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اال فتتاحية

ملاذا هاوار؟
وأخيـراً حققت رابطة كـاوا للثقافة الكـردية حلمها الـذي لم يفارقها مـنذ انبثاقهـا بداية سبـعينات القرن
املاضي وهو اصـدار مطبوعة دورية تواكب مسيـرتها الثقافية وتغطي اصداراتـها وتوزع قدر املستطاع وعلى
اكبر عدد ممكن من القراء واملتابعني اعمالهـا ومنجزاتها وتعزز بالقدر ذاته نهجها الثقايف القومي الهادف الى
ترسيخ اخملزون التاريخي الناصع للرواد االوائل والعودة الـى الينابيع املتدفقة النقية يف مصادر الفكر القومي
بهدف االحياء والتـطوير وتنشيط خطهـا يف التفاعل االنساني بني الثقـافتني الكردية والعربيـة وثقافات سائر
الشعوب والقوميات واالثنيات الكردستانية واالقليمية.
اما ملاذا هاوار؟
أوالً :الن االسم يـرمز الـى مدرسـة قومـية ثقـافيـة سيـاسيـة نضـاليـة يف التـاريخ الكـردي وهي مـدرسة –
البـدرخانيـني -الذين أسـسوا لكفـاح غني متـواصل ضد الـظلم واالضطـهاد ومن اجل الـتحرر واخلالص
بالوسيلتني العسكرية الـدفاعية والثقافية –السياسية ودمجوا بـاتقان بني اجلانبني وكانوا السباقني الى تدشني
هذا النهج السليم يف تاريخ حركة التحرر القومي الكردستانية.
ثانياً :الن –هاوار -كانت ناطقـة باسم حركة –خويبون -الـتي قامت وتأسست يف كـردستان سورية –
قامشلـو  -واكتملت يف -صوفـر -لبنان –كحـركة قومـية شاملـة ،واتسعت صفحـاتها لسـائر املثقفني من
مختلف اجزاء كردستان اسوة -بخويبون -التي انتشرت تنظيماتها ايضاً يف اغلبية االجزاء .
ثالثاً :ألن –رابطة كاوا للثقافة الكردية -ظهرت بني -كردستان سورية ولبنان -ايضا وجاءت حصيلة فكر
قومـي ونهج سياسي كفاحي كـامتداد عضوي تـاريخي جغرايف حلركة –خويبـون -والنهج الثقايف القومي
الـدميوقراطي –لهاوار  -وانطلقت من نفـس التربة التـي نبتت فيهاالـشتلة االولى للحـركة قوميـاً وسياسياً
وثقافياً.
لتلك االسبـاب فان الرابطة تشعـر باملسؤولية التـاريخية الحياء اسم –هاوار –مجـددا يف املرحلة الراهنة
بعد انقضاء ثالث وسـبعني عاما على صـدور العدد االول باشراف االميـر" جالدت بدرخان "واثنني وستني
عـاما على عـددها االخيـر ويف الوقت ذاته تـؤكد بكل ثقـة وتواضع بان ولـيدها اجلـديد لن يـكون بديالً بل
مكمالحيث مـن الصعب ملئ فراغ مساحة -هاوار -وستبقى محاولتنا جادة ومخلصة يف احياء ذلك الرمز
التاريخـي الرائد يف احليـاة الثقافـية الكرديـة بالشـكل واملضمون بحلـة حتديثيـة عصريـة وتصميمـاً صادقا يف
استكمال نهج السلف واداء رسالته بامانة والتزام .

هيئة التحرير

30

العدد 1

شباط

هاوار اجلديدة

سنة 2005

الالئحة الكردستانية املوحدة
خطوة يف االجتاه الصحيح
والعراق حيث جـسدت القائمة املشتركـة حتالف جميع اقوام االقليم وتياراته
القومية والشـيوعية والدينـية (االسالمية واملسيحـية واالزيدية) ،واالهم من
ذلك تـوافق اجلميع على برنـامج سياسي عام يـستند على الثـوابت االساسية
يف الفدرالية ،ومحاربة االرهاب ،والتغيير الدميقراطي ،والشراكة العادلة يف
تـوزيع الـثروة والـسلطـة وبنـود الدسـتور الـدائم والتـعايـش واملسـاواة بني
مكـونات الـشعب العـراقي والتـمسك بـحقوق املـرأة وحصتهـا يف  %25من
التمثيل يف املؤسسات التشريعية والتنفيذية.
تعبـر الالئحة املـوحدة والبـرنامج الـسياسي الـذي تستـند عليه عن
حقيقة اخلصوصية الكردستانيـة ككتلة متمايزة لها مساحتها اجلغرافية
وعالئـمها املـشخصه وهـويتهـا اخملتلفـة واهدافهـا االضافـية للـتوجه
العراقي الوطني العـام ،وكان من االنسب وحسـب ما اجاز به قانون
احلكـم االنتقـالي –الـذي هـو مبثـابـة الـدستـور -أن يف حـال مـا اذا
اختـارت االغلبية ان تكـون العملية االنـتخابية يف العـراق من قائمتني
قـائمـة للعـراق العـربي واخـرى للعـراق الكـردستـانـي تتكـامالن
وتتوافقان وتلتقيان على االهداف العـامة أما وأن الطرف العربي غير
مهـيأ السـباب مـوضوعـية لـتجسـيد قـائمته املـوحده فـذلك لن مينع
اجلانـب الكردي من اداء واجبه القـومي والوطـني مبسؤولـية وحسب
بنـود قانـون احلكم االنتقـالي خـاصه يف مجـال املشـاركه بفـاعليه يف
العمليه االنتخـابية كشكل من اشكال تقرير املصير القومي والسياسي
وجتـسيد الـدميقراطـية يف العـراق اجلديـد واستكـمال بنـاء مؤسـسات
الدولة العراقية احلديثة املنشوده.
ان اتخـاذ االستعـدادات الالزمـة يف كـردستـان ملـواكبـة العـمليـة
االنتخـابية يف موعدهـا احملدد هو استجابـة ملتطلبات املصلـحة الوطنية
العراقية وتصميم على مواجهة التحدي يف بناء العراق اجلديد واجراء
التغييـر بعد اسقـاط النظـام الدكتـاتوري وحتـويل العراق الـى منوذج
يحتذى به يف منـطقة الشرق االوسـط ،وتأكيد علـى امكانية خالص
الشعوب من االنـظمة الشمـولية االستبـدادية وحتليها بـالوعي الكايف
والتصميم العـملي على تقدمي البـديل الوطني الدميقـراطي يف عصرنا
الـراهن الى جـانب مواجهـة ومحاربـة االرهاب وايجـاد احلل العادل
للمـسألـة القومـية يف البلـدان املتعددة القـوميات وهـو يف الوقت ذاته
استجابـة مسؤولـة للقيام بـواجب املساهـمة مع االصدقـاء من القوى
الدولية واملتعددة اجلنسيات يف اجناز مهام االنقاذ والبناء واالسراع بها
وذلك درءً لالخطار وحقنـا للدماء الـبريئة الـتي يهدرها االرهـابييون
كل يـوم بحجج ذرائعـيه واهيه ومـزاعم "مقـاومـة االحـتالل" وقطع
الطـريق علـى محـاوالتهـم يف حتقيق "الفـراغ الـدستـوري واالداري"
ليتسنى لهم ارهـاق املزيد من االرواح واشعال الفـتنه بني ابناء الوطن
الواحد وضرب املشروع الوطني العراقي يف التغيير.
من حق شعب كردستـان العراق أن يرفع الـرأس عاليا بـاجناز هذه
اخلطوة النوعية التي لم تخـلق من فراغ بل جتسيد لنهج حركة التحرر
القومـي الكرديـة وجتربـتها الـتاريخـية الـزاخرة بـاالحداث والعـبر،
واحتـرام شعب كـردستـان لثقـافة الـتسـامح ونشـدان الدميـقراطـية
والتعـايش السلمـي مع الشعوب واالقـوام االخرى وخاصـة الشعب
العربي على اسس ثابتة وعادلة.

اثـار اعالن القيـادة السـياسيـة الكرديـة يف العراق ممـثلة بـالسـيدين
مسعود بارزاني وجالل طالباني يف املؤمتر الصحايف املشترك يف صالح
الـدين قبل ايـام عن االتفـاق الشـامل جتـاه االستحـقاقـات الكـردية
والعـراقية يف املـرحلة املـقبلة ارتـياح ابنـاء كردستـان العراق واحلـركة
الـدميقراطية والوطنيـة لدى مختلف القوميات والـتيارات العراقية من
العرب واالطياف االخرى احلريصة على بناء العراق اجلديد.
واذا كان االعالن قد اقتـصر على بيان التـوافق الكردستاني حول
الئحـة انتخابية موحدة وهي مـسألة شديدة االهميـة وآنية عاجلة فان
الـدالئل تشير الى ابعد من ذلك واجناز الـعديد من اخلطوات التوافقية
بني احلـزبني الرئـيسيني -الـدميقراطي الـكردستـاني واالحتاد الـوطني
الكـردستاني -الـتي لم يعلن عنهـا حول حاضـر ومستقبل كـردستان
علـى الصعـد القـوميـة واحلكـوميـة واالداريــة واالمنيـة مبـا يف ذلك
تشخـيص رئيـس اقليم كـردستـان كمـا ينص عـليه دستـور االقليم
املصدق من اجمللـس الوطني -البرملان الكـردستاني  -وكذلك املرشح
الكـردي لـلمنـاصـب العليـا يف بغـداد اضـافـة الـى تـوحيـد املـوقف
واخلطاب السياسي يف املـرحلة الراهنة جتاه الشـؤون القومية والوطنية
واالقليمية والدولية .
حاولت القيادة السياسيـة الكردية قبل اكثر من اسبوعني التوصل
الـى اتفـاق مع شـركـائهـا من ممـثلي االحـزاب واملنـظمـات والقـوى
السياسية العـربية خالل لقاء -دوكان -الـذي دعت الى عقده بهدف
حتقيق نـوع من االجمـاع التـوافقي علـى قائـمة كـردستـانيـة -عربـية
واحدة علـى مستـوى البالد وعلى مـا يبدو فـان اجلانـب الكردي لم
يـتلق حتى اآلن اجوبـة عربية واضحـة حول البنود الـتي اثيرت والتي
ستـشكل مضمون الـبرنامج املـشترك يف االنتخـابات وما بعـدها على
غرار طبـيعة الـشراكـة الكرديـة العربـية يف العـراق بالـنسبـة للسلـطة
والثـروة والدسـتور الـدائم ،والبـعد الـسيـاسي والـقانـوني للنـظام
الفـدرالي العـراقـي ومسـألـة كـركـوك واملنـاطق الكـردستـانيـة التي
تعـرضت الـى التعـريب يف عهـد النـظام الـبائـد وقضـايا املـهاجـرين
والـوافـدين واملهجـرين واملـادة  /58/من قـانـون احلكـم االنتقـالي
املتعلقة مبحـافطة كركوك وامور أخـرى ،لذلك وبسبب االقتراب من
موعد االنتخـابات واملهلة القانونية احملدده التي يعرفها اجلميع أقدمت
القيادة الكردية على خطوة اصدار الالئحة الكردستانية املوحدة وهي
علي اي حـال تـستجـيب الرادة املاليـني من مـواطـني كـردستـان،
فالالئحة االنتخابية املوحدة هذه تتضمن متثيال متوازنا لكافة الشرائح
القـوميـة والـدينيـة يف كـردستـان حـسب احلجم الـسكـاني من كـرد
وتـركمان وكلـدان وآشوريني مـا خال مجموعـة "اجلبهة الـتركمـانية"
املرتـبطة كما هو معروف بسياسة انقـرة ،وينطبق عليها تسمية القائمة
الكردستانية من حيث اجلوهر واحملتوى والتمثيل.
أمـا من جهــة التمـثيل العـددي للحـزبني الـرئـيسـيني فلـم يشـكل عقبـة
مـستعصيـة أمام عـملية الـتوافق كمـا كان يحـصل عادة يف االعـوام السـابقة
وبشكل اخص مع نتـائج االنتخابات التشريعية يف كردستان عام  1992وهنا
ايضاً متيزت القيـادة السياسية ببعـد النظر وحتمل املسؤوليـة التاريخية والترفع
الـى مـستـوى االحـداث واالستجـابـة ملتـطلبـات املصـالح القـوميـة لـشعب
كـردستـان وذلك بعـدم التـوقف أمــام احلصـص الفئـويـة الـضيقه وجتـاوز
املنطلقـات احلزبيـة ،باالضـافة الـى افساح اجملـال أمام القـوميات والـتيارات
الكردستـانية االخـرى للمشـاركة العـادلة وحتمل املـسؤوليـة جتاه كـردستان

hevgirtin@aol.com
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التأسيس لدميقراطية االغلبية يف النظام االقليمي
بقلم :صالح بدرالدين
hevgirtin@aol.com
يف موضوعة السلطة واحلكم والعودة مجدداً الى استراتيجية حكم –
االغلـبيــة -بعــد أن انـتهجـت القــوى اخلـــارجيـــة خالل العهــود
االستعمـارية استـراتيجيـة االعتمـاد على –االقـلية –لتظـل اسيرة
ارادتهـا وتقوم بـدورها املـرسوم يف فلـك سياسـتها ومـصاحلهـاحيث
احلقـت بذلك ضـررا بالغـا بقضـية التـطور والـدميوقـراطية والـوحدة
الوطنية .
لقد اختبرت شعـوبنا سلطة كل من –االغلبية -واالقلية –ففي
ظل االمـبراطورية العثمانية املترامـية االطراف حكمت االقلية التركية
االغلبيـة السـاحقه مـن الشعـوب املـسلمـة وعـاثـت فسـاداً وخـرابـاً
وسقطت خائبة مهزومة ولم تخلف سوى اجلهل والدمار .ثم عادت
–االغلبية -لتحكم على انقاضها بعد رحيل االستعمار الكولونيالي
ممثلة بالبورجوازية الوطنية التي كانت تعقد عليها االمال لتشكل نواة
للـطبقة الوسطـى على طريق البـناء والتقدم والتي كـانت القوة االكثر
تنـوراً وحيـويـة وتعـبيـراً يف تلـك الظـروف .ومـا أن كــرت سبحـة
االنقالبات العـسكرية خـاصة يف بلدان املـشرق وظهور الـشخصيات
الـكارزميـة  -العسكـرية يف الغـالب علـى راس مجمـوعات مـتعددة
الـوالءات واالنتمـاءات وان كانـت تدين بـاغلبيتهـا باااليـديولـوجيا
القـومية او تـتزين بهـاحتى انقـلبت اآلية مـرة اخرى لـصالح حكم –
االقـلية –التـي جاءت عبـر الدبـابة وفـوهة البـندقيـة والتي جتلت –
اقلـويتهـا -يف اجلانـبني السـياسي  -احلـزبي والطـائفي –املـفروضني
قسـراً اعتماداً علـى اكتساب والء اجلـيش واالجهزة االمنـية وحسب
نظام صارم قمعي ورادع وقوانني جائره واستثنائية طارئة .
يف العراق وسـورية تسلـق حزب البعث الـى قمة الـسلطة بـواسطة
انـقالبي( آذار وشبـاط ) ومتـادى يف االحتكـار واالستفـراد وتـصفيـة
املـعارضـة وقمع الـكرد والـقومـيات االخـرى عبـر عمليـات االبادة
مبظهريـها ( العنفي واملقونن ) وهو من جهـة حزب لم يكن اكثر عدداً
من االحزاب التـاريخية يف البـلدين ولم يكـن اكثر خبـرة ونضاالً من
غيره وكـان يشـكل قبل استالم الـسلطه حـالة مـتواضعـة يف صفوف
القـوى الصغـيرة وبعـد اغتصـاب احلكم عـبر االنقالبـات العسكـرية
وخالل عقود كانت قـاعدته الشعبيـة التتجاوز املوقع –االقالوي-
ضمن طائفتني يف عداد -االقليات -يف البلدين ( بعيدا عن اي منطلق
طائفي بغيض اقول بان الكثيرين من ابناء الطائفتني الكرميتني تعرضوا
للقـمع واالضـطهــاد واملالحقــات وتـصــدروا النـضــال الــوطـني
الـدميوقـراطي املعـارض ) ولكن بحمـاية عـسكريـة امنيـة مضمـونة
ومدروسة وبرضى غير مباشر من القوى الدولية السائدة وخاصة من
الغرب الذي راى يف حـزب البعث حليفا -ايـديولوجيا –موضوعيا
منـاسبـا ولـو ملـرحلـة معينـة يف محـاربـة عـدوه االخطـر حينـذاك :
الشيوعية .
يف ايـران تظهر الـصورة بوضـوح ايضاً –أقلية -فـارسية حتكم –
اغلبيـة -من الشعـوب االخرى (آذر –كرد –تركـمان –بلوج –
عـرب) ولـم يغيـر من هـذه الصـورة القـوميـة الشـوفـينيـة سلطـة –
الـشاهنـشاه –املقـرونة بـامجاد ايـران التاريـخية وحـضارته القـدمية
وحزب –البان ايرانيزم  -وال تسلط –االيات واحلجج –باسم اهلل

بلدان املنطقة ،وتـزداد أزمة االنظمة احلاكمة تفاقماوتظهرمعاملها اكثر
بـشاعة عنـدما يبان مـاكان خافيـاعن انظار النـاس من نتائج مـأساوية
لتسلطها القمـعي خالل عقود وفشلها الذريع يف معـاجلة اهم القضايا
وحتـى ابسـطها .االوضـاع االقتـصاديـة تشهـد تراجعـاً يف مسـتوى
املعـيشه والنـمو والـدخل القومـي وازدياد املـديونـية; ودائـرة الفقر
تتـوسع وتنعكـس على الـوضع االجتمـاعي خملتلف طبقـات الشعب
فتزدهر االنحرافـات على حساب القيم وتترسخ االخالقيات الطارئه
يف التعامل بـني افراد اجملتمع من جهـة وبني اجملتمع والدولـة من اجلهة
االخرى بـاجتاه التمسك مبصـالح ضيقه على حسـاب مصالح الوطن
; وشيــوع احملـســـوبيـه والتــزلف  .والفـســاد االداري واخللـقي
والتـربوي .والـتمسـك باالنتـماءات العـائليـة واحملليـة والقبليـة على
حسـاب االنتماء الـوطني وذلك كمـحاولة لالحـتماء بتلـك الوشائج
بعـد فقـدان االمل مـن العيـش بكـرامـة وأمـان حتـت ظل التـركيبـة-
القائمة من نـظام وسلطة واجـهزه وادارة التي حتولت
الوطنية !
من مـوقع املنظم العـادل للمجتمع تقـوده الى احليـاة السعيـده حسب
مبادئ الـدستور والقـوانني كمـا هومـتبع يف اجملتمعـات املتقدمـة الى
خصم المن املواطن واستقراره اجملتمعي ومستقبله.
وليـست مظـاهـر الـعنف االعمـى الـتي تكـاد تـصبح شـريعـة-
التعامـل بني بنى البشـر والفيصل يف اخلصومـات االيديولـوجية سواء
من جـانب االنـظمـة االسـتبـداديـة او بعـض مجمـوعـات االسالم
السياسي إال تلخيصـاً للحالة املأساوية الـتي اوصلتنا اليها انظمة
االقليـة  -االستبداديـة والقوى السيـاسية السـائده والثقافـة املفروضة
من فوق منذ مـا يقارب الثمانني عامـاً وينعكس جزء من ذلك التردي
يف اخلطـاب السياسي والثقايف عندمـا ينهج البعض سلوك الغاء اآلخر
املقابل من شعوب وقوميات وآراء ومواقف وثقافات.
لم تتـوقف عمليـة البحـث عن اسبـاب االزمة مـن جانـب مثقفي
وعلمـاء ومفكـري شعوبـنا ،ومـازالت احملـاوالت مستـمره وجـارية
لتشخيص املرض أوالً ،وتقدمي العالج بعـد ذلك ،وقد نشاهد ونقرأ
الـعديـد واملزيـد من املطـالعـات واالطروحـات كل يـوم وكل سـاعه
وقامت مؤسسات اجملتمع املدني( رغم ظروفها الصعبة وعدم اكتمال
بنـاهـا بـسـبب انعــدام املنـاخ الـدميـوقــراطي ) وخـاصـة االحـزاب
واجلامعات والنقابات واملنظمـات االهلية بطرح اعداد من الدراسات
واالبحاث حول مختلف القضايا الـتي تدور حول احلاضر واملستقبل
أو حول االزمة والتصدي لها.
ولكننا مازلنا ندور يف فراغ دون االقتراب من مكمن احلل والعالج.
منـذ تـوقف احلـرب البـارده بـدأ عـامل جـديـد يظهـر يف املعـادلـة
التدخل االنساني -الذي
السياسية للعالقات الدولية وهو مبدأ
يجيـز للخـارج الـولــوج يف قضـايـا الـداخل ،وبـدأنـا نتـابع قـراءة
مصطلحات وشعارات جديدة تنضم الى القاموس السياسي والثقايف
املتداول بني نخبـنا الثقافيـة ،ثم بدأ اخلارج وعـبر املؤسسـات العلمية
والبحـثيــة وحتــى من خالل الـدول واحلكـومـات بـشـكل مبـاشـر
بـالتصـدي ملنـابع وعـوامل ازمـاتنـا مثـال املبـادرات واملشـاريع التي
امراض -
تقـدمت بها االدارة االمـريكيـة بطـرح ما نعـانيه من

–

–

–

–

–
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وحتقيق اصالحات وازالة االحكام العرفية وقوانني الطوارئ واطالق
احلريات العامـة مبا فيها حريات الـشعوب والقوميات واملرأة هي احلل
االمثل واملدخل االنسب النتقال السلطة سلمياًودون اراقة الدماء الى
من يسـتحقهاعـبر صنـاديق االقتراع وحـسب ارادة االغلبيـة كخطوة
اولية ال بد منها يف الطـريق الطويل لتحقيق اجملتمعـات املدنية املنشودة
اخلاليـة من االستبـداد والقهر والـشوفيـنية .وبـذلك ميكـن القول أن
استمرار االنظمة –االقالوية  -الراهنة يف الـسلطة واحلكم يتعارض
مع جوهر الدميقراطية املـنشوده ومع رغبات االكثرية من ابناء شعوب
املنـطقة يف الـتغييـر ومع التـوجه العـام للقـوى العظـمى بـشان تـطبيق
استراتيجيتها اجلديدة يف مناطق الشرق االوسط على وجه اخلصوص
.
الرهـان على العملية الـدميقراطية هـو الطريق الوحيـد للوصول الى
حتقيـق التغـييــر واالصالح واالتيـان بحـكم االغلـبيــة التـي تلتـزم
باالدستور والقـوانني واملؤسسات ومببدأ –التـوافقية -الذي يؤخذ به
االن كنمط مـتجدد يفرض نفسه بقوة على صعيد العالقة بني كل من
–االكثريـة واالقلية –سيـاسية كـانت ام قوميـة أم دينية أم مـذهبية
وذلـك بالـشراكـة العـادلة وعـلى اسـاس االتفـاق التعـاقدي املـسبق
بضمـانة الـدستور بـني االطراف علـى تقاسـم السلطـة والثروة دون
اكـراه وهذا مـا نلمـسه االن بوضـوح يف جتربـة جنـوب السـودان بعد
اتفاقية –نيفاشا –ومالحق –مشاكوس –وبروتوكوالتها  .والتي
توجت مؤخـرا بقرارات مجلس االمـن الدولي الذي انعقـد خصيصا
يف –نـيروبي –وبحضـور وتوقـيع طريف النـزاع  .وكذلك مـا هو
حاصل يف كـردستان العراق من حتقيق ارادة الـكرد يف اخليار الفدرالي
ومـا هو مرشـح للتطبيق بـاملستقبل القـريب حول مـسالة االنـتخابات
والدستور الـدائم لبناء عراق فـدرالي دميوقراطي ال مكـان فيه لتسلط
–االقلية –باحلديـد والنار مهما كانت قومـيتها ودينها وطائفتها ويف
اطار مبدا –التوافق –املستند بدوره الـى قاعدة تتحقق عليها توازن
يف املـصــالح بـني مختـلف االطيـاف وال يـسـمح لبـروز عــوامل –
دكتاتـورية االغلـبية –عبـر املوانع الـدستوريـة والقانـونية مـدماكه
االسـاسي تالحم وشراكـة قوميتـيه الرئيسـيتني العربيـة والكردية (.
ملزيد من االطالع على مبدا التوافقية يف التجربة العراقية اقترح العودة
الى املقـال القيم املنشور يف احلوار املتمدن باسم السيد كمال سيد قادر
بتاريخ ) (6– 11 – 2004
وهكـذا نلمـس بوضـوح ان خط مـسار االحـداث يتجه نحـو اعادة
االعتبار –لالغـلبية –والركـون الى نـتائج صنـاديق االقتراع كحل
وخـيار وضرورة وبـذلك ستشهـد شعوب منـطقتنا بل مـعظم شعوب
العالـم الثالث –كمـا هو متـوقع ومامـول  -حتوالت نـوعية عـميقة
عـلى شكل –ثورة صـامتة –تلـتهم سلمـيا كل الـبنى الـقائمـة منذ
عقود يف كيانـات الدول واالدارات والسلطات ومصادر القرار او عبر
مواجـهات سـياسـية قـد ال تخلـو من عنف قـوى االرهاب االعـمى
واليـائـس كمـا هـو حـاصـل يف كل من –افغـانـستـان والعـراق -
واالبواب مـشرعـة يف جميع احلـاالت للدعم اخلـارجي والضمـانات
الدولية لتؤسس ملرحلة تاريخية جديدة حتت ظل انظمة –دميوقراطية
االغلبية  -املنشـودة واملقيدة باحكـام الدساتيـر احلديثة وبنـود التعاقد
االختياري احلر املبـرم بني عناصر الوطن وتركيبـة الدولة القومية منها
والدينية واملذهبية .

