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املقدمة

ل لُه يف الثالث من شباط 2019 على قاعة ُفندق الرشـيد ببغداد، وقد َحَضَر املُلتقى    عقد مركز الرافدين للِحوار          املُلتقى األوَّ

كبار القادة السياسيني يف الِعراق، وشخصيَّات ُمِهمَّة من دول العامل.ء

 وقد بدأ املُلتقى يف يوِمه األوَّل بتنظيم أربع ورش َعَمل، كانت الورشة األوىل عن تطوير الُشرطة الِعراقية، والثانية عن آثار التغيُّر

ا الثالثة فَعن اإلصالح التشريعي يف الِعَراق: قانون ُمكافَحة الُعنف اأُلَسري وِسياَسة  املناخي: التهديد اجلديد للِعراق َبعَد َداِعش، وأمَّ

احِلَماَية االجتماعية، أمَّا األخرية فكانت حول إصالح التعليم العايل.ء

ا اليوم الثاين، امُلصادف 4/2/2019، فقد تضمَّن سبع جلسات حوارية، باإلضافة جللسة “لقاء القادة”. كانت األوىل مع فخاَمة  أمَّ

وِقبَلة الِصراع  أرض  األوَسط:  )الشرق  وثانيها  الدولية(،  والدبلوماسية  )الِعراق  ُعنوان  حتت  صاحل  برهم  د.  اجلمهورية   رئيس 

سات(، والرابعة )االسِتثمار يف األعمال ا الثاِلثة فكانت حتت ُعنوان )دور الُسلطة التشريعية يف بناء َدوَلة امُلؤسَّ  الِسياَسة العاملية(، أمَّ

 والطاقة: حبل النجاة لالقِتصاد الِعراقي(، ومحلت اخلاِمَسة ُعنوان )ُحكم القانون واحَلوكمة يف الِعراق: التطبيق وآفاق التعزيز(،

التحديَّات )الَبرناَمج احلكومي: بني  السابعة  كانت  فيما  َجديد(،  اجِتماعي  وامُلصاحلة: عقد  )اإلعمار واإلصالح  فكانت  الساِدَسة  ا   أمَّ

السيِّد مع  واآلخر  اخلزعلي،  قيس  الشيخ  مع  أحدمها  منفردين،  لقائني  القادة  للقاء  صة  امُلخصَّ اجللسة  تضمنَّت  وقد   واإلجنازات(، 

طالباين.ء قوباد 

 يف يوم 5/2/2019 تضمَّن برناَمج املُلتقى مخس جلسات، وجلسة ِحوار مَع القاَدة أيضا. كانت األوىل حتت ُعنوان )الُسلطة القضائية:

 الُرؤية والتحديَّات(، والثانية )ِقياَدة الِعراق ِخالل األزمة املالية واحلرب ضدَّ داعش(، والثالثة )دور الشباب يف ِصناَعة التغيري يف

الُركن الِعراق:  )أمن  ُعنوان  اخلاِمَسة حتت  وكانت  الُعضوية(،  داِئَمة  الُدَول  ُرؤية  واقِتصاده:  الِعراق  )أمن  الرابعة  وكانت   الِعراق(، 

األستاذ مع  واآلخر  اخلنَجر،  مخيس  الشيخ  مع  أحدمها  ُمنفردين،  لقائني  القادة  لقاء  جلَسة  وتضمَّنت  اإلقليمي(،  لألمن   األساس 

اجَلـَلســــــات.ء بأنَّها توصيات، وحسب  أن توَصف  ُيمِكن  اليت  والنتاِئج  الُزرفـي. وسُنتابع االسِتخالصات  َعدنان 
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الكلمة االفتتاحية

السيد زيد الطالقاين | رئيس مركز الرافدين للحوار

العراق ومناقشة قضــــاياه السيــاسية التجمعات اليت ختص   عودة بغداد ملمارسة دورها الطبيعي  كوهنا حاضنة لكل 

 واالقتصادية واألمنية، فضال عن عودهتا لتلعب دور ريادي على املستوى اإلقليمي يف تقريب وجهات النظر بـني خمتلف

القوى اإلقليمية واهنا  متتلك اإلمكانات واملؤهالت السياسية لتقوم هبذا الدور املهم.ء

 جاء عقد ملتقى الرافدين اميانا من مركز الرافدين للحوار          بضرورة احلوار، حيث شارك يف  امللتقى شخصـــيات 

عراقية واقليمية ودولية ، بينهم ممن مل يسبق له املجيء اىل بغداد منذ فترة طويلة.ء

 امللتقى سلط الضوء على اهم املشكالت اإلقليمية من خالل مجع الفرقاء السياسيني، اذ جيتمع فيه شخصـــيات رفيعة 

العربية السعودية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، فضال عن مناقشة القضـايا اململكة   املستوى ويف جلسة واحدة من 

الفلسطينية. ء الفلسطينية، ومن خالل حضور ممثلني من االراضي  الدولية كالقضية 

كان ملتقى الرافدين |2019 بغداد, باكورة لعقد ملتقيات أخرى يف النجف االشرف وبغداد وبقية مدن العراق.ء 

)RCD( 
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د. كاوا حسن | نائب رئيس معهد ايست ويست.ء

عزام علوش | رئيس ومؤسس منظمة طبيعة العراق.ء

ة توصيات، ِمنها:ء أفَرزت هذه الورشة ِعدَّ

 إنَّ السنوات القليلة القاِدَمة اليت سُينَجز هبا سد "أليسو" الُتركي، ُيشكِّل هتديدًا خطريًا لألمن املائي يف الِعراق مبا لُه من آثار خطرية،

ر وارتباك األمن الغذائي وماهلا من آثار على الِسياسات واحلركة االقِتصادية واالجِتماعية، فإذا تزامنت معُه  مثل اجلفاف والتصحُّ

 التغيريات املناخية؛ فَستكون اآلثار أشدُّ قسوة. علما أنَّ الِعراق اآلن يعد خاِمس دولة يف َهشاشة الُبىن التحتية امُلفتَرض صمودها أمام

ة املائية من دول اجلوار.ء حتديَّات التغيُّر املناخي، وإنَّ أبَرز سببني لذلك ُهما التغيريات املناخية، وحجز احلصَّ

الِعراق بتقليل االنبعاثات إىل الِتزامات  املناخية، داعني إىل تنفيذ  للتغيريات  الِعراق التفاقية باريس  الدارسون بانِضمام   ُيشيد 

أقل من 0.2 %، والَسعي لتخفيض درجة احَلرارة درجتني عام 2035.ء

أنَُّه دة كالطاقة الشمسية، وتطويرها برعاية الدولة، علما   تشجيع القطاع اخلاص على تنفيذ األنشطة يف َمجال الطاقة املُتجدِّ

من امُلمكن ِصناَعة مزارع من حمطات الطاقة الشمسية.ء

رة من العواِصف الُترابية  التخطيط لتنفيذ احلزام األخضر من جنوب غرب الِعراق إىل ِشماِله الغريب بالتعاون مع الدول املُتضرِّ

مثل إيران ودول اخلليج.ء

التخطيط لإلفاَدة من ِمياه األمطار والسيول )شرق الِعراق( باسِتحداث خزانات وُبحريات مائية.ء

يف احَلديثة  الِعلمية  الطرق  باستخدام  واالسِتعانة  امِلياه,  اسِتخدامات  وترشيد  وتطويره،  الِعراق  يف  اإلروائي  النظام   إصالح 

الزراعة والري. وكذلك زياَدة الكثافة الزراعية اليت ال تتطلَّب كميَّات كبرية من املاء.ء

البزل" "قنوات  توجيه  أو  فيها  الِنفايات  مكَّب  ملنع  التدابري  واختاذ  املُلوثات،  من  األهنار  نقاوة  من  مقبول  ُمستوى  على   احلفاظ 

حنوها.ء

الَعَمل على اصالح سد املوصل واسِتعاَدة طاقته إىل أحد عشر مليار متر مكعب.ء

د اللسان املِلحي يف البصَرة.ء ر بــ )50( متر مكعب يف الثانية كحد أدىن، ملنع متدُّ حتصيل كميَّات من تدفُّق امِلياه العذبة مبا ُيقدَّ

 التفكري اجلاد بإنشاء هيئة دولية ُعليا من الِعراق وُتركيا وإيران وسوريا، لكي يتشكَّل املجِلس اإلقليمي امَلعين باإلداَرة اإلقليمية

للِمياه.ء

ها توفري ر اسِتحداث امَلجلس اإلقليمي إلداَرة امِلياه يف منطقِتنا؛ فال ُبدَّ من إبرام اتفاقيات ُثنائية فيها َمصاِلح ُمتبادلة، أمهُّ  إذا تعذَّ

إىل غاز  أو  نفط  أنبوب  مد  أو  الكهرباء،  ِشراء  أو  "أليسو"،  سد  تأجري  ُيمِكن  مثاًل  ُتركيا  فَمَع  للِعراق.  الكافية  املائية  ة   احُلصَّ

اسَتانبول، أو الَسعي حنَو اسِتحداث قناة بريَّة للنقل من موانئ ُتركيا إىل اخلليج الَعَريب.ء

