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مقدمة:

ــي  ــلطة ف ــلمين للس ــوان المس ــود االخ كان صع
مصــر بعــد أحــداث 25 كانــون الثانــي أو مــا 
المصــري  الحــراك   - ينايــر  ب)25  يســمى 
كبيــرة  تحــول  نقطــة  العربــي(  الربيــع  ضمــن 
عــدة  وعلــى  المصــري  المجتمــع  داخــل 
مســتويات لعــل اهمهــا السياســي واالجتماعــي 
التحــول  تداعيــات  وأثــرت  واالقتصــادي، 
ــمال  ــل دول الش ــى مجم ــد عل ــري الجدي المص
التفاعــات  علــى  اثارهــا  وامتــدت  االفريقــي 
وبالتحديــد  االوســط  الشــرق  فــي  السياســية 
ــي  ــة الت ــج وصــواًل للمواقــف الدولي دول الخلي

تضاربــت لحــد كبيــر حينهــا.

أحتفظــت مصــر بمكانــة اقليميــة ودوليــة مهمــة 
االقليميــة  التوازنــات  بوتقــة  داخــل  ومؤثــرة 
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لكــن هــذه المكانــة لــم تحقــق للنظــام السياســي 
ريــاح  بوجــه  للثبــات  قــوة  حينهــا  المصــري 
امتــدت  والــذي  العربــي  بالربيــع  يســمى  مــا 
شــرارته االولــى مــن تونــس، ممــا أشــعل فتيــل 
المســحوقة  الطبقــات  داخــل  االحتجاجــات 
ثــم أنتقــل لجميــع طبقــات المجتمــع المصــري 
ــرت  ــاملة تأط ــرات ش ــح لتغيي ــذي كان يطم وال
الوضــع  تحســين  اطــار  داخــل  متطلباتــه 
االقتصــادي كمــا عبــرت الشــعارات الشــعبية 
حينهــا، لكــن وصــول االخــوان للســلطة لــم 
ينجــح فــي خلــق حالــة ثبــات للنظــام السياســي 
المصــري الجديــد خاصــة بوجــه المتغيــرات 
الجديــد  السياســي  الســلوك  فرضهــا  التــي 
لتعــود  العربــي  الربيــع  اثــار  وبقايــا  لاخــوان 
ــال  ــا بانتق ــة به ــة الخاص ــة التاريخي ــر للحال مص
ــكرية. ــة العس ــراف المؤسس ــت اش ــلطة تح الس

نطــاق التحــوالت مــا بعــد الثــورة وامتدادتهــا 
لــم يحــدث مــن فــراغ بــل ســبقته عوامــل كثيــرة 
ــي  ــم ف ــة الحك ــوان لدف ــود االخ ــهمت بصع اس
مشــترك  هــدف  كان  مبــارك  فســقول  مصــر، 
االمتــدادات  ذات  واالحــزاب  للتيــارات 
المختلفــة علــى مســتوى االيدلوجــي و علــى 
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المســتوى الفكــري االمــر الــذي مهــد لتحركات 
موازيــة لهــم فــي تونــس وليبيا والجزائــر وكذلك 
ــا  ــت تحركاته ــرى كان ــة اخ ــراق ودول عربي الع
ــتغال  ــتباقيًا ألي اس ــاً اس ــكل عام ــة تش االمني
للمــد االخوانــي كالســعودية واالمــارات، فيمــا 
ــكل  ــم بش ــري داع ــي والقط ــف الترك كان الموق
تكللــت  التــي  التحــول  لســيناريوهات  الفــت 
بوصــول محمــد مرســي للقصــر الحكومــي ومــا 
رافــق ذلــك مــن حــراك دولــي حــاول وضــع 
تعاريــف واضحــة لمــا يجــري وســيجري لمصــر 

ــا. حينه

هــل ســتبقى مصــر فاعلة بعــد وصــول االخوان؟ 
كان هــو الســؤال االهــم فــي تلــك اللحظــات 
ــدأ  ــري ب ــي المص ــاب السياس ــة فالخط التاريخي
يمتــزج بخطــاب االســام السياســي وبــدأت 
النطــاق  فــي  السياســية  العاقــات  شــكل 
اســرائيل  وباتــت  بالتغيــر  لمصــر  االقليمــي 
تســتثير الــرأي العــام الدولــي ومــا تــا ذلــك مــن 
المصــري علــى  المجتمــع  انقســامات داخــل 

السياســية. االنتمــااات  مســتوى 

ــة  المعهــد العراقــي للحــوار ســبر اغــوار التجرب
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ــم  ــى فه ــول ال ــة للوص ــة خاص ــة كحال االخواني
تداعيــات الهبــول والصعــود بحضــور نخبــة مــن 
ــر  ــم االث ــاالت لفه ــف المج ــن بمختل المختصي
والنتيجــة مــن هــذه التجربــة وتقييمهــا بأســلوب 
ــي  ــئلة الت ــى االس ــة عل ــي واالجاب ــي مهن أكاديم
ــذاك ونقــال االلتقــاا  ــدور العراقــي ان تتعلــق بال

بيــن مصــر والعــراق.
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 االعالم المصري..
مرحلة االخوان ومرحلة مبارك 

د. هاشم حسن

مــا  لتوضيــح  الفكــر  تأصيــل  نحــاول  نحــن 
يجــري. أود القــول بأنــه مــن أصعــب األمــور 
قيــاس الــدور واألثــر اإلعامــي فــي أي مجتمــع 
وخصوصــا أن هنــاك دور كبيــر لإلعــام فــي مــا 
ــي  ــي مصــر خصوصــا اإلعــام األهل ــدث ف يح
ــان  ــك أود بي ــه. وكذل ــي الموج ــس الحكوم ولي
أن مــن خــال ماحظــة الخطــاب اإلعامــي في 
مصــر نجــد أن معظــم اإلصطاحــات السياســية 
ــة  ــي الحقيق ــي ف ــر ه ــة مص ــي أزم ــة ف واإلعامي

ــة. ــة العراقي ــن التجرب ــتمدت م اس

ــي  ــور السياس ــدأ بالمح ــى أن نب ــت أتمن ــا كن وأن
وليــس اإلعامــي لمــا لــاول مــن أثــر علــى 
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الثانــي. علــى كل حــال فــي مصــر هنــاك إعــام 
مصــري حكومــي وآخــر أهلــي. أبــان االحتــال 
الفرنســي بقيــادة نابليــون لمصــر تــم تأســيس 
أول جريــدة فــي الوطــن العربــي. منــذ ذلــك 
كافــة  علــى  خطيــر  دور  ولإلعــام  الحيــن 
طبقــات الشــعب المصــري. وهنــاك اختــاف 
يــن اإلعــام إبــان عهــد مبــارك وعهــد األخــوان. 
فاإلعــام الرســمي ال يســمع، ال يــرى، ولكــن.. 