والدين واملذهب .
ويف افغـانستـان استغلت ( قلـة ) من طلبـة الكتـاتيب الـدينـية (
طالبـان ) االوضاع املـزرية يف الـبالد واندفعت مللـىء الفراغ النـاشىء
بقوة السالح وتصفية من يعتـرض استنادا الى نهج االسالم السياسي
والدعم املالي السخي من زعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن الدن
املتـواجـد اصال هنـاك وقـد متـكنت هـذه –االقليـة –االصـوليـة –
الـسياسـية من فـرض هيمنـتها علـى االكثريـة السـاحقة مـن االفغان
وانتهـاك ومصادرة حقوقها االنـسانية والقوميـة من شعوب وقوميات
ومـذاهب وتيـارات سيـاسيـة بـالقـوة وبـاالسـالـيب االكثــر همجيـة
وظالمية يف التاريخ خاصة ما طال منها املراة االفغانية .
أمـا يف تركيا فالـوضع اليختلف كثيراً عن سـابقاتها بالـنسبة للتحكم
التركي يف باقي الشعـوب والقوميات واملستمر منذ انقالب كمال اتاتورك
باالعـتماد على -اقلـية  -من االعوان يف –سالونيك –تعود بـاصولها
الى يهود –الدومنا  -منذ بداية عـشرينات القرن املاضي وحتى اآلن ويف
ظل حكومـات وانظـمة تقـودها عمـليا ومـن وراء الستـار مجمـوعة من
الـضبــاط العـسكــريني تفـسح يف اجملـال الجـراآت تــوحي بـالــشكل
الـدميوقـراطي لضـرورات محليـة واوروبيـة وهي يف احلقيقـة ال تتـعدى
دميوقراطية (من اجل االقلية السائدة واليها ) .
ويف السعودية لـن يستقيم الوضع اال بتنازل –االقلية –احلاكمة
عن اجلـزء االكبـر من سلـطاتهـا -املدعـومة مـن الدسـتور والقـوانني
والشرائع  -الـنافذة واالحتكـام الى ارادة -االغلبيـة -من ابناءشعب
اجلزيرة العربية التي تلتقي مع توجهات منظري االستراتيجية اجلديدة
يف الواليات املتحدة بشكل خاص واالوساط احلاكمة يف الغرب على
وجه العموم يف املرحلة الراهنة .
لم يكن االستيطان الصهيوني يف فلسطني التاريخية وما خلف من
مآسي وتهجـير واضطهاد قومي وحـروب واقتالع البناء فلسطني من
الـسكـان االصـليني اال صـورة واضحـة من شـرور ومـازق حكم –
االقلية ( –الدينية والقـومية ) وتسلطهـا بطرق غير مـشروعة وعبر
وسائل العنف .
يف نـظام جنوب افريقيا السابق ما قبل التحرر حكمت –االقلية –
البيـضاء حسب نظـام الفصل العنصـري والذي جلب لنفـسه اجماعا
عامليا يف الرفض واالدانة وحتول الـى مثال للتمييز القومي والعنصري
بعـد ان اشعل حـربـا اهليـة شـاملـة وزرع االحقـاد بني ابنـاء الـوطن
الواحد .
وهكـذا نلحـظ سلطـة -االقليـات –بـاشكـالهـا ومـسميـاتهـا ( -
السيـاسية –والقـومية –والديـنية  - -والـطائفـية) يف منـطقتنـا قد
وصلت الـى الطريق املسدود ويف مهب رياح الـتغيير ليس فقط بسبب
فشلهـا الذريع يف اجنـاز املهام الـوطنيـة واالقتـصاديـة واالجتـماعـية
فحسب  .بل العادة انـتاجها ايضا الشكال االزمات املستعصية على
احلل ويف املقـدمة آفة االرهـاب وزرع عوامل التفجـير والعداوات بني
القـوميـات واالديان واملـذاهب من خالل الـترويج املـبرمـج واخملطط
خالل عقود لـثقافـة االستعالء القـومي والـديني واملـذهبي واحلـزبي
ونفي االخر اخملـالف  .وكان حتـرير العـراق احملكوم عنـوة يف السابق
باسم –اقـلية –سـياسيـة وطائـفية اخلـطوة االولـى على الـطريق،
والعـمليـة الـدميقـراطيـة التـغييـريــةالتي تـتصـدرهـا قـوى املعـارضـة
الدميوقـراطية وحركات اجملتمع املدني من اجل اجراء انتخابات نزيهة
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" املومتر القومي االسالمي"
بني الشوفينية الشمولية ومناصرة االرهاب
–

القـومي أو الـديني أو الفـكر اخملـالف  ،أو الدعـوة الى مـايسـمى –

تتـوضح جوانب الـصراع الدائـر يف منطقتنـا وتظهر االبعـاد احلقيقة
ملعادلـة التحـديات الـراهنـة يف مسـيرة الـشعوب الـتواقـة الى احلـرية
والتحــرر واخلالص من االسـتبــداد وحتقيـق التغـييـر الـدميقــراطي
واالصالح الـسيـاسي .والتـجديـد الثقـايف .والتقـدم االقتـصادي.
وتـأمني االستقـرار عبـر خطـوات التـصالح الـوطنـي ورفع الغنب عن
سـائر شـرائح اجملتمـعات واطـيافـها وتـكويـناتـها الـقومـية والـدينـية
واملذهبية  ،فاآلفاق املترامية اآلن بكل اعماقها وتشعباتها وامتداداتها
تفـسح الطريق املستقبلي لقضايا الشعوب لنيل استحقاقاتها بعد زوال
مـرحلة احلـرب البارده وانـتفاء احلـاجه الى حـروب اقليمـية ومحـلية
بالـوكالـة أو تسعـير الـصراعـات مبختلـف مسمـياتهـا واشكـالها أو
التـأسيس عبر الوكالء احملليني حلـروب ومعارك باسم الدين واملذهب
والقـوم بغيه حتكم الكبـار مبصائـر الصغار ومـن ثم التضحيه بهـا عند
انتفـاء احلاجـة كمـا حصل يف افـغانـستـان منـذ عقـدين وحتـى اجناز
التحرير واجراء االنتخابات الدميقراطية وتطبيع االوضاع مؤخراً.
ان التحـدي الـراهن الـذي تـواجهه شعـوب مـنطـقتنـا يـتمحـور يف
استحقاقات ثالث متكاملة ومتداخله ال ميكن الفصل بينها:
االول :التحـضير مللئ الفـراغ الذي سيـنشأ بعـد زوال االنظمة
واحلكـومات الـشمولـية واملسـتبدة وذلك بـالبحث عن بـديل توافقي
مشترك بني سائـر املكونات والقوى الوطنيـة والدميقراطية وكل نسيج
اجملتـمع املدنـي على أسـاس برنـامج يعبـر عن مصـالح وطمـوحات
اجملموع .ويلحظ اسـباب املآسي واالزمـات السابقـة يف ظل االنظمة
الـدكتاتـورية والشـوفينيـة  .ويقدم االجـوبة الصـحيحة للـتساؤالت
املطروحة والعالج الالزم خملتلف القضـايا االشكالية التي كانت منبعاً
للصدامات والتقاتل واحلروب االهلية.
الـثاني :حتقيق الـسالم اجملتمعي والقـومي والديني واملـذهبي عبر
ابـرام العقود االجـتماعـية بني االطـراف وبرضـاها التـام ودون اكراه
ويقتضي ذلـك اعادة النـظر يف الـدساتيـر والقوانـني ومناهـج التعليم
والـتربـية حـسب مبـدأ االعتـراف باآلخـر وجوداً وحقـوقاً وهـويات
ومـستقـبال ويف املقـدمـة الـتصـدي الــواقعي واالنـسـانـي واملبــدئي
للمسألتـني القوميتني الوطنتني الكـردية والفلسطينيـة بالدرجة االولى
وكذلـك قضايـا شعوب وقـوميات شمـال افريـقيا وجنـوب السودان
عـلى اسـاس حق تـقريـر املصـير واحـترام ارادة الـبعض واالعـتراف
املتبادل.
الثالث  :التـعامل الواقـعي واملسؤول واملـرن مع معطيـات النظام
الدولـي اجلديد وسمـات وافرازات العوملـة حسب مصـالح ومستقبل
شـعوبنـا وليس بـدوافع ايديـولوجـية وروحيـة االنتقـام وعقليـة نفي
اآلخـر وابـادته ،ويـتطلـب ذلك قبـول املفـاهيم العـامليـة واالقلـيميـة
اجلديـدة حول سيـادة الدول ومـسائل احلـدود املرسـومة مـن احلربني
العـاملـتني حـسب مــوازين القـوى آنـذاك  ،وتقـبل مبـدأ –التـدخل
االنسانـي -لصالح الشعوب ومـن اجل االنقاذ من مخاطر الـشوفينية
والتعـصب القومـي االعمى أو الـكوارث االقتـصاديـة واالجتمـاعية
واحلـروب االهليـة العـنصـريـة ،ويف هـذا الـسيـاق تـشكل مـواجهـة
االرهـاب -ارهاب الـدول واجملموعـات واالفراد -من املهـام االولية
واالساسية لشعوبنا ان كـان نابعا من االيديولوجيـة الشمولية القومية
أو الــدينيـة الفـرق  ،والتـسلح بثقـافـة الـتسـامح القـومي والــديني
والطائفي وحترمي مبدأ القتل علـى الهوية أو ذبح البشر بسبب االنتماء

بـااجلهـاد -لصـالح اطـراف وانـظمـة اقلـيميـة غـارقـة يف الشـوفـينيـة
والطائفية حتى االذنني.
ماذا عن مواقف " املؤمتر القومي –االسالمي" ؟ :
يف بيانه اخلتـامي الصادر عن دورته اخلـامسه ( يف بيروت /12/2-1
 ) 2004يقدم " املؤمتر القومي –االسالمي"جوابـا ملتبساً الى درجة
الشكـك حول مـسألـة املهـام واالستحقـاقات ،ومـواقف متنـاقضه
ومنافية للحقائق املوضـوعية ومضرة مبصالح شعـوبنا مبا فيها الشعب
العربي ،ورؤا مبتذلـة دون اي شعور باملسؤولية جتـاه القضايا القومية
والـوطنيـة واملصيـرية مـستنـدة الى تـصورات مغلـوطة حيـال حقائق
املـرحلـة الـتي جتتـازهـا مـنطلـقتنـا مـنتهجـة سلـوكـا غـريبـا ينـبع من
االيـديولـوجيا العـنصريـة والظالميـة يف تصفيـة اآلخر وقـتل اخملالف
وجتاهل املقابل.
ومن ســوء حظ هـذا املـؤمتــر ان دورته االخيـره شهـدت مقـاطعـة
الكثيـرين من املفكـرين واملثقـفني العرب املـرموقـني من دميوقـراطيني
وتقدميني وليبراليني الذين كـانوا يشاركون عادة يف الدورات السابقة
والشـك أن مجمـوعـات اخــرى ستقـاطع يف املـسـتقبل ومـرد ذلك
انـكشـاف جـوهـر القـائـمني علـى مثل هـذه الـنشـاطـات واهـدافهم
احلقيقية.
من امللفت أن البيان اخلتـامي يتخذ موقفـا منافيا آلمـال وطموحات
االوسـاط الثقـافيـة العـربيـةو –املـسلمه –الـواسعـة واليعبـر عن
االهداف احلقيـقية للجماهيـر الشعبية والـقوى الدميقراطيـة والتقدمية
ليس يف فلسطني والعراق فحسب بل حتى يف لبنان وسورية واالقطار
العربية االخـرى ناهيك عن شعـوب املنطقة وقـومياتها غيـر العربية.
فبعـد التنـاقض الفـاضح يف مضمـون البيـان بخصـوص االنتخـابات
عندمـا يدعو الى مقاطعة االنـتخابات يف العراق النها جتري حتت ظل
االحـتالل ال ميانع مـن اجرائهـا يف فلسـطني وهي محـتلة مـن القوات
االسرائيليـة بالضد من قـرارات االمم املتحدة والشرعيـة الدولية كقوة
محتلة بامتياز ومستعمرة على حساب طرد السكان االصليني يف حني
أن –القـوات املتعـددة اجلنسـيات –تقيم يف الـعراق كقـوة احتالل
مـؤقته –شـرعيـة –بقـرار مـن هيئـة االمم املتحـدة وبـالتنـسيق مع
احلكومة العراقية الشرعية.
ينبري البـيان للدفـاع ولوبشكل –مغلـف ومستور -عـن االنظمة
االستبدادية وخاصة النظام الـسوري وكذلك االيراني ويعتبر املؤمتر "
القـومي –االسالمي" يف خنـدقهمـا ( عقـد املؤمتـر برعـاية سـورية
وتنسيق كامل مع اصحاب القرار بدمشق وبتسهيالت امنية سورية يف
مـطار بـيروت واملعـابر احلـدودية االخـرى) ويرفـض القرار الـدولي
 1559بـشان االنسحـاب السوري مـن لبنان وذلك كـأشارة واضحة
الى عدم احترام ارادة شعب لبنان وقواه احلية ونكران جلميله .
ان االمال الـتي يبني علـيها املنـاضلون الـوطنييـون يف بلدان املـنطقة
بشان الـتغيير الـدميقراطي يف العـراق بعد اسقـاط احلكم الدكـتاتوري
وحتوله الـى جتربـة منوذجـية لـبلدان الـشرق االوسـط املثقلـة باعـباء
االسـتبداد تتهاوى امام بنود البيان اخلتـامي بدعوته صراحة الى اسناد
انظمة االستبداد بحجة مواجهة التدخل اخلارجي.
ويفصح البـيان دون ان يرف جفن واضعه وبتدخل فج عن موقف
املشاركـني املعادي الرادة شعب العـراق يف الدعوة الـى دعم واسناد
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الـثقايف الكـردي العربـي " يف اربيل عاصـمة اقليـم كردستـان العراق
الفدرالي يف سـبتمبر الفـائت  .مع التهجم الظـالم على مـؤمتر شرم
الشيخ الدولي الـتضامني مع العـراق  .ورغم كل التالعب اللفظي
واللف والدوران اساء الى الشرعية الفلسطينية والهب مشاعر الفتنة
واالقتتال داخل صـفوف الشعب الفلسـطيني  .من امللفت احملزن يف
آن ان االجنازيـن املهمني الـوحيـدين تقـريبـا اللـذان حتقـقا يف فـضاء
الـشرق االوسط يف بـداية القـرن اجلديـد لصالح حـركات الـشعوب
الـتواقة الـى اخلالص والتحرر عـبر التغيـير الدميـوقراطي واملـصاحلة
الوطـنية واالعتـراف باالخـر القومي والـثقايف وهمـا عمليـة اسقاط
النـظام الدكتـاتوري الشـمولي يف العراق وعـملية السالم الـسودانية
على اساس املصـاحلة واالعتراف بحق تقـرير مصيـر شعب اجلنوب
حـيث يشـكالن انتصـارا الرادة الشعـوب واجملتمع الـدولي وقضـية
السالم قـد تناولـهما " بيـان املؤمتـر القومي –االسالمي " بـالرفض
واملعاداة واالدانة .
االسئلة التي ال تفـارق هي  :هل أن هؤالء ( بضعه عـشرات) ميثلون
فعالً فكـر ومواقف  /300/ملـيون من العـرب واملسلـمني او حسب
تعبيـرهم –االمة ( –ال ندري مـاذا يقصـدون امة العـرب ام امة
االسالم ؟ وهل هم بنـاة مستقبل االجيـال ومحاورون باسـمها كما
يـزعمون ؟ وهل هم اجلهه اخملـولة بالـنطق باسم العـرب واملسلمني ؟
وهل سيـتم علـى ايـديهم حـوار الـشعـوب والقـوميــات يف الشـرق
االوسط ؟ وهل سيحقق نهجهم السالم االهلي واجملتمعي يف بلداننا
وينجـز املصاحلة بني مكوناتها والوحـدة الوطنية بني عناصرها ؟ وهل
يريـدون تطـويع االسالم يف خـدمة عـروبتهم –اخلـاصة بـنهجهم
الشوفيـني  -كما فعل املعلم االيديولوجي محمد ميشيل عفلق ؟ لقد
ذاق هؤالء –مبا ميثلـون من فكروثقافة –الفـشل واخليبة واخلسران
طـوال اكثر مـن نصف قرن فـهل هناك لهـم بصيص مـن امل يف عالم
املستقبل وزمن التغـيير الدميوقراطي والعـوملة وحق الشعوب وحقوق
االنـســان والتـدخل اخلــارجي ملـصلحـة الـشعــوب ؟ واخيــرا اين
سيعقدون مؤمترهم القادم ؟

املقاومة االرهابيـة املكونة من ايتام النظام البـائد وعصابات الزرقاوي
ومجـموعـات االنظـمة اجملـاوره من قتـله ومرتـزقه مأجـورين الـذين
يهرقـون دماء ابنـاء العراق ويهـزقون ارواحـهم ويهدمـون بنيـة البلد
التحـتية ويسعـرون العصبيـات الدينيـة والطائفيـة والقوميـةويحرقون
دور العباده وخاصة املسيحية.
وهكذا نرى بوضوح بأن –املؤمتر القومي –االسالمي -يتحول
منبـراً " ثقافـيا !! " إلعـادة انتـاج ثقافـة االنظمـة الشـمولـية والفـكر
الظالمـي بدمياغـوجية ملحـوظة  ،ويتحـول درعا " فكـريا !!" للنهج
الشـمولي املـتراجع واملـيؤوس يف مخـتلف بقاع الـعالم  .ومـؤمترا –
للفـاشلـني  -يف الثقـافــة والفكـر والـعمل الـسيـاسـي ،وجتمعـا –
للـمأزومني –الذين قـدم بعضهم اخلـدمات –الثقـافية  -بـسخاء
للحكـومات الرسميـة الدكتاتـورية والشوفـينية ومنهم من صـار يتيما
بعد انهيار –الـبوابة الشرقية  . -لـذلك تراهم ينظرون بعني واحدة
ويسيرون مشية عرجاء يف عملية اسشراف وضع –االمة!! . -
بعكـس ارادة وتـوجه الغـالـبيــة من قـوى وفعــاليـات احلـركـة
الدميوقـراطية واجملـتمع املدني والـتيارات الثقـافية املتنـورة يف املنطقة
والعـالم وقفـت هذه –النخـبة الـثقافـية!!؟ –الـى جانـب الظلم
واالستبداد والشوفـينية واالرهاب  :اهانت اللبنانيني يف عقر دارهم
وبـاركت االحتالل الـسوري –االخوي –كمـا باركـت من قبل
احـتالل الكـــويت –القـــومي – ,اشـــادت بنـظــام الـســودان
الدكتاتوري ومبنجـزاته القومية ودفاعـه عن العروبة واالسالم حتى
لـو كان عبـر عصـابات –اجلنجـويد –العنـصريـة  .ترحـم على
النظـام املستبـد املنهار يف العـراق ورفض ارادة التغيـير الدميـوقراطي
الـتي تعبـر عن مـواقف االغلبيـة السـاحقة لـشعب العـراق وجتاهل
وجـود االخر –الكـردي والتـركمـاني واالشـوري والكلـداني –
ونـبذ اخلـيار الفـدرالي جملـموع املـكونـات العراقـية دون اي احـترام
الرادتها الوطنية  .ورفـض بشكل قاطع حق الكرد يف تقـرير املصير
او اية اشارة الى العالقات التاريخية بني الشعبني الصديقني منذ اكثر
من ثمـانيـة قرون واملـبادرات الـكرديـة يف احلوار وآخـرها " امللـتقى
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مشروع دراسات الدميقراطية يف البلدان العربية
اللقاء السنوي الرابع عشر 28/8/2004م

"االستبداد وحكم التغلب يف انظمة احلكم العربية املعاصره"
عن االستبداد وأثره يف الوضع العربي الراهن

الدكتور اسعد عبد الرمحن

العـامل الداخلي الذي أوصلنـا إلى هذا املستـوى اخلطير من الضعف
والتخلف .فـالوطن العربـي ،من أقصى شرقه إلـى غربه ،يعاني من
تعمق ظاهـرة االستبداد على كـافة مناحي احليـاة فيه .إن هذا املرض
هو أهم مـشكلة تعيشها أمتـنا العربية اآلن ومتنعهـا من التطور لتنهض
وتتطور وتلحق بـالدول املتقدمـة .إن هيمنة االستـبداد على مختلف
أوجـه احلياة يف عاملـنا العربـي املعاصر قـد حرمت شعـوبنا العـربية من
الطاقـة احلركيـة التي تدفـعها لبنـاء ذاتها وهي طـاقة احلـرية املسـؤولة
والقدرة اإلبداعـية على االبتكـار الصحيح والتفكيـر العلمي املمنهج
والتعبير السليم.
"فاالستـبداد والتـسلط مبختلـف ألوانه وأشكـاله هو شـئ أعمى
يسيـر عكس حركة التاريخ واحلضارة واحليـاة اإلنسانية الطبيعية...
ألنـه يقف على طـرف نقيض من حـرية اإلنـسان ،ومن قـدرته على
حتقيق االختيـار السلـيم بل أنه يشل طـاقة التـفكير واسـتخدام العقل
والفـطرة الصـافية عنـد اإلنسان ،ويـرهن سعيه للـمجهول ،ويجعله
أسيرا بيد اجلهل والتخلف ...وهنا تقع الكارثة الكبرى عندما يفقد
هذا اإلنسان حريته ألنه يفقد معها كل شئ جميل يف احلياة ،أنه يفقد
العـزة والكرامـة واألخالق والعلم ،وبـالتـالي يكـون مصيـره املوت
احملتم أو العيش على هامش احلياة والوجود)2( ".

ميـر عاملنا العـربي واإلسالمي يف الوقت احلـاضر بأزمـات خطيرة
وداهمة حـالت دون وصوله إلـى حتقيق احلـد األدنى من تـطلعاته يف
التنميـة والوحدة واحلريـة ،وأدت بالتالي إلـى الفشل يف االرتقاء إلى
مستوى احلياة الالئقة أسـوة بباقي شعوب وحضارات العالم .ويعود
السبب الـرئيس يف هذا الـفشل الذريع والتخلف إلـى تعرض الشعب
العـربي ،على مدار مـعظم تاريخه السـياسي الطويـل ،إلى ممارسات
أنظمة شمولـية مستبدة وصلت إلـى احلكم بقوة السالح و/أو املال،
وتـسلطـت على الـشعوب بـالالشرعـية ،وحـافظت علـى طغيـانها
ووجودها بالعنف والقمع واالستبداد.
إن ركـود احلاليـة السيـاسية اآلن ،وصمـت الشارع العـربي على
كل تلك الهـزائم السـياسيـة والعسكـرية ،مـا هو إال نتـيجة "طبـيعية"
و"منطقيـة" ملمارسـات تلك األنظمـة املستـبدة وللقمـع الشديـد الذي
مـورس ضد ذلك الـشارع وبخـاصة ضـد طالئعه املثقفـة .وكان من
نتائج حكم هـذه األنظمة املسـتبدة والقمعية أن حتـول الشعب العربي
إلـى شعب مـثقل بهمـومه الـسيـاسيـة واملعيـشيـة ومخـاوفـه األمنيـة
اليوميـة .إن الشعوب يف ظل مثل هـذه األنظمة لن تـكون قادرة على
مواجهة مشـاكلها التنمـوية فضال عن الهيمـنة االستعماريـة .فالنظم
االستبدادية تقتل يف شعوبها إرادة الـتفكير والتطوير واإلبداع وتخلق
مجتمعا متـأزما .فأسير االستبداد كمـا يقول الكواكبي "يعيش خامال
فـاسدا ضـائع القصـد ،حائـرا ال يدري كيف ميـيت ساعـاته وأوقاته"
( .)1إن إشكالـية االستبـداد بالرأي وعـدم القدرة علـى تقبل الرأي
اآلخر والتـشرذم الفكـري املؤدي إلـى اخلالف واالختالف أصبحت
صورة مألوفة يف اجملـتمع العربي املعاصر حيث غـدت إشكالية واقعية
معاصرة وعقبة حقيـقية على طريق حتقيق وحـدة شاملة لألمة يف ظل
حرية الرأي والتعبير عنه.
إن امتـداد الوطـن العربي علـى هذه الـرقعة اجلغـرافية الـكبيرة يف
قارتني مـن أكبر قارات العـالم ،وسيطرته بـالتالي علـى أهم املمرات
االستـراتيجيـة املائيـة ،واحتواءه علـى ثروات هـائلة وطـاقات مـادية
وبـشرية كبـيرة جعلته عرضـة خملتلف أنواع املؤامـرات والفنت على مر
العـصور .كما أن ثرواته أغرت الدول االستعـمارية بتعميق سيطرتها
وهيمنـتها املباشـرة على مقدرات املـنطقة وحتقيق مـنافعها ومـصاحلها
االقتـصاديـة واالستـراتيجيـة على حـساب مـصالح الـشعب العـربي
املـالك احلقـيقي لهـذه الثـروات .صحيح أن املـوقع اجلغـرايف املمتـد
للـوطن العـربي والثـورات الهـائلـة الكـامنـة فيه قـد جعلته علـى مر
التاريخ عرضة للمؤامـرات والغزوات االستعمارية الطامعة فيه (التي
لن يـكون آخـرها غـزو العـراق) .إال أنه يـتوجـب علينـا أن ال نغفل

