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مقدمة

عباس راضي العامري
رئيس التحرير

يشــهد العــراق بحســب املراقبــن حتــواًل اســتثنائيًا يف مســيرة 
حتوالتــه عبــر تاريخــه السياســي وذلــك بانتقــال الســلطة مــن 
حكــم ديكتاتــوري إلــى مرحلــة احتــال اجنبــي للبلــد 
ــخصياتها  ــابقة وش ــة الس ــزاب املعارض ــا اح ــذت بعده أخ
ــر  ــك عب ــتقل.. وذل ــكل مس ــد يش ــادة البل ــا دور قي ورموزه

ــرة. ــات املباش ــي االنتخاب ــة ه اداة دميقراطي
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ســنوات مــا بعــد التغييــر األولــى شــهدت اجتماعــات مكثفــة 
ــدة للنهــوض  ــة الجدي ــه الدول وحــوارات لصياغــة مشــروع تســير علي
ــم  ــتور دائ ــى دس ــار إل ــًا، وص ــيًا ومجتمعي ــًا وسياس ــد اقتصادي بالبل
وحكومــات منتخبــة تتبــادل الســلطة بشــكل ســلمي وانفتــح العــراق 

ــابقتها. ــن س ــل م ــة أفض ــات خارجي ــر عالق ــم عب ــى العال عل

ــن  ــر م ــد التغيي ــا بع ــروع م ــًا لمش ــًا واضح ــجلوا غياب ــون س المتابع
قبــل المعارضــة الســابقة )أقطــاب الدولــة الحالــي(.. وهنــا أثيــرت 
اســتفهاممات عديــدة عــن ســبب غيــاب المشــروع.. وهــل خطــط 
ــه المعارضــون )الســابقون( أم أن الهــدف الوحيــد كان هــو اســقاط  ل

ــي(؟ ــر بالمشــروع )البنائ ــم التفكي النظــام ومــن ث

الحديــث اليومــي المباشــر مــع السياســيين وأحاديثهــم كذلــك إلــى 
ــات واالنشــطارات التــي  وســائل االعــالم المختلفــة وحتــى الخالف
ــات  ــل والتحالف ــك الكت ــة وكذل ــزاب العراقي ــراق األح ــهدها اع تش
ــة  ــاك( وعــدم وضــوح الرؤي ــأ أيضــا عــن هــذا )االرتب ــة ينب االنتخابي
لبنــاا دولــة علــى أســاس مؤسســاتي مدنــي بــل لــم يصــل إلــى حــد 
االتفــاق علــى مالمــح مشــروع وطنــي ســتراتيجي يثبــت رغــم التغيــر 
ــات  ــا عالق ــر به ــي تم ــات الت ــزه الصدم ــر وال ته ــات النظ ــي وجه ف

األحــزاب والكتــل فيمــا بينهــا..

ــره الدســتور فــي المــادة 47  مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذي اق
فــي البــاب الثالــث هــو اآلخــر شــهد تمــددًا مــن بعــض الســلطات 

ــى األخــرى.. عل
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الهيئــات التــي ُخطــط لهــا أن تكــون مســتقلة وصفهــا بعــض النــواب 
بأنهــا »غيــر مســتقلة ومسيســة« وكــذا شــهد موضــوع ربطهــا بمجلــس 
ــى  ــن الرئاســات عل ــاق بي ــى عــدم اتف ــرًا أشــَر عل ــًا كبي ــوزراا لغط ال
وجهــة ارتباطهــا رغــم أن الدســتور واضــح فــي المــادة 102 فــي 
ــس  ــة مجل ــع لرقاب ــا تخض ــى أنه ــص عل ــذي تن ــع وال ــل الراب الفص

ــواب. الن

الرمــوز المعارضــة المهمــة غــاب أكثرهــا مــن المشــهد أمــا بســبب 
ــس  ــي مجل ــد ف ــوز بمقاع ــه للف ــة تؤهل عــدم وجــود قاعــدة جماهيري
ــالت  ــبب حم ــه أو بس ــات نفس ــون االنتخاب ــبب قان ــواب أو بس الن

ــات ضــد أخــرى.. ــي مارســتها جه ــش الت اإلقصــاا التهمي

ــودة  ــارت الع ــل ص ــو: ه ــر.. ه ــأل كبي ــام تس ــا ام ــذا يجعلن كل ه
إلــى نقطــة المشــروع األولــى التــي اتفــق عليهــا كل المعارضيــن.. 
ــك  ــى تل ــوع إل ــع للرج ــاا متس ــام الفرق ــا زال أم ــل م ــتحيلة؟ ه مس
ــى أســاس صحيــح؟  ــة عل ــاا الدول النقطــة للبــدا بمشــروع اعــادة بن
يســعون  الذيــن  الديمقراطــي  المشــروع  اصحــاب  يخشــى  مــم 
لتأسيســه علــى ركام الديكتاتوريــة التــي الزالــت تنهــش فــي النفــوس 
قبــل االجســاد؟ هــل ال زال حــزب البعــث يمثــل هاجســًا لهــم؟ أيــن 
يســير االقتصــاد العراقــي؟ ومــا هــو دور األحــزاب العراقيــة بــل أيــن 

ــا يحــدث؟ هــي مــن كل م

هــذه األســئلة وغيرهــا طرحناهــا علــى الدكتــور احمــد الجلبــي 
رئيــس المؤتمــر الوطنــي العراقــي وصاحــب مشــروع تغييــر النظــام.. 
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ــارز ورئيــس ائتــالف  ــؤاد معصــوم السياســي الكــردي الب ــور ف والدكت
ــد  ــي والســيد حمي ــواب الحال ــل الكردســتانية فــي مجلــس الن الكت
مجيــد موســى ســكرتير الحــزب الشــيوعي العراقــي والسياســي 
العراقــي المخضــرم.. وبــدون مقدمــات إليكــم اإلجابــات التاليــة:
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 د. فؤاد معصوم 
 رئيس ائتالف الكتل الكردستانية النيابي

انتــم كمعارضــة لنظــام صــدام حســين، مــاذا كان هاجســكم؟ ومــا هــي 	 
خطتكــم الســقاط النظــام؟ هــل طرحتــم مشــروع لمــا بعــد االســقاط او 

الســقوط؟

ــت كان  ــي أقيم ــرات الت ــة والمؤتم ــاطات المعارض ــام نش ــذ أي - من
الهاجــس األساســي أو الهــدف األساســي هــو إســقاط النظــام وربمــا 
ــام أو  ــقوط النظ ــد س ــتقبل بع ــورات للمس ــض التص ــا بع كان عندن
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إســقاطه ولكــن كانــت مجــرد مبــادئ وتصــورات عامــة دون الدخــول 
فــي التفاصيــل.