أواًل – ورشة التغيُّر املناخي : التهديد الجديد للعراق بعد داعش: ء
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د. حسن عباس | جامعة الدفاع الوطين يف الواليات املتحدة.ء 

د. جاك رايلي | مؤسسة راند- مدير قسم االمن القومي.ء 

ة توصيات، ِمنها:ء أفَرزت هذه الورشة ِعدَّ

 من الضروري أن تعمل الشرطة العراقية يف بيئة دميقراطية غري مسيَّسة، على الرغم من أنَّ عمل الشرطة يف العديد من الدول املجاورة

ُمسيَّساً، مثل األردن والسعودية وإيران.ء

مة، وجيب ان يكون لدى ضباط الشرطة  تعتمد الشرطة العراقية على التدريب العسكري فقط، وهي تفتقر للمؤسسات التعليمية املُتقدِّ

كفاءة استخدام احلاسوب. كما جيب ان حيصل ضباط الشرطة العراقية على التدريب اخلارجي.ء

جيب ان يكون عمل الشرطة املجتمعية هو بناء عالقات جيدة مع املجتمع وليس فقط مجع املعلومات االستخباراتية. ء

جيب ان تلعب االستخبارات واألدلة اجلنائية دورا مهما يف عمل الشرطة وان تكون قائدة له. ء

البد ان يكون لوزاريت الداخلية والدفاع نفس األمهية يف السياق السياسي فكال الوزارتني تشكالن دعامة االمن الوطين. ء

 من حيث املبدأ أيَّة مجاعة ُمسلحة تشكل مشكلة داخل الدولة، ألنَّها ال تعمل بالسياق القانوين والدستوري وبالنسبة للحشد الشعيب

فطاملا انه مؤسسة رمسية فانه جيب ان يستفاد من خرباهتم وان ينظم بعضهم يف صنوف الشرطة على وفق معايري حمددة. ء

 إنَّ املسألة الرئيسية يف عمل الشرطة عكس الثقة والشرعية، فجهاز الشرطة جيب ان ينظر اليه على انه جهاز عادل ومسؤول ويعكس

الشرعية.                ء

 عند تعيني ضباط الشرطة جيب االعتماد على التوصيات اليت يقدمها الضباط املوجودين او االستعانة باملؤسسات، كذلك جيب ان

 يكون هناك يوم مفتوح لزيارة مراكز الشرطة حىت يتمكن الشخص الراغب باالخنراط يف سلك الشرطة التعرف على ما تتطلبه تلك

املهنة.                   ء

البد ان يكون هناك فحص جنائي للمتقدمني للتعيني يف سلك الشرطة. ء

 جيب ان يتم التوضيح للضباط اجلدد ضوابط العمل ونظام الترقية يف سلك الشرطة، فضال عن التعويضات والرواتب وال جيب التركيز

على التقاعد وامنا جيب التركيز على الفترة الفعلية. ء

 جيب ان يكون هناك نظام مرن فيما يتعلق باالجازات املرضية والساعات اإلضافية من اجل زيادة رضا العاملني، فضال عن االعتراف

 باإلجنازات وتقدمي كتب الشكر، وان توزع املهام على خمتلف األشخاص لتجنب امللل والسماح للضباط املسامهة يف القرار، وأن تكون

الترقيات متساوية مع مجيع املكونات. ء

الذين تركوا اخلدمة عن سبب ذلك، كذلك االستبيان من الضباط  للتقييم من خالل استبيان الضباط  الية   جيب ان يكون هناك 

املستمرين باخلدمة عن سبب استمرارهم. ء

 البد أن تكون هناك شفافية يف عمل الشرطة من خالل نشر املعلومات حول اجلرائم الكبرية، الن نشر املعلومات يؤدي اىل رضا املواطنني، كما

جيب أن تكون هناك مسوحات دورية داخل جهاز الشرطة من اجل التثبت من نزاهة املنتسبني وضمان عدالة املؤسسة. ء

 ميكن تعزيز الشفافية من خالل حرية املعلومات وتقدمي احلوافز لتقليل الرشوة كما ميكن تعيني حمامني مدنيني للتحقيق يف القضايا

الداخلية، فضال عن مراجعة الشكاوى املدنية وتعيني جهات مدنية متثل املجتمع يف تقييم جهاز الشرطة.          ء

ثانيا - ورشة تطوير الشرطة العراقية وتطبيق القانون: ء
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رجينا عالء الدين | مؤسسة مادرى حلقوق املرأة.ء 

ة توصيات، ِمنها:ء أفَرزت هذه الورشة ِعدَّ

ات غري احلكومية بإداَرة ل احلاضرون إىل ضرورة تشريع قانون احِلماية من الُعنف األسري حبيث ُيقنِّن إمكانية قيام امُلنظمَّ  توصَّ

دعوات هنالك  وأنَّ  كما  منه.   )29( باملادة  ُمتمثِّاًل  القانون،  هذا  لتشريع  دستوري  إسناد  هناك  أنَّ  علما  ضحاياه،  إليواء   مراكز 

إلنشاء مراكز إيواء امُلعَّنفني، وأن ُيميَّزوا عمَّن حيتاج ُمساَعدات إنسانية.ء

 التأكيد على أن يكون القانون شاماًل جلميع أفراد األسرة، وليس ُمختَّصا بالعنف الذي ُيماَرس على املرأة فقط، كالشيخ أو الرجل

 أو الطفل أو األب. باإلضافة إىل ضرورة اإلهتمام بالتوعية املجتمعية للقانون، واإلفاَدة من اإلعالم لتعريف الَشَراِئح املُُستهَدفة

حبقوِقِهم ِمنه.           ء

تعتمدها اليت  الروتينية  باألطر  ُمقيَّدة  باإلضافة إىل دعمها تشريعيا، ألنَّها غري  امَلَدين،  امُلجتَمع  ات  ُمنظمَّ االنِفتاح على   ضرورة 

القانونية احِلماَية  القانون، وتوفري  والنظر فيها قبل تشريع  آرائهم  الربملان، إىل  الدولة، وذلك بعقد جلسات استماع، من   دوائر 

مات غري حكومية.ء ملراكز اإليواء اليت ُتدار من قبل ُمنظَّ

إمتام على  ُيساِعد  ا  ِممَّ القانون،  هذا  بتشريع  البدء  قبل  باملرأة  امُلتعلقة  فقراته  يف  العقوبات  قانون  تعديل  على ضرورة   التأكيد 

الـَمـهــــام.            ء

القانونية اللجنة  ترى  فيما  األحق،  أهنا  ترى  املرأة  فلجنة  القانون.  هذا  بإصدار  املعنية  اللجان  أحقيَّة  يف  الزناع  حسم   ينبغي 

عكـس ذلـك.      ء

معها ر  يتعذَّ صة، حبيث  وُمتخصِّ فاعليَّة  أكثر  لتكون  باإليواء،  ة  اخلاصَّ املراكز  أو  ات  امُلنظمَّ إلنشاء  صارمة  وضع ضوابط   ضروَرة 

وصول غري امُلؤهلني لتأسيسها أو إدارهتا.ء

سات الدولة األمنية، كوزارة الداخلية، بتوفري احِلماَية األمنية الالزمة ملراكز اإليواء، وُمراقبة عملها.ء ينَبغي أن تقوم ُمؤسَّ

نسبة ُمالحظة  عرَب  فاِعليته  مَدى  ُمالَحظة  وضرورة  ُكرِدستان،  إقليم  يف  ع  امُلشرَّ القانون  تطبيقات  جتربة  من  اإلستفادة   ُيمكن 

جناحه ونسبة الفشل ُهناك.                           ء

ة.                       ء إجياد شرطة ُمجتمعية هلذه املالجئ واملراكز ضرورة ماسَّ

  ثالثا – االصالح التشريعي يف العراق: قانون مكافحة الُعنف األَسري وسياسة الحماية االجتماعية:ء
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د. دالور عالء الدين | رئيس مركز الشرق االوسط لألحباث )مريي(.ء
د. طالب حممد كرمي | نائب رئيس جملس ادارة مركز الرافدين للحوار            .ء

ة توصيات، ِمنها: ء أفَرزت هذه الورشة ِعدَّ
 َشِهَد التعليم العايل يف الِعراق تطوُّرًا ُمضطردًا بلغ ذروته يف سين السبعينات، ُثمَّ بدأ بالَتَدهور والتراجع إبان احلروب امُلتعاقبة مع إيران / الكويت
ه حنَو  / وزمن احِلصار، وحىت بعد اهِنيار الديكتاتورية يف الِعراق، فال َيزال الوضع يف الَرصانة الِعلمية، وأمناط  إداَرة الفعاليات التعليمية يتجِّ

ت ورشة الَعَمل جمموعة ظواهر عامَّة يف التعليم العايل،ِمنها: ء االحِندار وقد شخصَّ
 انِعدام التنسيق بني وزارة التربية ووزارة التعليم العايل، حبيث يشكو التعليم العايل من ضعف ُمخَرجات وزارة التربية. لذلك توصي الورشة تشكيل

جملس التنسيق التربوي الَوطين من الوزارتني.ء
 تفتقد وزارة التعليم العايل إىل استراتيجية علمية ُيمكن اعِتبارها دليل عمل للجامعات ومراكز األحباث اجلامعية، يُتم ضبط الفعاليات يف ضوئها،