يتكلــم. 

وكان أول صــراع نشــب مع األخوان المســلمين 
كان مــع الخــط اإلعامــي، وهنــا نتســاال.. هــل 
تخلــص اإلعــام مــن هيمنــة الســلطة؟ فاإلعام 
مــا  ومراقبــة  والــرؤى  العقيــدة  علــى  يســتند 
ــي  ــا ســؤال آخــر.. هــل اإلعــام ف يجــري، وهن
مصــر مــن أعلــى إلــى أدنــى أم هــو تفاعلــي؟ 
وهــل لــه تأثيــر علــى األوضــاع؟ قطعــا لــه تأثيــر 
وللبنيــة التشــريعية التــي تحــدد الحريــة التــي 
ُتمــارس، تأثيرهــا أيضــا فــي التحكــم باألوضاع.

وتوقيتاتــه،  الحــدث  تحديــد  أيضــا  يجــب 
ــل فــي  ــة عــن اإلعــام ومــا قي ــا أعطــي أمثل وهن
ــار. حيــث قــال د. ســامي شــرف  عناويــن األخب
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ــا  ــم ينقــل بشــفافية م ــون المصــري ل أن »التلفزي
حكومــي«.  لمــوروث  يخضــع  وهــو  حــدث 
وليــس  األهلــي  اإلعــام  اســتطاع  ولكــن 
الرســمي فــي تحشــيد أكبــر تظاهــرة فــي تاريــخ 
مصــر. وهنــاك مــن قــال أن اإلعــام الحكومــي 
)وهــذه حقيقــة( قــد ركــز علــى إحــدى خطابــات 
أعطــي  بينمــا  دقائــق  ثمانــي  لمــدة  مرســي 
ــز  ــاك تركي ــط، وكان هن ــن فق ــرات دقيقتي التظاه

اخــر لــه علــى ميــدان رابعــة العدويــة. 

األخــوان  إعــام  فــي  النقــال  بعــض  هنــاك 
أبرزهــا المســلمين 

عدم وجود استراتيجية لاعام الحيوي- 
جيــد -  بشــكل  الجزيــرة  األخــوان  وظــف 

لحهــم لصا
كذلــك وظفــوا الكثــر مــن وســائل اإلعــام - 

العربيــة علــى طريقــة )نويــرة(.
هنــاك ســبق اصــرار وترصــد لتعطيــل دور - 

االعــام
األناضــول وأحيانــا -  التركيــز علــى وكالــة 

أخــذ األخبــار منهــا ونشــرها.



االعام المصري..مرحلة االخوان ومرحلة مبارك   -14-

ولكــن... هــل اإلعــام محايــد فــي مصــر؟ هــل 
نجــح؟ كل هــذه أســئلة تــدور فــي مصــر

وهناك محاور أود تسليط الضوا عليها

البيئة القانونية- 

البيئة السياسية - 

واقع اإلعام ما بعد الثورة- 

استبيان آراا الناس حول اإلعام- 

نتائج االستبيان- 

وحســب آخــر البيانــات فاإلعــام فــي مصــر 
12٪ منــه محايــد 54٪ موجــه، والباقــي منقول. 

ينبغــي التأكيــد علــى ضــرورة بنــاا هيئــة اإلعــام 
فــي مصــر بحيــث تكــون مســتقلة وحــرة. وفــي 
اإلعــام األهلــي المصــري هنــاك الكثيــر مــن 
القنــوات التلفزيونيــة تغطــي مــا يحــدث بشــكل 
مباشــر وهــذا يلبــي رغبــة العديــد مــن المتابعين. 
فالكاميــرا واإلعــام موجــودان فــي كل مــكان.

إن األخونــة وتأثيرهــا علــى مــا يحــدث عملــت 
علــى تعبئــة الجماهيــر وجعلهــم يســتخدمون 
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القــوات  ضــد  الســاح  اســتخدام  صدمــة 
كان  اآلخــر  الجانــب  مــن  ولكــن  المصريــة. 
ــماا  ــمية ألس ــاك تس ــي، فهن ــب إيجاب ــاك جان هن

الشــهداا. أســماا  حســب  الشــوارع 

كــون  أن  أتمنــى  كنــت  الشــديد،  لألســف 
ــم  ــر، ول ــي مص ــي ف ــام العراق ــاك دور لإلع هن
يكــن هنــاك مســؤول عراقــي واحــد يتحــدث 
عــن الشــارع المصــري ويخلــق تعبئــة معينــة 
ويوظفهــا لصالــح القضيــة العراقيــة أو ربطهــا 

العراقيــة.  بالتجربــة 

التركيــة،  العثمنــة  آخــر وهــو  هنــاك موضــوع 
حيــث تحــدث الدكتــور نبيــل نعيــم بشــكل رائــع 
فــي هــذا المجــال. وبــدا اإلعــام المصــري 
بعــرض شــواهد مــن تاريــخ الثــورة المصريــة 
المــر الــذي أعــاد للجيــش هيبتــه فــي نفــوس 
علــى  سياســية  تحليــات  وهنــاك  الشــعب. 
مــدار الســاعة. وهنــاك أمــر مهــم جــدا ينبغــي 
االنتبــاه لــه وهــو إطــاق ســراح مبــارك والــذي 
قبــل  القانــون  أن  تغطيتــه وتســويقه علــى  تــم 

السياســة. 

