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مقدمة:

الشــك أن تلربــة كوريــا اللنوبية مــن التلارب 
الرائــدة فــي العالم فــي تحقيق التنمية المســتدامة 
واالســتعمار  الحــروب  مــن  عانــى  بلــد  فــي 
ــود،  ــة عق ــة اربع ــتمر لقراب ــذي اس ــي ال البريطان
ويمكــن إيلــاز التلربــة الكوريــة اللنوبيــة أو 
بعــدد  كبلــد وكشــعب  نهضــة كوريــا  عوامــل 
مــن النقاط،أهمهــا القــدرة علــى تلــاوز عقــد 
وأن  حتــى  المصلحــة  وتشــخيص  الماضــي 
كانــت مــع المختلــف أو المعتــرض أو المحتــل 
المتعســف الــذي يرفــض حتــى االعتذار،وثانــي 
ــة  ــة اللنوبي ــدرة الكوري ــي الق ــل ه ــذه العوام ه
ــا لديهــا  علــى تحديــد البوصلــة بمعنــى ان كوري
فالواقــع  وبالتالــي  اســتغاللها  يمكــن  مــوارد 
ــي يمكــن  االقتصــادي كان مــن أهــم النقــاط الت
أن تقاتــل عليهــا كوريــا اللنوبيــة وفعــال نلحت 

فــي ذلــك.
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مــن  )نبــدأ  بنظريــة  اللنوبيــة  نلحــت كوريــا 
حيــث أنتهــى االخرون(،اطلعــت علــى التلربــة 
ــة  ــة الياباني ــف التلرب ــت تكيي ــة وحاول االميركي
مــع الواقــع الكــوري، اســتخدمت اصعــب انواع 
ــة بالدبلوماســية المنفتحــة  ــية المتمثل الدبلوماس
الشــعب  يرفضهــا  كان  التــي  اللهــات  علــى 
الكــوري حينئــذ، فضــال عــن االهتمــام بالرياضة 
بوصفهــا صــورة ســاندة للوجــه الدبلوماســي 
أو  االولمبيــاد  فعاليــات  كتنظيــم  الحديــث 
العالميــة،  البطــوالت  اســتضافات  طلبــات 
ــة تنظــم  ــة نامي ــا ذا اول دول ــم هــا ان لتقــول للعال
هكــذا فعاليــات الــى ان ختمتهــا بتنظيــم مشــترك 
ــح  ــذي فت ــر ال ــم، االم ــكاس العال ــان ل ــع الياب م
العالمــي  التواجــد  أبــواب  اللنوبيــة  لكوريــا 
النقــالت التكنلوجيــة  ولتحقــق بالتزامــن مــع 
اللزيــرة  بشــبه  المحيطــة  للــدول  الضخمــة 
الكوريــة حضــورًا الفتــا علــى مســتوى التلــارة 
الصناعــة،  مســتوى  وعلــى  تــارة  العالميــة 
ــا  ــي به ــي حظ ــددة الت ــات المتع ــتغلة النهض مس
العقــد الذهبــي للملتمــع الكــوري ممــا اضفــى 
ــة  ــاط العالمي ــي االوس ــا ف ــا فخم ــا علمي لمعان
بأعتبــار كوريــا واحــدة مــن أهــم الــدول التــي 
وتصنيــف  وعلمــاء  مخترعيــن  للعالــم  تقــدم 
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ــة  ــة المتنوع ــاراتها التعليمي ــاٍل لمس ــي ع اكاديم
وقبــل كل ذلــك تقــدم فهمهــا لصورتهــا كدولــة 
لــه  ذات رؤيــة فعالــة بشــكل دبلوماســي كان 
خصوصيــة فــي اطــار الدراســات االكاديميــة 
وفــي أطــار الحضــور السياســي علــى المســتوى 

والعالمــي. االســيوي 
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مدير الندوة 

