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ستعمرة ال تهدف إلى تكوين ا
دولــة مــســتــقــلـة فــحــسب  بل
تـرمي إلى تـنـظـيم األمـور الـتي
تــبـرز من خالل تــكـوين الـدولـة
ـتــعـلــقـة بــأيـقـاف اجلـديــدة وا
العـمليـات العـسكـرية  وأجراء
الـتـصـويت الـعـام . وطـرق نـقل
الــــســـلـــطــــة من أدارة الـــدولـــة
ـــســـتـــعــــمـــرة إلى األجـــهـــزة ا
الــوطــنـيــة  وقــضـيــة الــوراثـة

الدولية . الخ
   وال تــقــوم األتــفــاقــيــات بــ
ـــتــعـــاقــديـن عــلى الــطـــرفــ ا
أساس أنـها أنـعـقدت بـ دولة
مـستـعمِرة وأخـرى مستـعَمرة .
ـا يـتم األتـفـاق بـ تـنـظيم وأ
حـركة الـتـحرر الـوطـني للـدولة
احملـتـلـة  والتـي هي في طريق
الــتــحــول إلى دولــة مـســتــقــلـة
كـامـلـة الـسـيـادة  وبـ الـدولة
ــسـتـعِــمـرة الـتـي ال تـمـلك من ا
الـنـاحيـة الـقـانـونـيـة حـكم هذه
فصولة عن أراضيها. األرض ا
   وقـد عــقـدت الـعــديـد من تـلك
األتــفــاقـــيــات مــا بــ فــرنــســا
واحلــكــومـــة اجلــزائـــريــة عــام
 1962. وأتــفــاقــيــة الـسـالم مـا
تحدة ب حكومـات الواليات ا
وحـكـومــة فـيــتـنـام الــشـمــالـيـة
ـؤقــتـة لــفـيــتـنـام واحلــكـومــة ا

اجلنوبية عام  1972. 
ـتـمـثل في    والـنـوع الـثـانـي ا
تـعـددة األطراف  عـاهـدات ا ا
وتــــــأتي فـي مــــــقـــــدمــــــتــــــهـــــا

بـروتــوكــوالت جـنــيف الـتي 
تــوقـيـعــهـا من قــبل الـدول عـام
 1977بـــعــــد أنـــعــــقـــاد دورات
عـــديـــدة لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــدولي
األنــــســــاني . حــــيـث  دعـــوة
مـنـظــمـات الـتـحـريــر الـوطـنـيـة
ؤتمر . وقامت للمساهمة في ا
تـلك الـتـنظـيـمـات الـوطـنـية في
وضـع قواعـد جـديـدة مع الدول
لـلـتـعـامل مع حـركات الـتـحـرير
الــوطــنــيـــة في الــعــالم . حــيث
ــــــادة األولـى من أعــــــتــــــرفت ا
ـمثـلي منـظمات البـروتوكول 
الـتحـريـر في حـروبهم الـدولـية
كــأشــخــاص مــســاويــة لــلــدول

تحاربة . ا
ـــــادة األولـى من    جـــــاء فـي ا
بـــروتـــوكــول  1977مـــا يـــلي :
تـــتــعــهــد األطـــراف الــســامــيــة
تـعاقدة بأن حتـترم وأن توفر ا
األحـــــتـــــرام الـــــكـــــامل لـــــهـــــذا
الـــبــــروتـــوكــــول وفي جــــمـــيع
األحـوال . وتــتــضــمن األحـوال
ـــشـــار إلـــيـــهــــا في الـــفـــقـــرة ا
ـسلـحة ـنازعـات ا الـسـابقـة  ا

وســـوريـــا وتـــركـــيـــا وايـــران .
واألمة الـسـودانيـة اجلـنوبـية 
الــتي خــاضت صــراعــاً دمــويـاً
طـويالً حـتى نـالـت أسـتـقاللـهـا
وكــوّنت دولـــتــهــا الـــقــومــيــة .
وكـــذلـك األمـــة األمـــازيـــغـــيـــة 
ـــغــربـــيــة ـــوزعــة بـــ دول ا ا
ــغـرب  الـعــربـيــة اجلــزائـر  ا

ليبيا .
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   ولــعـل من غــرائب األمــور أن
جنــــــــد احلـــــــكـــــــام الـــــــعـــــــرب
الـعـنـصـريـ والـشـوفـيـنـي ال
يـعـترفـون بـحـقـوق هذه األ 
مـــعـــتـــبـــرين أيـــاهـــا حـــركـــات
أنـفصالية مـرتبطة بـاألستعمار
والـصــهــيـونــيـة كــمــا الحـظــنـا
وشـاهـدنـا أتـهـامـات حـكـومـات
الـعراق  الـذين وصـفـوا حـركة
الـتـحــرر الـكـرديـة بــالـعـصـيـان
وتــــــارة بـــــقــــــطـــــاع الــــــطـــــرق

والعصابات .
ــنــاضــلـة   كــمــا يــحق لألمــة ا
ــــســـاهــــمــــة في نــــشــــاطـــات ا
ؤتمرات الدولية . نظمات وا ا
ــــادة  80من وقـــــد جـــــاء فـي ا

