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الحــقــتــهـا لــعــنــات األسـتــعــمـار
واأل اجلــارة الـــتي أحلــقــتــهــا
بـدون أيــة أنــسـانــيــة أو تـقــديـر
ــشــاعـــر وعــواطف الــقــومــيــ
األكــــراد وحــــقــــهم في تــــكــــوين
دولـتــهم . هـذه األمـة الـتي يـربـو
تعـدادها على  40 ملـيون نـسمة
مـوزعة بـ دول أربع  الـعراق 
تـــركــيــا  أيـــران  ســوريــة . في
الـوقت الذي تـشكـلت دول عربـية
ــلــيــون وأفــريــقــيــة من أجــزاء ا
وأعـترف الـعالم بهـا وأقام مـعها

العالقات اخملتلفة إال الكرد . 
قــــلـت عــــنــــهـم في قـــــصــــيــــدتي

كردستان:
 من عـــهــد فـــرســاي مــا أنـــفــكت

تالحقـها        
أطمـاع قـومٍ أباحـوا أرضــها
ســــلبا
    تــقـــاســــــمـــوهـــا جـــزيـــــراتٍ

مبعثـــــــرةً       
 لـم يـــبق بينــهمُ أفّــــاك ما
نهبـــــــا
    مــقــطـوعــة الــنـهــد واألطـراف

شـــامخة           
مرفوعة الرأس يعلو هامها
الســحبا
   وال بــــــد لي مـن احلـــــديـث عن
شخـصيـة هـذه األمة الـتي عانت

وما زالت في تركيا وأيران
 وسـوريا  ومكـانها في الـقانون
الــــــدولي ومــــــا حلـق بــــــهــــــامن
أنتـهـاكـات وعذابـات وصـلت حد
جـرائم األبـادة اجلمـاعـية  وذلك
بـــدون األعـــتـــراف بــحـــقـــوقـــهــا
كـشخص من أشـخـاص الـقـانون

الدولي .
  ال بـد لي كمثـقف ومفـكر عراقي
أن أضع ضــمــيــري أمــام عــيــني
وأنا أبـحث في عدالـة   الـقضـية
الـكرديـة  التي عـايشت تـطورها
منذ خـمسينيـات القرن العشرين
وكنت ومـازلت مـناصـراً ومـؤيداً
ــصــيــر ــنــحــهـــا حق تــقــريــر ا
ستـقلة  التي وتكـوين دولتهـا ا
تـلبي مطالـب شعبهـا في العيش

بحرية وسالم .
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تـقـتـضي مـوضـوعـيـة الـبحث أن
أذهب قـلـيـالً إلى مـدى قـانــونـيـة
ومـطـالـبـة الـكـرد بـاألسـتـقالل أو
األنــضــمــام بـأحتــاد فــدرالي مع
ــــقــــيــــمــــ فــــيــــهــــا . الـــــدول ا
ويـــســـتـــوجـب ذلك احلـــديث عن
ناضلة شخصية األمـة الكردية ا
من أجل حــريـتـهــا وأسـتــقاللـهـا
وفـــــقـــــاً لــــلـــــقـــــانـــــون الـــــدولي
ــعــاهــدات الــدولــيــة . والــتي وا
أصبـحت مجـاالً للـتحـريض ضد
األخـوة الـكــرد وأثـارة الــنـعـرات
الـشوفـيـنيـة وذلك مـنتـهى الـظلم
واألبـتـعـاد عن روح األخـوة التي
جـمــعـتـنــا عـربــاً وكـرداً لــعـقـوداً

كثيرة . 
ــــــكن ألحــــــدٍ أن يـــــجـــــادل   ال 
ـتـمـيزة بـوجـود األمـة الـكـرديـة ا

قـد كـان كاوة رمــــز أعـظم ثـــورة
    ضـــد الـطــغـــــاة لـكـــل حــــــرٍ
ضيغـــم
نوروز يا صفوة احلـياة جميلها
  عطــراً يفــــوح بعالــــم
ترنــم ا
ؤقت لثورة وجاء في الدستور ا
تـمـوز  1958أن الـعـراق شـراكـة
بــــ الــــعــــرب واألكــــراد . فــــهل
أنـــفــضـت هــذه الـــشـــراكــة ? كال
بــــالـــــرغـم من ســـــعي احلـــــكــــام
الـــــــفــــــاشــــــسـت فـي الــــــعــــــراق
ومـــحـــاوالتــهـم مــحـق وتــدمـــيــر
الـشـعب الـكــردي طـيـلـة سـنـوات
كثيرة  إال أنـنا كنا مع الكرد في
صراعـهم ضد احلكـام الفاشست
 وأتـذكـر أنـنـا خـرجـنـا عـشـرات
األالف نـتظـاهر في بـغداد وبـقية
ـدن  مـطـالـبــ بـأحالل الـسـلم ا
في كردستان  حـ أنحرف عبد
الـــكــــر قــــاسم وأعــــلـن عـــداءه
الصـريح للـكرد والـيسـار . وكان
هــذا الـربط بـ الـكـرد والـيـسـار
هـو حـقـيقـة الـصـراع بـ احلكم
واجلمـاهـيـر الـعـربـيـة والـكـردية
ـظــاهـرات وراح ضــحـيــة هــذه ا
ـــــئــــات مـن الــــشـــــيــــوعـــــيــــ ا

وأصـــدقـــائـــهم بـــعـــد أنـــقالب 8
شـــــبــــاط   1963 فــــقـــــد تـــــمت
تـصـفــيـتـهم داخل الــسـجـون من

