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الدكتور عبد الحسين شعبان:
"المكونات"
أتحفظ على مصطلح
ّ
فالدولة هي اتحاد مواطنين أحرار
لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات...

أجرى اللقاء :بهاء الدين جالل
حوار خاص لمجلة كـــــوالن

ال يمكن للحلول العسكرية واألمنية وحدها القضاء على
اإلرهاب طالما تبقى األسباب التي أدّت إلى نشوئه قائمة

الدكتور عبد الحسين شعبان مفكر وباحث عربي من العراق ،له عدد من الكتب في قضايا الفكر والقانون والسياسة
واألديان واألدب والثقافة والنقد .أستاذ القانون الدولي وحاليا ً نائب رئيس جامعة ّ
الالعن

وحقوق اإلنسان في جامعة

أونور(بيروت ) وهو الصديق المقرب للشعب الكوردي و كان له الدور الرئيس في الدفاع عن حق التقرير المصير للكورد
في زمن المعارضة و بعدها ،إلتقته مجلة كوالن األسبوعية الكوردية و وجهت إليه أسئلة تتعلق بالتحوالت التي تحدث
اآلن في الشرق األوسط و كيفية القضاء على الفكر المتطرف و المتشدد الداعشي و كذلك مسألة الصراع اإليراني-
األمريكي وأمور أخرى تتعلق بالعالقات بين إقليم كوردستان و المركز و حل المشكالت العالقة بينهما وفق الدستور،
حيث أجاب عنها مشكورا:
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س1

-

المراقبون والمفكرون بانتظار حدوث تحوالت كبيرة في الشرق األوسط ،وفي رأي

بعض المراقبين قد تؤدي تلك التحوالت إلى نشوب حرب عسكرية ،وكمفكر سياسي كي

تقرأ

األوضاع الحالية في الشرق األوسط وما هي توقعاتكم لتلك التحوالت؟

ج -1أعتقد أن كل االحتماالت مفتوحة ،فالسالم ال يزال " بارداً" ومفقووداً ،وحوبوا الودم موا
تزال ساخنة و"متدفقة" في الشبق األوسو ولوت تنتوع ب ود ،سوواا الةارنهوة مناوا أو الداخ هوة،
وأعتقوود أن الاوابووة البةهسووهة الحووالل سووالم عووادل وطووامل فووي المنلقووة و فوواا ب و ر التوووتب
يتل ّب أوالً وقال كل طيا تحقهو تسووية ل قةوهة الف سولهنهة وأساسواا ومبتازعوا االعتوبا
بح تقبيب المصهب ل ش ب ال ببي الف سلهني و قامة الدولة المستق ة القادرة ع ى الحهاة.
أما مشاكل المنلقة األخبى والتي تفاقمت خالل ال قود األرب ة الماضوهة ،فاوي لهسوت
مست صووهة و امووا تحتوواع لووى عموول نوواد ومإووابب ل تو وول لووى م ال ووات وح ووول وتفاعمووات
بشووواااا ،سوووواا ت وووع التوووي تت ّووو بالتحووودّيات االق همهوووة أو مشووواكل الحووودود بموووا فهاوووا ب ووو
االطووواالهات التاريةهوووة ،اا موووا اسوووتل نا تحاوووهت للوووة ال قووول والمصوووال المشوووتبكة والمنووواف
المتاادلة.
وبةصوص النزاعات الداخ هة ،الدينهة والمذعاهة واالثنهة وغهبعا ،فهمان أن تحل في
ار كل دولة وع ى أساس عقود انتمواعي نديود بواف سهاسوي ي توب
والت ددية في

تنوع
بوارخب
ّ
ويقوب بوال ّ

ار قوااواي وبلبيقوة سو مهة ت تمود الموا نوة المتسواوية منل قوا ً لت اهوة الحقووق

والحبيات.
وأعتقد أن م بكوة التنمهوة الشوام ة والمسوتدامة وتحقهو اال والحات الداخ هوة ،السوهّما
عادة االعمار والاناا ودخول عالت الحداثة واالستفادة من من زات ال ت والتانولونها ستاون
األعقد واأل

ب ،واألمب ينلا بصورة خا ة ع ى العراق وسوريا والييمن وليبييا ،حهو
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تووت توودمهب الانهووة التحهووة والاهاكوول االرتاافيووة والمباف و الحهويووة ،ااعهووع عوون تمزي و النسووه
االنتموواعي و ثووارة الةوولاةن واألحقوواد الدينهووة والمذعاهووة والقومهووة ،وبوو الاباعهووة ورو
االاتقام.
ويحتاع األمب لى ناود ماإّوو وخلوة اسوتباته هة وي وة األمود ل قةواا ع وى عوامول
االاقسام والتفتت والتشظي التي عاات مناا عذه الا دان ،والتي س ّا ت ل قوى االرعابهة أن ت ود
الاهئة المناساة لالاتشار ،كموا تتل وب الةلوة مواناوة الفاوب الداعشوي وتفاهوع الةاليوا الناةموة
"وا لذةاا المنفبدة"  ،ضافة لى ت فهو مناب ع المالهوة و

