستەی خەڵكی تونس كرد، داوای 
و، شوێنە  بكەن  لە شەریعەت  پەیڕەوی  كرد 
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ئاییندەدا  ڕۆژان��ی  »لە  بپارێزن...  گشتییەكان 
ئامبازی هەڵبژاردنەكان دەبن.

ك���ۆی الی��ەن��گ��ران��ی ت���ەوژم���ی س��ەل��ەف��ی��ی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان ب��ە ح����ەرام ن���ازان���ن، شێخ 
زۆرینەی  و،  دەزانێت  حەرامی  بە  ئەلبەڕڕاك 
لە  ئەلبەڕڕاكدا  لەگەڵ  ه��اوڕان  هەرە زۆری��ان 
و،  هەڵبژاردن  بیرۆكەی  لە  ڕەخنەگرتنەكانی 
هەمدیسان هەڵبژاردنی ڕەت كردوەتەوە وەك 
لە  بەرپرسان  دیاریكردنی  بۆ  میكانیزمێك 

سیستمی فەرمانڕەوایەتیی ئیسالمیدا.
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دەرهاویشتەكانی بزاوتە 
عەرەبییەكانی ئەم دوایییە

نا،  ی��ان  بنێین ش���ۆڕش  ن���اوی  ن��ازان��ی��ن   
ئەم  دەتوانین  دەرهاویشتەكانەوە  لە  ب��ەاڵم 
هەڵسەنگاندنانە بكەین. شۆڕشە عەرەبییەكان 
لە ویژدانی گەالنی عەرەبیدا كاریگەریی دوور 
كاریگەرییەیش  ئەم  كرد،  دروس��ت  قوڵیان  و 
تێڕوانینەكان،  و  فیكر  بنیاتنانی  مایەی  ب��وە 
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فیكری سەلەفی لە سعودیە بە هۆی ڕوودانی 
بە  ب��ەرچ��اوی  گەشەیەكی  شۆڕشانەوە  ئ��ەو 
چەندین  لەگەڵ  مامەڵەكردنیدا  لە  بینی  خۆوە 
دۆسیەی سیاسی و فیكری، بەتایبەتی پرسی 
میكانیزمەكانی  و  دیموكراسی   و  ئازادییەكان  
بە  زیاتر  گرینگیدانی  و  ئاشتییانە  ناڕەزاییی 

ڕیفۆرمی سیاسی.
سەلەفییە  شێخە  زۆری��ن��ەی  كاتێكدا  ل��ە 
ڕووداوەكانی شۆڕشە  توخنی  سوننەتییەكان 
ل��ە جیهانی  ن��ەك��ەوت��وون ك��ە  ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ان 
عەرەبیدا ڕوویان دا، ڕەنگ بێ لەبەر نزیكیی 
دەس��ەاڵت��ەوە، چەندین شێخ  لە  بێت  زۆری��ان 
شۆڕشگێڕی  س��ەل��ەف��ی��زم��ی  ب��ان��گ��خ��وازی  و 
شۆڕشە  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر  خ��ۆی��ان  خۆشحاڵیی 
ئەو  ئ��ەوەی  وێ��ڕای  دەرب��ڕی��وە،  عەرەبییەكان 
ش��ۆڕش��ان��ە ه��ەر دوو دروش��م��ی ئ����ازادی و 
الیەن  لە  و،  كردوەتەوە  بەرز  دیموكراسییان 
بە  و،  ك��راوە  لێ  پشتگیریی  شێخانەوە  ئ��ەو 
ش��ۆڕش��ی دژ ب��ە زوڵ���م و زۆرداری���ی���ان ناو 
ئامانجی  بە  دان��اوە  ڕێگەیەكیان  بە  و،  بردوە 



159شكستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

ڕزگ���ارب���وون���ی گ����ەالن ل���ە س��ت��ەم��ك��اری و، 
ڕێگەیەك بۆ نزیك بوونەوە لە جێبەجێكردنی 
وایە  پێیان  زۆرینەیان  بەتایبەتی  شەریعەت، 
بەرپا  لە دژیان  ئەو سیستمانەی كە شۆڕش 
كراوە، سیستمی بێباوەڕبوون و، بە جائیزیان 

زانیوە لە دژیان بوەستنەوە.
سەلەفێتیی  لە  كە  گەشەسەندنانەی  ل��ەو 
سعودیەدا ڕووی دا بریتییە لە: بەرفراوانبوونی 
سیاسی  ڕیفۆرمی  بە  گرینگیدان  ڕووب��ەری 
بەندكراوەكانەی  ئەو  گرفتی  گرتنەخۆی  و، 
هەڵوێستیان  ه��ەروەه��ا  ن��ەك��راون،  دادگ��ای��ی 
بە  دی��م��وك��راس��ی  سیستمی  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر 
لە  ه��ەن��دێ��ك  ئ��ام��رازەك��ان��ی��ەوە،  و  میكانیزم 
یووسف  شێخ  وەك  سەلەفییەكان  سێمبولە 
ب��ەش��داری��ی��ان  ت��ر  ئ��ەح��م��ەد چ��ەن��دی��ن شێخی 
سیاسی  پەیمانێكی  واژۆك���ردن���ی  ل��ە  ك���رد 
هەروەها  درا،  لێ  ب��ڕی��اری  دوایییە  ب��ەم  كە 
جەماوەرییەكان  پەیماننامە  گرینگترین  لە 
و  م��اف  »پەیمانی  بەرباڵوییەوە  ڕووی  لە 
خواستی  ئاشكرا  ب��ە  ك��ە  دام��ەزراوەك��ان��ە«، 
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دیموكراسیدا  سیستمی  لە  پێشكەوتوویان 
پەرلەمانی  دامەزراندنی  وەك  گرتوە،  خۆ  لە 
و  دەرب��ك��ات  یاسا  بتوانێت  ك��ە  هەڵبژێرراو 
س��ەرەوەی  لە  و  بپێچێتەوە  بەرپرسەكان  لە 
هەموویشیانەوە سەرۆك وەزیران كە دەبێت 
پێش  لە  ببەخشێت  پێ  متمانەی  پەرلەمان 
دانانیدا، هەروەها ئازادیی گوتن و بیروڕا لە 
كۆمەڵگەدا و زەمینە خۆشكردن بۆ پێكهێنانی 
دامەزراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی وەك كۆمەڵە 
خواستی  چەندین  لەگەڵ  سەندیكاكان...  و 
تری  بەیانێكی  پەیمانەیش  ئەم  پاش  لە  تردا، 
دەركرد كە كۆمەڵێك لە سێمبولەكانی تەوژمی 
سەلەفیی واژۆیان لە سەر كردبوو، پشتگیریی 
ئەوانی لە خۆ گرتبوو بەرانبەر بە خواستەكانی 

پەیمانی دەوڵەتی ماف و دامەزراوەكان.
سعودیە  سەلەفیی  ن��اوەن��دی  هەمدیسان   
بینیوە  خۆیەوە  بە  پێشكەوتوانەی  هەڵوێستی 
الیەن  لە  دیموكراسی  سیستمی  قبوڵكردنی  لە 
پاش  لە  شێخەكانیانەوە،  دیارترین  لە  هەندێك 
ئەوەی هەڵوێستی پێشووی )سەفەر ئەلحەوالی( 
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لە الی  نەرێنی بوو سەبارەت بە دیموكراسی، 
ئەو كوفر و هاوەڵدانان بوو بۆ خوا، زمانی ئەو 
گۆڕانی  دیموكراسیەت  كێشەی  بە  سەبارەت 
گەییشتە  تا  ك��رد،  گەشەی  و  ه��ات  س��ەردا  بە 
بوو  ت��ێ��دا  نرخاندنی  ل��ە  زۆر  زم��ان��ی  ئ���ەوەی 
ئەمەیش  دیموكراسی،  سیستمی  بە  بەرانبەر 
لە  كە  دەردەك��ەوێ��ت  گوتارەدا  لەو  ئاشكرا  بە 
كوێتی،  سەلەفیی  پ��ەرل��ەم��ان��ت��اری  ئ��ەو  ب��ری��ی 
اح��رارا(  )ولدنا  كۆنگرەی  لە  تەباتەبائی  وەلید 
 15 ڕۆژی  ت��ون��س  ل��ە  ك��ە  ك���رد  پێشكەشی 
كانوونی یەكەمی 2011 بەسترا، ئەلحەوالی لە 
پێش  لە  عەرەبیدا  واقیعی  دیاریكردنی  سیاقی 
گەالنی  زۆری��ن��ەی  گوتوویەتی:  شۆڕشەكاندا 
ئازادی  و  دیموكراسی  بە  گەییشتوون  جیهانی 
میراتگری  بە واڵتانی  بوون  كۆمارییەوە  لە  و، 
هەمدیسان  خەڵكی،  و  واڵت  میراتی  سیاسی، 
ئەلحەوالی داوای كرد ئەو واڵتانی كە بەهاری 
عەرەبی نەیگرتوونەتەوە، پەند وەربگرن لەوەی 
ڕووی دا و، لەگەڵ گەالنیان پێكڕا ئاشت ببنەوە 
خۆش  زەمینە  و،  بکەن  گشتی  ڕی��ف��ۆرم��ی  و 
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سیاسی  پارتی  دامەزراندنی  ب��ەردەم  لە  بكەن 
و  ئ��ازاد  هەڵبژاردنی  و  پیشەیی  سەندیكای  و 

بێخەوش بکرێت.
ناوەندی  لە  دیالۆگەكان  زۆری��ی  وێ��ڕای 
ش���ەرع���ی���ی س����ع����ودی����ەدا س�����ەب�����ارەت ب��ە 
پاشهاتەكانی  سەروبەندی  لە  دیموكراسیەت 
ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی، ئ��ەوان��ەی ب��ەدواداچ��وون 
لە  هیچ شێخێك  نابینن  ب��وارەدا،  لەم  دەك��ەن 
لە  هەندێك  لە  -جگە  سوننەتییەكان  شێخە 
ڕەخنەییی  هەڵوێستی  هەمان  پیرەكانیان- 
و،  هەڵبژاردن  بیرۆكەی  بە  بەرانبەر  هەبێت 
دەستاودەستكردنی دەسەاڵت و، كاری حیزبی 
و، جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان. لە ناوەرۆكدا 
ڕازیبوون بەو پرسانە، دیالۆگ و مشتومڕەكان 
س��ەب��ارەت  ب��وو  پ��ێ��ش��ك��ەوت��وودا  خاڵێكی  ل��ە 
دیموكرسی،  سیستمی  پێكهێنانی  پرسی  بە 
دەكرێت وای دابنێنین كە نزیكترە لە جیاوازیی 
لە  تیۆریی كە لە سەر ئەزری واقیعدا هیچی 
سەر بنیات نانرێت، ئەویش كێشەیەكە كە پتر 
ڕێزگرتن  و  گەل  دەسەاڵتی  چوارچێوەی  لە 
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ڕەتكردنەوەی  ئەگەر  نەتەوەدایە،  بڕیاری  لە 
شەریعەتیان هەڵبژارد.

