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تحديات العراق في االقتصاد والسياسة الخارجيّة :حوار الجيل القادم
شباط/فبراير2013
لقد أ ّدت الحرب األهليّة السوريّة واالنتقاالت المتعرّجة في مصر والبالد األخرى في خالل السنيتن المنصرمتين إلى
توجيه االنتباه اإلعالمي إليها وبعيدًا عن العراق .بيد ّ
أن العراق يمرّ اآلن بمرحلة حاسمة من التنمية السياسيّة
واالقتصاديّة وتنمو إمكانياته كعمود فقري للمنطقة وينمو إلى جنبها غموض محلّي عظيم وانقسامات كبيرة وعمليّة
بحث ذاتيّة لمعرفة الوجهة التي يسير نحوها البلد.
فماذا يمكن للعراق أن يفعل كي يحوّ ل تنوّ عه الداخلي من عائق إلى ميزة في السياسة الخارجيّة؟ وهل سيستمرّ
االقتصاد في اعتماده على النفط وحسب أو سيجد العراقيون وسيلة إلنشاء قطاع
خاص أكثر حيويّة ال يقع ضحيّة لعنة الثروة النفطيّة؟ إلي أين يتّجه العراق
كوطن وماذا يمكن للجيل القادم من القادة العراقيين أن يفعل لبناء الجسور بين
"كلّما نتكلّم عن العراق نتكلّم عن
االنقسامات اإلقليميّة والطائفيّة؟
الماضي وع ّمن نلوم على مشاكلنا

عقد مركز هولينغز حوار الجيل القادم تحت عنوان تحديات العراق في االقتصاد
والسياسة الخارجيّة لم ّدة ثالثة أيام في اسطنبول بهدف اإلجابة على ههه األسللة

وغيرها .فجمع فريقًا شابًا من العاملين في مجال التنمية ومن طالبي العلم
والصحافيين وأعضاء المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين والمتعهدين من
العراق والواليات المتحدة وتركيا والمنطقة ككلّ  .وش ّكل الحوار فرصة نادرة
للعراقيين اآلتين من المناطق والمجتمعات العراقية المختلفة لمشاركة أفكارهم
وتجاربهم مع بعضهم ومع زمالئهم األميركيين.

الحال ّية .ال أريد أن أسمع هذه األحاديث
القديمة أو أن أهدد باالنقسام إن لم
حوارا
يتحسن الوضع إذ لن يكون ذلك
ً
ّ
للجيل القادم ".مشارك عراقي

