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مقدمة:

يعــود تاريــخ المصطلــا »الحكــم الصالــا« الــى 
عقــد مــن الزمــن وعرفتــه االمــم المتحــدة علــى 
ــادات  ــه قي ــوم ب ــذي تق ــم ال ــك الحك ــو ذل ــه ه ان
سياســية منتخبــة وكــوادر إداريــة ملتزمــة بتطويــر 
مــوارد وقــدرات المجتمــع وبتقديــم الخدمــات 
حياتهــم  نوعيــة  وبتحســين  للمواطنيــن 
ــر مشــاركتهم  ورفاهيتهــم وذلــك برضاهــم وعب
السياســية  اآلليــات  تحتــاج  فيمــا  ودعمهــم، 
للوصــول إلــى الحكــم الصالــا الــى مجموعــة 
بدســتور  االلتــزام  اآلليــات  هــذه  آليــات  مــن 
التعدديــة  اعتمــاد  وآليــة  االنتخابــات  وآليــة 
ــة  ــة وتعددي ــة الحزبي ــقيها، التعددي ــية بش السياس
الســلمي  التــداول  القضــاء  اســتقالل  الــرأي 
للســلطة ضمــان الحقــوق والحريــات واحتــرام 

حقــوق االنســان. 
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ويســعى المعهــد العراقــي للحــوار فــي هــذه 
النــدوة لتوضيــا تاريــخ الحكــم فــي العــراق 
وطبيعتــه ومــدى تقاربــه مــع مفهــوم الحكــم 
التاريــخ  ســجل  أن  بعــد  الرشــيد  أو  الصالــا 
ــي  ــات الت ــن االزم ــة م ــر جمل ــي المعاص العراق
شــكلت مؤشــرات خطيــرة حــول هــذه االنظمــة 
العراقيــة  الدولــة  بــدء مــن تشــكيل  المتعاقبــة 
الحديثــة حتــى عــام 1958م، ومــن 1958 – 
ــى 1968م،  ــواًل إل ــن 1963م وص 1963م وم
ومــن عــام 1968م حتــى عــام 2003م الــذي 
مــن 2003م  ثــم  البعثــي ومــن  الحكــم  مثــل 
ــة  ــة اكاديمي ــى مقارب ــل ال ــوم والتوص ــى الي وحت
ــم  ــة كنمــوذج وتقدي ــة العراقي ــر الحال فــي تصوي
ــع  ــارات علميةلصان ــن أش ــه م ــن تقديم ــا يمك م
مــع  الرشــيد  الحكــم  مــن  لالقتــراب  القــرار 
السياســي  بالنظــام  الخاصــة  الطبيعــة  مراعــاة 
الحالــي والقائــم علــى الدســتور ضمــن اطــار 

أطــر ديمقراطيــة برلمانيــة.
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مدير الجلسة: 

الترحيــب،  أجمــل  بكــم  نرحــب  أن  يســرنا 
الدينيــة  ســيكون هنــاك عــدد مــن االمســيات 
هــذا  وفــي  االقتصاديــة.  السياســية  الفكريــة 
االســتاذ  باســتضافة  نتشــرف  المبــارك  اليــوم 
كليــة  عميــد  فيــاض  حســن  عامــر  الدكتــور 
العلــوم السياســية وســيكون عنــوان المحاضــرة 
الكــرام  للحضــور  نتمنــى  الصالــا  الحكــم 
وقتــا ممتعــا فــي هــذه المحاضــرة الفكريــة كمــا 
والمناقشــات  المداخــالت  تكــون  ان  نتمنــى 
واألســئلة إن وجــدت بعــد المحاضــرة وســيقوم 
ســعادة الدكتــور باالجابــة عليهــا. فاهــالً وســهال 
ومرحبــا بكــم مــرة أخــرى. نرحــب باالســتاذ 
الدكتــور عامــر حســن الفيــاض لكــي يتفضــل 
ــه.  ــدم محاضرت ــة ويق ــالء المنص ــكورًا بأعت مش

د. عامر حسن فياض 

»مــن حســن الحــظ أو لربمــا مــن ســوء الحــظ أن 
ــي  ــار السياس ــي االط ــة ف ــرة الثاني ــدأ المحاض نب
فــي هــذا الشــهر الفضيل ففي السياســة تعاســات 
كثيــرة والحديــث فــي السياســة هــو حديــث فــي 
ــية  ــلطة السياس ــض بالس ــد البع ــل عن ــور تتص ام
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األصــا  بالدولــة،  اآلخــر  البعــض  وعنــد 
واألرجــا فــي أدبيــات السياســة ان أي حديــث 
فــي السياســة هــو حديــث يتصــل بالســلطة، مــن 
ــث  ــن حي ــلطة م ــل بالس ــو يتص ــة اركان، فه أربع
شــرعيتها أواًل ومــن حيــث شــكل هــذه الســلطة 
ــا  ــلطة ثالث ــذه الس ــة ه ــث وظيف ــن حي ــا وم ثاني
ومــن حيــث تعاقــب أو تــداول الســلطة رابعــا«. 

