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1- في منهجّية الحوار
املرتاكمة،  أزماته  بالعراق من  َتنهُض  البحث عن رؤية جامعة  الوطن املشرتك، والرغبة يف  الهمِّ  انطالقا من 
العراقية  الشخصيات  من  وثالثوَن شخصيًة  ثالٌث   )33( شاركت  الرشيد،  والُحكم  املواطنة  دولة  نحَو  به  ري  للسَّ
 وهادٍف، 

ٍ
الثاين، وطنٍّ ورصيح  من املسار 

ٍ
السياسية والدينية واألكاديمية، ومن قيادات املجتمع املدين1، يف حوار

نَتَجت عنه هذه الوثيقة. 
كتوبر 2018، وكانون األول/ وجرى الحوار على مدى سنتني، عْبَ أربعة مؤتمرات، ُعقدت بني ترشين األول/أ
ل يومني أو ثالثة أيام لكلِّ جولٍة من جوالت الحوار، وأُقيمت الجولة األخرية إلكرتونيًّا، بسبب  ديسمب 2020، بمعدَّ
األحوال الصحيَّة اليت فرضتها جائحة “كورونا”. وشارك الشباب العرايق يف هذا املسار، باالستماع إىل رأي ممثلني/

ات عنهم يف موضوعاِت الحوار. 
العراق،  يف  واملواطنة  الوطن  بناَء  تعرتُض  اليت  املشكالِت  وأبرَز  الحوار،  موضوعاِت  املشاركون/ات  د  وحدَّ
 مكتوبة ومناقشاٍت مستفيضة، ثمَّ وضعوا التوصيات 

ٍ
وأسهموا يف إثراء مضامينها، عْبَ مداخالٍت تمهيدية وأوراق

م فيه مركز رشاد للَحوكمة الثقافية2 خبته،  والسياسات املناسبة لها، لتحقيق التغيري املنشود، يف الوقت الذي قدَّ
سات عراقية رشيكة يف تنفيذ املرشوع3.   محايد، بالتعاون مع مؤسَّ

ٍ
ير على نحو ير التقار بإدارة الحوار وتحر

ير ثمار حوار املسار الثاين بني الشخصيَّات العراقية اليت شاركت فيه، من دون أن يلغي  إذن، يمثِّل هذا التقر
التباين الفكري والسيايس بينهم، فضال عن أنَّ هذه الوثيقة ال تسعى إىل الشموليَّة يف تحديد املسائل املُعاَلَجة، 
اقتىض  ببعض،  بعِضها  وتشاُبَك  الحوار  موضوعاِت  َب  تشعُّ بأنَّ  ذلك  عنها؛  حرصية  إجابات  تقديم  عي  تدَّ وال 
دة، ُوضعت لها توصيات سياسية ملعالجتها،  اعتماَد مقاربٍة شاملٍة يف التحليل، مع الرتكزي على موضوعات محدَّ
ا املوضوعات األخرى فجاءت توصيفا للسياق العام لهذا  تتَّصُل بمسائل املواطنة والتنمية والعدالة االجتماعية. أمَّ

 إضافية ملعالجته.   
ٍ
اإلصالح، وهو ما يحتاج إىل مساراِت حوار

2- في الســياق العراقي واإلصالحات البنيوية
بِشعاره “نريد  كتوبر 2019،  الثوري، منذ ترشين األول/أ الحراك االحتجاجي  أنَّ  الحوار  املشاركون/ات يف  يرى 
املستقبل، ويؤكِّد  التعامل معه بوصفه قاعدًة لإلصالح وبناء  العرايق، يقتيض  املشهد  ال الِفتا يف  ُيعدُّ تحوُّ وطنا”، 

رضورة مشاركة الشباب والشابات يف صناعة القرارات السياسية واالجتماعية. 
إطار  بسالم يف  ويعيش  اإلنسان وحقوَقه،  كرامَة  يحرتم  دي،  تعدُّ ديمقراطيٍّ   مدينٍّ 

ٍ
»عراق إىل:  الوصول  إنَّ 

 يتطلَّب التعاون بني األطراف املعنيَّة 
ٍ
، بل هو الزتاُم مسار

ٍ
دولة املواطنة الحاضنة للتنوُّع«4، ليس مجرََّد مطلب

ة: الهيئات الحكومية والسياسية، واملجتمع املدين بُقَواه الشبابية والنسائية والثقافية واألكاديمية واإلعالمية،  كافَّ
ومرجعياته الروحية، والقوى االقتصادية؛ بالتعاون مع الهيئات والجمعيات واملنظمات الدولية. 

