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 الشعب العراقي: باولو كاساكا
 1 ضحية للقوى الثيوقراطية اخلفية جلريانه 

 
 

 واحد مم تلل الوجوو االوروببة الل سبنن ااتتاماً , برتغايل وعضو الدورة السابقة للربدلان االورويب, سكاس, ابولو كاساكا
   كتاابً مم اخلربة حح إ ه ألّل   وعاً  للتلف العراقي وقد اكتسب مم وراء احتكاكه ادلستتر ابلشؤون العراقبة  اااً 

للجنة دراسة عتلبة السالم الل مقراا  بورورك للعتل على إعداد   بعاً   اااً  ريأس اان  ررقاً , كاساكا. خبصوص العراق
التقبناو يف  2,2010تقررر  اص عم االوضاع يف العراق بعد ا سحاب القوات االمرركبة وقبل ا تخاابت كا ون الثاين

 .ه بعض االسئلة خبصوص التقررريتبه بربوكسل وطرحنا علمل
 
ملاذا ىذا التقرير؟ , تريدون إعداد تقرير خاص عن االوضاع يف العراق بعد انسحاب القوات االمريكية -

اان عضو سابق يف الربدلان االورويب وانشط سباسي اورويب يف عتلبة السالم يف العراق واان جزء مم  ررق  اص : كاساكا
مقراا يف )جلنة دراسة عتلبة السالم  ،وي قبل اال تخاابت القادمة يف العراق اقياح رلتوعة شاملة مم االقياحاترم

يل جلتع رلتوعة مم االدلة وادلسائل ادلنطقبة خبصوص  بتا جيب ان رقوم به اجملتتع الدويل ازاء  شكلل ربددً , ( بورورك
، يت رنتظر أن تكون حرة و زرهة يف ظل اال سحاب ادلربمج للقوات االمرركبةيف العراق وال 2010ا تخاابت كا ون الثاين 

 إ ن وجدت مم الضروري , عم العراق  ل كتاابً وعلى الررغ مم ا ن كتبل وأعددت الكثث مم ادلقاالت والتقاررر وألّل 
ع السالم مع حاالت أ رى إجناز تقببغ جدرد للوضع وكذلل الطلب اىل  رباء آ ررم بشأن أوضاع العراق او يف مشاري

ا بعد ذلل مم احلصول على دعغ ومسا دة اجمللس الدويل للتعاون نّل كتا سبلّل . مشاهبة مع الوضع العراقي كلبنان و لسطني
رئبس اجمللس اإلقلبتي جلتعبة ( توماس درنهبتو)وان  ررقنا سبكم مم تضتني تعاون الربو بسور( بروكسل)بني االددن 

او شخصبة مرموقة يف اورواب واالوساط العلتبة الدولبة وكذلل مع السبد كتال البطل واو انشط لبناين ة ويالعلوم الربتغال
يف رلال حقوق اال سان والسبدة مجبلة ابو شنب الصحفبة الفلسطبنبة الل أعدت تقاررر مفصلة عم اال تخاابت يف 

وكذلل انالل العدرد , د االموريس ابلقوة على مقاليف سبطرة حركة محا قطاع رزة واالحداث ادلأساورة الل اارت سبباً 
( ربالف لتجدرد التعاون بني البشر)واذا ما قد ركون ما رستى بقوس . مم العراقبني واالررا بني الذرم رتعاو ون معنا

                                   
 .  زار جا : حاورو 9/12/2009العرب البوم  1
.  2009/آذار/7 تخاابت التشررعبة يف العراق أابحل روم ربدو أن اذو ادلقالة كتبل قبل إقرار قا ون اال تخاابت بشكل هنائي ، ألن موعد اال  2
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 وبذل جهود واسعة تيكز أكثر يف الشرق االوسط دلواجهة التعصب والتطر  وكراابة االجا ب ومجبع تلل القوى الل
وسثكز التقررر على مسألة . ا شاءو يف العراق أودواو تنظبغ , ربول دون تطور اذو ادلنطقة بطررقة سلتبة ودميقراطبة