تاريخ المصطلح 

الصالا،وهــو  الحكــم  عــن  اليــوم  حديثنــا 
ــه، أي أن  ــد أن نأمــل ب باألحــرى تأمــل فيمــا نري
نتأمــل فيمــا نأمــل، فنريــد أن نتأمــل فــي أمــل 
الصالــا  الحكــم  الصالــا(  )الحكــم  أســمه 
مصطلــا بــدأ ينتشــر ويســتخدم منــذ مــا يقــارب 
العقــد مــن الزمــن وبالــذات مــن قبــل األمــم 
هــذا  أيضــا،  مؤسســاتها  ومعظــم  المتحــدة 
المصطلــا يســتخدم ليقــَوم ممارســة الســلطة 
باعتبــار  العــام  الشــأن  إدارة  فــي  السياســية 
ــم  ــام، فاألم ــأن الع ــن إدارة الش ــي ف ــة ه السياس
ــك  ــو ذل ــا » ه ــم الصال ــت الحك ــدة عرف المتح
الحكــم الــذي تقــوم بــه قيــادات سياســية منتخبــة 
وكــوادر إداريــة ملتزمــة بتطويــر مــوارد وقــدرات 
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للمواطنيــن  الخدمــات  وبتقديــم  المجتمــع 
وبتحســين نوعيــة حياتهــم ورفاهيتهــم وذلــك 
ودعمهــم«،  مشــاركتهم  وعبــر  برضاهــم 
بالنتيجــة فــأن الحكــم الصالــا يعنــي الحكــم 
البنــك  وضــع  فقــد  الفعــال،  الديمقراطــي 
خاللهــا  مــن  يتــم  معاييــر  مجموعــة  الدولــي 
الحكــم علــى أن هــذا الحكــم هــو حكــم صالــا 
ــر تمثلــت  ــة، هــذه المعايي أو منقــوص الصالحي
بـــ أواًل: التمثيــل، البــد أن يكــون كل مــن يتولــى 
ــا  ــع كم ــي ُتتب ــة الت ــا واآللي ــلطة منتخب إدارة الس
هــو معــروف فــي مبــدأ التمثيــل هــي االنتخــاب. 
ــا: المنافســة، ورابعــا:  ــا: المشــاركة، وثالث ثاني
مثلــت  والمحاســبة  والمســائلة  الشــفافية، 

الخامــس.  المعيــار 

رؤية البرنامج االنمائي لالمم المتحدة ومعيار 
المشاركة

أن البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة زاد فــي 
هــذه المعاييــر فثبــت معيــار المشــاركة وثبــت 
الشــفافية،  القانــون،  حكــم  معيــار  كذلــك 
ــل النظــام للمطالــب،  ُحســن االســتجابة مــن قب
المحاســبة،  الفعاليــة،  التوافــق،  المســاواة، 
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والرؤيــة االســتراتيجية. مضيفــا بقولــه »لكــي 
نتحــدث عــن أمــل أســمه الحكــم الصالــا البــد 
ومــن وجــود المــواد األوليــة لبنــاء مثــل هــذا 
الحكــم، ففــي السياســة المــواد األساســية لعمــل 
حكــم صالــا تعتمــد ثالثــة أطــراف، الطــرف 
األول هــو الفــرد والطــرف الثانــي هــو الجماعــة 
والطــرف الثالــث هــو الســلطة، التســاؤل الــذي 
يطــرح هنــا، نحــن نعلــم فــي عمليــة البنــاء هنــاك 
الشــائع  بالمصطلــا  تســمى  قــد  أوليــة  مــواد 
)ســمنت( ولكــن غيــر صالــا وقــد يكــون هنــاك 
طابــوق ولكــن محــروق مثــالً فالبــد وأن نحــدد 
مواصفــات هــذه المــواد الثــالث، وعندمــا نقــول 
فــرد وجماعــة وســلطة مــا هــي  إلــى  نحتــاج 

مواصفــات الفــرد؟.

المواطنــة  صفــة  يحمــل  أن  البــد  الفــرد  أن 
ــاء الحكــم  ــة صالحــة لبن لكــي يكــون مــادة أولي
الصالــا، األفــراد فــي مجتمعــات مــا زالــوا لــم 
يحملــون صفــة  وانمــا  الصفــة  هــذه  يحملــوا 
ــة  ــة فلــم يصلــوا بعــد إلــى صفــة المواطن الرعوي
صفــة  يحمــل  فــرد  إلــى  نحتــاج  فبالنتيجــة 
المواطنــة أو ان تكــون المواطنــة متمثلــة يبــه. 
فيمــا تحتــاح الجماعــة، إلــى جماعــة ثانويــة، 
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ففــي علــم االجتمــاع تقســم الجماعــات مــا بيــن 
ــة وفــي السياســية  ــة وجماعــة ثانوي جماعــة أولي
وبنــاء الحكــم الصالــا نحتــاج إلــى الجماعــة 
غيــر  الجماعــات  بذلــك  ونقصــد  الثانويــة 
التقليديــة وبالمفهــوم المعاصــر المجتمعــات 
المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  أو  المدنيــة 
مدنــي  مجتمــع  بمؤسســة  متمثلــة  فالجماعــة 
وليــس بعشــيرة أو بعائلــة فالعوائــل والعشــائر 
ــب  ــك المذاه ــا، وكذل ــم الصال ــي الحك ال تبن

الصالــا«.  الحكــم  تبنــي  ال  كجماعــات 

أن  بالســلطة،  والمتمثــل  الثالــث  الركــن  أمــا 
الســلطة المطلوبــة هــي ســلطة دولــة وليســت 
ســلطة كيــان، فهنــاك مجتمعــات توجــد فيهــا 
الســلطة ولكــن ســلطة كيــان وليســت ســلطة 
فســلطة  ومؤسســات،  قانــون  وســلطة  دولــة 
ــات. إذًا اذا  ــون والمؤسس ــلطة القان ــة ه س الدول
أردنــا أن نبنــي حكمــا صالحــا نحتــاج إلــى: فــرد 
متحــول إلــى مواطــن، ونحتــاج إلــى جماعــة 
إلــى  ونحتــاج  مدنــي،  مجتمــع  إلــى  متحولــة 
ــى  ــان سياســي إل ــة مــن ســلطة كي ســلطة متحول
باألفــراد  ننتقــل  فكيــف  مدنيــة.  دولــة  ســلطة 
مــن رعايــا إلــى مواطنيــن؟ هــذا الســؤال األول، 
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ــة المتنوعــة  وكيــف ننتقــل بالجماعــات التقليدي
مذهبيــا واجتماعيــا إلــى مؤسســات مجتمــع 
مدنــي متنوعــة مهنيــا وسياســيا؟ وكيــف ننتقــل 
بالســلطة مــن ســلطة كيــان سياســي إلــى ســلطة 

دولــة دســتورية؟.