إنَّ هذا املسار يقتيض تجديد الثقة والعقد االجتماعي بني العراقيني أنفسهم من جانب، وبينهم وبني الدولة 
من جانب آخر، وتحقيق ُحزمٍة من اإلصالحات البنيويَّة يف النظام، ويف آليات الحكم وممارسته، ويف السياسات 
العامة، وبْسط الدولة سيادَتها وسلطتها على كامل أراضيها، وعلى عالقاتها اإلقليمية والدولية، على النحو اآليت:  

ير الكامل: الئحة املشاركني واملشاركات يف الحوارات 1  راجع: امللحق األول يف التقر
لة يف لبنان بوصفها منظمة غري حكومية، 2  ع والتضامن والكرامة اإلنسانية، املسجَّ سة أديان للتنوُّ ٌع ملؤسَّ

ِ
مركز رشاد للحوكمة الثقافية تاب

ى الربح.  مستقلة، ال تتوخَّ
سات العراقية الرشيكة: كريس اليونسكو يف جامعة الكوفة لتطوير دراسات الحوار بني األديان يف العامل اإلسالمي، وجمعيَّة 3  ِمن تلك املؤسَّ

سة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية. األمل العراقية، ومؤسَّ
ع يف مؤّسسة أديان، 4  مها معهد املواطنة وإدارة التنوُّ نات، نظَّ خالصة ورشة حوار مع مجموعة من الشباب العرايق من مختلف املناطق واملكوِّ

بالرشاكة مع كريس اليونسكو يف جامعة الكوفة لتطوير دراسات الحوار بني األديان يف العامل اإلسالمي.  



املسائل غري املحسومة 	  أو  االلتباسات  ية، وتحقيق اإلصالحات اليت تعالج  الدستور سات  املؤسَّ بناء  استكمال 
دية وضمان حقوق األقليات  يف الدستور، كاملزج بني نظام الحكم االتحادي والنظام الالمركزي، وإدارة التعدُّ

ومشاركتهم الفاعلة، فضال عن إنجاز ملف املناطق املتنازع عليها.
لبناء 	  النجاح يف مواجهة اإلرهاب،  الداخلي والخارجي، واالستفادة من  املستوَيني  الدولة على  يز سيادة  تعز

الناجزة،  الدولة  سيادَة  يؤكِّد  بما  ووحدَته،  الوطن  مناعَة  ُتعزِّز  متكاملة،  ودفاعيَّة  أمنيَّة  عراقية  إسرتاتيجية 
وُحْسَن االنتظام العام تحت سقف القانون، وتغليب املصلحة الوطنية العليا على أيَّة مصلحة خارجية، أو 

فئوية داخلية. 
مفهوم 	  تطوير  يقتيض  ما  وهو  سواء،  حدٍّ  على  واملجتمع  الدولة  مفاصل  إىل  ترسَّب  الذي  الفساد  محاربة 

استقاللية  يز  وتعز واملحاسبة،  والرقابة  الشفافية  يز  وتعز اإللكرتونية،  الحكومة  واستخدام  املدنية،  الخدمة 
القضاء، وتعميم ثقافة القانون وهيبته واحرتامه.  

الرئيسة، 	  للقضايا  االنتخابية، ووضع سياسات وطنية شاملة  واألنظمة  القوانني  يع  القوانني ومشار تفعيل 
ن للسلطة.

ِ
يز دور املجتمع املدين، ُوصوال إىل ترسيخ الوعي الديمقراطي وتحقيق التداول املر وتعز

تطوير إسرتاتيجية اقتصادية واجتماعية، ُتحرِّر العراق من االعتماد شبه الحرصي على عائدات النَّفط، وتنقله 	 
والتنمية  االجتماعية  العدالة  ق  وُتحقِّ كورونا،  جائحة  تداعيات  وتواجه  اإلنتاجي،  إىل  يعي  الرَّ االقتصاد  من 

املستدامة.  

3- في التوصيات السياســاتية المقترحة
أ( الُهوّيــة الوطنّية وثقافة التعّددية 

ا يرتبط بها من  منَح املتحاورون/ات هذه املسألة مساحة واسعة يف نقاشاتهم، ووضعوا خمس توصيات، فضال عمَّ
سياسات تنفيذية؛ ابتغاء الوصول إىل:

 وطنٍّ متكامل، يحفظ  	
ٍ
ة، يف ضمن مرشوع بأنواعها كافَّ الفرعية  يز هوية وطنية عراقيَّة جامعة للهويات  تعز

عة، ويضمن االحرتام الدستوري والقانوين والثقايف للهويات الفرعية. للعراق وحدته املتنوِّ
الحواري  	 بالسلوك  والتمرُّس  والدين،  املعتقد  يَّة  بحر والتمتُّع  الرأي،  يف  االختالف  يف  اآلخرين  حقِّ  احرتام 

ك بِقَيمه.  والتمسُّ
تمكني “األقليَّات” من االستفادة من التميزي اإليجايب، لضمان مشاركتها الفاعلة يف الحياة العامة.  	
يز السلم املجتمعي.  	 ب والعنف، وتعز  على ظاهريت التعصُّ

ِ
القضاء املتدرِّج

احتواء خطابات الكراهية، ووضع حدٍّ لها.  	

ب( المواطنــة الفاعلة والحاضنة للتنّوع
يز املواطنة، ليس على مستوى الوعي الوطن  ترتكز خريطة طريق بناء املواطنة والُحكم الرشيد يف العراق على تعز
ة. ولهذا  قان مشاركة بنَّاءة للجميع يف الحياة العامَّ فحسب، بل على مستَوَي الفعل والتفاعل أيضا، اللَذْين يحقِّ

وضع املتحاورون/ات ستَّ توصيات سياساتية أخرى، تسعى للوصول إىل:

يَّة الرأي  	 د انتماءاتهم الدينيَّة واالجتماعيَّة والسياسيَّة والثقافيَّة، وضمان حر املساواة بني املواطنني، على تعدُّ
والتعبري واالحتجاج.  