بينما ال يستطيع هها الموجز الحواري نقل النقاشات بأكملها إلى القراء – بكلّ ما فيها من مشاعر ونزاعات وإلهام
وإنتاجيّة – يمكنه أن يق ّدم عددًا من النقاط البارزة في الحوار:
تفاعلي
 تحسّنت صورة العراق الدولية بسرعة أبطأ من تطوّ ر البلد الفعلي .وح ّدد المشاركون في خالل تمرين
ّ
تطوّ ر العراق والتحديات المستمرّة واإلصالحات الممكنة .يمكن مراجعة النتائج المفاجلة في الجدول (صفحة
)6
 ينتج العراق سياسات خارجيّة متعددة غالبًا ما تتعارض أهدافها .فإذا وحّ د العراق سياسته الخارجيّة يصبح
قوّ ةً إقليميّة ال يستهان بها.
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 أصبحت سياسات العراق أكثر واقعيّة في السنتين المنصرمتين .غير ّ
أن تحديد ههه الواقعيّة يبقى أسهل على
المستوى المحلي في مناطق العراق من على المستوى الوطني.
 يصعب تصوّ ر كيف يمكن للعراق أن يتخلّص من اعتماده على النفط .لكن تستطيع التدابير القانونيّة والبانية
للقدرات أن تستخدم الثروة النفطيّة بهدف تعزيز التنمية االجتماعيّة واالقتصاديّة بشكل أفضل.
سياسات خارجيّة متنازعة
هل يمتلك العراق سياسة خارجيّة؟ لقد قاد هها السؤال ضمنيًا نحو الكثير من نقاشات الحوار المتعلّقة بعالقات العراق
مع الدول المجاورة له ومع الشرق األوسط ككلّ والواليات المتحدةّ .
وإن العراق في النهاية بل ٌد يحوي انقسامات
إقليميّة وسياسيّة ومؤسساتيّة واضحة تؤ ّدي مصالحها إلى تقويض السعي إلى سياسة خارجيّة متماسكة .وبينما يعطي
معظم المراقبون المثل األوّ ل عن ههه االنقسامات تلك بين بغداد وحكومة إقليم كردستان ،كشفت النقاشات في خالل
الحوار عن معضالت معروفة بدرجة أقلّ في سياسة العراق الخارجيّة .ويفترض مبدئيًا أن يضع مكتب رئيس
الوزراء سياسة العراق الخارجيّة بالتنسيق مع الوزارات الرئيسة مثل وزارات الدفاع والتجارة والشؤون الخارجيّة
ومجلس األمن الوطني .ولكن في الواقع ،قد تتسبّب االنقسامات في وزارات بغداد باإلحباط لصنّاع السياسة الخارجيّة
أكثر من الصراعات بين المالكي والبرزاني.
وأشار بعض المشاركين إلى ّ
أن الدول المجاورة مثل تركيا وإيران تسمح لمناطق العراق بالسعي وراء سياسات
ّ
ً
خارجيّة خاصة بها .وذكر مشار ٌ
ك عالقات تركيا مع حكومة إقليم كردستان قائال" :طالما يشعر الشمال بأنه يمتلك
ً
حافزا للتوصّ ل إلى حلّ مع الحكومة المركزيّة ".وأشار مشارك آخر إلى ّ
أن
طريقًا للتصدير من خالل تركيا ،لن يجد
أن تأثير طهران "هو أكثر انتشارً ا وأكثر ذكا ًء وأكثر تعقيدًاّ ".
تركيا قد تكون أكبر شريك تجاري للعراق غير ّ
لكن
عددًا من المشاركين العراقيين ا ّدعى ّ
أن تأثير إيران مبالغ فيه" "إيران ضعيفة بح ّد ذاتها ومقسّمة وتحتاج إلى العراق
للتحايل على العقوبات ".غير ّ
أن هها الوضع قد يتغيّر إذا سقط نظام األسد في سوريا وبالتالي ضاعفت إيران رهانها
على العراق.
وقد ال تكون إيران هي المشكلة األكبر التي يواجهها العراق في تشكيل سياسة خارجيّة موحّ دة وأكثر استقالليّة .فمن
ضمن اللحظات المفاجلة في الحوار كانت لحظة اكتشاف توتّر متزايد بين العراق وقطر .لقد سلّحت الدوحة بعدائيّة
الميليشيات السنيّة في سوريا وتطلعت إلى السنّة الساخطين في العراق .وبالفعل ،قد يكون العنف الهي اندلع
والمظاهرات التي حصلت مؤخرًا في األنبار (وهي محافظة أغلبيّة سكانها من السنّة وتجاور سوريا) قد ولّد تقاربًا بين
العراق واألردن والمملكة العربيّة السعوديّة .وفي األسبوع الهي انعقد فيه الحوار ،نظّمت نقاشات في العراق والمملكة
العربيّة السعوديّة حول استرجاع الرحالت الجويّة السعوديّة إلى بغداد وإعادة المملكة سفيرها إلى بغداد.
وبالرغم من ّ
أن تنوّ ع العراق الداخلي والبالد المجاورة له قد حوّلت مسعى بغداد إلى تشكيل سياسة خارجيّة موحّ دة إلى
ّ
مه ّمة صعبة ،حقق البلد بعض التق ّدمات الدبلوماسية البارزة .فتصرّ فت بغداد بحهر شديد في خالل األزمة السوريّة
وقادت بنجاح اجتماعًا منتجً ا لجامعة الدول العربيّة في العام  2102محاولةً بهلك تحسين صورتها الدبلوماسيّة في
المنطقة .ولكن في الوقت عينه ،أقرّ المشاركون في الحوار ّ
أن مجال التحسين والتفكير المبتكر واس ٌع جدًا.
ال تزال العالقات الثنائيّة بين العراق من جهة وعدد من بالد المنطقة من جهة أخرى شائكة ويأتي إصالح ههه
العالقات قبل تحوّ ل العراق إلى محور للطاقة في المنطقة .واقترح بعض المشاركين في المقابل إمكانيّة استخدام
العراق لمخزونه النفطي الحالي ولواردات النفط الحاليّة بشكل أكثر استراتيجيّة في المنطقة بهدف تحسين عالقاته مع
الدول الرئيسة .هها ما حدث مؤخرًا مع األردن .واقترح مشار ٌ
ك أن يتصرّف العراق بشكل مماثل مع مصر لمساعدة
ههه األخيرة في مواجة أزمتها االقتصاديّة .لكن ظهرت بعض الشكوك بشأن هها االقتراح وسأل أحد المشاركين" :ماذا
يمكن لمصر أن تمنح العراق؟" أتت إحدى اإلجابات على الشكل التالي :يمتلك اإلخوان المسلمون تأثيرًا هائالً على
2