يقــول  العناويــن  هــذه  كل  تتحقــق  كيــف 
ــات،  ــى كيفي ــاج إل ــاض »هــذه المســألة تحت الفي
السياســية  الكيفيــة  أربعــة:  هــي  والكيفيــات 
االجتماعيــة  والكيفيــة  االقتصاديــة  والكيفيــة 

الثقافيــة.  والكيفيــة 

اآلليــات  وبمعنــى  السياســية  الكيفيــة  أواًل: 
السياســية للوصــول إلــى الحكــم الصالــا وهــي 
تحتــاج إلــى اســتخدام مجموعــة آليــات هــذه 

اآلليــات كبرقيــات هــي: 

آلية االلتزام بدستور.. 1

آلية االنتخابات. . 2

آليــة اعتمــاد التعدديــة السياســية بشــقيها، . 3
الــرأي.  التعدديــة الحزبيــة وتعدديــة 

استقالل القضاء. . 	
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التداول السلمي للسلطة.. 5

واحتــرام . 6 والحريــات  الحقــوق  ضمــان 
االنســان.  حقــوق 

هــذه هــي العالمــات الفارقــة ألي آليــة سياســية 
لهــذه  اعتبــار  تضــع  أن  لهــا  البــد  تســتخدم، 

الفارقــة.  العالمــات 

ــا أن نســتخدم  ــة: علين ــة االقتصادي ــا: الكيفي ثاني
إلــى  بنــا  واجــراءات تصــل  اقتصاديــة  آليــات 
االجتماعيــة،  العدالــة  عليــه  نطلــق  هــدف 
نصــل  أن  إلــى  تحتــاج  االجتماعيــة  والعدالــة 
متــوازن  اقتصــاد  إلــى  اقتصاديــة  بإجــراءات 
ــات  ــذه اآللي ــتدامة، ه ــة مس ــى تنمي ــتقر وإل ومس
االقتصاديــة عليهــا أن تتعامــل مــع ثــالث آفــات 

رئيســية وهــي:

الفقر. . 1

البطالة.. 2

الفساد.. 3

ثالثــا: الكيفيــة االجتماعية لبنــاء الحكم الصالا 
تحتــاج إلــى اجــراءات وآليــات تهــدف بالنتيجــة 
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ــوازن  ــة، والت ــات اجتماعي ــى توازن ــول إل للوص
االجتماعــي ال يتــم داخــل أي مجتمــع مــن دون 
تســويات، والتعارضــات االجتماعيــة ال يمكــن، 
أن تحســم  نبنــي حكــم صالــا،  أن  أردنــا  إذا 
االجتماعيــة  فالتعارضــات  بالتســويات.  إال 
ال تحســم بــل تســوى، وتســوية التعارضــات 
ــم  ــى الحك ــا إل ــؤدي بن ــي ت ــي الت ــة ه االجتماعي
الصالــا وليــس حســم تلــك التعارضــات. هــذه 
المســألة تحتــاج إلــى مرتكــزات وافضــل مرتكــز 
للوصــول إلــى التــوازن االجتماعــي وتســوية 
وتنميــة  نمــو  هــو  االجتماعيــة  التعارضــات 
ميســورة،  تكــون  والتــي  الوســطى،  الفئــات 
ــر  ــرة الفق ــش وال الفقي ــاء فاح ــة غن ــت الغني ليس
لهــا  والبــد  ومســتنيرة  فميســورة  المتقــع، 
يســكرنا  هــذا  واســع.  حجــم  ذات  تكــون  أن 
بأرســطو ونظريتــه حــول الوســط الذهبــي، فقــد 
ــة  ــود طبق ــرورة وج ــن ض ــا ع ــدث اجتماعي تح
وســطى تحقــق التوازنــات االجتماعيــة ألنهــا 
مســتنيرة وميســورة والنهــا واســعة الحجــم فهــي 

ــوازن.  ــق الت ــي تحق الت

رابعــا: الكيفيــة الثقافيــة وآلياتهــا: هــذه الكيفيــة 
ثقافــة  تمثــل  ثقافــة  ســيادة  إلــى  بنــا  تنتهــي 
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المســاهمة والمشــاركة علــى حســاب ثقافتيــن، 
ففــي كل مجتمــع تتصــارع ثــالث ثقافــات: ثقافة 
تقليديــة، وثقافــة مســاهمة.  خضــوع، وثقافــة 
ثقافيــة وصــواًل  آليــات  اســتخدام  مــن  فالبــد 
إلــى ســيادة ثقافــة المســاهمة والمشــاركة علــى 
حســاب وليــس بإلغــاء الثقافــات األخــرى، فــال 
يمكــن الغائهــا ألننــا نتحــدث عــن هيمنــة ثقافــة 
ــرى  ــات األخ ــود الثقاف ــع وج ــرى م ــى األخ عل
ــإن  ــاهمة. ف ــة المس ــة؟ لثقاف ــن الهيمن ــن لم ولك
تلمســنا هيمنــة لثقافــة المســاهمة والمشــاركة 
نتلمــس  أن  نســتطيع  اننــا  القــول  يمكــن  هنــا 

الحكــم الصالــا«. 

إذا حددنــا المــادة األوليــة لبنــاء الحكــم الصالــا 
مواطــن،  إلــى  المتحــول  بالفــرد  المتمثلــة 
مجتمــع  مؤسســة  إلــى  المتحولــة  والجماعــة 
مدنــي، والســلطة المتحولــة من ســلطة كيــان إلى 
ســلطة دولــة أي ســلطة قانــون ومؤسســات، وإذا 
ــات  ــوازن )كيفي ــات بالت ــذه الكيفي ــتخدمنا ه اس
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة( انــا 
ــميه  ــا نس ــى م ــل إل ــتطيع ان نص ــا نس ــد بانن اعتق
بالحكــم الصالــا، أو أن يكــون مســعانا نحــو 

ــا.  ــعى صحي ــو مس ــا ه ــم الصال ــاء الحك بن
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تطبيق الحكم الصالح على العراق الحديث 