وال الاهئوة االنتماعهوة الحاضونة

لووع و عووادة حووبب التببووة موون نديوود باووذر قووهت التسووام والسووالم ّ
والالعنووو ،ضووافة لووى رو
التةووامن والتوووخي والمحاووة ،ولوون يووتت الووع ّال ب موول مت وودد ال وااووب ع ووى الص و هد الفاووب
والسهاسي واالنتماعي واالقتصاد والقااواي والتببو والوديني والنفسوي ،وبمبان وة اقديوة
من نمه القوى والتهارات باستشبا

المستقال.

وقد أثات الاإهب من الت ارا ن الح ول ال سابية واألمنهة وحدعا ال يماناوا القةواا
ع ى االرعاا الذ يمان أن يفقس بهةع الما تاقى األسااا التوي أدّت لوى اشووةع وتلووره
قاةمة ،بل تلذّ

عادة ظاوره ،ك ّما سنحت الفب ة لذلع.

موا يحتانووع ال ووباق وسووريا والووهمن ولهاهووا والا ودان التووي عااووت مون اااهووار م سسووات
الدولة واافالت االرعاا والفوضى والفساد المالي واالدار عو حاام سهلبة الدولوة و عوادة
عهاتاووا ون اووا فوووق نمه و المبن هووات الدينهووة واللاةفهووة وال شوواةبية والسهاسووهة والحزبهووة
وال اويوووة فوووي

وووار "حكيييم القيييانون" ،مإ موووا تحتووواع عوووذه الا ووودان لوووى السوووالم الم تم وووي

والمصالحات الةبورية واالستقبار ،لاي تسهب فوي درا التنمهوة الشوام ة والمسوتدامة ،التوي
ال يمان أن تتحق في ظ ّل االحتبابات الداخ هة وغهاا السالم الم تم ي.
 س - 2في هذه المنطقة المعقدة والمشحونة برزت جبهتان ،األولى هي جبهة شيعية بقيادة
إيران ،ومن المعلوم أن إيران قد أنشأت دائرة نفوذ واسعة و التي تمتد من مضيق هرمز إلى
باب المندب ،الجبهة الثانية وهي السنية بقيادة المملكة العربية السعودية ،واألهم من ذلك تعلن
الواليات المتحدة األمريكية أنها حليفة للسنة ،أما روسيا تعلن أنها حليفة للشيعة ،كي ترى
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نهاية الصراع الشيعي – السني في الشرق األوسط؟ برأيكم أال يؤدي هذا الصراع إلى نشوب
حرب باردة أخرى طويلة المدى في الشرق األوسط؟

ج -2ااوودل الصووباع المووذعاي فووي المنلقووة ب هوود الإووورة االيبااهووة ال ووام  1979عاووب ثووالب
مقاربووات مةت فووة لاناووا نمه اووا أدّت لووى اكوواا اوواره وتانه ووع ،كهمووا يصووا ب و رة مسووتديمة
نديدة ب د الصباع ال ببي -االسباةه ي :
المقاربيية األولييى  -مسييعى إيرانييي لتصووديب الإووورة وقوود اتةووذ موون الش و ارات الإوريووة
منل قا ً لع بإعالن "المووت ألمبياوا" و"الاتوا

ضود الشوهلان األكاوب" ،لانوع فوي واقو األموب

كووان اا محتوووى سهاسووي وويووديولوني وقووومي حتووى و ن كااووت مسووت زمات االخووباع تتل ووب
ضفاا مسحة دينهة أو مذعاهة طه هة ع هع.
المقاربة الثانية -مسعى عربي وبشال خاص س ود وخ ه ي وببأس حببوة عباقهوة
حهناا ،ل ت التمودّد االيبااوي ،خصو وا ً وقود طو ب ال ديود مون دول الة وه بةوو

مون النفووا

االيبااي وخشهة من التاثهب الداخ ي ،السهّما و ن يبان ما توزال تحتول الجيزر العربيية اليثالث
" أبووو موسووى و نووب الااووبى و نووب الصوولبى" منووذ ال ووام  1971وتاس و السووهادة ع هاووا ،
وتبف

عادتاا لى دولة االمارات ال ببهة المتحدة.
واألكإب من الع فإن عالااتاا المتابرة بتصديب الإورة االسوالمهة كااوت تإهوب الفوزع

