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المقدمة: 

ــات  ــذ مئ ــي  من ــعب العراق ــاء الش ــى ابن ــد عان لق
الســنين تحــت يــد االســتعمار العرمانــي تــارة 
واالســتعمار البريطانــي تــارة اخــرى اشــد انــواع 
المعانــاة نتيدــة الحــروب واالضطهــاد والقمــع 
تاســيس  منــذ  وكذلــك  والتهديــر  والتقتيــل 
والدمهويــات  الملكيــة  العراقيــة  الدولــة 
التــي  البعــث   جمهوريــة  واخرهــا  المتعــددة 
جائــت مــع القومييــن والمتطرفيــن العــرب فــي 
الرامــن مــن شــباط  عــام 1963 بقطــار صنعــت 
الــى  العراقييــن  وعظــام  اجســاد  مــن  ســكته 
ــة  ــي بكاف ــعب العراق ــلم الش ــم يس ــة فل الحكوم
قومياتــه مــن التعســف والظلــم واالعدامــات 
ــم االخــرى  ــي المنظــم والدرائ ــر العرق والتطهي
التــي اقترفهــا البعــث وال زال يرتكبهــا فلولــه 
طاغيتهــم  ســقوط  بعــد  حتــى  يوميــا  واذنابــه 
وبعــد  بــه  الشــعب  حكــم  وســتنفذ  المدــرم 
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الدمــوي  البعــث  نظــام  مــن  العــراق  تحريــر 
ــى  ــدم ال ــام 2003 ق ــان ع ــن نيس ــع م ــي التاس ف
مبعــوث االمــم المتحــدة االخضــر االبراهيمــي 
واالحــزاب  الدينيــة  المرجعيــة  لزيــارة  قــدم 
الــى  االســتماع  لغــرض  االخــرى  الوطنيــة 
ــي  ــم زار االبراهيم ــن ول ــر العراقيي ــات نظ وجه
ــي  ــى الســيد عل ــي االعل ســماحة المرجــع الدين
رد  كان  ظلــه  دام  الندــف  فــي  السيســتاني 
ــي  ــات ف ــري االنتخاب ــان تد ــم ب ــماحته عليه س
العــراق مــن قبــل جميــع العراقييــن بغــض النظــر 
بالطــرق  وقومياتهــم  وديانتهــم  مذهبهــم  عــن 
ــة  ــة الوطني ــة العراقي ــكيل الحكوم ــلمية لتش الس

الدائمــة ومــن ثــم كتابــة الدســتور الدائــم.
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د. ثامر الغضبان : علينا ان نركز على الجوانب 
االيجابية التي احتواها دستور العراق السيما في 