تحدة ما يلي : ميثاق األ ا
ــسـتــعــمـرة أن شــعــوب األ ا
لهـم احلق في تقـد الـشـكاوي
والـعـرائـض جملـلس الــوصـايـة
ـــتــحــدة . وفي الـــتــابع لأل ا
عـام  1960أتـخــذت اجلـمــعـيـة
ــرقم 1539 الــعــامــة قــرارهــا ا
ــــثـــلي الـــقــــاضي بــــأشـــراك 
ـتمـتعـة بـاحلكم األقـالـيم غيـر ا
ــنـــظــمــة الــذاتي فـي أعــمـــال ا
ــــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولـــــيـــــة وا

تخصصة. ا
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كـافحة أن    أسـتطـاعت األ ا
تــــســـاهـم في خــــلق وتــــكـــوين
قـــواعــد الـــقــانـــون الــدولي عن
طـــريق أرادتـــهـــا الـــصـــريـــحــة
اجملسـدة في األتفاق الـعام ب

أشــخــاص الــقــانــون الــدولي .
وهي تـــقــوم بــهــذا الـــعــمل عن
ـــعـــاهــدات اخلـــاصــة طـــريق ا

تعددة األطراف . وا
ـــعـــاهـــدات     فــــفي مـــجــــال ا
اخلــاصــة تــعــقــد األ نــوعـ

منها :
ـــعـــاديــة    األولى مـع الــدول ا
لألسـتــعـمـار والــتي تـقــدم لـهـا

ساعدات . كافة أنواع ا
   والــــــثــــــانــــــيــــــة مع الــــــدول
يم  –وهنا ـستعـمرة بكـسر ا ا
ال بــــد لي من الـــتــــأكـــيـــد عـــلى
حقـيـقة هـامـة وهي أن معـاهدة
ــنـــاضــلـــة مع الـــدولــة األمـــة ا

    وقــد تـمـتع الـشـعب الـكـردي
في الـعـراق بـعـد حـرب اخلـليج
ــــتــــحــــدة بــــحــــمــــايــــة األ ا
األنـــســـانــيـــة  حـــيث صـــنــفت
قـرارات مــجـلس األمن حـكـومـة
بـغـداد بـالـعـدوان عـلى الـشـعب
نطقة اآلمنة . كما الكردي في ا
تــمـتع الـشــعب الـكــردي بـكـافـة
ـسـاعــدات األنـســانـيــة . كـمـا ا
سنـفصـله فيـما يـأتي صفـحات

هذا البحث .
ناضـلة باحلق   تـتمتع األمـة ا
في التـفاوض وأقامـة العالقات
الـرسـمـيـة مع الـدول . ويـتـمـثل
فاوضات هذا احلق بالقـيام با
وأقـامـة الـتـمثـيل الـدبـلـوماسي
غـير أن ذلك ال يـعني تـطابق ما
ـناضلة تـقوم به هيـئات األمة ا
في هــذا اجملــال مع الــهــيــئــات

الرسمية اخلارجية للدولة .
ـــنـــاضــلـــة في    قـــامت األ ا
ســــبـــــيل األســــتـــــقالل بــــأدارة
ـــــــفـــــــاوضــــــــات مع الـــــــدول ا
األسـتـعـمـاريـة لـلـحـصـول عـلى
أســتـــقاللـــهـــا  وهي حـــركــات
الـــتــحـــرر في ســاحـل الــعــاج 
غــيــنــيــا  الــكــونــغــو  مــالي 
أنـغـوال  مـوزمـبـيق  فـيـتـنام 
اجلــــــزائـــــر . وغــــــيـــــرهــــــا من

احلركات التحررية األخرى .
ـنــاضـلـة    كــمـا مــلـكـت األ ا
تـــمــثــيالً لــهـــا في دول الــعــالم
اخملــتـلــفـة كــحـكــومـة اجلــزائـر
ــؤقــتــة  وحـكــومــة فــيــتــنـام ا
اجلـنوبـيـة  ومنـظمـة الـتحـرير
الـفـلسـطـيـنـية وقـد أقـر مـؤتـمر
عـــــدم األنــــــحـــــيـــــاز فـي دورته
نعقدة في القاهرة عام 1964 ا
قــــراراً هــــامــــاً  أعــــلن فــــيه أن
مـنـظـمـات الـتـحـريـر لـلـشـعـوب
ـمـثل الـوحـيـد ـنـاضـلــة هي ا ا