يـرى الكـواكـبي أن االسـتبـداد (بـأشكـالـه اخملتلفـة :الـديـني،
السيـاسي واالقتصادي) هو أساس جميع الفساد وأن عاقبته ال تكون
إال األسـوأ ،مثلمـا يرى يف االسـتبداد أكبـر مشكلـة يعانيهـا الشرق.
ويعرف االستبداد بقوله" :االستبداد يف اللغة ،مبعنى اكتفاء الشخص
برأيه يف مـوضوع يحتاج إلى الـشورى ،لكن هذه اللفظـة عند ذكرها
بالصيغة املطلقة تفهم باستبداد احلكام ،أما يف اصطالح أهل السياسة
فهي تعـني تصـرف فرد أو جـماعـة بحقـوق شعب دون اخلـوف من
املؤاخذة واالستجواب" .ويـرى أن االستبداد هو "من صفات احلاكم
املنفـرد واملطلق العـنان ،الـذي يتـصرف يف أمـور رعيتـه بإرادته دون
خـوف من احملـاسبـة أو العقـاب" )3( .ومن جـهته ،يصـف أفالطون
املـستبـد بقـوله" :املـستـبد يـستـولي علـى السلـطة بـالقـوة وميارسـها
بـالعنف ،بعـد ذلك يسعـى أوال إلى الـتخلص من أخـطر خـصومه،
ويكثــر من الـوعــود ،ويبــدأ بتقـسيـم األراضي ممـا يـجعله شعـبيـا
ومحـبوبا ،وهـو ما ينـفك يفتعل حروبـا ليظل الـشعب بحاجـة دائمة
إلى قائد .وهذه احلروب تنهك كاهل املواطنني من خالل ما يدفعونه
من ضرائب باهظـة ،فيضطرون إلى زيادة سـاعات العمل مما ال يبقى
لديهم وقتا للـتآمر على املستبد .واحلـرب تساعده على التخلص من
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النفط وعائداته ،فإن مجمل النـاجت االقتصادي احمللي العربي يف نهاية
القرن العـشرين الذي وصل بـالكاد إلى ( )604بلـيون دوالر ال يزيد
إال قليـال عن النـاجت اإلجمـالي ألفقـر دولـة أوروبيــة وهي إسبـانيـة
( )559بليـون دوالر .أمـا النـاجت القــومي اإلجمـالي للفـرد يف قـوة
العمل فإنه يقل يف مجمل البلدان العربية عن نصف مستواه يف دولتني
ناهضتني من دول العـالم الثالث وهمـا كورية اجلنـوبية واألرجنتني.
أمــا من النـاحيـة الثقـافيـة فقـد انتجـت البلـدان العـربيـة مجـتمعـة
()55600ـكتـابـيفـ1991ـمقاـبلـ( )1025000كتـاب يف أمريـكة
الشـمالية ـو( )425000كتاب يف أمـريكة الالتيـنية ،كمـا أن اإلنتاج
العـربي للكتـاب متـدن إلى حـدوده الدنـيا بـالنسـبة حلـجم السـكان
باملقارنة مع الدول األخرى)7( .
ويـعامل الكتـاب يف الكثيـر من البلـدان العربيـة ،باعتبـاره سلعة
محظورة تخضع للرقابـة ولإلجراءات البيروقراطية الكثيرة التي تثقل
كـاهل النـاشـرين وتعـيق نشـر الـكتب وتـوزيعهـا .إن ضعف القـوة
الـشرائـية للقـارئ العربـي وتدني حجـم القراء يعـودان إلى االنتـشار
الواسع لألميـة ،حيث يعيش يف هذه املنطقة من العالم ( )280مليون
نسمـة أي ( )%5من سـكان العـالم مـنهم ( )65مليـون نسـمة أمـيون
وغـالبية األمـيني هم من النـساء .كمـا تعاني هـذه اجملموعـة البشـرية
الكبيـرة ،باإلضـافة إلـى األمية ،الفقـر واحلريـة املسلوبـة إضافـة إلى
كون املكتبـات العامة فقيـرة جدا يف أغلب البلـدان العربية .أمـا نسبة
الـذين يتعـاملون مـع االنترنـت من الشـباب العـربي فهي بني الـنسب
األدنى يف العـالم ،والدول الـعربيـة تعانـي من نقص فـاضح يف عدد
احلـواسيـب بالـنسبـة للسكـان ،فهنـاك أقل من ( )18حـاسوبـا لكل
( )1000شـخص علما بأن املتـوسط العاملي يزيـد عن ( )78حاسوبا
لكل ألف شخـص أي أكثـر من أربعـة أضعـاف املتـوسط يف العـالم
العـربي .وهنـاك مشكلـة أخرى يعـاني مـنها الـوطن العـربي ال تقل
خـطورة عن سـابقاتهـا أال وهي هجرة األدمغـة العربـية .فبـني عامي
 ،2000-1998ـهاجر ـإلى ـأوروبة ـوحدها ـأكثر ـمن ـ()155000
طبيـب .وهذا االستنزاف الكبيـر واملستمر لألدمغة العـربية يساهم يف
تعميق حالة التخلف االقتصادي واملعريف يف الوطن العربي.
لقد سببت أنـظمة االستبـداد العربيـة كوارث ال حصـر لها لألمة
بـدءا من هزمية  1948إلـى إجهاض جتربـة الوحدة العـربية األولى يف
العام  ،1961مـرورا بكارثـة عام  ،1967وانتـهاء بتـوقيع معـاهدة
الصلح العـربية-اإلسرائيلـية االنفرادية األولـى  1979ثم كارثة غزو
لبنـان  1982ودخول اجليـش اإلسرائـيلي إلى أول عـاصمة عـربية.
وإذا كـان مـوقف أنـظمــة االستبـداد العـربيـة مفهـومـا من كل هـذه
الكـوارث التـي حلت مبـنطـقتنـا إال أن األمـر غيـر املفهـوم هـو هـذا
الصمت املطبق الـذي خيم على اجلـماهير مـن احمليط إلى اخلليج إزاء
هـذه الكـوارث ،وحالـة الالمبـاالة بل البـالدة جتاههـا ،وانعدام أي
مظهر شعبي عفوي ضدها .إن ما حصل كان نتيجة طبيعية الستمرار
حـرمان املـواطن العـربي من حـقوقه وحـرياته األسـاسيـة بأسـاليب
جديدة ومتطورة قـامت على سياسة "اإللهـاء" ،والترغيب والترهيب
أو العصا واجلـزرة التي أتبعتها األنـظمة العربـية الرسميـة واستهدفت
بـواسـطتهـا تـدجني املـواطن العـربـي وتطـويعه وصـوال إلـى تعـطيل
اهتماماته العامة ومن ثم تقزمي أهـدافه الوطنية والقومية .فقد جنحت
هذا األنظمة يف تـقزمي هدف األمة االستـراتيجي وهو الوحـدة العربية
الكبـرى من احمليـط إلى اخللـيج وأصبح حتقيق هـذا الهدف ضـربا من
اخليـال .وأصبح كل أملنـا اآلن أن ننجح يف احملـافظـة على رمـز هذه
الـوحدة وهو اجلامعـة العربية بعـد أن أوشكت على االضمحالل هي
األخـرى حتت وطـأة الصعـوبـات واملشـاكل الهـيكليـة واالنتقـادات
العنيفـة التي واجهـتها .لـقد جنحـت أنظمـة االستبـداد السيـاسي يف
منطقـتنا يف حتـويل مجتمعـاتنا إلـى مجتمـعات ميـتة سيـاسيا وفـقيرة
اجتماعـيا واقتصاديا ،ولذا فقد غدت قليلة الفاعلية واألثر ليس فقط
يف أحداث العـالم بل يف قضايـا العرب املصيـرية إال علـى نحو سلبي

معـارضي سياسته ،حيـث يقدمهم إلى الصفـوف األولى يف املعركة.
إن ذلك كله يـدعو إلى اسـتياء اجلمـاهير ،حتـى أعوانه الـذين دفعوه
إلـى السلطة ،وهنـا ال يجد أمامه إال الـقضاء على املعـارضة مبا ميلكه
من وسائل العـنف والقوة ،فيـزيد مـن تسلحه ،ومن حـرسه اخلاص
من املرتزقـة ،مما يتطلـب نفقات طائلـة ،فيلجأ املـستبد إلـى مزيد من
نهب خزائـن الشعب الذي يدرك بعـد فوات األوان أنه وضع يف حالة
استعباد مسيس .فحكم القوة واإلجرام وضيق احلظيرة ،وقلة الصبر
عن اآلراء اخملـالفة طبـيعة مالزمـة للحكومـة املستبـدة ،وال تلبث أن
تنـتشر هذه الطبائع يف الدولة كلها وتعم العالقات االستبدادية اجملتمع
بهيئاته جميعها")4( .
لقـد ساهمـت أنظمة االسـتبداد يف تبـديد ثـروات األمة العـربية،
وأنفقت أمواال طـائلة يف شراء وتكـديس أسلحة لن تـستخدم قط إال
لقهـر شعوبها .كـما أنها سـاهمت بتجذر الـتجزئة والفـرقة وأفرغت
مفـهوم الـوحدة مـن مضمـونه وجعلت مـن الوحـدة العـربيـة حلـما
مـستحيل الـتنفيـذ .كمـا عجـزت عن وضع خطـط عمليـة ملواجـهة
املشـروع التفـتيتي األمـريكي الصهـيوني الـذي يسـتهدف هـذه األمة
بالـرغم مـن ثرواتهـا وإمكانـياتهـا الضخمـة .وال يبـدو لآلن أن من
أوليـات هذه األنظمـة العمل على تنـفيذ إصالحات جـذرية أو حتقيق
انـفراجـات سيـاسيـة واجتمـاعيـة حقيقيـة واالنفـتاح عـلى شـعوبـها
والعمل علـى حتسني مستـوى معيشتهـا أو فتح اجملال أمامهـا ملزيد من
حريـة التعبـير والـرأي .ولكن علـى العكـس متامـا من ذلك تـستغل
األنظـمة اخلطر الـصهيوني املتـزايد لكي تزيـد من سطوتهـا وجبروتها
وتعسفهـا .لقد اسـتغلت أنظـمة االستـبداد العـربية أحـداث احلادي
عشر من سبتمبر/أيلول مبررا واهيا وإضافيا للغلو يف كبح احلريات.
إن احلـرب على اإلرهـاب التي أعقبـت تلك األحداث املـأساويـة قد
أعطت الـدول العربيـة املبرر الكـايف (وإن كانـت ليست بحـاجة إليه)
لتتبـنى تعـريفا مـوسعا لـإلرهاب اعتـمد يف "امليـثاق العـربي ملكـافحة
اإلرهاب" )5( .وقد سمح هذا امليثـاق ،الذي واجه انتقادات واسعة
من دوائـر حقوق اإلنسـان العربية والعـاملية ،بالـرقابة علـى الصحافة
ومختلف املـنشـورات من مطـبوعـات وكتب وغـيرهـا .كمـا سمح
بتقيـيد الوصـول إلى االنتـرنت وتقييـد الطباعـة والنشـر ألي مادة قد
تفسر علـى أنها تشجع اإلرهاب .كذلك ،فإن هذا امليثاق ال يحرم -
صـراحة -االحـتجاز أو التعـذيب وال يتيح الـسبيل لالعتـراض على
قانونيـة االعتقال وفق ما جاء يف تقريـر التنمية اإلنسانـية العربية للعام
 )6( 20035إن احلكـومــات العــربيــة تتـذرع بـاعـتبــارات األمن
واالستقرار وتتخـذ منها مبررا خلـوفها الدائم من مخـاطر احلرية .إن
مخاطر االحتالل اإلسرائيلي كانت دائما الذريعة املثلى لهذه األنظمة
لـتأخيـر عمليـة اإلصالح السيـاسي واالقتـصادي يف الـبلدان العـربية
بدعوى احملافظة على األمن القومي ملواجهة العدوان اخلارجي.
عمدت األنظمة العربية اخملتلفة يف سعيها لقمع شعوبها وحرياتها
األسـاسيـة إلى سـن قوانـني استثـنائـية أوقفـت العمل بعـدد من تلك
احلقوق واحلريات الـدستورية والضمانات القانونية .وهذه األخيرة،
وإن كانت محـدودة ،إال أنها مـكتسبـات لم حتصـل عليها الـشعوب
العـربية إال بالنضال الطويل والتـضحيات الكبيرة .وقد صدرت تلك
القـوانني االستثـنائـية بـاالستـناد إلـى حاالت الـطوارئ أو األحـكام
العـرفيـة املعلنـة نتيـجة حـالة احلـرب مع إسـرائيل أو تعـرض األمن
الـداخلي واخلـارجي إلـى اخلطـر!! ودائمـا باسـم احملافـظة علـى أمن
املـواطنني ومصـاحلهم .لقـد فرضت هـذه القوانـني يف عدد كبـير من
األقطار العـربية وخاصـة تلك احملاذية إلسـرائيل على فتـرات متقطعة
وأحيـانا شبـه دائمة بـحيث أصبحـت القوانـني العاديـة هي االستـثناء
والـقوانني االستـثنائيـة هي األصل والقاعـدة .ويرسم تقـرير التـنمية
اإلنسانية العربية للعـام  2003صورة قامتة للوضع العربي الراهن من
النـواحي االقـتصـاديــة والثقـافيـة واالجـتمـاعيـة .فمـن النـاحيـة
االقتصادية ،وخالفـا للوهم الشائع حول ثـراء البلدان العربية بفضل
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وعقيم .كمـا جنحت هـذه األنظمـة على امـتداد كل هـذه السـنوات
الطـويلـة منـذ عهـود االسـتقالل حتـى اآلن يف سحق إرادة شعـوبنـا
العربية وإفشال وقتل معظم القيم اإليجابية فيها.
يقـول أرسطو إن الغاية النهـائية للطاغيـة لكي يحتفظ بعرشه هي
تدميـر روح املواطنـني وجعلهم عاجـزين عن فعل أي شـئ إيجابي،
ويف سبيل حتقيق ذلك فهو يلجأ إلى القضاء  -بوسائل مختلفة -على
الطبقـة املثقفة التـي قد تشكل خـطرا على حـكمه .كما أنه يـلجأ إلى
منع االجتـماعات ويعمل مـا يف وسعه لعزل كل من يـساهم يف تعليم
الناس وتـعزيز ثـقتهم بأنفـسهم وتنميـة روح االغتراب لـدى املواطن
العادي ومحـاولة قـطع الصلة بـني املواطن ووطنه .كـما أنه كثيـرا ما
يلجـأ إلى تقـييد حـرية املـواطنني وعـدم السمـاح لهم بتجـاوز أبواب
مـدينـتهم (أي تقـييـد حـريـة احلـركـة والـسفـر ملـواطنـيه يف املفهـوم
العـصري) .كما أنه يبـث جواسيسه يف كل مكـان ليكون على اطالع
مسـتمر ودائم على كل ما يقـوله ويفعله رعاياه خشـية تآمرهم عليه.
ومن الوسائل األخـرى التي يلجأ إليـها الطاغيـة املستبد إفقـار رعاياه
لكي ينـشغلوا عنه يف تـدبير قـوت يومهـم .وكمثال علـى ذلك يقول
أرسطو إن الطغـاة كثيرا ما يلجـأون إلى بناء املنشـآت الضخمة لشغل
فراغهم لئال يجدوا وقـتا لشيء آخر .أمـا يف العصر احلالـي فكثيرا ما
يلجأ املستـبد إلى إشعال احلـروب اخلارجية إللهـاء شعبه وعدم متكنه
مـن التفكيـر بشـئ آخر .والتـاريخ احلديـث مليء مبثل هـذه احلروب
التي قـامت ال لشـيء إال إللهاء الـشعب وإفقـاره .وحول املـوضوع
نفسه يقـول الكواكبي" :ما أشبه املـستبد يف نسبته إلـى رعيته بالوصي
اخلائن على أيتام يتصرف بأموالهم كما يهوى ما داموا قاصرين فكما
أنه لـيس من صالح الـوصي أن يبلغ األيتـام رشدهم كـذلك ليس من
مصلحة املستبد أن تتنور الرعية بالعلم")8( .
إن املسؤولية األولى والكبرى يف كل الكوارث التي حلقت باألمة
وقضاياها من بداية عهود االستقالل إمنا تقع على عاتق أنظمة احلكم
العربـية السلطـوية واملسـتبدة دون جتاهل بـالطبع للطـبيعة االستثـنائية
للتـحديـات الهـائلـة التي واجهـت األمة يف الـداخل واخلـارج خالل
نـصف القـرن األخيـر أو لـلقصـور الـذاتي الـذي اعتـور احلـركـات
واألحزاب السياسية واألخطاء التي ارتكبت خالل الفترة املذكورة.
أمـا كيف جنحت أنـظمة االسـتبداد الـسياسـي العربيـة يف تدجني
وتطويع املـواطن العربـي وأبعدته عن همـوم أمته القومـية ،فإن ذلك
عائـدا إلى اتبـاع هذه األنظمـة أساليب مـدروسة ومتطـورة يف تطبيق
سيـاسة تطويع املـواطن العربي .وقـد كان لثورة عـبد الناصـر ببعدها
القومي األثـر الكبير يف التصـدي للقضايا القـومية العربـية الكبرى لم
يشهـد العالم العربي مثيال له منذ بـداية عهود االستقالل حتى اليوم.
هذا بالـرغم مما يـؤخذ على الـثورة من تقيـيد للممـارسة الدميقـراطية
وتوجيه للمـشاركة الـسياسيـة وتعامل أمنـي مع املعارضة وقـد كانت
الغالبية العظـمى من األنظمة توافقه  -علـى األقل ظاهريا -يف معظم
مواقفه من القـضايا القـومية ،ولكنهـا يف الواقع اتبعت سيـاسة القمع
واإلرهـاب والسـجن للدفـاع عن األمر الـواقع الذي أرادت احملـافظة
عليه وحـمايـته .وقد جـاءت وفاة عـبد الـناصـر املبكـرة لتـمنح تلك
األنظـمة فـرصتهـا للـتفكيـر فيمـا ميكن أن تفعـله لتطـويع مـواطنيـها
واحتواء طموحاتهم الوطنية والقومية والتي كانت تشكل خطرا كبيرا
على مـصاحلهـا الذاتيـة .يقول املـرحوم مـنذر عنـبتاوي إن األنـظمة
العـربيـة ويف سبيل احملـافظـة على مـصاحلهـا الضـيقة قـد اتبعـت عدة
وسائل لتـدجني املواطـن العربي الـذي فجرت ثـورة عبد النـاصر فيه
شعورا باالعتزاز القومي لم يشهد مثله من قبل .ومن هذه األساليب
ما يلي:
أسلـوب اإللهاء :وقد سـاعد احتكـار األنظمة لـوسائل اإلعالم
املـسمـوعـة واملـرئيــة يف غسل دمـاغ الـشبـاب العـربي وذلك بـسبب
االنتشار الواسع للتلفزيون وتنويع برامجه التي كانت كلها تركز على
إبراز النزعـات الفردية وبـالتالي إضعـاف الروابط االجتمـاعية .وقد

شباط

سنة 2005

كانـت معظم البرامج تركز على تشجيع النشاطات الرياضية والفنية.
وقــد جنحت وســائل اإلعالم هــذه يف إبعـاد املــواطن العـربـي عن
التفكير ،ناهيك عن املشاركة يف األحداث القومية اجلسام التي بدأت
تفعل فعلها يف الواقع العربي.
أسلوب التنفيس :وقد متثل هذا األسلوب من متكني الصحافة يف
التعبيـر عن رأيها إزاء األعداء اخلـارجيني وسمحت لها بـتوجيه النقد
إلـى األنظمـة العـربيـة ولكن بـشكل مـدروس وعام وشـريطـة عدم
الـدخول يف التـفاصيـل إال ما ينـاسب منهـا مصلحـة النظـام فقط مع
استمرار خطر التطرق إلى النظام نفسه.
أسلــوب تشجـيع االستهالك :وقـد متـثل ذلك يف فتح األسـواق
احمللية لـشتى أنـواع البضـائع املغريـة والتي فتـحت شهية املـواطن إلى
اقتـنائهـا بشـتى الـسبل ،وأدت هـذه الرغـبة بـالتـالي إلـى فتح شهـية
املواطـن إلى كسـب املال مما أفـقده بالـتالي اهتـمامه بقضـاياه القـومية
وأبعـده عن متابعة شؤون بلـده وقضاياه األساسيـة وتركت أثرا سلبيا
على املعايير األخالقية يف اجملتمع.
تـوسيـع القاعـدة االقتـصاديـة ذات املصلحـة يف استقـرار النـظام
واستمـراره :وقد متـثل ذلك يف استقطـاب أعداد كـبيرة مـن خريجي
اجلامعات لاللتـحاق باخلدمة احلـكومية بغض النظـر عن مدى الرغبة
يف االستفادة من قـدراتهم ،كما قـامت األنظمـة ببناء قـوات مسلحة
بأعـداد هائلة تصل أحيانا إلـى مئات اآلالف من اجملندين دون متكينها
من أداء دورها يف دعم قـضايا أمتها وذلك رغبـة من هذه األنظمة من
استيعاب الشـباب هدفا يف إبعادهم عن العـمل السياسي املنظم .وقد
أصبحت القـوات املسلـحة يف معـظم البـالد العربـية مـن املؤسـسات
االقتصادية  -الكبرى غير املنتجة)9( .
إن فشل التجـربة احلـزبية يف الـعالم الـعربي قـد أسهم يف عمـلية
تــدجني املــواطن العــربي ألنهـا فـشـلت يف تقــدمي البـديل األفـضل
للجماهير العربيـة .فقد انتهجت أنظمة احلـكم االستبدادية يف العالم
العـربي مختلف أسـاليب القمـع يف سبيل ضرب وإجهـاض أي جتربة
حزبية كانت ترى فيها خطرا عـلى مصاحلها وامتيازاتها .كما أن هذه
األحزاب قـد شغلت نفسهـا مبحاولـة حل أزمة احلـكم من فوق ،أي
القفـز إلـى احلـكم عن طـريق االنقالبـات العـسكـريـة وليـس العمل
اجلـماهـيري املـنظم .وقـد استطـاعت كثـير مـن األحزاب الـقومـية
االستـيالء على السلطـة عن طريق االنقالبـات العسكريـة يف أكثر من
بلد عربـي ،إال أنها فشلت يف تقدمي البـديل األفضل للجماهير بل أن
األمـور يف أحيان كثـيرة سارت نـحو األسوأ ،فقـد باتت اجلمـاهير يف
أحيـان كثيرة تـترحم علـى العهود الـسابقـة .لقد فـشلت جميع تلك
األحــزاب يف خلق تيـار جمـاهيــري واع ويقظ يف مـرحلـة مـا بعـد
االنقالبـات بسبب فشلها يف وضع برامج عـمل تصل بها إلى القاعدة
اجلمـاهيريـة كما فـشلت هذه األحـزاب يف إعطاء املـثل على قـدرتها
على العمل األجـدر عندمـا فشلت يف مـتابعة قـضايا املـواطن العادي
احلياتية التي تبنتها وهي يف املعارضة (السرية غالبا) سواء أكانت تلك
القضايا ما ميس أمنه وسالمته أو حقوقه االجتماعية والنقابية.
إن غـياب حياة سيـاسية وحزبـية صحيحة هـي من األسباب التي
أوصلتنا إلى ما نحن فيه من وضـع مأساوي وغياب للقدرة على منع
االستبـداد ومحاربـته ،فنحن أعجـز  -والوضع علـى ما هـو عليه-
علـى حل أزمــات وتعقيـدات الـوضع العـربي الــراهن .إن أهم مـا
يحـتاجه العالم العربـي اآلن هو حكومات تصل إلـى السلطة واحلكم
عـن طريق صـناديق االقـتراع (ولـيس عن طـريق االنقالبـات والقهر
والقمـع) وإدخال الشعـوب يف صلب العمليـة التنمـوية وإشـراكها يف
احلياة السياسـية العامة .إن أسلوب القـمع والقسوة واالضطهاد التي
تعـامل بها معظم األنظمـة العربية شعوبهـا هي التي شجعت الغرب،
وباألخص الـواليات املتـحدة ،على زيـادة الضغط علـى هذه الدول
واحلكومـات كما هـو حاصل حـاليا مـع أكثر مـن بلد عـربي ،األمر
الـذي سيؤدي بدون شك إلى رفع سقف التنـازالت أمامها للحصول

38

العدد 1

شباط

هاوار اجلديدة

سنة 2005

عـلى املـزيد مـن التنـازالت االقتـصاديـة واالستـراتيجيـة .ويف هذا
السياق ،يقول د .برهان غليون" :أن النظم االستبدادية بحاجة  -إذا
أرادت البقاء واالستـمرار -إلى دعم الدول الكبـرى أو صرف نظرها
عنها مبثل مـا أن تلك الدول بحاجـة إلى تلك النظم حـتى تتمكن من
ابتزاز الشعوب الفقيرة والـضعيفة وجتميع ثرواتها وتوجيهها نحوها.
والنتيجـة هي ما نـراه اليوم يف عـاملنا الـراهن ،أي دول كبرى تـسيطر
على القرار العـاملي وتفرض على الـدول الفقيرة والصغيـرة سياستها
وجدول أعمالها كما تشاء ،بل تنزع أكثر فأكثر نحو صيغ استعمارية
تقليـدية ،ودول صغـيرة وفقـيرة مـستلبـة اإلرادة والقرار وخـاضعة
لنخـب مستبدة وفاسدة والإنسـانية" )10( .إن املطلوب للخروج من
االستبداد والعجز الـوطني وانعدام السيادة هـو معاهدة بضبط العمل
من أجـل كسـر حلقـة التحـالف املـوضـوعي القـائم بـني االستبـداد
واالستعمار معا ،وهو التحالف الذي يجعل ماهيتهما واحدة أيضا.
فليس املـضمون احلقيقـي لالستعمار أو الـسيطرة اخلـارجية املتفـاقمة
سوى االسـتبداد الـدولي بالقـرار العاملي .ولـيس املضمـون احلقيقي
لالستبداد سـوى االستعمار الـداخلي الذي يجعل فـئة خاصـة تنتزع
سيادة شعب كامل وحتتل وعيه وإرادته.