فــي مؤتمــر لنــدن الــذي عقــد فــي شــهر 12/ 2002 قدمنــا تصــورًا 
لنظــام الحكــم بالنســبة لورقــة نظــام الحكــم يمكــن انــا الــذي قمــت 
بصياغتهــا والورقــة السياســية كان فيهــا عــدد مــن األخوة مــن العراقية 
ــي  ــاق الوطن ــي ومــن الوف ــد البيات ــور حام ومــن المجلــس كان الدكت
وقبــل البــدا بالمؤتمــر بحوالــي اســبوعين أو عشــرة أيــام صــارت لجنة 
مؤلفــة مــن د. عــادل عبــد المهــدي والمرحــوم ســامي عبــد الرحمــن 

وأنــا ثالثتنــا نعيــد النظــر فــي هــذه الورقــة.

ــام  ــقاط النظ ــي إس ــدف األساس ــام اله ــور ع ــت تص ــا قل ــن كم ولك
ــودة  ــة الموج ــوات األمريكي ــأن الق ــا ب ــام فوجئن ــقاط النظ ــد إس وبع
فــي العــراق قــوة إحتــالل ودخلنــا فــي مناقشــات كثيــرة مــع بريمــر 
وقبــل بريمــر كان كارنــر، وكارنــر كان متفهــم ومتفاهــم وكنــا قريبيــن 
مــن بعــض وليــس فــي فكــره أن هــذه القــوات قــوات إحتــالل كان 
علــى وشــك تشــكيل حكومــة وطنيــة لمختلــف التيــارات السياســية 
ولكــن فــي الحقيقــة عندمــا بــدأ مجلــس الحكــم ثــم بــدأت الحيــاة 
العمليــة ســيطرت الهواجــس علــى الجميــع هواجــس الشــيعة مــن أن 
يتمكــن النظــام الســابق مــن خــالل خبــرات أو كــوادره العديــدة مــن 
خــالل تشــكيل القــوات المســلحة عســكر وشــرطة مــن جانــب بريمر 
بــدون التحقيــق عــن الشــخص فقــط ينظــرون علــى قيافــة الشــخص 



د. فؤاد معصوم  رئيس ائتالف الكتل الكردستانية النيابي 

- 11 -

ويعينــوه كانــت الهواجــس أن النظــام الســابق أو شــبه النظــام الســابق 
يمكــن ان يســيطر علــى الحكــم.

ــام  ــكون بزم ــا يمس ــيعة عندم ــر أن الش ــون اآلخ ــس المك كان هاج
ــأن الكــرد لهــم  ــن وهواجــس أخــرى ب ــة ينتقمــون مــن اآلخري الدول
دور أساســي فــي العــراق الجديــد وينتهــزون أيَّ فرصــة لينفصلــون عن 
العــراق ويســتقلون وهاجــس الكــرد أنــه ممكــن غــدًا الســنة والشــيعة 
ــا  ــون لن ــم ويعمل ــا بينه ــون فيم ــة يتفق ــة العربي ــون لقومي ــم ينتم كله
أنفــال أخــرى وحلبچــة ثانيــة هــذه الهواجــس بــدأت ومــا كان 
لمجلــس الحكــم شــراكة حقيقــة فــي إصــدار القــرارات كان يناقشــون 
بريمــر مناقشــات قويــة هــذه الهواجــس بــدأت وإلــى اآلن نعانــي مــن 
هــذه الهواجــس. وفــي االنتخابــات األخيــرة صــار اختــالف وليــس 
فــي االنتخابــات الســابقة هنــا يوجــد ســؤال )اإلختــالف بــأي 
ــع  ــل الجمي ــي كان يمث ــالف الوطن ــالف األول االئت اتجــاه(: االخت
ــل  ــرة صــار إنشــقاق وبالمقاب ــذه الم ــي ه ــات ولكــن ف ــذه المكون ه
ــي  ــون ف ــم يتفق ــإذا به ــردين ف ــن مش ــوا متفرقي ــني كان ــون الس المك
ــة  ــرة أو اللحظ ــرة األخي ــي الفت ــرق. وف ــو الف ــذا ه ــدة ه ــة واح جبه
األخيــرة طبعــًا حاولــوا أن يتفقــوا مــع بعــض التحالــف الوطنــي 
ــة  ــن الناحي ــم م ــا أتكل ــوات األوان أن ــد ف ــن بع ــون ولك ــة القان ودول
ــف  ــرأي السياســي يختل ــة السياســية ال ــة وليــس مــن الناحي الفكري
توحــدوا ظاهريــًا رغــم كل االختالفــات الشــخصية والقبليــة العميقــة 
التــي فيمــا بينهــم بمواجهتهــم مــع الكتلــة األخــرى فمثــاًل عندمــا 
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يأتــي موضــوع العراقيــة تجــد التحالــف الوطنــي متفــق لكــن لــو مــا 
ــا أربعــة  ــرة. واآلن عندن ــت كثي ــات كان ــة االختالف ــي العراقي كان ف
ــا وزارة  ــاق عليه ــم االتف ــم يت ــى اآلن ل ــية إل ــة أساس ــب أمني مناص
الدفــاع الداخليــة األمــن الوطنــي والمخابــرات. نحــن أمــام مشــاكل 
عويصــة كيــف نتجاوزهــا هــذا التجــاوز ال يمكــن مــن خــالل تقبيــل 
الُلحــى البــد مــن خطــوات عمليــة هــذه الخطــوات العمليــة بحاجــة 
إلــى الشــجاعة واتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤولية مــن كل األطــراف 
ــن  ــة بي ــت الثق ــا قل ــية ألن أن ــوات أساس ــى خط ــاق عل ــًا االتف ثاني
الرجــل وزوجتــه لكــن ليــس هنــاك ثقــة بيــن األطــراف السياســية. 
ــد  ــة واح ــوات عملي ــون خط ــن أن تك ــد م ــية الب ــراف السياس األط
ــى اآلن  ــيين وإل ــن السياس ــذا بي ــي هك ــة ال تأت ــد والثق ــل واح مقاب
ــاًل  ــى أساســية مث ــوة األول ــذه الخط ــى ه ــوة األول ــدم بالخط ــن يتق م
ثالثــة اجتماعــات لــم نصــل إلــى شــيا كل أســبوع اجتمــاع لكــن 