قبل احلكام الفاشست .
   هـذه الــسـنــوات الـطـويــلـة من
شترك األلفة واحملبة والنضال ا
بيـننـا والـكرد هل تـذهب سدىً ?
ونـــعـــود كـــمــــا يـــريـــد احلـــكـــام
الشوفـينيـون تفرقـتنا . ال أعـتقد
أن تلـك األواصر من احملـبة التي
ت وتـــصــاعــدت عـــبــر ســنــ
طويـلة تـنتـهي بسـبب اخلالفات
ـركز واألقـليم  السـياسـية ب ا
ي وأسفي أن ولـعل من دواعي أ
أرى هـذا الـتـصـعـيـد في األحـقاد
واخلـالفـــات في وســــائل األعالم
اخملــتـلــفــة  والـتي ال تــعــبّـر عن
حـقيـقـة مشـاعـر العـرب أو الـكرد
ووحــــدتــــهم في ســــبــــيل عـــراق
مـزدهـر ومتـطـور  يـكون لـلـعرب
فيه كـما لـلكـرد لكي نـعيش وفـقاً
ـباد احملبـة وتطور عالقـاتنا 
ونـــســـمح لـــهم في حتـــقـــيق مــا
يـرونه مهمـاً في تقريـر مصيرهم
وهــذا مــا كــنــا نــدعــو له طــيــلــة
عـشرات السـن  وال زلنـا ندعو
بدأ لشعب شقيق لتحقيق هذا ا
تـــربـــطـــنـــا مـــعه روابـط األخــوّة
ـشـترك وهـذا حق ال والـنـضـال ا
كن الطعن فـيه أو التنازل عنه
. كــــــــمـــــــا ســــــــأشـــــــرح ذلـك في
الـــصــفــحــات الـــقــادمــة من هــذا
الـــبـــحث يـــجـــرني احلـــديث عن
القـضية الـكردية ومـا عانته هذه
مـزقة منذ مـؤتمر فرساي األمة ا
 1920وثـــورة كـــمـــال أتـــاتــورك
وتـنــصل احلــلــفـاء عـن وعـودهم
نح الكرد حق تكوين دولتهم 
الى احلـــــديـث عن األمـــــة الـــــتي

   أخــذ الــكــثـــيــر من األصــدقــاء
واألخــــوان الــــعــــرب في األونــــة
األخـيـرة يـشــكـكـون ويـصـرخـون
ويؤججون اخلالفات ويصعدون
الــعـــداء ضــد األشــقـــاء الــكــرد 
وبــعــد األعـالن عن األســتـــفــتــاء
ــصـــيــر بـــحــقـــهم في تـــقــريـــر ا
بأعتـراف اجلميع أن األعالن عن
األسـتفـتـاء بقـيام دولـة كـردية لم
يـأتي في الـوقت الـصـحيح  ولم
يـــجــــد أذنـــاً صـــاغــــيـــة من دول
األقـليـم ودول العـالم كـافـة  كـما
ــركـزيــة ضـد وقــفت احلـكــومـة ا
هـــــذا األعالن . ونـــــرى أن هـــــذا
األعالن  –عن احلق بأقـامة دولة
كـرديـة  –فـشل فــشالً ذريـعـاً فـلم
يـجـد مـنـاصراً فـي داخل الـعراق
ودول األقـلـيم والـعـالم . لـكن هل
يعـني ذلك أن حق الـكرد بـتقـرير
ـــصـــيـــر أنـــتـــهى وأصـــبح من ا
ــاضي واليــجــوزالــعــودة ألــيه ا
ـسـتـقـبل. أرى أن ذلك األمر في ا
يخـالف مباد الـقانون الدولي 
وجب احلق وألغاء األستعمار 
تحدة  عـلن في ميثـاق األ ا ا
وجبه الـعشرات والذي حـازت 
من الــــدول عـــلى أســــتـــقـاللـــهـــا
وبضـمنهم بعض الـدول العربية
ــبــدأ ــكن أســقــاط هــذا ا . فال 
هم في العالقات الدولية لفشل ا

ذكور . األعالن ا
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   أنـني وفي العـودة إلى ماضي
سـنوات الـزمن الـبـعيـد  كـنا مع
أخــوتـنــا الـكـرد نــعـيش مــرحـلـة
نـضـال مـشـترك ضـد األسـتـعـمار
واحلـكم الـرجـعي وكـنـا نـسـتـغل
ـنــاســبـات الــثــوريـة واألعــيـاد ا
الـــقــــومـــيـــة لــــنـــخــــرج ســـويـــة
ظاهرات ومهرجانات مشتركة
كــمـا حــصل ويـحــصل في ذكـرى
عــيــد نـــوروز  الــعــيــد الــقــومي
لـلـكـرد . وكـانـت أحـتـفـاالتـنـا في
خـمـســيـنـيــات الـقـرن الــعـشـرين
محركاً مهماً في تصاعد نضالنا
ــشــتــرك وكــنــا نــحــفظ نــشــيـد ا
نــوروز نــحن الــعــرب ونــنــشــده
ســـويـــة مـع أخـــوتـــنـــا األكــراد .
وحلبي وحـبنـا جمـيعـاً ألخوتـنا
الـكـرد وتـعـزيـزاً وتـمـجـيـداً لـهذا
العـيد كـتبت قـصيـدة عنـوانها -
نوروز  –وضمنتها بيتاً من هذا

النشيد باللغة الكردية :
 نـــورزاً يــا عــيــداً يـعـشـعش في

دمـي  
 ويزيدنــي حبـاً ألجمل عالم
أمـروجي ســالي تـازة نـوروز هـا

توا     
 ولسوف أبقى داعياً للكرد كل 
واسم    ا
  نـوروز يـا نـور الـربـيع وبـهـجة
األيام يا عشقاً لشعب حالم

