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مقدمة:

الشــك أن تجربــة كوريــا الجنوبية مــن التجارب
الرائــدة فــي العالم فــي تحقيق التنمية المســتدامة
فــي بلــد عانــى مــن الحــروب واالســتعمار
البريطانــي الــذي اســتمر لقرابــة اربعــة عقــود،
ويمكــن إيجــاز التجربــة الكوريــة الجنوبيــة أو
عوامــل نهضــة كوريــا كبلــد وكشــعب بعــدد
مــن النقاط،أهمهــا القــدرة علــى تجــاوز عقــد
الماضــي وتشــخيص المصلحــة حتــى وأن
كانــت مــع المختلــف أو المعتــرض أو المحتــل
المتعســف الــذي يرفــض حتــى االعتذار،وثانــي
هــذه العوامــل هــي القــدرة الكوريــة الجنوبيــة
علــى تحديــد البوصلــة بمعنــى ان كوريــا لديهــا
مــوارد يمكــن اســتغاللها وبالتالــي فالواقــع
االقتصــادي كان مــن أهــم النقــاط التــي يمكــن
أن تقاتــل عليهــا كوريــا الجنوبيــة وفعــا نجحت
فــي ذلــك.
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نجحــت كوريــا الجنوبيــة بنظريــة (نبــدأ مــن
حيــث أنتهــى االخرون)،اطلعــت علــى التجربــة
االميركيــة وحاولــت تكييــف التجربــة اليابانيــة
مــع الواقــع الكــوري ،اســتخدمت اصعــب انواع
الدبلوماســية المتمثلــة بالدبلوماســية المنفتحــة
علــى الجهــات التــي كان يرفضهــا الشــعب
الكــوري حينئــذ ،فضــا عــن االهتمــام بالرياضة
بوصفهــا صــورة ســاندة للوجــه الدبلوماســي
الحديــث كتنظيــم فعاليــات االولمبيــاد أو
طلبــات اســتضافات البطــوالت العالميــة،
لتقــول للعالــم هــا انــا ذا اول دولــة ناميــة تنظــم
هكــذا فعاليــات الــى ان ختمتهــا بتنظيــم مشــترك
مــع اليابــان لــكاس العالــم ،االمــر الــذي فتــح
لكوريــا الجنوبيــة أبــواب التواجــد العالمــي
ولتحقــق بالتزامــن مــع النقــات التكنلوجيــة
الضخمــة للــدول المحيطــة بشــبه الجزيــرة
الكوريــة حضــور ًا الفتــا علــى مســتوى التجــارة
العالميــة تــارة وعلــى مســتوى الصناعــة،
مســتغلة النهضــات المتعــددة التــي حظــي بهــا
العقــد الذهبــي للمجتمــع الكــوري ممــا اضفــى
لمعانــا علميــا فخمــا فــي االوســاط العالميــة
بأعتبــار كوريــا واحــدة مــن أهــم الــدول التــي
تقــدم للعالــم مخترعيــن وعلمــاء وتصنيــف
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ٍ
عــال لمســاراتها التعليميــة المتنوعــة
اكاديمــي
وقبــل كل ذلــك تقــدم فهمهــا لصورتهــا كدولــة
ذات رؤيــة فعالــة بشــكل دبلوماســي كان لــه
خصوصيــة فــي اطــار الدراســات االكاديميــة
وفــي أطــار الحضــور السياســي علــى المســتوى
االســيوي والعالمــي.
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مدير الندوة