والبعب لدى ال ديد من الا ودان ،وفاد فوي األموب ت قهودا ً ااودالع

وباع واةفي فوي المنلقوة ،

بة فهوووة سهاسوووهة ،وموووا حصووول فوووي ماوووة ال وووام  1979حييياس وليييكثر
ع

ورح م ور ي ثهث س قدلات ور ل اس ،ا

ييي

يييس  200لييي

دثد فعل لنّاة خك فة ث شياع ور اي

س ور ل اس ورذاس قا ثو بشجبها ثولكن ا ها .ثقد هزت هذه ورع اة ورعارم وإللال ي ب كه،
ف س حاث ثعدها فقد ثقعت ع فج ثل اثم في ورق س ورهج ي ورجداد ،ث يس حايث عنفهيا
فقد كلبّبت بلفك ر د اء فيي باحية ورحي م ور يي ،ث ثدت بحايا بعي
س ور ل حاس ور كحصناس دوخل ورح م.

جيال وأ يس ثور اي
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المقاربة الثالثة -مسعى حربي دولي لهس ب هدا ً عون تشو ه غببوي وأمبياوي تحديودا ً
لإنوووي يوووبان عووون مووودّ مشوووبوعاا السهاسوووي واريوووديولوني ،والاووود

ضووو ا

دول المنلقوووة

نمه اا ،باستإناا " سباةهل" المستفهدة األولى من الع الصباع ال اإي ،والسهلبة ع ى مناب
الوونف والوقووو

بونووع االتحوواد السوووفههتي السوواب  ،ضووافة لووى االسووتمبار فووي به و السووال

وتووانه اووار ال ووداا ،وعاووذا اسووتمبت الحووبا لنحووو  8سوونوات  )1988-1980وت ّ
ل ووت
التنمهة واحت ات خل اال ال  ،وكان من اتاة الع ارتفواع النزعوات الحببهوة ،خصو وا ً
ب ود غوزو القووات ال باقهوة ل اويوت  1990خوالل اظوام حاوت

ودام حسوهن  ،ثوت حوبا قووات

التحالو ضد ال باق  1991واستمبار الحصوار الودولي ع وى ال وباق موا يزيود عون  12عاموا ً
حتى تت اال احة بالنظام في ال ام .2003
ال أعتقد أن الواليات المتحدة حليفة السنّة أو

ديقة لات ع ى حساا الشه ة ،كموا إن

روسيييا ليسييت حليفيية الشيييعة ضييد السيينة ،فالواليووات المتحوودة وروسووها ح هفتووا مصووالحاما،
فواطنلن ح هفة بلداد " الشه هة" ،حه الحات فهاا منوذ ال وام  2003ولحود ارن بهود "الشوه هة
السهاسووهة" التووي حاولووت أن تلاوو الدولووة بلاب اووا ،أمووا ح ووو روسووها موو سوووريا ،فتحوودّده
تتحوب وفقوا ً ل مصوال  ،ولهسوت
المصال بالدرنوة األساسوهة ،وروسوها الهووم دولوة بباغماتهوة
ّ
كما كاات في الساب تتح ّات فهاا الم وايهب اريديولونهوة ،وقود طو بت روسوها بموبارة لةسوارة
ح هفاووا السوواب فووي "ال ووباق" ،مإ مووا ط و بت بالةهاووة ألااووا لووت تحصوول ع ووى مووو

قوودم فووي

"لهاها" ،ولذلع استماتت لاي تاقي ع ى افواعا في سوريا ،ألن خسارتاا ست ني أااوا سوتةبع
موون عموووم المنلقووة ،وموون أنوول الووع أعووادت تبتهووب أولوياتاووا منووذ ال ووام  2015ودخ ووت فووي
موافاات بهن تبكها و يبان من ناة وبهن ال با و" سباةهل" من ناة ثااهة.
وكنت قد كتات ب د فيارتي لبوسها ،بدعوة من م س طورى المفتهن لبوسها اللقاا
التطرف واإلرهاب" ،عدّة مقاالت باذا
محاضبة عن "نحو استراتيجية جديدة لمواجهة
ّ
الةصوص عن روسها "المس مة" وروسها "ال ببهة" وروسها " الهاودية" وعل روسها دولة
عظمى؟ مس لا ً الةوا ع ى الموقو البوسي فاا قةايا الصباع في المنلقة وتوافاات
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بـ"المنلقة ارمنة في سوريا" والتواف

القوى بما فهاا ما يت

البوسي  -التبكي -

األمبياي ،من ناة والسور  -االيبااي -البوسي من ناة ثااهة.
ن ونووود أديووان و واةووو وقومهووات حقهق وة فووي الشووبق األوس و  ،وعووو سو ّوب نمالووع،
والتنوع بقدر ما يمان أن ياون ض فا ً فاو قوة في ارن ،وال اس
ّ