لذلك تدعو الورشة وزارة التعليم إىل إعالن رؤيتها للحاضر الِعلمي وامُلستقبل، وأهدافها الوسيطة والبعيدة، وُسُبل حتقيقها.ء
 وجود عدد هائل من االستثناءات اإلجرائية، لذلك صاَر ُهناَك تضييعا واضِطرابا يف امُلمارَسة امِلعيارية يف إسناد املهام ويف الَعَمل اجلاِمعي. لذلك

توصي الورشة باعِتماد ِمعيارية ثابتة ال ُتوهنها االستثناءات.ء
 يف األقسام الِعلمية للُكليَّات خلل يف مناِهج املواد الِعلمية وختلُّف، وُمفَردات مل تُعد ذات قيـــــــمة. لذلك ال ُبدَّ من إعاَدة نظر شاِملة يف امُلفردات
م الِعلمي الراِهن، وعلى ُمستوى الِدراسات اإلنسانية والِعلمية، وتوصي الورشة بإضافة مادة لغة أجنبية ُتدرس بشكٍل جدي،  حبيث ُتواِكب التقدُّ

صات، وتأهيل يف ُممارسة الكومبيوتر.ء والتركيز على التعليم باللغات األجنبية لُكل التخصُّ
اعتماد تقييم الطلبة لألساتذة كُمؤشر من بني عدة مؤشرات يف تقييم األستاذ.ء

اعتماد فرق لتقييم وامتحان الطلبة من خارج اجلامعة.ء
 صاَر اعداد األساتذة أمرا يف غاية األمهيَّة، وحيُث أنَّ هذا اإلعداد اوكل للِدراسات الُعليا، فإنَّ إعاَدة ترتيب هذه الِدراسات وتنظيمها، وضبط
 قوانني الشهاَدة العالية، وكنموذج ُمستقى من جتربة كردستان يهدف اىل أن تكون خمرجات مرحلة الدكتوراه )باحث ُمميَّز( وجعلها أربع سنوات،

األوىل يف مواد التهيئة والتمهيد، والثانية ُمعايشة يف جامعة أجنبية، وُتكتب الرسالة يف الثالثة والرابعة.ء
يتطلَّب أمر إعداد األساِتذة تصميم دقيق لنظام الترقيات الِعلمية.ء

ة للباِحثني.               ء ص الدقيق مع امِتيازات ُمِهمَّ يتطلَّب تنشيط البحث الِعلمي "حل مراكز األحباث يف الِعراق"، وإعاَدة تشكيلها على أساس التخصُّ
 اتفق احلاضرون على إنَّ جتربة الِعراق يف َمجال التعليم األهلي اجلاِمعي جتربة "غري ُموفَّقة"، بيَد أنَّ احلاجة ال تزال قاِئَمة هلذا النوع من الُكليَّات
 واجلاِمعات. لذلك يتطلَّب احلال إعاَدة النظر مبا منحتُه الوزارة من ُرخص لتأسيس الُكليَّات واجلاِمعات وضبط العمل فيها، وتقييم ُمخَرجاِتها بشكٍل
 علمي، وكمثال ُمستقى من جتربة كردستان اشتراط إعطاء الرخص بوجود توأمة مع جامعة أجنبية رصينة، وُمواصفات خاصة للمالك، وتوفر

املختربات والربنامج الدراسي على أن تكون للجامعة األهلية إضافة نوعية. ء
 يتطلَّب وضع الِعراق الِعلمي حاليا تشجيع جاِمعات أجنبية على فتح فروع هلا يف الِعراق، أو إلزام الُكلّيات واجلاِمعات األهلية بالتوأمة مَع جاِمعات

عاملية َرصينة.                                                                                       ء
 وزارة التعليم العايل حباجة اىل تطوير رؤى جديدة للتعليم العاملي مع خارطة طريق لرسم هذه الرؤى ونظام تواصل مع اجلامعات كما هو احلال

يف اإلقليم.            ء
توحيد ُسُبل تنظيم اجلاِمعات يف عموم البالد وكردستان، وامُلحافظات غري امُلرتبطة بإقليم. ء

التركيز على منط التعليم الذايت. ء 
 يف صدد إعداد القيادات اجلامعية؛ رأى احلاضرون أنَّ ُمؤهالت القائد اجلامعي ليس فقط التراكم العلمي، إنَّما القدرة واملهارة يف ختطيط 

األهداف والوسائل وتنفيذها بشكٍل أمثل. ء

رابعًا: ورَشة إصالح التعليم العالي:ء

)RCD( 
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الدكتور برهم صاحل | رئيس مجهورية العراق. ء
كيمربيل دوزير | صحفية يف مؤسسة         االمريكية )مدير اجللسة(. ء

 حتقق االنتصار العسكري على داعش بفضل تضحيات العراقيني والدعم الذي حصل عليه العراق من احللفاء، وهذا االنتصار شكل نقطة
حتول يف املنطقة والعراق الذي كان دوما عنصراًا أساسيا للتغيري يف الشرق األوسط، وهو اآلن حيظى بفرصة لتحقيق االستقرار. ء
حتقيق االستقرار يتطلب اجراء اإلصالحات اليت تتعلق باحلوكمة واحلكم الرشيد فضال عن اهناء االزمات اليت يعاين منها البلد. ء

املنظومة اإلقليمية منظومة غري مستقرة وهذا واضح من خالل العقود األربعة األخرية اليت مر هبا العراق واليت اتسمت بعدم االستقرار. ء
 العراق الذي خرج من حربه ضد اإلرهاب يريد ان يعيش باستقرار وان استقرار العراق استقرار للمنطقة، الن الدور العراقي يف املنطقة

هو دور حموري والميكن ان تكتمل املنظومة اإلقليمية من دون العراق. ء
جيب أن يكون الوجود األجنيب يف العراق منظما حسب اتفاقية، وال نقبل أن يكون هذا التواجد ألغراض تتعلق مُبراقبة دول أخرى. ء

 التعاون العسكري العراقي مع الواليات املتحدة َيقتصر على الدعم العسكري للعراق ملحاربة داعش حسب اتفاقية مربمة وال يسمح الدستور
العراقي باستعمال االراضي العراقية ملراقبة أو مهامجة جرياهنا من قبل أي قوة كانت. ء

هناك حوار جاد حول بقاء أو خروج القوات األمريكية، وسوف حيسم هذا األمر من قبل احلكومة وجملس النواب. ء

الشيخ صباح الساعدي | رئيس كتلة االصالح واالعمار. ء
حسني عبد اللهيان | املساعد اخلاص لرئيس الربملان االيراين للشؤون الدولية. ء

عبد العزيز بن صقر | رئيس مركز اخلليج لألحباث – اململكة العربية السعودية. ء
د. ابتسام الكتيب | رئيس مركز االمارات للسياسات. ء

حممد أشتية | مبعوث الرئيس حممود عباس. ء
د. فرهاد عالء الدين | مستشار رئيس مجهورية العراق )مدير اجللسة(. ء

ضرورة ان يكون هناك تضامن دويل واقليمي ملكافحة اإلرهاب وجترمي من حيرض على الكراهية. ء
يلزم ختليص املنطقة العربية من اإلرهاب املدفوع من أنظمة تريد اهليمنة وجيب ان يتوقف تسليح املليشيات وتعزيز القوى العقالنية. ء

الُبدَّ من تعزيز االعتدال والعدالة، وجيب ان يكون الوطن أوال وليست الطائفة وليست اهُلويَّة األثنية، وان يتساوى اجلميع امام القانون. ء
اإلفادة من كون املرحلة املقبلة مواتية لعقد مؤمتر للسالم حول الشرق األوسط، اذ ان االزمة السورية يف مربعها األخري. ء

زيادة املساعدات اليت تقدمها الدول اإلقليمية للفصائل الفلسطينية.                      ء
 ضرورة رسم رؤية استراتيجية حلل مشاكل الشرق األوسط، وعدم اإلرتكاز على املصاحل الذاتية للدول، والتخلُّص من السياسات اخلاطئة

لبعض الالعبني اإلقليميني، اليت أدت اىل زعزعة االستقرار يف بلدان مثل اليمن وسوريا.                ء
جيب عدم السماح بإجياد قواعد عسكرية اجنبية يف املنطقة، وان ال يكون العراق مكانا لتسوية احلسابات يف املنطقة. ء

الجلسة الثانية    الشرق األوسط: أرض الصراع وقبلة السياسة العاملية:ء

الجلسة األولى    العراق والدبلوماسية الدولية: العودة الى نطاق التأثير:ء

CNN
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 حتتاج املنطقة اىل ترتيبات سياسية وامنية جديدة تبىن على أساس الثقة وان تكون العالقات بني األطراف بناءة وقائمة على التعاون
لتلبيه حاجات املواطنني من خالل العمل املشترك البعيد عن التنافس. ء

 أنَّ وجود اجلماعات العقائدية املسلحة اليت تعمل خارج أطار الدولة تشكل هتديدا لألمن وال يوجد دولة يف العامل حتترم نفسها تسمح بوجود
مثل تلك اجلماعات. ء