اليــوم نســتضيف ســعادة الســفير للحديــث عــن
تجربــة مميــزه وفريــده فــي منطقتنــا والعالــم اال
وهــي تجربــة التنميــة الكوريــة والتــي بــدأت
منتصــف القــرن العشــرين فــي الخمســينيات
ووضعــت كوريــة لهــذه التنميــة والتحــول
االقتصــادي الكبيــر عــدة خطــوات بدأتهــا فــي
الخمســينيات كخطــة اولــى لتنميــة وتطويــر
المنتــج الوطنــي ثــم لحقتهــا فــي الســتينات
باالنفتــاح علــى العالــم الخارجــي واالرتبــاط
مــع الشــركات االجنبيــة ثــم فــي الســبعينيات
عــادت لتنكفــيء علــى نفســها وتــزاوج
بيــن رأس المــال الكــوري ورأس المــال
االجنبي،لتنتــج بذلــك شــركات عمالقــة كبيــرة
اقامــت بعــض هــذه الشــركات الصناعيــة فــي
االرض الكوريــة واقامــت بعضهــا فــي خطــة
جديــدة وذكيــة منهــا فــي بعــض مناطــق التــي
يكــون فيهــا االنتــاج غيــر مكلــف فاســتضافت
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بعــض الــدول مصانــع كبــرى كوريــة ،نمــوذج
التنميــة الكــوري اعتمــد علــى عــدة مســاعدات
واســس ابتدأتهــا خطــة ذكيــة مــن القيــادة
الكوريــة باخــذ المســاعدات مــن الواليــات
المتحــدة االمريكيــة بالتحديــد ثــم قامــت
بتطبيــع العالقــة مــع اليابــان التــي كانــت نــدا لهــا
تشــوب عالقتهــا بعــض االختــاف فــي وجهات
النظــر والتزاحــم السياســي واالقتصــادي فقامت
الحكومــة الكوريــة بالتطبيــع ثــم اهتمــت اهتماما
كبيــرا بالبحــث والتكنولوجيــا كخطــوة الختــراع
ثــم قامــت بتقديــم تســهيالت للمســتثمرين
وأقامــت شــراكة بيــن رأس المــال الوطنــي
وراس المــال االجنبــي وكل هــذه الخطــوات
كان هنــاك للدبلوماســية الكوريــة الجنوبيــة فــي
خــارج البــاد هنــا نطــرح عــدة تســاؤالت ربمــا
ســتجيب عليهــا محاضــرة ســعادة الســيد الســفير
هيــان ميــون كيــم.
الســؤال االول ان فــي كل هــذه التنميــة مــا هــو
دور الدبلوماســية الكوريــة؟ كســؤال اساســي
تنطلــق منــه المحاضــرة وكيــف تعاطــت البعثات
الخارجيــة الكوريــة؟ وكيــف تعاطــت وزارة
الخارجيــة الكوريــة مــع هــذه البعثــات؟ مــا هــو
المعيــار فــي فتــح قنصليــة او بعثــة خارجيــة فــي
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بعــض الــدول؟ فــي اطــار هــذه التنميــة الكوريــة
او فــي المســار الصاعــد للتنميــة الكوريــة التــي
اوصلــت كوريــة الــى مصــاف الدولــة الحاديــة
عشــر كمرحلــة متقدمــة جــدا بيــن العالــم فــي
دول العالــم الصناعيــة؟
مــا هــي اســتراتيجية الخارجيــة الكوريــة
الجنوبيــة؟ هــل وضعــت الخارجيــة الكوريــة
اســتراتيجية لذلــك؟
كل هذه التساؤالت وغيرها ربما عندكم؟
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السفير هيان مون كيم
الدبلوماسية الكورية لعبت دور ًا في تحديد البوصلة
االقتصادية