حه اا لت احسون دارتوع

بشووال س و هت ،و اا مووا أقهمووت دوالً مداهووة تة و مسووافة واحوودة موون نمه و األديووان واللواةووو
والقومهات وتحقّ اوعا ً من المساواة بات اه موا نة متاافئوة ،فهماننوا الحودي عون

فواا اوار

الصوووباع واوووزع فتهووول الحوووبا ،سوووواا كااوووت ألسوووااا سهاسوووهة أم دينهوووة أم ثنهوووة ،فاألديوووان
واللواةو والقومهات حقهقة قاةمة وال يمان ااباااا أو للااعا ،لاون ال مول ينالوي أن ينصوبّ
ع ووى للووواا التمههووز وعووودم المسووواواة واالضوولااد الموووزمن والم تووو  ،ع ووى الصووو د القومهوووة
والدينهة والمذعاهة وغهبعا.
أما ما اشاده الهوم من صراعات شيعية  -سنّية فاو لهس ب هودا ً ع ّموا يوتت تلذيتوع ق همهوا ً
ودولهاً ،وع ى ساهل المإال عاطت دول مإل ال باق وسوريا فوي اووع مون الت وايم الم تم وي
والتنوع في
والتاامل
ّ

ار الوحدة ،وكان الصباع بهن الحاام من ناوة والم موعوات الإقافهوة

الدينهة والقومهة من ناة أخبى ،بساب عةت حقوقاا واالضولااد والتمههوز الوذ عوااى منوع
الشوو ب الاووبد لووت ياوون ع ووى يوود ال ووبا ،بوول ع ووى يوود الحاووام الوودكتاتوريهن والمسووتادين
حبيوات ال اموة
والظالمهن الذين ت اوفوا ،ع ى عموم الساان ،ألن األموب يت ّو بوالحقوق وال ّ
والةا ة ،مإ ما لع عالقة بحقوق الم موعات الإقافهة التي تبيد الت اهب عن افساا بحبيّوة فوي
ار حقوق مداهة وسهاسهة و دارية وللوية ،ياف اا الدستور.


س- 3

صحيح أن الخالفة اإلسالمية لداعش قد دمرت على األرض بالتعاون بين دول التحال

ضد داعش وبين القوات المحلية األخرى ،ولكن لم يتم حتى اآلن اجتثاث الفكر الداعشي
وخطورة ظهوره مرة أخرى ،برأيكم كي

يمكن القضاء على الفكر الداعشي؟

7

ج  - 3يماوون القةوواا ع ووى داعووم بةلو

وي ووة األموود ومتوسوولة وواهووة .أمووا الةلو اراهووة

فاي بالدرنة األساسهة تت ّ بإعادة النازحين لوى موداات وقوباعت وت ويةوات ع ّموا لحو باوت
من غان وأضبار ،ويحتاع األمب لى رادة سهاسهة حقهقهوة ومصوالحة و نهوة طوام ة وت واون
بهن الدولة والم تم المداي  ،مإ ما يمان االستفادة من المساعدات الدولهوة ع وى عوذا الصو هد
وتوظهفاا بشال س هت بحه تاون اتاة اا سبي ة وتن اس ع ى النافحهن.
ويحتوواع األمووب كووذلع لخطييط تربوييية وتعليمييية قصيييرة ومتوسييطة وطويليية المييدى،
العادة التاعهل و

ال المناع الدراسهة والتببوية وتيوفير فيرص عميل للعياطلين ،والسوهّما

ل شااا ،ااعهع عن خلة طام ة لتحسوهن مسوتوى الم هشوة وتيوفير الخيدمات الضيرورية مإول
الماا الصافي والصال ل شبا والاابباا والةودمات الصوحهة والت همهوة األخوبى ،وم ال وة
ارثار النفسهة التي ت بض لاا ضحايا داعم.
وع ى الص هد االنتماعي يتل ب األمب تاسهس المنتوديات الطولال أوقوات الفوبا فوي
ار اشا ات سوهنماةهة ومسوبحهة وموسوهقهة وفنهوة ورياضوهة ااف وة ،ففوي ظول ت وع األنوواا
يماوون الحوودي عوون إعييادة بنيياء اإلنسييان الجديييد لاووي يشو ّال النقووه
االللوواةي الووذ ال ي تووب

لفاووب داعووم االقصوواةي

بووارخب ،فاألوطييان ال تنبنييى بييالحجر فحسييب وإنمييا بالبشيير ،ألن

االاسوان مقهواس كول طويا حسوب الفه سوو

االغبيقوي بروتوغيورا  .وكول طويا ينالوي أن

ياون غايتع ووسه تع االاسان.