لشعوبها .   (1)
ـاثالً في كــمـا نـرى تــطـبـيــقـاً 

الوقت احلاضر . 
1- أنـظـر قـرارات مــؤتـمـر عـدم
األنـحـيـاز لــرؤسـاء وحـكـومـات
ودول عــدم األنــحــيــاز مــجــلس
الـشـؤون الـدولـية  1964الـعدد
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     ال بـــــد لـي من تــــــوضـــــيح
حـقـيـقـة مـهـمة غـابـت وهُمـشّت
من قـــــبل الــــدول الـــــعــــربــــيــــة
واجلـامــعــة الــعـربــيــة  والـتي
خضعـت لفتـرات طويـلة للـتيار
ــتـطــرف احلـاكم في الـقــومي ا
بـعض الـدول العـربـيـة  والذي
لم يـعتـرف بحق أ مـتـعايـشة
مع األمـة العـربـيـة وهي : األمة
الــكــرديـــة في شــمـــال الــعــراق
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الـــعـــمـل اجلـــمـــاعـي هـــو احـــد
. نـــــراه اســـــبـــــاب جنـــــاح اال
ونـلـمسه ونـفهـمه من كل موقف
تـــاريــــخي المـــة عــــظـــيــــمـــة او
حلـضـارة ضـلـت قـائـمـة لـقرون.
ولـــكـن عـــنــدمـــا تـــتـــخـــلـل هــذا
الــروحــيـة اجلــمـيــلــة افـة تــكـاد
تفتك بهـا اال وهي الفردية التي

كن وصـفـها بـاالنانـية يـكون
هـذا ســبـبـا واضــحـا وعـرفـا ال
يحتاج لـنقاش وال الدلة بل هو
بـديــهي يــؤدي بــالـتــاكــيـد الى
تضـعيف البـنيـان ليـرديه هشا
ســــهل االنــــكــــســــار ومــــا زال
الـعـمل اجلـمــاعي  يـقـاوم هـذه

االفة في كل زمان ومكان. 

ان نـــظـــام الـــعـــمل اجلـــمـــاعي
مـحــمـود الـســيـرة و الـســمـعـة
يــعــتــمـــد عــلى روحــيـه نــقــيــة
صــــافـــيــــة نـــابــــذه االنـــانــــيـــة
واالزدواجـــيــة واضـــعه نــصب
عــيــنـهــا هــدفــا راقـيــا ســامــيـا
يـــعـــتــمـــد بـــدوره عـــلى ادوات
راقـيــة بـدورهـا نــظـيـفه الــفـكـر

طاهرة الذيل مبعدة نفسها عما
يـؤول ويؤدي الى الـشكوك ومن
ثم الى الــهــبــوط صــوب اجلـدل

الغوغائي. 
جتــربـتي في فــرنـسـا اثـارت في
نــفــسـي تــســاؤالت واعـــطــتــني
الـفـرصـة التـامل وافـكـر واتـفـكر
كـيف استطـاع هذا الشـعب بناء
وطـــنـــهم بـــعـــد مـــاحل بـــهم في
ــيــة ..فـدخــلت في احلــرب الــعـا
نـقـاش وطـرحـت اسـئـلـة عـديـدة
السـتـطـيع مـعـرفـة االجـابة . هل
ـتـلـكــون عـصـا سـحـريـة انــهم 
اســتــطــاعــوا بــهــا اعــادة بــنــاء
مـادمـر ام ماذا?? فـكانت االجـابة
ـكن ان هـو بـشــكل  مـقــتـضب 
نختصره بـكلمت ( روح العمل
اجلـــمـــاعي). فـــكـــنت ان دخـــلت
دائـرة رسـمـية حـكـومـيـة وجدت
ان اكـــــثــــرهـم خــــبـــــرة هــــو من
ـراجع ويجـيـبه على يـستـقـبل ا
اسـئـلـته ويـنـجـز له الـعـمل وهو
يــتـمـتع بــثـقــة وحـكـمــة وخـبـرة
تـساعده عـلى اتخاذ الـقرار وقد
مـــنح صالحـــيـــات تـــمـــكـــنه من
اجنــاز الـعــمل النـه مـوثــوق به.
كــــمـــا انـه ان انــــشــــغل بــــشيء
وبـحث عـنه بـناظـري عـله يـكمل
فـيعـطيـني اجابـة  ولكن ما هي
اال دقـــــــائـق ويــــــاتـي زمــــــيـــــــله
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اسطنبول

مــحــمـــد رضــا بــأعـــدام قــاضي
محمد وبقية القيادات األخرى. 
ــــــــوقف وكــــــــان لــــــــتـــــــراجـع ا
السوفيتي أثر محبط في جناح
الشاه بالقـضاءعلى اجلمهورية

الوليدة .  
     ال بــد لـي من الــتـوقـف أمـام
مــرحــلــة تــأريــخــيــة مـهــمــة في
نــــضـــــال الـــــشـــــعب الـــــكــــردي
ـتعلـقة بـالقرار  688الصادر وا
ــــــوجب مـن مـــــجــــــلـس األمن 
الــفـصل الـســابع  يـعــتـبـر هـذا
الـقـرار نــقـلـة نـوعـيـة في تـطـوّر
قـــــواعـــــد الــــقـــــانــــون الـــــدولي
ألحــتـوائه ألول مــرة كـسـر قـرار
عــــدم الــــتــــدخل في الــــشــــؤون
الـداخليـة للدول . وذلك حلـماية
األمـــة الــكـــرديـــة  الـــتي كـــانت
مـعـرضة لألبـادة اجلـمـاعـية من

قبل حكومة صدام حس . 
وســـوف نــلـــقـي الــضـــوء عـــلى
ديـــبـــاجـــة الـــقـــرار واألســـبــاب
وجبة التي أدت مجلس األمن ا

