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الرئيسية

عدد القراءة 2086

من نحن؟

االتحاد االسالمي الكوردستاني:

كوردوكوردستان

)حزب اصالحي وطني ،يجاھد من اجل حل القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع من منظور اسالمي(.

ملف االتحاد

شعار االتحاد عبارة عن:

اخبار االتحاد

 -1ھالل يحتضن يدين متصافحتين على جبل يكسوالثلج قمته.

اخبار كوردستان

 -2كلمات الشعار :الحرية ،االخوة ،العدالة.

اخبار العراق
اخبار عالمية
اخبار رﯾاضية
المنشورات
االغانی

االتحاد االسالمی الكوردستانی

المبادئ العامة :
 -1المبادئ االسالمية الثابتة ،مرجع العمل السياسي ومصدر استلھام للقيم.
 -2االصالح رؤية للعمل السياسي و ادارة المجتمع والتغيير السلمي.
 -3العدالة ضمان لحقوق الفرد والمجتمع ومقياس لتصنيف السلطة.
 -4التراث االسالمي وتأريخه  ،تجربة بشرية محددة بالزمان والمكان ،ومقدار االستفادة منھا يتوقف على مدى االستجابة لمتطلبات العصر وأزماته.
 -5الفھم المقاصدي لالسالم والشريعة االسالمية ،طريق الستيعاب العصر وحل االزمة الفكرية.
 -6الشورى من قيم االسالم العليا ،وتطبيقه في الحياة السياسية المعاصرة ،مرھون باالستفادة من آليات الديمقراطية بالشكل العملي لضمان الشرعية والمشاركة السياسية
و تحقيق الحريات.
 -7القبول بالتعددية والنتائج المترتبة عليھا ،والتداول السلمي للسلطة عن طريق االنتخابات العامة.
 -8الشعب مصدر السلطات ،يحكم نفسه من خالل ممثليه المنتخبين وفق دستور مدني.
 -9الحرية قيمة انسانية مركزية  ،تجسد تكريم الخالق لالنسان.
-10االرھاب والتطرف منافيان لروح االسالم  ،ومصدران مھددان لحياة الشعوب والوضع الراھن في العراق و اقليم كوردستان.
 -11حرية المعتقد والدين من الحقوق االساسية لالنسان ،يجب ضمانھا لكل انسان وفق القانون.
 -12حق الحياة والبحث عن السعادة البشرية من الحقوق االلھية والطبيعية مكفول لكل انسان ،وال يحق الي احد انتزاعه منه.
 -13الرجل والمرأة مكمالن لبعضھما البعض ،ومتساويان في الحقوق والكرامة االنسانية.
 -14الشعب الكوردي امة مستقلة قوميا ،وجزء من االمة السالمية دينيا ،وله نفس الحقوق التي تتمتع بھا الشعوب المسلمة االخرى بما فيھا حق التقرير المصير ،و
الكوردية والكوردستانية واالسالمية  ،ثالثة عناصر اساسية لھوية شعب كوردستان.
 -15االنتفاضات والثورات الكوردية عبر التأريخ ،ردود افعال ازاء الظلم والجور ومحاوالت لتحقيق الحقوق المھضومة .
 -16التعددية القومية والدينية والمذھبية والسياسية في كوردستان  ،عنصر قوة واثراء لشعب كوردستان في ظل التعايش والتسامح.
 -17كل الذين يعيشون في اقليم كوردستان والعراق ،متساوون في حق المواطنة بالرغم من اختالفاتھم القومية والدينية و السياسية.
 -18رفض االنغالق باسم االصالة ،ورد الذوبان في اآلخر باسم الحداثة ،واالقرار بان التفاعل الثقافي والحضاري ھو طريق التنمية والتجديد الحقيقي.
 -19الحوار مبدأ اسالمي ،واسلوب حضاري لحل االزمات درءا للعنف وعدم القبول اآلخر.
 -20االعتدال في الفكر والممارسة  ،مطلب اسالمي وضرورة الحياة المعاصرة في الواقع الكوردستاني والعراقي.
 -21الدكتاتورية واالنفراد بالسلطة ،منبع معظم الفساد والتخلف في ماضي و حاضر المنطقة ،ومناھضتھما واجب اسالمي واخالقي ووطني لجميع شعوب المنطقة