باب الحقوق

ــن  ــال ع ــل ويق ــر ماقي ــض النظ ــكالم بغ ــة ال بداي
ــه  ــادات الحمــد لل ــا وجــه مــن انتق الدســتور وم
ان لدينــا وللعراقييــن دســتور دائــم والدســاتير 
فــي العالــم اجمــع مــن خــالل تداربهم منــذ اول 
دســتور هــي خاضــع للتعديــل وان كان التعديــل 
فيــه بعــض مــن الصعوبــة وعليــه علينــا ان نركــز 
علــى الدوانــب االيدابيــة التــي احتواهــا دســتور 
العــراق الســيما فــي بــاب الحقــوق وهــو عندمــا 
تقييــم  وقــرأت  الدســاتير  مــن  الكريــر  قرأنــا 
العديــد مــن رجــال قانــون فــي العالــم اثنــو علــى 
ــور  ــذه االم ــاول ه ــل تن ــه بالفع ــب ان ــذا الدان ه
فــي حداثــة وعصريــة وايضــا بدرجــة عاليــة مــن 
الرقــي فيمــا يخــص حقــوق االنســان طلــب منــي 
ان اتحــدث عــن البــاب الرالــث فــي الدســتور في 
البدايــة البــد مــن التمهيــد ان اللدنــة الدســتورية 
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قــد تشــكلت مــن )55( شــخصا برئاســة الشــيخ 
د. همــام حمــودي ونائبيــن لــه والـــ )55( مرلــو 
الكتــل السياســية التــي شــكلت مدلــس النــواب 
فــي حينــه وكان هنــاك بعــض المقاطعــة وكان 
لــدى  شــديد  حــرص  المقاطعــة  هــذه  اتدــاه 
الكتــل السياســية علــى اشــراك جميــع مكونــات 
لقــاءات  اجريــت  وبالفعــل  العراقــي  الشــعب 
ضمــن  مــن  كنــت  انــي  واذكــر  واتصــاالت 
الذيــن حضــروا اجتماعــا هامــا مــع مــا ســمي 
انــذاك بـــ العــرب الســنة واختيــر )15( شــخص 
ســليم  د.  منهــم  المعروفــة  الشــخصيات  مــن 
وشــاركونا بعــد فتــرة قصيــرة اعمالهــم عليــه كان 
ــة اســتطاعت  هنــاك ســبعون شــخصا منــذ البداي
ايضــا  اللدــان  تقييــم  ان  الدســتورية  اللدنــة 
اللدــان  رئاســات  تنــاول  ديمقراطيــة  بطريقــة 
ايضــا ممرلــون عــن الكتــل السياســية لــم تنفــرد 
ــل  ــوا ومر ــل تناوب ــان ب ــة اللد ــر برئاس ــة اكب كتل
فــي كل لدنــة المكونــات السياســية الموجــودة .

ــة  بالنســبة الــى البــاب الرالــث الــذي ســمي لدن
شــخصيا  االتحاديــة  الحكومــة  مؤسســات 
تولــت رئاســة اللدنــة وكان النائــب الدكتــور 
ســعد جــواد قنديــل واعضــاء الســيد ) جــواد 
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المالكــي ( نــوري المالكــي ود. نديــم الدابــري 
ــس  ــيدة مي ــن والس ــد امي ــس مدي ــيدة نرج والس
عبــدول والســيد عــادل ناصــر والســيد حســن 
الشــمري بديــال عــن الدكتــور نديــم الدابــري .
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د. سليم الجبوري :  البد من مراجعة  الدستور 
بنظرة موضوعية  لبناء الدولة بعيدا عن النظرة 

السياسية  

ــروري  ــن س ــر ع ــب ان اعب ــر اح ــة االم ــي بداي ف
ــر  ــون حاض ــوة الكريمــة وان اك ــي للدع وامتنان
بيــن نخبــة من السياســين والمرقفيــن والمفكرين 
والمهتميــن بالشــأن العراقــي وتحديــدا فــي فقرة 
مهمــة مــن فقــرات العــراق الدديــد المتعلقــة 
ــه مــن مراجعــات ومــن  بالدســتور ومــا يرتبــط ب
فــي  مضــت  التــي  االيــام  عديــدة  مالحظــات 
كتابــه لــم تكــن ســهلة ال علــى مــن كتبــه وال 
باالعتبــار  واخــذا  شــأنه  يتبــع  مــن  كان  علــى 
جملــة مــن المالحظــات البعــض منهــا ظاهــري 
والبعــض االخــر تــم التطــرق لــه بشــأن او باخــر 
الشــك النقلــة النوعيــة فــي هــذا البلــد لــم تكــن 
لديــه  كان  البعــض  الدميــع  مــن  مستســاغة 
تخــوف والبعــض كان لديــه شــكوك فــي امكانيــة 
تدــاوز االزمــة الموجــودة والبعــض كان راغــب 
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ويدفــع بــكل مــا يســتطيع مــن جهــد وقــوة وكل 
ــيء  ــود وكل ش ــر الده ــى تضاف ــاج ال ــك يحت ذل