التسامن ذباو ادلسائل الثقا بة واالثنبة والدرنبة والسباسبة ادلختلفة او بني اجلنسني وربلبل ما قد ميكم ان تكون العوامل 
رة ادوات أكثر جدوى يف تشجبع التسامن والسالم والدميقراطبة يف العراق وكذلل دبا السباسبة واالقتصادرة واالجتتاع

وسبقدم اذا التقررر على أساس العتل والتقاررر السابقة لكنها . ميكم ان ركون دور اجملتتع الدويل هبذا اخلصوص
لبة وسو  تتغ عتلبة إجراء إجراء ربدرث للتواقف ووجهات  ظر سلتلف األطرا  الفاعلة يف اذو العغ ستكون أرضاً 

 .تقببغ جدرد للوضع يف العراق
 
ىدفو دعم ومساندة احلكومة العراقية اجلديدة , وكما جاء يف بعض من تصرحياتكم, ىل ان تقريركم املزمع إعداده -

؟ 2010اليت ستنتخب يف كانون الثاين 
احمللبة واالقلبتبة يف العراق كا ل انجحة  2009اعتقد أبن ا تخاابت , على الررغ مم كل ادلشاكل القائتة: كاساكا

للترة االوىل كان لدرنا زبطبط وتنظبغ مناسب مع راد للتناطق واتصور ان البعثة تستحق هتا بنا احلارة للعتل  ،جداً 
ومع اهنا مل ترق , كتا  بعل على االرض ادلشاركة يف اال تخاابت مم جا ب النازحني العراقبني يف كركوك. الذي أجنزته

إال ا ه مع ذلل جيب ان  فهغ أبن انالل الكثث مم ادلسائل الل مت استثتاراا خبصوص مدى , للتستوى ادلتوقع ذلا
مع مستوى  2010وال رسعن إال ان اسبىن أبن تتناسب اال تخاابت الوطنبة عام . جدرة الشعب العراقي يف اال تخاابت

 . لب على مشكلة سبثبل مناسب لالجئني والنازحني العراقبنيوالتغ 2009ادلصداقبة الل حظبل هبا ا تخاابت عام 
عتا إذا كان جيب على  أتساءل أحباانً  ،الدميقراطبة ال تتحدد يف مسألة االاوات ادلدىل هبا امنا اي مسألة أبعد مم ذلل

ن قبل  بلسو  عريب رنبغي ان ال  نسى أب ه قد سبل إعادة عرضه يف اورواب م)قادتنا إعادة قراءة كتاب السباسة ألرسطو
حبث أن الدميقراطبة الكربى كا ل يف منطقة الشرق االوسط مثلتا كا ل يف أماكم أ رى يف , (وجيب ان ال  نسى ذلل

. العامل واحباان كا ل أكرب مم ذلل
, كان ضحبة لبس  قط مم جا ب دكتاتوررة وحشبة ومدمرة تبعتها بشكل  اطئ العتلبة العسكررة االمرركبة, العراق

لقد  ،للثبوقراطبة اجملاورة والل ادرت االرااب والتعصب للعراق "اخلفي"كان ضحبة دلا أمسبته بكتايب الغزو أساساً امنا و
ولبس , العراقبة مقاومة الضغوطات اذلائلة مم جا ب جارهتا الشرقبة احلالبةابلنسبة للسلطات  كان مم الصعب جداً 

ال تتتكم مم مقاومة تلل الضغوطات مم دون دعغ دويل   تخبة دميقراطباً اناك مم سبب ردعو لالعتقاد أبن احلكومة امل
ادلالرني مم العراقبني ما زالوا الجئني وانزحني  ،ال ميكم للتجتتع الدويل ان ردرر ظهرو للعراق بعد اال تخاابت. قوي