إلى تبني القرار وهي
أشـــار اجملــــلس لـــلــــقـــلق -1
الــشـــديـــد الـــذي يـــســاوره أزاء
ــوجه ضــد الـــســكــان الــقــمـع ا
ــدنــيــ الــعــراقــيــ  والـذي ا
يـــشـــمـل الـــســـكـــان األكـــراد في
كـردستـان العـراق مؤخـراً . وقد
ربط اجملـــلس بـــ ذلك الـــقـــمع
وتــدفق ســيــول الألجـئــ عــبـر
احلـــدود الــــدولـــيــــة  وغـــارات
الـطيـران العـراقي الذي الحـقهم
وتــخـــطى احلــدود مـــعــربــاً عن
ا يسببه هذا أنزعاجه الشـديد 
األمــر من آالم مــبــرحــة يــعــاني

منها البشر .
ربط اجملــلس بـ قــضـيـة -2
حـقوق األنـسان ومسـألة تـهديد
الـــســـلـم واألمن الـــدولـــيـــ في
ــنــطــقــة  حــيث أشــار إلى أن ا
ســيـــول الألجـــئـــ والـــغــارات
الـعـراقيـة عـبـر احلدود الـدولـية
من شـــأنــهـــا أن تـــهــدد الـــســلم
واألمن الــدولــيــ في مــنــطــقــة
احلـــدود بـــ الــعـــراق وكل من
تـــركــــيــــا وأيـــران . وهــــذا هـــو
الظـرف الوحـيد الـذي بتـحقـيقه
تـمكن مـجلس األمن من الـتدخل

وأتخاذ القرار .
أكــد اجملـلس عــلى ألـتـزام -3
جــمــيـع الــدول األعــضــاء جتـاه
ســيــادة الـــعــراق وجــمــيع دول
نـطقة واسـتقاللـها الـسياسي ا
ـــادة  27من مـع األشـــارة إلـى ا
ــيــثــاق ويــعــني ذلك أحــتــرام ا
مــبــدأ عــدم الــتـدخـل . إال أن مـا
حصل في العـراق من أنتهاكات
فـضــة حلـقـوق األنــسـان أرتـقت
إلى مسـتوى يـجـيز الـتدخل في
الــشــؤون الــداخــلــيــة حلــمــايـة
الــــســـكــــان من جــــرائم الــــقـــتل
ــا جتـدر األشـارة واألبـادة  و
ـا إلـيه أن أوضــاعــاً مـشــابـهــة 
جرى في العراق دفعت اجمللس
ــعــيــار كــمـا إلى األخــذ بــهــذا ا
سلم أساة ا حصل بالنسبة 
في الـبــوسـنـة والــهـرسك  ومـا
سميّ بـأنهيار القـانون والنظام
في الــصــومــال  واحلــرب ضـد
الــعـصــبــات الــعـســكــريــة الـتي
أطـــــاحت بـــــالـــــرئـــــيـس  جــــان
بــريـسـتــيـد  في هـايــيـتي . وقـد
أســتـنـد اجملـلـس في تـدخـله في

كل مـن شــــــؤون كــــــوســــــوفـــــو
والـصـومـول وهـايـيـتي وروانـد
والبـوسنـة إلى الـفصل الـسابع
الـــواجب الـــتـــطـــبـــيق من قـــبل
ـتـحـدة . جــمـيع أعـضـاء األ ا
وقــد أعـــلن األمــ الــعــام لأل
تـحدة  كوفي عـنان  أن جميع ا
ــتـــحــدة بــشــأن قــرارات األ ا
وجب العـراق ملزمـة التـنفـيذ 

الفصل السابع .
تـضمـن قرار مـجلس األمن 688

البنود التالية :
أدانــــــة الــــــقـــــــمع الــــــذي -1
ـدنـيـون يـتـعـرض لـه الـسـكـان ا
في الــعــراق مع أشــارة خــاصـة
إلى مـعانـاة الشـعب الكردي في

كردستان العراق .
ا يلي : مطالبة العراق  -2
أ  –وقف الـقـمع الـذي يـتـعـرض

دنيون  له ا
ب- السـماح بـوصول مـنظـمات
األغـاثــة األنـسـانـيــة إلى جـمـيع
أنـــــحـــــاء الـــــعـــــراق وتـــــقـــــد

التسهيالت الالزمة لها .
4- الــتــعــاون مع األمــ الــعـام
تـحدة في سـبيل تـنفـيذ لأل ا

مهامه احملددة في القرار .
5- األسـتـعـداد ألقـامـة حوار
مــــفـــــتـــــوح من أجـل أحـــــتــــرام
احلــقــوق األســـاســيــة جلـــمــيع

واطن . ا
     – 3مــطــالــبـة األمــ الــعـام

ا يلي : تحدة  لأل ا
تــوظـيف جـمــيع الـوسـائل أ-
ــــتـــاحـــة حتت واألمــــكـــانـــات ا
تـصــرفه لـتـلــبـيـة األحــتـيـاجـات
ــلـــحــة لـــلــســـكــان الـألجــئــ ا