كـنـا شـبـاباً جـامـحـاً غـنىّ بأروع
ملحــم     

 للكرد أخوان لنا يزهون رغم
أتــم ا
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وضــــعـــنــــا فـي إطـــار مــــعــــادلـــة
نــتـيـجــتـهــا واضـحــة لـلـجــمـيع 
سواء ذهب الشعب برمته لإلدالء
بـصوته أم إمـتنع أغـلبه عن هذا
قـاطعة االنـتخابات . الرافـضون 
يـــرون أن من ال يــــدلي بــــصـــوته
ـا يـعـطي صـوته شاء أم أبى فإ
لـلـفـاسـد الـذي سـيـجـعـله الالعب
في الـوحــيـد فـي الـســاحـة  وهم
يــرون أن مـقــاطـعــة االنـتــخـابـات
إنــعـــزالــيــة ســـلــبــيـــة تــصب في
احملـصـلـة النـهـائـية في مـصـلـحة
الــســلـــطــة  ويــتـــســاءلــون : مــا

البـديل عن االنـتـخابـات  الـثورة
أم اإلنقالب ? ثم يـثيرون أسـئلة
قدوره مـنطـقيـة من قبـيل  من 
اآلن الــقـيـام بــثـورة أو إنـقالب 
ـسلحة التي بأستـثناء القوات ا
ال تـخرج عن هـيـمـنة األمـريـكان
ــسـلـحـ الـذين ال يـخـرجـون وا
عـن تــأثـيــر الــقــوى اإلقــلــيــمــيـة
اخملـتـلـفـة ? ثم يـضـيـفـون أن من
يـعــرف أن الــشــعب لـيـس مـعه 
وأن ال تــأثـيـر له عــلـيه  ال يـريـد
أن تـنــكـشف عــورته بـاإلحــتـكـام
إلى صوت اجلـماهيـر  لذا يريد

أن يـكـون له نـصـيب من الـكـعـكة
رغم إرادة الــــنـــاس  وأن ثــــمـــة
تـــغــيــرات كــبــيـــرة حــدثت عــلى
الساحة الـسياسية  إثر احلرب
عــلى اإلرهـــاب  الــذين قــاومــوا
داعش هم الـذين يـحـظـون بـثـقـة
الـناس  أما الـذين لم يقـاوموها
 أو إسـتقوا بـها  فقـد  أضحوا
مُفـلسـ تمـاماً  لـذا بات هـمهم
تــأجـيل االنـتـخـابـات  والـركـون
إلى مــبـــدأ الــتــقـــاسم  بــحــجج
عـــــديــــدة  وهم يـــــزعــــمــــون أن
الــــتـــغـــيــــيـــر عــــبـــر صــــنـــاديق

االنـتـخـابـات حـاصل حـاصل  إن
لـم يــــكن فـي هــــذه الــــدورة فــــفي
الـدورات الالحـقـة  وحـيث أنه ال
ـقــراطـيـة طــريق آخـر غــيـر الــد
واإلنـــتــــخـــابــــات فــــإن عـــرقــــلـــة
اإلنـتـخـابـات بـأيـة ذريـعـة مـا هي
ـواطن في اجلوهـر سوى دفع ا
للعيش في ظل شريعة الغاب .

الــــرأي اآلخـــر يــــرى أن كـل هـــذه
األسـئـلـة مـبـررة  لكـنـهـا حتـتوي
ـغالـطات  وتـتهرب عـلى كم من ا
من إثــارة األســئــلــة األســاســيـة 
وإن مـن يـــزعــــمـــون الــــدفـــاع عن
ـقـراطــيـة وأبـرز جتـلــيـاتـهـا الــد
ـا هم يـغـتـالـون االنـتـخـابـات  إ
قـراطية  اجلـوهر احلقـيقي لـلد
ويـزيـفون االنـتـخـابـات حـتى قبل
أن تــــبــــدأ  وأن مــــا يـــجــــري في
الـسـاحـة الـعــراقـيـة ال يـخـرج عن
وضع الـنـاس أمـام خـيـار  ”تـريـد
أرنب خـذ أرنب  نــريـد غـزال خـذ
ـتــبــارين هم أرنب  ? ”فــجــمـيـع ا
ـن يـــوالـــون أو يـــدعـــمـــون مــا
يُـسـمى بـالـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة 
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4- تـــدمــيـــر أكـــثــر من 4500
ـئـة  من ريف قـريـة تـمـثل 90 بــا
كردسـتان . هذا بـاألضافة إلى ما
تـعــرض له الـكــرد الـفـيــلـيـون من
قــتل وتـشــريـد وأبــعـاد وأســقـاط
اجلــنــســـيــة عـن عــشــرات اآلالف
مـــنــــهم  ومــــصـــادرة أمــــوالـــهم
وتهجيرهم إلى أيران  لقد أثبتت
احملــكــمــة اجلــنـــائــيــة اخلــاصــة
ـــحــاكـــمــة رجــال عـــهــد صــدام
ـنـسـوبـة الـبـائـد كــافـة اجلـرائم ا
لــــرأس الــــنــــظــــام ومــــعــــاونــــيه
وأوضـحـت مـقـاصــدهم مع سـبق
األصـــــرار في أرتـــــكـــــاب جــــرائم
األبادة الـثـابتـة بـحـقهم وذلك عن
ـتـمـثـلـة طـريق األدلـة اجلـرمـيـة ا
بـتـصـريـحــاتـهم خـصـوصـاً رأس
الدولة صدام حس وعلي حسن
اجملـيد  والصـور بالفـديو والتي
ـــكن أنـــكــارهـــا . بل أن عــلي ال 
ـســؤلــيـته كــيـمــيــاوي أعـتــرف 
ـباشـرة بأصـدار األوامر بـأبادة ا