ــدون نتيجــة. ــات ب اجتماع

إذن البــد مــن اتخــاذ عــدة خطــوات فــي المجــال التشــريعي نحــن 
ــم  ــون وإذا ل ــا تنظــم بقان ــواد دســتورية كله ــن ســتة م ــر م ــا أكث لدين
ــدأ مســجل فيمــا نســميه بالدســتور  ــي مجــرد مب ــون يعن تنظــم بقان
ولكــن ال ينفــذ هــذا ألنــه مشــروط بصياغــة قانــون وطالمــا لــم ينظــم 
بقانــون فتبقــى هــذه المــادة الدســتورية معطلــة إذن نحــن إذا اتفقنــا 
علــى تشــريع القوانيــن التــي أشــارات إليهــا المــواد الدســتورية اعتقــد 
آنــذاك ســتكون عندنــا البنيــة التحتيــة إلدارة الدولــة أغلــب القوانيــن 
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المعمــول بهــا أغلبهــا القوانيــن الموجــودة بعهــد صــدام حســين وقبل 
ــة التــي  ــة ـ العراقي ــة األمريكي عهــد صــدام حســين وحتــى االتفاقي
ــا  ــع عليهــا ولكــن م ــة البرلمــان، البرلمــان يطل ــدون موافق صــارت ب
ــن  ــى قواني ــاًا عل ــر بالبرلمــان وبن ــة ان تم ــذه االتفاقي كان ممكــن ه
ســابقة مــرت االتفاقيــة واآلن نفــس الشــيا أيضــا هــذه االتفاقيــة إذا 
يأتــون بهــا للبرلمــان نتيجــة المزايــدات ال تمــر والعــراق بحاجــة إليها 
فيضطــروا واعتمــادًا علــى قوانيــن ســابقة بينمــا النــص الدســتوري ال 
بــد أن تكــون بــه موافقــة بتصويــت الثلثيــن. ثانيــًا فــي المجــاالت 
األخــرى نحــن اعلنــا دولــة اتحاديــة ولكــن هــذه الدولــة االتحاديــة 
مجــرد اســم فقــط فــي اقليــم كردســتان بالنســبة القليــم كردســتان 
دولــة اتحاديــة ومــا عــدا ذلــك دولــة غيــر اتحاديــة لذلــك فــي نــوع 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة وم ــة اتحادي ــة دول ــن ناحي ــة م ــن االزدواجي م
دولــة مركزيــة. نتيجــة الدولــة المركزيــة ســت وأربعيــن وزيــر عنــدك 
وبعــد المناصــب األخــرى يصبــح أكثــر مــن ســت وأربعيــن معقــول 
ســت وأربعيــن فــي دولــة اتحاديــة. وبالنســبة لالقتصــاد مــع األســف 
الشــديد ليــس لدينــا فــي الحكومــة منــذ أول تشــكيل حكومــة وإلــى 
اآلن خبــراا اقتصادييــن قادريــن علــى تخطيــط اقتصــادي ينقــذ 
البلــد، إذن البــد مــن العمــل فــي األســتفادة مــن خبــراا فــي مجــال 
الطاقــة يعنــي هــل معقــول كل هــذه اإلمكانــات الماديــة فــي العــراق 
ــل  ــر ه ــه تحــت خــط الفق ــر ونصف ــي فق ــش ف ــراق يعي وشــعب الع
ــن ونســتورده  ــى بانزي ــاج إل ــرول نحت ــد النفــط والبت ممكــن نحــن بل
ــراف المشــاركة  ــك األط ــذا الشــيا لذل ــول ه ــا معق ــن الخــارج م م
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فــي صراعاتهــا الداخليــة علــى هواجســها دون التفكيــر فــي مصلحــة 
العــراق والبــد مــن خطــوات عمليــة والزلنــا نفتقــر لهــذه الخطــوات.

 مــا هــو رأيكــم بالعمليــة التشــريعية فــي العــراق وهــل تســير فــي رأيــك 
بالطريــق الصحيــح فــي ظــل الشــد والجــذب بيــن رئيــس الســلطة 

ــة؟ ــلطة التنفيذي ــس الس ــريعية ورئي التش

- هــذا القــرار الــذي صــدر مــن المحكمــة االتحاديــة بأنــه ليــس مــن 
حــق البرلمــان التشــريع هــذه الكلمــة اســتعملت وأثــارت الكثيــر مــن 
القيــل والقــال مهمــة البرلمــان التشــريع ولكن مــن الناحيــة اإلعالمية 
ُنشــر الخبــر بشــكل كان القصــد منــه التشــويش في الدســتور مشــاريع 
ــن  ــة أو م ــس الجمهوري ــن رئي ــا م ــان إم ــى البرلم ــي إل ــن تأت القواني
ــن  ــات قواني ــدم مقترح ــه إن يق ــن حق ــان م ــوزراا البرلم ــس ال مجل
ــا  ــي عمله ــة الت ــن المجموع ــت ضم ــا كن ــواب أن ــس الن ــي مجل ف
إللغــاا وزارة البلديــات والشــؤون االجتماعيــة فــي وزارة العمــل وكان 
هدفنــا عندمــا طرحنــا هــذا مقتــرح القانــون بأنــه نخطــو خطــوات نحــو 
ــن  ــؤولة ع ــون المس ــروض تك ــف المف ــة النج ــي بلدي ــة يعن الفدرالي
األراضــي الســكنية... الــخ البصــرة الناصريــة العمــارة وهكــذا يعني 
ــك  ــي ذل ــات وف ــة بالمحافظ ــه متعلق ــة بحت ــألة داخلي ــة مس البلدي
الشــؤون اإلجتماعيــة شــبكة الرعايــة اإلجتماعيــة المفــروض ترتبــط 
بالمحافظــات لمــاذا كل هــذه نضعهــا مركزيــة فالحكومــة علــى 
حســاب الغــاا وزارة صعــب وعلــى ذلــك البــد مــن توزيــع الموظفيــن 
وهــذا يصبــح إربــاك قدمــوا اعتــراض مــن خــالل رئاســة الجمهوريــة 
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قانونــي بحــت  ليــس مــن منطلــق  إلــى المحكمــة االتحاديــة 
وليــس مــن فكــرة الفيدراليــة وإنمــا مــن منطلــق هــؤالا مــاذا يكــون 
مصيرهــم إصــدروا هــذا الــرأي نحــن بالتأكيــد لنــا مالحظــات كثيــرة 
علــى المحكمــة االتحاديــة ولكــن فــي نفــس الوقــت البــد ان نلتــزم 
بقراراتهــا ولكــن فــي قناعاتنــا لدينــا مالحظــات البــد مــن االلتــزام 
بالدســتور والدســتور يقــول عندمــا يصــدرون قرارتهــم أنــا وايــاك البــد 
مــن االلتــزام طالمــا كان فــي اعتــراض مــن رئاســة الجمهوريــة بنــاًا 
علــى تكليــف مــن رئاســة الــوزراا وإذا لو كان مجــرد ابــداا رأي ما كان 
بــه إلتــزام فهــو مجــرد رأي تلتــزم أو ال تلتــزم ولكــن طالمــا بنــاًا علــى 
اعتــراض رئاســة الجمهوريــة ورئاســة النــواب عليــه ضمــن المحكمــة 
االتحاديــة صــار قــرار بهــذا الشــأن نحــن اآلن هدفنــا نخطــو خطــوة 
ــن  ــات القواني ــرى مقترح ــة أخ ــن ناحي ــن م ــة ولك ــوة للفدرالي بخط
أحيانــًا نحــن فــي البرلمــان أســرى المزايــدات البــد مــن كل عائلــة 
فقيــرة لهــا كــذا قيمــة يــا أخــي أنــا لســت أجيــب مــن دجلــة البــد 
كل مــا يتعلــق باألمــوال البــد مــن رأي الحكومــة قــادرة علــى هــذا 
الشــيا أو ال أو أصــدار قانــون بالعفــو عــن كل الذيــن زوروا شــهادات 
بمعنــى ذلــك يعنــي حتــى أصحــاب الشــهادات الحقيقــة ينظــر اليهــا 
بشــك ســنة 1958 عبــد الكريــم قاســم عندمــا عمــل ثورتــه أصــدروا 
قــرار بالزحــف وكان يعنــي العبــور الراســب فــي الثانويــة يعتبــر ناجــح 
ويدخــل إلــى الجامعــة وكان فــي نــاس طــالب نتيجــة فقــد أهلهــم 
ــة  ــي الشــهادات العراقي ــر ســيا ف ــه تأثي ــك وفعــاًل كان ل رفضــوا ذل
فــي عــام 1958 اآلن عندمــا تصــدر عفــو عــن الذيــن زوروا شــهاداتهم 
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نخلــق حالــة شــك علــى كل الشــهادات هــؤاالا األشــخاص الذيــن 
يريــدون هــذا الشــيا إمــا عندهــم بعــض اقاربهــم متورطيــن يريــدون 
ــن  ــؤالا الذي ــن ه ــب ولك ــدون الكس ــكل أو يري ــذا الش ــم به انقاذه
يريــدون الكســب يخســرون مــن ناحيــة أخــرى. القصــد بأنــه ليــس 
ــة  ــه عالق ــن ول ــم مقترحــات القواني ــي تقدي مــن حقــه التشــريع يعن
بالناحيــة الماليــة المفــروض أن توافــق عليــه الحكومــة وإذا مــا يصيــر 