ومــن جانــب آخــر حيــن نقــل اإلعــام المصــري 
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األخــوان عرضهــا  قيــادات  اعتقــال  عمليــات 
وكان  األخــوان،  هيبــة  مــن  يقلــل  بشــكل 
اســتغال  فــي  كبيــر  دور  المدنيــة  للمؤسســة 
وركــز  األخــوان،  ضــد  الجماهيــر  عاطفــة 
اإلعــام المصــري أيضــا علــى مواقــف الــدول 
ــي مــن  ــركا واالتحــاد األوروب ــل أمي ــرى مث الكب
القضيــة المصريــة واألخــوان المســلمين، وحتى 
ــدث  ــاخ يتح ــر الطب ــن يه ــخ حي ــج الطب ــي برام ف
بطريقــة ســاخرة عــن أخونــة الطبــخ.. باختصــار 

كل شــي موظــف ضــد األخــوان. 
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ماحدث في مصر انقالب ام ثورة؟

أ.د. عامر حسن فياض

ــة أود أن أطــرح ســؤاال... مــا حــدث  فــي البداي
أجهضــت  هــل  اإلخوانيــة...  للتجربــة  اليــوم 

هــذه التجربــة أم انتحــرت؟

لنســلط الضــوا بمقارنــة حركــة األخــوان فــي 
عهــود رؤســاا مصــر. بالنســبة لعبــد الناصــر، 
أمــا  الســجون،  فــي  بهــم  وزّج  حاربهــم  فقــد 
بعــد كشــفه  تنــدم  ثــم  قربهــم  فقــد  الســادات 
لحقيقتهــم فأبعدهــم فقتلــوه. أمــا مبــارك فقــد 
حــارب األخــوان إعاميــا، أمــا خلــف األضــواا 
فقــد كان يقويهــم والدليــل كان هنــاك نــواب 

عديديــن مــن األخــوان أبــان فتــرة حكمــه.

أمــا العــراق اليــوم، إن كان ينتقــل مــن الشــعبوية 
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إلــى األخونــة فمصــر تنتقــل بعكــس منــه. 

هناك ثاث دروس مستنبطة من تجربة مصر

هنــاك وحــدة وطنيــة ومؤسســة عســكرية - 
قويــة فــي مصــر مقارنــة بالعــراق. 

ــة -  ــود كلم ــن وج ــد م ــد: ال ب ــاب واح اإلره
ــاب. ــد اإلره ــدة ض واح

الشــرعية -  لوهــم  مغادرتهــا  مصــر  أكــدت 
االنتخابــات.  علــى  فقــط  تقــوم  التــي 

وهنــاك أمثلــة عديــدة علــى هــذه النقطــة الثالثــة، 
)إذا  يقــول  المصرييــن  أحــد  ســمعت  فقــد 
اشــتريت علبــة فــول مدمــس غيــر نافــذة المــدة، 

وفتحتهــا ووجدتهــا معفنــة.. هــل آكلهــا؟( 

ومثــال آخــر أيضــا، خرجــت ســيدة إلــى ميــدان 
ــد  ــي أري ــر ألن ــا أتظاه ــول )أن ــة تق ــع العدوي راب
ــعب  ــد الش ــه وّح ــي ألن ــس مرس ــكر الرئي أن أش

المصــري... ضــده( 

إذًا، الشــرعية ليســت فقــط شــرعية الصنــدوق 
أساســيين  ركنيــن  لهــا  فالرعيــة  االنتخابــي. 
)الــذي ُينتخــب، والــذي يفــي بوعــوده(، ولســان 
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حــال الشــعب المصــري يقــول )نحــن انتخبناكم 
علــى أســاس وعــود، فــإن لــم توفــوا بوعودكــم 

ــف(.  ــيكون مختل ــر س ــدوا ن األم تاك

فــي الواليــات المتحــدة كانــت هنــاك تظاهــرات 
تلــك  ولكــن  وغيــره  بــوش  حكــم  أبــان 
لتغييــر بعــض السياســات  التظاهــرات كانــت 
وليــس الســتقالة الرئيــس األمريكــي، فاســتقالة 
الرئيــس تقــوم علــى أســس أخــرى أهمهــا إن 

للبــاد.  القومــي  كانــت تمــس األمــن 

علــى  تقــوم  دولــي  كتنظيــم  األخــوان  عقيــدة 
هــي  العنــف  وموضوعــة  الاوطنيــة،  أســاس 
البنــا  رســالة  نذكــر  وهنــا  األخــوان،  أســاس 
أن  ثاثيتــه وهــي  فيهــا  يذكــر  التــي  الخامســة 
)األســاس يقــوم علــى القــوة والعــزم واإليمان(. 
فموضوعــة العنــف هــي ضمــن العقيــدة، امــا 
وليــس  اآلليــات  ضمــن  فهــي  الديمقراطيــة 
المبــادئ. وبالتالــي أصبــح كل المجتمــع فــي 

المســلمين.  لألخــوان  عــدو  مصــر 
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عوامل نشوء االخوان في مصر 

عباس عبود

القــرن  بدايــة  مــع  بــدأت  ظاهــرة  األخــوان 
ــر  ــدد الكبي ــا الع ــل أهمه ــاك عوام ــرين. هن العش
للســكان واالحتــال الفرنســي ووجــود األزهــر 
ومؤسســات أخــرى أدت إلــى خلــق الكثيــر مــن 
المفكريــن فــي مصــر. إن تنظيــم األخــوان ليــس 
تيــار فكــري وإنمــا ظاهــرة غذتها بعــض العوامل 
بالخطــاب  معروفــون  فهــم  الشــيوعية.  مثــل 
ــن الســنة  ــون فــي خطابهــم بي ــدل، ال يفرق المعت
والشــيعة، والدليــل أنهــم يجمعــون بيــن الســلفية 
والصوفيــة المتناقضتيــن تمامــا. انتقــل اإلخــوان 
القاهــرة عــام 1938.  إلــى  مــن االســماعيلية 
فــي عــام 1942 قامــوا باغتيــال رئيــس الــوزراا 
النبراســي، وفــي تلــك الفتــرة ظهــرت مقولــة 
ولــدى  النبراســي(.  رأس  مقابــل  البنــا  )رأس 
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فــي  الســوداا  النقــال  مــن  الكثيــر  األخــوان 
تاريخهــم. عــام 1948 أغتيــل البنــا. 

ــد الناصــر بســجن اآلالف منهــم  قــام جمــال عب
ونــكل بهــم واعتقــل شــواخصهم مثــل ســيد 
ــراق  ــدم الع ــم تق ــجن. ث ــي الس ــه ف ــب وزج قط
بطلــب إلــى جمــال عبــد الناصــر بإطــاق ســراح 
ســيد قطــب وفعــل، ثــم بعــد ذلــك إعتقلــه مــرة 
أخــرى وأعدمــه. أمــا الســادات فقــد قربهــم، 
ــه اكتشــف حقيقتهــم الحقــا بعــد حــدوث  ولكن
ــات  ــم. وجماع ــن صفوفه ــدة بي ــقاقات عدي انش
عقيــدة  وّلــد  الــذي  األمــر  جماعــات  وّلــدت 
العنــف. فــي الثمانينيــات قــام الســادات بــزج 
آالف منهــم فــي الســجون حتــى اغتيــل مــن قبــل 

الجماعــات المنشــقة مــن األخــوان.