وحركاتھا السياسية.
 -22الحكومة مؤسسة مدنية محايدة ازاء التيارات الفكرية والسياسية في المجتمع ,وارضية للعمل المشترك والتعايش كشرط لتحقيق المجتمع المدني والتنمية السياسية.
 -23رفض التعصب واالقصاء القومي والديني والمذھبي والطائفي في كوردستان والعراق.
 -24تربية اسالمية حقيقية ،وسيلة العداد المواطن الصالح والحكم الرشيد.
االھداف:
اوال :في المجال السياسي:
أ:القضايا الكوردستانية:
 -1النضال من اجل تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا والتي تتجسد في ھذه المرحلة في اقرار الفدرالية وغيرھا من الحقوق وتثبيتھا في الدستور الدائم.
 -2العمل من اجل ازالة آثار سياسة التعريب والتھجير والترحيل.
 -3السعي لألعالن الرسمي عن مصير ضحايا عمليات االنفال وتعويض ذويھم.
 -4العمل على تعويض ذوي ضحايا النظام البعثي كضحايا القصف الكيمياوي وغيرھم.
 -5العمل من اجل تقوية دور برلمان كوردستان عن طريق تحويله الى مؤسسة ذات صالحيات تتناسب مع واجباتھا الرئيسيةمن تشريع ومراقبة ومساءلة الحكومة
واقرار الميزانية وتمثيل الشعب في القضايا المصيرية .
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 -6الدفاع عن القضية الكوردية امام الرأي العام في المحافل العربية واالسالمية ،وعرض قضية شعب كوردستان كشعب صاحب حقوق وقضية عادلة بغية مناصرته.
 -7العمل من اجل اقامة عالقة متوازنة بين الشعب الكوردي والشعوب المجاورة  ،ومحاولة تعميق عملية الحوار الكوردي العربي ،والكوردي الفارسي ،والكوردي
التركي ،من اجل تحقيق السالم واالستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.
 -8مناصرة نضال شعب الكوردستان في االجزاء االخرى من كوردستان ،من اجل الوصول الى حقوقھا وايجاد حل سلمي لقضاياھا.
 -9الحفاظ على الھوية القومية والقيم العليا للمجتمع امام الوجه السلبي لتيار العولمة.
 -10مناصرة الحقوق السياسية والمدنية والثقافية للشعب التركماني .
 -11مناصرة الحقوق السياسية والمدنية والثقافية للشعب الكلدوآشوري.
 -12السعي لتحديد حدود اقليم كوردستان بشكل قانوني وحسب الوثائق التأريخية.
ب -القضايا العراقية:
 -1المشاركة في بناء عراق ديمقراطي فدرالي برلماني تعددي موحد.
 -2العمل على انھاء االرھاب والعنف  ،واستتباب االمن واعادة الھدوء واالستقرار الى ربوع البلد.
 -3رفض ومناھضة االستعالء القومي أوالمذھبي او اي شكل من اشكال التسلط والتفرد في عراق المستقبل .
 -4العمل على دعم عراق مسالم مبني على اسس حسن الجوار والمصالح المشتركة في عالقاته مع دول الجوار والمنطقة.
 -5العمل على اعطاء االولوية في مجال تخصيص الميزانية الوطنية للمناطق االكثر تضررا في ظل النظام الدكتاتوري السابق.
 -6النضال من اجل ازالة آثار الثقافة البعثية  ،ونشر الفكر المعتدل والتسامح والتعايش وثقافة حقوق االنسان.
 -7اعادة تنظيم عالقات العراق الخارجية ،بشكل يتناسب مع ضمان امن واستقالل العراق ،وتأمين حقوق جميع مكوناته.
ج :القضايا السياسية العامة:
 -1العمل بمبدأ فصل السلطات بشكل دستوري وعملي.
 -2العمل للقضاء على ظاھرة الفساد المالي واالداري والسياسي في دوائر ومؤسسات الدولة.
 -3العمل من اجل اقرار مبدأ المساواة في المواطنة.
 -4العمل من اجل توزيع السلطة والثروة بشكل يضمن العدالة السياسية واالجتماعية.
 -5العمل على تحقيق استقاللية واحترام القانون.