ــع .  ــم الدمي ــى تفه ال

ــن اراد  ــواء م ــة واج ــي طبيع ــر ف ــرق كبي ــاك ف هن
ان يعيــد النظــر بفقــرات الدســتور عــن تلــك 
االجــواء التــي شــهدت عمليــة كتابتــه عمليــة 
الكتابــة كانــت اجــواء مشــحونة والبعــض اظهــر 
احيانــه وابطــن قلقــه تدــاه البعــض االخــر وكريــر 
ــا  ــع انم ــي الدمي ــن ترض ــم تك ــوص ل ــن النص م
ــرى ان هــذا النــص قــد  ــي ت ــة الت ترضــي االغلبي
ــه يدــب  يكــون مفيــد والبعــض االخــر يــرى بأن

ــور  ــارت االم ــذا س ــر وهك ــص اخ ــون ن ان يك

لكــن فــي مراجعــة الدســتور كان هنــاك نفــس 
ــتور  ــى فقــرات الدس ــر ال ــن جانــب ينظ اخــر م
بأنــه الميرــاق الــذي يحكــم حيــاة النــاس والبــد 
نظــرة  ليــس  موضوعيــة  بنظــرة  مراجعــة  مــن 
تاخــذ البعــد السياســي بــل نظــرة تاخــذ بنــاء 
الدولــة وكذلــك مــن الغرابــة ان نقــول اننــا حيــن 
بدانــا بعمليــة المراجعــة قدمــت اوراق مــن فريــق 
سياســي رفــع لــواء كمراجعــة الدســتور كمطلب 
سياســي ولكنــه بعــد فتــرة يــرى ان هنــاك اوراق 
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ــاج مراجعــة  ــان الدســتور كامــل اليحت قدمــت ب
ــد ان يكــون بالصيغــة التــي  فبــدى للدميــع فالب
تحمــي الــكل والتــي تبنــي البلــد بالصيغــة التــي 
يحقــق  بمــا  الفقــرات  مراجعــة كل  فيهــا  تتــم 
بمصلحــة  اعتبــار  دون  الدميــع  مصلحــة 
سياســية يمكــن ان تكــون لفريــق علــى حســاب 
االخــر نتحــدث عــن اهميــة الدســتور فــي دولــة 
عــن  الرانــي  واالمــر  متمدنــة  متقدمــة  مدنيــة 
ــتور  ــا الدس ــي يمكــن ان يريره ــكاليات الت االش
العراقــي او أي دســتور فيمــا يتعلــق بالموضــوع 
االول معلــوم كل مــن لديــه نفــس تخصصــي ان 
ــاس  ــا يق ــا انم ــدى تطوره ــم وم ــد االم ــدى تق م
بعوامــل عــدة لعــل مــن ابرزهــا العوامــل بحســب 
منظومــة  وجــود  هــي  االن  العصــر  مفاهيــم 
تشــريعية متكاملــة ترعــى االنســان وتوفــر لــه 
تتحقــق  الحمايــة والعدالــة االجتماعيــة ولــن 
هــذه المنظومــة التشــريعية بالمعنــى العــام مــا 
ــه فــي  ــم يكــن هنالــك مرجــع اســاس يرجــع ل ل
كل شــاردة و واردة كذلــك هــو الدســتور الــذي 
ــون  ــون القان ــن ان يك ــرم اليمك ــى اله ــف عل يق
يكــن  لــم  مــا  النــاس  مصالــح  مــع  منســدم 
الدســتور يصفــى ويصفــى عليــه صفــة الشــرعية 
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فــاذا رجعنــا الــى العــراق العــراق ليــس دولــة 
طارئــة او حديرــة النشــأ العــراق كان فيــه دســاتير 

وكان يحتــوي علــى منظومــة تشــريعية . 