إذا أردنــا أن نترجــم هــذه الخطــوط العريضــة 
ســنالحظ  العــراق  فــي  الحكــم  تاريــخ  علــى 
ــأن الصفــات، وبصــورة ســريعة الن اعتمــادي  ب
ســيكون علــى المداخــالت بهــذا الموضــوع، 
بــأن الحكــم فــي الدولــة العراقيــة الحديثــة حتــى 
عــام 1958م يســاوي حكــم غيــر مســتقر، ومــن 
ــه حكــم  1958 – 1963م الحكــم يوصــف بأن
ــى 1968م  ــواًل إل ــن 1963م وص ــي، وم انفعال
نســتطيع أن نصفــه بأنــه حكــم ضعيــف وهزيــل، 
وبهــذا أكــون قد أشــرت إلــى أن الحكــم الملكي 
غيــر مســتقر، والقاســمي انفعالــي، والعارفــي 
هزيــل أو ضعيــف، ومــن عــام 1968م حتــى 
عــام 2003م الحكــم البعثــي هــو حكــم قاســي 
ومركــزي، ومــن 2003م وحتــى اليــوم الحكــم 
ــراب  ــات االضط ــرب، وعالم ــم مضط ــو حك ه
كثيــرة ويمكــن مناقشــتها، مســتخدما الكيفيــات 
السياســية مــن خــالل وجــود تمثيــل متجســدًا 
ومبــدأ  دســتور،  وجــود  وكذلــك  باالنتخــاب 
اســتقالل القضــاء، والتــداول الســلمي للســلطة، 
والضمانــات لحقــوق اإلنســان، وباإلشــارة إلــى 
الحقــوق علينــا أن نؤكــد علــى قضيــة الســيما 
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الكبيــر  واســتاذي  الحقــوق  شــيخ  بحضــور 
الدكتــور علــوش، الحديــث عــن الحــق البــد 
وان يكــون مضمــون وافضــل ضمانــة للحــق هــو 
الدســتور، ولكــي نتلمــس الحــق البــد ان يكــون 
القانــون،  هــي  للتنظيــم  أداة  وأفضــل  منظمــا 
والحــق البــد أن يكــون موضــع تمكيــن بمعنــى 
أن يكــون ممأســس اي هنــاك مؤسســة هــي التــي 
ــى ســبيل  ــه، فعل ــأن يمــارس حق ــرد ب تمكــن الف
المثــال كثيــرا مــا نســمع بموضوعــة التظاهــر 
ــع يصــرح بانهــا حقــوق دســتورية  ــرى الجمي ون
موجــود  هــو  الدســتوري  الحــق  هــذا  ولكــن 
بالدســتور ولكــن لــم ينظــم بقانــون حتــى اآلن، 
مــن  يجعــل  بقانــون  تنظيمــه  عــدم  وبالنتيجــة 
الحــق  قــادر علــى ممارســة هــذا  الفــرد غيــر 
فالبــد مــن العمــل علــى تمكيــن هــذا الحــق مــن 
أجــل ممارســته. وهــذه الحالــة تنطبــق علــى كل 

ــرى.  ــوق األخ الحق

انعدام الثقة بين الفرقاء 

العمليــة  فــي  التشــوه  موضوعــة  ضمــن  مــن 
السياســية العراقيــة منــذ عــام 2003 م وحتــى 
اليــوم شــيء بســيط نــردده دائمــا هــو مســألة 
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عــدم الثقــة بيــن الفرقــاء، وهــذا األمــر اعتقــد 
واضــا للجميــع، وبمناســبة الثقــة فإنهــا تذكرنــا 
بحديــث مــا بيــن كونفوشــيوس وأحــد تالمذتــه، 
حينمــا ســأل التلميــذ اســتاذه عــن مــا هــي أركان 
ــي:  ــة وه ــا ثالث ــاب بانه ــا؟ فأج ــم الصال الحك
والغــذاء  القــوة(،  توفيــر  أجــل  مــن  الجنــد) 
)مــن أجــل ســد االحتياجــات(، والثقــة مــا بيــن 
يكــون  لكــي  فالنظــام  والمحكــوم.  الحاكــم 
صالحــا البــد وان يملــك القــوة والقــدرة علــى 
توفيــر االحتياجــات وهنــاك ثقــة مــا بيــن الحاكــم 
والمحكــوم، وبعــد ذلــك ســأل التلميــذ اســتاذه 
مــرة أخــرى، إذا أردنــا أن نتخلــى عــن واحــدًا من 
هــذه األركان الثالثــة ويبقــى الحكــم صالحــا ما 
هــو ذلــك الركــن؟ فأجابــه كونفوشــيوس يمكــن 
ان نتخلــى عــن الجنــد ويبقــى الحكــم صالحــا. 
فســأله مــرة أخــرى، إذا أردنــا أن نتخلــى عــن 
ــه  ــة(؟ فأجاب ــذاء والثق ــان )الغ ــن األثن ــدًا م واح
نتخلــى عــن الغــذاء، والمهــم هــو أن تبقــى الثقــة 
كمثــل  مثلهــا  الن  والمحكــوم  الحاكــم  بيــن 
الحصــان الــذي يجــر عربــة الخيــرات إن لــم 
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ــك  ــر وكذل ــذاء ال يتوف ــودة الغ ــة موج ــن الثق تك
ــرى،  ــي األخ ــر ه ــوة ال تتوف ــبة للق ــال بالنس الح

فالثقــة هــي مســألة مهمــة. 