املعاصر :الكواكبي منوذجا.
www.e-resanetr.com/Arabic/mashaheer/
almoslehoun%20al20/moslemoon
تقريـر التنمـية اإلنـسانـية العـربيـة لعام  – 2003بـرنامج األمم
املتحدة للتنمية
الشهابي ،سعدي :الوحدة اإلسالمية –اإلنسان أساس النهضة
والتنمية فلتحترم حقوقه يف عاملنا العربي –قضايا األمة –عدد 395
اجلباوي ،اخملتار :مقاومة االستبداد والقمع مبنطق احلداثة.
www.reveiltunisien.org/
article.php?id_article=8
زيادة ،رضوان :شرعية السلطة كما ترويها اآلداب السلطانية –
املستقبل ،بيروت 20035
غليون ،برهان:
www.Aljazeera.net/point_views/2002/9/
9-18-1.htm
طحـان ،محمد جمال .الـوحدة اإلسالمية (قـضايا األمة) /21
 – 2004/2ص2 .

املراجع:
علـي صالح ،نبيـل :الوحدة اإلسالمـية  -السنـة الثانـية -العدد
الثامن عشر.
حنفي ،حسن :املصدر السابق.
املثقفون العرب يطالبون مبواجهة االستبداد –
http://www.balagh.com/tanqafa/zp04kv
شوقار ،إبراهيم :بيان الكتب –امللف السياسي.
داوود ،زكريا :احلرب الثالثة ...املوقف والداللة.
www.saihtnet/girah/index/altawad
عنبتـاوي ،منذر :املثقفون وحقـوق اإلنسان العربي –املستقبل
العربي –بيروت 19835
ذهول االستبداد.
www.efrirnet/arabi/fiker_n_siase/2003/
11/107
www.alwihadah.com/view.asp?cat-1+id788
عبـد الـرضــا علي :االسـتبـداد الـسيـاسي والـديـني وحـدة يف
األهداف واألساليب –مجلة النبأ –العدد  36السنة اخلامسة.
الصاحبي ،محمد جواد :املصلحون املسلمون والفكر السياسي

( )1الـشيخ داوود ،زكـريا :احلـرب الثـالثـة  ...املوقف والـداللة
Saihatnet net/girah index aldawad p.2
)(2صالح ،نبيل علي :الوحدة اإلسالمـية ،السنة الثانية –العدد
الثامن عشر ،ص 2
( )3الصــاحبـي ،محمـد جـواد :املـصلحـون املـسلمــون والفكـر
السياسي املعاصر .الكواكبي منوذجا
( )4طحان ،محمد جمال :الوحـدة اإلسالمية (قضايا األمة) /21
 ،2004/2ص 2
( )5تقـرير التنمية اإلنسـانية العربية لعام  – 2003البرنامج اإلمنائي
لألمم املتحدة ،ص 4
( )6املصدر أعاله
( )7تقرير التنمية اإلنسانية
( )8الكواكبي ،عبـد الرحمن .طبـائع االستبداد –ص ،99 ،62
112
( )9عنبتاوي ،منذر .املثقفـون وحقوق اإلنسان العربي –املستقبل
العربي عدد  ،52ص 8 ،7 ،6
( )10بـــــــرهــــــــان غلــيـــــــونwww.AlJazeera.net/ .
point_view/2002/9/9-18-1pp3-5
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رحيل آخر عمالقة النضال التحرري العربي
بقلم :صالح بدرالدين

ثوريـة نضـالية يف الـشرق االوسـط جلميع املنـاضلني يف سبيل احلـرية
والدميقـراطية وملجأ ملعظـم قوى املعارضة يف املنـطقة من عرب وكرد
وتـرك وايرانيني ومن افـريقيا وامريكـا الالتينية ولـم يكن االستقطاب
الفلسطيني مادية بحتـة بل السباب روحية وفكرية اخرى ومن اهمها
االنـدفاع نحو االستفادة من التجـربة الفلسطينيـة يف النضال السياسي
والكفـاح العسكـري وابداعـات قادتهـا ومنظـريها يف مجـال تطـوير
اسـاليب كفاح حـركات التحـرر الوطني وبنـاء اجلبهات والـتحالفات
والعالقات االممية ومسائل الصراع الطبقي واملوقف منها.
مـنذ أواسـط ستينـات القرن املـاضي ومتـاشيـا مع نهجـنا الـوطني
الدميقراطي ومـوقفنا احملسوم جتاه احلـركة التحررية العـربية والصداقة
الكـردية العـربية خـاصة بعـد انعطافـة اخلامـس من آب لعام1965/
وتبلـور خطـنا كـنهج يسـاري ملـتزم بـدأنا بـاطالق مبـادرة جادة يف
االنفتاح على قوى التحرر العربية وبدانا بحركة –فتح –يف سورية
وقيادتهـا التاريخيـة تباعـاً وبقادة الفصـائل االخرى التي حتـولت الى
لـبنـان بعـد احــداث االردن .لم جنـد صعـوبـة يف طـرح قـضيـتنـا
وتـوضيحهـا على اجلـانب الفلـسطـيني فحـسب بل انغمـرنا بـاسعد
اللحظات واذكى املـشاعر االنسانيـة والنضالية عنـدما كنا نتحاور مع
اي مـناضـل فلسـطينـي قائـداً كان أم كـادراً أم فدائـيا  ،سـياسـياً أو
عكسرياً الفـرق .فمن جهة كنا نفـاجأ مبواقف أمميـة دميقراطية مفعم
بحرارة –التالحم الكفاحي -ومن اجلـهة االخرى نلمس أن املقابل
على دراية شبه كاملـة -بتفاصيل القضية الـكردية يف االجزاء االربعة
ومـدركاً البعـادها الـوطنيـة واالقليميـة والدولـية ومتعـاطفاً مع ارادة
الشعـب الكردي يف انـتزاع حقه بـتقريـر املصيـر ،حيـنذاك ادركـنا أن
الشعب الفلـسطيني من –نوع آخـر -ويف ايدي قيـادة مناضلـة امينة
علـى املبادئ ،وقـد اثبتت االيـام والسنـني الالحقة صـدق توقعـاتنا
حيـث وصلت العالقـات الكـرديـة الفلـسطـينيـة الـى اوجهـا وتعـزز
التعـاون والتضـامن املشـترك ومـازالت عالقـات الصـداقة تـتواصل
وتوجها يـاسر عرفـات بعد وصوله الـى ارض الوطن برعـايته القامة
جمعية الصداقة الفلسطينية –الكردية يف رام اهلل عام  1999/كأول
جمعية صداقة عربية مع الكرد.
سـأبقى احتـفظ باصـدق املشـاعر االنـسانيـة واطيب الـذكريـات جتاه
الصـديق الذي تـواصلت معه الكثـر من ثالثـة عقود ،وقـضيت معه
ايــام حصــار بيـروت والـرجل الــذي تكــرم ومنحـني ارفع وسـام
فلسـطيني وهـو ":درع الثـورة الفلسـطينيـة" يف بدايـة الثمـانيـنات ،
وسـاهم يف بناء ورعاية عالقـات مبدئية صادقـة مع احلركة الكردية يف
سـورية والعـراق وتركـيا وايـران وظل اميـناً علـى مبـادئ الصـداقة
العربـية الكـردية ووفـياً لتـاريخنـا املشـترك منـذ ان كان قـائداً وثـائراً
وزعيماً وبعد أن اصبح رئيساً وحتى اواخر ايامه احلزينه وليس لي اال
ان انحني تكرميا امام قدره احملتوم ووفاء لذكرى هذا الصديق الكبير

بغـياب القائـد الفلسطـيني والزعيـم العربي الكبـير الرئيـس ياسر
عرفات تكون حركة التحـرر القومي العربية قد ودعت آخر عمالقتها
الذي قام خالل نصف قرن بدور بارز ومؤثر يف مسيرتها الكفاحية بل
استـطاع ان يحفر على صفحـات تاريخها احلديث بـصمات -املرحلة
الفلـسطينيـة -بكل ميزاتهـا وانتصاراتهـا وكبواتهـا.والتي جمعت يف
تـوجههـا الفـكري والـسيـاسي كل امليـراث القـومي العـربي ومـعظم
تياراته من القومي الـى االممي الى االسالمي يف حركة حتررية ساحتها
الرئـيسية فلسـطني وانتماؤها قـومي وجذرها مغـروس يف قلب حركة
التحرر الوطني بجناحيها احمللي واالممي.
خالل اربعـة عقود شـكلت حركـة املقاومـة الفلسـطينيـة بقيادة يـاسر
عرفـات البارعة عنوان النـضال العربي وحولت مهمـة حترير فلسطني
وانتزاع حق تقرير املصير وبناء الدولة املستقلة القضية املركزية للعرب
عمـوماً يف كـافة اقـطارهم حـيث وجدت مكـانها يف بـرامج االحزاب
واملنظمـات ويف دساتير االنظمة واحلكومات ويف اجنده جامعة الدول
العـربية ومؤسساتها ،وكانت املـسألة االولى والوحيده التي لم تعمل
مـسألة دعمها واسنادهـا والتعاطف معها مجال خالف واختالف بني
الـسلطـة واملعارضـة بني االممي والقـومي بـني الديـني والعلمـاني بني
الدميـقراطـي والليبـرالي بني الـثوري واحملـافظ بـني االنظمـة امللكـية
واجلـمهورية ،كـما أن حركـة التحرر الـوطني الفلسـطينية وعـمودها
الفقري حركة –فتح –التي اسسـها وقادها ياسـر عرفات قد دشنت
نهجـا متـجدداً يف احلـركة الـقومـية الـعربـية والـقت بثقلـها يف مـيدان
االجتهادات النـظرية والقضايا االستراتـيجية والتكتيك واولوية املهام
وفـرز الصـديق من العـدو وحتديـد املكونـات االجتمـاعيـة والطبقـية
وتوظيـف الطاقات الـوطنية لتحقـيق الهدف الرئـيس وسبل االطاللة
على قوى الثورة العاملية التي كانت منظومة الدول االشتراكية وقوتها
االساسيـة االحتاد السوفيـتي تتصدرها عـند اندالع الثورة الـفلسطينية
املعاصرة.
ويف اجملـال العـربي وازاء محـاوالت االنظـمة يف مـصادرة الـقرار
السيـاسي الفلسـطيني واملتـاجرة بقـدسية الـقضية الـفلسطيـنية وقفت
منـظمـة التحـريـر الفلـسطـينيــة املمثـل الشـرعي الـوحيـد للـشعب
الفـلسـطينـي والتي كــانت مبثـابـة اطـار جبهـوي يـجمع كل القـوى
والتيـارات الفلـسطـينيـة بـزعـامـة يـاسـر عـرفـات  ،بكل قـوة امـام
التـدخالت العربيـة الرسميـة حتت ظل شعار –احلفاظ علـى القرار
الـوطني الفلسطيـني املستقل -وقد كـلف ذلك غالياَ واهـدر الطاقات
واالرواح وخلـق العداوات والصـراعات التـي مازلنـا نشـاهد آثـارها
حتـى اليـوم والتـي تقف من ورائهـا االنـظمـة العـربيــة االستبـدايـة
واملتخاذله.
خالل مـراحل النهـوض الفلـسطـيني يف –اواسط سـتينـيات الـقرن
املاضي -حتـولت احلركـة التحـررية الـوطنيـة الفلسـطينيـة الى مـركز
استقطاب لكـافة قوى التحرر ،وخالل تـواجدها يف الساحـة اللبنانية
بشكل خـاص وباالسـتناد علـى حلفائه يف احلـركة الـوطنيـة اللبنـانية
اصبـح ياسـر عرفـات مع رفـاق دربه يف مخـتلف الفصـائل مـرجعـية

*  -سيـاسي كـردي –منـسق جـمعيـات الصـداقـة الكـرديـة
العربية.
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دوين موقع اثرى وسياحي
ورمز لربط احلاضر باملاضي
عبداخلالق سرسام

ملخـص (البــرق الشـامـي لعمـاد الـدين االصفهـاني كـاتـب ورفيق
وصديق واحدى قضات دولة صالح الدين ورفيق جهاده.
إذاً العبارة واضحـة وصريحة ومـن مصدر موثـوق ومهم ومعاصر
لصالح الدين االيوبي بل من كتابه واصدقاءه الشخصيني وهم ادرى
بـاملوضـوع" .ألن صاحـب البيت أدرى مبـا يف بيتـه" أما رأي الكـتاب
اآلخرين من هم لم يعـاصروا صالح الدين او لم يكونوا قريبني منه.
فال تؤخذ بنظر االعتبـار وباألخص رأى ياقوت احلموى عندما يقول
دويـن يف ارميـنيــا أو (دوين قــرب تفليـس) مـع العلم بــاءن تفليـس
عاصمة جلـورجيا و (دبيل) عـاصمة ألرميـنيا ولم تكن لهـا الصلة يف
ذلك الوقـت بارض اذربيـجان ولم تكـن من جهة أو (ممـايلي الروم)
قط .وكل مبنى على الباطل باطل اي كل من بنى فكرته على ياقوت
احلمـوى يف حتديـد موقع دوين ومـنهم ابن خلكـان اما بـاقى اراء ابن
خلكـان فتوخـذ بنظـر االعتبـار كشـرح ووصف املوقع وذكـره جملة
(ومقابل باب دوين قرية اجدانقان واهلها من الرونديه) اما اذربيجان
فيمـا معناه ( اتربـايكان) "اتر= الـنار بايكـان= مكان" كنـايه عن مكان
النار الزرادشتيه ونقصـد بذلك ( ميديا الصغرى ) ومازالت كردستان
ايران تـسمى بـاذربيجان الغـربية ...احملـاذية لشـرقي ( دوين) اربيل
وبيـنهم حدود حـديثة وبعـد هذا فكل مـن متعن يف خريـطه اذربيجان
الـقدمية يـرى جليا بـاءن آخر حدودهـا الغربيـة كانت تـبعد عن اربيل
حوالي  20عـشرون كـيلومتـراً فقط وان (دوين) اربيل الـواقعه على
نفس اخلط 5ر 44 × 36مبثابة ثغر حدودى واضح املعالم وترى قلعة
مـبنيـة علـى طـراز قالع صالح الـديـن يف الشـام اضـافـةً الـى القبـور
والشواهد اخلاصة باأليوبني .ومن رسومات خناجر وسيوف خاصه
التتكـرر يف كافة انحـاء العراق واملنطقـة برمتها .والقلعـة مسجلة من
قبل دار اآلثـار العراقـية بـاسم قلـعة صالح الـدين كـما جـاء يف دليل
اآلثـار العراقـية ص 225وتـرى نفس املكـان وحتت الـقلعة مـن جهة
اذربيجان سابقاً اثار بلدة مهدمة وفيها منطقة تسمى ( بازاركه) باللغة
الـكرديـة اي (السـويق) .إذاً نحن اآلن امـام الصـرح الشـامخ لقـلعة
صالح الدين وبني بقـايا عشيـرته من الرونديـة والزرزارية الـهذبانيني
ومقابلهـا قريـة (قةال تـةجن) اجدانقـان سابقـاً وفيها ضـريح (الشيخ
مروان) القبـر الشامخ امللكي للجد األكبر لصالح الدين األيوبي فهل
تـوجد كل هـذا يف ارمينيـا أو حتـى قبـر مسلـم واحد يف مـدينـة دبيل
ارمينيـا؟! فمن قال بنعم فليـاتيني بصورة واحـدة فقط او صورة جزء
من اثـارهم يف ارمـينيـا ان كـانـو صـادقني .او صـورة لهـويـة واحـده
لكردي زرزاري او رونـدي واحد يف كل انحـاء ارمينـيا؟ فهل يـوجد
حتـدي اكبـر مـن ذلك؟! فمـاذا يعنـى األصـرار؟ ألن (دوين) كـانت
اهلهـا كلهم من اكـراد الرونـدية –كمـا قال شـخص من اهل دوين
البن خلكـان ومقابل دويـن قريـة اجدانقـان من ( الـروند الـزرزارية
فليـذهبوا الى ارمينيا لتقصي احلقائق وليس الى دوين اربيل .من اراد
عكس هذا الرأى.

مهداة الى روح س.ج .ادمونز الذي اقترح ألول مرة بان تكون
(دوين) عاصمة ألقليم كردستان لكونها منشأ أجداد صالح الدين"1
قال لى احدهم وهو مدرس يف علم التأريخ ،اليهمني منشأ اجداد
صالح الـدين املهم انه كـردي !! فقلت له وكيف تثـبت انه كردي ان
لم يكن مـنشأ اجـداده يف كردستـان واسم عشيـرته معروفـاً لديك ام
انك بـهذا تسـاعد ممـن يحاول ان يظهـر صالح الدين كـأنه  -مقطوع
عن الـشجـرة  -حتـى يـسهل علـى البعـض بنكـران اجلـميل وابعـاد
دوراهله واقـاربه وشـعبه الكــردي يف انشـاء امبـراطـوريته الـواسعـة
ودورهم العظيم يف التأريخ وابعاده عن احفـاده واثاره وبقايا عشيرته
يف كـردستـان بشـتى الـذرائع يف الـوقت الـذي نحن احـوج مانـكون
ألحيـاء آثارنا لـربط احلاضر بـاملاضي ومن ثم اكتـشاف بقايـا عشيرته
وافخـاذهـا …..ان جتـاهل اصل صالح الـدين ومـنشـئه إستهـانـة
بعظمته وبـاحلقيقـة وبالـدراسات واالكتـشافـات التأريخـية وكل من
حـاول وجاهـد يف سبيل اضافـة جملة معـرفيه جديـدة الى القـاموس
البشرى.
فسكت صديقي فقلت له -:
اتفق كتاب واصدقاء وقضاة صالح الدين على مايلي-:
" -1إن  ...شادى (جد صالح الـدين) من بلدة ( دوين) وهي
بلـدة يف آخر اذربيجـان ممايلي الـروم" ص 119أم "ان ...شادى من
بلد "دوين" وهـي بلدة من آخر اذربيجـان ممايلي الروم" ص 129ج 1
اجلملة واضحه وصريحة والحتتاج الى اي تفسير .وكل تعريف ينايف
هذا بعيد عـن الصحة وعلم الـتأريخ  .نكرر ونـقول ان بلدة (دوين)
اية (بلـدة)وليست قـرية وال مبـدينة .مـن آخر اذربيجـان اي من آخر
حـدودهـا وليـست أولهـا .و((ممــايلي الــروم) اي من جهـة الـروم
البـيزنطية اي الغرب اخر حدود اذربيـجان الغربية املواجهة للروم "اي
اوروبا احلالية" وبذلك يقصدون حـدود غربي اذربيجان اجلهة املقابلة
الرض موصل والـروم واربيل ألنـهم كانـوا يسمـون البحـر االبيض
املتوسـط بـ "بحرالروم" نـكرر ونقول العـبارة واضحة وصـريحة ألنها
التقول "ممايلي أرمينيا" اي جهة شمال اذربيجان .ولم يقولوا "ممايلي"
و(الصني) حتى نقول بانهم يقصدون احلدود الشرقية الذربيجان ولم
يقولوا ممايلي همدان او بغداد حتـى نقول بانهم يقصدون آخر اعمال
جنوب اذربيجان.او اجلهة اجلنوبية حلدود اذربيجان.
 -1انظر كراسة " املشكلة الكردية س.ج .اومونز من منشورات
وترجمـة لطيف محمـود البرزجنـي هذا من محـاضرة القـاها اومـونز
اجلمـعية امللـكية الـبريطـانية يف انـكلترا عـام  19655حيث سبق وان
كـان اومونـز مستـشاراً للحكـومة العـراقية يف النـصف االول من قرن
العشرين.
 -2ابن االثير -التأريخ الباهر ص1195
- -3ابـو شـامـة املقـدس -الـروضـتني يف اخبـار الـدولـتني وهي
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اذاًِ أن (دوين) بلـدة مثـل آثار(دويـن) اربيل وليـست مثـل املديـنة
األرمينية القـدمية( دبيل) الغيـر املهدمة واملعمـوره دائماً .الن(دوين)
أربيل كانت مهدمـاً قبل عهد شرفخـان كما ذكره يف كتـابه شرفنامه.
ومازالت كذلك.
 -2يقـول ابن كثير  1300م  " 1372-ان جنم الـدين ايوب والد
صالح الــدين ولـد بـارض مــوصل" مقــابل (دوين) الن قـريـتهم
اجدانقـان تقع مقابـل باب دوين مـن جهة الغـرب الى جهـة املوصل
واملسافة بضعة كيلومتـرات فقط كما توضحها اآلثار املتبقية .ويوجد
امـاكن والدتهـم يف نفس األمـاكن احلـدوديـة علـى احلـدود القـدميـة
كذلك نتمكن ان نقول ولدوا يف املوصل ام اذربيجان.
"أنظر كـتاب البـداية والنهـاية ج – 1211مـادة ايوب ص259
ص 250ايضـاً يقـول بـأن اسـد الــدين شيـركـو الكـردي الـزرزاري
ص 205ج 12/11وذلك يقربنا من املنـطقة الواقعة انذاك بني ارض
املوصل واذربيجان ومنطقة دوين الزرزاريني وأسأل مرة اخرى هل.
يـوجـد زرزاري واحــد يف كل أرميـنيـا... ،فلـيبــرهنـوهـا؟!! اذاً
بـالتحـدي .مع العلـم توجـد عشـيرة الـزرارية مقـابل (دوين) اربيل
وتعود ملكية قرية اجدانقان (قةال تةجن) اليهم.
 -3يقـول تغـرى بردي  1410م1469-م اخملـتص بتـأريخ بـنى
ايوب صاحـب كتاب النجوم الـزاهرة يف ملوك مصـر والقاهرة "دوين
بلدة صغيـرة يف (العجم) العجم بـالعني واجليم وامليم وهـو من اكراد
الـروادية وهـو األصح" .الحظـوا جملـة (وهو االصح) اي الـتأكـيد
الواضح من تغرى بردى االتابكـي كداللة على وجود خالفات ايضاً
علـى منشأ اصل صـالح الدين انذاك فيـؤكد تغرى بـردى على جملة
(بلـدة صغيره) (ويف العجم) وليست يف ارمينيـا إال يا ايها السادة فهل
مـن مزيد .فلماذا جتـاهل املؤرخون هذا النـص وما القصد من ذلك؟
وهل يـوجد دليل اقوى من وجود ( الـرونديون) املوجودين اآلن يف (
دوين) اربيل ام انه بـرهان قاطع لربـط احلاضر باملـاضي .وهل يوجد
من يـثبت بـوجـود (رونـدي)واحـد اوزرزاري اوهـزبـاني يف ارمـينيـا
باالكامل !!؟.
 -4يـقول محمد حني الديار بكرى قاض مكة 1582م "دوين يف
اخر اعمال اذربيجان من جهة ايران وبالد الكورد وهم اكراد روادية"
 2كتـاب تـأريخ اخلمـيس يف احـوال النفـس ونفـيس املـطبـوع سنـة
1302ه  ..الحظوا جملة ( من اخر اعمال اذربيجان) ومن ثم " من
جـهة ايـران وبالد الكـورد" اي دوين اربيل بحـدذاتهـا وليـست دبيل
ارمينيا.
 -5ويقول نيـبور  1815-1733يف رحلته حـدثني ص 75اهل
مـاوران وروش و (دوين) اربـيل ان مسقـط رأس والد صالح الـدين
عندهم .فهل يوجد نص صريح يشمل أهل (دبيل) ارمينيا ان يقولوا
ذلك طوال التأريخ بالطبع كال وبالتحدي.
 - 6ويف سنـة  1827يقـول ج س بكـنكهـام يف travels in
mosopotamia j.s hamor oLiL prented in
1827 london.
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ان هـذا الغـازي من احـد سكـان جبـال كـردستـان.فلم يـكتبـو
(القـريبه) عمـداً باعتقـادي البعاده عـن احلقيقة ودويـن اربيل .النها
جاءت يف كتاب (خطط املوصل) جملة "كردستان القريبة" حرفياً.
 -7يف سنة  1952يـصف دليل االثار العـراقية قلعـة دوين بقلعة
صالح الدين.
فهل وصف دائـرة اثار ارمينيا (دبـيل) ارمينيا بنفس التـسمية ايضاً؟ ام
بعاصمة االرمنيني –فهل يعيش (الرحـل (الروند) باللغة الكردية يف
العاصمة ياترى؟! أم يف القرى .
 -8ويف سنة  1971اي يف العـصر احلاضـر يعترف اهل دويـن بانهم من
احفاد صالح الـدين وذلك يف مجـلة شمـس كردستـان العدد ( )2ويقـولون
بانهم من بقايـا عشيرته .فهل بقـى من يشك بان تكـون ( دوين) منشأ اجداد
صالح الدين .وهل اولئك اكثر دراية من أهل دوين أنفسهم أم ينكرون املثل
القـائل "بـأن صـاحب الـبيت ادرى مبـا يف بيـته "ام انهم يقـولـون بـأن األرمن
املوجـودين يف ( دبيل) هم مـن بقايـا صالح الديـن .وأرجع واقول لالسـتاذ
الفاضل بأن امر اكتشاف منشاء أجداد صالح الدين لم تكن باألمرالهني حتى
يستصغر ويستهـان به ،بل اكبر من كل الكتابات املتكرره واملعلومات الذهنية
املعتادة عن صالح الدين يف عصرنا احلاضر مهما كانت تسمياًتها ودرجاتها.
ألن (دوين) احللقة الوحيـدة التي تربط احلاضـر الكردي مبا ضيه العريق ،اي
لقـاء االحفـاد مع األجـداد علـى أطالل (دوين) إذاًهـا هنـا (دوين) مـنشـاء
اجداد صالح الدين الـذين اسسوا اشهر امـبراطورية يف مصـر والشام وكانت
عـصراً ذهبيـاً للكرد كمـا قال ايوب خـان رئيس جمهـورية باكـستان االسبق
كمقدمة لكتاب (االكراد) (.)2
*لزيادة املعلومات عن الروندية والزرزارية والهذبانية –انظر تأريخ
اربيل للـمرحـوم زبيـر بالل .حيـث كان الهـذبانـيون امـراء اربيل يف
الـوقت الذي تـرك والد صالح الـدين منـطقة ( دويـن) الهذبـانية اي
اربيل الى تكريت القـريبة منهم.وكما قال املؤرخون ان صالح الدين
روندي هـذباني زرزاري .وكـانوا من ضمـن سكان منـطقة أربيل يف
القـرن السادس الهجري ومـازال بقاياهم من ضـمن منطقة اربيل ويف
اطراف(دوين) باالتحديد.
* اما يف ارمينيا فلم تكن فيها زرزاريو روندي هذباني واحد يف القرن
السـادس الهـجري واليـوجد حـاليـاً فيـها كـردي واحد وال ايـة أثر
لأليـوبني والقريـتهم .فهل يتبـرع احد بنفـسه ويذهب الـى هناك اي
ارمينيـا ليثبـت عكس ذلك .ألنني اقـول انها (دوين) وهـمية اطلقت
علـى (دبيل) لزيادة املعلـومات انظر كتـاب "صالح الدين االيوبي من
جـديـد" عبـداخلـالق سـةرسـام من سلـسلـة اصـدارات كـاوه للـنشـر
والتوزيع.
 -2االكــراد وبالدهم –تـأريخ الـشعـب الكــردي منـذ اقـدم
العـصور الى احلـاضر بقلم املقـدم شيخ عبدالـوحيد مع تقـدمي للفيلد
مارشال محمد ايوب خان رئيس جمهورية باكستان سابقاً ..وحيث
يقول املـؤلف ف ص " 68لعل أجمل عهود األكـراد يف تأريخهم كله
هو عهد الزعيم الكردي العظيم املعروف يف التأريخ بالسلطان صالح
الدين األيوبي" ص68
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العراق اجلديد والتجاذب (الصفوي -اهلامشي )
بقلم :صالح بدرالدين