حيــن كنــت فــي مصــر عــام 1988 الحظــت مــا 
يلــي:

هنــاك مظاهــر دينيــة كبيــرة فــي مصــر إال أنهــا - 
 . شكلية

محات الصرافة أخوانية. - 

األعمال الخيرية كثيرة ومعظمها أخوانية. - 
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لســكان القاهــرة والبالــغ عددهــم 30 مليون - 
نســمة رغبــة كبيــرة بالتغيير.

نقابــات -  علــى  لاخــوان  كبيــرة  ســيطرة 
ثقافيــة مثــل نقابــة المحاميــن ونقابــة األطبــاا 

.1998 عــام  وباألخــص  وغيرهــا 

بعــد ذلــك، أي بعــد أن رأى مبــارك نفوذهــم، 
الثــورة  فــي  ولكــن  الخنــاق.  عليهــم  ضيــق 
والتظاهــرات التــي أطاحــت بمبــارك لــم يشــارك 
األخــوان قــط، ثــم شــكلوا بعــد ســقوطه حــزب 
ــر بســبب خبرتهــم  ــم كبي ــة. ولديهــم تنظي الحري
النتخابــات  فــي  االخــوان  حصــل  السياســية. 
ــوات،  ــوع األص ــن مجم ــى 48٪ م ــرة عل األخي
آخــر  جنــب  ومــن  فيهــا  تزويــر  هنــاك  وكان 
ــى  ــراا حت ــية للفق ــاعدات بس ــون مس ــوا يعط كان
ــم  ــوا مرســي ل ــذي انتخب ينتخبوهــم. فمعظــم ال
يكــن حبــًا بــه بــل نــكا بشــفيق. وبالتالــي فشــل 
ــا.  ــا ذريع ــد فش ــام واح ــون ع ــي غض ــي ف مرس
حيــث جــاا مرســي وفــي أول خطــاب لــه لــم 
يشــكر فيــه مؤسســات الدولــة التــي حافظــت 
علــى أسســها وثوابتهــا أثنــاا الثــورة وبعدهــا. 

يفتقــر  بشــكل الذع كونــه  انتقــاده  تــم  بعدهــا 
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بــدأ  بالتالــي  الســليمة.  واللغــة  للشــخصية 
ــات.  ــك المؤسس ــات تل ــر رئاس ــة وتغيي بمحارب
فالصراعــات التــي قامــت مــا هــي إال دالالت 

علــى جهــل مرســي. 
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مشاكل االخوان مع القضاء 

د. قيس العزاوي

هنــاك صــراع قديــم بيــن األخــوان المســلمين 
مرســي  تســلم  وحيــن  القضائيــة  الســلطات 
مقاليــد الســلطة احتــدم هــذا الصــراع وهنــاك 

مشــاكل أخــرى أدت إلــى عزلــه مثــل:

معاداته للمحكمة الدستورية التي نصبته- 

مشاكله مع اإلعام- 

العمل على أخونة اإلعام- 

إصــراره علــى التصويــت علــى الدســتور - 
مــن  العديــد  قبــل  مــن  المرفــوض 
الكارثــة لنــا حجــم  يبيــن  المؤسســات وهــذا 

المجتمعــي، -  االنقســام  فــي  مســاهمته 
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وشــملت  المجتمعــات  انقســمت  حيــث 
والكنيســة،  األزهــر  حتــى  المؤسســات، 
الطبقــات  االنقســام  وشــمل  كذلــك 
بالشــعب  دفــع  الــذي  االجتماعية،األمــر 

بالتدخــل.  الجيــش  لمطالبــة 

الدينــي -  بالتحريــض  الفعليــة  مســاهمته 
والســلفية الشــيعة  مثــل  والمذهبــي 

الغيــاب المصــري الفعلــي عــن الجامعــة - 
العربيــة

تعريض األمن القومي للباد للخطر- 

تحويل سيناا إلى مراكز تدريب لألخوان- 

كل هذا دفع بالشعب إلى المطالبة بإقصااه.

ولكــن األخــوان هــم حــزب مصــري أصيــل 
مــن  العديــد  فــي  المصــري  الشــعب  شــارك 
الثــورات،إال أن حكــم مرســي أســاا إلــى ســمعة 

المســلمين.  األخــوان 

أمــا مــا يتعلــق بالعــراق وعاقتــه ودوره، فنحــن 
مــع الشــعب المصــري وخياراتــه وفــي أن يعــود 

النفــوذ المصــري إلــى الجامعــة العربيــة. 
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المداخالت 

د.محمد العامري/ كلية االعالم جامعة بغداد

نحــن إلــى اآلن لــم نشــخص الســبب الحقيقــي 
للتغييــر فــي مصــر. صحيــح أن كل مــا ذكــر ذكــر 
هــو حقيقــة وواقــع، إال أن الســبب الرئيــس لقيام 

الثــورة هــو دمــج القــوات المســلحة.

أمــا موقــف العــراق مــن القضيــة المصريــة فهــو 
ضعيــف وغيــر موفــق، وكان مــن المفــروض 
القضيــة  إزاا  موقــف  اتخــاذ  الخارجيــة  علــى 
المصريــة، فمــا حــدث حينهــا، أؤكــد لكــم بأنــه 
ــوة  ســينتهي أي اضطــراب فــي مصــر، بســبب ق
المؤسســات المصريــة. ولكــن بالمقارنــة مــع 
نتيجــة  ضعيفــة  فهــي  العــراق  فــي  مؤسســاتنا 

الفتقارهــا إلــى االختصاصــات. 

يوسف المحسن/ اعالمي وباحث

ألمريــكا رؤيــة تقســيمية للمنطقــة، يمكــن أن 
ألخصهــا إلــى ثــاث مناطــق وكمــا يلــي:

دول قلقة- 
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دول مستقرة- 
دول متفجرة- 

ــع  ــذا الوض ــى ه ــاا عل ــى اإلبق ــل عل ــي تعم وه
خدمــة لمصالحهــا.