اليــوم نســتضيف ســعادة الســفير للحديــث عــن 
تلربــة مميــزه وفريــده فــي منطقتنــا والعالــم اال 
وهــي تلربــة التنميــة الكوريــة والتــي بــدأت 
الخمســينيات  فــي  العشــرين  القــرن  منتصــف 
والتحــول  التنميــة  لهــذه  كوريــة  ووضعــت 
ــي  ــا ف ــوات بدأته ــدة خط ــر ع ــادي الكبي االقتص
وتطويــر  لتنميــة  اولــى  كخطــة  الخمســينيات 
الســتينات  فــي  لحقتهــا  ثــم  الوطنــي  المنتــج 
باالنفتــاح علــى العالــم الخارجــي واالرتبــاط 
مــع الشــركات االجنبيــة ثــم فــي الســبعينيات 
وتــزاوج  نفســها  علــى  لتنكفــيء  عــادت 
المــال  ورأس  الكــوري  المــال  رأس  بيــن 
ــرة  االجنبي،لتنتــج بذلــك شــركات عمالقــة كبي
اقامــت بعــض هــذه الشــركات الصناعيــة فــي 
االرض الكوريــة واقامــت بعضهــا فــي خطــة 
جديــدة وذكيــة منهــا فــي بعــض مناطــق التــي 
ــتضافت  ــف فاس ــر مكل ــاج غي ــا االنت ــون فيه يك
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ــوذج  ــة، نم ــرى كوري ــع كب ــدول مصان ــض ال بع
ــة الكــوري اعتمــد علــى عــدة مســاعدات  التنمي
القيــادة  مــن  ذكيــة  خطــة  ابتدأتهــا  واســس 
الواليــات  مــن  المســاعدات  باخــذ  الكوريــة 
قامــت  ثــم  بالتحديــد  االمريكيــة  المتحــدة 
بتطبيــع العالقــة مــع اليابــان التــي كانــت نــدا لهــا 
تشــوب عالقتهــا بعــض االختــالف فــي وجهات 
النظــر والتزاحــم السياســي واالقتصــادي فقامت 
الحكومــة الكوريــة بالتطبيــع ثــم اهتمــت اهتماما 
كبيــرا بالبحــث والتكنولوجيــا كخطــوة الختــراع 
للمســتثمرين  تســهيالت  بتقديــم  قامــت  ثــم 
الوطنــي  المــال  رأس  بيــن  شــراكة  وأقامــت 
وراس المــال االجنبــي وكل هــذه الخطــوات 
كان هنــاك للدبلوماســية الكوريــة اللنوبيــة فــي 
خــارج البــالد هنــا نطــرح عــدة تســاؤالت ربمــا 
ســتليب عليهــا محاضــرة ســعادة الســيد الســفير 

ــم. ــون كي ــان مي هي

ــو  ــا ه ــة م ــذه التنمي ــي كل ه ــؤال االول ان ف الس
دور الدبلوماســية الكوريــة؟ كســؤال اساســي 
تنطلــق منــه المحاضــرة وكيــف تعاطــت البعثات 
وزارة  تعاطــت  وكيــف  الكوريــة؟  الخارجيــة 
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 
ــي  ــة الت ــة الكوري او فــي المســار الصاعــد للتنمي
ــة  ــة الحادي ــاف الدول ــى مص ــة ال ــت كوري اوصل
ــي  ــم ف ــن العال ــدا بي ــة ج ــة متقدم ــر كمرحل عش

ــة؟  ــم الصناعي دول العال

الكوريــة  الخارجيــة  اســتراتيلية  هــي  مــا 
اللنوبيــة؟ هــل وضعــت الخارجيــة الكوريــة 

لذلــك؟ اســتراتيلية 

كل هذه التساؤالت وغيرها ربما عندكم؟
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السفير هيان مون كيم
الدبلوماسية الكورية لعبت دورًا في تحديد البوصلة 

االقتصادية

اود ان اتقــدم بالشــكر للمعهــد العراقــي للحــوار 
ــة عقــود  ــر مــن ثالث ــل اكث علــى هــذه الدعــوة قب
عملــت كسياســي فــي ايطاليــا واليابــان وغيرهــا 
مــن الــدول الكثيــرة وكان حلمــي انــي اعمــل 
ــي  ــن لكون ــا بعــد اتحــاد الكوريتي كســفير لكوري
كوريــا  بيــن  العالقــات  بتطــور  اعتقــد  كنــت 
الشــمالية وكوريــا اللنوبيــة لكــن حلمــي لــم 
المســتقبل  فــي  كذلــك  يكــون  ولــن  يتحقــق 

القريــب.