دعغ الدويل على اجلا ب ميكم أن ال رقتصر ال, خبال  ذلل ،والغالببة العظتى منهغ ال تزال حباجة اىل دعغ واسع
 إ ه ال , و بتا رتعلق ابدلساعدة مم اجل التنتبة ،بل جيب ان رشتل أرضا وضع اسياتبجبة اقتصادرة مستدمية, السباسي
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االقتصادرة واالجتتاعبة لتعزرز  رص  التحتبةبد مم رقابة اارمة تستهد  االستجابة لالحتباجات العاجلة للبىن رث 
السبطرة على  اانلكم مم ادلهغ , ادلالبةقد ركون عامل ضغط مهغ جدا جدا يف , النفط ،اعة مثالً العتل يف أ شطة كالزر

 .االاثر السلببة
 
ىل ستنجز ذلك على أساس إقليمي أم , انت هتدف اىل معاجلة الوضع يف العراق كلو مبا فيو إقليم كوردستان -

؟  عاملياًا  انك ستتتع  جاًا 
لقد أجنز بعض الشيء يف مجبع أحناء العراق  الل السنوات القلبلة ادلاضبة مم  ،عادلباً  اعتزم أن ركون هنجاً : كاساكا

احبن ا ه لدي معر ة  ،اىل كوردستان يف الشتال, ومم الشرق مم بغداد, الرمادي يف الغرب اىل النااررة يف اجلنوب
االماكم الل تتواجد  بها السلطات أ ضل للتناطق الل تواجدت  بها لبعض مم الوقل مثل أرببل وكركوك وددىل و

وجود مخسة مالرني مم  ،لكم اديف او التصدي لعتوم التحددت ادلطروحة على كامل الساحة العراقبة, االقلبتبة
ابستثناء إقلبغ كوردستان وحقبقة ان السلطات الوطنبة  الالجئني وادلشردرم العراقبني القادمني مم مجبع اجلهات تقررباً 

حلول  عالة لتعزرز ادلصاحلة والتعورض ادلناسب الولئل الذرم عا وا مم اضطهاد بظرو  جبدة إلعادة  شلل يف طرح 
وربقى يف رأري الرمز مم ". دولة القا ون" او عالمة هتد  اىل إرساء دعائغ أ ق بعبد ادلدى او العراق احلقبقي, اال دماج

يف التوتر يف ادلناطق  و حقبقة ا ه ميكننا أن  شعر أن اناك تزارداً ه, واالسوأ مم ذلل ،أاغ ادلشاكل الل رعاين منها العراق
اال طباع  ،هبذا الصدد الل ال رزال  بها مزرج قوي مم سلتلف االعراق واجلتاعات الدرنبة وكركوك ادلثال االكثر وضوحاً 

والتسامن واالحيام بني  عم تعزرز التعاون الذي  رجل به مم إقامل يف كركوك او ان اناك قوى  ارجبة تعتل بدالً 
 .سلتلف الطوائف على أتجبج اخلصومات

 
املخيم الذي يعيش فيو أكثر من ثالثة آالف من االيرانيني الذين , سوف يتناول التقرير الوضع يف معسكر أشرف -

ما عالقة ذلك ابلعراق؟ , ينتمون اىل أىم منظمة إيرانية معارضة
لرؤرة مشااد حبة بثتها القنوات التلفزرو بة يف رلزرة وحشبة ضد أانس عزل يف ادمل , يف هنارة سبوز ادلنصرم: كاساكا

كا ل انالل عرابت  ،معسكر أشر  مم قبل زمرة عسكررة عراقبة ربل إشرا  مباشر مم مكتب رئبس الوزراء العراقي
, لني يف العراقان بعض االشخاص ادلسؤو, يف الواقع ،مدرعة وضرب وحشي حبث قتل حنو عشرة أشخاص وجرح ادلئات

لقد كنل على اتصال وثبق مع . عندما قالوا أبهنغ ررردون ربورل احلباة اىل جحبغ ال رطاق يف أشر  كا وا واضحني جداً 
واان اعي  انا ان  فس العنف واذلتجبة ادلبالغ  بها وادلستخدمة مم قبل قطاعي , الكثث مم ادلشردرم والالجئني العراقبني