تتطــور الحكومــة.

 بعــد ثمــان ســنوات مــن التغييــر اال تــرى ان هنــاك ضعفاً  فــي التخطيط  	
فــي الدوائــر الخدميــة رغــم األمــوال الضخمــة وان هنــاك ســوء اســتخدام 

لألمــوال وصرفهــا فلــم يحــدث أي تغيير؟

- الســبب المحاصصــة والمفــروض المشــاركة فــي قــرارات الدولــة 
فمثــاًل مئــات مــن المــدراا العاميــن أو ربمــا العشــرات غيــر مؤهليــن 
ليكونــوا مــدراا عاميــن المديــر العــام لولــب حركــة فــي كل الدولــة 
ــة  ــم الدول ــد عليه ــي تعتم ــوادر األساســية الت ــن الك ــدراا العامي الم
ــاس  ــم أس ــة وه ــريعية والقضائي ــة والتش ــا التنفيذي ــي كل مجاالته ف
والمديــر العــام ينظــر إلــى وزيــره إذا كان مــن جماعــة وزيــره يتحــرك 
وإذا ليــس مــن جماعــة وزيــره البــد مــن أن يقــدم تقريــر يوميــا إلــى 
ــي تنشــر  ــق الت ــذه الوثائ ــا. فه ــي ينتمــي إليه ــة السياســية الت الجه
يوميــًا فــي الصحــف تنشــر مــن خــالل الموظفيــن إدارة الدولــة إلــى 
اآلن مــا عندنــا أواًل العــراق فــي األصــل ليــس لــه تقاليــد ديمقراطيــة 
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ــاك بعــض التقاليــد فــي العهــد الملكــي لذلــك فــي العهــد  كان هن
ــه اســتغل  ــذه الســنوات بأن ــن تجــد مســؤول بعــد كل ه الملكــي ل
ــدن كان  ــان أو لن ــى لبن ــا كان يســافر إل ــوري الســعيد عندم ــزه ن مرك
ــع  ــا يرج ــي وعندم ــد الچلب ــور أحم ــد الدكت ــن وال ــًا م ــتلف مبلغ يس
خــالل ثالثــة أو اربعــة اشــهر يرجــع لــه األمــوال الن ال يوجــد لديــه 
ــد الســالم  ــوال وعب ــه أم ــا كان ل ــه م ــم قاســم ومجموعت ــد الكري عب
ــم يكــن لديــه شــيا لكــن فــي عهــد صــدام  عــارف مــات فقيــر ول
ــن  ــا والموظفي ــة وأمكاناته ــق الدول ــى كل مراف ــيطرة عل ــدأت الس ب
حســب قربهــم مــن صــدام والحــزب وإلــى اآلن هــذه باقيــة الرجــل 
الفقيــر عندمــا يذهــب إلــى دوائــر الزم تكــون عنــده واســطة فطالمــا 
ــك  ــى تل ــاك أي ســيطرة عل ــس هن ــي لي ــة فبالتال ــر منظم ــة غي الدول
األجهــزة لتكــون جيــدة وإلــى اآلن ال توجــد محاســبة موظــف مثــال 
ــم نســمع بمفســد أو مرتشــي  ــى اآلن ل ــى الفســاد حت ــون عل يتكلم

ــع سياســي. ــا وهــي تأخــذ طاب حوكــم إال أحيان

 من أين يخشى أصحاب المشروع؟ 	

ــة  ــك الثق ــر تل ــم تتوف ــى اآلن ل ــن إل ــروع مختلفي ــاب المش - أصح
التــي تأتــي مــن خــالل الخطــوات العمليــة إلــى اآلن مثــاًل حينمــا 
ــم دور  ــطين وكان له ــن وناش ــوا واضحي ــن كان ــة الذي ــي المعارض ف
المجلــس اإلســالمي األعلــى والطرفيــن الكردييــن وحــزب الدعــوة 
ــن أي  ــد ع ــزب يبتع ــذا الح ــالمي وإن كان ه ــزب إس ــي ح وكان ف
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نشــاط وهــو المعــروف اليــوم بالحــزب اإلســالمي حتــى فــي مؤتمــر 
لنــدن لــم يشــاركوا وكذلــك المؤتمــر الوطنــي برئاســة الدكتــور أيــاد 
ــي  ــت ف ــة مازال ــس المجموع ــي. واآلن نف ــارك أساس ــالوي مش ع

ــاد عــالوي. ــى أي الحكــم حت

ــد  	 ــين، حمي ــن الحس ــي ب ــريف عل ــم د. الچلبي،الش ــن اصحابك  أي
ــاوي؟ ــاد ع ــس د.أي ــى نف ــى، وحت ــد موس مجي

ــرت الحــزب الشــيوعي  - مــع االســف الشــديد ظــروف العــراق تغي
العراقــي الــذي كان أكبــر حــزب كانــوا يعملــون مظاهــرات ويــرددون 
والتصفيــات  الظــروف  الكريمــي( ولكــن  )عــاش زعيمــي عبــد 
والحــزب لــم يقــدم طروحــات جديــدة ظلــوا علــى وضعهــم الســابق 