ذكرتــم أمــرا مهمــا جــدا فيمــا يتعلــق بمــا يحــدث 
ــد  ــا أعتق ــرعية«، وأن ــو »الش ــر وه ــي مص اآلن ف
أن مــا يجــري اآلن هــو صــراع بيــن خطيــن همــا 
)خــط السيســي وخــط مرســي( وأزمــة محتدمــة 
وشــرعية  الشــعبوية  )شــرعية  شــرعيتين  بيــن 
االنتخابــات(. كانــت اســهامات االخــوان أكثــر 
ــؤال  ــى الس ــود إل ــي، وأع ــهامات السيس ــن اس م
هــل ســيقبل األخــوان الهزيمــة بعــد عقــود مــن 

ــدي؟؟ ــال والتص النض

نــزار مرجــان، الموظــف والدبلوماســي فــي وزارة 
الخارجيــة

هنــاك صمــام أمان في مصر اســمه حــب الوطن، 
وهــذا لألســف غيــر موجــود فــي العــراق. هنــاك 
دور كبيــر وفعــال فــي مصــر لجهــاز المخابــرات 

والجيــش ووســائل اإلعام. 
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ليلى الخفاجي/ سياسية عراقية 

فيمــا  أعتقــد أن لإلعــام دور مهــم جــدا  أنــا 
ــؤال... أال  ــدي س ــر. ول ــي مص ــوم ف ــري الي يج
تعتقــدون أن مــا يجــري مــع األخوان المســلمين 
اليــوم فــي مصــر هــو دخــول التيــار الســلفي 

معهــم؟

ــق  ــى أن ننطل ــت أتمن ــة... كن ــرعية واألغلبي الش
هــذه  فــي  العراقيــة  التجربــة  قــرااة  فــي  منهــا 
ــي هــذا المجــال  ــة مصــر ف ــن، ألن تجرب الميادي

شــبيهة بتجربــة العــراق. 

كذلــك وأعتقــد أن األخــوان لــم ينزعــوا إلــى 
ــل متعــوا أنفســهم وأقصــوا  التوافــق والتفاهــم ب
اآلخريــن. وهنــا ُيطــرح الســؤال... كيــف يرتبــط 

ذلــك مــع العــراق؟ 

د. ندى الجبوري /سياسية عراقية 

حيــن دخلــت إلــى العمــل فــي المجال السياســي 
ســافرت إلــى القاهــرة وبقيــت ســتة أشــهر هنــاك 
وكنــا علــى مقربــة مــن العمــل السياســي. وأقــول 
ــع  ــر م ــارب أكث ــروض تق ــن المف ــه كان م ــا أن هن
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مصــر بالمقارنــة مــع طبيعــة التغييــر التــي ذهــب 
إليهــا العــراق. 

فالتغييــر فــي مصــر هــو مــا دفــع إلــى مــا حــدث 
شــكل  علــى  التغييــر  فهــل  األخــوان.  مــع 
مكونــات خلــق ديمومــة لألحــزاب الدينيــة فــي 

العــراق؟ 

وكيــف نســتفيد مــن تجربــة مصــر بحيــث يمكننــا 
ــة أحزابنا؟  ديموم

مؤيد الالمي )نقيب الصحفيين(

ــري  ــا يج ــرح م ــي ش ــطيح ف ــاك تس ــد أن هن أعتق
مصــر  إلــى  ســافرت  فأنــا  مصــر،  فــي  اآلن 
وقابلــت الرئيــس مرســي مرتيــن وكــذك التقيــت 

بالقيــادات األخــرى هنــاك. 

هنــاك منطقــة فــي مصــر تدعــى العشــوائية ال 
تتجــاوز مســاحتها 2000 متــر مربــع، تقطنهــا 
أكثــر مــن 300 عائلــة، حتــى حمامتهــا مشــتركة، 
وأفضــل مطالــب تلــك العوائــل )مروحــة(. هــذا 
هــو الحــل فــي مصــر، هنــاك عوائــل تعيــش دون 
مســتوى الفقــر، واألخــوان لــم يفعلــوا شــيئا بــل 
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ركــزوا علــى الســلطة، وعمليــة التغييــر التــي 
حصلــت فــي مصــر هــي بســبب فشــل األخــوان 

ــة مرســي السياســية.  وعــدم ثقاف

قائــد  كان  السيســي  الجيــش،  جانــب  مــن 
بالمبــادئ  المصريــة، ملتــزم  المخابــرات  فــي 
أن  يفســر  قــد  وهــذا  والقوميــة،  العســكرية 
ممــا  أكثــر  السيسســي  تدعــم  قــد  الســعودية 
ــر  ــون مص ــل أن تك ــا تقب ــوان، ألنه ــم االخ تدع
قــوة قوميــة فــي المنطقــة وليــس قــوة دينيــة، 
ــود  ــا وت ــة العلي ــوة الديني ــها الق ــر نفس ــا تعتب ألنه

بذلــك.  التفــرد 

ومــن جانــب االخــوان، فإنهــم لــن يســمحوا 
ــر مــن  ــاك الكثي للعســكر بالتفــرد بالســلطة، وهن
األمــور األخــرى والمتعلقــات التــي لــم أجــد 
ــدوة،  ــن فــي هــذه ان ــا واففي لهــا شــرحا وتفصي
وعليــه أعتقــد ببأنــه علينــا إعــادة النــدوة مــع 
وجــود باحــث واحــد فقــط أفضــل مــن عــدة 
ــة،  ــة المصري ــي القضي ــر ف ــق أكث ــن، والتع باحثي

ــر.  ــة أكب ــى دراس ــة إل ــر بحاج فمص
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الشيخ فاتح كاشف الغطاء/ رجل دين

لدينــا الكثيــر مــن االشــكاالت حــول الشــرعية، 
فتمــام الشــرعية موضــوع، وإســقاطها موضــوع 
عــن  يتحــدث  اآلن  العربــي  فاإلعــام  آخــر. 
إســقال شــرعية مرســي. إال أنــه فــي الســابق 
ومؤامــرات  خارجيــة،  صراعــات  هنــاك  كان 
خليجيــة مثــل قطــر وســيطرتها وتأييدهــا بالمــال 
والبنــون لإلخــوان، بغيــة خلــق عالــم إخوانــي-

عربــي للوقــوف أمــام المــد الشــيعي. إال أن قطــر 
انســحبت ألســباب شــطرنجية، ونحــن لســنا 

بصــدد ذلــك اآلن. 