المســألة التــي وقــع فيهــا العــراق فــي المــدة 
ــن المنظومــة  ــاك بعــد شاســع بي الســابقة كان هن
القانــون  أي  الخــاص  بالمعنــى  التشــريعية 
والدســتور حيــث اننــا وجدنا فــي العهــد الملكي 
هنــاك قوانيــن ســنت فــي العهــد الملكــي وحتــى 
فــي مرحلــة مابعــد العهــد الملكــي هــي قوانيــن 
ــي .  ــون المدن ــال القان ــان مر ــع االنس ــدم م تنس

عيوب الدساتير السابقة 

القانــون المدنــي العراقــي االن مــن القوانيــن 
بســيطة  مالحظــات  ثمــة  كانــت  وان  الديــدة 
ــع  ــدما م ــن منس ــم يك ــي ل ــون المدن ــن القان لك
ــي  ــاتير الت ــك الدس ــائد ان تل ــتور الس روح الدس
كلهــا  الملكــي  العهــد  اعقــاب  فــي  جــاءت 
دســاتير انقالبيــة ذات نفــس انقالبــي وكانــت 

فــي الحقيقــة تعانــي مــن عيبيــن :- 

العيــب االول : هــو ان الدســاتير التــي ســنت فــي 
العــراق فــي العهــد الماضــي لــم يكــن مقصودهــا 
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ــي  ــت ف ــك وقع ــي لذل ــان العراق ــرد او االنس الف
عيــب . 

العيــب الرانــي : ان هــذه الدســاتير فــي الحقيقــة 
ــت  ــك كان ــا لذل ــاع واضعه ــس انطب ــت تعك كان

ــم . ــب اهوائه ــر حس تفس

ــان اذا وجــدا فــي منظومــة تشــريعية  هــذان العيب
لهــذا  الفشــل  ســيكتب  فبالتاكيــد  دســتورية 

. الدســتور 

الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005 شــكل 
الحديــث  العــراق  تاريــخ  فــي  نوعيــة  نقلــة 
ــة  ــي نهاي ــورة ف ــة مذك ــات العديب ــن المفارق وم
ــم  ــه( ول ــة بموجب ــكيل الحكوم ــتور )وتش الدس
بموجــب  الحكومــة  تشــكيل  االن  لحــد  يتــم 
ــن  ــر م ــع الكري ــا واطل ــد اطلعن ــتور لق ــذا الدس ه
ــزون  ــوا يدي ــتوري كان ــه الدس ــي الفق ــراء ف الخب
مــا موجــود فــي الدســتور مــع وجــود بعــض 
المالحظــات وهــذا امــر طبيعــي وكذلــك اشــادة 
الدســتور  هــذا  المتحــدة علــى  االمــم  خبــراء 
كذلــك مزايــا وجوانــب قــوة فــي هــذا الدســتور 
لالســف هنالــك محاولــة للتدهيــل وتدهيــل 
ــة  ــل نقل ــتور مر ــذا الدس ــه ان ه ــعب ل ــراد الش اف
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ــة فــي كل منطقــة منطقــة الشــرق االوســط  نوعي
بالحقــوق  المتعلــق  باليابــان  يتعلــق  فيمــا 

 . والحريــات 

بــاب الحقــوق والحريــات فــي الدســتور مــن 
بعــض  ماعــدى  شــأنه  فــي  ماكتــب  افضــل 
المالحظــات البســيطة والطفيفــة واحــدة مــن 
هــذه المزايــا التــي تتعلــق بالحقــوق والحريــات 

الدنســية. اســقاط  مســألة 

فــي  مقالــة  كتبــت  الدســتور  كتابــة  ايــام  فــي 
الــى  حمورابــي  )مــن  عنوانهــا  كان  واشــنطن 
حمــودي( النقطــة االهــم فــي الدســتور العراقــي 
كتــب  وكيــف  الدســتور  هــذا  خلفيــة  نتذكــر 
ــع يعلــم كيــف كتــب هــذا  هــذا الدســتور الدمي
المؤقتــة  الدولــة  قانــون  هنــاك  كان  الدســتور 
الــذي كتــب فــي مدلــس الحكــم والمتقصــد 
ان اليســمى بالدســتور المؤقــت حتــى اليكــون 
ــا كمــا حصــل فــي الســابق  ــا دامي الدســتور مؤقت
ــتور  ــل دس ــة لتأصي ــة حقيقي ــي اول ارادة عراقي ف
عراقــي وذلــك دور المرجعيــة المهــم فــي ان 
يتــم كتابــة دســتور عراقــي واليتــم كتابــة دســتور 
عراقــي مــن قبــل محتــل كمــا حصــل فــي اليابــان 
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والمانيــا لحــد االن دســتورها كتــب مــن قبــل 
محتــل .