 إقناع بعض الدول اإلقليمية اليت هتدد االستقرار من خالل توظيف العديد من االليات وتسعى اىل اهليمنة بأنَّ هذا السلوك غري مقبول،
فبناء االمرباطوريات مل يعد مطروحا والبد من احترام سيادات الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية. ء

 تدخل الدول العظمى يف املنطقة ال خيدم استقرارها الن ذلك يؤدي اىل خلق املحاور املتنافسة، وكذلك فان وجود احتالل دول لدول أخرى
فانه يزيد من عدم االستقرار. ء

 ضرورة ختفيف حدة الصراع الديين واالثين وحماربة األفكار املغذية لتلك الصراعات، واهناء الصراعات املسلحة والتدخالت اخلارجية
وسحب القوات األجنبية، ووقف مصادر متويل اإلرهاب

 اهناء حالة االستقطاب واملحاور لبناء )شرق أوسط خايل من التوتر( مع حتفيز االقتصاد كعامل إجيايب للتعاون، وكذلك السعي لتحقيق
االندماج الفكري واملذهيب. ء

االستمرار بالتحول حنو األنظمة الدميقراطية ومتكني الشعوب من اختيار أنظمتها وحكامها. ء

االستاذ حممد احللبوسي | رئيس جملس النواب العراقي. ء 
د. دالور عالء الدين | رئيس مركز الشرق االوسط لألحباث - مريي )مدير اجللسة(. ء 

يتطلب الشأن االنتخايب العراقي تنسيقا أكرب وحواراٍت أكثر من أجل إنضاج القوانني وتشريعها. ء
 يتجه جملس النواب يف الفترة احلالية اىل إعطاء األولوية لتشريع القوانني اليت هتم حياة املواطن اليومية، والبد من التعاون يف سبيل

إجناح ذلك فالتعاون يف مواجهة اإلرهاب جيب ان ينسحب على التشريع. ء
جيب اهناء ملف التعيني بالوكالة كما جيب تفعيل املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد وإجياد إطار جامع للوكاالت املعنية مبحاربته. ء

يف الفصل التشريعي االول، مل تقدم احلكومة اي مشروع قانون عدا قانون املوازنة االحتادية. ء
رئاســـة قـــانون  مشروع  ننتظر  السلطات وحنن  تداخل  نريد  وال  املجلس  مهام  على حتديد  وأعضائه حريصني  النواب   رئاسة جملس 

 اجلمهورية.               ء
الربملان مل يأخذ دوره بعد، اذ كانت هناك مشكلة الكتلة األكرب وحرصا من جملس النواب على حلها فقد عقد جلسات يف ساعات متأخرة. ء
 قرار اخراج القوات االمريكية جيب أن يأخذ بعني االعتبار رأي القوات املسلحة العراقية والقائد العام للقوات املسلحة، فالعراق خرج من
 معركة خسر فيها الكثري وغري مستعد إلعادة التجربة. والعراق حيتاج إىل عالقات جيدة مع اجلميع، والبد من اختاذ هكذا قرار يف وقت

االستقرار ال احلرب. ء
 جملس النواب حباجة إىل االصالحات الداخلية وضبط دوام النواب ومواظبتهم على احلضور، فضال عن تشريع القوانني اليت نص عليها
 الدستور مثل قانون النفط والغاز وقانون جملس االحتاد واملحكمة االحتادية وتنفيذ املادة ١٤٠ وإجراء املصاحلة الوطنية ومراقبة أداء

احلكومة وتنفيذ الربنامج احلكومي. ء

الجلسة الثالثة    دور السلطة التشريعية يف بناء دولة املؤسسات:ء
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د. فالح العاِمري | مستشار وزير النفط العراقي. ء
د. نوري الدليمي | وزير التخطيط. ء

د. لؤي اخلطيب | وزير الكهرباء. ء
السيد علي العالق | حمافظ البنك املركزي. ء

د. ماجد الساعدي | رئيس جملس األعمال العراقي. ء
د. طورهان املفيت | رئيس اهليئة العليا للتنسيق بني املحافظات )مدير اجللسة(.ء

ها األمن واالستقرار السياسي فضال عن توافر بىن حتتية جدية مثل النقل والفنادق ونظام  حيتاج االستثمار اىل العديد من املتطلبات، أمهُّ
مصريف متطور. ء

 ضرورة أن تقوم وزارة النفط بالعديد من اخلطط االستثمارية منها استحداث تشكيالت خمتصة باالستثمار مع كوادر خمتصة بذلك من
ذوي اخلربة لوضع رؤية استثمارية شاملة، واالستثمار يف العديد من املجاالت مثل خطوط النقل اخلام واستخدام الغاز كوقود للسيارات. ء
 مل ينجح العراق حلد االن يف ملف االستثمار األجنيب والذي يقوم على أساس توفري املال والتكنلوجيا يف مقابل احلصول على حوافز رحبية،

لذلك البد من ختطيط هذا النمط من االستثمار. ء
أمهية االستثمار األجنيب يف حتقيق التنمية، ويعد تنويع مصادر الدخل أحد معايريها. ء

حتقيق التنمية يتطلب إجياد صيغ تشريعية حتمي الشركات األجنبية والدولة العراقية بإجياد نقطة توازن حتفظ مصاحل الطرفني. ء
 حتتاج احلكومة اىل الوقت والتخصيصات من اجل إعادة اعمار مشاريع الكهرباء اذ أن املنظومة الوطنية قد خسرت 4000 ميكاواط و18%

من شبكات التوصيل.    ء
 جيب أن ُنصارح الشعب بأنَّنا قدمنا خطط ألجل زيادة انتاج الكهرباء %17-15، وان زيادة اإلنتاج هلذه السنة سيكون %7 وبذلك ستزداد

ساعات التجهيز هبذا القدر. وهناك حاجة لفك االختناقات يف الشبكة كوهنا تؤثر على ساعات التجهيز. ء
 تستهلك العشوائيات نسبة كبرية من انتاج الكهرباء وذلك لوجود أكثر من مليون عشوائية، كما ان عدد املتجاوزين 4 مليون نصفهم من

ة البد من حلها. ء العشوائيات, وهذه ُمشكلة ُمعقدَّ
 احلفاظ على هذا النمط من السياسة النقدية واستقرار األسعار جزء مهم لتحقيق االستثمار وقد جنح البنك املركزي يف املحافظة على

استقرار سعر صرف العملة مبعدل تغري %2 كما ان نسبة التضخم اقل من %1 ويعد هذا مؤشرا مثاليا. ء
 املشكلة اليت تواجه االستثمار يف العراق ال تتعلق فقط بالتمويل وامنا بعقبات أخرى مثل بسط االمن وسيادة القانون وأيضا البد من ان

تكون هناك محاية للمستثمر، فعلى احلكومة توفري هذه االشتراطات. ء
 هناك مشكلة يف سداد الديون اليت تقدمها املصارف بسبب ضعف سلطة القانون فمن جمموع 39 تريليون هناك 6 تريليون متعثرة، وهذه

مشكلة البد من حلها، ورغم ذلك فقد طرح البنك املركزي مشروعا لتقدمي القروض تشترك فيه مجيع املصارف. ء
 يعتمد االستثمار األجنيب على جمموعة أسس أوهلا االمن واالستقرار وثانيها توفري البىن التحتية مثل الطرق واملجاري وغريها وثالثها

اإلقراض من البنوك املحلية ورابعها مكافحة الفساد، والبد من توفري ذلك كله.                ء
 ميكن للحكومة العراقية االعتماد على املستثمرين العراقيني يف اخلارج، إذ تبلغ حجم رؤوس األموال العراقية 55 مليار دوالر، وان جتارب

الدول اخلارجة من احلروب كانت تعتمد على أبنائها املغتربني مثل املانيا واليابان، فالبد من مد جسور العالقة مع املغتربني. ء
 ميكن اختيار مناطق معينة من العراق والبدء فيها كنموذج لالستثمار وإعادة االعمار، وميكن ان يتم اختيار املناطق املحررة من داعش بسبب

ما تعانيه من خراب وبطالة او ميكن اختيار البصرة ملا تعانيه من صيف الهب ومشكلة يف امدادات الطاقة الكهربائية. ء

الجلسة الرابعة    االستثمار يف االعمال والطاقة: حبل النجاة لالقتصاد العراقي:ء
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االستاذ حسن الكعيب | نائب رئيس جملس النواب العراقي. ء
خوان فرناندو اكويالر | عضو الربملان االورويب ووزير العدل اإلسباين السابق. ء

د. صالح نوري خلف | رئيس ديوان الرقابة املالية. ء
القاضي جاسم العمريي | رئيس جهاز االشراف القضائي. ء

د. كاوه حسن | نائب رئيس معهد ايست ويست. ء
د. بالل وهاب | )مدير اجللسة(.ء

 الدور االول يف مكافحة الفساد يكون ملجلس النواب، وهناك ضرورة للَعَمل اجلاد لوضع منظومة رصينة مُلكافحة الفساد، وتقييم بعض
التشريعات الضاِمنة للحد من اسِتشراء الفساد يف البالد واكمال ما ينقصها. ء