س- 4

العراق في هذه المنطقة الساخنة دولة خرجت للتو من حرب داعش ،كما أن العملية

السياسية فيه هشة و غير متماسكة ،و الحكومة المشكلة برئاسة عادل عبد المهدي لم تتمكن
خالل فترة()5-4أشهر من عمرها من تقديم شيء يبعث على األمل بالنسبة للمواطنين في
العراق ،ما هي قراءتكم لألوضاع السياسية في العراق؟ و هل تعتقدون أن الحكومة تميل اآلن
إلى والية الفقيه الشيعية؟
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ج -4ال أظن أن حكومية عيادل عبيد المهيدي تمهول لوى " واليوة الفقهوع الشوه هة" كموا ورد فوي
س الات ،لانوع دون أداوى طوع ،فوإن عاود الماود ال يسوتله الةوبوع مون عاوااة رنوال الودين
المتنفّذين فوي الن وو ،وعوو يباعوي التباتاهوة التوي قاموت ع هاوا ال م هوة السهاسوهة ب ود احوتالل
ال باق ال ام  2003وال يستله مةالفتاا ،خصو ا ً و اع ناا بتبطه ومااركة مناا ،السهّما
ب د أن و

ت الصباعات الشه هة -الشه هة لى بي مسدود ،فتت ال وا لى حل وس مون

خارع الاتل المتصارعة.
وع ى البغت من م عالت عادل عاد الماود الفابيوة والسهاسوهة قهاسوا ً بالوذين سواقوه،
لان الع وحده غهب كا

بساب اظام المحا صة اللاةفهة  -االثنهة التي يةة لاوا ،كموا أاوع

ال يستند لى كت ة أو حزا يمانع أن يمةي بقباراتع خارع الداةبة المبسومة لع ،ولاوذا توباه
يتووبدد كإهووبا ً فووي اتةوواا قووبارات ال تبضووي الفبقوواا ،الس وهّما الووذين رطووحوه لاووذا المنصووب،
خصو ا ً اا دخل في

باعات ناااهة ،أو اا ااحاف لى حدى الاتل المتصارعة ،و ّال فإاوع

قد ال ي د أمامع سوى تقديت استقالتع.
ن فتبة الةمسة أطاب غهب كافهة ال دار حات اااةي حول مووالت حاوموة عوادل عاود
الماد ّ ،
لان الماتوا يقبأ من عنوااوع كموا يقوال  ،فحتوى ارن لوت تسوتامل التشواه ة الوفاريوة
وما تزال الت اابات بشان وفارات أرب ة باقهة عي :الدفاع والداخ هة وال دل والتببهة  ،وباول
األحوال فاتقديب

ن األموور سوتاقى توباو دون تقودّم يوذكب ودون ا احوات كاهوبة حتوى و ن

كاات توند رغاة لديع في ت اوف الواق الماساو الوذ و ول لهوع ال وباق ،ألن ثموة عقاوات
موضوعهة تحول دون الع مناا الدستور الذ أسمهتع قال عقد واهّو واصو من الزموان فوي
مقالوة منشووورة فووي

ووحهفة الناوار ال انااهووة " الدسييتور غيير الممكين دسييتورياً" ،فاووو ي لووي

الح بهد ويسحاع بالهد األخبى بحات األللوام الاإهوبة المزروعوة فهوع والتفسوهبات والتواويالت
المةت فة لنصو ع التي تإهب الاإهب من اللمووض واالباوام والتنواق

 .ويماون مبان وة كتابنوا

عن :الدستور والدولة  -من االحتالل لى االحتالل الصادر في ال ام .2004
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 س -5الجانب اآلخر المسؤول عن تعقيد األوضاع في العراق هو الصراع األمريكي – اإليراني،
ومن الواضح إن إليران نفوذ كبير في العراق و من جانبها تعلن أمريكا نفسها كقوة كبيرة
ومحتلة للعراق إنها هي مسؤولة عنها ،كي

ترى مستقبل العراق من خالل الصراع المرير

والمتواصل األمريكي -اإليراني؟

ج - 5ق ت في وقت ساب  :العيراق نصيفه لواشينطن ونصيفه اآلخير إلييران ولوهس فوي األموب
افتئاتا ً ع ى أحد ،و اما عو محاولة واق هة لتو هو الواقو  ،وقود ت وزف النصوو الإوااي خوالل
الحبا ع ى داعم وفي ظ ّل تشاهالت "الحشد الشعبي" والدور الذ قام بوع ،وع وى الوبغت
موون ونووود احووو  20قاعوودة عسووابية أمبياهووة فووي ال ووباق ،أعماووا قاعوودة قييرب إربيييل وقاعوودة
"عين األسد" غبا ال باق ،التي فارعا البةهس األمبياي دواالد تبامب عشهة عهد الموهالد
ديسماب /كااون األول ، )2018/ودون استئذان أو تبخهص ولت ي ت ِ مسو والً عباقهوا ً واحودا ً
بما ي دّ مةالفة