شردين من العراقي . ا
مــواصــلــة بــذل اجلــهــود ب-
األنـسـانـيـة فـي الـعـراق وتـقد
تقـريـر مسـتعـجل وفوري بـشأن
ـدنــيـ في مـعــانـاة الــسـكــان ا
الـــعـــراق  وخـــاصـــة الـــســـكــان
األكراد الذين يعانون من جميع
أشــكــال الــقــمع الــذي تــمــارسه
الـسلـطـات العـراقـية  من خالل
إيفاد بعثة خاصة لهذا الغرض
ـــنــطـــــــــقـــة أذا أقــتــضى إلى ا

األمر .
    4- مــنــاشــدة جــمــيـع الـدول
ـنظمـات األنسـانية األعـضاء وا
لألســهـام في عــمـلـيــات األغـاثـة
للتخفيف من معاناة الألجئ .
ـســألـة مـفــتـوحـة    5- أبــقـاء ا

ــا سـيــحـدث من وقـيــد الـنــظـر 
ستقبل . تطورات في ا

حـــصــلـت تـــطــورات فـي غـــايــة
األهــمــيــة بــالــنــسـبــة لــلــشــعب
الكردي بعد صدور هذا القرار .
حـــــيث ســـــيــــتـــــبع ذلـك فــــرض
احلـمــايـة الــدولـيــة عـلى أقــلـيم
كـــــردســــتـــــان من قـــــبل الــــدول
الـغـربـيـة الـكـبـرى األعـضـاء في

تحدة . األ ا
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   لـقــد أدرك الــقـادة األوربــيـون
مـنــذ الـبـدايـة بــأن الـتـعـامل مع
مـشكـلـة ضخـمـة متـعـلقـة بـأزمة
ــنــتـشــرين الألجــئــ األكــراد ا
على تضـاريس جبليـة بأمكانها
ـهـمـات الـلـوجـسـتـية الـقـيـام بـا

العسكرية .
ـالذ اآلمن ال أن قــــــــرار  688وا
يعنيان شيئاً بحد ذاتهما ما لم
تـتخـذ أجراءات عـمـليـة حلمـاية
الكرد . وكخطوة أولى لتشجيع
الألجئ الـكرد على النزول من
اجلـبال والـعودة إلى مـنازلهم 
حـثت كل من بريطـانيا وفـرنسا
ـتـحدة عـلى أتـخاذ والـواليات ا
خـطـوة هـامـة تـتـمـثل في حـظـر
الــنــشــاط اجلــوي الــعــراقي في
مــنــاطق واســعــة من كــرســتـان
الـــعـــراق وبـــالـــفـــعل فـــقـــد قــام
الرئيـس األمريكي بوش في 10
نــــيــــســــان  1991بــــتــــحــــذيــــر
الـسـلـطـات الـعـراقـيـة من مـغـبـة
حتـلـيق أيـة طـائـرة حـربـية  أو
الـقـيام بـأيـة عـمـليـات عـسـكـرية
شمال خط العرض  ? 36والذي
ــتــحــدة أعــتـــبــرته الــواليـــات ا
تـهــديـداً جلــهــود األغـاثــة الـتي
تـقـوم بهـا الـطائـرات األمـريكـية
من طـــراز  هــيـــروكــلـــيــز . وقــد
أتخـذت الطائرات األمـريكية من
قاعدة أجنرلنك في تركيا مركزاً
لعمليـاتها لغرض فرض احلظر
اجلوي على الطـائرات العراقية
. وبــالـــفــعل فــقــد أصــدر بــوش
أوامـــــــــــره إلـى ســالح اجلــــــــــو
األمـريــكي بـأسـقــاط أيـة طـائـرة
فروض عراقـية تنتـهك احلظر ا

نطقة . في ا
وفي أيار  1991أنشـأت القوات
الــــغــــربــــيـــــة قــــوة مــــتــــعــــددة
اجلنسيات وأنـشاء منطقة آمنة
في شــمــال الــعــراق بــطــول 75
مـــيالً وعـــرض  30مـــيالً . وقـــد

ــســاحــة اآلمــنــة بــعـد بــلــغت ا
خـــمس ســـنــوات مـن عــمـــلـــيــة
احلــمــايـة  14600مــيل مــربع 
ــنـطــقـة وهــكـذا طــبـقت فــكـرة ا
عـززة بعـملـية تـوفير اآلمنـة وا
الراحـة  أسـتطـاعت أن تـفرض
احلـــــمـــــايـــــة واألمن الـالزمــــ
لــضــمـان الــعــودة األخـتــيــاريـة