 -6رفض االتھامات واالعتقاالت العشوائية و الغير القانونية ،والتاكيد على فردية العقوبات وتبعاتھا.
 -7النضال من اجل توسيع وتعميق الحقوق والحريات السياسية للمواطنين كحق االقتراع السري الحر بعيدا عن اي شكل من اشكال الضغط والمراقبة الحكومية في كافة
االنتخابات ،وحق التشريع وحق تأسيس االحزاب السياسية والمنظمات الجماھيرية والنقابات المھنية ،وحق حرية التعبير ،وحق التظاھر ،وحق المشاركة في السلطة،
وتولي المناصب الحكومية.
-8الفصل بين الحزب والحكومة ،وعدم السماح للقوات المسلحة بالتدخل في الحياة السياسية.
 -9دعم تطوير االعالم الحر وحرية الصحافة.
 -10دعم مؤسسات المجتمع المدني وتطويرھا.
في المجال االجتماعي:
 -1محاولة تقليل تأثير الظواھر والسلوكيات االجتماعية الشاذة على الناس.
 -2العمل على فتح المراكز الخاصةبرعاية االيتام وتطوير قابلياتھم.
 -3الدفاع عن الدور االصالحي للمساجد وعلماء الدين والمحافظة على حقوقھم.
 -4السعي لتسھيل بناء االسرةعن طريق تخصيص صناديق االسرة وتقديم السلف وتأمين السكن وتقليل العوائق االجتماعية.
 -5السعي لتصحيح المفاھيم الخاطئة التي تغطت بثياب الدين من دون ان تمتلك اصوال شرعيا.
 -6محاولة تأمين الحد االدنى من مقومات الحياة الكريمة للمعوقين والمسنين والعجزة.
 -7اصالح اوضاع السجون وتحسين االحوال الميشية للسجناء.
 -8تشجيع العمل الخيري وتأسيس المنظمات الخيرية المحلية.
 -9محاولة حل الخالفات والقضايا العالقة بين العوائل والعشائر ،وتقوية الروابط االجتماعية.
 -10توعية المواطنين لاللتزام بالقيم االسالمية واالخالق االجتماعية الفاضلة.
 -11المحافظة على قيم االسرة،واعادة صياغة العالقات االسرية على اسس االحترام والمودة.
 -12الدفاع عن حقوق االطفال.
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 -13العمل على تفعيل الحركة الشبابية وتامين مستلزماتھم.
 -14العمل من اجل تقليل نسبة البطالة ،وتوفير الضمان الجتماعي.
قضايا المرأة:
 -1محاولة الزام الحكومة بمراعات خصوصيات المرأة في مجال التعيين وساعات العمل واالجازات واجازة االمومة والتقاعد.
 -2محاربة التقاليد والعادات االجتماعية الخاطئة والفھم الخاطىء للدين ،والذي يقف ضد حقوق وحريات المرأة ويعرقل تطوير قابلياتھا.
 -3مواجھة ومنع كافة اساليب العنف والعقوبات غير القانونية والقتل العمد ضد المرأة  ،وتقديم الفاعلين للعدالة.
 -4تطوير اساليب الرعاية للنساء المسنات وذوات الحاجة والمريضات.
 -5توعية وتشجيع المرأة للمشاركة الفعالة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 -6التعامل االمثل مع االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة  ،بالشكل الذي يخدم شخصية المرأة الكوردستانية.
 -7السعي لتأمين الرواتب الخاصة بربات البيوت ومحاولة تنمية قدراتھن.
 -8مساواة المرأة بالرجل في االجرة وازاء الجرائم المتشابھة وتعديل وتغيير كافة المواد القانونية المخالفة لھذا المبدأ.
 -9االھتمام الخاص بالمرأة في االرياف والحفاظ على حقوقھن
في مجال الفكر والثقافة والعلوم:
 -1فتح المؤسسات الثقافية المتنوعة بھدف تطوير القابليات الثقافية وتقوية المسار الثقافي الكوردستاني.
 -2دعم الجھود المبذولة من قبل المتنورين االسالميين بھدف اصالح وتجديد الفكر االسالمي والتنظير له.