حداثة التجربة اهم اسباب المعاناة 

أعتقــد أنــه إذا أردنــا أن نســتعرض التشــوهات 
فــي المســار فهــي كثيــرة وبتصــوري تــكاد أن 
البــد  وليــدة  مبكــرة  تجربــة  طبيعيــة،  تكــون 
علينــا  تتكــدس  أن  المهــم  ليــس  تعانــي،  وان 
المشــاكل بــل المهــم كيــف نضــع عالجــات 
القــدرة  نملــك  هــل  المشــاكل،  هــذه  لمثــل 
اليــوم  للمشــاكل؟  عالجــات  وضــع  علــى 
حــول  االتفــاق  تــم  اذا  فيمــا  ســؤااًل  ســئلت 
قضيــة القانــون الخــاص بمجلــس السياســات 
ــاكل  ــد مش ــن تتول ــان، ممك ــار البرلم ــن اط ضم
أخــرى؟ فقلــت إذا لــم تكــن هنــاك مشــاكل فــال 
وجــود للسياســة فــي العــراق، فالبــد مــن وجــود 
المشــاكل فــي العــراق ولكــن هــل هنــاك قــدرات 
للتعامــل مــع هــذه المشــاكل؟ هــذه هــي المســألة 

المهمــة«. 
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االرهاب ومكافحته المؤسسة ومحاوالت المأسسة 

القضيــة األخــرى واألخيــرة، دائمــا مــا نتحــدث 
ــي  ــون وه ــة القان ــات ودول ــة المؤسس ــن دول ع
ــظ  ــن المالح ــن م ــة لك ــة األهمي ــي غاي ــألة ف مس
بــأن التحديــات فــي العــراق هــي التــي تمأســس 
هــي  التحديــات  لهــذه  والعالجــات  نفســها 
عالجــات مشــخصنة، بمعنــى العكــس، أي مــن 
الممكــن أن نتحــدث عــن اإلرهــاب كمؤسســة 
لــم  اإلرهــاب  مكافحــة  ولكــن  العــراق  فــي 
يرتقــي إلــى مســتوى مؤسســة. مــن الممكــن أن 
ــن  ــة ولك ــه مؤسس ــاد بوصف ــن الفس ــدث ع اتح
ــتوى  ــى مس ــد إل ــل بع ــم تص ــاد ل ــة الفس مواجه
المؤسســة. مــن الممكــن أن اتحــدث عــن الفقــر 
والبطالــة فــي العــراق بوصفــه مؤسســة قائمــة 
ــد  ــة ال توج ــذه المؤسس ــل له ــي المقاب ــن ف ولك
ــة  ــات مكافح ــزز مؤسس ــا أن نع ــة، فعلين مؤسس
ــر،  ــة والفق ــة البطال ــات مكافح ــاد، مؤسس الفس
مؤسســات مكافحــة اإلرهــاب. أعتقــد أنــه علينــا 

ــا.  ــذه القضاي ــى ه ــل عل ــكل أفض ــه بش أن ننتب
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المداخالت 

مداخلة ١: 	

الموضــوع الــذي أشــرت إليــه الحكــم الصالــا 
يمثــل موضــوع الســاعة وموضــوع كبيــر يحتمــل 
عــدة احتمــاالت، وقــد اوضحتــه مــن خــالل 
ــا  ــن خالله ــرت م ــي اش ــة الت ــك القيم محاضرت
إلــى ماهيــة الحكــم الصالا ومقاســاته، ســؤالي: 
هــل الحكــم الصالــا هــذا مــن وجهــة نظــرك ام 
ــع  ــن يض ــاك م ــه هن ــا؟ ألن ــري ان ــة نظ ــن وجه م
ــم يتقبــل هــذه الشــروط  ــاك مــن ل الشــروط وهن
فمــا هــي وجــه نظــرك فــي الحكــم الصالــا؟ 
مــن  أم  المواطــن  نظــر  مــن وجهــة  هــل هــي 

ــالً. ــكرًا جزي ــم؟ ش ــر الحاك ــة نظ وجه

د. عامر حسن فياض  	

- أنــا تحدثــت عــن الحكــم الصالــا مبتدئــا 
بمعاييــر معينــة، هــذه المعاييــر لســت أنــا مــن 
المتحــدة،  فاألمــم  الحقيقــة،  فــي  وضعهــا 
والبنــك الدولــي، والبرنامــج االنمائــي لألمــم 
المتحــدة هــم مــن وضعــوا هــذه المعاييــر بشــكل 
ــؤالك؟  ــا وراء س ــم م ــد أن اعل ــن أري ــام. ولك ع
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ــن  ــق م ــي انطل ــي انن ــول ل ــن أن تق ــن الممك فم
المثــال  ســبيل  علــى  دينيــة  عقائديــة  زاويــة 
واعتبــر الحكــم الصالــا هــو ان لــم يكــن ضمــن 
اطــار عقيدتــي. انــا اشــرت إلــى أن الحديــث 
عــن السياســة هــو حديــث عــن تعاســات، هــذه 
سياســية  معاييــر  هــي  الموضوعــة  المعاييــر 
المثــال مــن  نقــول علــى ســبيل  ولكــن دعنــا 
ــة  ــاك عدال ــون هن ــد أن تك ــه الب ــر أن ــن المعايي بي
هــو  مــا  االجتماعيــة  فالعدالــة  اجتماعيــة، 
ــد  ــالً؟ ال اعتق ــة مث ــد الديني ــع العقائ ــا م تعارضه
أن هنــاك تعــارض بينهمــا، فعندمــا توضــع مثــل 
هــذه المعاييــر ال يوجــد نظــام سياســي يؤكــد 
علــى أنــه نظــام يفصــل نفســه لهــذا المذهــب أم 
هــذا الديــن، فهــذه المعاييــر النطلــق عليهــا بأنهــا 
ــاني  ــع انس ــر ذات طاب ــي معايي ــا ه ــة وانم عالمي
ــة مســتدامة  ومهنــي صــرف، فعندمــا نقــول تنمي
أن  الممكــن  مــن  هــل  اقتصاديــة  كإجــراءات 
ــع  ــارض م ــه تتع ــأن عقيدت ــول ب ــد ويق ــي أح يأت
التنميــة االقتصاديــة مثــالً، فأنــا كنــت حــذرًا جــدًا 
ــرر  ــه ال ض ــد ان ــات، واعتق ــا العمومي ــي قضاي ف
المعاييــر  هــذه  مثــل  اعتمــاد  مــن  ضــرار  وال 
واتجاهــات هــذا النظــام أو ذاك اذا كان اتجاهــا 
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وجــود  فــال  معينــا  مذهبيــا  دينيــا  عقائديــا 
ــر  ــك معايي ــا اذا كان لدي ــا. فيم ــارض بينهم للتع
المذكــورة  المعاييــر  إلــى  باإلضافــة  أخــرى 
هــذه لــك الحــق فيهــا وتســتطيع القــول بــأن 
ــن  ــر م ــار آخ ــاك معي ــة وهن ــر ناقص ــذه المعايي ه
الممكــن أن يضــاف، وانــا اتمنــى أن اســمع مثــل 

هــذه المعاييــر أن وجــدت. 