ومتنووع:
بيحة ل سهادة ،فوإن النفووا االيبااوي ع وى األرض متل لول وواسو
ّ

سهاسوها ً وأمنهوا ً واقتصواديا وت اريوا ً وموذعاهاً ،مإ موا اشوات مصوال ل ديود مون الاتول السهاسووهة
الموالهة أو الممالئة اليبان.
وقد تةواربت التصوبيحات مو خبا ً بشوان الودور المسوتقا ي لواطونلن أو للاوبان فوي
ال باق ،وكان البةهس تبامب قود

ّوب أن " القواعود األمهبكهوة فوي ال وباق سوتاون بمإابوة

اقووا مباقاووة ،لب وود أاشوولة اووبان المت قووة ب وـ األس و حة النوويووة ،أو أطووهاا أخووبى" وبووان
القوات األمهبكهة ي ب أن تاقى في ال باق ،لهس فق لموا

ة محاربة تنظوهت «داعوم» ،بول

"لمباقاووة يووبان" وقوود حشوود الووبةهس األمبياووي لاووذه اللايووة دوالً عديوودة ضو ّماا مو تمبا ً دولهوا ً
اا قوود فووي وارطووو بولواهووا) ،طوواا /فابايب  ،2019عدفووع ل ووت يووبان وتح ووهت مشووبوعاا فووي
سوريا ولانان والهمن وب دان أخبى ودف اا لالاافاا ل داخل ع ى أمل اال احة بنظاماا.
أ ّما االيبااهون فإاات الاوا ع ى لسان سوفهبعت فوي بلوداد ااسوحاا القووات األمبياهوة
موون ال ووباق ،وعووو األمووب الووذ تانّوواه عوودد موون قووادة الحشوود الش و اي والقوووى الشووه هة الم يوودة
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اليبان .وتتحب قوى عباقهة ببلمااهة ومن خارع الابلمان لمناقشة االاسحاا األمبياي مون
ال باق ،ع ما ً بوان عودد القووات األمبياهوة غهوب محودد ،لاون رةوهس الووفراا ال باقوي قوال ن
عددعا ااةف

من  8لى  6وال

عساب  .وعذه عي القوات النظامهوة الم ون عناوا ،وعنوا

طبكات أمنهة وت اقدات خا ة يمان أن تندرع في تشاهالت تاب ة ل قوات األمبياهة.
وألن يبان تشال عنصب قوالق لوـ" سباةهل" ،فوإن واطونلن بإللاةاوا االتفواق النووو
م

ابان ،سهزيد من احتماالت قهام " سباةهل" با ووم مااغوت ضود يوبان ،سوواا لتووري

واطوونلن أو باالتفوواق م اووا ،األمووب الووذ قوود ي و د
ااعهووع عوون ب و

لووى ط و ال حووبوا مت ووددة فووي المنلقووة،

ردود األف ووال موون نااووب القوووى الموالهووة اليووبان والقوووى الم يوودة لةلووة

واطووونلن فوووي تق وووهص افووووا اوووبان ،وتاقوووى ال وحوووة م قووودة وم تاسوووة ومتناقةوووة ومتداخ وووة
الوالاات.
لقود عاّووبت دارة الوبةهس تبامووب عون اختالفاووا مو ااو الووبةهس بوارا أوبامووا الووذ
كااوت " سوباةهل" ممت ةوة منوع ،وفوي الوقوت افسوع القوت سهاسوة تباموب فاا يوبان تبحهاوا ً
خ ه ها ً لتشدّدعا ،لكن العراق سيبقى يتيما ً وحائرا ً ،وثمة أسئ ة ل ونة قد تواناع وعوي أسوئ ة
استااقهة ،ب ةاا افتباضي لاناوا يماون أن تإوار بوناوع فوي أيوة لحظوة  ،فاول :سوهتحول لوى
ممب أو مستقب لقوات أنناهة تةوض

وباعات ع وى أرضوع ،التوي سوا وأن تةةوات بالودم

لصووباع فارسووي  -عإمووااي اسووتمب لقووبون موون الزمووان ،وعوذا ي نووي لحوواق الةووبر بووال باق
وط و اع ومصووالحع ،ااعهووع عوون تقا ووات أخووبى م و تبكهووا التووي عووي األخووبى لاووا قاعوودة
عسابية تبف