اود ان اتقــدم بالشــكر للمعهــد العراقــي للحــوار
علــى هــذه الدعــوة قبــل اكثــر مــن ثالثــة عقــود
عملــت كسياســي فــي ايطاليــا واليابــان وغيرهــا
مــن الــدول الكثيــرة وكان حلمــي انــي اعمــل
كســفير لكوريــا بعــد اتحــاد الكوريتيــن لكونــي
كنــت اعتقــد بتطــور العالقــات بيــن كوريــا
الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة لكــن حلمــي لــم
يتحقــق ولــن يكــون كذلــك فــي المســتقبل
القريــب.
ومــا أن بــدأت عملــي كســفير لكوريــا الجنوبيــة
فــي بغــداد وانــا افكــر كل يــوم فــي كيفيــة تحقيــق
التنميــة العراقيــة وكيفيــة تطويــر العالقــات بيــن
كوريــا والعــراق.
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كوريــا كانــت تعانــي مــن صعوبــات وهــذه
الصعوبــات فــي كوريــا كانــت ابشــع مــن
الصعوبــات فــي العــراق واعتقــد ان العــراق
ممكــن ان يتغلــب علــى هــذه الصعوبــات
فالتنميــة االقتصاديــة والسياســية ممكنــة جــدا
فــي المســتقبل القريــب ونحــن بالفعــل نشــهد
نمــوا عراقيــا واضحــا فــي مجــاالت شــتى.

لمــدة  36عامــا كانــت كوريــة تعانــي مــن
االســتعمار اليابانــي ،وكان ذلــك فــي عــام
 1945انتهــى خاللهــا االســتعمار اليابانــي
ولكــن فــي ســنة  1948اقامــت كوريــا الجنوبيــة
دولتهــا وكوريــا الشــمالية اقامــت دولتهــا
منفصــا وبعدهــا شــنت كوريــا الشــمالية
حربــا علــى كوريــا الجنوبيــة فــي عــام 1950
واســتمرت الحــرب لمــدة ثــاث ســنوات،وكنا
ال نملــك اال اليــأس فــي ذلــك الوقــت وبعــد
الحــرب الكوريــة كانــت كوريــة مدمــرة كثيــرا
وكان لنــا يــأس كمــا قلــت وقبــل تقريبــا ثــاث
شــهور انــا شــاهدت فيلــم علــى يوتيــوب وهــذا
الفيلــم كان يتحــدث عــن التنميــة الكوريــة انــا
وضعــت ترجمــة بالعربيــة لهــذا الفيديــو واريــد
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ان نشــاهد هــذا الفيديــو معــا لكــي نعــرف
كيــف حققــت كوريــا هــذه االنجــازات مــن
بعــد الحــرب واالحتــال ،ولتحقيــق التنميــة
االقتصاديــة نحتــاج الــى تحديــد اتجــاه رغبتنــا
وكيــف سنطور،فالدبلوماســية تلعــب دور ًا
لتحديــد االتجــاه و ســوف اشــرح لكــم قــرار
التوجــه نحــو التنميــة االقتصاديــة بعــد الحــرب
العالميــة الثانيــة.
فــي عــام  1948أقامــت كوريــا الجنوبيــة دولتهــا
منفصلــة عــن كوريــا الشــمالية وفــي عــام 1950
بــدأت الحــرب بيــن كوريــا الشــمالية وكوريــا
الجنوبيــة اســتمرت  3ســنوات بعــد ذلــك كان
قــرار الرئيــس الســابق لــي ســن مــان بالبحــث
عــن الكيفيــة التــي ســتتغلب بهــا كوريــا علــى
هــذه الصعوبــات لهــذا وجدنــا أننــا نحتــاج الــى
مســاعدة القــوات االمريكيــة للتغلــب علــى
كوريــا الشــمالية والــدول االخــرى فنحــن وقعنــا
علــى تحالــف بيــن كوريــا الجنوبيــة والواليــات
المتحــدة االمريكيــة فــي عــام  1953وان هــذا
التحديــد لالتجــاه الدبلوماســي كان مناســبًا
جــد ًا للتنميــة االقتصاديــة فــي كوريــا منــذ ذلــك
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الوقــت اصبحــت الواليــات المتحــدة االولــى
بالنســبة لكوريــا لالســتثمار فيهــا ولتصديــر
المنتجــات اليهــا ويعيــش حاليــا اكثــر مــن
مليونــي كــوري فــي الواليــات المتحــدة ،وايضــا
زيــارة الرئيــس الســابق بــاك جــون كــي الــى
المانيــا الغربيــة فــي عــام  1964كانــت ايضــا
نقطــة التحــول فــي تنميــة االقتصــاد فــي كوريــا
وفــي ذلــك الوقــت الرئيــس بــاك جــون كــي كان
مؤمــن بــأن الشــعب الكــوري البــد أن يعيــش
بشــكل جيــد والبــد أن نوفــر الرفاهيــة للجميــع
ولكــن وقتهــا كانــت ال توجــد أمــوال ال للبنــاء
وال لتوفيــر الرفاهيــة ،وكان وقتهــا قــرار ًا
امريكيــا بــأن القــروض للــدول التــي تتســلم
مســاعدات مــن الــدول الخارجيــة وكانــت
مــن هــذه الــدول كوريــا التــي كانــت تتســلم
المســاعدات مــن الــدول الخارجيــة ،لهــذا وجــد
الرئيــس بــاك جــون مــي واليابــان بــأن اليابــان
دولــة مناســبة لكــي نأخــذ قــرض منهــا رغــم
عــدوم جــود عالقــات معهــا ،ثــم اســتطعنا أن
نحصــل علــى قــرض المانــي بقيمــة  40مليــون
دوالر ومــن خــال زيــارة الرئيــس بــاك ايضــا
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اســتلهم افــكار ًا كثيــرة عــن التنميــة االقتصاديــة
بعــد زيارتــه لمصانــع كثيــرة فــي المانيــا وشــاهد
كيفيــة التنميــة االقتصاديــة فيهــا ،وبعــد رجــوع
الرئيــس بــاك مــن ألمانيــا ووضــع جــدول لبنــاء
طــرق ســريعة ووكان او طريــق ســريع يحمــل
اســم مكومبــو وعمــل جــدول لبنــاء مصانــع
الحديــد.