كێشەی بەشداریی ژن لە پەرلەماندا و لە 
دەیە  چەندین  بە  كە  كوێتدا  وەك  دەوڵەتێكی 
ك��ران��ەوەی  ڕووی  لە  سعودیەوەیە  پێش  لە 
فرە  ملمالنێیەكی  سیاسییەوە  و  كۆمەاڵیەتی 
توندی بە خۆوە بینی لە نێوان تەوژمە فیكری 
خایاندا،  ساڵی  چەندین  كە  سیاسییەكاندا  و 
سعودیدا  ناوەندی  لە  گرفتە  ئەم  هەر  كەچی 
چوە  ژن  چاوەڕواننەكراو،  و  هێمنی  بە  زۆر 
ئەنجوومەنی شوورا و شارەوانییەكانەوە، بە 
شایەنی  كە  ملمالنێیەك  و  مشتومڕ  هیچ  بێ 
ب��اس��ك��ردن ب��ێ��ت ب��ە ب�����ەراورد ب��ە ق��ەب��ارەی 

بڕیارەكە.
لە  ب��ەرچ��اوە  گەشەسەندنە  ئ��ەم  وێ���ڕای 
قبوڵكردنی زۆرینەی میكانیزمەكانی سیستمی 
چەمكی  س��ەر  لە  كێشە  كەچی  دیموكراسی، 
دیموكراسیەت تا ئێستایش ئامادەییی هەیە لە 
الی هەندێك لە گروپە سەلەفییەكان بەتایبەتی 
بەرانبەرەكانیان  لەگەڵ  ج��اروب��ار  ئ��ەوان��ەی 
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بە  دەبینین  ت��ون��دەوە.  مشتومڕی  دەك��ەون��ە 
دەسەاڵتەكان  جیاكردنەوەی  و،  هەڵبژاردن 
دەسەاڵت  دەستاودەستكردنی  و  یەكتری  لە 
بگرە  و،  س��ی��اس��ی  پ��ارت��ی  دام���ەزران���دن���ی  و 
ڕازین،  هەڵبژاردنەكاندا  لە  ژنیش  بەشداریی 
دژی  ئێمە  دەڵێن:  ئێستا  تا  ئەمەیشدا  لەگەڵ 

دیموكراسین؟
نموونە  ی��ەك  ب��ە  بکەین  ئ��ام��اژە  دەك��رێ��ت 
ل��ە س��ەر ئ��ەو ت��ەن��گ��ژەی��ەی ل��ە س��ەر چەمكی 
دی��م��وك��راس��ی��ەت ه��ات��وەت��ە ئ���ارا، ئ��ەوەی��ش لە 
كۆڵەر  سەكرانی  ئیبراهیم  كە  كۆڵینەوەیەكدا 
ئامادەی كردوە، تێیدا باس لەو فشارە دەكات 
كە خۆی و الیەنگرانی سەلەفیزم ڕووبەڕوویان 
دەبێتەوە لەو پرسیارەدا كە بەهەمیشەیی لێیان 
دەكرێت: ئەگەر ئێوەومانان دیموكراسیەت ڕەت 
دەكەنەوە، ئەڵتەرناتیڤتان چییە؟ سەكرانیش لە 
پێشەكیی كۆڵینەوەكەیدا گوتوویەتی: لە ڕاستیدا 
ب��ووم  ش��ێ��وەی��ە  ل���ەم  نووسینێكی  پ��ەرۆش��ی 
سەروەریی  –مەبەست  گرفتە  بەو  سەبارەت 
پەیوەندییەكانی  و  م��ێ��ژوەك��ەی  ن��ەت��ەوەی��ە– 
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بەاڵم  شەرعییەوە،  سیاسەتی  بنەماكانی  بە 
كرد،  نووسین  بە  دەستم  فیعلی  بە  وەختێك 
دەكرایەوە  دووبارە  بەردەوام  پرسیارەی  ئەو 
و دەم��ب��ی��س��ت ب��ە پ��چ��ڕپ��چ��ڕی دەی��وەس��ت��ان��م، 
لە  ڕەخ��ن��ە  ئ��ەگ��ەر  ب��وو:  ئەمە  گوتەكەیشیان 
ئازادییە  و  گەل  سەروەریی  و  دیموكراسیەت 
ئەڵتەرناتیڤی  كامەیە  دەگ���رن،  لێبڕاڵییەكان 
سیاسی كە ئیسالمییەكان پێشەكەشی دەكەن؟ 
هەڵوێستی  ج��ارێ��ك  ه��ەر  دەوێ�����ت؟...  چییان 
بەرانبەر  ڕوو  خستوەتە  ڕەخنەیییم  شەرعیی 
بە چەمكە سیاسییە خۆرئاوایییەكان یەكسەری 
ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە دەبوومەوە، پێشتر 
بەڕێزم  خوێنەری  وەاڵم��ەی  كورتیی  بە  زۆر 
»سیاسەتی  ل��ە  ت��ەم��اح��م��ان  ئێمە  داب�����وەوە: 
یەخەی  پرسیارەكە  سەرلەنوێ  شەرعیدایە«، 
دەگرتمەوە: مەبەستتان لە سیاسەتی شەرعیی 
چییە؟ ئیتر چواردەورم بە پرسیار تەنرابوو هەر 
جارێك ویستبام بەشداری بكەم لە ڕەخنەگرتن 
ل��ە چ��ەم��ك��ەك��ان��ی س��ی��اس��ەت��ی خ���ۆرئ���اوای���ی... 
چڕوپڕ  پوختەیەكی  ب��ووم  ناچار  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
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شەرعی«  »سیاسەتی  چەمكی  بە  سەبارەت 
دەیخوازن،  ئیسالمییەكان  كە  بكەم  پێشكەش 
خستنەڕووی  ب��ە  هێنا  كۆتاییم  وەختێكیش 
لە فشاری  ئەدگارە گشتییەكان و ڕزگاربوون 
پرسیارێك: ئەو سیاسەتە شەرعییە كامەیە كە 
چەند  پ��اش  خ��وا  بە  پشتیوان  دەك��ەن؟  داوای 
و  دەكەم  پێشەكەش  تر  بابەتێكی  تر  ڕۆژێكی 
چەمكی  لە سەر  بارەیەوە  لە  دەكەین  گفتوگۆ 

»سەروەریی گەل«.
ئەو  سروشتی  دەستنیشانكردنی  پاش  لە 
دووچ���اری  سەلەفیی  ن��اوەن��دی  ف��ش��اران��ەی 
دەبنەوە لە ڕێگەی خواستە هەمیشەیییەكانیان 
سیاسی،  ئەڵتەرناتیڤێكی  پێشكەشكردنی  بە 
بۆیە  دەك��ەن��ەوە،  ڕەت  دیموكراسیەت  ئەگەر 
ئیبراهیم سەكران بڕیاری دا تیۆرێكی سیاسیی 
لە  ڕوو،  بخاتە  فەرمانڕەوایەتی  بۆ  ئیسالمی 
چەمكێكی  ش��ەرع��ی:  »سیاسەتی  ن��اوی  ژێ��ر 
كردوە  تایبەتیان  فوقەهاكان  گشتییە،  فیقهیی 
بە تەگبیركردن بۆ هەلومەرجی دەسەاڵتداری 
لە  ئەگەر دەقی  بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە، جا  و 

سەر هاتبێت یان نا«؟.
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بەاڵم خوێنەری ئەم كۆڵینەوە دەبینێت كۆڵەر 
هەوڵ و تەقەالیەكی زۆری داوە لە دیاریكردنی 
دەیان دەق و بەڵگە و دەقی نەقڵكراو بە ئامانجی 
ب��ەڵ��گ��ەه��ێ��ن��ان��ەوە ل��ە س���ەر چ��ەن��دی��ن پ����رس، لە 

گرینگترینیان:
یاخود شوورا  هەڵبژاردنەكان  1. شەرعیەتی 
بۆ سەرجەمی هاواڵتییان بێت نەوەك بە تەنها بۆ 
توێژێكی دیاریكراو، هەروەها بە تەنها پەرلەمانە 
كە نوێنەرایەتیی »ئەهلی هاوپەیمانی و چارەسەر« 

دەكات.
2. شەرعیەتی بڕیارسازی بە دەنگدانی زۆرینە 
بە  پەرلەماندا  لە  زۆرینە  بڕیاری  و، شەرعیەتی 
شێوەیەك دەسەاڵتدار پابەند بكات پێیەوە نەوەك 

بە تەنها ئاگاداری بكاتەوە.
3. شەرعیەتی بەشداریی ژن لە هەڵبژاردنەكاندا.
پ���رەن���س���ی���پ���ی  ش�����ەرع�����ی�����ەت�����ی   .4
شێوەیەك  بە  دەسەاڵت(  )دەستاودەستكردنی 
دەسەاڵتدار تا مردن لە دەسەاڵتدا نەمێنێتەوە، 
كاتێكی  ب��ۆ  دەس���ەاڵت���داری���ی���ەك���ەی  ب��ەڵ��ك��وو 

دیاریكراو بێت.
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»جیاكردنەوەی  پرەنسیپی  شەرعیەتی   .5
دەسەاڵتەكان«.

ل���ەب���ەر ئ�����ەوە، پ��ێ��م وای����ە ئ���ەگ���ەر ك��ۆڵ��ەر 
بوایە  ناونیشانەدا  ئەم  ژێر  لە  كۆڵینەوەكەی 
سیستمی  م��ی��ك��ان��ی��زم��ەك��ان��ی  »ش��ەرع��ی��ەت��ی 
دیموكراسی » ئەوا زۆر بە دیقەتتر و ڕێكوپێكتر 

دەبوو.
بڕوام وایە دەكرێت بگوترێت كە زۆرینەی 
سەلەفیی  ت��ەوژم��ی  كاریگەرەكانی  سێمبولە 
شۆڕشگێڕی(  سەلەفیەتی  )بەتایبەت  سعودیە 
بە فیعلی پرسی قسەكردن لە سەر شەرعیەتی 
هەڵبژاردن و كاری حیزبی و دەستاودەستكردنی 
دەسەاڵتەكانیان  جیاكردنەوەی  و  دەس��ەاڵت 
بەرچاو  گەشەسەندنێكی  ئەمەیش  تێپەڕاندوە، 
بە  چی  هەر  نرخاندنە،  شایانی  و  ئەرێنییە  و 
ئەو  جیاوازییە  و  گیروگرفت  جێگەی  الیانەوە 
سەاڵحیاتانەیە كە یەكەم دەدرێت بە پەرلەمان، 
دوەمیش پەیوەستە بە نەگۆڕەكانی شەریعەتەوە 
كە لە سەرەوەی دەستوورن »بەو مانایەی نابێت 
بخرێتە دەنگدانەوە« یاخود وەك مادەگەلێك لە 
چوارچێوەی مادەكانی دەستووردا دەمێنێتەوە.
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میسر لە كوێی سەلەفیەتدایە

و  س��ی��اس��ی  ئیسالمیزمی  ب��ن��ك��ەی  میسر 
سەرلەنوێ  بەڕێكخراوبوونی ئیسالمە لە دوای 
هەمەالیەنەی  سروشتی  وێ���ڕای  خ��ەالف��ەت. 
تەوژمی سەلەفی، ناكرێت لە یەك چوارچێوەی 
ئیخوان موسلمین  ئەوەی  شۆڕشگێڕیدا وەك 
دووی  بە  گ��ەڕان  بكەینەوە،  كورتی  كردیان 
هەڵوێستی تەوژمی سەلەفی میسریدا بەرانبەر 
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دەكات  پێویست  وا  گرفتێك، سەرەتا  هەر  بە 
پێكهاتەكانی  بە  سەبارەت  هەبێت  زانیاریمان 
چییەتیی  و  سێمبولەكانی  و  ت��ەوژم��ە  ئ��ەم 

جەماوەریی هەر یەك لەو الیەنانە.
لە پێش شۆڕشدا، دیمەنی سەلەفی بۆ دوو 
چوارچێوە دابەش ببوو: كۆمەڵە و گروپەكان 

و، سێمبولە شەرعییە سەربەخۆكان: 
لە  سەلەفی  »ب��ان��گ��ەوازی  ی��ەك��ەم:  بەشی 
ئەسكەندەریە« ئامادەییی جەماوەریی هەبوو لە 
نێوەندی سەلەفیزمی میسریدا، كە لە حەفتاكانی 
سەدەی بیستەمدا دام��ەزراوە، دەگونجێت لەو 
چوارچێوەیەدا دای بنێین كە زۆرترین جەماوەری 
هەبوە لە نێوەندی سەلەفیدا، ئامادەییی فراوانی 
پ��ارێ��زگ��اك��ان��ی میسردا،  ل��ە س��ەرج��ەم  ه��ەی��ە 
سوننەتی  »شوێنكەوتوانی  كۆمەڵەی  پاشتر 
محەمەدی« كە لە بیستەكانی سەدەی بیستەمدا 
دامەزراوە، هەروەها جەماعەی ئیسالمی كە لە 