االرهـابيـة واطالق اوصـاف -املقـاومـة -واجلهـاد -علـى
ممارساتها الوحشية الظالمية مبافيها ذبح الرهائن واخملطوفني
من نـساء ورجـال من الـوريد الـى الوريـد وامام عـدسات
الـتصـويـر  .جتـري هـذه احملـاوالت والقــائمـون عـليهـا
والواقـفون وراءهـا من حـكومـات وانظمـة واجهـزة وهم
يعلـمون علم اليقني ان الـزمن لن يعود الـى الوراء وان مامت
يف العــراق من اجنــازات وعلــى رأسهــا اسقــاط النـظـام
الـدكتاتوري قد اصبحت ملكاً للشعب العراقي ولن يتخلى
عن تلك املكتسبـات أو يسمح مبصادرتها أو العوده بالعراق
الـى الـوراء ،ولكـنهم يهـدفـون من وراء كل محـاوالتهم
الـى -كسب الوقت –لـيس إال لترتيـب اوضاعهم وجتنب
مفاجـآت السقـوط حتـى لوكـان ذلك علـى حسـاب دماء
العراقيني ومستقبلهم.
ويف هذا الـسيـاق وعلـى خلفيـته ميكن قـراءة السـجال
الـدائـر منـذ حـني بني –عمـان –وطهـران-واالتهـامـات
املتبادلة باسم -الـسنة -والشيعة -والطـرفان يدعيان النطق
بـاسم العـراقيـني والتعـبيـر عـن مصـاحلهم .أمـا الـشعب
العـراقي مبختـلف قومـياتـه واديانه ومـذاهبه والـذي يعمل
جـاهداً مـن اجل امتام العـملية الـدميقراطيـة وبناء مـاهدمته
الـدكتاتـورية خالل اكثـر من ثالثة عقـود واملنشغل بـاعادة
تعـريف معنـى املـواطنيـة العـراقيـة مبعـزل عن املـنطلقـات
العنصـرية واملـذهبيـة  .ووضع االسس الـسليمـة للنـظام
الفـدرالي التـعددي املـستـند الـى تعـايش وتـوافق وتالحم
قـوميتـيه الرئيـستني العـربية والكـردية فهـو يف واد آخر ولم
يخول احداً للنطق باسمه وهل من عاقل يفكر حلظه واحدة
بـامكـانيـة قيـام انـظمـة أوجهـات تفتقـر الـى ادنـى حـدود
الـدميقـراطيـة والصـدقيـة بـادعـاء متثـيل شعب عـانـى من
الـدكتاتـورية وقـدم التضحيـات مبئات اآللـوف ومرشح أن
يتحول الى منوذج للتغيير يف سائر ارجاء املنطقة.
من الغريب وامللفت يف آن أن نشهد البعض يعود خمسة
قـرون نحـو الـوراء لـيعيـد احيـاء صـراعـات بـاتت يف ذمـة
التاريـخ على شاكلـة الصراع الصـفوي الشيعـي -العثماني
الـسني والـتي استغلـها حـكام الـطرفـني من اجل منـافعهم
وسلطـاتهم وادامة انظـمتهم االستبداديـة الظالمية الـدموية
على حسـاب شعوب املـنطقة ويف املـقدمة الـشعب الكردي
والشعوب االخرى .
الشك أن لكل مـن نظـامـي عمـان وطهــران مبـرراته
واسبابه ودوافعه يف ركوب املوجه املذهبية البالية ،واذا كان
الطرفان يشتركـان يف حمل النيات املبيتة بهدف االساءة الى
الـتجربـة العراقـية يف الـتغييـر واالصالح والبـناء ومحـاولة
وضع العــراقيل امـامهـا ،فــان كالهمـا ميـارســان لعبـة-

قبل البدء بحرب حتـرير العراق التي كانت نتائجها بادية
لـلعيان ويف مـقدمتهـا اسقاط النـظام الـدكتاتـوري حاولت
انظمـة وحكومات اجلـوار وما وراءه جاهـدة يف ايجاد سبل
اخـرى لتفـادي ماهـو متـوقع وذلـك خوفـاً من حـصول –
السابقة -يف اسقاط االنظمة عبر القوى العسكرية اخلارجية
اوالً وانتقال عـدوى التغييـر الدميقـراطي الى امـاكن اخرى
ثانياً وحتقـيق تطبيقات عـملية حلل املسـألة القوميـة الكردية
عـلى اسس دميقـراطية وانـسانيـة حسب مبـدأ تقريـر املصير
ثالثاً ،وقد تكاتفت االنظمة واحلكومات مبختلف توجهاتها
من ملكـية وجـمهوريـة علمـانيـة وتيـوقراطـية دكـتاتـورية
ودميقـراطية نـسبيـة يف مسعـى جتميـد العمليـة والبحث عن
بدائـل أخرى مبا فيها مشروع صفـقه تنحي الدكتاتور صدام
حـسني وعدد من اعـوانه واالبقاء على حـكم حزب البعث
بقـيادة احد االبناءواالقـارب مقابل التسلـيم بوجوب اجراء
االنتـخابـات واطالق احلـريات الـعامـة ،وقد تـابع العـالم
باجمعه هـذه -السينـاريوهات –واحملـاوالت واملشاريع يف
لـقاءات –اسـتانـبول -والـرياض –ودمشق -والقـاهرة
وطهران باشكالها الثنائية وحتى السداسية.
ولكن احملـاوالت بــاجمعهـا بـاءت بـالفـشل وعجـزت
الـدول املعـنيـة مبـا فيهـا اقـرب حلفـاء الـواليـات املتحـدة
االمــريـكيــة من ثـني االدارة االمــريـكيــة عن املــضي يف
استراتيجيتها املرسومة كتعبير عن النهج االمريكي اجلديدما
بعـد احـداث سبـتمبـر  2001/والتجــربتني –االفغـانيـة
واليـوغسالفيـة  -والذي يـقضي باعـادة النظر يف حتـالفات
امـريكا علـى الصعيـد العاملـي واعادة رسم وتعـريف اسس
الـتعامل مـع دول العالم وخـاصة يف الـشرق االوسـط على
ضوء مـستـجدات تـوقف احلـرب البـارده وزوال املعسـكر
االشتـراكي الـذي كـان اخلـصم القـوي املـواجه للـسيـاسـة
االمـريكيـة يف العـالم  .ومـتطلبـات احلرب الـكونـية عـلى
االرهاب .
وبعيـداً عـن التفـسيـر –التـآمـري -لالحـداث فـان
احملاوالت لم تتوقف من منظومة دول اجلوار العراقي ودول
اخـرى يف املنطقـة وباشكـال متعـدده مستهـدفة اربـاك سير
العمليـة الدميقراطـية واعادة الـبناء وافشـال مشروع الـتغيير
واالصالح وذلك باملـشاركه الفعليـة يف االعمال االرهـابية
عبر ارسـال االفراد واجملمـوعات وادوات التخـريب وايواء
رؤوس وقـادة التيـارات واالجهـزةمن بقـايـا نظـام الـبعث
وانصار -القاعـدة -والفصائل االسالمية االنتحارية اضافة
الى املـواقف الـسيـاسيـة املعلـنة املـعاديـة للـشعب العـراقي
وحكـومته وممثلـيه وقواه الـوطنيـة والدميقـراطيـة وتسخـير
اجهـزة االعالم احملليـة والفضـائيـات خلـدمـة الـنشـاطـات
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الـضعفــاء -ألن استغالل الـدين واملـذهب ملـآرب قـوميـة
وسـياسيـة هو الـورقة االخيـرة يف حياة االنـظمة اآليلـة الى
السقوط والزوال واالنقراض .
يبـدو ان كل القـوى العـسكـرية واالسـاطيل واملفـاعل
النـوويــة وواردات النـفط التـكفي السـتمـراريـة الـنظـام
االيــراني واحلفــاظ علــى سلـطته ولـم يبق امــامه سـوى
اسـتغالل دمــاء شـيعــة العــراق لالسـتقــواء بــورقتـهم يف
مفاوضاته مع الواليات املتحدة االمريكية واوروبا.
أمـا االردن فلعل قادته يـحلمون بـانتزاع ورقـة اخلالفة
االسالميـة الـسنيـة -بعــد ان خسـرهـا الهـاشـمييـون منـذ
مغـادرة -مكـة -هـربـا من نفـوذ –آل سعــود  -ومن ثم
انتقال مركزهـا الى اآلستانه باشـراف العثمانني .فهل انهم
يتفـاءلون اآلن بـاستعـادة االمجاد بعـد تطـورات االحداث
االمـنيـة يف الـسعـوديـة واحـتمـال حـصـول حتـوالت يف
التحـالفـات الـدوليـة االقليـميـة ؟ أم اعتقـادا مـنهم بـأن
االمبـراطوريـة العثمـانية قـد سقطت اآلن نهـائيا بعـد قرب
انضمام تركيـا الى االحتاد االوروبي؟ وبالتـالي فان الساحة
–السنية -تكون قد خلت للهاشميني.
من احملتمل أن تكـون قلة من العـراقيني وخاصـة من ائمة
وشيـوخ وآيـات املـرجعيـات واملسـاجـد واعـوانهم تـلتقي
مـصاحلها مع دعوات –اجلوار -املذهـبية وتردد صداها سراً
وعالنيـة إال انه من حـكم املؤكـد أن الغالـبية الـساحـقة من
العـراقيني ونخـبهم السيـاسية والـثقافيـة تتمـسك باملـشروع
الـوطني للتغيـير وبناء العـراق الفدرالي التعـددي والحاجة
الى القـول أن هذا املـشروع الـذي ينـاضل العـراقييـون من
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اجله منذ عقـود يتعارض جـملة وتفصيـالً مع نهج االنظمة
احلاكمـة يف اجلوار العراقي ومع كل الـدعوات ذات الصبغة
الديـنية والعـنصريـة واملذهبيـة وهو جـاء باالسـاس ليشكل
بديالً ملـا هو سـائد يف الـشرق االوسـط من استبـداد ومتيـيز
واضطهـاد وقمع  .مع االخذ بعـني االعتبار تبـدالت احلياة
االجتماعيـة والثقافية والسياسية واختالفها عما كانت عليه
قبل قرون .
اما ما يتعلق االمـر بااحلركة القوميـة التحررية الكردية يف
العـراق ومبـنطلقـاتهـا الــوطنيـة ومفـاهـيمهـا الـدميقـراطيـة
وقـاعدتها املتعددة الديـانات واملذاهب فانها ومن دون شك
تقف يف مـواجهة مثل تلك الدعـوات وتعتبرها حتـريفاً ملسار
الدميقـراطيـة يف العراق وتـشويهـا جلوهـر النـضال الـوطني
ومحاولة يائـسة لتغليب الثانوي علـى الرئيسي حيث املهمة
االساسيـة هي انقاذ العراق وامتـام واجناز مهام التغـيير وبناء
العـراق الفـدرالي وتـطبـيع سيـادة الـشعب العـراقـي عبـر
االنـتخبـات يف البـوتقه الـوطـنيـة ورفـض كل محـاوالت
الهيـمنـة والتـبعيـة ان كـانت بــاسم القـوميـة أو الـدين أو
املذهب.ورد جميـع مخططات اعـادة عقارب السـاعة الى
الوراء ،فالكرد لهم جتارب مريـرة مع دعاة املذهبيه ومراكز
اخلالفة وصـراعاتها مـنذ معركـة -جالديـران -قبل حوالي
خمسـة قرون والطغيـان العثماني ،والغـدر الصفوي حيث
كــان الكـرد وقــوداً ملعـارك الـطــرفني وضحـايـا نـزوات
حـكامهـما،كـما كـانت كـردستـان ساحـة نازفـة لتـضارب
مصـاحلهمـا واشالء مقسـمة لـتوجهـاتهمـا الشـوفينيـة التي
مازالت آثارها ماثلة حتى اليوم.
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حافظة اختام " خويبون "
سيدة يف قمة اجملد والوفاء
ناظمة مجيل باشا " سليلة عائلة وطنية كردية معروفة نشات يف كنف مناضلني
قوميني من امثال –قدري مجيل بـاشا  -وذاقت معهم طعم اهلجرة وعذابات الغربة عن
الديار العـامرة  .كانت تتابع وهي صبية يافعـة نضاالت اهلها من الرجال يف حركة –
خويبون –وتتابع لقاءاتهم واستقباالتهم يف مضافات العائلة  ,وملا كربت وتعلمت بدات
تتابع قراءة الـبيانات والنشرات واعداد جملة –هاوار –بـوعي وشعور باملسؤولية جتاه
حمنة شعبها وحقه يف احلياة ويف تقرير املصري .
مل تبالـي كثريا بامالك العائلة اليت صادرتهـا حكومة كمال اتاتورك يف –آمد -
ديـار بكر وال بامواهلـا املنقولة وغري املنقـولة املستوىل عليهـا من جانب احلكومات
الشـوفينية السورية ولكنهـا عاهدت على انقاذ شيء عزيـز على نفسها تارة حبمله وتارة
باخفـائه حتت االرض حتـى ال تصل الـيه ايادي العـابثني مبقـدسات الكـرد من رجال
اجلندرمة واملباحث واملكتب الثاني والدرك واجهزة االمن املتعددة .
ان عملـية احلفاظ على –اختـام خويبون –كل هذه االعوام الـطويلة ويف ظروف
القمع واالضـطهاد واملالحقـات من جانـب سيدة تعـترب حبد ذاتهـا ملحمة يف مـستوى
البطوالت وتصلح ان تكون مـادة روائية الي كاتب مرمـوق فهنيئا للسـيدة ناظمة اليت
ضمت امسها اىل قـائمة العـظماء وكل التـقدير البنـة العائلة الـبارة " فردة " اليت
استكشفت هذا احلدث الكبري وتابعت هذا السر العميق حتى النهاية السعيدة .

صالح بدرالدين
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صناعة الرتمجة اآللية واللغة الكردية
سالم ابراهيم عطوف كبة

املوحـدة شرط تطـور اللغة الكـردية وتوحيـد اللغة االدبيـة الكردية .
وادى ذلك الى تـأخر اعـتماد اللغـة الكرديـة رسميا بـاحملافل الـدولية
كهيئات االمم املتحدة  ،واركان الهرم العوملياتي الرأسمالي الثالث -
صندوق الـنقد الـدولي ومنـظمة الـتجارة الـعامليـة والبنـك الدولي ،
ومنظمة العفو الدولية  ،واملنظمات العاملية غير احلكومية االخرى .

يقف العالم اليـوم على ابواب الـنقلة الزمنـية واحلضاريـة الهائلة
ألننـا ودعنـا القرن العـشريـن  -قرن االجنـازات واملتغيـرات الفكـرية
والسياسيـة التي قل نظيـرها يف املسيـرة القصيرة الـطويلة لألنـسانية .
وبالثورة الـعلمية والتكنولـوجية واالنفجار املعلومـاتي يتحول العالم
الـى ضيعـة صغيـرة  .... .لتحصـر االكتـشافـات واالختـراعات
والثمـار التكنـولوجيـة والتكنيك احلـديث متاعـبنا وآالمنـا  ،ولتبقى
االنظمـة االجتمـاأقتصـادية الـسائـدة والعالقـات البـشريـة وطرق
استخدام واستهالك التقدم العلمي السبب الرئيسي يف شيوع اخلطاب
السـلفي والغـيبـي والعبـثي  ....وكـذلك الـعشـائــري والطـائفي
والليـبرالي والـنيولـيبرالـي والبراغـماتي والكـوسموبـوليتي ليـناقض
اعداء التكنولوجيا والتقدم انفسهم بأنفسهم  .والترجمة اآللية ذللت
من امكانية استعادة السيـطرة على الكم الهائل من املعلومات املتوفرة
يف اللغات اخملتلفة وازاحة العقبـات التي حتول دون التبادل املعلوماتي
الـواسع السـريع  ،فهي بـذلك مـيدان رحـب للبحـث العلمـي اجلاد
واالعداد الـتطبيقي واالنظـمة الوظيـفية على اسـاس عملية الـترجمة
من لغـة طبيعـية ( ) Natural Languageالـى لغة طـبيعيـة أخرى
باستخدام الكمبيوتر واالنظمة احلاسوبية .
كان حلم الـبشرية علـى مدى عقود التـرجمة احلاسـوبية اآللية (
Machine Translation – Automatic Translation ) ...اي
مقدرة الكمبيـوتر واملاكنـة على فهم لغة االنـسان الطبيعيـة وتطويعها
 ...وستندفع التـطبيقات العمليـة خطوات الى االمـام عبر التوصل
الى ماكنات تفهم الكـالم كما يفهمها املتحدث االصلي للغة اي فهم
االصوات املتكـافئة للـبشر  ...وتعـد الترجمـة املعلومـاتية الـسريعة
للبحـوث واملشاريع واالصدارات وعموم املـعلومات العلمية  ،وهي
معلــومــات علـميــة –تقـنيــة ( Scientific & Polytechnical
) Informationsيفوق كمهـا املعلومات الـتي تزخر بهـا الدراسات
االدبيـة االبداعية وبحوث العلـوم االنسانية  ،من اهـم اسباب حيوية
دينـاميكيـة التـرجمـة احلاسـوبيـة  ...ومن اجل ذلـك ظهر اخلـبراء
واملتخـصصـون يف هـذا املـضمـار ممـن انغمـروا يف الـبحث املـستـدمي
املتواصل دون كلل  .اال ان اللغات التي يتكلم بها الشعب العراقي (
العربـية  ،الكرديـة  ،السريـانية  ،التـركمانيـة  ،االرمنية  ،الفـارسية
 ) ....لم حتظـى بالـرعايـة واالهتـمام بـسبـب التخلـف والتبعـية
والـسير يف فلك الدوائر االستعمـارية واالمبريالية  ... .وادى ذلك
الى فقـر الصياغات والنماذج ( ) Modelsالنظـرية لوصف القواعد
اللغـوية الوطنية واخللل يف معرفة مدى مواءمة الصياغات الرياضياتية
والسيمانتيكيـة اللغوية للغات االخرى مع اللـغات الوطنية _ احمللية
 .وتتـناول دراستـنا اللغـة الكرديـة بعد ان تـأخر اسـتخدام مـاكنات
الـترجمة اآللية بـالكردية يف القرن العـشرين ألسباب غيـر خافية على
احد يف مقدمتهـا حتكم الثقافة الكـولونياليـة  ،والسياسات الـشوفينية
لالنظمـة االقليميـة  ،وشيوع مـظاهر ضـيق االفق القومي يف صـياغة
العقلية الكردستانية  ،وتعـدد اللهجات واالفتقار الى الكتابة الكردية

•السالسة يف اللغة الكردية
اغـتنى االدب الكـردي باملالحـم الشعبيـة والقصص واالسـاطير
واالمثال واالغاني واالنـاشيد التي متجد نضال الشعب الكردي على
مـر العصور التاريخية  .وقد نشـأ جميع هؤالء االدباء والشعراء على
االغلب يف بـيئات غيـر ثقافـية فهم أمـا رعاة اغنـام او متصـوفة ...
وكـانوا منعزلني غيـر متفاعلني مع روائع آداب الشـعوب املتجاورة مما
حـدد ذلك من آفـاق لغتهـم الفالحيـة الشـفاهـية وشـبه القبلـية غـير
املكتوبة  ،لغـة االسالف التي اغنيت بـالكلمات التي تعـبر عن احلياة
اجلـديدة واملشاعر االنسانية والـهموم االجتماعية  .واستعان بعضهم
باللغـات االوربية ألكمال النقـص  .وعليه يعتبر اصل اللـغة الكردية
هـو النصـوص الكتـابيـة التي يـرجع بعضهـا الى لـغة سـادت البالد
الكرديـة قبل امليالد ببـضعة قـرون وانتمـت الى نفـس اجملموعـة التي
تنتمي اليها اللغة الكردية من ناحيتي القواعد واالصوات .
امليدية ام اللغـة الكردية احلالـية ولهجاتها اخملتلفـة  ،وتعتبر لهجة
موكريان االقـرب الى اللغة االصلية ( لم يكن بـاملستطاع التعرف الى
هـذه احلقائق يف املـرحلة الـتي منت فيهـا بوادر هـذه اللغة ووجـودها
وتكاملهـا اال من خالل التحـليالت االثنولـوجية للـكلمات الكـردية
وتطـورها التاريخي مع مقارنتها مبثيالتها يف اللغات الهندية واالوربية
االخرى القدمية منها واحلديثة ) .
اللغة الكرديـة _ لغة مستقلـة ضمن مجموعـة اللغات الهندو-
ايـرانية القـدمية ولـيست لهجـة محلية مـشتقة مـن الفارسيـة  .واللغة
الكرديـة الرسمية املوحدة الفصحى ال تواجه مشاكل تذكر رغم تعدد
اللهجـات  ....وهذه ليـست معضلـة الكرديـة وحدهـا ألن معظم
لغات العـالم لها لهجـاتها  .وتبـاين لهجات الكـردية ظاهـرة صحية
وعملية وال ميكن اتخاذه ذريعة لـلطعن بأصالتها واستقالليتها ( رغم
ان اغلب املؤرخني وعلماء اللغة ال يتفقـون على حتديد عدد لهجاتها
الصحيحة كـالكرماجنـية الشمـالية والكـرماجنية اجلـنوبية والـسورانية
والكـورانية واللـورية  ...الخ ) .ويعتـبر وجود كـتابة مـوحدة للغة
الكردية امر ضروري للغاية ال لتطور اللغة الكردية نفسها فحسب بل
ومـن اهم شروط توحيـد اللغة االدبية الكـردية واستخدام الكـمبيوتر
يف اعمـال التـرجمـة اآلليـة الى الكـردية  ،وبـالتـالي ضـرورة اختـيار
احلروف التي تتفق وخصائص اللغة الكردية .
ولدت الدولة العراقية احلديثة مجموعة كاملة مركبة من النماذج
واملفردات والتنظيمات والتقنيات التي أوجدت مجاال سياسيا محددا
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*الترجمة والتقنيات احلاسوبية
الترجمة تعبير بلغـة الهدف عما مت التعبير عنه يف لغة أخرى ( لغة
املـصـدر _ ) Sourceمع احلفــاظ علــى املعـادالت االشــاراتيـة
والنمطيـة كما يـؤكده العالمـة ( روجر بيل )  .امـا اللغة نفـسها فهي
منظومة العالقـات يف اخلزن واملعاجلة والنقل املعلوماتي  ،وهي شرط
صياغـة التفـكير االنـسانـي ألنها وسـيلة خـزن املضـامني املتـبلورة يف
عملية التفكـير ونقلها  .واللغة ظاهرة اجتمـاعية تنمو وتتطور مع منو
الشعـب والشعـوب واالمـة واالمم وتقـوي شـؤونهـا  .ومعـروف ان
التفكيـر واللغة همـا القضيتـان االساسيـتان يف الفلسفـة وعلم النفس
واللـسانيـات  .وحتتل اللغـة الطبـيعية املـوقع املركـزي يف املعلومـاتية
والـترجمة احلـاسوبية } الـى جانب اللغات الـطبيعية تتـواجد اللغات
الصنعيـة او االصطنـاعية Artificialاي اللغـات احلاسـوبية الـذكية
مثل اللغات الـروبوتية ( انظـر  :لغات الليسب  ،Lispأدا ،ADA
بـرولوغ Prologالخ ،) .وكـذلك اللغات اخلـوارزمية Algorith-
micalاي اللغـات احلاسوبيـة التقليديـة كلغات الفورتـران والبيسك
والـباسكال الخ  ...واخلـوارزم هو ترتيـب تسلسلي مـن التعليمات
التي ال ميكن جتاوز احـداها للوصول الى الهـدف والنتيجة املتوخاة .
{ ...بيـنمـا تـركـزت االعمــال املبكـرة بـالتـوجهـات الـرديفـة يف
مـنظـومـات امتتـة حل األلغـاز والتـشفيـر احلـربي ولـتظهـر الحقـا
الكومبيـوترية اللغـوية والترجمـة احلاسوبـية  .وتبقى التـرجمة اآللية
احلـديثة قـائمة وفق قـاعدة املعـطيات ( ) data – baseيف املـوضوع
املعني واألستعانـة بالذكاء الصنعي Artificial Intellegenceواال
نظمة اخلبيرة Expert Systems .
الذكاء االصطناعي اداة تقـنية متطورة ميتلكهـا االنسان تستهدف
حتليل سلوكه اي الـسلوك االنساني يف ميادين االدراك احلسي والفهم
واتخاذ القرار بغية تقليـدها ومنذجتها  .وال يعتمـد هذا الذكاء املعيار
اخلـوارزمي بل يتـطور بـاستخـدام قواعـد االختـيار واتخـاذ القرار (
) Choice & Making Decisionعبـر لغات املـنطق التقلـيدي (
) Logicalالـرفيعة املـستوى واملـنطق املرن ( Fuzzy ) .اما الـنظام
اخلبير فهو برنامج للعمل والتنفيذ يحقق اداء جيدا او االداء االمثل يف
مجـال علمـي محدد يـتطلب معـرفة ومهـارة متخصـصة متـاثل عمل
ومهمـة االنسـان اخلبـير  .ويـوظف النظـام اخلبـير معـارف اخلبـير او
االختصاصي االنـسان ويحاول محـاكاة تفكيـره ومهارته ودوافعه .
وعلـى عكس البـرامج التقـليديـة تسـتطيع االنـظمة اخلـبيرة تـوظيف
البيـانات الـكمية والـوصفية للـوصول الـى نتائـج من معلومـات غير
كاملة او مؤكدة .
يؤكـد علم اللغة احلديث ان احلدث اللغـوي يف اللغة الواحدة مير
بعمليـات ذهنية معـقدة  ...اما احلـدث الترجـمياتي فـيتضمن يف آن
واحد ضعف ما يتضمنه احلدث الـلغوي من فعاليات ألن املترجم هو
مـتلقي وبـاعث يف آن واحـد ويتحتـم عليه ان يـدير بـسيطـرة كامـلة
نظـامني للترميز الصـوتي والنحوي والداللي والثقـايف ليفك مبساعدة
اللغة االولـى رموز الـنص االصلي  ،ويعـيد مبـساعـدة اللغة الـثانـية
تركيب النص مبستـوياته الترميزيـة اجلديدة ويبثه نصـا جديدا يف اللغة
الثانية !  .وتقـوم التقنيات احلاسوبيـة والبرامجيات املتطورة ( Soft-
) waresبتقلـيد هـذا العمـل وحتاول االبـداع فيه اي تقلـيد فـعالـية
التـرجمة  .ويساعد جتـزئة اللغة الى سالسل من املـستويات املعجمية
القاموسية  ،والنحـوية القواعدية  ،والداللية السيمانتيكية يف امكانية
مقارنتها مـع املستويات املنـاظرة يف اللغات االخرى وبـالتالي التطبيق
الـسلـيم الـسلـس للقـواعـد التحـويليـة التـوليـديـة ( & Generic
) Transrformationalونظرياتها احلديثة يف النحو .
الترجمة علم ألن اللغة توصف بـأدق التعابير والطرق العلمية ،
وكــذلك التـرجمـة وبـنيـانهــا املعجمـي والنحـوي والـداللي ...
والتـرجمـة فن ألن املعنـى غيـر مبتـوت فيه  .والتـرجمـة اآلليـة علم
وتقنية وفن ألنها تقليـد ومحاكاة وتطوير ملموس للترجمة  -النشاط