ومــا أن بــدأت عملــي كســفير لكوريــا اللنوبيــة 
فــي بغــداد وانــا افكــر كل يــوم فــي كيفيــة تحقيــق 
التنميــة العراقيــة وكيفيــة تطويــر العالقــات بيــن 

كوريــا والعــراق.
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وهــذه  صعوبــات  مــن  تعانــي  كانــت  كوريــا 
مــن  ابشــع  كانــت  كوريــا  فــي  الصعوبــات 
العــراق  ان  واعتقــد  العــراق  فــي  الصعوبــات 
الصعوبــات  هــذه  علــى  يتغلــب  ان  ممكــن 
فالتنميــة االقتصاديــة والسياســية ممكنــة جــدا 
ــهد  ــل نش ــن بالفع ــب ونح ــتقبل القري ــي المس ف
شــتى. ملــاالت  فــي  واضحــا  عراقيــا  نمــوا 

مــن  تعانــي  كوريــة  كانــت  عامــا   36 لمــدة 
عــام  فــي  ذلــك  وكان  اليابانــي،  االســتعمار 
اليابانــي  االســتعمار  خاللهــا  انتهــى   1945
ولكــن فــي ســنة 1948 اقامــت كوريــا اللنوبيــة 
دولتهــا  اقامــت  الشــمالية  وكوريــا  دولتهــا 
الشــمالية  كوريــا  شــنت  وبعدهــا  منفصــال 
حربــا علــى كوريــا اللنوبيــة فــي عــام 1950 
واســتمرت الحــرب لمــدة ثــالث ســنوات،وكنا 
ال نملــك اال اليــأس فــي ذلــك الوقــت وبعــد 
ــت كوريــة مدمــرة كثيــرا  الحــرب الكوريــة كان
ــالث  ــا ث ــل تقريب ــأس كمــا قلــت وقب ــا ي وكان لن
شــهور انــا شــاهدت فيلــم علــى يوتيــوب وهــذا 
ــا  ــة ان ــة الكوري ــن التنمي ــدث ع ــم كان يتح الفيل
ــد  ــو واري ــة لهــذا الفيدي وضعــت ترجمــة بالعربي
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نعــرف  لكــي  معــا  الفيديــو  هــذا  نشــاهد  ان 
مــن  االنلــازات  هــذه  كوريــا  حققــت  كيــف 
التنميــة  الحــرب واالحتــالل، ولتحقيــق  بعــد 
ــا  ــاه رغبتن ــد اتل ــى تحدي ــاج ال ــة نحت االقتصادي
دورًا  تلعــب  سنطور،فالدبلوماســية  وكيــف 
لتحديــد االتلــاه و ســوف اشــرح لكــم قــرار 
ــة بعــد الحــرب  ــة االقتصادي التوجــه نحــو التنمي

الثانيــة.  العالميــة 

فــي عــام 1948 أقامــت كوريــا اللنوبيــة دولتهــا 
منفصلــة عــن كوريــا الشــمالية وفــي عــام 1950 
بــدأت الحــرب بيــن كوريــا الشــمالية وكوريــا 
ــك كان  ــد ذل ــنوات بع ــتمرت 3 س ــة اس اللنوبي
ــث  ــان بالبح ــن م ــي س ــابق ل ــس الس ــرار الرئي ق
عــن الكيفيــة التــي ســتتغلب بهــا كوريــا علــى 
هــذه الصعوبــات لهــذا وجدنــا أننــا نحتــاج الــى 
علــى  للتغلــب  االمريكيــة  القــوات  مســاعدة 
كوريــا الشــمالية والــدول االخــرى فنحــن وقعنــا 
علــى تحالــف بيــن كوريــا اللنوبيــة والواليــات 
ــذا  ــام 1953 وان ه ــي ع ــة ف ــدة االمريكي المتح
مناســبا  كان  الدبلوماســي  لالتلــاه  التحديــد 
جــدًا للتنميــة االقتصاديــة فــي كوريــا منــذ ذلــك 
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ــى  ــدة االول ــات المتح ــت الوالي ــت اصبح الوق
ولتصديــر  فيهــا  لالســتثمار  لكوريــا  بالنســبة 
مــن  اكثــر  حاليــا  ويعيــش  اليهــا  المنتلــات 
مليونــي كــوري فــي الواليــات المتحــدة، وايضــا 
الــى  بــاك جــون كــي  الســابق  الرئيــس  زيــارة 
المانيــا الغربيــة فــي عــام 1964 كانــت ايضــا 
ــا  ــة االقتصــاد فــي كوري ــي تنمي نقطــة التحــول ف
وفــي ذلــك الوقــت الرئيــس بــاك جــون كــي كان 
مؤمــن بــأن الشــعب الكــوري البــد أن يعيــش 
ــة لللميــع  ــد أن نوفــر الرفاهي بشــكل جيــد والب
ــاء  ــوال ال للبن ــد أم ــت ال توج ــا كان ــن وقته ولك
قــرارًا  وقتهــا  وكان  الرفاهيــة،  لتوفيــر  وال 
امريكيــا بــأن القــروض للــدول التــي تتســلم 
وكانــت  الخارجيــة  الــدول  مــن  مســاعدات 
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 40 مليــون 
دوالر ومــن خــالل زيــارة الرئيــس بــاك ايضــا 
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ــة  ــة االقتصادي ــرة عــن التنمي اســتلهم افــكارًا كثي
بعــد زيارتــه لمصانــع كثيــرة فــي المانيــا وشــاهد 
ــوع  ــد رج ــا، وبع ــة فيه ــة االقتصادي ــة التنمي كيفي
ــاء  ــا ووضــع جــدول لبن ــاك مــن ألماني الرئيــس ب
طــرق ســريعة ووكان او طريــق ســريع يحمــل 
لبنــاء مصانــع  اســم مكومبــو وعمــل جــدول 