والجديــر بالذكــر أن كوريــا لــم يكــن لديهــا مــا
تقدمــه أللمانيــا مقابــل القــرض فقدمــت قــوى
عاملــة وعمــال فــي المناجــم وحتــى  1977بلــغ
عمــال للمناجــم  ،8000وتزامــن هــذا مــع بنــاء
عالقــات أقتصاديــة مــع اليابــان والتــي كانــت
نقطــة تحــول لكوريــا ،رغــم وجــود معارضــة
حقيقيــة لبنــاء عالقــات مــع اليابــان كــون كوريــا
كانــت تحــت االســتعمار اليابانــي لمــدة 36
عامــا ،ولكــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة
كانــت تســاعدنا لتعزيــز العالقــات مــع اليابــان
بعــد ذلــك نحــن بدأنــا بتعزيــز العالقــات مــع
اليابــان مــن عــام  1952بــدأت العالقــات تنمــو
واســتغرق ذلــك  13عامــة لبنــاء عالقــات قويــة
ومســتقرة مــع اليابــان.
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هــذه العالقــات الدبلوماســية واهدافهــا لــم
تكــن كافيــة للشــعب الكــوري حينهــا والــذي
خــرج رافضــا ألي عالقــة مــع اليابــان لهــذا
كان الشــعب يطالــب اليابــان باالعتــذار وكان
الضغــط الشــعبي وحاجتنــا القامــة العالقــات
يضغطــان بطريقــة متعاكســة.
اولمبياد سيؤول الحدث االبرز