ع من أجِلها. ء الَعَمل على تفعيل قانون جملس اخلدمة االحتادي على وفق األصول اليت ُشرِّ
فك ارتباط مكاتب املفتشني العموميني من الوزارات وسيلة أخرى يعمل عليها جملس النواب. ء

وجوب تفعيل الرقابة على حركة األموال اخلارجة من البالد، وُمالحظة مدى امُلوازنة بينها وبني البضاِئع الداِخلة للِعراق. ء
 حماربة الفساد تنطوي على جانبني، األول هو اجلانب الوقائي قبل وقوع الفساد، والثاين العالجي عندما يقع الفساد وتعرض أمام القضاء

وهنا يبدأ دور القضاء. ء
 جيب أن ُتساِعد البيئة القانونية األشخاص الذين يقومون بالكشف عن القضايا اليت تنطوي على ملَّفات فساد، يف تقدميها إىل القضاء

وحتميهم وتكرمهم.     ء
أصبح هناك مبالغة يف مزاد العملة, اذ خترج العملة الصعبة بدون دخول البضائع يف املقابل. ء

الَعَمل على تنشيط ملف امُلصاحلة، ملا له من أمهيَّة يف حتقيق السالم وتثبيت ِقَيم امُلواطنة وتعزيز الدميوقراطية. ء
سات الدولة، من تطبيق األفكار اخلالقة وإتاحة الفرصة لتنفيذ  االبِتعاد عن امُلحاَصَصة اليت أدَّت إىل تكبيل املبدعني يف الوزارات وُمؤسَّ

االجتاه الصحيح.        ء
الكتل السياسية تفرض الوزراء على رئيس احلكومة املكلف والؤوزراء يعانون من ضغوطات االحزاب عليهم. ء

على الربملان أن ميارس مسؤولياته التشريعية والرقابية بشكٍل أفضل، والَعَمل على تنشيط مهام اهليئات امُلستقِّلة. ء
االستثمار االجنيب متوقف على إجراءات احلكومة ملحاربة الفساد، ومصداقية الدولة ومكانتها يف الساحة العاملية متوقفة على ذلك. ء

الجلسة الخامسة    حكم القانون والحوكمة يف العراق – التطبيق وآفاق التعزيز:ء
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االستاذ بنكني ريكاين | وزير االعمار واالسكان والبلديات. ء 
هانسي اسكوبار | السفري اإلسباين يف العراق. ء 
د. حممد سلمان السعدي | رئيس اهليئة العليا للمصاحلة الوطنية. ء 
ليندا روبنسون | باحثة يف مؤسسة راند. ء 
حنان الفتالوي | رئيسة حركة إرادة. ء 
كامريان بيالين | مؤسسة مريي )مدير اجللسة(.ء 

البيوت صغرية َمساحات  أنَّ  ُمجدية. حيث  املوصل، ألنَّها عملية غري  من  رة  املُتضرِّ املناطق  بناء  إعاَدة  اآلن يف  املعتمدة  اآلليَّة   اسِتبدال 
باألصل، األمر الذي جيَعل عمليَّات رفع األنقاض ال جدوى هلا. ء

ىن للعوائل العوَدة إىل بيوِتها، وإيالء االهِتمام البالغ مبدينة املوصل  من امُلِهم جداً التعامل مَع املناطق امُلدمَّرة ُكلياً، وإعاَدة إعمارها، ليتسَّ
– السيما الساِحل األمَين منها. ء

 مل يتم استالم االموال اليت ُوِعد هبا العراق خالل مؤمتر الكويت. ء 
تركيز احلكومات املحلية واالحتادية على املشاريع الضرورية، اال ان الرؤية االستراتيجية تغيب يف اختيار املشاريع. ء 
 ُتعد امُلصاحلة اشتراطا أساسيا لتشجيع العامل على ُمساَعَدة العراق يف إعاَدة اإلعمار. وينبغي الَعَمل على امُلوازنة بني املُتطلَّبات األمنية

ة. ء واملُتطلَّبات اإلنسانية يف عملية امُلصاحلة. وإالَّ فمن دوهنا، ستكون إجراءات احلكومة غري ُمفيدة باملرَّ
ضرورة أن يكون للمرأة دور يف عملية امُلصاحلة ومشاريعها. ء 
يف دول العامل القائد يقود الشارع، ولكن يف العراق الشارع يقود السياسيني. ء 
ضرورة الَعَمل على ملف تقدمي اخَلَدمات للُمواطنني، وتوزيع الثروات، والعمل على ضمان حقوق امُلواطن. ء 
تقدمي جمال  يف  ام  والتنمية  اإلعمار  جمال  يف  كان  سواٌء  املحلية،  املُتطلبات  لفهم  احلقيقي  امِلفتاح  ألنَّها  املحليَّة،  باحلكومات   اإلهِتمام 

اخلدمـــات.                ء
َينَبغي الَعَمل على تنسيق األنِشطة تنسيقا كاِماًل، ألنَّ التعثُّر يف أحدها ُيؤثِّر على تنفيذ املهام األخرى. ء 
العَمل بشكٍل جدي على وضع احللول امُلناِسبة مُلعاَلَجة أزَمة الَسكن يف الِعراق. ء 

الجلسة السادسة    اإلعمار واإلصالح وامُلصالحة – عقد اجتماعي جديد:ء
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 مثَّنت اجللسة ابِتعاد الِعراق عن ِسياَسة املحاور، حبيث يتمتَّع اآلن مِبصداقيٍة دولية، وُيمكنه لعب دور إجيايب يف املنطقة، والَعَمل على
ضرورة اعتماد عالقات ُمتوازنة مع دول اجلوار. ء

 وجَد الباحثون أنَّ الِعراق ُيمكن أن يكون دولة قويَّة يف املنطقة، وعليه البحث عن شراكات إقليمية ودولية، مع التيقُّن أنَّ لديه الُقدرة على
جتاوز التوتُّر، والوقوع يف فخ األزمات. ء

َينَبغي أن تكون ُهناك أجندة واِضحة آلليَّات اإلصالح، وكيفياته. ء
ة ع أن تكون موجة امُلظاهرات يف السنة القادمة أشد وأكثر ِحدَّ  جيب الَعَمل على رفع ُمستوى اخلدمات وتلبية حاجات امُلواطنني، إذ من املُتوقَّ

ا َسَبقها.   ء ِممَّ
الَعَمل، بشكٍل جدي، على حتويل االقِتصاد من ريعي إىل اقِتصاد ُمتنّوع، واعتماد اإلداَرة الفعَّالة للَموارد املُتناِقَصة. ء

ض عن اجللسة أنَّ إصالح األوضاع يبدأ من ِخالل التغيري على امُلستوى االجِتماعي. ء متخَّ
د، يف ظل هذه الظروف سهل جداًا. ء احَلذر الَشديد من ظهور ُنسخة أخرى من داِعش، لتوفُّر الظروف املالئمة، فاالنِتقال، حنو التمرُّ

ُيالِحظ امُلراقبون ظاهرة انِتشار الِسالح خارج ُأُطر الدولة، األمر الذي َيستدعي وضع احللول الالزمة مُلعاجلة هذه الظاهرة. ء
ز من ُقدراهتا. ء نظراًالنجاح قوات ُمكافحة اإلرهاب يف أداء مهامها الصعبة، فإنه يلزم تطويرها وتأهيلها ودعمها مبا ُيعزِّ

جيب أن تعَمل مجيع التشكيالت الَعسكرية، كقوات اجَليش والشرطة واحَلشد الَشعيب، كفريٍق واِحد. ء
 َدَعت اجَللَسة إىل ضرورة تكاتف دول اإلقليم )الِعراق وسوريا وُتركيا وإيران واململكة العربية السعودية( يف ُمكافحة اإلرهاب، وغلق َمناِفذ

متويله، وَدفع األخطار َعن امَلنطقة بالتكامل االقِتصادي، واإلفاَدة امُلشتركة من الثروات. ء
ة من َموعدها، مبا َيضمن نزاهتها ومتثيلها إلراَدة العراقيني، وثقتهم مُبخرجاِتها. ء على احلكومة املركزية تغيري قانون اإلنِتخابات، قبل ُمدَّ

ضرورة أن يشعر امُلواِطن بإجنازات الَسنة األوىل من عمر احلكومة، َحىت تتبلَور الِثقة بينه وَبينها. ء
على احلكومة الَعَمل على توظيف َعالقاهتا الدولية لتطبيق برناجمها احلكومي. ء

 الَعَمل على فسح امَلجال للقطاع اخلاص، املحّلي واإلقليمي والدويل، وتفعيله، كونه ُجزء ِمن احلل مُلشكالت الَبلد، وذلك َيقتضي تكامل قطاعات
الَدولة معه. ء

جون ويلكس | السفري الربيطاين يف مجهورية العراق. ء
د. ليث كبة | مستشار رئيس الوزراء. ء 
مايك نايتس | باحث يف معهد واشنطن. ء 
د. حارث حسن | باحث يف مؤسسة كارنيجي. ء 
كريكور جاكي | مدير برنامج الشرق األوسط يف مؤسسة كونراد اديناور )مدير اجللسة(. ء 