ان مــا حصــل فــي العــراق هــو معدــزة سياســية 
يتــم كتابــة الدســتور مــن قبــل عراقييــن اصلييــن 
بــدون تأثيــر خارجــي فــي ظــل احتــالل وفــي 
ظــل وجــود 150000 جنــدي امريكــي هــذا 
عراقيــة  سياســية  ارادة  وجــود  علــى  يدلــل 
ــة وهــذه االرادة تعطــي الدســتور شــرعية  حقيقي
كبــرى واود التركيــز علــى شــرعية الدســتور . 

شرعية الدستور العراقي تاتي من اصالة االطراف 
العراقية

القضيــة الرانيــة : محاســن الدســتور وانــا مــن 
منتقــد  هنــاك  ولكــن  للدســتور  المتحيزيــن 
للدســتور وكانــت هنــاك تعليقــات قويــة اثنــاء 
كتابــة الدســتور ولكــن كان تقبلهــا المهــم ليــس 
ان الدســتور متكامــل اوال البــد ان تكــون فيــه 
عشــر  بعــد  الدســتور  يراجــع  ومــن  عيــوب 

ســنوات ســوف يدــد عيــوب اخــرى.

ــي  ــتور العراق ــرعية الدس ــية ش ــألة االساس المس
تاتــي مــن اصالــة االطــراف العراقيــة القــول فــي 
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هــذا الدســتور اثنــاء كتابــة الدســتور وعندمــا 
اعلــن الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل 
ارادتــه  مــن  اســتنفذت  االطــراف  كل  كانــت 
طارئــة  جلســة  فــي  يــوم   )11( الفتــرة  ومــدة 
للمدلــس الوطنــي للدمعيــة الوطنيــة الســتنفاذ 
كل االهــداف ووضعــت فقــرة بــان يعطــي ســته 

اشــهر للتعديــل علــى الدســتور.

ــان الدســتور يضمــن  ارجــو بالضمــان االولــى ب
ــة . نفســه بنفســه وان يعملــون نصــوص ضامن

وضمــان  لحمايــة  هيئــات  الرانــي:  الضمــان 
الدســتور تراقــب القوانيــن نحن اكتســبنا دســتور 
ــل فــي المنطفــة ولكــن مــن  ــه مري ــاز ليــس ل ممت

ــتور . ــن الدس ــن يضم ــتور وم ــي الدس يحم

تدــاه  ضعيــف  االعــالن  الرالــث:  الضمــان 
الدســتور هننــاك مشــكلة كبيــرة انــه ال يوجــد 
ــى  ــبوع عل ــي االس ــاعة ف ــف س ــل نص ــى االق عل
ــراءة  ــتور وق ــى الدس ــف عل ــاز ترقي ــة التلف شاش
ــي . ــا وعــي قانون ــث اليوجــد لدين ــواه بحي محت
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النائب يونادم گنا: اجرينا معالجات كبيرة على 
الدستور لكنها تصطدم بالخوف وعدم الثقة