واطن الكرد . األبرياء من ا
     يـــفـــصّل الــــقـــانـــون الـــدولي
ــتـمــثل بـأتــفـاقــيـات األنـســاني ا
جـــنـــيف األربــــعـــة لـــعـــام 1949
رتكبة في جميع جرائم احلـرب ا
احلــروب الــدولــيــة . كــمــا أن مــا
ثـبـته الـبـروتـوكـول الـثـاني لـعـام
 1977من حـقـائق مـهـمـة تـتـعـلق
رتـكـبة بـحق عنـاصر باجلـرائم ا
ــــنــــاضـــلــــة في ســــبـــيل األمـــة ا
أسـتقاللهـا وأعتبـارها من جرائم

عاقب عليها . احلرب ا
   تــمـــيــزت أتــفـــاقــيـــات جــنــيف
بــتــضــمــيــنــهــا مــادة واحــدة في
وصف الصـراعات غيـر الدولية م
. (3) والتي أشـتـملت عـلى فـئات
ـرتكـبـة بحق من جرائم احلـرب ا
ـغـلـوبــة عـلى أمـرهـا الـشــعـوب ا

باألحتالل :
القتل العمد  -1

ـعـامـلـة الال الـتــعـذيب أو ا -2
ــــــا فـي ذلك أنـــــــســــــانــــــيـــــــة  
البـيولـوجيـة  التـجارب اخلـاصة
بـعلم احلـياة  األتـفاقـيات 4 – 1
وكــــذلك تــــعـــمــــد أحـــداث آالم أو
أضــــرار أو مــــعــــانــــاة شــــديـــدة

بالسالمة البدنية أو الصحة . 
ـمـتـلـكات األسـتيـالء على ا -3
أو تدميرها على نطاق واسع  ال
تــبـرره الــضــرورة الــعـســكــريـة 
والــذي يــرتـــكب بــطــريـــقــة غــيــر

مشروعة .
ادة جاء في الـفقرة الـرابعة من ا
الـثـانيـة من الـبـروتوكـول الـثاني

لعام  1977ما يلي :
تــطــبـق عــلى الـــصــراعــات -1
الــداخـلــيـة  والـتـي تـكـون فــيـهـا
نشقة حتت سلحة ا اجلماعات ا
قـيـادة مسـؤولـةٍ لديـهـا السـيـطرة
عــلـى جــزءٍ من األقــلــيم الــوطــني
لـكي تــنـجــز عـمـلــيـات عـســكـريـة

مخططة ومنظمة  .
لديها الـقدرة على أستبعاد -2
صـراعات داخلـية عـديدة  والتي
سـلـحة حتـتل فيـهـا اجلمـاعـات ا
ـنـشـقـة مـنـاطق هـامـة   والـتي ا
تـــســـتـــطـــيع أن تـــمـــارس حـــرب
عصـابـات بصـورة منـقـطعـة على

نطاق واسع .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنــــظـــــر . أ . د مــــحــــمــــود -1
بـــســــيــــونـي  مـــدخـل لــــدراســـة
الـــقـــانـــون الـــدولي األنـــســـاني .

بغداد  2005
ص  102- 103 

ــــا تـــــقـــــدم من هــــذا نـــــرى 
ــنـــاضــلــة الـــعــرض  أن األمـــة ا
حتـضى بحمـاية القـانون الدولي
األنـساني كـأحد الـشخـوص التي
ــذكـور  يــخــاطــبــهـا الــقــانــون ا

شــــأنــــهــــا في ذلـك شــــأن الـــدول
األشخاص األساسية في القانون

الدولي .
lÐU½ oŠ

ـنـحازين    لـكن بـعض الـكّـتـاب ا
إلى اجلانب األسـتـعمـاري يـشكك
بـهـذا احلق الـنابـع من مـبدأ حق

صير .(1) تقرير ا
أن األمـة الـكـرديـة الــتي يـتـجـاوز
تـعدادها األربـعون ملـيونا نـسمة
قـسمة ب عـدة دول بالقسر  وا
وبــــــــاألمـالء مـن قــــــــبـل الــــــــدول
األستـعمـاريـة . تتـمتع هـذه األمة
بــكـافــة احلــقـوق الــقــومــيـة وفي
وحدة  مقـدمتهـا أقامة دولتـها ا
بـاألستـناد إلى قـواعد حق تـقرير
صير. ويـرى العديد من الكّتاب ا
ـــنــاضــلــة فـي ســبــيل أن األمــة ا
أســتــقاللــهـا تــتــمــتع بــعــنــاصـر

الشخصية الدولية .
جـــاء في مــؤلـف مــجـــمـــوعــة من

الكتاب السوفيت ما يلي :
أن األمـة مـن خالل نــضــالـهــا في
سبيل األستـقالل وباألستناد إلى
ـصـيـر  تـتـصـرف مـبـدأ تـقـريـر ا
كــطــرف مــســتـــقل في الــعالقــات
الـدولـية وكـشخص من أشـخاص

القانون الدولي(2)
أنظـر هـورويـتز مـقـدمة في -1
فاهيم القانـون الدولي العام  –ا
اجلديـدة في النـظـرية والـتطـبيق
 –هـــــــــيح ص  – 323 لــــــــغــــــــة

أنكليزية. 
أنــــظــــر . الــــشــــخــــصــــيـــة -2
الـقـانــونـيـة في الــقـانـون الـدولي
الــعــام . مـجــمــوعــة من الــكّــتـاب
الـسـوفـيت  مـوسـكو  1971 ص