فــي الثمانينيــات اســتمرت كوريــا ببنــاء التنميــة
االقتصاديــة وفــي عــام  1988عقدنــا اولمبيــاد
ســيؤول وكانــت كوريــا لــم تعــرف بالنســبة
للــدول الشــيوعية وبعــد االولمبيــاد اصبحــت
كوريــا مشــهورة حتــى بالنســبة للــدول الشــيوعية
ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت االولمبيــات هــي
نقطــة التحــول بالتنميــة االقتصاديــة الثانيــة.
وفــي اولمبيــاد عــام  1988كانــت كوريــا
الدولــة االولــى مــن الــدول الناميــة التــي تعقــد
االولمبيــاد فــي العالــم ومــن هنــا بــدا التأثيــر
االيجابــي الكــوري يتضــح علــى الــدول الناميــة.
وبعــد االحــداث العالميــة الكبــرى ومنهــا
االجــواء الدوليــة المرافقــة للحــرب البــاردة
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بــدأت كوريــا باقامــة العالقــات مــع الــدول
الكبــرى و بعــد  20ســنة مــن اقامــة العالقــات
الدبلوماســية مــع الصيــن مثـاً اصبحــت الصيــن
بالنســبة لنــا مــن اهــم الــدول علــى المســتوى
االقتصــادي ،وفــي عــام  1997عانــت كوريــا
مــن انهيــار االقتصــاد واالزمــة االقتصاديــة
والماليــة وشــاهدنا افــاس شــركات كبيــرة
وكثيــرة ولكــن فــي ذلــك الوقــت بــدأ الشــعب
الكــوري بجمعــون الذهــب مــن بيوتهــم
لتحويــل هــذا الذهــب الــى نقــود لمســاعدة
الدولــة وبلغــت مبالــغ التبــرع وقتهــا مــا يقــرب
الــــ  2.4مليــار دوالر وهــذا المبلــغ لــم يكــن
كبيــرا لتجــاوز االزمة،ولكــن الشــعب الكــوري
قــدم صــورة جميلــة للــدول اخــرى.

فــي عــام  1988أقيمــت االولمبيــاد فــي ســيؤول
وبعــد ذلــك بعقــد مــن الزمــن تقريبــا حدثــت
أزمــة دبلوماســية بيــن كوريــا واليابــان ،فكوريــا
أعلنــت عــن اســتضافتها لــكأس العالــم ثــم
أعلنــت اليابــان بأنهــا ســوف تســتضيف كأس
العالــم واخيــرا قررنــا ان نعقــد كأس العالــم
بشــكل مشــترك وقــد أقيمــت بالفعــل عــام
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 2002وكانــت النتيجــة ايجابيــة علــى مســتوى
التنظيــم وعلــى مســتوى وصــول المنتخــب
الكــوري الــى الــدور نصــف النهائــي ،ليحــدث
تعزيــز نوعــي للعالقــات مــع اليابــان.

لهــذا أشــير الــى أهميــة العناصــر الســاندة
للدبلوماســية السياســية فاالقتصــاد و الرياضــة
لعبــت دورا كبيــرا فــي تحقيــق النمــو للــدول
ومنهــا كوريــا لكــن علــى ســبيل المثــال فيتنــام
التــي لجــأت لبنــاء عالقــات اقتصاديــة مــع
الواليــات المتحــدة رغــم العــداء الــذي يكنــه
الشــعب الفيتنامــي لكــن أطــر التنميــة تحتــاج
لبنــاء عالقــات وهــذا مــا نعنيــه بتحديــد الهــدف
وكذلــك ســنغافورة التــي اســتخدمت كل
طاقاتهــا الدبلوماســية لتكــون اليــوم واحــدة
مــن الــدل الغنيــة بالعالــم ،وهــذه التجــارب
ومنهــا التجربــة الكوريــة اثبتــت ان للدبلوماســية
اثــر مهــم فــي بنــاء الــدول وأيصالهــا لمصــاف
الــدول المتقدمــة.
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المعهد العراقي للحوار

مؤسســةفكرية بحثيــة ،تعنــى بالدراســات
والتخطيــط الستراتيجي،تأسســت بعدالتغييــر
فــي عــام ،2003لتقــوم بمهمــة صناعــة
القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن
خــال الرصــد المكثــف لألحــداث وتطوراتهــا
وعرضهــا علــى المختصيــن ومناقشــتها مــن
خــال نــدوات و ورش عمــل وطــاوالت بحــث
مســتمرة،للخروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض
العمليــة الديمقراطيــة الناشــئة مــن عقباتــو
اعاقــات.