الحديــد.

ــا  ــم يكــن لديهــا م ــا ل ــر بالذكــر أن كوري واللدي
ــوى  ــت ق ــرض فقدم ــل الق ــا مقاب ــه أللماني تقدم
عاملــة وعمــال فــي المناجــم وحتــى 1977 بلــغ 
عمــال للمناجــم 8000، وتزامــن هــذا مــع بنــاء 
عالقــات أقتصاديــة مــع اليابــان والتــي كانــت 
نقطــة تحــول لكوريــا، رغــم وجــود معارضــة 
حقيقيــة لبنــاء عالقــات مــع اليابــان كــون كوريــا 
لمــدة 36  اليابانــي  االســتعمار  تحــت  كانــت 
عامــا، ولكــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
ــان  ــع الياب ــات م ــز العالق ــاعدنا لتعزي ــت تس كان
بعــد ذلــك نحــن بدأنــا بتعزيــز العالقــات مــع 
اليابــان مــن عــام 1952 بــدأت العالقــات تنمــو 
واســتغرق ذلــك 13 عامــة لبنــاء عالقــات قويــة 

ــان. ــع الياب ــتقرة م ومس
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لــم  واهدافهــا  الدبلوماســية  العالقــات  هــذه 
تكــن كافيــة للشــعب الكــوري حينهــا والــذي 
لهــذا  اليابــان  مــع  عالقــة  ألي  رافضــا  خــرج 
كان الشــعب يطالــب اليابــان باالعتــذار وكان 
الضغــط الشــعبي وحاجتنــا القامــة العالقــات 

متعاكســة. بطريقــة  يضغطــان 
اولمبياد سيؤول الحدث االبرز 

ــة  ــاء التنمي ــا ببن ــات اســتمرت كوري فــي الثمانيني
ــاد  ــا اولمبي ــام 1988 عقدن ــي ع ــة وف االقتصادي
بالنســبة  تعــرف  لــم  كوريــا  وكانــت  ســيؤول 
للــدول الشــيوعية وبعــد االولمبيــاد اصبحــت 
كوريــا مشــهورة حتــى بالنســبة للــدول الشــيوعية 
ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت االولمبيــات هــي 

نقطــة التحــول بالتنميــة االقتصاديــة الثانيــة.

كوريــا  كانــت   1988 عــام  اولمبيــاد  وفــي 
ــي تعقــد  ــة الت ــدول النامي ــى مــن ال ــة االول الدول
االولمبيــاد فــي العالــم ومــن هنــا بــدا التأثيــر 
االيلابــي الكــوري يتضــح علــى الــدول الناميــة.