ــل  ــب العق ــن صاح ــألون ع ــوا يس ــا كان ــا م دائم
ــول  ــه أن يق ــل علي ــب العق ــو دوره؟ صاح ــا ه م
مــا هــو معقــول ويوصلــه إلــى مســامع الســلطان 
ــه  ــذ ب ــم يأخ ــا وإذا ل ــلطان فبه ــه الس ــذ ب ــاذا اخ ف
ــذا  ــي ه ــه، وكالم ــوب من ــو أدى دوره المطل فه
هــو كالم مــن يمتلــك العقــل ومــن خــالل عقلــه 
وعقــول األخريــن يتكلــم هــذا الــكالم، فــاذا 
كان موضــع عــدم رضــا فبالتأكيــد هنــاك مــن 
بعــد  يدركوهــا  لــم  مصالحهــم  الن  يعــارض 
ومــن يتحــدث بمصلحتهــم يقفــون بالضــد منــه، 
لكــن علــى العاقــل أن يتحــدث بمــا هــو معقــول 
وهــذا الحديــث هــو معقــول، أمــا مســألة القبــول 

ــه مــن عدمــه فهــذه مســألة أخــرى.  ب
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المداخلة ٢:  	

إليهــا  اإلشــارة  أود  نقطــة  هنالــك  البــدء  فــي 
فانــا  جوابــا،  لهــا  اطلــب  وبعدهــا  بتوضيــا 
أملــك الجــواب ولكــن غيــر متأكــد منــه، مــن 
خــالل محاضرتــك القيمــة أشــرت إلــى وجــود 
ــخصيات  ــة لش ــات معين ــل لممارس ــتور كاف دس
ومؤسســات مجتمــع مدنــي ولفعاليــات مختلفــة 
الفعاليــات  هــذه  تحــدد  أن  يجــب  ولكــن 
بقانــون ومــن ضمــن هــذه الموضوعــات هــي 
هنــاك  أن  القــول  يمكــن  هنــا  التظاهــرات، 
الحاكــم  بهــا  يقــوم  الممارســات  مــن  الكثيــر 
السياســي أو المتصــدي فــي الدولــة ســواء أكان 
ــادات  ــة باجته ــتوى اإلدارة أو السياس ــى مس عل
ــوع  ــتور دون الرج ــن الدس ــا م ــخصية يأخذه ش
إلــى القانــون، مــا هــو الضمــان إليقــاف مثــل 
إلــى  الرجــوع  أجــل  مــن  المحــاوالت  هــذه 
معينــة  فتــرة  حــدد  الدســتور  هــل  الدســتور؟ 
لهــذه االعمــال يجــب أن تنظــم بقانــون أو هنــاك 
اجتهــادات شــخصية يضغــط علــى الدســتور من 
اجــل تمريــر افعــال مشــخصة مــن قبــل الحاكــم 

السياســي؟
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د. عامر حسن فياض  	

اســتاذي العزيــز عندمــا تحدثــت عــن موضوعــة 
الحــق وقلــت اننــي اتكلــم بحضــرة اســتاذي، 
العديــد  فقدخــرج  دائمــا،  فهــم  ســوء  هنــاك 
التظاهــر  يتعلــق بحــق  فيمــا  المســؤولين  مــن 
ــا  ــتوريا، ربم ــول دس ــق مكف ــه ح ــوا بأن وصرح
يقتنــع الكثيريــن بهــذا القــول ولكننــي لــم اقتنــع 
ــا املــك الرغبــة للتظاهــر ولكــن  بــه صراحــة ًفأن
يمتلكــون  ممــن  الكثيــر  ويوجــد  اتظاهــر  لــم 
هــذه الرغبــة ولكنهــم لــم يخرجــوا الننــي اعلــم 
ــه  ــا ان ــون صحي ــر منظــم بقان ــذا الحــق غي أن ه
بقانــون  ينظــم  لــم  بالدســتور ولكنــه  مكفــول 
مــن  لتمكينــك  منافــي  بقانــون  تنظيمــه  عــدم 
ــال فــي  ممارســة هــذا الحــق، فعلــى ســبيل المث
التظاهــرة التــي حدثــت فــي يــوم 25 الجمعــة 
التجــوال  فــرض لحظــر  األولــى كان هنالــك 
مــن  تمكينــك  لحــق  منافــي  الفعــل  وهــذا 
ولكنــه  مكفــول  حــق  انــه  صحيــا  التظاهــر، 
غيــر منظــم بقانــون وبالتالــي لــم تتمكــن مــن 
ممارســته مــن خــالل فــرض حظــر للتجــوال 
ــة  ــس المحافظ ــن مجل ــة م ــذ الموافق ــة اخ بحج
أو مــن قيــادة عمليــات بغــداد ولــم يكــن هنالــك 



الحكم الصالا -28-

تملــك  ال  وبالتالــي  ذلــك  إلــى  يشــير  قانــون 
الحــق بمنــع التظاهــر. وهــذه القضيــة تتعلــق 
بأمــور كثيــرة فــي الواقــع غيــر منظمــة بقانــون 
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر هنــاك مســألة 
ــي أن كل األحــزاب  ــا وه ــأ به ــن ان تتفاج ممك
ــة علــى  ــر قانوني الموجــودة فــي العــراق هــي غي
األحــزاب،  قانــون  غيــاب  بســبب  األطــالق 
فصحيــا هنــاك مــن يقــول بوجــود موافقــات 
ممنوحــة لألحــزاب مــن اجــل المشــاركة فــي 
ــن  ــي م ــات ه ــذه الموافق ــن ه ــات ولك االنتخاب
ــة  ــألة اجرائي ــا مس ــط ألنه ــات فق ــل االنتخاب اج
تتعلــق بعمليــة االنتخابــات. فــكل األحــزاب 
الناحيــة  مــن  مأذونــة  غيــر  هــي  الموجــودة 
ــى  ــل عل ــد وأن نعم ــة الب ــذه القضي ــة، ه القانوني

تفكيكهــا وفهمهــا بشــكل صحيــا. 