 -3االھتمام باحياء التراث الكوردي وحمايته ،والمحافظة على اآلثار واالماكن األثرية.
 -4خلق االجواء المناسبة في صفوف الحزب  ،بھدف تطوير القدرات الثقافية والعلمية والفنية ودعمھا ماديا ومعنويا.
 -5الدعوة للحوار الفكري بين التيارات الفكرية والسياسية الكوردستانية والعراقية.
 -6تربية االعضاء بالثقافة االسالمية والوطنية.
 -7تشجيع البحث العلمي ومساندة العلماء والمختصين من خالل تامين سبل العيش الكريم وحرية البحث لھم.
 -8محاولة تعميق الحوار بين االديان والمشاركة فيه.
 -9االھتمام بالموھوبين والمبدعين وفسح المجال امامھم في كافة الميادين.
-10دعم حمالت مكافحة األمية ،ودعم التعليم االلزامي في جميع المراحل.
في المجال االقتصادي:
 -1دعم كل المحاوالت الرامية الى احياء البنية التحتية لالقتصاد الوطني.
 -2حفظ وتطوير مصادر الطاقة والمواصالت والقوى العاملة الداخلية ،بھدف تأسيس وتفعيل المؤسسات االنتاجية.
 -3حل مشكالت القوى العاملة وتوظيف طاقاتھم وتحسين معيشتھم.
 -4تطوير حركة التجارة الداخلية والخارجية وتقديم التسھيالت القانونية واالدارية الالزمة في ھذالمجال.
 -5تفعيل الرأسمال المحدود وتحسين االحوال المعاشية الصحابھا.
 -6العمل من اجل تغيير اقتصاد االستھالك نحو ااقتصاد االنتاج وتقليل االعتماد على البضائع المستوردة من الخارج.
 -7االھتمام بتنمية قطاع الزراعة عن طريق الحوافز  ،وشراء محاصيل الفالحين وتفعيل دور المصارف الزراعية وتقديم التسھيالت وتشجيع الفالحين الستخدام
االساليب الحديثة واالنتاج وتوفير المكائن الزراعية الحديثة لھم.
 -8اعادة تنظيم نظام الضرائب على اسس ترعى اوضاع المواطنين وخصوصا الشرائح من ذوي الدخل المحدود.
 -9دعم تنمية القطاع الخاص واصحاب رؤس االموال المحليين.
 -10محاولة اعادة اعمار القرى واالرياف  ،وتطوير حالتھم االقتصادية واالستفادة من محاصيل الفالحين.
 -11الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية .
 -12العمل على تنمية الوعي االقتصادي .
 -13محاولة ايجاد وتفعيل البنوك االسالمية في كوردستان.
 -14دعم الشركات المساھمة في مجال االستثمار.
في مجال شؤون الشباب والرياضة:
 -1االھتمام بالشباب المبدعين وتطوير قابلياتھم.
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 -2االھتمام بتربية الشباب ومحاولة الحفاظ عليھم من االنحراف والمواد المخدرة.
 -3االھتمام بالحركة الرياضية وخدمة الرياضيين واھتمام باالندية الرياضية.
 -4االھتمام بمشاكل الشباب والعمل على حلھا.
 -5رفع المستوى الثقافي للشباب عن طريق فتح المراكز الثقافية والفكرية.
الوسائل وآليات العمل:
 -1ممارسة العمل السياسي المنظم ،واصدار البيانات واعالن المواقف السياسية.
 -2اعتماد اسلوب الحوار لحسم الخالفات وحل الصراعات.
 -3استخدام وسائل االعالم كافة.
 -4عقد المؤتمرات والندوات واالجتماعات ،والمشاركة فيھا في الداخل والخارج.
 -5المشاركة في النقابات المھنية واالتحادات الجماھيرية الخاصة بالشرائح المھنية.
 -6فتح وانشاء المؤسسات والمشاريع الخيرية والتعليمية والثقافية والفنية والرياضية.
 -7استخدام آليات العمل السياسي من المشاركة والمعارضة والمقاطعة والتحالف واألئتالف والعمل الجبھوي واالضراب والمظاھرات والتعاون مع االطراف االخرى.
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