 54 لغة روسية
ويـــــــرى األســـــــتــــــــاذ الـــــــروسي
ــنـاضــلـة أوشـاكــوف بـأن األ ا
تــــدخـل طـــــرفــــاً فـي الــــعـالقــــات
الـقانـونـيـة احملـددة . ولـذلك فهي
تـــعـــتـــبـــر من ضـــمـن أشـــخــاص

القانون الدولي .(1)
   كـمـا يـرى األسـتـاذ تـونـكـ أن
ـنـاضـلــة من أجل تـكـوين األمــة ا
ــسـتــقـلــة هي شـخص دولــتـهــا ا
الــقــانــون الــدولي الــعـام  حــيث
أنـها لم تسـتطع أن تكـوّن دولتها
ـقاومـة الـتي ـسـتـقـلـة بـسبـب ا ا
تــــــلـــــقــــــاهــــــا من قــــــبـل الـــــدول
األستـعمارية ولـكنها في طـريقها

إلى ذلك . 2
ـوضـوعي الصـحيح عـيار ا أن ا
لــلـشــخص فـي الـقــانــون الـدولي
يتـمـثل في القـدرة عـلى التـصرف
بـــشــكل مــســتــقل عــلى الــنــطــاق
الـدولي . كـمـا ويـتمـثل فـي قدرته
ــسـتـقل لـقـواعـد عــلى الـتـنـفـيـذ ا
الـــقــانــون الـــدولي  الــتي حتــدد
حقوق وألتزامات أطراف العالقة

القانونية الدولية .
ونـــرى بـــأن تــــمـــتع الــــشـــعـــوب
ـناضـلـة فـي سبـيـل أسـتقـاللـها ا
تــمـلك احلق في الــدخـول كـطـرف
في الـــعالقـــات الـــدولـــيـــة  وهي
ليست فكرة من أفكار هذا أو ذاك
مـن فـقـهـاء الــقـانـون الـدولي  بل

هي حقيقة 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنــــــظــــــر . أوشــــــاكـــــوف . -1
ـــعـــاصـــر  الـــقـــانـــون الـــدولي ا
الــكــتــاب الــسـنــوي الــســوفــيـتي
1964-1965 . مـــوســكــو 1966

ص  63. لغة روسية .
تـونـكـ . أسـاس الـقـانـون -2
عاصر  موسكو 1966 الدولي ا

ص  177. لغة روسية 
ويــعــتـبــر أسـتــاذنـا بــوبـروف أن
األ والـشعوب أشـخاصاً كـامنة
فـي الـقـانــون الـدولي  ويــضـيف
ـنـاضل من بـأن األمـة والـشـعب ا

أجل التحرر  يجب أن ينظر إليه
من خالل عـــمـــلــــيـــة كـــفـــاحه من
الــتــبــعــيــة األجــنــبـيــة لــشــخص

واقعي في القانون الدولي .
بـــوبــــروف . الـــقـــانــــون الـــدولي
ـعـاصـر  لـيـنـيـغـراد  1962ص ا

  96لغة روسية
تـــتــــجــــســـد فـي قـــدرة شــــعـــوب
ستعمرات على تنفيذ حقها في ا
تقـريـر مـصـيـرهـا وذلك بـالـلـجوء

إلى نضال حترري .
   والبــــد لــــنــــا من األشــــارة إلى
حـــقــيـــقــة مــهـــمــة وهي أن األمــة
ــنـاضـلــة عـبـارة عن شــخـصـيـة ا
مــســتـقــلــة في الــقــانــون الـدولي
بغض الـنـظر عن األعـتـراف بذلك
من قــبـل بــعض الــدول . كــمــا أن
مالمح شـخـصـيـتـهـا تـختـلف عن

مالمح شخصية الدولة .
ـنـاضــلـة ال تـتـمـتع فـقط فـاألمـة ا
بـحمايـة قواعد القـانون الدولي 
بل تـتمـتع باحلـقوق واأللـتزامات
الــتي يــكــفــلــهــا هــذا الــقــانـون 
وتــقـوم بــالــتـعــبـيــر عن أرادتــهـا
بــحــريــة . ومــا حــصــولـهــا عــلى
أسـتــقاللـهــا بـعـد خــوض نـضـال
مـريــر سـوى الــتـعـبــيـر احلـر عن

رغبتها في األستقالل .
   جاءت قرارات اجلمعية العامة
ــــتــــحــــدة  قــــرار 1514 لـأل ا
ـــــنح األســـــتــــقالل الــــقـــــاضي 
لـلــمــســتــعــمــرات  وقـرار 2705
الـــدورة  20  وقـــرار الـــدورة 27
وقرار  2327 الدورة   22 وقرار
 2465لـــتـــعـــتـــرف بـــالـــنـــضـــال
الـشرعي الـتي تخـوضه الـشعوب
ــســتـعــمـرة . بــيــنـمــا أعـتــبـرت ا
عــدوان الـــدول األســـتـــعـــمـــاريــة
ضـدها عـمالً غـيـر شـرعي . وهذا
دلــيل سـاطع عـلـى أعـتـبـار جلـوء
ـناضل لـلسالح شـرعياً الـشعب ا
. فـقد أضـطر لـذلك وهو في حـالة
دفـــاع عـن الـــنـــفـس . ويـــحـــضى
أســتــخـدام الــقــوة من قــبل األمـة
ـــنـــاضــلـــة من أجـل حــريـــتـــهــا ا
وأستقاللـها بالصفـة الدولية كما
أقــرت بــذلك قـــرارات اجلــمــعــيــة