الةبوع مناا قبا ربهل بزعت ماافحة حزا ال مال الابدستااي . PKK

وع ى البغت مون كول االدعوااات عون اسوت ادة السوهادة ال باقهوة منوذ ال وام  2004وموا
ب دعا بالةبوع من الفصل الساب  ،فإن الواق يشهب لى أن قهودا ً ثقه ة موا توزال تااّ اوا وتحودّ
موون رادة ال ووباق المسووتق ة ،فالسووهادة مووا تووزال م ّومووة ومنقو ووة وعووي كووذلع منووذ أن ف و ِبض
الحصووار الوودولي ع ووى ال ووباق ب وود احتاللووع ل اويووت ورضوووخع ل قووبارات الدولهووة ولنظووام
عقوبات طامل منذ ال ام  1990و لى الهوم.
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وموا ونوود قووات أنناهوة "ببضوا" الحاوموة ال باقهوة أو بدواوع ّال ااتقواص مون سووهادة
ال باق وحقع في بس س لتع ع ى نمهو أراضوهع والوتحات بإبواتوع .وسوتدف الدولوة ال باقهوة
أثمااا ً باعظة بساب


س -6

باعات دولهة و ق همهة ع ى أرضاا ال ااقة لاا فهاا وال نمل كما يقال.

أكثر المناطق العربية السنية في العراق قد دمرت بالكامل إبان حرب داعش ،وإن تلك

الحرب أدت كذلك إلى إضعاف الدور العربي السني ضمن العملية السياسية في العراق،
باعتقادكم كي

يتمكن هذا المكون العراقي المهم من إعادة إعمار مناطقه و لعب دوره المؤثر

في العملية السياسية العراقية؟

"المكونيات" الوذ ورد فوي الدسوتور عودّة
ج  -6أاا طةصها ً كنت قد تحفظت ع ى مصول
ّ
مو ّوبات فووي المقدمووة مووبتهن وفووي المووواد  9و 12و 49و 125و )142ألن الووع ينووتقص موون
ماادئ الموا نة ،فالدولة حسب فامي وقناعتي عي :اتحاد موا نهن أحوبار لاوت افوس الحقووق
ماواوات ،ألن الوع لون ياوون سووى تقاسوت وظهفوي دينوي
وع هات افس الواناات ،ولوهس اتحواد ّ
ومذعاي و ثني ،ي د ع ى احو مااطب وغهب مااطب لوى االاتقواص مون ماوادئ الموا نوة فوي
الحبية والمساواة والشباكة والمشاركة وال دالة.
سوو
كما كنت قد ااتقدت مصل "األقليات" ألاع ينتقص عو ارخوب وع وى احوو مت ّ
عويووات "كاووبى" وأخووبى " وولبى" و"أغ اهووات"
موون ماووادئ الموا نووة بووافتباض ونووود ّ
و"أق هات" و"عويّات ع ها" و"عويّات داها" و" عويّات قوية" و"عويّات ض هفة" وغهوب الوع،
وقد تحفّظت ع ى عالن "حقوق األق هوات" الصوادر عون األموت المتحودة ال وام  1992وع وى
" عالن الش وا األ

هة" الصادر ال ام  ، 2007الحتواةاما ع ى مصل "األق هات" الوذ

يستالن عدم المساواة والاهمنة من ناة ،واالستتااع والةةوع من ال اة األخبى.
وبالنساة لحقوق الش ب الابد فمنذ عقود من الزمان وأاا ال أتوااى من الودعوة لماودأ
حق تقرير المصير بم ناه القااواي والسهاسي واالدار  ،وبالشال الوذ يةتواره ويتناسوب مو

12

مصال النةال المشوتب  ،ويشوبفني أانوي كنوت أول مون ّ
اظوت حووارا ً م بفهوا ً وفابيوا ً وثقافهوا ً
عببها ً  -كبديا ً ال ام  )1992لت زيز ال وام وتق هص الفوارق والاح في ح ول وم ال وات
تصب باعدافاما المشتبكة.
ن من يبغب في بناا عم هة سهاسهة حقهقهة فال بدّ مون ال وودة لوى الموا نوة المتاافئوة
والمتسوواوية التووي وردت فووي الدسووتور ،بووالبغت موون كوول التحفظووات الووواردة ع هووع ،وال بودّ موون
"الماواوووات" و عوووادة تنظوووهت ال القوووات والصوووالحهات
فالوووة األللوووام التوووي ت تبضووواا مإووول
ّ
واالختصا ات بهن السو لات االق همهوة واالتحاديوة ،والوع وحوده يماون أن يو د
الوض و السهاسووي وي هوود الإقووة ل نوواس لانوواا دولووة مداهووة عصووبية فووي

لوى م افواة

ووار "حاووت القووااون"