ــد واحــد. ــى مقع ــم يســتطيعوا الحصــول إال عل فل

وكذلــك الشــريف علــي شــخصية محترمــة يســتحق أن يكــون 
ســفيراللعراق فــي بريطانيــا مثــالً .. الطابــع الغالــب اآلن فــي العــراق 
المبــدأ ورغــم خالفاتنــا نحــن متوحديــن فالشــريف هــو ســني ولكــن 
ــيعة  ــى الش ــرب إل ــو أق ــة فه ــات مذهبي ــا إتجاه ــس فيه ــه لي عقليت
ــن  ــروع الحقيقيي ــاب المش ــك أصح ــه لذل ــن ب ــر مهتمي ــنة غي فالس
ــكا  ــت أمري ــاحة وكان ــى الس ــاًل عل ــم فع ــوة ه ــم ق ــن كان لديه الذي
ــاًل  ــى رج ــن أن يبق ــي كان ممك ــاب و د. الچلب ــم حس ــب له تحس
ــت  ــه كان ــكان ومواقف ــع األمري ــالف م ــي خ ــل ف ــن دخ ــاً  ولك قوي
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وطنيــة و مهمــة جــدًا فــي بعــض الجلســات خاصــة عندمــا تحــول 
ــة  ــة ثالث ــل حقيق ــى محت ــرر إل ــن مح ــة م ــوات األمريكي ــود الق وج

ــعود. ــالل / كاكا مس ــام ج ــي / م ــكان الچلب ــع األمري ــوا م تكلم

 هل تخافون من عودة البعث؟ 	

- ال اعتقــد حــزب البعــث يتمكــن مــن العــودة إلــى الحكــم كبعــث 
اآلن هــم فــي المعارضــة وبينهــم صراعــات كثيــرة ومشــكلة البعثييــن 
حتــى عندمــا كنــا فــي األيــام المعارضــة اتصلنــا بهــم وهــم حامــد 
ــة  ــى المعارض ــاال إل ــم تع ــا له ــي وقلن ــر العل ــالح عم ــوري وص الجب
ــث  ــم البع ــم بأس ــذا التنظي ــو كان ه ــى ل ــد حت ــم جدي ــكلوا تنظي ش
الديمقراطــي قالــوا ال نســتطيع عمــل أي تنظيــم إال بموافقــة القيــادة 
ــم يســتمدون  ــي ســوريا فه ــة ف ــداد والقومي ــي بغ ــت ف ــة وكان القومي
ــى  ــر عل ــو الخط ــي ه ــر الطائف ــة. الفك ــادة القومي ــن القي ــرعية م الش
العــراق فهنــاك هواجــس أن الشــيعة يحكمــون العــراق ويعتقــدون أن 
ــران. لذلــك نحــن بحاجــة إلــى أن نتخلــص مــن  الشــيعة يعنــي إي

النزاعــات.

 هنــاك ثنائيــة المركزيــة بــكل أخطائهــا فــي الســابق والفدراليــة بــكل  	

ــاذا  ــاح.. لم ــت بنج ــي تم ــتان الت ــم كردس ــة اقلي ــدا تجرب ــا ع مخاوفه
ــم الشــيعي؟ ــن اإلقلي ــاك مخــاوف م هن
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ــل  ــن قب ــم م ــوان تســع محافظــات فه ــا طــرح المشــروع بعن - عندم
ــى االنفصــال ألن اآلن يمكــن صــار  ــه ســبيل إل ــى ان ــن عل اآلخري
مركزيــة  يكــون ال  الداخلــي  الشــأن  داخلــي  شــأن  االســتقالل 
وفدراليــة حتــى ممكــن الشــأن الداخلــي يكــون فدراليــة لكــن اقليــم 
ــر  ــذا غي ــة أخــرى ه ــى دول ــراق وينتمــي إل ــن الع يســتقل ويقطــع م
ممكــن يمكــن الظــروف الذاتيــة والجغرافيــة فــي كردســتان أحســن 
مــن مناطــق العــراق تشــكيل اإلقليــم الدســتور نظمــه خطــوة بخطــوة 
اعتقــد كلمــا تتشــكل األقاليــم آنــذاك العــراق يشــعر باســتقرار مثــاًل 
ــرة أو  ــي البص ــل ف ــاول أن يعم ــا ح ــي مهم ــة عرب ــر الصناع اآلن وزي
ــار  ــه بمحافظــة األنب ــل اهتمام ــذا بمث ــه ه العمــارة يشــكون باهتمام
ووزيــر التعليــم العالــي مثــال ســيقولون اهتمامــه فــي الجامعــات التــي 
ــون  ــال تك ــل ف ــي الموص ــا ف ــة أم ــات الجنوبي ــي المحافظ ــون ف تك
ــى  ــه إل ــل نظرت ــة الموصــل مث ــى جامع ــر إل ــأن ينظ ــة ب ــه القناع لدي
ــي إذا  ــس تنته ــذه الهواج ــة ه ــات الجنوبي ــي المحافظ ــات ف الجامع
تشــكلت اإلقاليــم تبقــى مجموعــة مــن الصالحيــات المحــددة 
ــه لمــاذا  ــر التربيــة ال نهتــم ل للحكومــة بموجــب الدســتور مثــاًل وزي

ــوزارات. ــر ال ــم بغي نهت

 تحدثنا عن المستوى السياسي ماذا على المستوى الشعبي؟ 	

ــم  ــي به ــن نأت ــاس طيبي ــا ن ــود له ــة ال وج ــات ثقافي - أواًل مؤسس
ــي كل  ــة يعن ــر الثقاف ــة. تطوي ــر الثقاف ــم تطوي ــة مهمته ــوزارة الثقاف ل
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ــس  ــن لي ــري ولك ــد الجزائ ــم مفي ــوا أفضله ــن أت ــة الذي وزراا الثقاف
ــاز  الرجــل المثالــي للثقافــة. وســعدون الدليمــي إنســان طيــب ممت
ولــه اهتمامــات ثقافيــة ولكــن ال تقــدر ان تســلمه وزارة الثقافــة 
بمعنــى تطويــر الثقافــة فــي العــراق كان المفــروض وزيــر قــادر علــى 
ــن  ــب م ــا بجان ــاالت لتطويره ــات ومج ــه اهتمام ــة ول ــر الثقاف تطوي
ــي  ــعر يعن ــيقى ش ــات موس ــارة تحقيق ــخ حض ــة تاري ــب الثقاف جوان
ــاًل  ــة. فمث ــة والفني ــي المجــاالت الثقافي ــه اختصــاص ف يكــون لدي