ــكل  ــتور بش ــى الدس ــات عل ــراء المعالد ــم اج ت
كبيــر حيــث عولدــت اكرر مــن)50( مــادة ولكن 
المشــكلة والعقــدة الرئيســية هــي الخــوف وعدم 
الرقــة مــن شــخص آلخــر وخــوف االقاليــم مــن 
ــى  ــوم عل ــم تع ــذه االقالي ــز وه ــة المرك دكتاتوري
ــرب  ــا تش ــرة م ــا قط ــس لديه ــة ولي ــول نفطي حق
هــي ليســت مــن منبــع سياســياو حزبــي انمــا 
لهــا تاريــخ فــي محافظــة كركــوكاو أي محافظــة 
االخــر  الدانــب  جانــب،  مــن  هــذا  اخــرى 
يقــوم علــى وحــدة البلــد والمصلحــة العامــة 
الســابقة  النظــرة  وعكــس  الشــعب  ومصلحــة 
التــي كانــت تقــول المزيــد مــن المركزيــة اليــوم 
الحكــم فيدرالــي يعمــل علــى اســاس التعدديــة 

والحريــات وحقــوق االنســان.

ــى  ــي ال ــو ان نأت ــا ه ــب حله ــي يد ــكلة الت المش
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كلمــة ســواء انتهــى نظــام صــدام الدكتاتــوري 
لنبــدأ صفحــة جديــدة يدــب عــدم الخــوف مــن 
اآلخــر وعــدم اكل حــق االخــر ســواء بالرــروات 
او بالســلطة فهــذه مشــكلة رئيســية البــد مــن 
ــن  ــات ولك ــوص والصياغ ــع النص ــا م مواجهته
نعــم دســتورنا مــن ارقــى الدســاتير لكــن بحاجــة 

ــات. ــض المعالد ــى بع ال

المصالحــة الحقيقيــة هــي االســاس الحقيقــي 
للدســتور القــادم الــذي يــؤدي الــى اســتقرار 

البلــد وازدهــاره.
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الشيخ د. همام حمودي : الدستور اكثر شيء 
مشترك بين العراقيين

االخــوة  اشــكر  ان  ســوى  كلمــة  لــدي  ليــس 
جميعــا وخاصــة االخــوة الذيــن كانــوا مهتميــن 
بهــذا الموضــوع فــي الحملــة الوطنيــة الحتــرام 
الدســتور مدموعــة منظمــات مدتمــع مدنــي 
بحملــة  للقيــام  كانــت  منهــا  جميلــة  مبــادرة 
االخــوة  وكذلــك  الدســتور  الحتــرام  وطنيــة 
فــي اتحــاد البرلمانييــن العراقييــن هــذا الصــدى 
او اســتمرار الــى ذلــك الموضــوع هــل نحــن 
هــل  قلنــا  وقتهــا  وفــي  الدســتور  ان  بحاجــة 
المهــم ان نحتــرم ام المهــم نلتــزم واالحتــرام قــد 
ــن  ــك لك ــا احترم ــك ان ــالف مع ــع اخت ــون م يك

التــزام. ام  المطلــوب االن احتــرام 

الدســتور فــي وقــت كتابتــه وكمــا رأو االخــوان 
كنــا فــي ازمــة داخليــة ومــع وجــود المحتــل مــع 
وجــود ارادة الكريريــن تكتــب الدســتور علــى 
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الطريقــة الــذي كتــب فيهــا الدســتور اليابانــي 
والماليــزي وااللمانــي وكريــر دســاتير لتدــزم 
ــنا  ــا وجلس ــا ماليزي ــا زرن ــوت انن ــدون ان يص وب
ــة  ــة االتحادي ــع المحكم ــنا م ــواب وجلس ــع ن م
ــا  ــن بريطاني ــاه م ــتورهم جلبن ــم ان دس كان قوله
جاهــز انتقــد احــد النــواب الماليــزي كيــف انتــم 
محتليــن وكيــف تقبلــون بالمحتــل كان قولــي لــه 
ان دســتورنا كان قــد كتــب بأيدينــا امــا دســتوركم 
ــا للخــروج مــن  ــو مــن الكاتــب طريقتن ــم تعرف ل
المنهــج  هــذا  خــالل  مــن  كانــت  االحتــالل 
ــالل  نقطــة مهمــة جــدا كيــف نخــرج مــن االحت
نظريــة  كانــت  المتحــدة  واالمــم  االمريــكان 