ة وتحقيقها، من خالل  	 العامَّ املحاسبة وتطوير السياسات  الشفافيَّة يف عمل املؤسسات الحكومية، لتفعيل 
ة. سات العامَّ منارصة املجتمع املدين لها، والرشاكة مع املؤسَّ



يز فرص التغيري الذي يطمحون إليه. 	 املشاركة الفاعلة للشباب يف الحياة السياسيَّة، وتعز
تحسني األوضاع الثقافيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة للمرأة، لتحقيق املساواة والعدالة القائمتني  	

أشكال  كلِّ  والسالم، ومواجهة  األمن  وبناء  القرار  يادة مشاركتها يف مواقع صنع  وز االجتماعي،  النوع  على 
التميزي.

إنصاف األقليَّات اليت ُمنحت مقاعد “الكوتا”، عْبَ تطوير النظام االنتخايب، ليك تتمكَّن من التمثيل الفعلي  	
يف هذه املقاعد.

عات  	 النَّ ل  لَتغوُّ ي  والتصدِّ الجميع،  بالتساوي على  وتطبيقها  إىل نصوصه،  واالحتكام  القانون  يز سيادة  تعز
ية. العشائر

ج( المصالحة والعدالة االنتقالية
ق املصالحة  ، يحقِّ

ٍ
 شامل

ٍ
يحتاج املجتمع العرايق -الذي عاىن العنَف والرصاعاِت واالقتتاَل الداخلي- إىل مسار

ثورة  الذين سقطوا يف  القتلى والجرحى  أيضا مئات  املسار  االنتقالية. ويجب أن يشمل هذا  املجتمعية والعدالة 
كتوبر، وآالف املغيَّبني بسبب االقتتال األهلي والعنف الطائفي بعد سنة 2003. من هنا، ُتويص خريطُة  ترشين/أ

الطريق هذه بأربع توصيات مع سياسات تنفيذية ترتبط بها، للوصول إىل:

ة، عب تحقيق العدالة االنتقالية للجميع وترميم النسيج االجتماعي، لتحقيق  	 إعادة بناء الثقة بني العراقيني كافَّ
ْلم واالستقرار األهليَّني، والوصول إىل االستقرار السيايس. السِّ

عودة العوائل النازحة، وإعادة توطينها يف مجتمعاتها املحليَّة، وتخفيف التوتُّر عنها، وتجنُّب حدوث التغيريات  	
دي. الديموغرافية يف املدن العراقيَّة، بما يحفظ النسيج املجتمعي العرايق التعدُّ

دمج ما ُيعَرف بـ»عوائل داعش« وأطفالها يف النسيج املجتمعي العرايق، بعد إعادة تأهيلهم وتنقية ذاكرتهم،  	
 قانوينٍّ قضايئٍّ عادل.

ٍ
بما يعزِّز هويَّة املواطنة وخيار املصالحة، بمسار

زهم  	 م يف إعادة الوصل بني املقيمني العراقيني واملغرتبني، وُيحفِّ
ِ
الحدِّ من هجرة الكفاءات العراقية، بما ُيسه

ة. إىل االستثمار يف العراق ودعمه على الصُعد كافَّ

د( التنمية الشــاملة والمستدامة
ة، فوضعوا لها خمَس  ٌب؛ لذا ركَّز املتحاورون/ات فيها على خمسة عنوانات ُمِلحَّ التنميُة موضوٌع واسٌع ومتشعِّ

توصياٍت وسياساٍت تنفيذية، ابتغاء الوصول إىل:

الرتبوي،  	 للجهاز  الِقيميَّة  العنارص  بناء  وإعادة  التعليمية،  سات  واملؤسَّ املدارس  لجميع  التحتية  البنية  تأهيل 
للقضاء على اأُلميَّة ونجاح العملية الرتبوية.

َتبنِّ املعايري املهنية الفاعلة يف تطوير التعليم العايل، وتحسني جودته، ورْبِطه بسوق العمل. 	
ة،  	 كافَّ للمواطنني  والشـاملة  املتكاملـة  والتأهيلية  والعالجية  الوقائية  الصحية  الخدمات  بمسـتوى  االرتقاء 

لَخْلق مجتمع ُمعاًف جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.
ة النفسية عب تقديم خدمات عالية الجودة، وتأهيل كوادر قادرة على االستجابة الرسيعة يف كلِّ  	 يز الصحَّ تعز

أنحاء البالد.
واملوارد  	 العامة  ة  الصحَّ على  والحفاظ  ومعالجتها،  بها  لحقت  اليت  األرضار  بإزالة  وتحسينها  البيئة  حماية 

ع اإلحيايئ والطبيعي، بما يضمن التنمية املستدامة.  الطبيعية والتنوُّ