للألجئ األكراد . 
   وأخــــيــــراً نــــزل الـالجــــئـــون
األكـــراد من قـــمـم اجلـــبـــال إلى
حـوالي  20مـخــيـمـاً عـلى طـول
احلـــدود . وفي أوائل حــزيــران
 أخالء آخــر تــلك اخملــيــمــات
وعـاد الـالجـئــون إلى مـنــازلـهم
ولم يــتــبق مــنـهـم سـوى 1300
الـذين نـقـلـوا إلى مـخـيم خاص
في  سـلوبي في تـركـيـا . جاءت
هذه العملـية األنسانية حلماية
الـشعب الـكـردي لتـسـجل أعظم
تحدة جتربـة تخوضهـا األ ا
بـالــتـعـاون مع الــدول الـغـربـيـة
وبــأســنــاد تـــام من قــبل الــرأي
ي  حـيث أسـهـمت الــعـام الـعـا
بعد ذلك بالقيام بعمليات كبرى
في البوسنة  والتدخل حلماية
مـــــســــلــــمـي كــــوســـــوفــــو وفي
الـصومـال وهـايـيـتي ورواندا 
ا يـشكل سـابـقة لـعرف دولي
ويـؤكـد أمـكانـيـة تـدخل مـجلس
األمـن وفق الــــفـــصـل الـــســــابع
حلماية حقوق األنسان وأيقاف
الـــطــغـــاة مـن أرتــكـــاب جـــرائم
األبـادة والـتـعــذيب والـتـهـجـيـر
وغـــيـــرهــــا من اجلـــرائـم الـــتي
تعاقب عليها محكمة اجلنايات
الــدولـيـة وأرى بـأن هـذا الـعـمل
األجــــــرامـي الـــــــذي قــــــامـت به
حـكـومـة صــدام حـسـ تـسـبب
في تـطــويـر قـواعــد جـديـدة في
الــــقــــانــــون الــــدولـي تــــقــــضي
ــحـاكـمـة مـجـرمي احلـرب من
ـطـبـقـة ألنـظـمة رؤسـاء الـدول ا
توليتـارية . والتي جرت سابقاً
في مــحــاكـمــات يــوغــوسالفــيـا
أمــــام احملــــكــــمــــة اخلــــاصـــة .
واحملـاكــمـات اجلـديـدة جملـرمي
احلرب أمـام محـكمـة اجلنـايات
الدولـية  تاليـران  حاكم اليبريا
ومــــا يـــــنــــتـــــــــــــظـــــره حــــاكم
الــسـودان الــبـشــيـر وغــيـره من
طــغـاة احلـــــــــكـام لــهـو تــطـور
كـــبــيـــر في مـــجـــــال الـــقــانــون

الدولي .
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ويسالني : (مدام صباح اخلير
مـــاذا اســـتـــطـــيع ان اعـــمل لك
?).فـــاتــفــاجـــأ به النه جــاء ولم
يــتـــركـــنـي واقــفـــة الن زمـــيـــله
مــنــشــغل بــعـمـل اخـر ...اي ان
ـــســؤولــيــة كــان الـــشــعــور بــا
جماعيـا وليس فرديا فلم يترك
زمــيــله مــنــشـغال فــجــاء هــامـا
مـــســـرعــا ســـاعـــيـــا الجــابـــتي
واجابـة غيري..وبعـدها اشكره
عـلى عـمــله ويـجـيـبـني : عـفـوا
هذا واجبي انا هنا الخدمكم...
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 فــظــنـنـت هـذا نــظــام الــدوائـر
ــست احلــكــومــيــة ..ولــكـنــني 
نــــفس االســــلــــوب في مــــرافق
احلــيــاة اخملــتــلــفـة فـي الـبــنك
واخملــبـز واالسـواق الـتـجـاريـة
وغــــــيـــــــرهــــــا... اذن هي  روح
الــعــمـل اجلــمــاعي والــشــعــور

سؤولية . با
اذن هــنــا عــصب مــوضــوعــنــا
االعـتمـاد عـلى ( روح تعـاونـية
او روح الــتـــعــاون اجلــمــاعي)
التي هي عـصب هذا النوع من
الـعـمـل.فـالـعــمل هـو مــؤسـسـة
وهو تنظير . وهو فلسفة وهو
مـحـاولـة تـطـبـيق نـظـام مـحـدد
قــابل لــلــتــغــيـيــر.وهــو ايــنــمـا
تـضــعه هـنــا بـنــيـة الــتـطــبـيق

والــتـنــفـيــذ  فـهـو يــنـبــئك بـانه
بـــامـس احلـــاجـــة الى تـــظـــافـــر
جـــهــود بـــاقي الــرؤى واالدوات
والــتــفـــســيــرات فـــان قــلت ( ان
الــعـمـل مـؤسـســة) لـقــررت عـلى
ــؤسـسـة تـبـنى الـفـور ان هـذه ا
وفق نـظـام مـقـ مـتـقن وهـذا ال
يـتم اال بـتنـظيـر مـحدد وفـلسـفة
مستقرة بعيدة الشوط وكل ذلك
يصب في مـحاولة تطـبيق نظام
ـعـالم قــابل لـلـتــغـيـيـر مـحــدد ا
لــيس عــلـى ســبــيـل ( مــحــاولــة
الـصح واخلـطا) بـصـورة اكـيدة
ومـقــصــودة تــمــنع االعــنـاق ان
تــــشـــــرئب عـــــلى جــــيـــــرانــــهــــا
لالستئناس على رؤى مغايرة.
وهــذه الــفــلــســفــة الــتي تــمــنح
مـجــاالت مـتـعــددة ورحـبـة امـام
االبـداع تقلل ان لـم حتد من فهم
( الـتمـيـييـز االبـداعي ) على انه
نوع من االنانية االيجابية التي
ـغـالـطة. تـؤدي الى الـتـداخل وا
ذلك ان الــتـمـايـز االبـداعي . هـو
تـــنـــظــيـــر بـــحـــد ذاته ونـــظــرة
مــسـتــقــلــة مع انـهــا ال تــتــعـدى
حــدود مــنــطـقــهــا غــيــر ان لــهـا
ــكن دراسـته مـفــهـومــا طـيــبـا 
ـرحـلة او اكـثر.وهـنا وتـطبـيقه 
يــــجب ان نــــبــــحـث عن رهــــيف
حـــــســـــاس حتـــــتـــــاجه االدوات