ــه ضــروري. ــه لكن ــا بالي ــس لدين ــراق لي ــي الع نحــن ف

 هل انت متفائل بالمستقبل؟ 	

- مســتقبل العــراق مســتقبل واعــد عندمــا نتكلــم عــن االيجابيــات 
نحــن ال نتصــور أن أعــادة تشــكيل دولــة مــن العــراق بعــد مــرور تلــك 
ــم وبلحظــه  ــخ بجــرة قل ــة... ال الســنوات مــن المآســي والدكتاتوري
ــد أن  ــااه والب ــد بن ــتطيع أن نعي ــا ونس ــطب كله ــات تش ــن اللحظ م
ــن  ــادة تكوي ــن اع ــد م ــاس ال ب ــي األس ــا ه ــة ألنه ــن التربي ــدأ م نب
ــي  ــدول الت ــب ال ــر وأغل ــى األخي ــن الروضــة إل ــي م اإلنســان العراق
ــر  ــك ذك ــس وزراا الچي ــس الشــيا رئي ــرت بمراحــل مشــابهة نف م
ــاد  ــى االتح ــة إل ــة وتابع ــلطة دكتاتوري ــت الس ــا كان ــم عندم معاناته
ــي واإلداري ودول  ــة والفســاد المال الســوفيتي وبعــد ســقوط الحكوم
أخــرى مــرت بوضــع صعــب روســيا مثــال ال تــزال مشــاكلها كثيــرة 
بالنســبة إلــى الفســاد المالــي واإلداري والصراعــات الموجــودة بيــن 
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ــدان  ــي البل ــن باق ــن بعــض النواحــي احســن م ــات نحــن م القومي
ــة االقتتــال وكنــا علــى  ــم نصــل إلــى حال علــى األقــل الحمــد هلل ل
وشــك ولكــن الحمــد هلل حكمــاا الشــعب العراقــي يجنبــون العــراق 
ــنة  ــيعة والس ــن الش ــودة بي ــس الموج ــى الهواج ــي وحت ــذه المآس ه
وبيــن األكــراد والعــرب ليــس علــى المســتوى الشــعبي لكــن علــى 
المســتوى السياســي بيــن السياســيين الذيــن يتطلعــون إلــى حكــم 
مئــات اآلالف تجــد شــيعي زوجتــه ســنية أو ســني زوجتــه شــيعية 
ــاًل فــي ايرلنــدا الشــمالية نائــب رئيــس  ــة مث أو عربــي زوجتــه كردي
ــوزراا بروتســتانت فوضعــوا الكاثوليــك  ــوزراا كاثوليكــي ورئيــس ال ال
ــة أخــرى  ــة والبروتســتانت مــن ناحي ــي االجتماعــات مــن الناحي ف
ووضعــوا بينهــم جــدار ضــد الرصــاص حتــى ال يتكلمــوا مــع بعــض 

ــا. ــا فيســتغربون مــن عندن فهــذا الشــيا ال يوجــد لدين
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 السيد حميد مجيد موسى
 سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

ــل للخــالص مــن  ــة فــي نضــال موحــد وطوي اشــتركنا كقــوى وطني
ــن  ــمناها للمواطني ــي رس ــورة الت ــت الص ــوي وكان ــي دم ــام فاش نظ
بديــل زاهــر ووضــع جديــد ديموقراطــي وعــراق جديــد بنــاا علــى مــا 

ــخ يملكــه العــراق مــن مؤهــالت.. ال

ــم  ــاه له ــا صورن ــاس م ــظ الن ــم يالح ــنوات ل ــي س ــد مض ــن بع ولك
وبالــكاد اآلن هــم يتلمســون مالمــح بســيطة منــه وهــذا الوضــع 

ــة. ــى وقف ــاج ال يحت

بحاجــة الــى الحديــث عــن العوامــل واالســباب التــي أدت الــى هــذا 
الركــود الــذي نعيشــه اليــوم وال يعــزى هــذا الركــود لســبب واحــد بــل 
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مجموعــة مــن العوامــل واالســباب منهــا قديــم وأرث ومنهــا حديــث 
ونعتقــد ان االســباب فــي وضعنــا الحالــي هــي:

ــه،  ــه اســتحقاقاته وضريبت ــد االجنبــي كان ل ــى ي ــر عل 1- ان التغيي
ــم تســتطيع بقواهــا المتعــددة أن  ــة ل الســبب ان كل القــوى المناضل
ــه اســتحقاقات  ــة وكان ل ــد أجنبي ــى ي ــر عل ــم التغيي ــر النظــام وت تغي

ــا مســارًا. وفرضــت علين

2- األرث المتراكــم ولــد ســببًا آخــر وهو اســتباحة البلــد بالتدخالت 
االجنبيــة واالقليميــة فالعــراق بلــد مســتباح الحــدود والــكل يســعى 
لخدمــة مصالــح بلــده القوميــة وهنــا ال اســتثني اي دولــة مــن الدول.

3- االرهــاب، وكان لــه األثــر الكبيــر فــي تأخيــر عجلــة التغييــر فــي 
لبلد. ا

ــي وأداري  ــاد مال ــن فس ــه م ــا رافق ــى االدارة وم ــا كان لفوض 4- كم
االثــر الكبيــر فــي هــذا الوضــع الــذي نعيشــه اليــوم وكذلــك ضعــف 

المســألة.

هذه كانت عوامل رئيسة ونعتقد بوجود عوامل ثانوية منها:

ـ مسؤولية القوى السياسية الوطنية العراقية

ــكل  ــم بش ــت قرارته ــليم وكان ــكل الس ــة والش ــت بالطريق ــل كان فه
ــة؟ ــرات ضيق ــت اســيرة لنظ ــا كان ســليم ام انه
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ــت  ــذه كان ــة وه ــيات ودول خارجي ــاا وميليش ــي دم ــا ف ــد دخلن لق
ادوات للصــراع وبالتالــي اصبحنــا غيــر قادريــن علــى انقــاذ البلــد مــن 

الدمــار ومــا رافقــه.

ان شــعبنا كان ســخيًا معنــا اال اننــا لــم نحســن اســتثمار هــذا 
الســخاا واليــوم الشــعب يشــعر بااللــم وهــذه اعتبرهــا أزمــة حقيقيــة، 
كمــا اننــا اليــوم نعيــش مظاهــر متعــددة لســوا االدارة فلــم يكــن لدينــا 
دولــة ســابقًا وحتــى اليــوم، كان يجــب علينــا اعــادة النظــر فــي عــدد 

مــن المؤســات ولكــن الســؤال كيــف؟

ــوى  ــا والق ــية وتناحره ــوى السياس ــو الق ــي ه ــر الرئيس ــبب اآلخ الس
ــر. ــى التغيي ــة فتناحــر القــوى السياســية انعكــس ســلبًا عل االجنبي

 هل يمكن اعادة بناء النظام؟ 	

ــال  ــي مج ــليمة ف ــوات س ــدأ بخط ــب ان نب ــن يج ــم ولك ــد نع اكي
ــة. ــوى الوطني ــود الق ــد جه ــاد وتوحي ــاا االقتص ــن وبن االم

ممــا ســبق يمكــن القــول ان هنــاك اســبابًا رئيســة كانــت وراا تأخــر 
عجلــة التقــدم حكمتهــا عوامــل ثانويــة وهــي الفســاد وعدم اســتقالل 

القضــاا وادارة ملــف النزاهــة بشــكل غيــر ســليم.