قد مت استخدامها يف , اب السباسي إلرااب قطاعات أبكتلها مم الشعب العراقي يف ادلنفىالطرق وعصاابت االرو
يف أعقاب . ورشجع مثل اذو األعتال" دولة القا ون"كبف ميكم أن رعتل أحداغ ربل رارة إجياد ; وأتساءلأشر  
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, ظام القضائي العراقي إن الم, ومع ذلل. مم السكان 36سجنل قوات الشرطة العراقبة , اذلجوم ضد سكان أشر 
وبعد ذلل مم  الل االدعاء العام يف وزارة العدل يف بغداد عارضل اذا , ومم  الل قاض زللي يف مدرنة اخلالص أوالً 

, على الررغ مم أن الشرطة قاومل أوامر قضائبة لبعض الوقل ،وأمرت السلطات ابال راج عنهغ, االستغالل السباسي
اذو اي عالمة ملفتة للنظر الستقالل السلطات القضائبة  ،واإل راج عم السجناء, اال صباع إهنا قررت يف هنارة ادلطا  

ال , بطببعة احلال. يف العراق"دولة القا ون" ورعطي االمل جلتبع اولئل الذرم رهد ون يف احلقبقة اىل إ شاء, يف العراق
, لشجاع الذي ازبذته السلطات القضائبة يف العراقاعتقد ا ه كان مم قببل ادلصاد ة وبعد بضعة اساببع مم اذا القرار ا

, لذلل. ومرة أ رى رظهر كغ او مهدد اولئل الذرم رسعون للعدالة يف اذا البلد, ان تتعرض وزارة العدل ذلجوم كبث
اعتقد ان اضطهاد الالجئني العراقبني يف مدرنة أشر  او جزء مم  فس ادلسرحبة الل وضعل يف ااو ة اال ثة يف 

 .و تائج اذو االزمة سو  ترمز أكثر مم أي شيء آ ر اىل ما ميكم أن  توقعه دلستقبل العراق, عراقال
 
ما ىي توقعاتك لالوضاع يف العراق بعد , قمتم بزايرات عديدة للعراق ولكم إطالع بشأن االوضاع يف العراق -

انسحاب القوات االمريكية؟ 
انررواات سلتلفة والل سو  تعتتد بطببعة احلال على عوامل سلتلفة دبا  بها اعتقد أب ه يف إمكا نا ان  تصور سي: كاساكا

 "دولة القا ون" أكرب هتدرد زلتتل دلستقبل، االعتتاد على قدرة العراقبني أ فسهغ إلجياد أ ضل احللول السباسبة أل فسهغ
إذا ما مسن العراقبون لتلل . عدم التسامنيف العراق او التزاوج ادلتكم بني النفط والغاز مع مصاحل أردرولوجبة التعصب و

, أعداء لألقلبات والطوائف الدرنبة اال رى القوى  قناعهغ أبن االكراد أعداء العرب والسنة أعداء للشبعة واؤالء أرضاً 
 ،أكرب رابد للعراقبني او شجاعتهغ ومعنودهتغ واالستخبارات . إن العراقبني سو  رصبحون  ررسة سهلة ألعداء العراق

 قط  مكا ه  ارااب هبكذا طرق وحشبة وقاسبة وشعب شجاع جداً  مل ركم اناك يف التأررخ اال ساين احلدرث أبداً 
 إن اال سان او اال سان والطفل او الطفل وابلتايل  تم ال حييم منهغ دبثابة , وخبال  ذلل. مواجهة مثل اذا الوضع

سبتا االجراءات الدقبقة الل  يل مم االحداث يف العراق سبحدث  رقاً وموقف اجملتتع الدو ،عدم احيام اال سا بة مجعاء
. لذلل واو ما آمل أن ركون قررباً  ستتخذ وادلواقف الل سبتغ تبنبها تبعاً 
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