يتميــز المعهــد العراقــي للحواربقربــه مــن كل
مفاصــل الدولــة؛ عبــر المشــرف العــام الشــيخ
د .همــام حمــودي الــذي يعــد مــن صانعــي
القــرار فــي البــاد ،وعبــر اعضائــه الــذي لهــم
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اتصــال مباشــر بقــادة البــاد جميعــا وبمختلــف
توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجية والسياســية.
مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مجلــة (حــوار
الفكــر) الفصليــة الفكريــة كل ثالثــة اشــهر وقــد
وصــل لغايــة شــهر حزيــران 2021الــى 27
عــدد ًا ،يحتــوي كل عــدد علــى ملــف الهــم مــا
يشــغلذوي الشــان والمختصيــن مــن امــور تقــع
فــي طريــق او تعتــرض بنــاء الدولــة العراقيــة
الحديثــة ،ومنهــا:
-االرهاب في العراق.

-أزمة المياه في العراق.

معوقــات التحــول الديمقراطــي فــيالعــراق.
-اعادة بناء الدولة ..صياغات الحل.

-المرأة في ظل الدستور العراقي الجديد.

مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــاتنشــر التقنيــات الزراعيــة.

-االنتخابات النزيهة ودور االعالم فيها.
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-االنتخابات البرلمانية العراقية.

احــداث الموصــل ..تداعيــات االزمــةواثارهــا.

الحشــد الشــعبي ..مقاربــات تاريخيــةو سيا ســية .
البرنامــج الحكومــي بيــن النظريــة والتطبيــقاالداري.
الحــرب علــى داعــش ..العالــم يســتنفر ضــداالرهاب.
االقتصاد العراقي ..بين الريعية والتنوع.-خيارات ما بعد االنتصار.

التعليــم مــا بعــد االنتصــار ..صناعــة انســانوبنــاء دولــة.

دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــراتالسياســية الداخليــة العراقيــة.
الموسم الثقافي السنوي

يقيــم المعهــد العراقــي للحــوار موســمًا
ثقافيــا ســنويًا فــي شــهر رمضان،يســتمر لعــدة
ايام،يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي
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الموضوعــات الحيــة المتعلقــة بالشــأن العراقــي
واالقليمــي والدولــي.

كان من ابرز موضوعاته:

رمضــان االنتصــار ..فرصــة للحــوارو ا لتنميــة
-رؤى في الشأن العراقي

معًا لبناء العراق ،االنسان والمؤسسات.شيعة العراق ..الى أين؟ابرز نشاطات المعهد:

اقــام المعهــد نــدوات وحلقــات نقاشــية
تجــاوزت الـــ 80برنامجــا الــى حيــن صــدور
هــذا الملخــص التعريفــي كان مــن ابرزهــا:
 نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــةالكوريــة الجنوبيــة (الســفير الكــوري الجنوبــي
فــي بغــداد هيــان ميونــغ كيــم.

 التطــورات السياســية وعالقــة الحكومــةاالتحاديــة باالقليــم (نائــب رئيــس الــوزراء
العراقــي االســبق ،عضــو المكتــب السياســي
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لالتحــاد الوطنــي الكردســتاني د .برهــم صالــح.
 -برنامج حوار الشباب.

 التجربــة البرازيليــة  ..اســباب الصعــود(الســفير البرازيلــي فــي بغــداد انــور النحــاس).
 الدفــع باآلجــل (رئيــس اللجنــة الماليــة النيابيةد .احمــد الجلبي).
 ازمــة الحضــارة االســامية (وزيــر الماليــةالســابق د .علــي عبــد االميــر عــاوي).

 وزارة التعليــم العالــي بيــن الواقــع والطمــوح(وزيــر التعليــم العالــي االســتاذ علــي االديــب).

 حلقــة نقاشــية (رئيــس مركــز البحــوثوالدراســات الســتراتيجية فــي طهران د .حســين
اكبــري).