ــة وحدثــت  ــة البطال ــق بقضي ــاك مشــكلة تتعل هن
ففــي  عليهــا،  االحتجاجــات  مــن  الكثيــر 
الدســتور هنــاك حــق مكفــول وهــو حــق العمــل 
وفيــه ايضــا موضــوع مجلــس الخدمــة العامــة، 
لــم تتــم  أنــه  فصحيــا أن القانــون صــادر إال 
مأسســته وهــذا مــا يســمى بالتمكيــن، ال وجــود 
ــر مــن  لمجلــس الخدمــة، لمــاذا؟ لوجــود الكثي
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التعبيــرات المهذبــة مثــل التــوازن الــذي هــو 
فــي حقيقــة األمــر محاصصــة وليــس تــوازن، 
والكثيــر غيرهــا كالتوافقيــة التــي هــي فــي الواقــع 
ــس  ــر ولي ــه اآلخ ــوف بوج ــى الوق ــة بمعن تواقفي
التوافــق معــه. فالتــوازن عمليــا هــو المحاصصة 
ــي  ــي تعن ــة الت ــبة للتوافقي ــال بالنس ــك الح وكذل
عمليــا التواقفيــة أي الوقــوف بوجــه اآلخــر. انــا 
ذكرتهــا ســابقا في مدينــة النجف وقلــت إذا أراد 
الفرقــاء أن يعالجــون مشــكلة المحاصصــة فــي 
العــراق فيشــكلوا لجنــة لمعالجــة المحاصصــة، 
ــة  ــاس المحاصص ــى أس ــوم عل ــة تق ــذه اللجن ه
ســتعالج  فكيــف  المحاصصــة،  لمعالجــة 
ــى المحاصصــة،  ــة قائمــة عل المحاصصــة بلجن

ــودة. ــكاالت الموج ــن االش ــدة م ــذه واح ه

المداخلة 3: 	

ــم  ــاذا ل ــا لم ــم الصال ــن الحك ــم ع ــا نتكل حينم
نتخــذ مــن حكــم الرســول )صلــى اللــه عليــه 
وآلــه وســلم( إنموذجــا فــي العدلــة والمســاواة؟ 
أو حكومــة اإلمــام علــى )عليــه الســالم(؟ هــذه 
ــك  ــي محاضرت ــرت ف ــة ذك ــة الثاني ــة، النقط نقط
هــو  الصالــا  الحكــم  أركان  أحــد  أن  القيمــة 
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منظمــات المجتمــع المدنــي وليــس األســرة أو 
العشــيرة فــي حيــن أن الركن األول هــو المواطنة 
وانــا أعتقــد أن األســرة هــي التــي تعــزز قيــم 
المواطنــة مــن خــالل التنشــئة االجتماعيــة للفــرد 
ــاك نقطــة أخــرى وهــي أن  داخــل األســرة. وهن
المجتمــع المدنــي هــو مجموعــة أفــراد يتصفــون 
بالمواطنــة التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة أســر 
فلمــاذا ذكــرت أن األســرة التكــون ركــن مــن 

ــكرًا. ــا؟ وش ــم الصال أركان الحك

د. عامر حسن فياض  	

بالنســبة للتســاؤل األول، هــذه المعاييــر التــي 
الحكميــن  فــي  موجــودة  كانــت  ان  ذكرناهــا 
المذكوريــن إذًا همــا يمثــالن الحكــم الصالــا، 
مــن دون تســميات، أنــا لــم أقــل الحكــم الصالا 
عنــد فــالن او فــي المــكان الفالنــي، فأحيانــا 
يمكــن القــول أن جمهوريــة افالطــون يوجــد 
فيهــا حكــم صالــا، نحــن وضعنــا المعاييــر هــذه 
المعاييــر أينمــا توجــد فهــو حكــم صالــا، ســواء 
أكنــت مســلما أو مســيحيا أو مــن هــذه القوميــة 
ــر  ــذه المعايي ــة به ــا عالق ــألة له ــك، أي مس أو تل
ــر  ــة بهــذه المعايي ــه عالق وأي حكــم بتصــورك ل
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فهــو حكــم صالــا وال وجــود لالختــالف حــول 
هــذه المســألة. 