الجلسة السابعة    البرنامج الحكومي بين التحديَّات واإلنجازات:ء
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 ميثل القضاء العمود الفقري لبناء الدولة الدميقراطية، ويعد العراق من الدول السباقة بوجود قضاء مستقل عام 1963 متمثال مبجلس
القضاء، وأنَُّه ُألغي يف 1977 ُثمَّ ُأعيَد بعَد التغيري. ء

 ان اللجنة املسؤولة عن صياغة الدستور العراقي جعلت من استقالل القضاء امر منقوص، كربط تعيني السلطات العليا يف القضاء بتصويت
اعضاء جملس النواب. ء

اقترح املحاورون على اللجنة القانونية يف الربملان وضع نصوص بديلة وخاصة بالسلطة القضائية. ء
ان منصب القاضي خيضع ملعايري مهنية حبتة، فال ميكن تعيينه وفق االنتماءات والترشيح احلزيب لضمان استقالليته. ء

يبقى مستقبل استقالل القضاء مرهون بتعديل الدستور العراقي. ء
ان عدم فهم آلية عمل املؤسسات القضائية )االداري، الدستوري، ....اخل( له اثر كبري يف ضبابية املوقف. ء

 ان الكم اهلائل من القضايا واملستحدثات اليت مر هبا البلد ابتداء من سقوط النظام اىل احتالل املوصل ونشوء مؤسسات املجتمع املدين
اكسب قضاتنا خربات عميقة، ومَع ذلك البد من تعزيز خرباهتم. ء

احلكم مببدأ استقالل القضاء وتوفري احلماية للقضاة، وضرورة توفري ما يلزم عنها من امور مادية ولوجستية. ء
 ان عدد القضاة يف املؤسسة القضائية )1640( وهذا عدد غري كاف، بسبب عملية اعداده واملدة الزمنية اليت يتدرج هبا، فالبد من السعي

لزيادة عدد الُقضاة املاهرين. ء
 معاملة )الدكة العشائرية( وفق املادة 4 ارهاب قرار ُموفق، ألنَّه يتعامل مع قضية حساسة متس امن املواطن واستقراره، اضافة اىل اتساع

رقعتها يف املدن بعدما كانت حمصورة يف القرى واالرياف، فعلى القضاء ُمعاجلة ُمشكالت ُمجتمعنا هبذا االضطراد. ء
ذهب املحاورون اىل رفض قيام السلطة القضائية بتعديل قانون االنتخابات وان يكون دورها هو السلطة القضائية التدقيق فقط. ء

القاضي فائق زيدان | رئيس جملس القضاء األعلى. ء
مشرق عباس | صحفي )مدير اجللسة(. ء 

الجلسة الثامنة    السلطة القضائية : الُرؤية والتحديات:ء
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 كانت بعض اجلهات تتوقع ان ينهار العراق لوجود جمموعات ارهابية تنخر جسد الدولة، وخروج العراق من أزمة 2014 ساملا؛ ُيعَُّد اجنازاًا
تارخييا لعموم الشعب العراقي. ء

 كنا حباجة اىل اسناد دويل واقليمي وقد بدء باملساعدات كما حصل عند االتصال باجلانب االمريكي لتقدمي الدعم اللوجسيت والطعام
ملحاصري سنجار عند سيطرة داعش اإلرهايب، وباجلانب اإليراين لتوفري العتاد والسالح يف بدايات املواجهة. ء

 تعد فكرة اقامة مؤمتر دويل يف باريس أثناء أزمة داعش لدعم العراق يف حربه ضد العصابات االرهابية، خطوة مهمة يف تعظيم دور
العراق العاملي. ء

ملَّا كان للجمهورية االسالمية االيرانية من دور كبري يف املواجهة وتقدمي املساعدة؛ فالبد أن يتواصل التنسيق معها ملواجهة اإلرهاب. ء
ال توجد ُمحددات لتدخل رئيس اجلمهورية عند وجود خمالفة دستورية، لكن السؤال احلقيقي كيف يتدخل الرئيس؟

تعد املصاحلة من املفاهيم اليت عرفتها أدبيات املعارضة وعرفت يف تشكيل النظام اجلديد، وهي آلية ُمهمة لقيام الدولة واملجتمع املدين. ء
 لقد تضررت كثري من العوائل العراقية بعد دخول داعش، على الرغم من أنَّ بعضا منها مل يصبهم اي اذى لوجود عالقات خفية مع هذه

القوى الظالمية. ء
 الدستور العراقي حباجة اىل تعديالت ألنَّه كتب على عجالة فكان من املفروض ان يشترك يف اعداده ممن له خربة واسعة يف القانون

الدستوري، وِممَّن هلم ِصلة ختصصية لصناعة الدستور. ء
للحوار السياسي اجلاد بني السياسيني واقطاب الرئاسات الثالثة دور اساس يف تعميق االمن والسلم املجتمعيني. ء

من املهم ترك الزناعات التارخيية والتركيز على املشتركات السياسية بني األطياف والكتل. ء
 لقد دخلت العالقة بني املركز واالقليم يف مسارها الصحيح وبشكل جيد والعراق حباجة اىل مجيع ابناءه، فالبد من احلفاظ على هذا

املدخل وتطويره.        ء

د. فؤاد معصوم | رئيس مجهورية العراق السابق. ء 
السفري لقمان الفيلي | املتحدث باسم رئاسة مجهورية العراق  )مدير اجللسة(. ء  

الجلسة التاسعة    قيادة العراق خالل االزمة املالية والحرب ضد داعش:ء
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 إنَّ وصول الشباب أقصى مراحل االحباط بسبب سوء االدارة واالمهال وانعدام االمل والفساد والبطالة اىل اعلى مستوياهتما، ُيعد إحدى
ب هلا. ء أهم التحديات اليت جيب التحسُّ

التأسيس على إنَّ األصل يف النظام الدميقراطي التنافس على تقدمي األفضل. ء
من املهم دعم املشاريع الصغرية وفتح افاق التعاون مع املؤسسات اخلريية. ء

قياس الوعود واخلطط املستقبلية بشكل واضح وشفاف، والكشف عن اإلجناز قياسا على بدء الشروع. ء
ميثل ملتقى الرافدين بطاقاته الشابة أجلى مصاديق قدرة الشباب على االدارة والتنظيم والقيادة ومجع الفرقاء وتقريب وجهات النظر. ء
 جيب ان تكون الترقية يف املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص مبنية على اساس مهين ال على اساس التكتل احلزيب واستثمار الطاقات

الشابة.               ء
 إنَّ %90 من القوى السياسية تعتمد الشباب كماكنة وارضية خصبة للترويج خلطاباهتا والوصول اىل مبتغياهتا الرباغماتية البحتة ومن

مث هتميش الشباب واقتسام املغامن من قادة تلك القوى. ء
 تعد جدلية )الشاب واملخضرم( يف تسنم العمل السياسي وتبوء االماكن احلساسة يف االحزاب احلاكمة، من االمور اجلديدة القدمية ويتم
 اعتمادها كسالح ذي حدين إلقصاء اخلصوم وكبح طموح الشباب، فالبد من تنقية األهداف عندما تزج القوى السياسية الشباب يف صنع

املستقبل.                 ء
اسباب دخول الشباب معترك احلياة السياسية: ء

ضرورة اعادة بناء الدولة اليت أهنكها الفساد والتفكري التقليدي القائم على اساس نظرية املؤامرة وافتراض وجود خصم يف اجلهة املقابلة. ء
 استثمار النظام االنتخايب اجلديد. ء

زج منظمات املجتمع املدين وتثقيفها املستمر لضرورة مشاركة الشباب الفاعلة. ء
التأثر باإلعالم اهلادف.

عرض أحد املُتحاورين فكرة إعادة فكرة احتاد الطلبة ألهنا املصنع الذي يتم فيه اعداد القادة والوعي اهلادف. ء
 التركيز على املشتركات اليت من شأهنا ردم الفجوة بني اطياف املجتمع العراقي كفكرة املخيمات واستثمار املناسبات الوطنية كمباريات

املنتخب الوطــين. ء
اثر كبري يف تنمية له  بالتنمية االجتماعية  ان االهتمام  )التنمية االجتماعية، االقتصادية، ....اخل( علما   التحدي االكرب هو حتدي 

اجلوانب االخرى. ء

االستاذ بليغ أبو كلل | األمني التنفيذي لتيار احلكمة الوطين. ء
د. أوميد صباح | مستشار رئيس إقليم كردستان العراق. ء 

د. علي العطار |رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم يف العراق. ء
األستاذ أكرم العساف | رئيس حزب هنضة جيل. ء

ماري فانتايب | مدير برنامج العراق - جمموعة األزمات الدولية. ء
األستاذ عماد اخلفاجي | )مدير اجللسة(. ء

الجلسة العاشرة    دور الشباب يف صناعة التغيير:ء
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 الدبلوماسية املتوازنة اليت اتسمت هبا سياسة العراق خالل احلرب ضد داعش لعبت دوراًا ُمهما يف دحر التنظيم، إذ أنَّ السياسات املتوازنة جتاه
الدول املجاورة تعد عنصراًا هاما يف ترسيخ االنتصار, فاملهم السري عليها وتطويرها إجيابيا. ء