حەفتاكانی سەدەی بیستەمدا دامەزراوە.
كەسایەتییە  ئ��ەو  ئاستی  دوەم:  ب��ەش��ی 
جەماوەرییان  ئامادەییی  كە  بانگخوازانەیە 



171شكستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

هەیە لە نێوەندی سەلەفیدا، زانا و بانگخوازی 
بەناوبانگ هەیە، هەندێكیان سەر بە یەكێك لە 
هەندێكی  پێشوون،  بانگخوازییەكانی  پێكهاتە 
ئەبووئیسحاق  لەوانە:  سەربەخۆن،  تریشیان 
یاسر  یەعقوب،  حسێن  محەمەد  ئەلحوێنی، 
ئەلموقەددەم،  ئیسماعیل  محەمەد  برهامی، 
عەبدولمەقسود،  محەمەد  حەسسان،  محەمەد 

مستەفا ئەلعەدەوی...هتد.
میسری  سەلەفیزمی  ش���ۆڕش،  پ��اش  ل��ە 
دامەزراندنی  بە  سەبارەت  هەڵوێستیاندا  لە 
بینی،  خۆوە  بە  دابەشبوونی  سیاسی  پارتی 
سەلەفی  كەسایەتیی  و  كۆمەڵە  وەختێكدا  لە 
لە سەر  و  كردوەتەوە  ڕەت  حیزبییان  كاری 
هەڵوێستەكانیان سوور بوون، وەك كۆمەڵەی« 
شوێنكەوتوانی سوننەتی محەمەدی«، كۆمەڵە 
بە  دا  بڕیاریان  تر  سەلەفیی  كەسایەتیی  و 
حیزبێكیش  هەر  سیاسی.  پارتی  دامەزراندنی 
گروپێكی  و  ت����ەوژم  درێ���ژك���راوەی  ل��ەوان��ە 
�فرە  ن���وور  حیزبی  ب���وو،  پێشوو  سەلەفیی 
سیاسیی  واجیهەی  نوێنەرایەتیی  بەرفراوانە- 
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دەكات،  ئەسكەندەریە  لە  بانگخوازی سەلەفی 
كەسایەتییە  نوێنەرایەتیی  ئەسالەت،  حیزبی 
نزیكن  فرە  كە  دەكات  قاهیرە  بانگخوازەكانی 
حیزبی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی��ی��ەوە،  سەلەفیزمی  ل��ە 
بنیاتنان و گەشەپێدان، نوێنەرایەتیی جەماعەی 

ئیسالمی دەكەن.
جەماوەریی  سەنگی  پەرلەمان  هەڵبژاردنی 
پارتانەی دی���اری ك��رد، ئەگەر  ل��ەو  ی��ەك  ه��ەر 
تەوژمی سەلەفیی بە هەموویان لە هەڵبژاردنی 
پەرلەماندا زیاتر لە 120 كورسییان بە دەست 
هێنابێت، ئەوا لە %90 ئەو كورسییانە بەشی 
حیزبی نوورە و هەر چی ماوەتەوە لە نێوان هەر 
دوو حیزبدا »ئەسالەت، بنیاتنان و گەشەپێدان« 
پێشەكەشكردنە  ئ��ەم  پ��اش  لە  دەب��ێ��ت،  داب��ەش 
كورتەی هەمەڕەنگیی دیمەنی سەلەفی لە میسر 
و، پەیوەست بە خستنەڕووی پێشووی سروشتی 
بیرۆكەی خۆپیشاندانی  لەگەڵ  فیكری سەلەفی 
كە  دەبێتەوە،  قوت  لێرەدا  پرسیارێك  ئاشتیدا، 
هەڵوێستی ئەو پێكهاتانەمان بۆ پێشنیار دەكات 

بەرانبەر بە شۆڕشی 25ی یەنایەر.
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ئەسكەندەریە،  لە  بانگەوازی سەلەفی   .1
سەلەفیەتی  ل��ە  ن��زی��ك��ە  ف���رە  پێكهاتنیدا  ل��ە 
ل��ە س��ەل��ەف��ی��ەت��ی س��ع��ودی��ی  ئ��ەل��ب��ان��ی، وەك 
ئاشكرا  هەڵوێستیان  شۆڕشگێڕی،  سوننەتیی 
لە  بەشداریكردنیان  ڕەت��ك��ردن��ەوەی  لە  ب��وو 
دوەم/  ك��ان��وون��ی  25ی  خۆپیشاندانەكانی 
هەڵوێستەیان  ئ��ەم  ج��ار  چەندین  ی��ەن��ای��ەردا، 
دووپات كردوەتەوە یان لە ڕێگەی بەیاننامەی 
دیارترین  زمانی  سەر  لە  یاخود  فەرمییەوە، 

كەسایەتییەكانی ئەم الیەنە.
ی���ەك���ەم ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ئ���اش���ك���رای���ان كە 
ڕەت����ك����ردن����ەوەی ب���ەش���داری���ك���ردن���ی���ان لە 
خۆ  ل��ە  ی��ەن��ای��ەردا  25ی  خۆپیشاندانەكانی 
دەگرت، لە سەر زمانی گوتەبێژی فەرمی بە 
ناوی »بانگەوازی سەلەفی لە ئەسكەندەریە« 
شێخ عبدولمنعیم شەحات، لە سیمینارێكدا لە 
ڕۆژی 16ی كانوونی دوەم/یەنایەردا ڕەخنەی 
كە  گرت  گەنجانە  گروپە  لەو  تونددەمارانەی 
خۆپیشاندانەكان،  بۆ  ك��ردب��وو  بانگەوازیان 
ئینتەرنێت  كە  سافیلكە  گەنجانی  گوتوویەتی: 
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چوارچێوەی  لە  دەیانەوێت  دەدات،  دنەیان 
لە  ئاگر  ئەنقەست  دەستی  بە  پیالنگێڕییەكدا 
واڵتمان بەربدەن، هەندێك دەیانەوێت گەنجی 
الیان  ڕێ   لە  و  ب��ەرن  خشتە  لە  موسوڵمان 
نابینە سووتەمەنی  ئێمە  دەڵێت:  پاشتر  بدەن، 

بۆ هیچ كەسێك.
دوەم/یەنایەردا،  كانوونی  21ی  ڕۆژی  لە 
»شێخ یاسر بەرهامی« )دیارترین كەسایەتییە 
لە  ئەسكەندەریە،  لە  سەلەفی  بانگەوازی  لە 
حكومی  ب��ە  س��ەب��ارەت  پرسیارێكدا  وەاڵم���ی 
25ی  خۆپیشاندانەكانی  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��ردن 
یەنایەردا گوتوویەتی: وێڕای تۆمەتباركردنمان 
ئێمە  لێدانمان،  و  درۆودەل��ەس��ە  هەڵمەتی  بە 
ل��ە ڕوان���گ���ەی پ��اپ��ەن��دب��وون��م��ان ب��ەدی��ن��م��ان و 
بەرانبەر  بەرپرسیارێتی  بە  هەستكردنمان 
سەر  لە  سووربوونمان  و،  واڵت��ەك��ەم��ان  بە 
لەبەرچاوگرتنی  و،  واڵت  بەرژەوەندییەكانی 
هاواڵتییان  و  واڵت  ه��ێ��وری��ی  و  ئاساییش 
پیالنی  لەباربردنی  و،  دژوارەدا  قۆناغە  لەم 
بەشداری  پشێوی،  نانەوەی  بە  دوژمنانمان 
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یەنایەر،  25ی  خۆپیشاندانەكانی  لە  ناكەین 
فرە  بارەیەوە  لەم  سەلەفی  شێخانی  گوتەی 
جیاوازە  میسر  هەلومەرجەكانی  ئاشكرایە، 
بە  گوتوویەتی:  برهامی  هەروەها  تونس،  لە 
دەكەن  بانگەواز  كە  دەڵێم،  ئەزیزم  برایانی 
بەشداریكردنیان  ئامانجی  ب��ە  گەنجان  ب��ۆ 
لە  ئەوانەی  بەتایبەتی  خۆپیشاندانەكاندا  لە 
ئەم  بوونایە  میسر  لە  ئەگەر  ناژین،  نێوماندا 
بێ   ب��ە  ن��ەدەب��وو  تاكالیەنانەیان  هەڵوێستە 
لە  بانگەوازی سەلەفی  بۆ شێخانی  گەڕانەوە 
ئامادە  لێرە  ئێوە  دەبێت  چۆن  ئەسكەندەریە، 
جەختی  برهامی  یاسر  شێخ  پاشتر  ن��ەب��ن؟ 
كردوەتەوە لە سەر ئەم هەڵوێستە، كە بیروڕای 
تەنانەت  بانگەوازەكەیە،  شێخانی  سەرجەم 
»شێخانی  بانگەوازەكەیش  دەرەوەی  هیی 
ڕاوێژ–  پاش  –لە  سەرجەمیان  ئەسكەندریە 

هاوڕان لە سەر وەاڵمەكەی بەندە.
28ی  ت��ووڕەی��ی��دا  ج��وم��ع��ەی  ڕۆژی  ل��ە 
شەحات،  عبدولمونعیم  شێخ  دوەم،  كانوونی 
مینبەری  لە  بانگەوازەكە  فەرمیی  گوتەبێژی 
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پشێوی  لە  هۆشیاریدا  سەرلەنوێ   جومعەوە 
بە  هۆشیاریدا  هەمدیسان  دووب���ەرەك���ی،  و 
بێباوەڕیی  ئازادیی  ڕێگەی  كە  ئازادیخوازان 
دەگ�����رن، ه���ەروەه���ا گ��وت��ووی��ەت��ی: ل��ە س��ەر 
موسوڵمان پێویستە ڕازی بێت بەو ستەمەی 
بۆ  بكاتەوە  ب��ەرز  دەستەكانی  ك��ەوت��وە،  تێی 
ئاسمان و لە خوای گەورە بپاڕێتەوە، بەڵکوو 
ستەمەكەی لە سەر هەڵبگرێت و، لەو دونیایش 

بە ئارامگرتنی، خوا پاداشتی خێری بداتەوە.
یەكەمین  دوەم،  كانوونی  ڕۆژی30ی  لە 
ب��ەی��ان��ن��ام��ەی ف��ەرم��ی ب��ە ن���اوی ب��ان��گ��ەوازی 
سەلەفی لە ئەسكەندەریە دەركرا، بەیاننامەكە 
باس لەو دزی و فیزی و وێرانكارییە دەكات 
28ی كانوونی  كە پاش جومعەی تووڕەییی 
كرابوو  هاواڵتییان  لە  داوا  دا،  ڕووی  دوەم 
2ی  ڕۆژی  لە  بپارێزن.  گشتییەكان  شوێنە 
شوباتدا، دوەم بەیاننامە باڵو كرایەوە و تێیدا 
هاتبوو پێویستە پارێزگاری بكرێت لە خوێن 
میلیشیا  ب��ەرپ��ەرچ��دان��ەوەی  و،  ن��ام��ووس  و 
تۆبەكردنی  ب��ۆ  ب��ان��گ��ەواز  و،  ت��اوان��ك��ارەك��ان 
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ناوی  زیكركردنی  بە  مانگرتن  و  كۆمەڵ  بە 
خواوە.