األســرة  موضوعــة  فــي  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
والعشــيرة، نحــن نتحــدث عــن سياســة وانــا 
ــوي،  ــك الترب ــم تخصص ــاؤلك بحك ــدر لتس مق
نحــن لــم نقــل إلغــاء األســرة وال العشــيرة ولكــن 
عنــد الحديــث عــن السياســة فــان هويــة العشــيرة 
هــي هويــة اجتماعيــة ضمــن اطــار المجتمــع 
ولكــن  العشــائر،  إلغــاء  الممكــن  غيــر  ومــن 
ــة  ــات اجتماعي ــاك تعارض ــا إذا كان هن ــن قلن نح
البــد مــن تســوية هــذه التعارضــات بمعنــى اننــي 
لــن أســتطيع أن الغــي أحــد الفئــات التــي بينهمــا 
تعــارض مــن أجــل حــل هــذا التعــارض ولكــن 
ــد مــن اجــراء تســوية فيمــا بينهــم وبالنتيجــة  الب
فــأن الطرفــان باقيــان ولــم يتــم إلغــاء أحدهمــا. 
فالحديــث بالسياســية هــو الحديــث عــن الهويــة 
السياســية للنظــام والدولــة، ضمــن إطــار الوحدة 
السياســية يوجــد مجتمــع هــذا المجتمــع هــو 
متنــوع والتنــوع فيه هويات متعــددة هويات ذات 
ــائري،  ــع عش ــات ذات طاب ــي، وهوي ــع عائل طاب
وأخــرى ذات طابــع مذهبــي، هــذه الهويــات 
ــة سياســية  ــى مســتوى هوي ــة ال ترتقــي إل الفرعي
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ــي العــراق  ــى حينمــا يوجــد ف ــد، بمعن ــكل البل ل
ــول  ــن الق ــل يمك ــددة ه ــائرية متع ــات عش تنوع
ــائر  ــن العش ــالن م ــا لف ــا حكم ــم يصب ان الحك
)خزرجــي( مثــالً؟ ال يجــوز، ولكــن هــذا ال 
يعنــي إلغــاء )الخــزرج( وهــذه تنطبــق علــى كل 
العشــائر األخــرى. فعندمــا يكــون هنالــك تنــوع 
مذهبــي فــي العــراق هــل يجــوز أن تكــون الهوية 
السياســية للنظــام السياســي فــي البلــد هــي هويــة 
كذلــك  كانــت  فــإذا  المذاهــب؟  مــن  واحــدًا 
ــة ذات  ــذه هوي ــف؟ فه ــرى كي ــب األخ فالمذاه
طابــع دينــي تبقــى محتفظــا بهــا، وكذلــك الحال 
تســتطيع  ال  متعــددة  قوميــات  هنــاك  كان  إذا 
إال ان تعطيهــا هويــة ذات مســتوى حضــاري، 
فــي  الُكرديــة  الهويــة  أكــراد  تقــول  فعندمــا 
العــراق المتنــوع القوميــات هــي هويــة حضاريــة 
ــة فــي العــراق  ــة العربي خاصــة باألكــراد، والهوي
المتنــوع القوميــات هــي هويــة حضاريــة خاصــة 
للدولــة  السياســية  الهويــة  وليســت  بالعــرب 
ــة  ــن الهوي ــان الفــرق بي ــد تبي ــا أري ــة، وهن العراقي
السياســية للبلــد وبيــن هويــات فرعيــة يجــب أن 
ال ترتقــي إلــى مســتوى الهويــة السياســية وانمــا 
أمــا هويــة حضاريــة  بصفتهــا  تبقــى محتفظــة 
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كالقوميــات أو هويــة دينيــة مذهبيــة كالمذاهــب، 
أو هويــة اجتماعيــة كالهويــات العائليــة وهكــذا، 
فأنــا ال أريــد أن ألغــي العشــيرة أو األســرة ولكــن 
كهويــة سياســية ال أســتطيع جلــب أحــد احدهــا 

ــة(. ــة التكريتي ــابقا )الدول ــائد س ــا كان س كم

المداخلة 4: 	

ــتثنيتم  ــا اس ــوه حينم ــذي طرحتم ــال ال ــي المث ف
الجنــد والغــذاء ممكــن أن يكــون هنالــك دولــة 
ــة إذا بقــي حســن الظــن أو الثقــة  ــة أو عدال عدال
ــوح  ــفافية والوض ــى الش ــي عل ــل المبن أو التعام
الحاضــر،  الوقــت  فــي  عنهــا  يعبــرون  مثلمــا 
قانــون  هنالــك  يكــن  لــم  إذا  باعتقــادي  لكــن 
حاكــم بالنتيجــة الثقــة موجــودة ولكــن يبقــى 
وقراراتــه  ورؤيتــه  فكــره  لــه  الشــخص  هــذا 
مثلمــا  يعتمــده  الــذي  وعقلــه  يتخذهــا  التــي 
أشــرت عندمــا تحدثــت مــن وحــي العاقــل، 
اإلنســان  هــذا  يقنــع  هــو  بالنتيجــة  فالعاقــل 
باتخــاذ مجموعــة قــرارات مكــن أن تصطــدم 
مــع مصالــا األخريــن إذًا نحــن بحاجــة إلــى 
مؤسســة تتكــئ علــى قانــون وهــذا القانــون هــو 
ــرم اعتقــد  ــاك قانــون محت الحاكــم، فــإذا كان هن
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باننــا نتمكــن مــن الوصــول إلــى نــوع مــن العدالة 
ممكــن أن تســود المجتمــع. شــكرًا..

د. عامر حسن فياض  	

ــة  ــة الثق ــأن، فموضوع ــذا الش ــك به ــق مع - اتف
ــى  ــا عل ــم نطرحه ــا ل ــا طرحناه عندم

ــرة لمــا لهــا مــن  ــة كبي هــي موضوعــة ذات اهمي
دور فــي بنــاء النظــام الــذي نأمــل ان يتحقــق فــي 

العــراق.
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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 
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 مجلــة )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 الجديد.- 
مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات - 

نشــر التقنيــات الزراعيــة.
االنتخابات النزيهة ودور االعالم 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 - 

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 
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- 
معا لبناء العراق، االنسان والمؤسسات.- 
شيعة العراق.. الى أين؟- 

ابرز نشاطات المعهد:

نقاشــية  وحلقــات  نــدوات  المعهــد  اقــام 
تجــاوزت الـــ80 برنامجــا 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  وعالقــة  السياســية  التطــورات   -
الــوزراء  رئيــس  )نائــب  باالقليــم  االتحاديــة 
العراقــي االســبق، عضــو المكتــب السياســي 
لالتحــاد الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــا.

- 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 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 الســتراتيجية فــي طهران د. حســين 

اكبــري(.

ــة  ــة اقتصادي ــة وعملق ــة مفرط ــد .. تعددي - الهن
ــة(. ــوريش كي ــداد س ــي بغ ــدي ف ــفير الهن )الس

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

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 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

واالســتراتيجية فــي باريــس.

- نـــــــــــــــــــدوة )االمــن فــي العــراق التحديات 
والمعالجات(.

- جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة 
البديلــة لدعــم الحشــد الشــعبي.
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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 لجنــة العالقات 

ــة النيابية. الخارجي

حوار بغداد 

عمــل  فــي  فارقــة  عالمــة  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 ازاء التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا 

ــا. مع



المعهد العراقي للحوار  -42-

الــذي  االول  المؤتمــر  نقاشــات  وتركــزت 
ــول  ــي 2017 ح ــون الثان ــي 	1-15 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 1957-1955. االمريكي

- الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

-نحــو نظــرة قرآنيــة لقضايــا السياســة والمجتمع.
)	1 كراسا(

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

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