تحدة . العامة لأل ا
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كـافح واألمة     وال بـد لـلشـعب ا
ـنـاضلـة من أجـل األستـقالل أن ا
يـكـون منـضـمـاً ولكي يـعّـبـر بذلك
عـن رأيـه وأرادتـه . وفـــــــــــكــــــــــرة
الـتـنـظـيم الـسـياسـي هي الـقاسم
ــنــاضــلــة ــشــتــرك بــ األمــة ا ا

والدولة .
ـــــنــــاضـــــلـــــة جتــــد   فـــــاألمـــــة ا
تـنظـيمـاتهـا في هيـئات الـتحـرير
كمـا نـرى ذلك في جبـهـة النـضال
ــؤقــتــة  الــقــومي  احلــكــومــة ا

جيش التحرير.
    وكما في حالة الثورة الكردية
يـتـجـسـد في جـيش  البـيـشـمـركة
ـــقــراطي بـــقـــيـــادة احلــزب الـــد
الكـوردستـاني  الـذي قاد نـضال
الــشــعب الــكــردي في كــردســتـان
الـعـراق مـنـذ األربعـيـنـيـات حـتى
أواسط الـسـبـعـيـنـيات  1975من
ـاضي . حيث نـشـأ حزب القـرن ا
األحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـاني .
فأندمج احلزبـان سوية في قيادة
نضـال الثـورة الكـردية حـتى عام
 1991عـــــام تـــــكــــــويـن أقـــــلـــــيم

كردستان.
ــذكــورة أعاله    أن الــهـــيــئــات ا
تقـوم بوظائف داخلـية وخارجية
مـحــددة تـدور في نـطـاق حتـقـيق
األستقالل  واألنتقال إلى مرحلة
جـديـدة  بيـنـمـا جنـد تـنـظـيـمات
الـدولـة وهـيـئـاتـهـا أكـثـر تـعـقـيداً
وتـنـوعـاً في أدائــهـا لـواجـبـاتـهـا

اخملتلفة .

وتــخــتــلف األمــة عن الــدولــة في
مـسألـة الـسيـادة  فـاألمة تـتـمتع
بالسيادة القـومية  بينما تتمتع
الـدولـة بـالــسـيـادة الـسـيـاسـيـة .
لـــــكن هـــــنــــاك أوجه شـــــبه بــــ
شخصية األمة وشخصية الدولة
من الناحـية الـقانونـية والـدولية

وتتمثل فيما يلي :
أن وجـود الـدولـة كـشخص -1
في القانون الدولي ووجود األمة
كـذلك ال يـحـتاج إلـى أعتـراف من
قـــبل الـــدول األخـــرى . فـــوجــود
األمة مـسـتـقل عـن أرادة أي دولة

في اجملتمع الدولي .
أن شـــــخــــــصـــــيـــــة األمـــــة -2
كــشــخـصــيــة الـدولــة تــمــتـد إلى
جـمـيع حـقـول الـنشـاط اخملـتـلـفة

الداخلية واخلارجية .
أن شـخصـية األمـة محـمية -3
ومــــؤمــــنــــة عن طــــريق قــــواعـــد
الـقـانـون الـدولي شـأنـهـا في ذلك

شأن الدولة .
عـــدم الــتـــدخل فـي شــؤون -4
األمــة الــداخــلــيــة  وكــذا احلــال
بالـنـسـبـة لـلـدولـة . وتـمـلك األمة
ــنــاضــلـة من أجـل أسـتــقاللــهـا ا
حقـوقاً مهمـة نابعة من سـيادتها

القومية وهي :
حـــقــهــا فـي الــتــعـــبــيــر عن أ-
أرادتــــهـــا بـــأي شـــكل ويـــضـــمن
أســتــخــدام الــقــوة ضــد الــدولــة

ستعمرة ا
حقهـا في الدفاع الشرعي ب- 
والقانوني . وكذلك في احلصول
عـــلى مـــســاعـــدات الــدول واأل
ـنـظــمـات الـدولــيـة . كـمـا ورد وا
طبق في ذلك في نظام احلماية ا
ــرقم688 قـــرار مــجـــلس األمـن ا
تـمثل وفقـاً للـفـصل السـابع  وا
الذ اآلمن في تــقــد الـــعــون وا
للكرد في شمال العراق  وسوف
يأتي تـفصيل ذلك في الـصفحات

القادمة .
ــسـاهـمـة في حــقـهـا في ا ت- 
أنـشـاء وتـكـوين قـواعـد الـقـانـون
ــسـتـقل الـدولـي وفي الـتـنــفـيـذ ا
لـــقــواعـــد الــــــــــقــانـــون الــدولي

القائم .
  تـــــعـــــبـــــر األ اخلـــــاضـــــعــــة
لألســــتـــعـــمــــار أو األحـــتالل عن
نفـسهـا بوسـائل مخـتلـفة . وذلك
عـن طــريق الـــنــضـــال الــســـلــمي
والثـوري للجمـاهير  وهو شرط
ال غـى عــــــنه لـــــــلــــــوصــــــول إلى
األسـتـقالل وحتـقيـق أرادتهـا في
احلــريـة أو أي شــكل من أشــكـال
الــنـضــال الــسـيــاسي . ويـتــمـثل
ـا جاء كفـاحهـا بالـشرعـية وفـقاً 
في أتــفـاقــيــات جـنــيف وقـرارات
تحدة . اجلمعية العامة لأل ا
ــنـــاضــلــة في    تــتـــمــتع األ ا
ســبــيل حــريــتــهــا بــحق الــدفـاع
واحلـصول عـلى مـسـاعـدة الدول
ـنظمـات الدولـية  وقد واأل وا
وجــد هـــذا احلـق مــكـــانـــاً له في
ــعــاهــدات الـتــالــيـة الــوثـائق وا
ـــســـتـــنـــدة إلى مـــيـــثـــاق األ ا