بەیاننامەیەكی  ش��وب��ات،  2ی  ڕۆژی  ل��ە 
باڵو  سەلەفییەوە  ب��ان��گ��ەوازی  ن��اوی  ب��ە  ت��ر 
ئیسالمێتیی  شوناسی  ب��ەت��ون��دی  ك��رای��ەوە، 
لەگەڵ زەروورەتی  كرابوەوە  میسر دووپات 
ك��ۆت��ای��ی��ه��ێ��ن��ان ب���ە پ��ش��ێ��وی، ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ە 
كە  پۆلیس  ن��ائ��ام��ادەی��ی��ی  ل��ە  دا  ه��ۆش��ی��اری 
دەهێنێت  خۆیدا  دوای  بە  گەورە  ماڵوێرانیی 
و، بەردەوامیی پشێوییەكان ڕەنگە ببێتە هۆی 
نائامادەییی فەرمانگەكانی تری دەوڵەت، وەك 
بازرگانیی ناوخۆیی و ئازووقە و بازرگانیی 
بۆ  دەرمانانەی  و  خ��واردن  ئەو  و  دەرەكیی 
ئەمەیش  ه��ەڵ��گ��ی��راون...ه��ت��د،  تەنگانە  ك��ات��ی 
خوێن  ڕشتنی  و،  شەڕوشۆڕ  مایەی  دەبێتە 
کە  پیرۆزییەكان،  ب��ە  سووكایەتیكردن  و، 
بۆشایی  و  گ��ۆڕان��ە  دەرەن��ج��ام��ی  ئ��ەوەی��ش 
لەگەڵ  بەتایبەت  دەهێنێت،  خۆیدا  دوای  بە 
خۆپیشاندانەكان  ڕێبەرایەتیی  نائامادەییی 
هەر  سیاسییەكان،  پارتە  نایەكگرتووییی  و، 
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پ��ش��ێ��وی دەب����ات بە  ب����ەرەو  ك��ەس��ێ��ك واڵت 
شتانەی  ئ��ەو  ك��ۆی  لەگەڵ  گ��ۆڕان  بیانووی 
ب��اس��م��ان ك���رد، ل��ە ب����ەردەم خ���وای گ���ەورە 
داوای  بەیاننامەكە  دیسانەوە  بەرپرسیارە، 
ڕزگاركردنی  بۆ  بەپەلە  چاكسازیی  كردبوو 
ڕەوش���ەك���ە ب��ك��رێ��ت، ق��ۆن��اغ��ی گ��واس��ت��ن��ەوە 
بۆ  زەمینەخۆشكردن  وەك  ڕاب��گ��ەی��ەن��رێ��ت 
بەپەلەكانیش  چاكسازییە  ئازاد،  هەڵبژاردنی 

خۆی لەم خااڵنەدا دەبینییەوە:
1. ڕەتكردنەوەی یاسای باری نائاسایی.

كەسانی  دی��اری��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دان   .2
سەرجەم  لە  دەترسێن  خ��وا  لە  كە  لێهاتوو 

وەزارەت و بەرژەوەندییەكاندا.
یاسایی  گەندەڵیی  بەرەنگاربوونەوەی   .3

و دارایی.
ڕادەس��ت��ی  پ���ەروەردەی���ی  چاكسازیی   .4

دەسەاڵتە ئەمنییەكان کرا.
5. چاكسازیی ڕیشەیی لە میدیادا.

كە  ئەمنی  زۆری  و  س��ت��ەم  الب��ردن��ی   .6
دووچاری ئیسالمییەكان دەبێتەوە.
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ب��ان��گ��ەوازی  ب��ەی��ان��ن��ام��ەی  دوا  ئ��ەم��ەی��ش 
س��ەل��ەف��ی ب����وو ل���ە ئ��ەس��ك��ەن��دەری��ە ت���ا لە 
سەركارالبردنی حوسنی موبارەك لە 11 ی 

شوبات.
سوننەتی  »شوێنكەوتوانی  كۆمەڵەی   .2
ت��اق��ە  ش���وب���ات  2ی  ڕۆژی  م���ح���ەم���ەدی«، 
لە  داوای���ان  ك���ردەوە،  ب��اڵو  بەیاننامەیەكیان 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران ك���رد ب��گ��ەڕێ��ن��ەوە ب��ۆ نێو 
بەیاننامەكەدا  لە  ئ��ەوەی  وەك  ماڵەكانیان، 
بە  ئەوەی  عاقڵەكان-  –ئەی  بێگومان  هاتوە: 
و  كرد  خەمبار  دڵەكانی  هاتوە  واڵت��دا  سەر 
دام��ەزراوەك��ان  ڕژان��د،  چ��اوان  لە  فرمێسكی 
خوێن  دزران،  م��اڵ��ودارای��ی  ك���ران،  وێ���ران 
ڕژا، واڵت دووچ��اری ترس و دڵ��ەڕاوك��ێ و 
تۆقین بوو، دوژمنی دڵخۆش كرد و دۆستی 
دەم  بە  نەهاتوە  ئ��ەوە  وەختی  ئایا  گریاند، 
بانگەوازی خواوە بچین ]واعتصموا بحبل اللە 
نەهاتوە  ئەوە  وەختی  ئایا  والتفرقوا[  جمیعا 
ئەوەی  پاش  لە  ماڵەكانمان  بۆ  بگەڕێینەوە 
خواستەكانمان  و  گرت  دەنگمان  لە  گوێیان 
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زانران؟ ئایا هەل بە حكوومەتی نوێ  نەدەین 
لە  هەلە  ئەم  بۆ  دی؟  بهێنێتە  خواستەكانمان 
دەست بدەین و دوژمنان و دوژمنانی واڵت 
بیقۆزنەوە بۆ خۆیان؟ بۆ بە دەم داوای خواوە 
بۆ  بگەڕێنەوە  هاتوە:  تێدا  دیسانەوە  نەچین؟ 
ماڵەكانتان و سوور بن لە سەر سەالمەتیتان 
گەورە  بە  ڕەحم  نیشتیمانمان،  و سەالمەتیی 
و گچكە، بێوەژن و هەژارو زەبوونان بكەن، 
ئ��ەم ه��ەل��ە ل��ە دەس���ت م���ەدەن ب��ا دوژم��ن��ان 

دڵخۆش نەبن.
بەدرێژاییی  ئیسالمی«  »ج��ەم��اع��ەی   .3
ڕۆژان����ی ش���ۆڕش ل��ە 25����ی ش��وب��ات��ەوە تا 
دەست لە كاركێشانەوەی سەرۆك تەنها یەك 
بەیاننامەی دەركردوە، تێیدا پشتگیریی خۆی 
4ی  ڕۆژی  لە  كە  دەربڕیوە  گفتوگۆكان  بۆ 
شوبات لە نێوان عومەر سڵێمان و هێزەکانی 
ئەو  بەیاننامەكە  درا.  س��از  ئۆپۆزسیۆندا 
فاكتەرانەی دیاری كردوە بۆ بەدەمەوەچوونی 
دۆسیانەی  ئەو  بەتایبەت  گفتوگۆكە،  داوای 
ناوچەگەلێكی  ورووژێ��ن��ران،  گفتوگۆكەدا  لە 
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داخراون كە نابێت توخنی بكەون، بەیاننامەكە 
دەستپێشخەرییەكەی بە ئەرێنی ناو برد.

ئیسالمی،  جەماعەی  شەرعیی  تیۆرسینی 
ڕۆژی  بابەتێكیدا،  لە  ئیبراهیم  ناجیح  شێخ 
گوتارە  ڕاستزانینی  بە  داوای  شوبات  4ی 
موبارەكی  حوسنی  س��ەرۆك  كاریگەرەكەی 
كردوە كە لە شەوی 2ی شوباتدا پێشكەشی 
جارێكی  بۆ  كە  گوتوویەتی،  تێیدا  ك���ردوە، 
تری  ماوەیەكی  بۆ  هەڵنابژێرێتەوە  خۆی  تر 
لە  مردنی  بە  ئەو  خواستی  و  سەرۆكایەتی 
ئیبراهیم  ناجیح  شێخ  میسر.  خ��اك��ی  س��ەر 
داوای كردوە متمانە بە جێگرەكەی - عومەر 
سڵێمان - بكرێت كە لە پێگەی سەرۆكی فیعلیی 
ستاییشی شارەزایییە سیاسییەكانی  واڵتدایە 
دەك���ات ل��ە ب���واری ن��اوخ��ۆی��ی و دەرەك��ی��دا، 
بۆ  ك���ردوە  زەمینەخۆشكردنی  پێشنیاری 
ئ��ەوان��ەی  ب��ەدرۆخ��س��ت��ن��ەوەی  و،  چاكسازی 
فێڵوفەرەجە  گوتارەكەی سەرۆك  وایە  پێیان 
و بۆ خۆدزینەوەیە لە خواستی شۆڕشگێڕان، 
هەروەها گوتوویەتی سەرۆك وەاڵمی 90% 
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داوەت���ەوە،  شۆڕشگێڕانی  خواستەكانی  ی 
ك��ردوە  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران  ل��ە  داوای  پ��اش��ت��ر 
بگەڕێنەوە بۆ ماڵوحاڵیان و كەللەڕەق مەبن، 
خواستی  سەر  لە  بەردەوامبوون  وابوە  پێی 
ڕووخ��ان��دن��ی دەس���ەاڵت م��وزای��ەدەك��ردن��ە لە 
تارومار  میسر  ئەمەیش  مەحاڵدا،  داواكردنی 

و نوقمی پشێوی دەكات.
ب��ان��گ��خ��وازە  و  زان�����ا  ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی   .4
س��ەرب��ەخ��ۆك��ان ل���ە الی��ەن��گ��ران��ی ت��ەوژم��ی 
ئاراستەدا  هەمان  بە  زۆرینەیان  سەلەفی، 
مستەفا  شێخ  ڕوو،  خستوەتە  فیكرەكانیان 
لە  هەیە  چەسپاوی  هەڵوێستی  ئەلعەدەوی 
ڕەتكردنەوەی ڕەوایەتیی خۆپیشاندانەكان، لە 
وەاڵمی پرسیارێكدا تایبەت بەم باسوخواسە 
گ��وت��ووی��ەت��ی: ئ��ام��ۆژگ��اری��ی م��وس��وڵ��م��ان��ان 
نەكەن،  پشێوییانەدا  ل��ەو  ب��ەش��داری  دەك��ەم 
چ  ه��اوەڵ��ەك��ان��ی  ن��ە  و  پێغەمبەر  ن��ە  چونكە 
لەگەڵ  ن��ەگ��وت��وە.  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  شتێكیان 
كانوونی  25ی  لە  ناڕەزایییەكاندا  پشكوتنی 
شاشەی  لە  ئەلعەدەوی  مستەفا  شێخ  دوەم 
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تەلەفزیۆنی میسرییەوە دەركەوت و داوای لە 
خۆپیشاندەران كرد بگەڕێنەوە بۆ ماڵەكانیان 
قوربانییانی  پاڵ  نەدایە  و، سیفەتی شەهیدی 

شۆڕش.
یەعقوبە  حسێن  محەمەد  شێخ  هەرچی 
ڕەت  25ی شوبات  ڕووداوەك��ان��ی شۆڕشی 
كردەوە و بە ئاژاوە ناوی بردوە و ناوی ناوە 
»قەرەباڵغیی بازاڕ«، داوای لە شۆڕشگێڕانیش 
كردوە بگەڕێنەوە بۆ ماڵەكانیان و پابەند بن 
خۆیان  و،  م��زگ��ەوت��ەوە  هاموشۆكردنی  ب��ە 
بگرن  دوور  ب��ە  دەم��ەق��اڵ��ێ   و  گەنگەشە  ل��ە 