 هناية داعش امليدانية ال يعين هنايتهم بشكل كامل اذ ان هناك وجود شبكات للتنظيم ورمبا قوهتم بالوقت احلاضر هي نفس ما كانت يف سنة 2013،
 وهناك حاجة لتقدمي كل اشكال الدعم للعراق بالتنسيق مع احلكومة العراقية ومنها تقدمي 500 مليون دوالر إلعادة البىن التحية واملساعدة

لعودة النازحني.          ء
 االستراتيجية االمريكية جتاه العراق حمدد بثالثة أطر، أوهلا بناء عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه وهو ضروري الستقرار املنطقة، وثانيها
 ان أي وجود امريكي يكون بناء على طلب من احلكومة العراقية وثالثها عدم استخدام العراق للهجوم على االخرين وال توجد نية لوجود عسكري

دائم يف العراق.           ء
السياسية اخلارجية االمريكية تطبق وفق االتفاقيات املربمة مع الدول وهناك اتفاقية مع العراق تسري عليها السياسية اخلارجية االمريكية. ء
 إنَّ أمن أوروبا ال يبدأ عند حدود اليونان او اسبانيا بل انه يعتمد على استقرار وازدهار العراق، وان داعش ليس ظاهرة يف العراق فقط بل انه
 موجود يف أوربا، وبالتايل ما حيصل يف العراق يؤثر على أوروبا، وأنَّ القضاء على داعش يتطلب فضال عن اجلهد العسكري القضاء على االيدولوجية

املتطرفة ونظام احلكم الفعال. ء
 كان سعي االحتاد األوريب يف مقدمة اجلهود الرامية إلحالل االستقرار يف العراق، فقد كان له الدور الرائد يف عقد مؤمتر الكويت، وان جهود االحتاد
 األوريب ال تركز فقط على االعمار املادي وامنا تركز على تنمية املوارد البشرية العراقية الن املشكلة األساسية يف العراق ليست قلة املوارد وامنا

إدارة تلك املوارد.       ء
 ميكن للعراق ان يلعب دورا مهما يف االمن اإلقليمي من خالل العالقات اليت ميتلكها مع املتنافسني اإلقليميني مثل إيران والسعودية وكذلك ميكن ان 

يلعب دورا يف بناء اجلسور بني تركيا واالكراد يف سوريا.                                                                   ء
 هناك دعم من الدول الكربى للشركات لتعمل يف العراق وتستثمر فيه.                                                          ء

برونو اوبريت | السفري الفرنسي يف مجهورية العراق. ء
جوي هود | نائب السفري األمريكي يف مجهورية العراق. ء

رامون بليكوا | سفري االحتاد األورويب يف مجهورية العراق. ء
هيوا عثمان | كاتب وصحفي )مدير اجللسة(. ء

الجلسة الحادية عشرة      أمن العراق واقتصاده: رؤية الدول دائمة العضوية:ء

 مل ُيحقِّق النظام السياسي احلايل وتاِئر كافية يف ربط املجتمع الشاب مع القيادة، رغم اشراك جمموعة ضئيلة منهم مع النظام بيد اهنم مل
يتمكنوا من اصالح الثاين. ء

 من الصعب على القادة أن يتفهموا ما الذي حيصل للشباب يف الشارع فمجموعة منهم يكدحون لكسب لقمة العيش ومنهم من اندمج حتت لواء
املجاميع املسلحة لنفس السبب مما يشكل خطرا على البلد. ء

 ذهب أحد املتحاورين إىل أنَّ جتربة احلزب الدميقراطي جتربة فريدة بني املنظمات اجلماهريية من حيث قوة االميان داخل احلزب بضرورة
اشراك الشباب. ء

تعزيز نظام االبتعاث إلكساب الشاب خربة عاملية ورجوعه متسلحا باملعرفة واخلربة ليكون جزءاً من عملية البناء واالعمار. ء
 ماذا يريد الشباب: اخلدمات، والتعليم، وعند انعدام هذين املطلبني األساسني يتجه الشباب اىل احلقد على الطبقة السياسية او االخنراط يف

صفوف املجاميع املسلحة. ء
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ضرورة الَعَمل باقِتصاديات ما َبعَد احلروب. ء
تنظيم العالقة بني قوات اجليش واحلشد الشعيب بشكٍل إجيايب وُمتكاِمل، ووفق آليَّة ُمنتجة. ء

 أظَهَرت أزَمة داعش أنَّ الِعراق ُيشكِّل منطقة )ُمؤثرة( جداً يف دول اجلوار، فأي اهِتزاز أمين يف الِعراق جتد انِعكاساته يف الدول امُلجـــاورة، وعـليه
ال ُبدَّ من عِقد شراكات أمنية مَع دول اإلقليم وخلق جو التفاهم بينهم. ء

الضعف األمين يف السابق كان بسبب الفساد وسوء اإلدارة وكوادر مل حتصل على التدريب وضعف احلكومات املتعاقبة. ء
الفكر املتعصب ظاهرة عاملية فضال عن كونه خطراًا جسيما على مجيع القيم. ء

استفادت املجاميع االرهابية من قنوات التواصل االجتماعي وقنوات االتصاالت املتعددة وعلى اجلميع غلق هذه القنوات بوجه االرهـــابيني. ء
من الضروري ِدراَسة اأُلُسس اليت قاَم عليها الفكر املُتطرِّف وما ُيسِهم يف خلق بيئة إرهابية. ء

الت خارجية وصاَر بيئة مَلجاميع إرهابية. ء واِضح أنَّ ِقلَّة اخلَدمات وُفَرص الَعَمل فتَح الباب لتدخُّ
إحكام الَسيطرة على امَلناِفذ املالية ووساِئل التواُصل مُلحاَصَرة الِفكر اإلرهايب. ء

اسِتتباب األمن شريطة للِحفاظ على النسيج االجِتماعي للِعراقيني. ء
فتوى اجلهاد الكفائي للمرجعية حفظت العراق، وانتصرنا على فلول داعش، واآلن نطارد خالياهم النائمة. ء

بدأنا بتطوير املنظومة االستخباراتية وتفعيل الصناعات احلربية. ء
االنسحاب االمريكي من سوريا ليس مؤكداً، ولكن أي انسحاب سيؤثر سلبا على قوات سوريا الدميوقراطية. ء

يف سوريا هناك منافسة بني وإيران وروسيا، واالنسحاب االمريكي سوف يعزز املنافسة اإليرانية -الروسية. ء

املستشار فاحل الفياض | مستشار األمن الوطين العراقي. ء
األستاذ كرمي سنجاري | وزير داخلية إقليم كردستان العراق. ء

تويب دوج | بروفيسور يف كلية لندن للعلوم االقتصادية والسياسية.
لينا اخلطيب | مدير برنامج الشرق األوسط يف معهد تشاثام هاوس. ء

الفريق األول ركن عثمان الغامني | رئيس أركان اجليش العراقي.
ريناد منصور | )مدير اجللسة(. ء

الجلسة الثانية عشرة      أمن العراق الركن األساس لألمن اإلقليمي:ء
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لقــــاء القــــــــادة

األول اليــوم 

الثاني اليــوم 

 الشيخ قيس الخزعلي و السيد قوباد طالباني

الشيخ خميس الخنجر و النائب عدنان الزريف

L E A D E R S  M E E T I N G
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الشــيخ قيــس الخـزعلـــي :ء

 لقد جعل التغيري يف العراق بعد 2003 البلد مفتوحا بشكل كبري، وان التغيري الذي حصل بقوة السالح أدى اىل تداعيات كبرية منها حل
 مؤسسات الدولة العراقية مثل املؤسسة العسكرية من قبل الواليات املتحدة، وعندما اريد إعادة بناء تلك املؤسسة فقد حصلت اهتامات

بالتسيس والدمج. ء
 ُأقيم بناء النظام السياسي بعد 2003 على أساس املحاصصة الطائفية والسياسية مما جعل احلكومة العراقية حكومة ضعيفة ليس

لديها القدرة على اختاذ القرار. ء
لقد كان انتشار الفساد يف الفترة بعد 2003 األثر الكبري يف عدم استفادة العراق من وارداته. ء

 تأثر املجتمع العراقي بالطائفية السياسية مما أدى اىل ترسيخ الطائفية االجتماعية فيه وأدى ذلك اىل جر العراق اىل خماطر امنية
اقتربت أحيانا من احلرب االهلية ودفع العراقيون االف الشهداء نتيجة لذلك. ء

 مثلت املرحلة 2014-2018، مشروع داعش والذي كان يشكل خطرا متعدد االبعاد فهو مشروع يستهدف احلياة أي حياة كل العراقيني
 والبعد الثاين يستهدف الدولة من خالل اضعافها وتقسيمها, واهلدف الثالث افشال العملية السياسية وأخريا فانه يهدف اىل جعل املجتمع

العراقي جمتمعا متطرفا. ء
 مسألة تنظيم وجود القوات االمريكية يف العراق جيب ان خيضع لالتفاق القانوين والذي يأخذ بعني االعتبار رأي املؤسسة العسكرية

العراقية مبقدار ما حتتاجه من تدريب واستشاريني، وجيب ان يكون ذلك الوجود للمصلحة العراقية دون وجود أيَّة مصاحل أخرى. ء
ا جيب  التهديد العسكري لداعش قد زال وال توجد لدى التنظيم القدرة على احتالل مدن، ولكن اليزال التنظيم يشكل هتديداًا أمنيا، ِممَّ