للتنظيم والتعبئة والتحريض والنضال  .ومن مفرداته الشعب ،األمة
 ،القومية  ،االنتمـاء القومي  ،اجلنسية  ،السيـادة الوطنية  ،احلرية،
الـدميقراطية  ،الشرعـية  ،املساواة  ،التمثيل  ،األحـزاب السياسية ،
البـرملان  ،الـقانـون  ،الدسـتور الـخ  ،واالجتاهـات اإليديـولوجـية
اخملـتلفة مـن القوميـة والدين واإلسالم واالشـتراكيـة  .ورافقت هذه
الـوالدة التمـدن احلديث  ،وتـفكيك وتفتـيت الكثيـر من اجلمـاعات
األساسيـة املدينيـة والريفيـة  ،وظهور واتسـاع سوق العـمل ال سيما
وان الدولة هي رب العمل األكبر  ،واتساع التربية والتعليم  ،وتطور
رأسمـاليـة الـطبـاعـة ( Print Capitalism) .فــانتقل العـراق بعـد
تأسيـس الدولـة احلديثـة من النـظام الثقـايف امليثـولوجي –الـشفاهي
واملقدس –األبجدي إلى الـنظام املعريف احلـديث القائم علـى املعرفة
التجريبية والكلـمة املطبوعة  .وانـتقل إلى عالم املعلومـاتية باملعدات
واإلعالم احلديث  .وقـد طبعت كل هـذه السمـات اجملتمـع العراقي
بخصائصها  ... .وكذلك اجملـتمع الكردستاني العراقي  ( .انظر :
سالم إبـراهيم كبـة  ،اجملتمع املـدني يف كـردستـان العراق  ،مـجلة (
النهج)  ،العدد (– 1999 ) . )56
قام الكابـنت ( جيروم فارل ) مـساعد نـاظر املعارف العـمومية يف
بغـداد مع احلاكم السـياسي للسلـيمانية عـام  1919امليجور ( سون )
بـوضع قواعد مـرنة ومدونـة وامالء مضبوط للغـة الكردية بـاالستناد
الى الطـريقة الصوتية وباحلروف العربية  .وعاد ( فارل) فيما بعد الى
بغداد وطبـع كتابا له خاص بالقـراءة الكردية  ...مما سبب ذلك كله
تـخلف الــتعلـيــم وضعف وتـــدنـي كفـــاءة املعلـمـني يف املـنـــاطق
الكـردستـانيـة .. .ويف عـام  1919كــانت الكـرديـة تـدرس يف 6
مدارس بـاالسلوب الفـارلي ( نسبـة الى فـارل ) ويف مدرسـة واحدة
بلهجة الشبك الكردية يف القرى القريبة من املوصل .
منى االدب الكردي يف كردستان العراق بعد ثورة الرابع عشر من
متوز عـام  1958اجمليدة وتـوسع كم النـاطقني باللهـجة السـورانية يف
العراق وايران ( الكتابة باحلـروف العربية ) بعد ان كانت الكرماجنية (
احلروف الالتينية ) هي السائدة يف االدب الكردي حتى احلرب العاملية
االولـى  .ومن املعـروف ان احلـروف الالتيـنيـة تـستعـمل يف كتـابـة
الكـردية يف سـوريا ايـضا بيـنما تـستخدم احلـروف الروسيـة يف رابطة
الدول املستقلة .
عمـوما يعتبـر االستعانـة بالكلـمات االجنبيـة مفيد لكـنه ال يعتبر
تطور لغـوي عند البحث يف القـواميس الكرديـة  .فالتركمـانية تنتمي
أصال الـى مجمـوعـة اللغـات األدراليـة _ األلطـائيـة ( األلتـائيـة )
السـائدة يف شـمال تـركسـتان الـصينيـة ،وهي لغـة التصـاقيـة بدأت
باالنتشـار منذ اكثـر من  1500سنة مع املهـاجرين الـى مختلف بقاع
العالم  . .وهي ليست لهجة للغة التركية احلديثة التي متتلك اكثر من
سبعة لهجات انـاضولية مع لهجـات أخرى  .اما العـربية والسـريانية
فتنتميان اصال الى مجمـوعة اللغات السامية  .كانت اللغات السامية
يف قـرون قبل امليالد متقاربـة وعند بعض البـاحثني اللغويني يـعتبرها "
مجرد لـهجات مـتقاربـة ميكن اعتـبارهـا لغة واحـدة " .وقد أخـترع
الساميون األبجدية  ،وقبلهم كـانت الكتابة مقاطع وصور كاخلطوط
املسمارية والهيروغليفية.
طابع بـناء اجلـملة يف الـلغة الـكرديـة هو حـاصل ذهنـية هـندو-
اوربيـة رافقتهـا اختـزال بعـض احلروف مـن الكلمـات  ...ليتـقدم
الفاعل على الفعل املاضي مثال :
انظر  :كه رمي جوو بو بازار .
وتعني بالعربية  :ذهب كرمي الى السوق .
كما خضعت الكردية يف السـنني االخيرة الى التطور العاصف يف
االدب العاملي والتقدم االجتما اقتصادي .
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الفـكري االنساني الـذي يستهدف التـواصل العاملي التضـامني  ،عبر
التحـكم بالقـواعد الـتحويلـية التـوليديـة والتغلب علـى تعقيـداتها.
ويبقـى مفهوم االمـانة يف كل مـن الترجمـة والترجمـة احلاسـوبية _
مفهـوم نسبـي  ...اال ان التطـابق الشـكلي ميكن جتـاوزه مع االملام
بالبحـوث التفصيليـة املوسعة عن الـتكافؤ النـصي واستخدام النقل (
) Transferenceحلماية احملتوى الثقـايف اخلاص للكلمات والتعابير
 ..وكذلك احلفـاظ على الـنكهة اخلـاصة للنـص االصلي والتحليل
الهوامشياتي  .والتوصل الـى حاسوب يقوم مبهام الترجمة كاملة امر
ال يزال بعيدا عن املنال لكـن التطور املعلوماتي العاصف جعلته ممكن
التحقيق .
انطلقت الترجمة اآللـية منتصف القرن العشـرين ومر تطورها يف
مراحـل متعاقبـة  ...وأول من ابدع فيهـا كل من بوت و اويفـر عام
 1946لتـسير بحـوثها قـدما يف الواليـات املتحدة مـنذ عام  1949يف
جامعـات كالـيفورنيـا ولوس اجنـيلوس وتكـساس  ...كـما جنحت
الترجمة احلاسوبية يف جورج تاون و موسكو وعواصم أخرى  .وقد
استخـدم الكمبيـوتر ( ) IBM – 701يف الترجمـة اآللية املـتميزة يف
نيويـورك سنة  ... . 1954بينمـا جنحت اول ترجمة حـاسوبية من
الـروسية الى االنكليـزية يف نفس العام يف جـورج تاون  ،وكان جهاز
ذاكـرة اآللة عـبارة عـن قامـوس روسي –انكليـزي يتـألف من 250
كلمة وبـرنامج احتـوى على  2400امـر وتعليمـة  .ويف عام 1955
جنحت اول تـرجمة آليـة بالريـاضيات من االنكـليزية الـى الروسية يف
االحتاد السوفييتي على اساس قاموس حوى  2300كلمة واستخدام
كمبـيوتـر ( بي  .أي  .أس  .أم )  .ضم قـاموس ذاكـرة اآللة 952
كلمـة انكليزية و  1073كلمـة روسية  ،وكانت  121كلمـة انكليزية
تضم معنيني مختلفني .
تتطـور الترجمـة اآللية مع انتقـال احلاسوب يف تقـدمه صعدا الى
االمام ومن جيل كمبـيوتري الى آخر ومع تـطور سعة خزن ذاكرته .
وساهمت مراحل التكـامل الدقيق العالي جدا لرقائق الترانسستور يف
صناعة املعـاجلات اجملهرية ( ) Microprocessorsواملينـي كمبيوتر
لتضم الـرقيقة الواحدة اليوم اكثـر من  9**10ترانسستور بعد ان مت
جتـاوز الـدوائـر املـتكـاملـة ( ) I.C.S.بـاشـواط  ،وظهـر بعـدئـذ
السـوبركمبيـوتر ( يسـتخدم السـوبركمبـيوتر او الـكمبيوتـر الفائق يف
اعمال غزو و عسكرة الفـضاء ) والكمبيوتر البيولوجي " الذي يعتمد
على جزيئة احلامض النووي DNAأساسا للحساب " والترانسبيوتر
( " ) Transputerوهو باكـورة نظم الكمبيـوتر املتوازي – Paral-
lel- ...وقد تـطورت ذاكـرة الكمبـيوتـر من كيـلوبـايت واحـد عام
 1973لتـصل الى اعلـى من  64ميكـابايت اواسـط تسعينـات القرن
املنصـرم  ،وجتاوز عـدد العملـيات القـادر على اجنـازها الـكمبيـوتر
املليون عملية  /الثـانية  .ودخلت الشبكـات العصبونية ( ) Nueral
علـى اخلـط ألنتـاج احلـواسـيب العـصبــونيــة االكثـر دقــة وتطـورا
ودينـامـيكيـة وكفـاءة ليـتضـاعف عـدد الـعمليـات التي بـاسـتطـاعـة
الكمبيوتـر تأديتها يف الثـانية الواحدة ( ) operationssec.ولتضفي
علـى التـركيب الكـمبيـوتري احلـديث اجلـمال واالبـداع وجتعل من
التـرجمة اآلليـة عمال ممكنـا ويف متناول الـيد  .وتعتبـر نظم التـرجمة
اآلليـة ( تيتران ) اليابـاني  ،و ( ميتال ) االمريكـي  ،و ( ترانسوفت )
االميـركي _ االملـاني  ،و ( انـراب ) الـروسي منـاذج ملـنظـومـات
الثمانينات يف الترجمة اآللية  .ويف العراق جرت محاوالت متواضعة
ذات طابـع براغماتي صرف وميكافيلي ألغـراض عسكرية وجتسسية
وحتـت اخليمة االكادميية ألمتالك نـاصية الترجمة اآللـية بالعربية وهي
تقليـد لالنتاج الغـربي والشـركات االوربيـة واالميركيـة ذات العالقة
 ( ...انظـر مشاريـع  :هيئات التـصنيع العسـكري  ،املركـز القومي
للحـاسبـات  ،اجلمعيـة العـراقيـة للحـاسبـات  ،جمعيـة املهنـدسني
العراقـية  ،اللجنـة الوطنيـة لنقل التكنـولوجيـا  ،مركـز االدريسي ،
املـركـز القـومي لالسـتشـارات الهنـدسيـة  ،املكـاتب االسـتشـاريـة
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الهندسية يف مؤسـسات التعليم العالي والبحث العلمي  ...الخ ) .
ولـم حتقق اال النجـاحـات احملـدودة والـضيقــة مثل النـظم الــوظيفيـة
املعجمـية ( )  ،LFGونظم قـواعد احلـاالت االعرابـية ( CADE
)  ،Grammarوالنـظم اجلـاهـزة  ( :سـيبــويه  -الــذي اختـص
بـاالعراب ) و ( الفراهيدي  -اهتم باجلملة من حيث سالمة التركيب
الـنحوي ومراعـاة املطابقـة والترتيب كـالعالقة بني الـعدد واملعدود ،
ومعاجلة قواعد االمالء وفصـاحة اللغة كالتنبيه على االخطاء الشائعة
) و( سقراط .) 2
أهم ما تواجهه التقـنيات احلاسوبية اللغوية من صعوبات ،طبيعة
بعـض اللغات كالكردية  ،وقلة األبحاث األكادميية التقنية املتعلقة بها
 ...ولذلك كـان على الـشركـات املطـورة لتقـنيات هـذه اللغات ،
إجراء أبـحاث أكـادمييـة مكلفـة ،يف علـوم اللغـويات والـرياضـيات
والصرف ،ال تستطيـع حتمل تكلفتها إال الشركـات الكبيرة ،ومراكز
الـبحث العلمي واجلامعـات .ويف الترجمة اآللـية تبرز ميـادين حيوية
منها الـتدقيق اإلمالئي والنحوي والتـشكيل اآللي  ،التحليل الصريف
والبحث والفهـرسة  ،الـتعرف عـلى الكالم وحتـويل النصـوص إلى
كالم  ،التعـرف إلـى احلــروف  ،اخلطـوط الـدينـامـيكيـة  ،معـالج
اخلـطوط  ،Quality Script Processorتقنـية تقـطيع النـصوص
األدبية عروضياً  .... ،الخ .
•املستويات اللغوية ومرجعياتها
لم يجـر استحصال نـتائج معقولـة ومقبولة عـبر اعمال الـترجمة
الكمبـيوترية بـاللغات اخلوارزميـة اواخر اخلمسينـيات رغم استخدام
املعـاجم والقواعد اللغـوية البسيطـة يف تطقيم املعارف الكمـبيوترية .
فتعامل احلاسـوب مع اللغة الطبيعيـة يتطلب املعرفة العـالية باملفردات
اللغويـة يف القوائـم املعجميـة املتنـوعة واالملـام الوايف بعلـم املفردات
القـامـوسيـة  ،وعلم معـاني االلفـاظ ( )  ،Semasiologyوعلم
االشـتقـاق ( )  ،Etymologyوعـلم الـعبـارات االصـطـالحيـة (
Phraselogy ) .وال يبحث علم املفردات القـاموسية عن الكلمات
علـى انفراد وخارج نطاق ترابطهـا فقط  ...بل يبحث عن قواعدها
العـامة القـائمـة على اسـاس من الـعالقات املـنطقيـة واللغـوية ...
واتقان االنتقـال العابر االهلـيليجي املعقول ( ) Ellipsesمن صيغة
لغوية الى صيغة لغـوية أخرى  .بينما يساعد تعدد املعاني على تذليل
صياغـة التركيب اللغوي  .امـا االشتقاقية فـتعني بتتبع اصل و تاريخ
الـكلمة املعـنية مـن مفردة اصيلـة وحتى دخـيلة  ،من حـيث اجلذر او
املورفـيوم ( ) Rootواملفـردات احليـة وامليتـة  ،لتـكريـس الصيـاغة
اجلديدة لهـا ولوضع املصطلحات يف مختلف اللغـات بالطرق اجملازية
واالشتقاقية بانواعها اخملتلفة وبالنحو والتركيب .
تذلل العادات اللغوية تعلم اللغـات وتبسط متييز األصوات وبنية
الكلمات وتركيب اجلمل .اما مظاهرها األساسية فهي:
§املورفولوجيا ( )Morphologyالتي تعني ببنية الكلمة.
§السينتاكس ( )Syntaxويعني بتكوين اجلمل.
§الفونولوجيا ( )Phonologyالتي تعني بالصفات الصوتية.
تعني املـورفولوجيا بـضمان بناء و فهم املظهـر الكلمياتي اللغوي
 ...واصغر وحدة فيه هي املورفيوم التي تعرف كأصغر جزء مفهوم
مـشتــرك يف الكلمـة او التـعبيـر اللغـوي  .واجلـذور تـصنف حـسب
ظهورهـا مع الوحدات اللغوية الى وظيفيـة  ،زمانية  ،ضمائر متصلة
 ....الخ  .وتبـرز مهام وادوار اجلذور اللغـوية باستخـدام القواعد
التوليدية والتحويلية .
يف املـستوى النحـوي يجري جتميع وحـدات الشكل معا  .اال ان
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الـوظيفية جلـملة اخلرج ،ثـم يصل إلى اجلملـة املترجمـة ،وهو يعمل
كبـرنـامج منـفصل  ،أو كجـزء مـن نظـام مـزود  ،أو تـطبـيق ويب،
باإلضافة إلى إمكانية دمجه يف برامج أخرى.
الزالت نصوص الترجمـة اآللية احلديثة تـشكو من ضعف الدقة
واالبتعـاد عن لغتي األدب والشارع معا!هـذا يخص اللغات املعروفة
عامليـا فكيف احلـال مع اللغات الـعراقيـة غير الـعربيـة كالكـردية ؟!
وتتفوق الترجمـة احلاسوبية التي تعتمد العـنصر البشري على العقول
اإللكتـرونيــة التي فـشلـت يف احتالل مكـانـة املتـرجـم اإلنسـاني.
وتكشف األبحاث اخملـتبرية صعوبة تعامل هذه العقول مع ثنائية اللغة
 /العقل والفكـر اإلنسـانـي .والزالت معـاجلـة النـظم املعلـومـاتيـة
للتعـابيـر اجلـاهـزة ( مفـردات  ،جمل  ،حـكم وامثـال ) تـراوح يف
مكانـها ..رغم ان برامج الترجمة اللغويـة باتت رائجة اليوم جتاريا.
وتعاني هذه البرامج من األخطاء اللغوية الفاضحة .وتواجه الترجمة
احلاسـوبية بـالكرديـة مفارقـة دقة تعـدد املستـويات لتقـدمي النص من
حيث اجلوهر والتـركيب واملعاجلة السيمانتيكية وتأمني التشفير الالزم
لـلمعــاجم الـضخمــة  .ولم تعــد الطــرق اليـدويـة يف الـصيـاغـة
الـسيمـانتيكيـة اليوم مـقبولـة يف األنظـمة املعقـدة الكبيـرة .والكتـابة
بـاحلروف العربية هي الـسائدة يف أكثر املنـاطق الكردستانيـة السورانية
العراقية وااليـرانية كما أسلفنـا ،اال ان دائرة الكتابة بـالالتينية تتوسع
بأضطراد مع االنتشار التلفازي واألقمار الصناعية واألنترنيت بحكم
التأثير التركي.
سـرع تطور الـعلوم والتكنـولوجيـا واملعلومـاتية احلـديثة مـن تأثر
اآلداب االجتمـاعية والعلـوم يف العالم بـالثقافـات العاملـية السـائدة.
وكـانت هـذه اآلداب قد أصـيبت بحـمى الـثقافـة األنغلـومانـية بعـيد
احلرب العاملية الثانية مع منو االستهالك التلفازي  ،وشيوع دكتاتورية
الـشاشـة الصغـيرة  ،وهـيمنـة السـتاليت واألقمـار االصطـناعـية ،
واألنترنيـت ..وليحط السـابير األميـركي يف قامـوسية املـصطلحات
العلـمية والتجارية والصناعيـة املتداولة يف أرجاء املعمورة .وارتبطت
األنغلـومانيـة بالعجـرفة األرستـقراطيـة واملوضـة بصـرعاتـها .وهي
تنطلق أصال من اللغة  ..لكنها مهددة باختراق لغات أخرى ملواقعها
يف االنتـرنيـت ! من هنـا تبـدو األهميـة الفـائقـة للتـرجمـة اآلليـة بني
اللغات القـومية املؤلفة للـشعب العراقي الواحـد ومع لغات الشعوب
اجملاورة والـلغات العـاملية األخـرى األمر الـذي يسـتلزم الـتخلي عن
فكـرة ان اإلنكليزيـة هي لغة العـالم الوحيـدة  ،وتولي هيئـات وطنية
متخصصـة للترجمة اآلليـة  ،ومراعاة معاييـر األستخدام وليس فقط
معايير اللغة.

ربط املفـردات ببعـضها يجـري يف املستـوى الداللي الـسيمـانتيكي .
وتعطي املعاجلـة السيمانتيكية او قواعـد داللة اللغة معنى الكلمات يف
مختلف اجلمـل فيميز التحليل الداللـي بني استخدام الكلمات كفعل
او حرف او اسم  ...وحـتى بني املصـدر والظرف املكـاني والظرف
الزماني  ...الخ  .وكـذلك التمييز بني استخـدام العالمات الكتابية
 ،والتـرقيميـة كالنـقطة واخلـط املائل والفـارزة وعالمة االسـتفهام ،
وكذلك مـا بني السابقـة والالحقة  .... ،مثل ( ي –التجـريدية ،
ي –للنسبة ) يف الكردية .
ال يقل العمل القامـوسي شأنا عن األعمال القـواعدية والبالغية
واألدبـية اللغـوية  .ووجب اجلـمع بني املضمـون املعجمي التـقليدي
الوضعي واملفردات الدارجـة دون االبتذال.ويف جميع اللغات ومنها
التركمانية سلسلة مستويات هي:
•املستوى املعجمي  ،ويتعامل مع املفردات اللغوية.
•املستوى النحوي  ،ويجمع الوحدات الشكلية .
•املستوى الداللي السيمانتيكي .
تـربط املـفردات دالليـا يف املستـوى الداللي وتـطبق فيه القـواعد
التحـويلية ( ) Transformationalبعد مقـارنة املسـتويات املـناظرة
بني اللغـات التي جتـري بيـنها الـترجـمة .والـسيمـانتيـكا هـي احدى
املــركبـات الـسيـميــائيـة –عنــوان نظـم العالمـات واألشـارات (
السيميـوتيكا ) الـى جانب السـينتاكس الـذي يهتم باجلـزء القواعدي
والسمـات العامـة للجملـة  ،والبـراغمـاتيكـا التـي تهتم مبنـافع ربط
الكلمـات وتكوين جـمل مفيدة .ويـسهم التحليل الـسيميـوتيكي يف
الدراسـات السـوسيـولسـانيـة اللغـوية والـترجـمة اآللـية .وتـعرف
السيميوتيكا بـانها مجموعة النظريـات العلمية التي تدرس خصائص
نـظم العالمـات  ،واشتـقت اصال من كلـمة ( سـيميـوس )  ،وتعني
بـاليونانية " العالمـة " .وظهرت السيميوتـيكا اول ما ظهرت يف املنطق
الريـاضياتي ثم انتقلت الـى اللغويات  .وابرز علـماءها بيرس ج، .
جيمس د ، .ديوي د ، .موريس اي. .
يـضفي الـتحليل الـسميـوتيـكي ومكـونـاتـه  :السـينتـاكـسي ،
السيمـانتيكـي  ،والبراغـماتيـكي على الـدراسات الـسوسيـولسـانية
احليـوية املـطلوبـة يف التـرجمـة احلاسـوبيـة الى جـانب روابط العـبور
املفاجيء ( Ellipsis).وتشمل تقنيات التحليل الصريف إعادة الكلمة
املـشتقة إلـى جذرهـا ،أو اشتقاق جـميع الكلمـات املمكنـة من جذر
معني واستخـدام تقنـية العـناصـر احملدودة  ،Finite-Stateلـتولـيد
محوالت Transducersمحدودة احلالة ،للتحليل والتوليد الصريف
 .وتكتب النماذج عـادة باستخدام لغـات الذكاء الـصنعي  .وتعتمد
احمللالت الصرفـية على نظـرية تقول بـأنه ميكن منذجـة صرف اللغات
الـطبيعيـة ،باسـتخدام أوتـومات العـناصـر احملدودة Finite - state
automata .ويتضمـن احمللل الصريف قـواعد الصـرف ،على شكل
عالقات رياضية نظامية ،تفسّـر يف محولي عناصر محدودة ،يؤمنان
االنتقـال بني لغتني نـظاميـتني ،تسمـى األولى ،lower language
وتتـألف من كلمات اللغة األولـى مع إمكانيات تهجـئتها الصحيحة،
بيـنما تسمى الثانية  ،upper langugeووتكون من سالسل حرفية
تشير إلى اجلذر والوزن وملحقات الكلمة .ويوفر احملول االنتقال بني
السالسل احلـرفية يف اللغـتني ،فعند تـطبيق احملول يف االجتـاه األمامي
للكلمـة املدخلة ،يعـيد واحداً أو أكثـر من السالسل احلرفـية احملللة،
املنـاسبة لهـذه الكلمـة املدخلـة ،بينمـا يولـد تطبيق احملـول يف االجتاه
اخللفي علـى السلـسلة احلـرفية احملللـة ،كلمات اللغـة األولى .ومن
النمـاذج املعروفـة يف هذا املضمـار منوذج Lexicial-Functiional-
 ،Grammerالذي طوره رون كابالن ،وجون بريسنان يف منتصف
الثمانيـنيات ،والذي يقرأ جملة الدخل  ،ويـرمِّز كل سلسلة حرفية،
ثم يقطع اجلـملة قواعديـاً ،وينشئ شجرة عـناصرها ،وشجـرة البنية
الوظيـفية ،ثم شـجرة بنيـة التحويل الـوظيفيـة ،ويولـد شجرة الـبنية