السنّة ومن بينهم سنّة العراق .وبينما تبقى إمكانيّة تطبيق هها االقتراح غير خاضعة لالختبار ،يشير االقتراح إلى ّ
أن
العراق يستطيع أن يتحوّ ل إلى قوّة إقليميّة ال يستهان بها إذا وحّد سياسته الخارجيّة .وفي هها الصدد ،يمكن تحويل
التنوّ ع الهي يتمتّع به العراق من عائق إلى ميزة ،كما يمكن استخدام المجتمعات العراقيّة لتحسين العالقات الثنائيّة مع
بالد في الشرق األوسط.

توزيع الطوائف واإلثنيات
األقليّة

األغلبيّة

يزيديون

عرب سنّة

تركمان

أكراد سنّة

إيرانيون
مسيحيون
مندائيون
يهود

عرب شيعة
عرب سنّة
وأكراد سنّة
عرب سنّة
وعرب شيعة

وت ّمت مناقشة دور الواليات المتحدة في خالل الحوار لكن أتت
التبادالت الكالميّة في هها الصدد على مستوى أعلى من التحّ دي
ومن تحفيز الفكر في أثناء النقاش حول السياسة الخارجيّة .وقال
مشارك أميركي" :قولوا لنا ماذا تريدون من الواليات المتحدة في
السنوات القادمة ".غير ّ
أن طلبه هها ولّد إجابات صريحة ومليلة
باالنفعال من جهة بعض عراقيين الهين عبّروا عن أنزعاج شديد
عراقي إلى ّ
أن المسؤولين
حول وضع العالقات الثنائيّة .وأشار
ّ
واإلعالم وقسم الشعب المتعلّم في الواليات المتحدة يرون العراق
كبلد طائفي ال محال مما يسهّل فصل الواليات المتحدة نفسها عن
العراق في المستقبل .وأشادت عراقيّة بالتبادالت الثقافيّة
والتربويّة التي ترعاها الواليات المتحدة في العراق لكنّها أشارت
أيضً ا إلى ّ
أن االنتخابات األميركيّة للعام  2112ش ّكلت صدمة
ّ
كبيرة للشعب العراقي .إذ ولد غياب االنتباه إلى العراق في خالل
الحملة االنتخابيّة مخاوف من التخلّي في العراق ال تزال حيّة
حتى اليوم .ث ّم اقترحت أن يف ّكر صانعوا القرار والسياسيّون
األميركيون بتع ّمق أكثر في كيفيّة تأثير الرسائل الموجّ هة إلى
الشعب األميركي على العراقيين الهين يتابعون هم أيضً ا أخبار
الواليات المتحدة.