 الهنــد  00تعدديــة مفرطــة وعملقــة اقتصاديــة(الســفير الهنــدي فــي بغــداد ســوريش كيــة).
 السياســة الماليــة واالقتصاديــة للموازنــةاالتحاديــة (د .حيــدر العبــادي رئيــس الــوزراء).
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 نــدوة (االمــن فــي العــراق التحديــاتو ا لمعا لجــا ت ) .

ورشــة عمــل مكافحــة الفســاد ومحاســبةالفاســدين  -االليــات والمعوقــات.

 حــوار حــول التجربــة الصينيــة مــع ســفيرالعــراق فــي الصيــن الدكتــور عبــد الكريــم
هاشــم.

 العــراق والخيــارات الدوليــة لمواجهــةاالرهــاب فــي مجلــس النــواب.

 حــوار حــول التجربــة الصربيــة مــع ســفيرصربيــا فــي بغــداد راديســاف بيتروفيتــش.

 حــوار التــردي المالــي وانعكاســاته علــى اداءالحكومــة.
 حــوار حــول منطقــة الشــرق االوســط بعــداالتفــاق النــووي ونهايــة داعــش مــع الدكتــور
كريــم باكــزاد رئيــس مركــز العالقــات الدوليــة
واالســتراتيجية فــي باريــس.
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 نـــــــــــــــــــدوة (االمــن فــي العــراق التحدياتوالمعالجات).

 جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــةالبديلــة لدعــم الحشــد الشــعبي.

 نــدوة محــددات السياســية الخارجيــة...التعامــل مــع ازمــة قطــر نموذجــا مــع الســيد نــزار
الخيــر اللــه وكيــل وزارة الخارجيــة.
 نــدوة اعــام التوحــش واليــات المواجهــة00كيــف نحاصــر االرهــاب اعالميــا.

 نــدوة الشــباب وتحديــث الخطــاب الموجــهاليهــم.

 نــدوة دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــراتالسياســية العراقيــة بالتعــاون مع لجنــة العالقات
الخارجيــة النيابية.
حوار بغداد

يعــد حــوار بغــداد عالمــة فارقــة فــي عمــل
المعهــد العراقــي للحــوار وهــو تجمــع حــواري
ســنوي ُيعقــد فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد،
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ويســتضيف عشــرات المســؤولين السياســيين
واالمنييــن ورجــال االعمــال واالكاديمييــن مــن
العــراق والمنطقــة والعالــم لتبــادل وجهــات
النظــر ازاء التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا
معــا.

وتركــزت نقاشــات المؤتمــر االول الــذي
عقــد فــي  15-14كانــون الثانــي  2017حــول
خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي
العــراق ،وتأثيــر ذلــك سياســيًا واقتصاديــا
وامنيــا وثقافيــا وعلــى مســتوى العالقــات
الخارجيــة بيــن بلــدان المنطقــة التــي تشــهد
موجــات عنــف مشــابهة.
يعتبــر حــوار بغــداد مســاحة حــوار حــرة بــدون
شــروط وقيــود يلتقــي فيهــا نخبــة مــن المفكريــن
وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلول المناســبة
الهــم مــا يواجــه بلداننــا مــن تحديــات مختلفــة.
اصدارات المعهد:

العــراق فــي الوثائــق الســرية لــوزارة الخارجيــةاالمريكيــة .1957-1955
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 -الدستور العراقي الدائم  00ماله وما عليه.

نحــو نظــرة قرآنيــة لقضايــا السياســة والمجتمع.( 14كراسًا)
مــاذا يحتــاج العــراق فــي ضــوء تجربــة ثمــانســنوات.
 إعــادة بنــاء الدولــة ..صياغــات الحــل(جــزءان).
 -معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

 الــرؤى المســتقبلية لتحقيــق االمــن المائــيالعربــي.

 افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقية  -محاضراتالمرحــوم د .احمد الجلبي.

 الثقافــة السياســية ..منطلــق المفهــوم وازمــةالتأســيس.
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