ــم. ــس وغيره ــودة فوك ــة موج معين

ســماحة الســيد السيســتاني والقــادة الوطنييــن 
قــرروا الذهــاب بشــداعة الــى مســألة الدمعيــة 
الوطنيــة المنتخبــة وان الدســتور يكتــب مــن قبــل 
ابنــاء البلــد ويصوتــون عليــه هــي اعلــى درجــات 
االتفــاق والعقــد االجتماعــي ،انــاس نختارهــم 
مــن قبلنــا وبعدهــا يكــون الخيــار لــن بالموافقــة 
علــى  الموافقــة  عدمها.وجعلنــا  مــن  عليهــم 
الدســتور باعلــى درجــات الموافقــة ثلريــن الــى 
ثــالث محافظــات اذا قالــت ال يعنــي االقليــة 
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اذا قالــت ال ينتهــي هــذا الدســتور وال اتصــور 
االقليــة  العالــم  هــذا  فــي  دســتور  يوجــد  انــه 
تقــول ال ينتهــي هــذا الدســتور فــي زيارتنــا الــى 
المانيــا قالــت المســؤولة اذا كان الدســتور رجــل 
ــول و 50٪ رفــض يتدخــل رئيــس  الــى 50٪ قب
اللدــة ويقــول انــا اصــوت ويحــل المشــكلة 
وال يوجــد نقــد الــى أي دســتور كان ) المانــي 
او ماليــزي او باقــي الوطــن العربــي ( اذا ذكــر 
الدســتور العراقــي يدــب وطنيــا وشــرعا يدــب 
ان نقــول هــذا الدســتور ناقــص و... و... الــخ ، 
لمــاذا كتــاب اللــه محكــم ومتشــابه لمــاذا يكــون 
ــم وال  ــابه ال محك ــط متش ــي فق ــتور العراق الدس

ــا . غيره

ــح موضــوع  ــه اصب لذلــك هــذه نقطــة مهمــة الن
الدســتور ينقــد لقضيــة سياســية بــدون معرفــة مــا 

يوجــد داخــل الدســتورمن الخــارج .

الدســتور بــه خالفــات كريــرة الدســتور ضعيــف 
وهكــذا عندمــا تقــول لــه أي هــذه الخالفــات 
نحــن  لــي  قالــو  ويقــول  اليــدي  والضعــف 
انتظرنــا ممــن لهــم مالحظــات االتيــة لنــا ليســت 
هــي المالحظــات الرئيســية الدوهريــة االبعــض 
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صياغــة واالخــرى اضافــة وبعضهــا ليــس بيدنــا 
حســمها بمعنــى وجهــة نظــر ســائدةفي البلــد ال 

ــا. ــن تغييره يمك

ــا،  ــا بينن ــترك فيم ــيء مش ــر ش ــو اكر ــتور ه الدس
بعدمــا قررنــا ان نعيــش ســوية تدمعنــا االصالــة 
بــكل طوائفهــا وقومياتهــا وعقائدهــا يدمعنــا 
وطــن واحــد لــه دســتور يدــب ان يكــون العيــش 
ال علــى اســاس االكرريــة بــل المطلــوب بــه نــوع 

ــة والعيــش بكرامــة ــة المطلوب مــن االغلبي

 ننبذ مبدأ العبد والسيد

 نربت مبدأ الكرامة والعدالة

يدب حل مشكلة العراق

ال توجد مواطنة في هذا البلد

اطيــاف  كل  تشــمل  حكومــة  تشــكيل  يدــب   
الشــراكة  العراقــي وتســمى حكومــة  الشــعب 

الوطنيــة

ــم  ــت لديه ــوظ مرب ــيء محف ــراد كان كل ش االك
ويريــدون حكــم فيدرالــي كان قولنــا الفيدراليــة 