•مقترحات خالصية
الترجمة احلاسوبـية الى الكردية وبالكردية صناعة ناشئة ودعمها
يتطلب االستثمـارات الالزمة  .كما يستلـزم حل االزدواجية اللغوية
واملقـاربـة بني املـوحـدة الـفصحـى واللهجــات السـائـدة يف االعالم
والتعليم واملؤسسات االقلـيمية  .ويستلزم ذلك حركـة كردية نشيطة
للتـرجمـة اي املـوقف الكـردي االيجـابـي من االبـداع يف العـالم ،
وتكـريس قواعد التـرجمة الى الكـردية على اسس احلفـاظ على نقاء
الكردية واثراءها  ، ...وتأسيس نظرية لغوية كردية ذات مستويات
صوتـية ونحويـة وداللية سيمـانتيكيـة تتعامل مع الـكمبيوتـر والبنوك
املعلـوماتية واملـصطلحات  ،واالسهام يف حل ازمـة املصطلح العلمي
وتعليم الكردية لالجانـب  ،وخوض غمار البحث العلمي كضرورة
فعالة لتعزيز مفهوم الكرد نـحو التطور اللغوي ومعرفة املعوقات التي
حتول دون تطور الكردية الفصيحة وازالة اللبس بني اللهجات وتقدمي
املعاييـر السلـيمة للـصواب واخلطـأ يف قضيـة االغالط الشـائعة وحل
مشكلة االمالء ورسـم اسماء االعالم االجنبية واملصطلحات الوافدة

49

هاوار اجلديدة

العدد 1

 .هذا املـوقف البد من جتـسيده افـرادا وحكومـة اقليميـة كردستـانية
ومجـاميع لغوية  .فـرعاية الـدولة العراقيـة وحكومة اقلـيم كردستان
املوحـدة حلركـة التـرجمـة الى الكـردية اسـاس متني لـترجـمة رحـبة
منطلقة يف جميع االجتاهات .
يفتقر الكرد الى الـصناعة املعجمية اللغـوية وهي اساس تطور ال
التـرجمة فحـسب بل ومجمل النـشاط البحـثي العلمي يف كـردستان
العراق  .ومع تـأليف القوامـيس اللغويـة يف القرن العشـرين ( كردي
_ عربـي وانكليـزي وروسي وفـرنسي واملـاني  ...الخ  ).اال ان
احلـديث هنا يدور حول تأليف و صناعة املعجم التاريخي الذي يضم
تطور دالالت االلفاظ الكردية من عـصور ما قبل امليالد حتى الوقت
احلاضـر  ....وتألـيف املعاجـم االختصـاصيـة الكرديـة يف العلوم
والفنـون واآلداب  ،وقــواميـس املعــاني  ،واملـوسـوعـات ....
فالصناعة املعجمية اللغوية اساس الترجمة اآللية .
وتدعو الـترجمة اآلليـة الى احلمايـة القانونيـة ملعداتها بـاعتبارها
وسائل تقنـية متطـورة وحديثـة توازي منجـزات االنترنـيت والتلفون
اجلوال والستاليت طابعها العام سلمي وسلبيتها بامكانية استحواذها
من لـدن ايدي خبيثة تستخدمهـا يف التجسس االستخباراتي واالبتزاز
 .... ،بيـنمـا يـسهـم تطـور االعالم املــرئي والـسمـعي يف تقـدم
الـترجمة الى ومن الكردية على قاعدة تأهيل الكوادر املناسبة وتفعيل
الهيئات االكـادميية واجملمع العلمـي الكردي وتطويـر اعمال وكاالت
االنـباء ومـواقع االنتـرنيت ودور االذاعـة والتلـفاز الـكردسـتانـية ،
واملضي قدما يف مـشروع االكادميية الكـردستانية املـؤلفة من اجملمعات
العلميـة الكردية والسريـانية والتركمانـية  ( ...اي اجملمعات العلمية
املمثلة لـلشعوب القاطنـة يف كردستان العـراق )  .كل ذلك يستنهض
حركة الترجمة وجمـعيات املترجمني والترجمة اآللية  .ولكن بشرط
تطـوير الفيدرالـية الكردستـانية واملؤسـساتية املـدنية وتفعيلـها لصالح
الـدميقراطية يف العـراق  ،وجتاوز الوضع السيـاسي الكردي من حيث
االنقـسام الفـعلي يف اجملتمع وتـواجد حكـومتني وإدارتـني (سلطتني)
وأثنني من كل نوع من املنظمات اجلماهيرية واملهنية ...الخ.
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والعـربيـة منـها ال علـى سبيل احلـصر  :الـثقافـة اجلديـدة  ،النهج ،
كوالن العربي  ....واهم دراساته يف مضمار الترجمة اآللية :
•الكـمبيـوتـر والتـرجمـة  /الثقـافـة اجلـديـدة  /العـدد / 246
19925
•املدخل الى الترجمة اآللية بالكردية  /طريق كردستان  /العدد
. 1999 / 174
•احلاسوب واللغة الكرديـة  /الفكر اجلديد  /العدد – 26 /25

2000 .

•الـكتابة السريانيـة واحلاسوب  /رديا كلدايا –الثقافة الكلدانية
 /العدد . 2001 / 6
•الـسريانية والترجمـة اآللية  /علوم انسانية –اجمللة االلكترونية
الـــشهـــريـــة ( www.uluminsania.net ( /العـــدد  / 12آب
20045
•اللغة التركـمانية والتـرجمة احلاسـوبية /علوم انـسانية –اجمللة
االلكترونيـة الشهرية ( www.uluminsania.net ( /العدد /13
آب . 2004
 3املصادر
 15هـيلبيغ هيرمان  /التحليل السينـتاكتيكي _ السيمانتيكي يف
اللغـة الطبيعيـة باستخـدام نظام _ WCFAالتحليل الـوظيفي احملكم
من النمـط اجلديد للكلمات  /مجلة احلـواسيب والذكاء االصطناعي
 /القسم (  / ) 5عدد (  / 1986 / ) 1ص ( . ) 59 _ 53
 25جيف كونكلـني  /النص الهايبري  :مدخل ودراسة  /مجلة
الكمبـيوتـر  /القسـم (  / ) 20عدد (  / 1987 / ) 9ص ( _ 17
.) 41
 35جان فـان ليسيـون  " /السيمـانتيكا والـنماذج التقلـيدية " _
مرجع يف علوم الكمبيوتر النظرية Elsevier / 1990 . /
4.مارفني مـينسكي  /املعاجلة املعلوماتيـة السيمانتيكية  /انكلترة
. 1968 /
 55كولومـاتني ن.م / .املنظومـات السيمانـتيكية املعلـوماتية /
حتت اشراف  :سميرنوفا يو.م / .موسكو . 1989 /
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دراسـاته العلميـة واملهنيـة والسـياسيـة يف اجملالت والصحف العـراقية
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مقومات وشروط تاسيس اجملتمع املدني
ندوة  -د خالد سعيد

وبهـذا الصـدد ال نريـد ان نسـتسثـنى مـؤسسـة االسرة مـن هذا
التكـوين طاملـا انها كمـؤسسـة جمعيـة تتمكن مـن القيام بهـذا الدور
الذي نعتقد انها تقـوم به ،رغم اتهامها من قبل البعض بالعجز كونها
اسيـرة ارث اجتمـاعي محـافظ ليـس من الصـعب التحـرر منه كـما
يصوره البعض.
بعـد هـذا االسـتهالل والتــوضيح نقــول ان من اهم شـروط قيـام
اجملتمع املدني الذي يتصف بأنه مجتمع يهييء االرضية اخلصبة لنظام
دميقراطي حر ،هي-:
 -1ان تقوم مـجموعـة من الهـياكل والـتظيمـات مكتـملة الـبناء
،متبـلورة االنشـطة ضمن اطـر سلميـة للحياة االجـتماعيـة يف صيغة
فعل ورد فعل.
 -2ان يكون وجود هذه التنـظيمات من فعل االفراد ومبادراتهم
وعلى اسـاس حتقيقهـا ملصلحـة جمعيـة تنبع مـن ضرورات احلـاجة
االنسانية للعمل والتضامن اجلماعي.
 -3ويف الـوقت الـذي يـؤسس فـيه مثل هـذه التنـظيمـات بهـذا
الشكل فأنهـا تأخذ طـابعا اجتمـاعيا صرفـا مما يسـمح لنا التميـز بينها
وبـني التنـظيمـات واملؤسـسات احلـكومـية الـرسميـة التي تـؤسسـها
الدولة.
 - 4ينبغي ان يـكون هنـاك نظـام اجتمـاعي واقتصـادي سليم،
متكـافل ومـستقـر نـسبيـا ،مـستفيـدا يف ذلـك من منجـزات العلم و
التكنـولوجيا لغرض تسخيرهـا لصالح حتسني ظروف افراد اجملتمع يف
تنمية وتطويـر بنى اجملتمع التحتـية والتغلب على مشـاكله االقتصادية
واالجتماعية خصوصاً املتعلقه باالمية والفقر.
 -5يـتوقف قيـام اجملتمع الـدني على تـوفير مـناخ سيـاسي سليم
وصحي يساعد على نحـو التيارات واحلركات االجتماعية الوطنية ،
وتنـشيط حركة قيـام التنظيمات الـتي تعبر عن مصاحلهـا اخملتلفة بعيدا
عن املشاحنـات والهزات االجتماعيـة او السياسية الـتي تقوض بنيان
الدولة االجتماعي وكيانها السياسي.
 -6وكذلك فـأن قيامه منـوط بطبيعة تـوجهات النظـام السياسي
ومدى استعداده واحترامه على منح االفـراد هامشاً من احلرية يسمح
لهم باحلركة والنشاط بعيدا عن الرقابة املباشرة ألجهزته.
 -7ان تتحول التنظيمات والهياكل االجتماعية التي تنشا يف ظل
اجملتمع املدني الى بنية مؤسسـة باطرها القانون ويحمي اداءه ،بحيث
تتمـتع بالـشرعـية والغـرض من اجل ادائهـا لوظـائفهـا االجتـماعـية
والوطنية جنباً الى جنب مع مـؤسسات الدولة االخرى دون ان يفسر
ذلك جتاوزا على حقوق االخيرة.
 -8ومـن ثم ان تتمـتع هذه املـؤسسـات االجتـماعـية بـأستقالل
االرادة وان التقع  ،يف تـوجـيه تصـرفـاتهـا وسلـوكهـا  ،حتت تـأثيـر
السلطه احلاكمة بأي شكل من االشكال  ،وان التتمكن هذه السلطة
احتوائها او النيل من سياساتها وبرامجها خلدمة اهدافها الضيقة هي.
واال فـأنها سوف تتحـول الى مجرد كيـانات جامـدة وهامشيـة فارغة
من محـتواها ومضمونها االجتماعـي التخدم سوى مصالح املؤسسة
السياسية العليا املتمثله بالدولة  ،بعيدة عن اجملتمع وهمومه.

يبدو ان احـدى خصائـص ومميزات اجملـتمعات الـدميقراطـية هي
انتشار ظاهرة اجملتمع املدني فيها .هل يعني هذا انها ظاهرة دميقراطية
حصراً؟
نكاد ان جنزم بأن ظـاهرة اجملتمع املدني باملفـهوم الذي نتناوله هنا
هي ظاهـرة دميقراطية خـالصة حقاً .ففي غـير اجملتمعات الـدميقراطية
النشهـد وجود مثل هذه الظاهرة وبنفس االريحية واحلدة من النشاط
 ،مثلمـا ان من غير املمكن للـدميقراطية ان تنهـض وتسود يف مجتمع
معني من دون منو وانتشار مؤسسات اجملتمع املدني فيه.
قبل ان احتدث عـن مقترحات وشروط بنـاء مجتمع مدني ما ،علي
ان اوضح املفهـوم نفسه .ان فهمنا ملوضـوع اجملتمع املدني هو كاألتي
 -:يدخل ضمن مفهوم اجملـتمع املدني كل التنظيمـات غير احلكومية
التي متأل اجملال العام أو الفضاء املمتد بني الفرد والدولة على املستوى
الـوطني او بني االفراد ضمـن مجتمعاتهم الـوطنية واحلكـومات على
املستوى اخلـارجي  ،وتنشأ بـاالرادة احلرة ألصحابهـا من اجل قضية
او مصـلحة معـنية  ،او لـلتعبيـر عن مشـاعر وتـطلعات أفـرادها ،او
ألتخاذ مـواقف وسياسـات جماعيـة ،ملتزمـة يف ذلك بقيم ومعـايير
االحترام والتـراضي اجلمعي املتبادل والتـسامح واالرادة احلرة للتنوع
واالختالف.
كمـا تالحـظون هـذا التعـريف املبـسط انـه يركـز علـى مفهـوم معني
للمجتمع املـدني يشدد علـى العالقة بني الفرد والـدولة ،ميأل الفضاء
املمتد بينها بكـياناته ومؤسساته االجتماعـية وكذلك نشاطه وفعالياته
التي تصب لـصالح الفـرد اوال وحتفظ دميومـة العالقة بيـنهما سـلمية
ومعافى ثانيا.
والسـبب يف تبنـي رأي كهذا يحـمل اجملتمع املـدني مسـؤولية تـوسط
العالقة بني الدولة وافرادها بـشكل خاص ،هو ان الدولة حينما تنشأ
فأنها تـوجه انشطتـها السلطـوية نحو االفـراد املكونني جملـتمعها حيث
بكـونهم املعنـيون ،وكـذلك بصفـاتهم كـأعضـاء يف اجملتـمع فسلـطة
الدولةهـي ازاء افرادها بشكل مبـاشر ،وبذلك تنشـأ عالقة يف نوع ما
بني الطـرفني مبـاشرة  ،ولكـنها عالقـة تضـحية غـير متـوازنة بـسبب
تأرحجها لصالح الطرف األقوى وهو الدولة .
ومن اجل التخفيف من وطأة هذه العالقة على الطرف االضعف ،
واألبقاء على توازنها النسبي  ،وبقية املدن غلواء سلطة الدولة عندما
متارس احيانا عنفا وأرهـابا ( يف حاله النظم الدكـتاتورية) يخرجها يف
دائرة االهـداف املرسومـة لها ،يـنبغي انذاك تـوفير قـنوات اجتمـاعية
معنيـة تتمكن من احتـواء حجم الصدمـة التي حتدثـها السلطـة بقوتها
علـى الفرد ( حينـما يتجه الـنظام نحـو الدميقـراطية)  ،فتـؤدي بذلك
مهمتني يف أن واحـد تكون مبثـابة ما يـشبه صمام االمـان ازاء الضغط
االتي عـن السلطة بـاختصاص هـذا الضغط .ويف نفس الـوقت فأنها
ستكون مبثابة النافذة التي يطل من خاللها كل منهما على االخر.
ويف ضـوء هذا التحليل لـطبيعة عمل اجملتـمع املدني ،فأننـانرى بأن
جميع حكومـات اجملتمع ذات الصفه اجلمعـية واملبادرة الـذاتية والتي
تنـشأ من اجل الفـرد وتخدم مصـاحله تدخل ضمن تكـوينات اجملتمع
املدني يكون بأمكانها خدمة العملية السياسية وفق التحليل السابق.
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 -9واذا مـا متكـنت مــؤسسـاته يف احملــافظـة علـى هــذا الطـابع
واالستقـاللي فأنهـا سوف تـنقل انذاك الـى لعب دور الوسـيط الذي
ينظم العالقة بني الفـرد والدولة ويضبط أليـاتها وفق نسق معني يقدم
متى تـطلب املصلحـة الوطنيـة ذلك  .فهي تتحـول بهذا الـشكل الى
وسائل وطنيـة جماهيـرية لتنـشيط الفعـاليات الـسياسيـة احلرة داخل
اجملتمع  ،وقنوات يتم خاللها حتريك مطالب املواطنني وعرضها على
احلكومة  ،واداة للضغط على سياساتها وقراراتها.
 -10وهكـذا فـأن من متـطلبـات عمل اجملـتمع املـدني ان يقـوم
بوظـيفته االجتـماعـية كـأداة لتـحقيق النهـوض السـياسـي لألمة وال
يتحقق ذلك اال عـندمـا يكون هـناك اميـان راسخ باالخـتالف وتعدد
الـرأي ،وقـدرة علــى ابتكـار بـنيـةتنـظيـميـة يـتم مبــوجبهـا تـداول
املسـؤوليات والـسلطة سلـميا بعيـدا عن اللجوء الـى العنف واالكراه
غير الشرعيني.
 -11ومن ثم فـأن من شروط قيـام اجملتمع الدنـي قيام شكل من
اشكـال النـظام الـقانـوني يف الـدولة يـكون قـادرا بحق علـى كفـالة
احلقوق وتـنظيـم الواجـبات وصـونهمـا فعليـا  ،بعيـدا عن استـبداد
الدولة وظلمها او ظلم اجلماعات والفئات املتنفذة.
وبـذلك فـأن غيـاب القـانـون او تغـييب دوره وعـدم احتـرام اهـميته

شباط
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ومركـزه ضمن النـظام االجتـماعي العـام سوف يـفقد اجملتـمع املدني
فعاليـته ،ومن خالله يصاب النظام الدميقراطي الذي ينبغي ان ينهض
معه ،بالشلل واجلمود.
 -12وينبغـي ان نشيـر هنـا الى ان مـن متطلـبات تكـون مجتمع
مدني نـاجح وفعال ،مـشفوع بثـقافة مـدنية ووعـي جماهيـري معباء
بقيم اخلير والعدل واملساواة والسلم ونكران الذات.
 -13وأخيـرا فأن هـذا كله يحتـاج الى تنـشيط عملـيات التـربية
الـوطنية والـتنشئه االجـتماعيـة السيـاسية الـتي تسهم يف مـد االجيال
الالحقه يف اجملتمع بثقـافة خاصـة مبنية علـى القيم انفة الـذكر ،تربي
لـدى االنسـان االعتدادبـالنفس والـشخصيـة وتدفـعه الى نبـذ الظلم
واالستبداد.
وهذه مهمـة متكاملة ينبغي ان تساهـم فيها الدولة واجملتمع وان كانت
مؤسسات اجملتمع املدني تتحمل السقط االكبر من مسؤوليتها.
 ·استاذ العلوم السياسـية يف جامعة صالح الدين –اربيل–كردستان العراق
·اقيمـت الندوة يف رابطـة كاوا للثقـافة الكـردية يف -30:
11 - 2004
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احلركة السياسية
للرتكمان يف كردستان العراق
ندوة السياسي الرتكماني د سيف الدين دامرجي

التركـمان يف العراق وانضمت الى اجلبهة الوطنية الدميقراطية واقامت
معسكرات يف كردستان العراق ( )1981وحملت هذه املنظمة عنوان
سيـاسي لتـركمـان العـراق ومن اسـماء الـبارزيـن ( عزالـدين قـوجه
وحـسن اوزمن و د.محمد سعيد كتـان ود .فاضل دميرجي ومحمد
طوزلو  .....واخرين سنة  1996اعتقل من قبل النظام واعدم .
 1992/10/1افـتتح اول مقر حلزب االحتاد التركماني يف اربيل
منطقة تيراوه يف احلقيقة اعلن اعالمية حزب االحتاد التركماني العراق
يف قبرص ولكن يف سنة  1997يف جريدة نقطة يف انقره مت االتفاق مع
نخبه من الوطـنني التركمان بعدم ربط سياسـة التركمان الى اخملابرات
التـركية حيـث اقر اجلميع وفـتح اول مقر له يف اربيل ولكـن اخملابرات
التركية م.س –اواجلنـدرمة ارسلوا عناصرهم الى اربيل وتغير مسار
احلزب وجرى استفـزاز القيادة السياسية الـكردية ساءت عالقاتها مع
احلكـومة التـركية ولكـن لم يستقـروا حيث انشق قـسم منهم وقـاموا
بشكيل حـزب تركمن اللي يف سنة – 1994وحـدثت معركة االقتتال
الــداخلي بني PUKو PDKوعـملت بعـض العنـاصـر االنتهـازيـة
ملصاحلهم اخلاصـة استغل اسم احلزب فترة وعملـوا انشقاق اخر ولم
ينجح وبدعـم من احد االحزاب الكـردية وبذلك غيـروا اسمهم الى
اسـم حزب الشعب التركماني وبدعم من PUKويف سنة  1995بعد
مـا تأكـد الوطنيـون التركمـان من النهج اخلـاطئ للجبهـة التركمـانية
انشق عنها حزب االنقاذ القومـي التركماني واعلن عن تشكيله وبعد
سنة اعلن عن تشكيل احلزب الدميقراطي التركماني الكردستاني.
ويف كـركوك تشكـل حزب الشروق الـتركماني ،ولـم يقف بهذا احلد
حتى افتتـح مراكز ثقافيـة وجمعية ثقافـية تركمانـية وبدعم سخي من
قبل حكومة اقليم كردستان وحيث استطاع ثمانية احزاب وجمعيات
بتـشكيل التجـمع الوطنـي التركمـاني ولديهـا فروع يف تلعفـر والتون
كوبري وكركوك واملقر الرئيسي يف اربيل.
ولدى التجـمع اعضاء يف اجمللس الـوطني العراقي ويف الـوزاره توجد
حقيبة وزارية ويف املـرحلة االخيره هنـالك قائمة مـوحدة مع الالئحة
الكردستانية املوحدة لالحزاب والشخصيات الوطنية التركمانية.
ومن املالحـظ ان هنـاك تعـاون وثـيق بني الكـرد والتـركمـان يف
كردستان العراق وبضمنها كركوك واملناطق الغير خاضعة الى سيطرة
اقليم كردستان والتي تدار من قبل احلكومـة املركزية املنا الوحيد هو
انضمام كركـوك الى كردستان الفدرالي ليتمتع شعبنا باالمن واالمان
كما يتمتع بها شعب كردستان بجميع قومياته واطيافه.
اما بخصوص كركوك:
فنحن الوطـنيون التـركمان النقبـل ان يتجزاء التـركمان الـى قسمني
حيث نـرى من مصاحلنـا ان يكون تلعفر الـى التون كوبـري وكركوك
وطوز الى مندلي وخانقني ضمن جغرافية اقليم كردستان حتى يتمتع
شعبنايف هذه الرقعـة اجلغرافية والتي تسمى كـردستان بحريته الكاملة

 -1قبل االنتفاضة الربيعية 1991
نستطيع ان نقسم التـركمان الى عدة توجهات  -التركمان الوطنيون
–الذيـن يؤمنـون باراضهـم وشعبهم وتعـايشهم االخـوي مع الكرد
والعـرب واالشور والكلدان بدون تفرقـة ومتييز قسم منهم تفاعل مع
احلـركات السيـاسية الكـردستانيـة ضد االنظمـة املتعاقبـة على العراق
والتي كـانت تـنتهك حقـوق القومـيات االخـرى وتتصـرف بعقلـية
شوفينية استعالئيةجتاه القوميات االخرى.
ولقد اقتنعت نخبة من الوطنيني التركمان بان تعاونهم وتكاتفهم
مع الكـرد واالشـور والكلـدان واملقـيمني يف كـردستـان هـو املفتـاح
للحصول علـى احلقوق القوميـة اسوة مبعاناة وظـروف هذه الشعوب
والقوميات حتت ظل حكم البعث  .وقد توجه الشباب التركمان الى
الثورة الكوردية حيث عندمـا قامت االنتفاضة الربيعية  1991التحق
مجـاميـع من التـركمـان وتفـاعلـوا مع الثـوار االكـراد لقلع اجلـذور
الدكتاتورية وبعد حترير كردستان من النظام البائد فقد وجد التركمان
املـناضـلون الـفراغ الـسيـاسي وبعـد لقـاء ات مع قـادة الكـورد حيث
قـدمت النصـائح الى التـركمان حـول تشـكيل حزب تـركمانـي كما
حـدث يف السليمـانية مع االحتـاد الوطني الـكردستانـي .حيث ساهم
جنم الدين صويف –كان سكرتير احلزب  -وجنم الدين عثمان والسيد
وليد شركة  -مسؤول عسكري  -وعدد من املناضلني.
النقطة الثانية:
بعـد حتـريـر كـردستـان يف سنــة  1991ارسلت احلكـومـة التـركيـة
مجـموعـة من التـركمـان الذيـن كانـوا يتـعامـلون مـع دائرة الـشرق
االوسط يف وزارة اخلـارجيـة التـركيـة وقـامـت بفتح مقـر يف شقالوة
حيث قـدم الكـرد الـدعم املـادي واملعنـوي لهــا وحيث اعلـنت عن
احلزب الوطني التركماني.
مالحظة :بـتأريخ  9تشـرين االول  1959تشكلـت اول جمعية
ثـقافة اجـتماعيـة لتركمـان العراق يف تـركيا حـيث كانت تقـوم بتقدمي
النشاطات السياسية والثقافية لغاية تأسيس احلزب الوطني التركماني
. 1988
ويف عـام  1991تـأسـست يف العـاصمـة الـسـوريـة دمـشق االحتـاد
االسالمي التركماني برئاسة السيد عباس البياتي.
مت السمـاح بتـأسيـس نادي االخـاء التـركمـاني يف  1960 /7يف
بغداد ويف  23كـانون الثاني  1961مت الـسماح باصـدار مجلة االخاء
التي كـان لها االثـر البـالغ من الـناحـيتني الفكـرية والـثقافـية يف سـنة
 1977بعـد وصول حزب البعث الى مقالـيد احلكم ثم اقصاء اعضاء
النــادي ثم القــاء القبـض علــى رئيــس النـادي الــزعيـم عبـداهلل
عبدالرحمن والذي مت اعدامة يف سنة  1980من قبل نظام احلكم ويف
سنة  1980وكرد فعل لالعدامات التي نفذت يف حق رئيس واعضاء
نـادي االخاء الـتركـمانـي مت تشكـيل منظـمة الـوطنيـني الدميقـراطني
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ورغـم مؤمـرات احلاقـدين عـلى وحـدة شملنـا ووحدتـنا مـن دولة
اقليمية معيـنة التي تريد احملـافظة على امنهـا القومي واستغالل وجود
التركمـان وجعله جسراً لتـمرير مخطـطات ومصالح دولـتها وليست
مصلحة التركمان.
ولقـد احسن التـركمان الـوطنيون يف قـرارهم الوطنـي ولذا نرى
التحاق كثير من التـركمان با املسيـرة الوطنية حيث كـانوا يف مايسمى
اجلبهـة التركمـانية ولكن يـوماً بعد يـوم يتركـون صفوفهـا ويلتحقون
باالصفوف الوطنية
ويجب ان الننسى:
 وجود احزاب طائفيه كحزب الوفاء التركماني حيث يتلقىالـدعم املـادي واملعنـوي من اجمللـس االعلـى للثـورة االسالميـة يف
العراق.
 وحـزب االحتاد االسالمي الـتركمـاني يأخـذ دعمه املاديواملعنوي من حزب الدعوة.