وحبة.
واستقالل القةاا وفصل الس لات وفي ظل ااتةابات ازياة
ّ
كمووا يتل ّووب األمووب إعييداد قييانون انتخييابي جديييد وقييانون أحييزاب جديييد وتنقهووة الحهوواة
السهاسووهة ممووا طوواباا موون أموباض وع و ألل ألااووا قامووت ع ووى أسوواس الزباةنهووة والحصووول ع ووى
الملاات واالمتهافات ع ى حساا الافوااة واالخوالص ،ومإول عوذا الوبواا أ واا نمهو القووى
دون استإناا ،و ن بدرنات متفاوتة.
لهس المل وا مواناة اللاةفهة باللاةفهة ،وضه األف القومي بمإ وع ،بول ااوذ التمههوز
ألاع يمإل فابة ضارة وخبقاا ب مهو م ااهاوا ،فالسونّهة السهاسوهة أو الشوه هة السهاسوهة لهسوتا
سوووى ت اهووب عوون " اةفهووة" احوون بحانووة لووى وضو ضووواب لمن اووا وتحبيماووا وم اقاووة موون
يبوع أو يدعو أو يمارس أ ف ل من طااع يد ّل ع هاوا ،ألااموا ستسوااان ااقسواما ً فوي الم تمو
ّ
عموديا ّ وأفقهاً ،وي لالن أ

ماااهة لاناا دولة عصوبية ت توب

بحقووق االاسوان والموا نوة.

وكووذلع الحووال ثووارة الن ووبات ال نصووبية والقومهووة .وكنووت قوود اقتبحووت مشييروعا ً لتحييريم
الطائفييية وتعزيييز المواطنيية وأعوودت اشووبه فووي كتووابي " نوودل الاويّووات فووي ال ووباق  -الدولووة
والموا نة".2010 ،
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بالنسبة للعالقات بين كوردستان وبغداد ،هناك تقدم وتحسن في تلك العالقة في الوقت

الحاضر ،وتتجسد هذه العالقات فقط في المجالين المالي واالقتصادي ،أما بالنسبة إلى
المشكالت الرئيسة األخرى وخاصة بعد عودة القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها
فأنها على حالها و لم تشهد أي تقدم يذكر ،هل تعتقدون أن الحكومة الحالية في بغداد تسعى إلى
حلحلة المشكالت القائمة مع كوردستان وفق الدستور العراقي؟

ج  -7أعتقد أن حاومة عادل عاد الماد تسو ى لوى ح ح وة األوضواع القاةموة بوهن كبدسوتان
وبلوداد ،وقوود اتةو الووع مون مشووبوع المهزااهووة الووذ ر ّحاووت بوع حاومووة االق ووهت ،فةوالً عوون
محاولووة التلاهو لووا

المنووا

محسوبة ع ى أحد األ با

من وا ً أل احتاووا  ،سووواا بتشوواهل دارات مشووتبكة أو غهووب

كما حصل في سن ار م خباً.

وكاات ت ع االحتااكوات مون اتواة الودعوة لالسوتفتاا  25أي ول/سواتماب  2017وردود
الف ل التي نوبات باا ،وأعتقد أن الوض االق همي والدولي ال يسم بتودعور ت وع األوضواع،
وع ووى ال اووس موون الووع يماوون أن يسووات ي ابه وا ً بإ فوواا ب و
ب

المشوواالت القاةمووة ،لاوون تاقووى

ال قد تحتاع لى ح وول دسوتورية وتوافقوات سهاسوهة وي وة األمود مإول :مشيكلة كركيوك

والمنيياطق المتنييازع عليهييا الووواردة فووي الدسووتور ،ومشييكلة اليينفط واسييتخراجه وإدارتييه،
ومشكلة الرواتب بما فهاا الاهشمبكة واختصاصات اإلقليم والحكومة االتحادية وغهبعا.
وأعتقد أن عادل عاود الماود يماون أن ية و أنوواا أكإوب ي ابهوة مون السواب ويووفب
ماااهة أكاب ل تفاعت ولتسووية ب و

المشواالت ال القوة ،والاحو عون سوال نديودة وم ال وات

مةت فة عن ت ع التي نبت في الساب  .وال بدّ عنا من االسوتفادة مون الت ببوة التاريةهوة وعودم
تابار األخلاا ،كما ال ينالي االفسا في الم وال لوا

ردود األف وال مون الوتحات بال القوة

التاريةهووة وبوواألخوة ال ببهووة -الابديووة التووي كنّووا اقووول فووي

ووار الهسووار ال باقووي والحبكووة

الشهوعهة لسنوات وي ة  :على صخرتها تتحطم مؤامرات االستعمار والرجعية.
نشرت في مجلة كوالن باللغة الكردية وعلى موقع كوالن باللغة العربية بتاريخ /12-11آذار/مار .2019/