تحدة وهي  : ا
أعالن حقـوق األنـسـان  أتفـاقـية
حتر األبـادة اجلمـاعية  أعالن
إلـغـاء األسـتـعــمـار  أعالن مـبـدأ
عــــدم الـــــتـــــدخل فـي الـــــشــــؤون
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول وأحـــتـــرام
أســـــتــــقالل وســـــيــــادة الــــدول 
أتــفـــاقــيــة ألــغـــاء كــافــة أشــكــال
الــتـمـيــيـز الـعـنــصـري  مـواثـيق
ـباد حـقـوق األنـسـان  أعالن ا
األنـسـانيـة األسـاسـيـة في جـميع
ــــــســـــلـــــحـــــة  الــــــنـــــزاعــــــات ا
بروتوكوالت جنيف الصادرة عن
ـؤتـمـر األنـسـاني الـدولي لـعـام ا

.1977

dÒ³ý XLJŠ 

بغداد

والـدستـور  والتـقاسم الـطائفي
والـــعــــرقـي  وكل مــــا خـــطــــطه
وهـــــنــــــدسـه احملــــــتل وجــــــعل
اآلخـرين يـتـحـركـون في إطـاره 
ــنـطـقه  وإن وهم مـحـكــومـون 
إعــــتــــرفــــوا بـــبــــعض نــــواقص
الـعملـية السـياسيـة والدستور 
وإن رفـعـوا الـصـوت عـالـيـاً ضد
الــــفـــــســــاد واحملــــســـــوبــــيــــة 
والـطائـفـيـة  والنـهب الـذي فاق
كل احلـدود والـفشل الـذي يـولد
فشالً  وإنـعدام أي أفق ألي حل
 هم لــــــيــــــســـــوا  وأن حــــــسن
مـنـطـقـهم أكـثـر من مـسـتـفيـدين
من الــوضع احلــالي  نـشــاطـهم
اليـعــدوا مـنـافــسـة غــيـرهم عـلى
ـكــاسب  وإن ــنـافـع وا حـجـم ا
إسـتـثـمـروا لـغـة الـشـارع  ولـغة
طـالب الـــعــــدالــــة ومـــنــــاصـــري

احلق..
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وأن دخـول العـمـليـة الـسيـاسـية
بـــإشــتـــراطـــاتــهـــا لـــيس ســوى
مصـيـدة  فكم من حـركـة وطنـية

كـانت مـقـاومـة لـلـمـحـتل حتـولت
إلـى فـصــيل ال يــخـتــلف في شيء
عن فصـائل النـهب والـكسب غـير
ــشــروع  واألمــثـــلــة عــلى هــذا ا
كـــثـــيــــرة  وأكـــثـــر من أن تـــعـــد
ــقــابل فـلـم تـتــنج الــعـمــلــيـة وبــا
الـسـيـاسـيـة إال مـا هـو فـاسد  أو
مـتهـم بالـفـساد ولـم تنـتج حـركة
إال كانت معنيـة بالنهب  وتنظيم
هـذا الــنـهب عــبـر مـكــاتب الـنـهب
االقـتصـاديـة التـابعـة لـهذه الـكتل
واألحــــزاب  ولـــــذا فـــــلـــــيس من
ـلـيان أن الـتـجني الـقـول بـالفم  ا
مـــا أعـــتـــبــره احملـــتل “عــمـــلـــيــة
سـيـاسـية  ”ما هـو في احلـقيـقـية
سـوى تـخـريب مــتـعـمـد ألي عـمل
ســــيـــاسي  وتـــشـــويه وإفـــســـاد
للسياس  عبر وسائل التوريط
الـــتـي تـــفــــ احملــــتل في نــــسج

شباكها.
األمــر مــحــبــوك تــمـامــاً  وإال من
ـقـدوره أن يـقـدم حـزباً مـن هذه
ـئـت  األحزاب الـتي جتـاوزت ا
أو كتـلة إنـتخـابيـة أو حتالـفاً من

ــتـــســعــة هــذه الـــتــحـــالــفـــات ا
بــــإســــتــــمــــرار  قــــال شــــيــــئـــاً
بــــخــــصـــوص الــــدســــتـــور  أو
الـــعــمـــلـــيــة الـــســـيــاســـيــة  أو
االحـــتالل األمـــريــكي أو نـــفــوذ
ـتحـكمـة بكل القـوى اإلقلـيمـية ا
صــغــيــرة وكـــبــيــرة  من مــنــهم
وضع بـرنامجـا حقيـقياً لـتوطيد
الـسـيـادة الـفـعـلـيـة  وتـخـلـيص
الــبـالد والــعــبــاد من اجلــيــوش
التي تدنس اآلن تربة الوطن أو
لــتــكـــريس الــوحــدة الـــوطــنــيــة
احلـقـيــقـيـة ? مـن وضع بـرنـامج
حقـيـقـياً لـتـغـييـر الـدسـتور  أو
حـــــتـى تـــــعـــــديـــــله ومـن وضع
بــرنــامج إلعــادة حــقـوق الــوطن
واطـن وإسـتـرداد ما نـهبه وا

احملتل وأذنابه ?
bŠ«Ë Êu

كـــلــهـم  كل األحــزاب  والـــكــتل
ن والتحالفات من لون واحد 
يــعــدون مــا حــدث في عـام 2003
حتـريـرا  ولــيس إحـتالالً  ومن
ــر يــرى بـــوش مــحـــرراً  وبــر