ـ واليــوم نحــن بحاجــة الــى تقليــل الحكومــات المتعــددة عبــر 
ــي  ــر ف ــدور الكبي ــه ال ــن الســلطات والقضــاا المســتقل ل الفصــل بي

ــة. ــة والدول ــي الحكوم ــاب ف ــدد االقط ــن تع ــد م الح
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وعلــى الجميــع ان تتظافــر جهودهــم لمشــروع تقييــم تجربــة الماضــي 
ــعب  ــذا الش ــة ه ــاا لخدم ــادة البن ــة واع ــاا الدول ــدف بن ــت ه وتح

ــر. ــم والصاب الكري
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 د. احمد الجلبي
 رئيس المؤتمر الوطني

 ما هو تقييمكم لنظام االدارة المالي في العراق؟ 	

- ان نظــام االدارة الماليــة بائــس جــدًا فــي العــراق فخروقــات فظيعــة 
للقوانيــن واالنظمــة التــي تنظــم ماليــة الدولــة، كمــا ان هنــاك عــدم 

اكتــراث لتلــك القوانيــن واالنظمــة.

ونظــم المحاســبة كذلــك ضعيفــة وابــواب االنفــاق تتميــز بالفوضــى 
ومبالــغ طائلــة انفقــت دون تخفــض فــي الميزانيــة، رافقهــا ضعــف 
فــي الرقابــة الماليــة وجميــع ذلــك كان بابــًا للفســاد المالــي وهنــا انــا 
ــادي  ــة باعتق ــة الثاني ــة فالنقط ــة النزاه ــد هيئ ــاا او تحدي ــل الغ افض
كان لهــا االثــر فــي الوضــع الحالــي هــو خطــأ كبيــر فــي نظــام 
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التفتيــش فالمفــروض ان يكــون هنــك تفتيــش اســتباقي بعيــدًا عــن 
المحاصصــة وعلــى اســس مهنيــة وهــذا لــه الــدور فــي توزيــع الثــروة 
بشــكل عــادل وتوفيــر فــرص عمــل والتنميــة وتوفيــر الخدمــات 

ــخ. وتشــجيع االدخــار.. ال

نحــن اآلن اكتشــفنا اخطــاا كبيــرة فــي اعــداد الموازنــات وتنفيذهــا 
ــار غيــر مطفئــة وهــي مــا يقــارب الـــ 24  ــر مــن 28 ترليــون دين فاكث
ــن  ــًا اي ــر رســمية وال تعــرف حالي ــي تقاري ــار دوالر وهــذا جــاا ف ملي

ــا اليــوم. ذهبــت هــذه االمــوال؟ اليــس هــذا ســببًا فــي وضعن

ـ تعزيز السلطة التشريعية:

وهنــا عــدة نقــاط اهمهــا تثبيــت حــق مجلــس النــواب فــي تشــريع 
ــلطة  ــدرات الس ــز ق ــك تعزي ــرة وكذل ــة وخطي ــذه مهم ــن وه القواني
التشــريعية علــى الرقابــة وان تكــون الســلطة التنفيذيــة تحــت عينهــا 

ــي: ــى اآلت ــا اشــير ال وتحســب للســلطة التشــريعية الحســاب وهن

1ـ ضرورة رفع قيد مخاطبة الحكومة عن طريق وزير واحد.

ــرد  ــد لل ــد مواعي ــه االســئلة وتحدي ــت حــق المســألة وتوجي 2ـ تثبي
ــواب. ــى اســئلة الن عل

3ـ تحرر مجلس النواب من سيطرة الكتل السياسية ورؤسائها.

ــي  ــواب ف ــس الن ــي مجل ــة التحــرر ف ــي اشــعر ان حرك خصوصــًا ان
تصاعــد مســتمر وهنــاك نــواب اليــوم يشــكلون ضغــط علــى رؤســاا 
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الكتــل وانــا اشــعر باالســف لعــدم وجــود اندفــاع لــدى هــؤالا 
ــل دور  ــذا فتقلي ــة ل ــات جانبي ــو صفق ــم نح ــا اندفاعه ــاا وانم الرؤس
ــريعية. ــلطة التش ــة الس ــي تقوي ــر ف ــر الكبي ــه االث ــل ل ــاا الكت رؤس

ــا  ــون له ــريعية ان يك ــلطة التش ــى الس ــى ان عل ــا ال ــير هن ــا اش كم
ــي عمــل  ــراا ف ــي السياســات واالجــرااات واالســتعانة بالخب دور ف

ــا. ــان وغيره اللج

ـ المحور الثالث والمهم لالصالح هو السلطة القضائية

ــوم ولكــن بشــرط اســتقاللها  ــي لمشــاكلنا الي ــي المخــرج العمل فه
ومهنيتهــا فنحــن بحاجــة الــى قضــاا شــجاع ومهنــي وهــا البــد مــن 
ــم  ــلطة وممثليه ــذه الس ــة له ــر الحصان ــى توفي ــل عل ــل بالمقاب العم
وتوفيــر االمكانــات الالزمــة لهــم مــن التدريــب وغيــره والفصــل بيــن 

الســلطات ضمــان ســيرها بالشــكل الســليم.

ــة والتشــريعي  ــي للدول ــى المحــور المال ــان العمــل عل ــا ســبق ف مم
ــو الســبب  ــوم وه ــا الي ــق للخــالص مــن وضعن ــو الطري ــي ه والقضائ

ــرور هــذه الســنوات. ــة التقــدم رغــم م ــي تأخــر عجل ف

ــن  ــدًا ع ــورًا وبعي ــادي ف ــة االتح ــس الخدم ــكيل مجل ــا ان تش كم
المحاصصــة لــه دور كبيــر ونعتقــد ان االختيــار غيــر المناســب 
ــر فــي الوضــع اليــوم وهــذا مــا  ــه االث لالشــخاص المســؤولين كان ل

ــام 2003. ــد ع ــات بع ــب الحكوم ــى اغل ــق عل ينطب
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والنقطــة االخيــرة والمهمــة هــي الســلطة الخامســة وهــي مؤسســات 
المجتمــع المدنــي والعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا واالســتماع اليهــا 

فــان لهــا الــدور الكبيــر فــي التشــخيص والمســاعدة.
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عن المعهد العراقي للحوار

المعهــد العراقــي للحــوار مؤسســة فكريــة بحثيــة، تعنــى بالدراســات 
والتخطيــط الســتراتيجي، تأسســت بعــد التغييــر فــي عــام 2003، لتقــوم 
بمهمــة صناعــة القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن خــالل 
الرصــد المكثــف لألحــداث وتطوراتهــا وعرضهــا علــى المختصيــن 
ومناقشــتها مــن خــالل نــدوات و ورش عمــل وطــاوالت بحــث مســتمرة، 
للخــروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض العمليــة الديمقراطيــة الناشــئة مــن 

ــات. ــات و اعاق عقب
يتميــز المعهــد العراقــي للحــوار بقربــه مــن كل مفاصــل الدولــة؛ عبــر 
المشــرف العــام الشــيخ د. همــام حمــودي الــذي يعــد مــن صانعــي القــرار 
ــالد  ــادة الب ــر بق ــال مباش ــم اتص ــذي له ــه ال ــر اعضائ ــالد، وعب ــي الب ف

جميعــا وبمختلــف توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجيــة والسياســية.

مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مجلــة )حــوار الفكــر( الفصليــة 
ــى  ــران 2021 ال ــة شــهر حزي ــد وصــل لغاي ــة اشــهر وق ــة كل ثالث الفكري
27 عــددًا، يحتــوي كل عــدد علــى ملــف الهــم مــا يشــغل ذوي الشــان 
والمختصيــن مــن امــور تقــع فــي طريــق او تعتــرض بنــاا الدولــة العراقيــة 

ــا: ــة، ومنه الحديث
االرهاب في العراق.- 
أزمة المياه في العراق.- 
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معوقات التحول الديمقراطي في العراق.- 
اعادة بناا 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.- 
احداث الموصل.. تداعيات االزمة واثارها.- 
الحشد الشعبي.. مقاربات تاريخية وسياسية.- 
البرنامج الحكومي بين النظرية والتطبيق االداري.- 
الحرب على داعش.. العالم يستنفر ضد االرهاب.- 
االقتصاد العراقي.. بين الريعية والتنوع.- 
خيارات ما بعد االنتصار.- 
التعليم ما بعد االنتصار.. صناعة انسان وبناا دولة.- 
دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات السياســية الداخليــة - 

العراقيــة.

الموسم الثقافي السنوي

يقيــم المعهــد العراقــي للحــوار موســمًا ثقافيــًا ســنويًا فــي شــهر 
رمضــان، يســتمر لعــدة ايــام، يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي 
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ــي. ــي والدول ــي واالقليم ــأن العراق ــة بالش ــة المتعلق ــات الحي الموضوع

كان من ابرز موضوعاته:
رمضان االنتصار.. فرصة للحوار والتنمية- 
رؤى في الشأن العراقي- 
معًا لبناا العراق، االنسان والمؤسسات.- 
شيعة العراق.. الى أين؟- 

ابرز نشاطات المعهد:
اقام المعهد ندوات وحلقات نقاشية تجاوزت ال8٠ برنامجًا 

الى حين صدور هذا الملخص التعريفي كان من ابرزها:
- نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة الكوريــة الجنوبيــة 

ــم. ــغ كي ــان ميون ــداد هي ــي بغ ــي ف ــوري الجنوب ــفير الك )الس
- التطــورات السياســية وعالقــة الحكومــة االتحاديــة باالقليــم )نائــب 
ــاد  ــي لالتح ــب السياس ــو المكت ــبق، عض ــي االس ــوزراا العراق ــس ال رئي

الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــح.
- برنامج حوار الشباب.

ــي  ــي ف ــفير البرازيل ــود )الس ــباب الصع ــة 00 اس ــة البرازيلي - التجرب
ــاس(. ــور النح ــداد ان بغ

احمــد  د.  النيابيــة  الماليــة  اللجنــة  )رئيــس  باآلجــل  الدفــع   -
الجلبــي(.
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ــد  ــي عب ــة الســابق د. عل ــر المالي ــة الحضــارة االســالمية )وزي - ازم
ــر عــالوي(. االمي

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

- حلقــة نقاشــية ) رئيــس مركــز البحــوث والدراســات الســتراتيجية 
فــي طهــران د. حســين اكبــري(.

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

- السياســة الماليــة واالقتصاديــة للموازنــة االتحاديــة )د. حيــدر 
ــوزراا(. ــس ال ــادي رئي العب

- ندوة )االمن في العراق التحديات والمعالجات(.
ــات  ــدين - االلي ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة الفس ــل مكافح ــة عم - ورش

والمعوقــات.
ــن  ــي الصي ــراق ف ــفير الع ــع س ــة م ــة الصيني ــول التجرب ــوار ح - ح

الدكتــور عبــد الكريــم هاشــم.
- العــراق والخيــارات الدوليــة لمواجهــة االرهــاب فــي مجلــس 

النــواب.
- حــوار حــول التجربــة الصربيــة مــع ســفير صربيــا فــي بغــداد 

بيتروفيتــش. راديســاف 
- حوار التردي المالي وانعكاساته على اداا الحكومة.

- حــوار حــول منطقــة الشــرق االوســط بعــد االتفــاق النــووي ونهايــة 
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داعــش مــع الدكتــور كريــم باكــزاد رئيــس مركــز العالقــات الدوليــة 
ــس. ــي باري ــتراتيجية ف واالس

- ندوة )االمن في العراق التحديات والمعالجات(.
- جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة البديلــة لدعــم الحشــد 

الشــعبي.
- نــدوة محــددات السياســية الخارجيــة... التعامــل مــع ازمــة قطــر 

نموذجــا مــع الســيد نــزار الخيــر اهلل وكيــل وزارة الخارجيــة.
نحاصــر  المواجهــة 00كيــف  واليــات  التوحــش  اعــالم  نــدوة   -

اعالميــًا. االرهــاب 
- ندوة الشباب وتحديث الخطاب الموجه اليهم.

ــة  ــية العراقي ــرات السياس ــي المتغي ــي ف ــل الخارج ــدوة دور العام - ن
ــة. ــة النيابي ــات الخارجي ــة العالق ــع لجن ــاون م بالتع

حوار بغداد

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

التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا معــًا.
ــون  ــي 14-15 كان ــد ف ــذي عق ــر االول ال ــات المؤتم ــزت نقاش وترك
الثانــي 2017 حــول خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي 
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العــراق، وتأثيــر ذلــك سياســيًا واقتصاديــًا وامنيــًا وثقافيــًا وعلــى مســتوى 
العالقــات الخارجيــة بيــن بلــدان المنطقــة التــي تشــهد موجــات عنــف 

ــابهة. مش
يعتبــر حــوار بغــداد مســاحة حــوار حــرة بــدون شــروط وقيــود يلتقــي 
فيهــا نخبــة مــن المفكريــن وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلــول 

ــة. ــات مختلف ــن تحدي ــا م ــه بلدانن ــا يواج ــم م ــبة اله المناس

اصدارات المعهد:
ــة 1955- ــة االمريكي ــوزارة الخارجي ــق الســرية ل ــي الوثائ - العــراق ف

.1957
- الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

- نحو نظرة قرآنية لقضايا السياسة والمجتمع.) 14 كراسًا(
- ماذا يحتاج العراق في ضوا تجربة ثمان سنوات.

- إعادة بناا الدولة.. صياغات الحل ) جزاان(.
- معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

- الرؤى المستقبلية لتحقيق االمن المائي العربي.
- افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقيــة - محاضــرات المرحــوم د. احمــد 

الجلبــي.
- الثقافة السياسية.. منطلق المفهوم وازمة التأسيس.