شباط
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ويؤمن بـالتأخـي القومي ويـرى بان حتقـيق طموحـات التركـمان يتم
بالتعاون مع الكرد لتحقيق الغد املشرق.
 -2مـا يسمـى باجلـبهة الـتركـمانـية املـرتبـطة بـدائرة الـشرق
االوسط يف وزارة اخلـارجية التـركية هـنالك مجمـوعة من التـركمان
حيث التـزموا بـالتعاقـد مع تركيـا ويرون بـان مصالح الـتركمـان تتم
حتقيقها مبسـاعدات تركيـا غير مقتنعـني بان تركيه تـريد احملافـظة على
امـنها القـومي بواسـطة استـعمال الـتركمـان كورقـة ضد طمـوحات
الـشعب الكـردي والكـردستـانـي وفقط الثــارة الشعـارات القـوميـة
والطـائفية واي شيئ يـقف امام طموح الـشعب الكردي ومع االسف
الشديد هنالـك عناصر مساعـدة ومصالح مادية استغـلت قسما كبيرا
من التركمان يف اربيل.
 -3احلركات االسالمية املتمثلة باالشيعة التركمان
-4حزب االحتاد االسالمي التركماني (حزب الدعوة).
-5حركة الوفاء -اجمللس االعلى.
-6حزب العدالة واالنقاذ وفيه مجموعات ارهابية.

مالحظات:
التركمان وحركاتها السياسية تنقسم الى مايلي:
 -1التركمان الوطنيون واملتمثلـون بالنهج الوطني التركماني
حيث يعمل جنبا الى جنب مع القوى واحلركات الوطنية الكردستانية

*  -اقـيمت الندوة يف رابـطة كاوا للـثقافة الـكردية يف – 1 -4 :
2005
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برنامج التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
التجمع منظمة إنسانية غري حكومية
املشاركة والتالقح العربي الكردي ومع القوميات األخرى .

 .1يعترب لتجمع العربي لنـصرة القضية الكردية إطارا للتشاور
وتنـسيق املواقـف بني املثقفني العـرب بغض النـظر عن االنـتماء
الديين واالجتاه الفكري والسياسي ,على قاعدة العمل املشرتك من
أجل االنتـصار لقضـية اإلنسـان وحقوقه مـتجسدة يف حقـوق الشعب
الكـردي العادلـة واملشروعـة ومبا يعـزز ويدعم بنـاء اجملتمعات
الدميقراطية.

 .6يعمل التجمع العـربي لنصرة القـضية الكرديـة على اختيار
ما هو مناسب عمليـا من اخلطوات ,لدعم املواقع العراقية اليت تعرب
وجتسد وتنسجم يف توجهاتها العامة مع حقوق اإلنسان وحقوق الكرد
مبا يساعد على فعالية دور هذه املواقع يف إشاعة الثقافة اإلنسانية
على شبكة االنرتنيت.

 .2العمل واالنـتسـاب يف الـتجمع العـربي لـنصـرة القـضيـة
الكردية غري مشروط سوى إبداء احلرص على نشر الوعي اإلنساني
واإلخـاء واملساواة بني القوميات ورفض العنف يف حل املعضالت ومبا
يساهم يف إيصال الصـوت العربي املتضامن مع قضية وحقوق الشعب
الكردي وإشـاعة احلـوار بني خمتلف وجهـات النظـر حول خمتلف
اإلشكاليات الثقافية واالجتمـاعية والسياسية مبا يف ذلك إمكانية
بروز الـتباين واالختالف على صعيد املـواقف السياسية ,اليت يفرتض
أن يتم التعامل معها وفق أسس حضارية.

 .7تضم اهليئة املؤسـسة األمساء اخلمسة املـنشورة ضمن البيان
التأسيسي للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية إىل حني انتخاب
اهليئة املشـرفة .ويكون كل من السيد القاضي زهري كاظم عبود
والسيد تيسري اآللوسي حلقة الوصل إىل حني إجراء االنتخابات.
 .8التجمع العربي لـنصرة القضيـة الكردية يعـمل على ضمان
انتخـاب من ميـثل التجـمع يف اجتمـاعات االحتـادات والتجمـعات
والندوات الـسياسية والـثقافية علـى الصعيديـن الكردي والعربي
والدولي.

 .3يسعى التـجمع إىل املساهمة يف تعزيـز حركة حترر الكرد
من قيود الذل والعبودية اليت تعمل بعض النظم السياسية الشوفينية
على فرضها عليهم وانتزع هويتهم القومية والثقافية .ويتبنى التجمع
حق اإلنـسان الكـردي املشـروع يف التمتـع حبياة إنـسانيـة حرة
وكرمية ,كما يتبنى اخليار السياسي الذي جيمع عليه كل جزء من
أجـزاء كردستان اليت تـوزعت عليها األمة الكـردية ,والتعاون يف
سبيل نشر ثقـافة االعرتاف املتبادل وحق اآلخـر يف االختيار وتعزيز
أواصر احملبة والتسامح واألخوة .

 .9ويـشرف على متـابعة نشـاطات وعمل التجمع العـربي لنصرة
القضية الكـردية ,فريق عـمل من مخسة زمـالء (الرئيس واألمني
العام وأمني الصندوق وعضـوين آخرين) عرب شبكة اإلنرتنيت خالل
األشهر الثالثة الـقادمة .تتحمل اهليئـة املؤسسة مسـؤولية تنظيم
االنتخـابات عرب اإلنرتنيـت ,وجيري انتخابهم عـرب التصويت العلين
علـى شبكـة االنرتنيت ,مع حق مجـيع الزمالء املـنتسبـني ترشيح
أنفسهم .جيري انتخاب اهليئة املشرفة دوريا كل عام.

 .4يعمل التجمع العـربي لنصرة القـضية الكرديـة على اختيار
اخلطـوات العمليـة املنـاسبـة من أجل الـتعريـف حبقوق الـشعب
الكـردي املشروعة ومبـا يعزز ويساهم يف نـضال الشعب الكردي
من خالل املـساهمات الثقافية والـسياسية واألدبية واإلصدارات اليت
يساهم بها األعضاء .

 .10بعـد انتهـاء عمليـة التـصويـت ,يكون أحـد أعضـاء فريق
العمل الـذي حصل على أكـثر عدد من األًصـوات الناطق اإلعالمي
باسم التجمع ,ومبا يسهل عملية النشاط اإلعالمي للتجمع .
 .11يعمل التجمع العـربي لنصرة القـضية الكرديـة على تأمني
احلصول على الدعم
املـالي املطـلوب وغري املـشروط من املـؤسسـات السيـاسية
واإلنسانية والثقافية.

 .5يعمل التـجمع العربي لنـصرة القضيـة الكردية علـى التواصل
والتنـسيق مع التنـظيمات الـسياسـية واإلنسـانية ومجعـيات الصـداقة
العربـية والكردية والقوميات األخـرى يف العراق ,بهدف توسيع أطر
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الربنامج االنتخابي لقائمة التحالف الكردستاني
الـدولة ،والـنهوض بهـا يف كافـة اجملاالت االجتـماعيـةواالقتصـادية
والسياسية والثقافية ،مبا يليق مبكانتها يف اجملتمع العراقي اجلديد.
 -13ضـمان حقوق الطفل يف جيمع اجملاالت الـصحية والتربوية
وتوفير الـرعاية الالزمـة واحلماية الـضرورية له مبـوجب مواثيق االمم
املتحدة.
 -14االهـتمام بالشباب وتوفير الـرعاية الالزمة لضمان تقدمهم
يف اجملتمع وتنمية طاقاتهم.
 -15الـعمل من اجل حتسني املعيشي جلمـيع ابناء العراقي بشكل
يضمن الرفاهية والعيش الكرمي.
 -16تقسيـم الثروة وفق اسس عـادلة بحيث تـتناسب مع حجم
سكان االقاليم.
 -17العـمل علــى اقــرار مـشــروع ألعــادة اعمــار العــراق،
وخـصوصاً املنـاطق املتضررة جـراء احلروب والسـياسات التـعسفية
للنظام السابق.
 -18اقرار مـشروع العـمار املـناطـق املتضـررة جراء االعـمال
االرهابية وتعويض املواطنني فيها.
-19اقـرار خطـة شـاملـة للتـنميـة تتـضمـن النهـوض بـالـواقع
االقتصـادي واالجتمـاعي واتاحـة فرص العـمل واالستثمـار جلميع
املواطنني ومكافحة البطالة.
 -20اتباع سيـاسة اقتـصادية صـائبة علـى اساس اقتـصاد وعدم
االستثمار الـوطني وتوفيـر الضمانـات الالزمة للنهوض بـالقطاعات
الزراعية والصناعية والتجارية.
 -21مكـافحة الفساد االداري واملالي واتباع الـشفافية على كافة
االصعدة.
 -22اعداد خـطة واقـرار ميـزانيـة ملعاجلـة ازمة الـسكن يف كـافة
انحاء العراق.
 -23توفير اخلـدمات االساسية جلميع مواطني العراق ،وخاصة
خدمات املاء والكهرباء والوقود ،وتطوير نظام االتصاالت.
 -24العمل على اقـرار خطة للضمان االجـتماعي تتضمن دعم
تكوين االسرة وتوفير الرعاية االجتماعية املناسبة لها.
 -25اصالح الـنظـام التـربـوي والتعلـيمي ،وعـدم اجلـامعـات
واملعاهد واملدارس ومراكز البحوث العملية يف كافة انحاء العراق.
 -26النهوض بالقطاع الصحي وتوفـير الرعاية الصحية الشاملة
ألبناء الشعب العراقي.

بعـد حترير العراق من النـظام الدكتاتوري وبـدء مرحلة جدية من
احلياة الـسياسيـة واالجتماعيـة للعراقيني بكـافة قوميـاتهم و اطيافهم
الـدينية واملـذهبية والـسياسيـة ،وبعد ان قطعت العـملية السـياسية يف
العـراق اشواطاً الى االمـام ،على طريـق بناء نظام سـياسي دميقراطي
وطني يحـترم حـقوق االنـسان ويـؤمن بـالتعـددية ويـعمل من اجل
ارسـاء اسس اجملتـمع املدني وتـرسيخ اآلخي والتعـايش الـسلمي بني
كافة مكونات الشعب العراقي ،عبر انتخابات دميقراطية نزهة يشارك
فيها ابناء الشعب العراقي وقواه السياسية ،حتت اشراف االمم املتحدة
واملنظمـات الدولية اخملـتصة الستكمـال عملية استعـادة السيادة ومن
اجل حتقيق االهـداف والقيم املـذكورة ،تـشارك (قـائمـة التحـالف
الكــردستـانـي) التـي تضـم جتمعـاً للقـوى واالحـزاب الـسيــاسيـة
الكردستـانية االسـاسية يف هـذه االنتخابـات ببرنـامج يضم االهداف
الرئيسية التالية:
 -1اقرار دسـتور دائم وفقاً ملبـدأ التوافق ،يضمن اقـامة نظام
فـدرالي تعـددي دميقـراطي ،علـى اسـاس االحتـاد االخـتيـاري بني
مكونـات الشعب العـراقي ،ومبـدأ الفصل بـني السلطـات ،وتداول
السلطة بالطرق السلمية وعن طريق انتخابات حرة مباشرة.
 -2اقرار احلقوق املشـروعة للشعب الكـردي وتثبيت املبادئ
االسـاسية الـواردة يف قانـون ادارة الدولـة العراقيـة الصادر يف /3/8
 2004بهذا اخلصوص.
 -3اقرار احلـقوق الـقومـية والـسيـاسيـة والثـقافـية والـدينـية
للتـركمـان والـشعب (االشـوري الكلـداني الـسـريـانـي ) واالرمن
واأليـزيديني والشبك والـكاكائيني والصـابئة وكافة مـكونات الشعب
العراقي.
 -4تـرسيخ ونشـر مبدأ وثقـافة التـسامح الـديني والسـياسي
والـتعايـش االخوي بـني جميع مكـونات واطـياف الـشعب العـراقي
واحترام التعـددية السياسـية والقومية واملـذهبية والثقافـية جلميع ابناء
الشعب.
 -5الغـاء كافة القرارات والقوانني اجلائرة للنظام البائد وازالة
آثارها ،من الترعيب والتهجير واحلجز والنفي وغيرها.
 -6اقرار احلـقوق والتعويضـات جلميع الضحايـا واملتضررين
من حمالت االبـادة اجلمـاعيـة وعمليـات االنفـال الـسيئـة الـصيت
وضحـايا القـصف الكيمـياوي وعملـيات التهـجير القـسري وتـدمير
املدن والقرى ومناطق االهوار.
 -7االهتـمام بـعوائـل الشهـداء واملعـوقني وتـوفيـر الرعـاية
الالزمة لهم.
 -8مكـافحـة االرهــاب والعنف بكـافـة اشكـاله وأســاليبه،
والعمل على اجتثاث جذوره وآثاره داخل اجملتمع العراقي.
 -9العمل من اجل تـرسيخ وتنمية قيم اجملتمع املدني ،وازالة
كل مظـاهر الـتعصب الـديني والقـومي والطـائفي واحـترام مـبادئ
حقوق االنسان وسيادة القانون.
 -10بنـاء عالقات وطـيدة مـع دول اجلوار علـى اساس مـبادئ
احتـرام الـسيـادة وعـدم التــدخل واملصـالح املـشتـركـة ومحـاربـة
االرهاب.
 -11اقرار حـرية الـرأي والتعبـير والـصحافـة والنـشر واحـترام
العقائد.
 -12دعم قضايا املرأة ورفع نسبة مشاركتها يف جميع مؤسسات

قائمة التحالف الكردستاني
االحتاد الوطين الكردستاني
االحتاد االسالمي الكردستاني
االحزاب والقوى السياسية ( الكلدانية االشورية السريانية)
احلزب االشرتاكي الدميقراطي الكردستاني
االحتاد القومي الدميقراطي الكردستاني
احلزب الدميقراطي الكردستاني
احلزب الشيوعي الكردستاني
االحزاب والشخصيات السياسية الرتكمانية
حزب كادحي كردستان
حركة فالحي ومضطهدي كردستان
شخصيات عربية مستقلة.
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الربنامج االنتخابي
للقائمة الوطنية الدميقراطية الكوردستانية
تعزيـز و تطـوير مبـادئ اجملتمـع املدني و تـوسيع اسـس املشـاركة
السياسية يف كوردستان .
 -11التطوير و التنمية بصورة اكبر يف مجاالت التعبير و الطبع و
النشر و املؤسسات االعالمية و دعم و
مساندة املراكز و املؤسسات و الشركات االهلية .
-12تطـوير و حتـسني االهتـمامـات الثقـافيـة و الفنيـة و دعم و
مساندة االبداع العلمي و الفني و االدبي و
الثقايف و  ...الخ .
 -13تـوحيد و تـنظيم قـوة بيشمـركة كـوردستان كـقوة نظـامية
معاصرة و تامني احتياجات هذه القوة .
 -14االهتمام بـالبيشمركة العرقـاء و حتسني اوضاعهم املعاشية
و احلياتية .
 -15حتـسني االوضاع املعـاشية و احليـاتية للمـواطنني من خالل
االستفادة العلمية من استخدام ثروات
كوردستـان و تاسيس املشاريع االستراتيجية وكذلك التوزيع العادل
للواردات و املشاريع يف كوردستان
بصـورة تلغي احلـاجة وتـامني فـرص العمل و االنتـاج للمـواطنني
بالتساوي .
 -16زيادة رواتب املوظفني و املتقاعدين و بخاصة ذوي الدخل
احملدود وذلك لتحقيق العدالة
االجتماعية .
-17االهتمـام بعوائل الـشهداء و املعـوقني وعمليـات االنفال و
ضحايا اسلحة االبادة اجلماعية و الالجئني و
السجـناء و تعـويض جمـيع املتضـررين من نـتائج سـياسـات التميـيز
العنصري للنظام البعثي البائد .
 -18تطويـر وتنميـة و تعزيـز اجملتمع الـكوردستـاني يف مختلف
اجملاالت و املستويات و بخاصة من جهة
االعـمار و الـبنيـة االقتـصاديـة بصـورة تتالئـم مع الظـروف احلالـية
للعالم.
 -19وضع بـرنـامج سـريع و رئيـسي ملعـاجلــة مشـاكل امليـاه و
الكهرباء و احملروقات يف اقليم كوردستان و
تخصيص امليزانية الضرورية .
 -20وضع بـرنــامج متكـامل ملعـاجلـة مـشكلـة الـسكن جلـميع
الشرائح و الفئات من ذوي املوارد و الدخل
احملدود و بخاصة الشباب .
 -21تطويـر القطاع الـزراعي و االهتمـام بالقـرى و اجملمعات و
رفع املستوى املعاشي و احلياتي لفالحي
كوردستان و تقـدمي جميع انواع اخلدمـات بصورة حتد قـدر املستطاع
من التمييز بني القرى و املدن.
-22اجراء االصالحات يف مجـاالت التربيـة و التعليم و تـطوير
اجلامعات و التعليم العالي تبعا للظروف
املعاصرة و العلمية .
 -23محـاولـة رفع نـسبـة مـشـاركـة املـراة يف جـميع اجملـاالت
السياسية و االقتصادية و االجتماعية و التراثية

بعد سقـوط النظام الدكتاتوري البعثي و بـداية مرحلة بناء الدولة
العراقيـة  ،يستعد شعب كوردستان بارادة مـوحدة و مشتركة لضمان
حقـوقه الـطبيعـية و املـشروعـة و التـي ناضـل يف سبيلهـا علـى مدى
تاريخه و تاريخ العراق  ،يـستعد اليوم للمشاركة و خوض انتخابات
املرحلة الثـانية لبـرملان كوردستـان  ..والجل هذه الغايـة فان معظم
القوى الرئيسة و االطراف و الشكـيالت السياسية و القومية و الدينية
الكـوردستـانيـة قد تـوحدت يف ظل قـائمـة باسـم ( القائـمة الـوطنـية
الدميقراطيـة الكوردستانيـة ) لتشارك من خاللهـا يف تلك االنتخابات
ولتناضل بجميع طاقاتها من اجل استحصال الالهداق التالية :
 -1العمل من اجل تـرسيخ النظام الفدرالـي يف الدستور الدائم
للعراق على اساس االحتاد االختياري
للشعوب العراقية كتجسيد حلق تقرير املصير يف هذه املرحلة .
 -2توحـيد ادارتي حكـومة االقلـيم و حمايـة مكتسـبات شعب
كوردستان و يف مقدمتها ابقاء اقليم
كوردستـان موحدا بجميع مؤسـساته الرئيسيـة و التي تضم ( برملان
كوردستان و حكومة اقليم
كوردستان و السلطة القضائية و قوات بيشمةركة كوردستان ) .
 -3العمل من اجل اعادة كركوك و خانقني و شنكال و مخمور
و جميع املدن و النواحي املعربة و التي
مت حتريرها بعد عملية حترير العراق الى احضان اقليم كوردستان .
 -4حتـديـد و تــرسيخ احلـدود اجلغــرافيـة القلـيم كــوردستـان
باالعتماد على احلقائق التاريخية و السياسية و
اجلغرافية .
 -5ترسيخ مـبادئ فصل السلـطات و سيادة القـانون و االنتقال
السلمي للسلطة و استقالل القضاء .
 -6احتـرام خصـوصيـة املتـجمع الكـوردستـانـي يف التعـدديـة
السياسية و القومية و الدينية و املذهبية
( املسـلمني و املسيحيـني و الشيعة و الـسنة و االزديني و الكـاكائيني و
الشبك ) .
 -7العمل مـن اجل ضمـان احلقـوق القـوميـة و الـسيـاسيـة و
االدارية و الثقافية للتركمان و الكلدان و
االشـوريني و الـسريـان و العرب االصالء واقـرارهم يف اطـار اقليم
كوردستان .
 -8العمل من اجل ازالة اثار سياسة التعريب و التمييز العنصري
و الترحيل وازالة اثار تدمير كوردستان
و تعـويـض جمـيع الضحـايـا و املـتضــررين من عـمليـات االنفـال و
اجلينوسايد و االسلحة الكيمياوية و
عمليات الترحيل و التهجير .
 -9التصـدي جلميع محاوالت ممـارسة العنف و االرهاب داخل
اجملتمع الكوردستاني و محاولة ازالة عواملها
و مصادرها .
 -10تـرسيخ سلطة الـقانون و احتـرام حقوق االنسـان و توسيع
مجال احلريات الدميقراطية و الفردية و
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و …الخ  ،و كـذلك محـاولـة تقـويـة و تـرسيخ دور االمـومـة
لنساء كوردستان .
 -24العـمل مـن اجل تــرسـيخ حقــوق الـطفل ،يف اجملــاالت
االجتماعية و الصحية و التربوية و التعليمية و
استئصال جـميع اشكال ممارسة العنف جتاه االطـفال و ضمان الرقابة
الضرورية لتامني احلضانات و
رياض االطفال تبعا لقرارات االمم املتحدة و املواثيق الدولية .
 -25االهتمـام باجليل اجلـديد و شبـاب كوردستـان يف مجاالت
التربية و التعليم و الصحة و االجتماع من
خالل االستـفادة من االختـراعات احلـديثة لـلعلم يف مجال االنـظمة
الكومبيوترية و االنترنت و …الخ .
 -26تطويـر النشـاطات الريـاضية و حـركة الكـشافة و مـساندة
اجملموعات و الفرق الرياضية و تامني
املالعب و مستلزماتها الضرورية .
 -27تـطويـر و تعزيـز اخلدمـات البلـدية و الـطرق و اجلـسور و
اجملاري و انظمة االتصاالت .
 -28تـطويـر و حتسـني اخلدمـات الصحـية وتـامني املـستشفـيات
التخصصية و املراكز الصحية يف املدن و
البلدات و القـرى الكوردستانية و تطبيق الـوسائل املعاصرة و احلديثة
للمعاجلة وكشف و معاجلة
االمراض .
 -29تطويـر قطاع السـياحة و بنـاءه على اساس مـعاصر وحث
القطاع االهلي و بصورة خاصة يف الداخل
لالنتاج يف هذا اجملال .
 -30حمـاية بيئـة كوردستان و محـاولة احياء و تعـديل القوانني
اخلاصة بحماية البيئة و الطبيعة .

شباط

سنة 2005

اللجنة االعالمية يف محافظة دهوك
القائمة الوطنية الدميقراطية الكوردستانية
احلزب الدميقراطي الكوردستاني
االحتاد الوطني الكوردستاني
احلزب الشيوعي الكوردستاني
االحتاد االسالمي الكوردستاني
االحزاب و الشخصيات السياسية التركمانية
احلزب االشتراكي الدميقراطي الكوردستاني
االحزاب و االطراف السياسية للكلدان و االشوريني و السريان
االحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني
حركة فالحي و مضطهدي كوردستان
من اجل مـستقـبل مشـرق ومـزدهـر لنـا و لالجيـال القـادمـة ،
فلـنصوت ل ( قـائمة الـتحالف الكـوردستانـي ) و (القائمـة الوطـنية
الدميقراطية الكوردستانية ) .
·ترسيخ النظام الفدرالي يف الـدستور الدائم للعراق على اساس
االحتاد االختياري .
·توحيـد ادارتي حكـومة اقليـم كوردستـان و صيانـة مكتـسبات
شعب كوردستان .
·اعادة كـركوك و خـانقني و زمـار و شنكـال و مخمـور و جميع
املدن و البلدات املعربة .
·زيادة رواتب املوظفني و املتقاعدين .
·االهتمام بعوائل و ذوي الـشهداء و املعوقني و عمليات االنفال
و ضحايا اسلحة االبادة و املهجرين .
·مشاركتكم يف عملية التصويت واجب وطني و قومي و ديني.
·االهتمام باجليل اجلديد و رفع نسبة مشاركة النساء يف جميع اجملاالت.

58