قـراطية في العراق مهنـدساً للد
ومن يـــهــــتـــدي بـــهــــدي دســـتـــور
االحتـالل ومن يـحسـب العـدل كل
الـــعـــدل فـي كـــون الـــعــــراق بـــلـــد
واطنـة وكلهم ـكونات  ال بـلد ا ا
عـنـدمـا سـيكـونـون أمـام صـناديق
اإلقتـراع سيـنتـخبـون  وبال تردد
الــطـــائـــفـــة  وولي الـــتــعـــمـــنــة 
واإلنـتـمـاء الـقـومي   ولـذا فـليس
ـسـتـغرب أنك ال من الـعجـيب أو ا
جتــــد مـن بــــ كل هــــؤالء الــــذين
إنـدفـعـوا خلـــــــوض اإلنـتـخـابات
ــوقف ســلـبي من يـجـــــــــــــاهـر 
ـــا يـــــــــســـمـــونـه الـــعـــمـــلـــيـــة

السياسية .
أعـــداء االحـــتـالل  ومـــنـــاهـــضــو
الطـائفية والـعنصرية احلـقيقيون
 بــعـيـدون أو مـبـعـدون قـسـراً عن
االنـــتـــخــابـــات الـــقـــادمــة  لـــيس
ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة ا ـشـيـئـة  ”ا
شـيـئة من ـا  لإلنـتخـابات  ”وإ
هـــو أكـــبـــر مــنـــهـــا  ومن ال فالح
وتــقـدم لـلــعـراق إال  بـاخلـروج من

تأثيره كلياً .

عن األمـة الـعــربـيــة في الـعـراق 
ـــــكـن أنـــــكـــــار وجـــــودهـــــا وال 
وتـأريخـهـا وأمتالكـهـا ألراضيـها
ـوزعة ـشـتـركـة بـ أقسـامـهـا ا ا

على الدول اجملاورة للعراق .
     تــعـرضّت األمـة الــكـرديـة إلى
أبـــشـع جـــرائـم األبـــادة مـن قـــبل

النظام الفاشي في العراق .
ا وتعـتـبر تـلك اجلـرائم أمتـداداً 
أرتــكـــبـــتـه حـــكـــومـــات الـــعــراق
ـــــخــــتـــــلف مـــــراحل تـــــطــــوره
ـلكي  اجلـمـهوري  السـيـاسي ا
عـهــد عـبــد الـكـر قــاسم  نـظـام
الـــــبـــــعث في  1963وفي 1968
وفـي عـهـد األخــوين عــارف  عـبـد

السالم وعبد الرحمن  .
  ولــو دقــقـنــا الـنــظـر في ســلـوك
ـتـعـاقـبة احلـكـومـات الـعـراقـيـة ا
أجتاه الـشعب الكـردي في الفترة
الــســـابــقــة من تـــأريخ الــعــراق 
لوجـدنا أبـرز سمة لـذلك الـسلوك
هي القمع واألضطـهاد والتشريد
واحلــرمـــان من أبــسـط احلــقــوق
الـــثـــقــــافـــيــــة واألجـــتـــمــــاعـــيـــة
واألقـتـصـاديـة بل حـتى احلـرمان

من احلق في احلياة .
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     وقــــد وصــــلت ذروة الــــقــــمع
حـدتها فـي الثمـانينـات من القرن
ـاضي عـندمـا تـوّجت احلـكـومة ا
الـعــراقـيــة أعـمــالـهــا األجـرامــيـة
بأبشع أبادة لـلشعب الكردي  لم
تـشـهـد له الـبـشـريـة مـثـيالً . وقـد
جتسـدت تلك احلمـلة في األعمال

األجرامية التالية .
ألـــقــاء الــقـــبض في لـــيــلــة -1
ظلـماء على أكثـر من ثمانية آالف
فرد من البـارزاني سنة  1983.
والـذين اليـعــرف مـصــيـرهم حلـد

اآلن .
إبادة أكثـر من خمسة آالف -2
أمــــــرأة وطـــــــفل وشـــــــيخ بــــــر
باألسـلحـة الكـيمـياويـة والغازات
السامة في مـدينة حلبجة في 16
آذار  1988وأعـــــداد أخــــــرى في
بالـيسـان  ويهـدينـان  وكرمـيان
ومناطق أخرى من كردستان (1)
نـظمـت قصـيـدة مـعـبرة عن -1
عـواطـفـي إزاء ضـحـايـا حــلـبـجـة

وهذه بعض أبياتها :
أيــــهٍ حلبجـــة والفـــؤاد مثقـل
   باحلــزن واأللــــم العميـــق
يجـــلجل
تـــــــالــــلـه يــــا أم الــــشـــــــــــمـــوخ

مصابــــــنا  
  مـن جرحـــك الدامـــي لـــواء
يحمــل
ــــــدائـن لــــــيــــــطـــــــوف فــي كــل ا
صارخـــاً   ذكـــرى الـشــهيـد بكـل

فــــجٍ مشـــــعل
يــا زهــو كردســـتان يا

منكوبــــةً
مـاذا جـنـيـت لكــي يضيــــرك
قاتــــل 
يـــا مـن رســـمت عـــلى الـــكـــهـــوف

جدائل
ـت علــى ســفح اجلــبال  و
خمائـــل 
يـا حلـــم كردســــــتان يا فتانـــــةً
   أيـن الــذي نصـبت لذكـــرك

 محفــــل  
صــور الــطـفــولــة وهي حتــتـضن

التراب              
عيونـــها ترنــــو حلكــــــمٍ
يعـــــــدل  
3- حــمـلـة هـمـجـيـة جتـاوزت  
كل احلـدود في الـظلم والـتـعسف
والوحشـية فيـما سـمي بعمـليات
األنفال  التي راح ضحيتها أكثر
من مـــائــة وثــمــانــون ألف كــردي
بـــر من الـــشـــيـــوخ والـــنـــســـاء

واألطفال .

≤≠±