مصــر  جعــل  متأملــة  فقــط  الســعودية  بقيــت 
الاعــب  هــي  وتبقــى  الخارجــي،  الاعــب 
الداخلــي. وهنــاك بعــظ النقــال أود اإلشــارة لهــا 

ــا: ــا فيه بم
تفشي الفكر السلفي- 
التواجــد الســلفي الكبيــر فــي ســيناا ودعــم - 

الســعودية لــه
ظهــور قوة ســلفية جديــدة فــي لبنان،ُأعطيت - 

الشــرعية من قبل إســرائيل
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عادل خضر سلمان الزبيدي / وزارة الخارجية

وكان إلســرائيل دورا كبيــرا فــي إســقال كل مــن 
مبــارك ومرســي. يعتقــد الجماهيــر فــي المياديــن 
ــاك  ــي أن هن ــن برأي ــرار ولك ــاب الق ــم أصح أنه
ــك وإن  ــور. كذل ــم باألم ــة تتحك ــادي خارجي أي
ــم ُتنهــك  ــه مــا ل مصــر لــن تخــرج ممــا هــي علي
اســتقرار  تهديــد  تســتطيع  لــن  بحيــث  تمامــا 
الفقــر  معــدل  أن  مؤخــرا  ناحــظ  إســرائيل. 
ــب  ــه يج ــر، وعلي ــي مص ــر ف ــكل كبي ــد بش متزاي
ــي  ــل الخارج ــوع التدخ ــي موض ــر ف ــا النظ علين
الــذي يتحكــم بأمــور عديــدة فــي مصــر وغيرها. 

د. ســالمة الخفاجــي عضــو مفوضيــة حقوق االنســان/ 
عضــو مجلــس الحكم الســابق

لــه دور كبيــر  وددت التحــدث عــن موضــوع 
أيضــا وهــو موضــوع التطــرف اإلعامــي الــذي 
علــى  كبيــر  تأثيــر  ولــه  وجليــا  واضحــا  كان 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــر، األم ــي الفك ــرف ف التط
انتشــار التطــرف المتمثــل باإلرهــاب والــذي 
البــاد.  اســتقرار  ويهــدد  الحــدود  عبــر  قــد 
ــاك تعامــل مــع هــذا  ــه يجــب أن يكــون هن وعلي

)التطــرف(. اإلرهــاب 
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ــدا  ــر ج ــل ومؤث ــي دور فاع ــام األهل كان لإلع
فيمــا جــرى ويجــري فــي مصــر، إال أننــا لــم نــَر 
مثــل ذلــك الــدور مــع اإلعــام الحكومــي... 

ــك؟؟؟ ــي ذل ــة ف ــاك أي آلي ــت هن ــل كان ه

الشيخ د. همام حمودي

اســتفدنا مــن الماحظــات التــي طرحــت والتــي 
ســلطت الضــوا علــى العديــد مــن االتجاهــات 

فــي القضيــة المصريــة. 

كنــا فــي مؤتمــر اتحــاد البرلمانــات الدولــي، 
اإلســرائيلي  المنــدوب  تحــدث  فيــه  والــذي 
قائــا »مرحبــا... مرحبــا... بالربيــع العربــي«... 
هــذا مــن جانــب. مــن الجانــب اخــر، أجــرى 
ــكا إســتطاع  ــي أمري ــن ف معهــد الســادات الكائ
رأي حــول العــدو فــي المنطقــة العربيــة.. وكان 

الجــواب... إســرائيل. 

ــا ســنعمل  ــا بمــكان إســرائيل، فقطعــا كن فلــو كن
مــن  بنفســها  البلــدان  هــذه  إشــغال  علــى 
السياســية  والقاضيــا  النظــام  تشــكيل  خــال 
والديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك، لغــرض عــدم 



المداخات  -35-

تحويــل المنطقــة ضدهــا مــن خــال إبقااهــا 
الداخليــة. بأمورهــا  مشــغولة 

حــزب اللــه بإرادتــه... بهــذا الحجــم... كبــد 
لــو  الحــال  فكيــف  كّبدهــا...  مــا  إســرائيل 

ضدهــا؟  برمتهــا  المنطقــة  تحولــت 

المســألة هــي مســألة تفرقــة وانقســام طائفــي 
الشــيعية  المناطــق  فــي  وقومــي...  ومذهبــي 
ــة... وفــي الســنية  ُتســب أم المؤمنيــن والصحاب

ُتكّفــر الشــيعة... 

األنســاب  إلــى  عدنــا  إن  العــراق  فــي  نحــن 
والعشــائر وأصولهــا نجــد أنهــا مترابطــة بعضهــا 
ــن  ــام بي ــرق أو إنقس ــن ف ــاك م ــس هن ــض، لي ببع
العشــائر الســنية والشــيعية فهــي متقاربــة بشــكل 
وثيــق... لدينــا وزيــر الماليــة ســني عشــيرته فــي 
النجــف فــي الكوفــة... نحــن إذًا أمــام صــراع 

ــة.  ــة الطائفي ــمه المعرك إس

ــق  ــد خل ــعودية، تري ــرى... الس ــة االخ ــي الكف ف
ليــس  أي  إيــران.  مــع  لهــا  القــوة  فــي  تــوازن 
ــي هــي فــي خدمــة المنطقــة.. مصــر  كمصــر الت
اليــوم لديهــا هــدف وهــو إســقال النظــام الحالــي 
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خدمــة  )فــي  الســابق  توازنهــا  إلــى  وعودتهــا 
المنطقــة(. وجــاات أمريــكا لوضــع مفاوضــات 
وحلــول وســطى لألزمــة إال أن ذلــك ُرفــض مــن 

ــوان.  ــل األخ قب

التقيــت ســابقا بعصــام العريــان مــن مجلــس 
الشــورى المصــري، وقــد مضــى علــى عملــه 
ســتة أشــهر فقــط فــي هــذا المجــال.. فتحدثــت 
قائــا  الفتــرة االنتقاليــة.. فأجابنــي  معــه عــن 

»نحــن تجاوزنــا المرحلــة االنتقاليــة.«

جــزا مــن المشــكلة فــي مصــر هــو أن نظــام 
فالرئيــس  برلمانــي.  وليــس  رئاســي  الحكــم 
يــؤدي  الــذي ال  األمــر  بــكل شــيا،  يتحكــم 
ــات،  ــع األوق ــي جمي ــابهة ف ــج متش ــى نتائ إال إل

وبقــاا األمــر علــى حالــه. 

فــي العــراق، هنــاك صمــام أمــان يســمى النظــام 
ــي.  البرلمان
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اجابة المحاضرين على داخالت الحضور 

أ.د. عامر حسن فياض

نحــن نقــول أن ما نؤكــده ال يكتمــل إال بالحوار. 
عندمــا ذكــر األخ مؤيــد الامــي أن هناك تســطيح 
فــي الحــوار،، فإنــه يريــد عمقــا... ظنــا منــه أنــه 
فقــط بســبب زيارتــه لمصــر ورؤيتــه لمرســي 

تعنــي أنــه يعــرف أكثــر فــي القضيــة المصريــة. 