سەبارەت بەوەی چی ڕوو دەدات لە میسر.
ش��ێ��خ ئ��ەب��ووئ��ی��س��ح��اق ئ��ەل��ح��وێ��ن��ی لە 
س��ەروب��ەن��دی ه��ەاڵی��س��ان��ی ش���ۆڕش���ەوە تا 
لێدوانێك  كۆتاییهاتنی قڕوقەپی كردبوو، تاقە 
وەختێكدا  لە  دەرێ ،  نەهاتە  دەم��ی  لە  چییە 
پێشتر  ب��وو،  ڕاڕا  حەسسان  محەمەد  شێخ 
هەڵوێستی بەرانبەر بە شۆڕشی 25ی یەنایەر 
خۆپیشاندانەكانی  و  ناڕەزایی  بوو،  نەرێنی 
نەتەوەكەمان  گوتوویەتی:  كردبوەوە،  ڕەت 
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وێ���ران���ك���ەر كە  م��ان��گ��رت��ن��ی  ب��ەپ��ش��ێ��وی و 
ئۆتۆمبێلی  و  ب��ازاڕ  و  دەڕژێ��ت  تێدا  خوێنی 
ه��ەژاری��ی  ق��ەی��ران��ی  ل��ە  دەسووتێنرێت  ت��ێ��دا 
محەمەد  شۆڕشدا  سەرەتای  لە  دەرناچێت. 
لە چەند دیمانەیەكی تەلەفیزیۆنیدا  حەسسان 
و  وێ��ران��ك��اری  ل��ە  هۆشیاریدا  و  دەرك���ەوت 
پشێوی. پاشتر لە 3ی شوبات، شێخ محەمەد 
و،  ت��ەح��ری��ر  م��ەی��دان��ی  گەییشتە  ح��ەس��س��ان 
ستاییشی گەنجە خۆپیشاندەرەكانی كرد، كە 
بە بڕوای ئەو داوای مافە ڕەواكانیان كردوە 
و، بەردەوام بوو داوای لە هەموان كرد ئارام 
و  پشێوی  لە  بگرن  دوور  بە  خۆیان  و  بن 

دزی و وێرانكاری.
ه���ەر چ��ی ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ج���ی���اوازە كە 
لە  بدەین  قەڵەم  لە  جیاوازی  بە  دەكرێت 
هەڵوێستی  میسریدا،  سەلەفیی  نێوەندی 
ش��ێ��خ م��ح��ەم��ەد ع��ەب��دول��م��ەق��س��ودە، كە 
تەوژمی  ڕوەك��ان��ی  دیارترین  لە  یەكێكە 
لە  ق��اه��ی��رە.  ل��ە  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی  سەلەفیی 
دی��ارت��ری��ن ڕوەك��ان��ی ت��ری ئ��ەم ت��ەوژم��ە 
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شێخ نەشئەت ئەحمەد و فەوزی سەعیدە. 
كرد  بەشدارییان  كەسایەتییە  سێ   ئ��ەم 
ی��ەن��ای��ەردا ه���ەر لە  25ی  ل��ە ش��ۆڕش��ی 
ئامادەیییان  هەاڵیسانیەوە  یەكەمی  ڕۆژی 
بۆ  گوتاریان  تەحریر،  مەیدانی  لە  هەبوو 
خۆپیشاندەران دەخوێندەوە، شێخ محەمەد 
لە  دەنگیدا  تۆمارێكی  لە  عەبدولمەقسود 
3ی شوبات � باڵو بوەوە، جەخت دەكاتەوە 
لە شۆڕشدا.  بەشداریكردن  ڕەوایەتیی  لە 
سەر  لە  كردوەتەوە  جەختی  هەمدیسان 
ئەوەی بەشداریكردن لە خۆپیشاندانەكاندا، 
دەرچوون نییە لە دەسەاڵتدار، بەڵكوو بۆ 
بە  فەرمانكردن  و  ستەموزۆر  الب��ردن��ی 

چاكە و دووركەوتنەوە لە خراپە.
لە پاش شۆڕش، هەندێك لە كەسایەتییەكانی 
ئەم تەوژمە پارتێكی سیاسییان دامەزراند لە 
ژێر ناوی »حیزبی ئەسالەت« و، بەشدارییان 
كرد لە هەڵبژاردنی پەرلەماندا، بەاڵم دەنگێكی 
ئەوتۆیان بە دەست نەهێنا و لە پێنج كورسی 

تێپەڕی نەكرد. 
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میسر  لە  ئیسالمگەرا  تری  دیوێكی 
لە سەلەفیەتەوە سەردەردەهێنێ 

لە  كە  سەلماند،  ئ��ەوەی��ان  ڕووداوەك����ان 
میسری  سەلەفیی  تەوژمی  شۆڕشدا،  پێش 
هەڵوێستیاندا  لە  جۆرەكانیەوە  هەموو  بە 
سیستمی  ڕەت���ك���ردن���ەوەی  ب���ە  ب���ەران���ب���ەر 
دی��م��وك��راس��ی و ك���اری ح��ی��زب��ی ه��اودەن��گ 
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بە  ب��ەران��ب��ەر  ه��ەم��ان شێوەیش  ب��ە  ب���وون، 
پەرلەماندا.  هەڵبژاردنی  لە  بەشداریكردن 
سەلەفی  بانگەوازی  ڕێبەرانی  لە  هەندێك 
دام��ەزران��دن��ی  پێش  –ل��ە  ئەسكەندەریە  ل��ە 
كە  دا  لێدوانیان  چەندین  ن��ووردا–  حیزبی 
ڕەتكردنەوەی  لەمەڕ  دەك��ردەوە  جەختیان 
تەواوی بیرۆكەی دیموكراسیەت. گوتەبێژی 
سەلەفیی  ب��ان��گ��ەوازی  ن���اوی  ب��ە  ف��ەرم��ی��ی 
لە  یەكێك  لە  شەحات  عەبدولمونعیم  شێخ 
سیمینارەكانیدا گوتی:« ئێمە بە تەنها ناڵێین 
كفریشە«،  بەڵكوو  حەرامە،  دیموكراسیەت 
لە  ت��ردا  سیمینارێكی  لە  شەحات  هەروەها 
»سەلەفیەت  سیمینارەكانی  زنجیرە  ك��ۆی 
گوتوویەتی:  چ��اك��س��ازی«  میتۆدەكانی  و 
»دی���م���وك���راس���ی���ەت ی��ەك��ێ��ك��ە ل���ە ل��ق��ەك��ان��ی 
سێكیۆالریزم كە بریتییە لە جیاكردنەوەی دین 
دینییەوە  ڕووی  لە  دیموكراسیەت  ژیان،  لە 
ئیسالمییەكان  ئەگەر  جا  ك��راوەت��ەوە،  ڕەت 
دایان نابێت یاخود نا...«. دیسانەوە ئەوانەی 
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لە  دەك��ەن  بەشداریی  شەرعیەتی  لە  ب��اس 
وەسفیان  شێوەیە  ب��ەم  پەرلەمانیدا  ك��اری 
لە چارەسەری  پەیڕەوی  »ئەوانەی  دەكات: 
خستوەتە  خۆیان  ئەوانە  دەكەن،  پەرلەمانی 
خەتەرناكەوە،  زۆر  عەقایدیی  گرفتێكی  نێو 
ژێر  ب��ە  شەریعەت  ناكرێت  شێوەیەك  ب��ە 
دی��م��وك��راس��ی��ەت��دا گ����وزەر ب��ك��ات، ك��ەوات��ە 

دیموكراسیەت بااڵترە«.
سیمینارەكانیدا  لە  برهامی  یاسر  شێح 
هەمان شت  بە  داوە  ئاماژەی  جار  چەندین 
لە  یەكێك  لە  كرد،  باسمان  س��ەرەوە  لە  كە 
»بەشداریكردن  وای��ە:  پێی  سیمینارەكانیدا 
دەخوازێت  سازشكاری  هەڵبژاردنەكاندا  لە 
و  كێشەیە  ئەمەیش  دی���ن...  بنەماكانی  ل��ە 

كەلێنێكی گەورەیە«.
شێخانی  دی���ارت���ری���ن  ل���ە  ت���ر  ی��ەك��ێ��ك��ی 
بانگەوازی سەلەفی لە ئەسكەندەریە – شێخ 
پێشوەخت  غەباشی–  سەعدوددین  سەید 
سەبارەت  نووسیوە  كتێبێكی  هەشتاكاندا  لە 
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بەو میتۆدەی كە بانگەوازی سەلەفی پشتی 
بە  سەبارەت  هەڵوێستیدا  لە  دەبەستێت  پێ 
سیستمی دیموكراسی، ئەم كتێبە حەرامبوونی 
بەشداریكردن لە پەرلەمانی میسریدا لە خۆ 
بێباوەڕی  دامەزراوەیەكە  چونكە  دەگرێت، 
دەردەكات. پاشتر وازی لە كاری بانگەوازی 
لە  ك��ەوت��وەت��ەوە  دوور  و،  هێناوە  ئاشكرا 

چاالكییەكانی بانگەوازی سەلەفی.
ش��ێ��خ م��ح��ەم��ەد م��ەق��س��ود ب���ڕی���اری لە 
سیمینارێكی  ل��ە  داوە،  ش��ت  ه��ەم��ان  س��ەر 
سەر  لە  ك��ردوەت��ەوە  جەختی  بەناوبانگیدا 
هەڵبژاردنی  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��ردن  ح��ەرام��ی��ی 
ئەنجوومەنە  ئەم  گوتوویەتی:«  پەرلەماندا. 
بە غەیری شەریعەتی خوا حكوم دەكات و، 
ئەو دەستوورەی كە ئەنجوومەنەكە دای ناوە 
حاكمە بە سەر شەریعەتی خواوە. ئەندامانی 
ئ��ەم ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ە ل��ە دەس��ت��وورەك��ەی��ان��دا 
جێبەجێكردنی  ب��ە  ب���دەن  دەن���گ  دەت��وان��ن 
بەمەیش  ڕەتكردنەوەی،  یاخود  شەریعەت 
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پێویستە  بۆیە  دەنگی موسوڵمانان،  بە كۆی 
كە  نەبنەوە  كۆ  تڕۆهاتانە  ئ��ەم  دەوری  لە 
م��ی��ان��ڕەوەك��ان��ی س����ەردەم ت��ەش��وی��ش��ی پێ 
ئ��ەه��ل��ی سوننە  ع��ەق��ی��دەی  دەخ���ەن���ە س���ەر 
و ج���ەم���اع���ە. ه����ەروەه����ا ش��ێ��خ م��ح��ەم��ەد 
كە  دەك��ات  ئەوانە  وەسفی  عەبدولمەقسود 
و  پەرلەماندا  لە  بەشداریكردن  بە  ڕازی��ن 
گوتوویەتی: »ئەوەی بەم كارە هەستێ، ئەم 
لە سەحیحی  )د.خ(  پێغەمبەر  فەرموودەیەی 
بوخاریدا بە سەردا جێبەجێ دەبێت: »ومبتغ 
حكومانە  ئەم  الجاهلیە«...  سنە  االسالم  فی 
فەرمانمان  گەورە  خوای  جاهیلین،  حكومی 
پێ دەكات حكوم بە شەریعەتەكەی بكەین و، 
زەمی ئەوانەی كردوە كە ڕازین بە غەیری 

ئەو شەریعەتە. )أفحكم الجاهلیە یبغون(.
چ��ەن��دی��ن دەق����ی ت��ر ه��ەی��ە ل��ە ك��ت��ێ��ب و 
بە  میسری  سەلەفیەتی  شێخانی  سیمیناری 
سەرجەمی الیەنەكانیانەوە ئاماژە بە هەمان 

هەڵوێست دەدەن.
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ئیسالمگەرا بەرەو كوێ ؟

لە پاش شۆڕش، دیمەنی سیاسیی میسری 
پێشتر  كە  ه��ات،  س��ەردا  بە  بنەڕەتیی  گۆڕانی 
نەبوە، گۆڕەپانی  لەئارادا  لەم شێوەیە  دیمەنی 
ب��وەوە،  توند  جەماوەریی  و  حیزبی  كێبڕكێی 
دەس��ەاڵت  و  كاریگەری  بە  گەییشتن  ڕێگەی 
كاری  و  پەرلەمان  پ��ردی  ڕێگەی  لە  بڕیار  و 
تەوژمی  ل��ێ��رەدا  دەدرا.  ئەنجام  حیزبییەوە 
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سەلەفی كەوتە بەردەم نێوەندێكی سیاسییەوە، 
كە تێیدا پرەنسیپ دژیەكبوو لەگەڵ كاریگەری 
ت��ی��ۆری��زەك��ان��ی پێشوو  و دەس����ەاڵت. ه��ەم��وو 
پەرلەمانی  كاری  ڕەتكردنەوەی  بە  سەبارەت 
لە  نائامادەییی  وات��ە  س��ەددەرس��ەد  حیزبی،  و 
ئەمەیش  میسردا،  سیاسیی  بڕیاری  نەخشەی 
ئەم  لەگەڵ  دەستوپەنجە  كە  دەخواست  وای 
واقیعە نوێیەدا نەرم بكەن بە شێوەیەكی جیاواز، 
تەنانەت ئەگەر پێویستیش بكات نەشتەرگەریی 
خێرا بۆ تیۆریزەی سیاسیی پێشوو بكرێت، بە 
گۆڕانی  هۆكاری  بۆ  بكەن  شرۆڤە  شێوەیەك 