ومنهــا  الكبــرى  العالميــة  االحــداث  وبعــد 
البــاردة  للحــرب  المرافقــة  الدوليــة  االجــواء 
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الــدول  مــع  العالقــات  باقامــة  كوريــا  بــدأت 
ــات  ــة العالق ــن اقام ــنة م ــد 20 س ــرى و بع الكب
الدبلوماســية مــع الصيــن مثــالً اصبحــت الصيــن 
بالنســبة لنــا مــن اهــم الــدول علــى المســتوى 
االقتصــادي، وفــي عــام 1997 عانــت كوريــا 
االقتصاديــة  واالزمــة  االقتصــاد  انهيــار  مــن 
كبيــرة  شــركات  افــالس  وشــاهدنا  والماليــة 
ــعب  ــدأ الش ــت ب ــك الوق ــي ذل ــن ف ــرة ولك وكثي
بيوتهــم  مــن  الذهــب  بلمعــون  الكــوري 
لمســاعدة  نقــود  الــى  الذهــب  هــذا  لتحويــل 
ــرع وقتهــا مــا يقــرب  ــغ التب ــة وبلغــت مبال الدول
ــن  ــم يك ــغ ل ــذا المبل ــار دوالر وه الــــ 2.4 ملي
كبيــرا لتلــاوز االزمة،ولكــن الشــعب الكــوري 

قــدم صــورة جميلــة للــدول اخــرى.

فــي عــام 1988 أقيمــت االولمبيــاد فــي ســيؤول 
وبعــد ذلــك بعقــد مــن الزمــن تقريبــا حدثــت 
ــا  ــان، فكوري ــا والياب أزمــة دبلوماســية بيــن كوري
ثــم  العالــم  لــكأس  اســتضافتها  عــن  أعلنــت 
أعلنــت اليابــان بأنهــا ســوف تســتضيف كأس 
العالــم  كأس  نعقــد  ان  قررنــا  واخيــرا  العالــم 
عــام  بالفعــل  أقيمــت  وقــد  مشــترك  بشــكل 
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ــة علــى مســتوى  ــت النتيلــة ايلابي 2002 وكان
المنتخــب  وصــول  مســتوى  وعلــى  التنظيــم 
الكــوري الــى الــدور نصــف النهائــي، ليحــدث 

تعزيــز نوعــي للعالقــات مــع اليابــان.

الســاندة  العناصــر  أهميــة  الــى  أشــير  لهــذا 
للدبلوماســية السياســية فاالقتصــاد و الرياضــة 
لعبــت دورا كبيــرا فــي تحقيــق النمــو للــدول 
ــام  ــال فيتن ــبيل المث ــى س ــن عل ــا لك ــا كوري ومنه
مــع  اقتصاديــة  عالقــات  لبنــاء  للــأت  التــي 
الواليــات المتحــدة رغــم العــداء الــذي يكنــه 
الشــعب الفيتنامــي لكــن أطــر التنميــة تحتــاج 
لبنــاء عالقــات وهــذا مــا نعنيــه بتحديــد الهــدف 
كل  اســتخدمت  التــي  ســنغافورة  وكذلــك 
واحــدة  اليــوم  لتكــون  الدبلوماســية  طاقاتهــا 
التلــارب  وهــذه  بالعالــم،  الغنيــة  الــدل  مــن 
ومنهــا التلربــة الكوريــة اثبتــت ان للدبلوماســية 
ــاف  ــا لمص ــدول وأيصاله ــاء ال ــي بن ــم ف ــر مه اث

المتقدمــة. الــدول 
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المعهد العراقي للحوار 

بالدراســات  تعنــى  بحثيــة،  مؤسســةفكرية 
بعدالتغييــر  الستراتيلي،تأسســت  والتخطيــط 
صناعــة  بمهمــة  2003،لتقــوم  عــام  فــي 
القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن 
خــالل الرصــد المكثــف لألحــداث وتطوراتهــا 
مــن  ومناقشــتها  المختصيــن  علــى  وعرضهــا 
خــالل 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 ــالد، وعب ــي الب ــرار ف الق
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اتصــال مباشــر بقــادة البــالد جميعــا وبمختلــف 
توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجية والسياســية.

مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مللــة )حــوار 
الفكــر( الفصليــة الفكريــة كل ثالثــة 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 بنــاء الدولــة العراقيــة 

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

. ق ا لعــر ا
اعادة بناء الدولة.. صياغات الحل.	 
المرأة في ظل الدستور العراقي اللديد.	 
مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات 	 

نشــر التقنيــات الزراعيــة.
االنتخابات النزيهة ودور االعالم فيها.	 
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االنتخابات البرلمانية العراقية.	 
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 	 