ــدي  ــادل الزبي ــتاذ ع ــة األس ــوص مداخل وبخص
فــي مســألة تجاهــل البعــد الخارجــي للقضيــة 
ــام  ــل اإلع ــن قب ــا م ــون متجاه ــد يك ــك ق فذل
ثعلــب  هــو  عــزت  فمحمــود  األخوانــي... 
احتياطيــة  أداة  مجــرد  مرســي  وكان  األخــوان 
ومحمــد بديــع هــو المرشــد.. ومكتــب اإلرشــاد 

هــو مــن يعطــي اإلرشــادات. 

طبيعــة النظــام السياســي كمــا تفضــل الشــيخ 
فيمــا  ودور  كبيــر  تأثيــر  لهــا  حمــودي  همــام 
فــي  زالــت  ومــا  كانــت  فمصــر  يحــدث. 
ــذه  ــرة له ــات كبي ــاك معطي ــة وهن ــة انتقالي مرحل
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المســألة... وخيــر مثــال تطلــب مــن اوروبــا 
الديمقراطيــة.  إلــى  للتحــول  ســنة   440

الدولــة  بنــاا  مرحلــة  فــي  هــو  اليــوم  العــراق 
الســياقات  كانــت  فــإن  المدنيــة.  الدســتورية 
هتلــر  طيــب  االنتخابــات  تســاوي  الشــرعية 

 . منتخــب

ــي  ــوري، ف ــدى الجب ــة د. ن ــق بمداخل ــا يتعل فيم
ــتفيد  ــب أن نس ــن يج ــة، ونح ــاك أخون ــر هن مص
مــن التجربــة المصريــة ألن العــراق عزيــز علينــا.

نؤّلــه  أن  علينــا  يجــب  ال  الامــي  ولمؤيــد 
الخــارج. يجــب علينــا وضــع الخــارج المتثمــل 
مثــل  الداخــل  وكذلــك  وأمريــكا،  بأوروبــا 
الســعودية وتركيــا وحتــى إيــران فــي الحســبان. 
إقليميــة  طائفيــة  تحالفــات  هنــاك  إن  حيــث 

ودوليــة. 

ــا  ــة بم ــير الخاص ــي مس ــيد عل ــة الس ــا مداخل أم
فــأي  المهــدي...  عبــد  عــادل  الدكتــور  قالــه 
حكومــة أغلبيــة تحــت أي ظــروف ال يمكنهــا أن 

ــات.  ــّوي األقلي ــم تق ــا ل ــة م ــون قوي تك
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د. هاشم حسن

أّشــر علــى تغطيــة اإلعــام الغربــي عمومــا بأنهــا 
ــا،  ــمية. بعده ــات الرس ــن البيان ــر م ــة أكث متطرف
بإرســال  بــدأوا  المصرييــن  آالف  أن  أعتقــد 
ــه ناحــظ اآلن  الرســائل لإلعــام الغربــي وعلي
ــر.  ــدأ يتغي ــي ب ــام الغرب ــي اإلع ــاب ف أن الخط

أعتقــد كذلــك أ اإلخــوان خرجــوا عــن الوســط 
األخــرى  واألحــزاب  )الجيــش  المصــري 
اإلخــوان  عــزم  فقــد  وغيرهــا(.  واإلعــام 
فــي  محــرر  وهــو  معمــور  محمــد  لتنصيــب 
جريــدة األهــرام، رئيســا لتحريــر جريــدة الهــال 

العريــق، وهــذا غيــر مقبــول. 

كبيــر  غيــاب  هنــاك  كان  آخــر  جانــب  ومــن 
لألســف. العراقيــة  للدبلوماســية 

عباس عبود

يلجــؤون  وقــد  اآلن  للعنــف  األخــوان  لجــأ 
للعمــل الســري كمــا كانــوا فــي الســابق، حيــث 
الســعودية  مــع  رســمية  أجنــدات  لديهــم  إن 

وتركيــا.  وإســرائيل 
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كان الســيد حســن نصــر يتمتــع بشــعبية كيــرة 
فــي مصــر، إال أنــه طلــب فــي أحــد خطاباتــه مــن 
الشــعب المصــري فتــح إحــدى المعابــر، إال أن 
ذلــك قلــب الموازنــة وبــدؤوا يقولــون أن نصــر 
اللــه يتدخــل بالشــان المصــري.. إلــخ. وغيــر 

ــي حدثــت.  ذلــك مــن االمــور األخــرى الت

مــع  والصوفيــون  األقبــال  اليــوم،  مصــر  فــي 
إلــى  يدخــل  كان  ينايــر   22 فقبــل  العســكر، 
ــر.  ــون ســائح ســنويا، وهــذا عــدد كبي مصــر ملي
اليــوم هــذا القطــاع ضــرب، حيــث إن الكثيــر 
بســبب  اليــوم  مصــر  يدخــل  ال  الســواح  مــن 

تدهــور.  الســياحي  فالقطــاع  األحــداث، 

ســيكون هنــاك صــراع بيــن األخــوان والجيــش، 
ركــب  أنــه  إال  صــراع،  يخلــق  لــم  فالسيســي 
الموجــة باتخــاذه قــرارا جريئــا. أمريــكا دائمــا 

مــع مصالحهــا ومــا يخدمهــا. 
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المعهد العراقي للحوار 

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

اعاقــات.

يتميــز المعهــد العراقــي للحواربقربــه مــن كل 
ــيخ  ــام الش ــرف الع ــر المش ــة؛ عب ــل الدول مفاص
صانعــي  مــن  يعــد  الــذي  حمــودي  همــام  د. 
ــم  ــذي له ــه ال ــر اعضائ ــاد، وعب ــي الب ــرار ف الق
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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 ثاثــة اشــهر وقــد 
 27 2021الــى  حزيــران  شــهر  لغايــة  وصــل 
عــددًا، يحتــوي كل عــدد علــى ملــف الهــم مــا 
يشــغلذوي الشــان والمختصيــن مــن امــور تقــع 
فــي طريــق او تعتــرض بنــاا الدولــة العراقيــة 

ــا:  ــة، ومنه الحديث
االرهاب في العراق.- 
أزمة المياه في العراق.- 
فــي -  الديمقراطــي  التحــول  معوقــات 

. ق ا لعــر ا
اعادة بناا الدولة.. صياغات الحل.- 
المرأة في ظل الدستور العراقي الجديد.- 
مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات - 

نشــر التقنيــات الزراعيــة.
االنتخابات النزيهة ودور االعام فيها.- 
االنتخابات البرلمانية العراقية.- 
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االزمــة -  تداعيــات  الموصــل..  احــداث 
واثارهــا.