هەڵوێستیان لە پیادەكردنی دیموكراتیدا.
دی��م��ەن��ی س��ەل��ەف��ی��ی میسری  دی��س��ان��ەوە 
گەنگەشە  ل��ە  ت��ون��د  ف��ەزای��ەك��ی  نێو  چ��وون��ە 
لە  بەشداریكردن  ڕەوای��ەت��ی��ی  بە  س��ەب��ارەت 
هەڵبژاردنەكاندا و، دامەزراندنی پارتی سیاسی 
و، ڕاگەیاندنی قبوڵكردنی پلورالیزمی سیاسی 
و دەستاودەستكردنی دەسەاڵت. لە وەختێكدا 
هەندێك لە سەلەفیستەكان و دامەزراوەكانیان 
ل���ە س���ەر ه���ەم���ان ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی پ��ێ��ش��ووی��ان 
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لە  بوون  بەشداریكردن  دژی  كە  مابوونەوە، 
پارتە  دامەزراندنی  و  پەرلەمان  هەڵبژاردنی 
سەلەفیستەكان  و  دام���ەزراوە  سیاسییەكان، 
ئەوانەی كە فرە جەماوەریی بوون، بڕیاریان 
دامەزراندنی  و  سیاسی  كایەی  نێو  بچنە  دا 

پارتی سیاسییەوە.
توندیی  بە  عەبدولمەقسود  محەمەد  شێخ 
هەڵبژاردنەكاندا  لە  بەشداریكردنی  پرەنسیپی 
ڕەت كردوەتەوە، بەو هۆیەی كە ئەنجوومەنەكان 
و،  دەك��ەن  حكوم  خ��وا  شەریعەتی  غەیری  بە 
هەیە شەریعەت  ئەوەیان  مافی  ئەندامەكانیشی 
ڕەت ب��ك��ەن��ەوە. ب��ە ب����ڕوای ئ���ەو ئ��ەم��ان��ە بە 
بێباوەڕین،  و  كوفر  موسوڵمانان  كۆدەنگیی 
هەموو ئەوانەیشی كە بڕوایان بە جائیزبوونی 
بە  هەڵبژاردنەكاندا  لە  ك��ردوە  بەشداریكردن 
»م��ی��ان��ڕەوی س�����ەردەم« وەس��ف��ی ك����ردوون. 
وێڕای ئەو جۆرە هەڵوێستانەی كەچی لە پاش 
شۆڕشی 25ی یەنایەر لەو كەسە لە پێشینانە 
پارتێكی  دام��ەرزان��دن��ی  بە  دا  بڕیاری  كە  ب��وو 
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سیاسی )حزب االصالە( كە بەشداری بكات لە 
لە سیمینارێكیدا  پاشتر  پەرلەماندا،  هەڵبژاردنی 
بەشداریكردن  واجببوونی  لە  باسی  بەتوندی 
دەك����رد ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا، گ��وت��ووی��ەت��ی: 
بریتییە  هەڵبژاردنەكان  لە  نەكردن  »بەشداریی 
لە شاردنەوەی شەهادەت«. بگرە پتر لەمەیش 
پارتەكان و  دام��ەزران��دن��ی  ئ��ەوان��ەی  وای��ە  پێی 
بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكاندا ڕەت دەكەنەوە 

ئەوە لە پشتەوە خەنجەرمان لێ دەدەن.«!
وێ����ڕای ئ���ەو ه��ەڵ��وێ��س��ت��ە ئ��اش��ك��رای��ان��ەی 
شێخانی بانگەوازی سەلەفی لە ئەسكەندەریە 
لە  دی��م��وك��راس��ی،  سیستمی  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر 
ل��ێ��دوان��ێ��ك��ی��دا گ��وت��ەب��ێ��ژی ف��ەرم��ی ب��ە ن��اوی 
عەبدولمونعیم  س��ەل��ەف��ی��ەت��ەوە  ب��ان��گ��ەوازی 
شەحات لە پێش دامەزراندنی حیزبی نووردا 
ڕای گەیاندوە:« سیستمی پارتە سیاسییەكان 
ب��ان��گ��ەوازی  ئ��ی��س��الم��ی��ی��ە،  سیستمی  دژی 
پارتێكی  ه��ی��چ  ئ��ەس��ك��ەن��دەری��ە  ل��ە  س��ەل��ەف��ی 
سیاسی دانامەزرێنێت«، لە پاشتر بانگەوازی 
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سەلەفیی بڕیاری دا پارتێكی سیاسی لە ژێر 
لەگەڵ  دابمەزرێنێت.  نوور«  »حیزبی  ناوی 
ئەوەی ڕێبەرانی ئەم پارتە هاوكاتیش ڕێبەری 
لە  برهامی  یاسر  شێخ  سەلەفین،  بانگەوازی 
سەر  لە  ك��ردوەت��ەوە  جەختی  گفتوگۆیەكیدا 
كە  باوكانەیەی  پەیوەندییە  ئ��ەو  سروشتی 
بانگەوازی سەلەفیی بەرانبەر بە حیزبی نوور 
هەیانە: »حیزبی نوور خەڵكانێك لە بانگەوازی 
مشتومڕمان  م���ەزران���دوە،  دای���ان  س��ەل��ەف��ی 
ڕەزامەندیمان  پاشتر  ك��ردوە،  بارەیەوە  لەم 
سەر  لە  ڕێكەوتووین  داوە،  نیشان  سەر  لە 
پاڵپشتیكردنیان، هەروەها بانگەوازی سەلەفی 
لە  ك��وڕ  ئایا  دام���ەزران���دوە،  حیزبەیان  ئ��ەم 

گوێڕایەڵیی بابی دەردەچێت؟«.
و،  سیاسییە  پارتە  ئەم  پێكهاتنی  پاش  لە 
كرانەوەی ڕێبەرانی ئەم حیزبە و بانگەوازی 
سەلەفی بە ڕووی دیمەنی میدیایی لە ڕێگەی 
ڕۆژنامەوانی،  و  تەلەفیزیۆنی  گفتوگۆی  زۆر 
ب��ە ج��ی��اوازی��ی  چ��اودێ��ری��ی سیاسی ه��ەس��ت 
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لەگەڵ  دەك��ات  سەلەفی  بانگەوازی  شێخانی 
بە  ئ���ەوەی  پ��اش  ل��ە  دیموكراسیدا.  فیكرەی 
كوفریان دادەنا، شێخانی بانگەوازی سەلەفیی 
هەڵوێستیاندا  لە  وردەك��اری  هەندێك  ب��ەرەو 
دەچن. قسە هاتوەتە سەر ئەوەی كە جیاوازی 
دیموكراسی  میكانیزمەكانی  نێوان  لە  هەیە 
ئ��ی��م��ك��ان��ی��ەت��ی  ل���ەگ���ەڵ  ف���ەل���س���ەف���ەك���ەی،  و 
و  دیموكراسی  میكانیزمەكانی  بە  ڕازیبوون 
دیموكراسیەت.  فەلەسەفەی  ڕەتكردنەوەی 
شێخ عەبدولمونعیم شەحات ئەم هەڵوێستەی 
دووپات  تەلەفیزیۆنیدا  پرۆگرامی  چەندین  لە 
كردوەتەوە، هەمدیسان لە گفتوگۆیەكیدا لەگەڵ 
عەمر ئەدیب لە تەلەفیزیۆنی میسری جەختی 
لە  گوزارشتە  »دیموكراسیەت  ك��ردوەت��ەوە: 
میكانیزمەكان  میكانیزمەكان.  و  فەلسەفە 
قبوڵ كراون و چ شتێكی تێدا نییە پێچەوانەی 
شەریعەتی  مەرجەعیەتی  ئەگەر  بێت،  شەرع 
گرفتەكەمان  ئ���ەوا  پ��اڵ��ی  بدەینە  ئیسالمیی 

چارەسەر كردوە«.
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بە هۆی ناجێگیری لە نێوان هەڵوێستە كۆن 
نزیكەكانی  كەسە  ل��ە  هەندێك  نوێیەكەدا،  و 
ئەحمەد  ش��ێ��خ  وەك  س��ەل��ەف��ی-  ب��ان��گ��ەوازی 
نەقیب– بانگەوازی دامەزراندنی حیزبیان ڕەت 
ڕەخنەكانی  سیمیناردا  چەندین  لە  و،  ك��ردەوە 
پێشكەش كردوە. هەروەها شێخانی بانگەوازی 
پێگەییشت  پ��رس��ی��اری��ان  چ��ەن��دی��ن  س��ەل��ەف��ی 
ب��ەو  پ��ی��ش��ان دا  و س��ەرس��وڕم��ان��ی��ی خ��ۆی��ان 
»دەنگی  سایتی  لە  یەكێكیان  وەرچ��ەرخ��ان��ە، 
خۆی  ب��ە  برهامی  یاسر  شێخ  ك��ە  س��ەل��ەف« 
»پێشتر  نووسیویەتی:  دەك��ات،  سەرپەرشتیی 
گوێم لە مەرجەكانی شرۆڤەكردنی حاكمیەت و، 
مەرجەكانی سەلەفیزم و، میتۆدەكانی ڕیفۆرمی 
شێخ عەبدولمونعیم شەحات گرتوە، گوتوویەتی: 
پەرلەمانی  لە چارەسەری  پەیڕەوی  »ئەوانەی 
دەكەن، خۆیان دەخەنە نێو گرفتێكی عەقایدیی 
ژێر  بە  شەریعەت  دەبێت  چۆن  خەتەرناكەوە، 
دیموكراسیەتدا گوزەر بكات و، دیموكراسیەت 
تێگەییشتم  م��ەرج��ەك��ان��ت��ان  ل��ە  ب��ێ��ت«.  ب��ااڵت��ر 
و،  سیاسی  پارتی  دامەزراندنی  بە  سەبارەت 
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خ��ۆك��ان��دی��دك��ردن ب��ۆ ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان ل��ە ژێر 
چەتری دیموكراسیەتدا! لە ئێوەوە فێر بووم كە 
پرەنسیپێكە  الوسیلە«  تبرر  »الغایە  پرەنسیپی 
گەییشتن  ب��ۆ  پێویستە  بۆیە  ئیسالمە،  دژی 
بهێنین،  دەستی  بە  خوازیارین  كە  ئامانج  بە 
و  نەبێت  عەقیدە  و  شەرع  پێچەوانەی  دەبێت 
ڕازیبوون  ئەمە  ئایا  بێت،  ڕەوا  میكانیزمێكی 