عمومـا... واقصد به ( الصدق)
ولـكن هل ان الـصـدق يبـاع في
? يــاتــرى اين جنــده الــدكــاكــ
فــنــســحــبه لـــصف الــعــمــلــيــة
الـرائــدة الـتـي نـحن بــصـددهـا
انه الــــتـــضــــحــــيـــة وااليــــثـــار
والــوضــوح الـتــام و...ثم  هـو
سـؤولية الـشعـور االخالقي بـا

كما يجب ...
ـسـؤولـيـة فـالـكل ان شـعـور بـا
الـتــضـامــنــيـة  وان الــصـواب
مـشــتـرك بـيـنــهم وكـذا اخلـطـا
وان الــــــــــــــهـــــــــــــدف واحـــــــــــــد
لـلـجــمـيع...وهــذا يـتم اذا درب
ـوظف الـشعبـة الواحـدة على ا
جميع االعمال فاذا اضطر احد
ـوظـفـ عــلى الـغـيـاب  نـاب ا
عــنه اكــثــر من زمــيل ..اذن فال
وجــود الزمـة وال لـتــخـلـخل وال
اذا ? اجلواب ان راجع شتى.

الصدق رائد.
وهــــنــــا يــــثــــار ســــؤال جــــيـــد
مـــضــــمـــونه ( هل ان الـــثـــواب
والــعــقــاب يــحث عــلى الــعــمل
اجلـــمـــاعي ? ام عـــلـى الـــعـــمل
الــــفــــردي وهـل ان االســــلــــوب
االداري هــــذا نــــاجح في ادارة
الــعـمـل اجلـمــاعي كـاحلــصـول
عــــلى كـــتـــاب شــــكـــر ?!وحـــتى
جنـيب يـتـوجب عـلـيـنـا ابـتـداء

تـعـريف مــايـعـنـيه الـثـواب? ومـا
قصود بالعقاب?  ا

»UIF « Ÿu½

ابـتـداء يـجب عـلى رب الـعمل ان
يــدخل مــوظـفـــــــــيه دورة تــبـ
ـنح فـيــهـا مـعـنى الــثـواب ولم 
وحتـت اي ظـــــــــروف ودراســـــــــة

منشأه...
ـــعـــنى هـــو الـــعـــقـــاب  نـــوعه

ودرجته ودراسة تاثيره...
امــا الـســؤال  الـذي ورد ســابـقـا
وهو هل يـؤثـر الثـواب والعـقاب
عــلى الــعــمل اجلــمــاعي ام عــلى
الـعـمل الـفـردي? اجلواب ارى ان
العودة الى فلسفة مفهوم العمل
اجلمـاعي تتضمن اجوبـة لطيفة
عنى- ان كال من الثواب  –اي 
والـعــقــاب تـؤثــران عــلى الــعـمل
اجلـــمــاعي كـــمـــا تــؤثـــران عــلى
الــعـمل االـفــردي ولـكن بــتـفـاوت

تاحة .. حسب الظروف ا
صارحة على كل حال ان تـوفر ا
وتـفـضيل اخلـلق الـقو واحلب
وظف ..كل ذلك والتفـاعل ب ا
ــثل وعــيـا مــحــتـرمــا لــظـروف
ـا يؤدي الى الـتـضامن العـمل 
من جــهه والـى روحــيــة الـــعــمل

اجلماعي.. 

{ تدريسية قسم اللغة الفرنسية

الــــتـي تــــنـــــاضل من خـاللــــهــــا
الــــشــــعــــوب ضــــد الـــــتــــســــلط
األســــتـــــعـــــمـــــاري واألحـــــتالل
األجـــنــــبي  وضــــد األنـــظــــمـــة
الــــــعــــــنــــــصـــــريــــــة . وذلـك في

ارستها حلق 
ـصـيـر  الـشــعـوب في تـقــريـر ا
ــبــدأ مـيــثـاق كــمـا كــرس هـذا ا
ـــــــتـــــــحــــــــدة  واألعالن األ ا
باد القانون الدولي تعلق  ا

(1)
  أن الـــــشـــــعب الـــــكـــــردي  في
الـعـراق وأيران كـوّنـا حـكـومات
في مناطقـهم تعبر عن أرادتهما
خـالل صــراعـهــمــا الــطــويل من
أجـل احلـــــصــــول عـــــلى كـــــامل
احلقـوق . كـحكـومـة مهـاباد في
كـردستـان أيـران بقـيـادة قاضي
مــــحــــمــــد عــــام  1946. وأقــــام
الـشيخ مـحمود احلـفيد حـكومة
مـسـتـقـلة فـي كردسـتـان الـعراق
عـام  1922. وعـرفت كـردسـتـان
قـبل ذلك عـدة أمـارات مـسـتـقـلـة
ب األمـبـراطوريـت الـفارسـية
والـــعــثـــمـــانـــيـــة وهـي أمــارات