للدميــع
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الحكــم  يكــون  أن  أرادو  االخريــن  االخــوة 
مركــزي النــه حســب قولهــم تاريــخ العــراق 
ــي  ــل ف ــد العم ــوزراء وبع ــس ال ــد رئي ــم بي الحك
ــم  ــح لديه ــوة اصب ــس االخ ــتور نف ــداد الدس اع
بــل  او رئاســي  ارادونظــام مختلــط  راي اخــر 

ارادو نظــام ال مركــزي لكــي ياخــذ حريتــه

ونقــاش  حــوار  يــراد  الحــل  بدايــة  هــو  هــذا 
ودخــول فــي تدــارب حتــى نصــل الــى احتــرام 
الدســتور ونتحــاور ونركــز علــى شــيء مشــترك 
ســوى  تبقــى  ال  مشــترك  شــيء  يكــن  لــم  اذا 
شــعارات فقــط نريــد عــراق يطمئــن لــه الدميــع.

اخالقنــا تعلمناهــا مــن اميــر المؤمنيــن يقــف 
امــام اليهــودي هــذه اخالقنــا.

المطلوب:

نحن نغير ال الدستور يغيرنا 

يدب ان نحترم 

يدب ان نلتزم

الكرامــة  مبــدأ  علــى  نعيــش ســوية  ان  يدــب 
والمســاواة   والعــدل 
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المعهد العراقي للحوار 

بالدراســات  تعنــى  بحريــة،  فكريــة  مؤسســة 
بعدالتغييــر  الستراتيدي،تأسســت  والتخطيــط 
صناعــة  بمهمــة  2003،لتقــوم  عــام  فــي 
القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن 
خــالل الرصــد المكرــف 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
اتصــال مباشــر بقــادة البــالد جميعــا وبمختلــف 
توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجية والسياســية.
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مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مدلــة )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 الحدير
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 الدديد.- 
مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات - 

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

واثارهــا.
تاريخيــة -  مقاربــات  الشــعبي..  الحشــد 

. ســية سيا و
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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

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 

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

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

ابرز نشاطات المعهد:

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

- نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة 
ــي  ــة )الســفير الكــوري الدنوب ــة الدنوبي 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 صالــح.

- برنامج حوار الشباب.

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

- الدفــع باآلجــل )رئيــس اللدنــة الماليــة النيابية 
د. احمــد الدلبي(.
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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 الســتراتيدية 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 لدــا لمعا ا و

ومحاســبة  الفســاد  مكافحــة  عمــل  -ورشــة 
والمعوقــات. االليــات   - الفاســدين 

ســفير  مــع  الصينيــة  التدربــة  حــول  حــوار   -
الكريــم  عبــد  الدكتــور  الصيــن  فــي  العــراق 

هاشــم.
لمواجهــة  الدوليــة  والخيــارات  العــراق   -

النــواب. مدلــس  فــي  االرهــاب 
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التدربــة 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

واالســتراتيدية فــي باريــس.
- نـــــــــــــــــــدوة )االمــن فــي العــراق التحديات 

والمعالدات(.
- 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   -

اعالميــًا. االرهــاب  نحاصــر  00كيــف 
ــه  ــاب الموج ــث الخط ــباب وتحدي ــدوة الش - ن

اليهــم.
- نــدوة دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات 
السياســية العراقيــة بالتعــاون مع لدنــة العالقات 

ــة النيابية. الخارجي
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حوار بغداد 

عمــل  فــي  فارقــة  عالمــة  بغــداد  حــوار  يعــد 
المعهــد العراقــي للحــوار وهــو تدمــع 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 

ــًا. مع
الــذي  االول  المؤتمــر  نقاشــات  وتركــزت 
ــول  ــي 2017 ح ــون الران ــي 14-15 كان ــد ف عق
خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي 
واقتصاديــًا  سياســيًا  ذلــك  وتأثيــر  العــراق، 
العالقــات  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
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 
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ــة 1957-1955. االمريكي
- الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

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

ــان  ــة ثم ــوء تدرب 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 الدلبي.
ــة  ــوم وازم ــق المفه ــية.. منطل ــة السياس - الرقاف

التأســيس.