ان يتعامل معه من خالل تقوية االستخبارات وإعادة انتشار القوات املسلحة مبا فيها احلشد الشعيب. ء
 إنَّ مسألة وجود قوات احلشد الشعيب منظمة بقانون وال داعي إلجياد تشريعات جديدة، وان بعض املمارسات اليت ميكن ان تصدر من
 بعض افراد احلشد يعود اىل عدم تطبيق ذلك القانون او اىل عدم اخذ احلشد الصورة املؤسساتية املطلوبة، وان وجود املرجعية الدينية

هو ضمان لعدم خروج احلشد عن اإلطار الرمسي، وطاملا ان احلشد ميثل جتربة ناجحة فانه من غري الصحيح التخلي عنه. ء
 األزمة يف العراق ليست أزمة شخوص وإنَّما هي أزمة تتعلق بطبيعة النظام، جتربة النظام الربملاين جيب أن ُيعاد تقييمها من قبل النخب

العراقية كوهنا أنتجت نظاما سياسيا ضعيفا وطائفيا. ء
 جيب أن تبذل اجلهود من أجل حتقيق املصاحلة املجتمعية يف العراق، فهناك العديد من املشكالت البينية داخل املكون الواحد فضاًل عن

املشاكل بني املكونات يف بعض املناطق واليت أنتجتها سيطرة تنظيم داعش اإلرهايب. ء
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الســيد قوبــاد طــالبــانـــي :ء

 هناك تغري كبري  يف الوضع السياسي الكوردستاين، فقد ارتفعت أصوات احلرية والتعبري عن الراي وبدأت املعارضة السياسية بالظهور،
وتغيُّر اخلارطة والفاعلني حيتاج إىل رصد علمي وتنبؤي. ء

 جيب ان يتم مناقشة مسألة احلكم يف العراق وكيفية جعله حكما رشيدا وعدم االكتفاء مبناقشة املشاكل السنية الشيعية الكردية،
فالناس تطالب بتوفري اخلدمات وحتسني ظروف املعيشة. ء

 البد من مالحظة جهوزية القوات العراقية فيما يتعلق مبسألة االنسحاب األمريكي من العراق، وجيب ان نالحظ هنا جتربة االنسحاب
 السابقة لألمريكان واليت أدت اىل تداعيات منها دخول داعش، فضال عن ذلك االخذ بنظر االعتبار مسألة املساعدة اليت قدمتها قوات

التحالف للعراقيني يف سبيل التخلص من داعش. ء
 البد من التأكيد على الرؤية او خارطة الطريق للحكومة, ألنه بال وجود رؤية ستتحول الوزارة اىل جمرد مكاسب سياسية تسعى اليها

الشخصيات للحصول على املال واملغامن األخرى. ء
 موازنة سنة 2019 تعد موازنة جيدة وأفضل من موازنات السنوات السابقة،  وهي أفضل من موازنة 2018 واليت كانت موازنة مساومات،

ونأمل ان تكون املوازنة عاماًل لبناء الثقة بني املركز واإلقليم. ء
 هناك حاجة اىل التعاون بني احلزبني الرئيسيني يف اإلقليم ونريد إطارا استراتيجيا جديدا مع رؤية جديدة القتصاد كردستان

والعراق.           ء
 التظاهر واإلضراب حق مكفول للجميع، املعلمون اضربوا يف كردستان بسبب تأخر الرواتب، ولكن من غري املقبول ان تتحول املظاهرات

اىل حرق مقرات األحزاب واملقرات احلكومية واالعتداء على مراكز االنتخابات. ء
 من املهم جدا تقوية االواصر االجتماعية بني املواطنني يف إقليم كردستان وبقية العراق، جيب ان يكون هناك تبادل للزيارات بني

الرياضيني والكتاب وغريهم، لالبتعاد عن حالة تسييس املجتمع. ء
 جيب تطوير العالقات التجارية بني كوردستان وبقية احناء العراق، فالتجار يف كردستان جيب أن ال يفكروا فقط يف السوق الكوردستانية

وامنا جيب عليهم االنفتاح على السوق العراقية لتعزيز التجارة الداخلية. ء
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الشــيخ خمـيـــس الخـنجـــر :ء

النــائـب عـدنـــان الـزرفــــي :ء

ضرورة التفريق يف سلوكيات امُلعارضة بني ُمعارضة احلكومة وُمعارضة الدولة. ء
فهم التجربة العراقية مُلمارسة الدميوقراطية تعين ُمشاركة كل القوى يف الَعَمل احلكومي. ء

رة ال يكتمل بإعاَدة الُبىن التحــتية، إنَّما حيتاج إىل استراتيـــجية جـــديدة تــــأخذ بنظر االعتبار  إعمار املناطق امُلحرَّ
ُمتطلَّبات ما بعَد التحرير. ء

رين إىل مناطق ُسكناهم َينبغي أن َيتزاَمن معه إعاَدة الِثقة بالَدولة، وتاليف آثار امُلشكالت الناجتة عن  إعاَدة الالجئني والنازحني وامُلهجَّ
النــــــــزوح. ء

اإلفراج عن امُلعتقلني جزء من سياسات إعاَدة االنِدماج الَوطين. ء
إخراج كل احلشود العسكرية عن امُلدن، لكي يشعر العاِئدون إىل مدهنم باألمن. ء

ضرورة ُمشاركة امُلجتمع لتحقيق األمن إىل جانب األجهزة الرمسية. ء
حتويل احلشد إىل منظومة وطنية ُمتكاملة. ء

ال ُبدَّ من رسم استراتيجية ُمتكاملة مُلواجهة الفساد، وال ُبدَّ من اإلفادة من جتارب العامل. ء

الَدعوة إىل َمبدأ الالَمركزية يف إداَرة الدولة، واالبِتعاد عن تكريس ُسلطة املركزية. ء
م للُمجتمع. ساهتا، والَعَمل على ُمحاَسبتها أو َدعمها، مِبقدار ما تقدِّ ُهناك حترُّكات جديَّة ورغبة قوية مُلراقَبة َعَمل احلكومة وأداء ُمؤسَّ
 َينَبغي أن تكون الَعَملية الِسياسية، فيما خيص إداَرة امُلحافظات، عملية ُمنضِبطة ومسؤولة، أمَّا اآلن فهي عملية غري ُمسيطر عليها من ذات

الُكتل الِسياسية املشاركة يف احلكومة. ء
احلكومة هي من َتقرِّر مصري وجود الُقوَّات األجنبية، وطبيعة التعامل َمَعها، وال ُيمكن للربملان حتديد ذلك. ء

 جيُب التفكري بشكٍل جدي واستراتيجي كبري بشأن وجود الُقوات األجنبية، وال َينَبغي الَعَجلة باختاذ قرار إخراج تلك القوات. فُهناك
خطورة يف هذه املرحلة، وحتديَّات ضخمة ُتواجه البالد. ء
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جلسة النجــف االشـــرف | حــوار األديـــــــان :ء

الدعوة إىل تدريس األسس الداعمة للحوار وقبول اآلخر يف عموم مراحل الدراسة، مع ضرورة تنقية املناهج القدمية. ء
ملَّا كان اإلرهاب ناتج عن خلل بنيوي، فكري واجتماعي، فال بد من التفكري مبواطن اخللل يف التراث والفكر الديين املعاصر. ء

فشل التنمية، وسوء إدارة التنوع، وانعدام مشروع للنهضة عوامل مشجعة لظهور اإلرهاب. ء
ل املزاج بني مكونات الشعب، بل ال بد من برامج تؤسس لوعي )يؤسس ملجتمع متحاور(. ء ال جتوز املراهنة على تعدُّ

 إعادة النظر بالرؤية اليت قسمت العراق على أساس املكونات، فال بد من دولة تقوم على أساس مدين، وعدم تكبيل الدولة باآلراء اليت
تزعم أهنا تعرب عن الدين باألطر القدمية. ء

ال بد من رسم استراتيجية مُلعاجلة )ما بعد داعش( على كل األصعدة. ء
العراق حباجة إىل مؤسسات مدنية جتمع رموز التنوع. ء

ضرورة اعتماد النسبية يف املعرفة املستفادة من النص الديين. ء
اإلبانة عن القيم اإلنسانية يف األديان، ألن القيم الدينية هي القيم السياسية. ء

على وسائل اإلعالم أن ُتراعي احلقيقة وتلتزم هبا. ء

مساحة السيد عز الدين احلكيم | أستاذ احلوزة العلمية يف النجف األشرف. ء
د. عبد اللطيف اهلميم | رئيس ديوان الوقف السين. ء

املطران شليمون وردوين | نائب البطريرك الكردينال مار لويس ساكو. ء
الشيخ ستار جبار حلو | رئيس طائفة الصابئة املندائيني يف العامل. ء

مساحة الشيخ الدكتور حممد مهدي التسخريي | رئيس مركز حوار األديان والثقافات اإليراين. ء
 )RCD(أ.د. عبد األمري كاظم زاهد | رئيس هيأة املستشارين يف مركز الرافدين للحوار             )مدير اجللسة(. ء