سوران وبابان .
ـا جتــدر األشـارة ألـيه أن    و
الـــشــعب الـــكــردي  الـــذي كــان
ــاضـي بـنــوع من يــتــمــتع في ا
األســتــقالل كــثــيـراً مــا أســتــنـد
لــبـــنـــاء دولــتـه الــقـــومـــيــة إلى
حــقــوقه الــتـــأريــخــيــة كــمــبــرر
صـير  ـطـالبـته بـحق تقـريـر ا
ففي عام  1919قدم شرف باشا
ـطـالـيب اخلـاصـة بـكـردسـتان ا
بـنـاء عـلى طـلب احلـلـفاء . وفي
 10تـــشــرين األول  1922أعـــلن
الـشـيخ مـحـمـود احلـيـد تـألـيف
حـكـومة كـرديـة برئـاسة شـقـيقه
الــشــيخ قــادر احلــفــيــد . وكــان
مــجـــلس الـــوزراء يـــتــكـــون من
ـــــعـــــارف ــــــالـــــيــــــة وا وزارة ا
والـداخـلـيـة والـدفـاع والـنـافـعـة
والـعـدلـيـة وفي تـشـرين الـثـاني
نودي بـالشـيخ محـمود احلـفيد
ـسـتــقـلـة رئــيـسـاً لــكـردسـتــان ا
ـــنـــاطق الـــكـــرديـــة في تـــضـم ا
العراق وعـاصمتها السـليمانية
وأتــخــذ الــشــيخ لــقـبــاً له  مــلك
كــردسـتـان ورفع الـعـلم الـكـردي
ذو الهالل األحـمر وسط أرضية

خضراء  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنــــظــــر الــــبــــروتــــوكــــول -1
ـلــحق بــأتـفــاقــيـات األضـافـي ا
ــعـقــود في آب 1949 جــنــيف ا
ـنـازعـات ـتـعـلق بـضـحـايـا ا وا
ـسـلـحــة  الـبـروتـوكـول األول ا

جنيف  1977ص 20
وقــد تـكـونت في أيـران حـكـومـة
كـرديـة قـومــيـة بـرئـاسـة قـاضي
مـحــمـد بـعـد أن دخــلت الـقـوات
الــســوفـــيــتــيـــة واألنــكــلـــيــزيــة
األراضي األيـرانيـة أبان احلرب
ية الـثانيـة ونشأت ظروف الـعا
مـوضـوعـيـة سـاعـدت كـثـيراً في

أنشاء تلك احلكومة .
   وفي  22كـانـون الـثـاني سـنة
 1946أعــلن الــقـــاضي مــحــمــد
أمـام حـشود األكـراد في مهـاباد
قـيــام جــمــهــوريــة كــردســتـان .
ولـــــكـن ســـــرعـــــان مـــــا دخـــــلت
اجلــــيــــوش األيــــرانــــيــــة هــــذه
اجلــمـهـوريـة الـولــيـدة لـتـقـضي
عــلى كـيــانـهـا وقــام شـاه أيـران

≤≠≤

sŽ d³Fð rNIÞUM  w   U uJŠ U½Òu  Ê«d¹√Ë ‚«dF « w   ÍœdJ « VFA « Ê√

Æ ‚uI(« q U  vKŽ ‰uB(« qł√ s  q¹uD « ULNŽ«d  ‰öš ULNðœ«—√

ÂU √Ë Æ ±π¥∂ ÂUŽ bL×  w{U  …œUOIÐ Ê«d¹√ ÊU²Ýœd  w  œUÐUN  W uJ×

X dŽË Æ ±π≤≤ ÂUŽ ‚«dF « ÊU²Ýœd  w  WKI²  W uJŠ bOH(« œuL×  aOA «

WO½UL¦F «Ë WOÝ—UH « 5²¹—uÞ«d³ _« 5Ð WKI²   «—U √ …bŽ p – q³  ÊU²Ýœd

Æ ÊUÐUÐË Ê«—uÝ  «—U √ w¼Ë

ŸuMÐ w{U*« w  l²L²¹ ÊU  Íc « ¨ ÍœdJ « VFA « Ê√ tO √ …—Uý_« —b& U2Ë   

—d³L  WO ¹—Q² « t uIŠ v ≈ WO uI « t² Ëœ ¡UM³  bM²Ý√ U  Î«dO¦  ‰öI²Ý_« s

W U)« VO UD*« UýUÐ ·dý Âb  ±π±π ÂUŽ wH  ¨ dOB*« d¹dIð o×Ð t²³ UD*

aOA « sKŽ√ ±π≤≤ ‰Ë_« s¹dAð ±∞ w Ë Æ ¡UHK(« VKÞ vKŽ ¡UMÐ ÊU²ÝœdJÐ

Æ bOH(« —œU  aOA « tIOIý WÝUzdÐ W¹œd  W uJŠ nO Qð bO(« œuL×