تاريخيــة -  مقاربــات  الشــعبي..  الحشــد 
. ســية سيا و

البرنامــج الحكومــي بيــن النظريــة والتطبيــق - 
االداري.

الحــرب علــى داعــش.. العالــم يســتنفر ضــد - 
االرهاب.

االقتصاد العراقي.. بين الريعية والتنوع.- 
خيارات ما بعد االنتصار.- 
التعليــم مــا بعــد االنتصــار.. صناعــة انســان - 

وبنــاا دولــة.
المتغيــرات -  فــي  الخارجــي  العامــل  دور 

العراقيــة. الداخليــة  السياســية 

الموسم الثقافي السنوي

موســمًا  للحــوار  العراقــي  المعهــد  يقيــم 
ــًا ســنويًا فــي شــهر رمضان،يســتمر لعــدة  ثقافي
ايام،يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي 
الموضوعــات الحيــة المتعلقــة بالشــأن العراقــي 

والدولــي. واالقليمــي 
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كان من ابرز موضوعاته:
للحــوار -  فرصــة  االنتصــار..  رمضــان 

لتنميــة ا و
رؤى في الشأن العراقي- 
معًا لبناا العراق، االنسان والمؤسسات.- 
شيعة العراق.. الى أين؟- 

ابرز نشاطات المعهد:

نقاشــية  وحلقــات  نــدوات  المعهــد  اقــام 
تجــاوزت الـــ80 برنامجــًا الــى حيــن صــدور 
ابرزهــا: مــن  كان  التعريفــي  الملخــص  هــذا 

- نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة 
ــي  ــة )الســفير الكــوري الجنوب ــة الجنوبي الكوري

ــم. ــغ كي ــان ميون ــي بغــداد هي ف

الحكومــة  وعاقــة  السياســية  التطــورات   -
الــوزراا  رئيــس  )نائــب  باالقليــم  االتحاديــة 
العراقــي االســبق، عضــو المكتــب السياســي 
لاتحــاد الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــح.

- برنامج حوار الشباب.

الصعــود  اســباب   .. البرازيليــة  التجربــة   -
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)الســفير البرازيلــي فــي بغــداد انــور النحــاس(.

- الدفــع باآلجــل )رئيــس اللجنــة الماليــة النيابية 
د. احمــد الجلبي(.

الماليــة  - ازمــة الحضــارة االســامية )وزيــر 
الســابق د. علــي عبــد االميــر عــاوي(.

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

البحــوث  مركــز  )رئيــس  نقاشــية  حلقــة   -
والدراســات الســتراتيجية فــي طهران د. حســين 

اكبــري(.

- الهنــد 00 تعدديــة مفرطــة وعملقــة اقتصاديــة 
)الســفير الهنــدي فــي بغــداد ســوريش كيــة(.

للموازنــة  واالقتصاديــة  الماليــة  السياســة   -
االتحاديــة )د. حيــدر العبــادي رئيــس الــوزراا(.

التحديــات  العــراق  فــي  )االمــن  نــدوة   -
. ) ت لجــا لمعا ا و

ومحاســبة  الفســاد  مكافحــة  عمــل  -ورشــة 
والمعوقــات. االليــات   - الفاســدين 
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ســفير  مــع  الصينيــة  التجربــة  حــول  حــوار   -
الكريــم  عبــد  الدكتــور  الصيــن  فــي  العــراق 

هاشــم.

لمواجهــة  الدوليــة  والخيــارات  العــراق   -
النــواب. مجلــس  فــي  االرهــاب 

التجربــة الصربيــة مــع ســفير  - حــوار حــول 
بيتروفيتــش. راديســاف  بغــداد  فــي  صربيــا 

- حــوار التــردي المالــي وانعكاســاته علــى اداا 
الحكومــة.

- حــوار حــول منطقــة الشــرق االوســط بعــد 
ــور  ــع الدكت ــش م ــة داع ــووي ونهاي ــاق الن االتف
ــة  ــات الدولي ــز العاق ــس مرك ــزاد رئي ــم باك كري

واالســتراتيجية فــي باريــس.

- نـــــــــــــــــــدوة )االمــن فــي العــراق التحديات 
والمعالجات(.

- جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة 
البديلــة لدعــم الحشــد الشــعبي.

الخارجيــة...  السياســية  محــددات  نــدوة   -
التعامــل مــع ازمــة قطــر نموذجــا مــع الســيد نــزار 
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الخيــر اللــه وكيــل وزارة الخارجيــة.

المواجهــة  التوحــش واليــات  اعــام  نــدوة   -
اعاميــًا. االرهــاب  نحاصــر  00كيــف 

ــه  ــاب الموج ــث الخط ــباب وتحدي ــدوة الش - ن
اليهــم.

- نــدوة دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات 
السياســية العراقيــة بالتعــاون مع لجنــة العاقات 

ــة النيابية. الخارجي

حوار بغداد 

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

ــًا. مع

الــذي  االول  المؤتمــر  نقاشــات  وتركــزت 
ــول  ــي 2017 ح ــون الثان ــي 14-15 كان ــد ف عق
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خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي 
واقتصاديــًا  سياســيًا  ذلــك  وتأثيــر  العــراق، 
العاقــات  مســتوى  وعلــى  وثقافيــًا  وامنيــًا 
تشــهد  التــي  المنطقــة  بلــدان  بيــن  الخارجيــة 

مشــابهة. عنــف  موجــات 

ــدون  ــرة ب ــوار ح ــاحة ح ــداد مس ــوار بغ ــر ح يعتب
شــرول 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 الخارجيــة 
ــة 1957-1955. االمريكي

- الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

-نحــو نظــرة قرآنيــة لقضايــا السياســة والمجتمع.
)14 كراسًا(

ــان  ــة ثم ــوا تجرب ــي ض ــراق ف ــاج الع ــاذا يحت -م
ســنوات.

الحــل  صياغــات  الدولــة..  بنــاا  إعــادة   -
)جــزاان(.
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- معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

- الــرؤى المســتقبلية لتحقيــق االمــن المائــي 
العربــي.

- افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقية - محاضرات 
المرحــوم د. احمد الجلبي.

ــة  ــوم وازم ــق المفه ــية.. منطل ــة السياس - الثقاف
التأســيس.