نییە بە دیموكراسیەت و قبوڵكردنی؟«.
شێخ یاسر برهانی لە وەاڵمدا گوتوویەتی: 
ڕس��ول  علی  وال��س��الم  وال��ص��الە  لله،  الحمد 
ال��ل��ه، أم��ا ب��ع��د... ئ��ەو دی��م��وك��راس��ی��ەت��ەی كە 
لە  حیزب  ك���ردوە،  قبوڵ  میكانیزمەكانیمان 
قبوڵمان  ئێمە  وات��ە  هەڵكێشاوە،  شەریعەتی 
ب��ێ��ت، ب��ەاڵم  نییە ح��ك��وم ب��ۆ غ��ەی��ری خ���وا 
هەندێك  چەند  هەر  قبوڵە  هەڵبژاردنەكانمان 
بە  ب��دەی��ن  ب��وار  بۆچی  ت��ێ��دای��ە،  سەرپێچیی 
هاوڕای  ئەوانەی  و  لێبراڵەكان  و  سێكیۆالر 
ڕازین  هەروەها  ئیسالمیدا،  كاری  لە  ئەوانن 
ڕێگەی  ل��ە  دەس��ەاڵت��دار  چاودێریكردنی  ب��ە 
دامەزراندنی  لەگەڵ  هەروەها  پەرلەمانەوە، 
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بنەمای  س��ەر  لە  دەوڵەتین  دامودەزگاكانی 
پێكدێت  هەڵبژاردنەوە  ڕێگەی  لە  كە  شوورا 
بۆ  شیاوی  خەڵكانی  پێویستە  ش��ەرع  بە  و 
ئامانجی  ب��ە  دەدەی���ن  ه���ەوڵ  ه��ەڵ��ب��ژێ��ررێ��ت. 
بە  نابین  ڕازی  هەرگیز  ئێمە  بەدیهێنانی، 
»ب��ی��رۆك��ەی ف��ەل��ەس��ەف��ەی دی��م��وك��راس��ی��ەت 
یاسادانان  دەس��ەاڵت��ی  س��ەرچ��اوەی  گ��ەل  كە 
بێت«، دەسەاڵت هەر بۆ خوایە، چەندین جار 
ئەمەمان دووپات كردوەتەوە، چۆن بە دژی 
بوختانمان  دەوەستینەوە،  بیروباوەڕانە  ئەم 
پرەنسیپی  داوە  ڕووی  ئ��ەوەی  دەك��ەن؟!  بۆ 
نییە، بەڵكوو كێشانی  الوسیلە«  »الغایە تبرر 
چاكە و خراپە و، بەرژەوەندی و خراپەكارییە 

بە تەرازووی شەریعەت.«
مەسەلەی  سەلەفی  بانگەوازی  شێخانی 
و  سیاسی  پ��ارت��ی  دام��ەزران��دن��ی  دروستیی 
بەشداریكردن لە هەڵبژاردنیان تێپەڕاندوە و، 
تا گەییشتوون بەوەی هەر كەسێك بەشداری 
ن��ەك��ات و ب��ە ح��ەرام��ی ب��زان��ێ��ت ت��اوان��ب��ارە، 
بۆ  برهامیدا  یاسر  شێخ  وەاڵمێكی  لە  وەك 



ئۆلیڤەر ڕوا 202

سەلەف( )دەنگی  سایتی  لە  پرسیارەدا  ئەم 
ب��ەش��داری��ك��ردن  حكومی  »ش��ێ��خ  ه��ات��وە:  دا 
ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا چ��ی��ی��ە؟... ئ��ای��ا ئەگەر 
كەسێك ب��ەش��داری ن��ەك��ات و دەن��گ ن��ەدات 
لە وەاڵمدا گوتوویەتی:«  نا؟«  یان  تاوانبارە 
ب��ەش��داری��ی ن��ەك��ردن ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا 
ئەو  و  لێبڕاڵەكان  و  سێكیۆالر  زاڵ��ك��ردن��ی 
بە  دەك��ەن  پاڵپشتیان  كە  ناموسوڵمانانەیە 
دەستووری  سەر  بە  تێڕوانینیان  سەپاندنی 
داه��ات��وو لە دەوڵ��ەت��ی داه��ات��وودا، ئەگەر لە 
ئەمە  هەڵبژاردنەوە  سندووقەكانی  ڕێگەی 
ب��ەش��داری  كەسێك  ه��ەر  ئ���ەوا  ب���دات،  ڕوو 
نەكات، یاخود حەرامی بكات و دنەی خەڵكی 
دین سەر  ب��دات  خەڵكی  هانی  یاخود  ب��دات، 
نەخەن ئەوە تاوانبارە«. هەڵوێستی پێشووی 
بانگەوازی سەلەفی بەرانبەر بە دیموكراسیەت 
ل��ە پ��ێ��ش ش���ۆڕش���دا، پ��ش��ت��ی ب��ەس��ت��ب��وو بە 
لە  كوفراندنی  و  دیموكراسی  ڕەتكردنەوەی 
دیموكراسی  ئ��ەوەی  بەڵگەی  بە  بنەڕەتەوە، 
شەریعەت  جێبەجێكردنی  پ��ەرل��ەم��ان��دا  ل��ە 
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شۆڕش،  پاش  لە  بەاڵم  دەنگدانەوە،  دەخاتە 
شێخ عەبدولمونعیم شەحات لە بەرنامەیەكی 
دووپاتی  میسری  كەناڵی  لە  تەلەفیزیۆنیدا 
بەهێز  شەریعەت  سەلەفییەكان  كردوەتەوە، 
بە سەر خەڵكیدا ناسەپێنن، ئەگەر بە خۆیان 
ڕاشكاوییەوە  ب��ەوپ��ەڕی  ن��ەب��ژێ��رن.«  هەڵی 
ئێمە  دەكەین،  خوا  بۆ  بانگەواز  ئێمە  دەڵێم: 
دەستبەرداری  كە  دەڵێین  موسوڵمانانە  بەو 
شەریعەت  پێویستە  دەڵێین  نابن،  شەریعەت 
بڕیارەكانی  تاكو  لە دەستووردا بچەسپێنین، 
پەرلەمان بە ڕێوە ببات. ئەگەر خەڵك ڕەزامەند 
پاڵپشتییان  ئێمەیش  ئ���ەوا  س���ەری،  ل��ە  ب��ن 
ئەوا  ك���ردەوە،  ڕەت��ی��ان  ئەگەریش  دەك��ەی��ن، 
بە چاكە  و،  هەڵدەگرین  لە سیاسەت  دەست 
بانگەواز دەكەینەوە بۆ خوا، تاكو دەزانن كە 
دینەكەیان ڕێگە نادات پێچەوانەی شەریعەت 
سەلەفیی  ب��ان��گ��ەوازی  لە  ئێمە  بوەستنەوە، 
بەدرێژاییی مێژوەكەی كە خۆی لە چل ساڵ 
هەر  جێیەجێكردنی  دژی  هەمیشە  دەدات، 

شتێكین بە زۆری زۆردارەكی بسەپێنرێت.
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هەڵوێستی  ل��ە  ب��ێ��ت  گ����ۆڕان  ئ��ەم��ە  ئ��ەگ��ەر 
الی  بە  ئ��ەوا  سەلەفییەكاندا،  هێزە  لە  هەندێك 
زۆربەی ئیسالمییەكانەوە بەخۆشحاڵییەوە قبوڵ 
و  ئەرێنییە  گەشەسەندنێكی  پێیەی  بەو  ك��راوە، 
تێهەڵكێش  سیاسیدا  ف��ەزای  لە  ئیسالمییەكانی 
ڕێبەرانی  ك��ە  ل��ێ��دوان��ان��ەی  ل��ەو  هەندێك  ك���رد، 
پ��اس��اوی  و  ن��ەب��وە  ڕوون  داوی���ان���ە،  حیزبەكە 
چاوپێكەوتنەی  ئ��ەو  وەك  نەهێنراوەتەوە،  بۆ 
ك��ە ی��ەس��ری ح��ەم��م��اد گ��وت��ەب��ێ��ژی ف��ەرم��ی بە 
ڕادی��ۆی سوپای  لەگەڵ  ن��وورەوە  ناوی حیزبی 
ئیسرائیلدا سازی دا »ئەمە كارێكە كە هیچ هێزێكی 
سیاسی لە میسردا پێی هەڵنەستاوە، بەو پێیەی 
ئاساییكردنەوەی  ئامانجی  بە  هەڵسوكەوتێكە 
پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیلدا.« تێیدا گوتوویەتی:« 
حیزب ڕێز لە پەیماننامەی كامب دەیڤید دەگرێت، 
ڕێگەی  لە  ڕێكەوتنەكەدا  لە  گۆڕانكارییەك  هەر 
دانوستانەوە دەبێت، هەر گەشتیارێكی ئیسرائیلی 
گەر ڕوو بكاتە میسر بێگومان بە هاتنی خۆشحاڵ 
دەبین. هەروەها یەسری حەمماد -وەك ئەوەی 
گواستوویەتییەوە-  ئیسرائیلییەكە  پەیامنێرە 
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لێدوانە پێشینەكانی ڕێبەرایەتیی حیزبی نووری 
ڕێزگرتنی  بە  بەتایبەت  ك��ردوەت��ەوە،  دووپ���ات 
پەیماننامەی كامب دەیڤید، كۆمەڵگەی ئیسرائیلیش 

خۆشحاڵ بوون بەو لێدوانە.
نێوەندی  هەندێك  لە  وەرچەرخانانە  ئەو 
سەلەفیدا –بە بێ هەڵسەنگاندنی لە ماوەیەكی 
كورتی تەمەنی شۆڕشدا– ئاماژە بەوە دەدەن 
پتر  فیكریی  گەشەسەندنی  ئاییندەدا  لە  كە 
دۆخی  پتری  ك��ران��ەوەی  ه��ەروەه��ا  دەبینین، 
سەلەفیەتی میسری لە سەروبەندی چوونی بۆ 
نێو كایەی سیاسی و، ملكەچبوونی بۆ خواست 
و  پەرلەمان  بە  گەییشتن  پابەندبوونەكانی  و 

بەشداریكردن لە دەسەاڵتدا.
ئەم  خێرایە،  پێشكەشكردنە  ئەم  پاش  لە 

تێبینییانە دەخەینە پێش چاو:
پوختە  و  ك���ورت  پێشكەشكردنە  1.ئ���ەم 
كە  نییە  گەشەسەندن  ئ��ام��اژەی  هەندێك  بۆ 
خ��ۆوەی  ب��ە  س��ەل��ەف��ی  فیكری  و  هەڵوێست 
لێی بەدواداچوونی دژیەكی  ئامانج  بینیوە، كە 
بەڵكوو  گ��وت��اردا،  لە  دوالیزمە  چەسپاندنی  و 
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وەهمی  بە  ئاماژەدانە  لێی  ئامانج  بنەڕەتدا  لە 
الی  ل��ە  گ���ۆڕان  ب��ە  دژ  ئایدیۆلۆژیی  پتەویی 
ڕێكخراوە عەقایدییەكان )لینین ئەمەی ناوناوە 
ئەو  هەمدیسان  دینامیكی«(.  »بەلشەفیزمی 
تەوژمانەی كە لە نێو ملمالنێی سیاسیدان، هەر 
پەیوەندییەكی  هەمیشە  هەبێت،  باگراوندێكی 
دیققەت  دەتوانێت  كە  هەیە  هەستیاری  ف��رە 
دەس��ەاڵت،  كاریگەریی  ناوچەكانی  لە  بگرێت 
ژێر  لە  جا  ئ��اڕاس��ت��ەدا،  ب��ەو  ڕۆیشتن  پاشتر 
بەرژەوەندیی  بێت:  بزوێنەردا  پاڵنەرێكی  هەر 
حیزبیی یاخود بەرژەوەندیی نەتەوە، دیسانەوە 
خۆی  تیۆریدا  چوارچێوەی  لە  توانایدایە  لە 
بگونجێنێت تا لەگەڵ واقیعی نوێدا ڕێك بكەوێت.
2. ئەگەر پارتە سەلەفییەكان سوور بن لە 
سەر مانەوەیان لە چوارچێوەی عەقایدیی پتەو 
و ئاڵۆزی ڕێبەرایەتیی حیزب و كاندیدەكانیان 
بۆ پەرلەمان و پۆستە تەنفیزییەكان، ئەمە ڕێگە 
دەدات بۆچوونی ئەو پارتانە بۆ نێو فەزایەكی 
و  عەقایدی  كێشمەكێشی  و  ملمالنێ  كراوەی 
تەجاوزی  توانییان  ئەگەر  ب��ەاڵم  كەرتبوون، 
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بەرنامەی سیاسی  و  پرۆژە  ڕێگەی  لە  بكەن 
سەركەوتنی  دەتوانن  ئەوا  گەشەپێدانەوە،  و 