وبنــاء دولــة.
المتغيــرات 	  فــي  الخارجــي  العامــل  دور 

العراقيــة. الداخليــة  السياســية 

الموسم الثقافي السنوي

موســما  للحــوار  العراقــي  المعهــد  يقيــم 
ــا ســنويا فــي شــهر رمضان،يســتمر لعــدة  ثقافي
ايام،يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي 
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الموضوعــات الحيــة المتعلقــة بالشــأن العراقــي 
والدولــي. واالقليمــي 

كان من ابرز موضوعاته:
للحــوار 	  فرصــة  االنتصــار..  رمضــان 

لتنميــة ا و
رؤى في الشأن العراقي	 
معا لبناء العراق، االنسان والمؤسسات.	 
شيعة العراق.. الى أين؟	 

ابرز نشاطات المعهد:

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

	 نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة 
ــي  ــة )الســفير الكــوري اللنوب ــة اللنوبي الكوري

ــم. ــغ كي ــان ميون ــي بغــداد هي ف

الحكومــة  وعالقــة  السياســية  التطــورات   	
الــوزراء  رئيــس  )نائــب  باالقليــم  االتحاديــة 
العراقــي االســبق، عضــو المكتــب السياســي 
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لالتحــاد الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــح.

	 برنامج حوار الشباب.

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

	 الدفــع باآلجــل )رئيــس الللنــة الماليــة النيابية 
د. احمــد الللبي(.

الماليــة  	 ازمــة الحضــارة االســالمية )وزيــر 
الســابق د. علــي عبــد االميــر عــالوي(.

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

البحــوث  مركــز  )رئيــس  نقاشــية  حلقــة   	
والدراســات الســتراتيلية 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 الــوزراء(.
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التحديــات  العــراق  فــي  )االمــن  نــدوة   	
. ) ت للــا لمعا ا و

ومحاســبة  الفســاد  مكافحــة  عمــل  	ورشــة 
والمعوقــات. االليــات   	 الفاســدين 

ســفير  مــع  الصينيــة  التلربــة  حــول  حــوار   	
الكريــم  عبــد  الدكتــور  الصيــن  فــي  العــراق 

هاشــم.

لمواجهــة  الدوليــة  والخيــارات  العــراق   	
النــواب. مللــس  فــي  االرهــاب 

التلربــة الصربيــة مــع ســفير  	 حــوار حــول 
بيتروفيتــش. راديســاف  بغــداد  فــي  صربيــا 

	 حــوار التــردي المالــي وانعكاســاته علــى اداء 
الحكومــة.

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

واالســتراتيلية فــي باريــس.
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	 نـــــــــــــــــــدوة )االمــن فــي العــراق التحديات 
والمعاللات(.

	 جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة 
البديلــة لدعــم الحشــد الشــعبي.

الخارجيــة...  السياســية  محــددات  نــدوة   	
التعامــل مــع ازمــة قطــر نموذجــا مــع الســيد نــزار 

الخيــر اللــه وكيــل وزارة الخارجيــة.

المواجهــة  التوحــش واليــات  اعــالم  نــدوة   	
اعالميــا. االرهــاب  نحاصــر  00كيــف 

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

	 نــدوة دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات 
السياســية العراقيــة بالتعــاون مع للنــة العالقات 

ــة النيابية. الخارجي

حوار بغداد 

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

ــا. مع

الــذي  االول  المؤتمــر  نقاشــات  وتركــزت 
ــول  ــي 2017 ح ــون الثان ــي 14	15 كان ــد ف عق
خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي 
واقتصاديــا  سياســيا  ذلــك  وتأثيــر  العــراق، 
العالقــات  مســتوى  وعلــى  وثقافيــا  وامنيــا 
تشــهد  التــي  المنطقــة  بلــدان  بيــن  الخارجيــة 

مشــابهة. عنــف  موجــات 

ــدون  ــرة ب ــوار ح ــاحة ح ــداد مس ــوار بغ ــر ح يعتب
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 الخارجيــة 
ــة 1955	1957. االمريكي
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	 الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

	نحــو نظــرة قرآنيــة لقضايــا السياســة والملتمع.
)14 كراسا(

ــان  ــة ثم ــوء تلرب ــي ض ــراق ف ــاج الع ــاذا يحت 	م
ســنوات.

الحــل  صياغــات  الدولــة..  بنــاء  إعــادة   	
)جــزءان(.

	 معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

	 الــرؤى المســتقبلية لتحقيــق االمــن المائــي 
العربــي.

	 افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقية 	 محاضرات 
المرحــوم د. احمد الللبي.

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