گەورە بە دەست بهێنن.
3. توانای گروپە سەلەفییەكان لە پەرەپێدانی 
جێی  بوەتە  گۆڕانكاری،  سازدانی  و  فیكری 
مشتومڕی چاودێران و ڕۆشنبیران سەرباری 
ب���ڕوای  ب��ە  ب���ەاڵم  سیاسییەكانیان،  ن��ەی��ارە 
واقیعی  لەگەڵ  ئەرێنییە  ئاوێتەبوونێكی  من 
پێكهاتەیەكی  بوونی  بۆ  ئاماژەیە  سیاسیدا، 
ق��ەی��ران��ان��ە  ئ���ەو  ل��ەگ��ەڵ  ت��ا  ك���ارا  پراكتیكیی 
كۆمەڵگە  ڕووب���ەڕووی  كە  بگونجێنێت  خۆی 
دەبێتەوە. ئەم پێكهاتەیە ئاماژە دەدات بەوەی 
سەبارەت  زیهنیی  ڕوانینی  چەمكەكانی  كە 
ت��ەوژم��ە  الی  ل��ە  كۆمەڵگە  بەرایییەكانی  ب��ە 
سەلەفییەكان، یاخود نەخشەی ئیدراكی -وەك 
ئەوەی عەبدولوەهاب ئەلموسێریی ناوی ناوە– 
لە  دەژی  گۆڕانكاریدا  لە  هەمیشە  ڕووبەرێكە 
تێكەڵبوونیدا لەگەڵ فشارەكانی واقیع، هەروەها 
شتێك لە میانڕەویی تێدایە كە پێویستە لە هەر 

پێكهاتەیەكی سیاسیدا هەبێت.
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فەزای  كە  تێكەڵبوون  جۆرێك  وێ��ڕای   .4
پارتە  پێویستە  بۆیە  سیاسیی سەپاندوویەتی، 
سەلەفییەكان وەك ئۆپۆزسیۆن لە نێو پەرلەماندا 
هەمیشە  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن  چ��ون��ك��ە  ن��ەم��ێ��ن��ن��ەوە، 
ئایدیالیزەی  لە  لە جۆرێك  دەكات  پارێزگاری 
ڕەخنەیی و، هەمیشە لە دەرەوەی فشارەكانی 
واقیع و پابەندبوونەكانیدا دەمێنێتەوە، هەروەها 
تەنفیزیدا  دەس���ەاڵت���ی  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��ردن��ی 
سیاسییان  مامەڵەی  سەر  دەخاتە  كاریگەریی 
بە  دیسانەوە  دەكات،  واقعیەت  لە  پتر ڕوو  و 
تێگەییشتنێكی دوور و قووڵەوە لە خەمەكانی 
سەلەفی  دەنگدەری  تەنانەت  تێدەگەن،  شەقام 
لەبەر  هەڵدەبژێرێت  سیاسییانە  پارتە  ئەو  كە 
بڕێك لەو فاكتەرانە كە هەندێكیان پەیوەستن بە 
چوارچێوەی فیكرییەوە، پاڵنەرە خزمەتگوزاری 
و مادییەكان بە هێزەوە ئامادەیییان دەبێت لە 
هەڵبژاردنی ئاییندەدا. بەتایبەت لە ژێر سێبەری 
پارتە  لەگەڵ  كە  سیاسی  ئەڵتەرناتیڤی  بوونی 
مۆركی  پاراستنی  لە  بەشدارە  سەلەفییەكاندا 
شوناسیی كۆمەڵگە. ئەگەر لە الی موسوڵمانان 
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سەحابە  كۆمەڵگەی  نێوەند  پاكترین  ه��ەرە 
نییە لە هاندانی مادی، تەنانەت  بووبێت خاڵی 
لە ساتەكانی جیهاد و مەرگیشدا »من قتل قتیال 
فله سلبه » »واتە ماڵ و داراییی كوژراو بۆ 
هاوچەرخمان  كۆمەڵگەی  وەرە  جا  بكوژە« 

بگرە كە لە ژێر فشاری توندی ژیاندا دەژی.
بكەم  نیم ش��ان��ازی  ك��ەس��ان��ە  ل��ەو  م��ن   .5
ئ��ەزم��وون��ی  ل��ە  ئیسالمییەكان  شكستی  ب��ە 
حكومڕانیدا، بەڵكوو بڕوام وایە كە جوواڵنەوە 
ئیسالمییەكان هێندە ژیریی سیاسییان هەیە كە 
بتوانن خۆیان بگونجێنن لەگەڵ هەر واقیعێكی 
دژواردا، بەتایبەت ئەندام و هەوادارانی كەسانی 
تەكنۆكرات و پیشەیی زۆریان تێدایە، سەرباری 
بتوانن  دەك���ات  وا  ئ��ەم��ەی��ش  دەستپاكییان، 
ئەدایەكی باش پێشكەش بكەن لە بەڕێوەبردنی 
خزمەتگوزاریدا،  و  گەشەپێدان  كەرتەكانی 
بەتایبەت ئەزموونی حكوومەتەكانی پێشوو لە 
بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا شكستێكی تەواویان هێنا، 
خزمخزمێنە  ڕێ��ژەی  بەرزبوونەوەی  هۆی  بە 
فەرمانگەكانی  ئاڵۆزانی  و  دارایی  گەندەڵیی  و 

سوودوەرگرتن.
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وێڕای دڵڕەقیی میدیا و ڕەخنە توندەكانی لە 
مامەڵەكردنیدا لەگەڵ جوواڵنەوە ئیسالمییەكان، 
ئەم كارە زەمەن لە الی ئیسالمییەكان كورت 
دەكاتەوە و بە هەڵەكانیاندا دەچنەوە، ئەمەیش 
ب��ە ه��ۆی درك���ی ئ���ەوان ك��ە هەمیشە ل��ە ژێر 
چاودێریی میدیایی تونددان. سەرباری ئەوەی 
لە نێوەندی سیاسی و میدیاییدا جوواڵنەوەی 
ئەزموونی  دەك���ات.  پیشەییتر  ئیسالمییەكان 
دروستیی  لە  جەخت  میسر  هەڵبژاردنەكانی 
تیۆرەكانی كۆمەنیكەیشن دەكەنەوە، كە ئاماژە 
و،  جەماوەر  لەگەڵ  پەیوەندیی  بەوەی  دەدەن 
درێژکراوەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی، سەرباری 
ف��اك��ت��ەری  ك��ە  ن��ێ��وب��ان��گ  و  متمانە  ب��ااڵن��س��ی 
لە دیاریكردنی هەڵبژاردنەكاندا  یەكالكەرەوەن 
ب��ەن��ی��س��ب��ەت خ��ەڵ��ك��ی��ی��ەوە، ن�����ەوەك ك��ەن��اڵ��ە 

ئاسمانییەكان و كۆی هۆكانی تری میدیا.
ئەو  ب��ۆ  نییە  پ��اس��اوێ��ك  هیچ  وای���ە  پێم   .6
و  فەرهەنگی  ن��ێ��وەن��دە  ل��ە  زۆر  دڕدۆن��گ��ی��ی��ەی 
تەوژمی  ئ��ەوەی  هۆی  بە  هەیانە  سیاسییەكان 
بە  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوی  ڕووب��ەرێ��ك��ی  سەلەفی 
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دەست هێنا لە كورسییەكانی پەرلەماندا، یاخود 
پاشەكشەی مەدەنیەتی  لە  نێوەندانە  ئەو  ترسی 
بەرەوپێشچوونی  بگرە  كۆمەڵگە.  و  دەوڵ���ەت 
توێژێكی  ق��ب��وڵ��ك��ردن��ی  و  س��ەل��ەف��ی  ت���ەوژم���ی 
نێو  چ��وون��ە  ئامانجی  ب��ە  ت��ەوژم��ەك��ە  گ���ەورەی 
كۆمەڵگە  ئ��ەوەی  بۆ  ئاماژەیە  سیاسی،  كایەی 
ڕاكێشانی  لە  هێناوە  دەس��ت  بە  سەركەوتنی 
چینێكی بەرفراوان –كە پەڕگیر و كۆنسێرڤەتیڤ 
بە  سیاسییەوە  ف���ەزای  نێو  بچێتە  ت��ا  ب���وون– 
تەنانەت  دیموكراسیەت،  سیستمی  مەرجەكانی 
ئەگەر سەرەتایش ئەو قبوڵكردنە پڕاگماتی بێت، 
هەیە  هاوشێوە  سیاسیی  ئەزموونی  زۆر  ئەوا 
كە ئاماژەن بۆ پیادەكردنی پراكتیكی بە ئامانجی 
بە  تەوژمانە  ئەو  پەیوەندیی  ئاساییكردنەوەی 
سیستمی سیاسییەوە، هەمدیسان دەبێتە مایەی 
لە  تا  هەڵوێستە  ئەم  بۆ  ئاییندەیی  تەشریعێكی 
زەروورەت«  یاخود  »بەرژەوەندی  ناوی  ژێر 
چوارچێوەی  لە  بەشداریی  بۆ  وەربچەرخێت 
پەیمانی  سەر  لە  پایەدار  سیاسیی  شەرعیەتی 

كۆمەاڵیەتی.
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2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر



2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 153
2017بابان ئەنوەردەرەوە

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 157
2017ئارام مەحمود ئەحمەددادپەروەری

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 158
2017كۆشان عەلی زەمانیئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 159
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  160
2017بەختیار ئەحمەد ساڵحناوەڕاستدا

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 161
2017شاناز هیرانیبیابان

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 162
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(ناوچەییەكان

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163



2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 167
2017عەلی محەمەد صالحاالوسط

2017ئەرسەالن حەسەنهەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر168

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193



2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219



2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 221
2017كۆمەڵێك نوسەرسۆسیال دیموكرات

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

233
كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 

له بیركراو
2017كه ریم یه ڵدز

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

236
سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 

یۆتۆپی
2017فرەدریک ئەنگڵس

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238

2017مارتین هایدگەرفەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239



2017ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیلفەلسەفەكار و سیاسەت240

2017هانا ئارێنتحەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر241

242
كورد لەناو عێراقی مۆزایك و 

ناهۆمۆجیندا
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017پیتەر كیڤیستۆهزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی243

2017ژیلوان لەتیف یار ئەحمەدمێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران244

245
كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان

لە باشوری كوردستان 1988-1976
2017كاوە تەیب جەالل

246
پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتامنی 

كوردستان
2017ڕێباز عبدالكریم قادر

247

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران 

_كۆمەڵە)سازكا(   )1969_1988(

2017شەیام سەعید حمەالو

2017ت.ز.الڤینلە سوقراتەوە تا سارتەر248

2017کۆمەڵێک نووسەرچەپ و ئیسالم و تیرۆر249

2017کۆمەڵێک نووسەرپۆپۆلیزم250

2017کۆمەڵێک نووسەرفێمینیزم251

2018نەبەز محەمەددادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیام252

2018سادی پالنتژێستی هەرەڕادیکاڵ253

2018کۆمەڵێک نووسەرفاشیزم254



2018کۆمەڵێک نووسەرناسیۆنالیزم255

256
جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی 

سەرمایە
2018کۆمەڵێک نووسەر

257
سەربووردەی ژیانی

مایلز كوبالند

مایلز كوبالند

وەرگێڕانی: شاناز ڕەمزی هیرانی
2018

258
بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و 

ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دكتۆر مەحمود محەممەدیان جەعفەری شەمسی

2018وەرگێڕانی: رەفعەت سەلیمی

حزبوڵاڵى کوردیى لە تورکیا259
توغبا یەشار ئۆغلۆ 

وەرگێڕاىن: ماجید خەلیل
2018

عەملانییەت  و ئسوڵیەت260
عەفیف ئەخزەر

شوان ئەحمەد: كردویەتی بەكوردی
2018

2018شوان ئەحمەد: كردویەتی بەكوردیمارتن هایدیگه ر261

بونبەستی مێژوویی262
د.هاشم ساڵح

شوان ئەحمەد: كردویەتی بەكوردی
2018

ئیسالم  و ڕۆشنگه ری 263
د.هاشم ساڵح

شوان ئەحمەد: كردویەتی بەكوردی
2018
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