خريطة العراق .هل تنظر الواليات المتحدة إلى العراق من خالل نظّارات
الطائفيّة؟

بحثًا عن عق ٍد اجتماعي
هل يمكن للعراق أن يكون أكثر من مجموع أقسامه؟ لم تكن اإلجابة على هها
السؤال بمه ّمة سهلة في أعقاب النزاع األهلي الهي اندلع بش ّدة بين العامين
 2116و 2112والهي ال يزال يؤثر كثيرًا على المجتمعات العراقيّة كلّها
ومن ضمنها الشباب ( 01في المائة من السكان ما دون ّ
سن الـ .)01ويسجّ ل
الزواج ما بين الطوائف نسبةً قليلة للغاية إذ يتزوّ ج  11في المائة من الشيعة
والسنة واألكراد اليوم من ضمن مجتمعاتهم .وقد عقد حوار الجيل القادم بعد
حصول مظاهرات في محافظة األنبار ولّدت أزمة سياسيّة واحتلت المرتبة
األولى في األخبار العراقيّة .وبهل المشاركون في الحوار جهدًا جهيدًا كي
يههبوا إلى ما بعد التحليل البسيط لمشاكل العراق االجتماعيّة وق ّدموا عددًا
من االقتراحات لمعالجة ههه المشاكل.
وقد يكون الدستور العراقي إحدى الوسائل األساسيّة في ههه العمليّة إذ دعم
 21في المائة تقريبًا من الناخبين النص الدستوريّ ولكن ،كما وضّ ح أحد
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"غال ًبا ما نتكلّم على المستوى اإلقليمي بيد
أنّ السياسة في الشرق األوسط قد باتت
أكثر محلية اليوم .إنّ السياسة المصر ّية
والتونس ّية والليب ّية جميعها محلية بشدّ ة .ال
يختلف العراق عن ذلك ".مشارك أميركي
"إنّ السياسة في العراق أكثر واقع ّية اليوم
لكن في ما بيننا وعلى المستوى المحلي".
مشارك عراقي

المشاركين ،لم يتمتّع العديد من الناخبين بفرصة قراءة النصّ بأكمله لفهم آثاره على أرض الواقع .وينصّ الدستور
على قوانين تطال مجموعة من المسائل المه ّمة – سلطات األقاليم ،والقوانين االنتخابيّة واألحزاب ،والسلطة القضائيّة،
والثروة النفطيّة ،واالقتصاد السياسي األكبر – لكن تتخلّله التعارضات والغموض مما يجعل العديد من بنوده عرضةً
للتفسير .وتخطّى الدستور في شكله الحالي فترة فائدته ،ال بل أنّه يولّد األزمات أكثر مما يحلّها .ويضرب المثل عادةً
في هها السياق باألزمات حول النفط بين حكومة إقليم كردستان وبغداد واألزمات بين السلطات اإلقليميّة والسلطات
الفديراليّة غير ّ
أن بعض األزمات األخرى المعروفة بدرجة أقلّ لها ترتّبات على المستوى نفسه .فعلى سبيل المثال
ّ
ينصّ النظام االنتخابي العراقي على ّ
أن المواطنين في المحافظات ينتخبون لوائح حزبيّة عوضً ا عن مرشحين أفراد.
هها يعني ّ
أن الشعب تمثّله أحزاب ونادرًا ما يعرف الناس من هو ممثلهم في البرلمان .ويسمح هها النظام للنواب بتناقل
المسؤوليّة في ما يخصّ المسائل التي تمسّ بالمواطنين وبتجنّب المسائلة .غير ّ
أن تعديل الدستور لن يكون مه ّمة سهلة
فكما قال مشارك عراقي" :يخاف الجميع أن يتكبّدوا خسارةً ما في خالل عمليّة التعديل إذا ت ّمت".
اقترح المشاركون في الحوار أيضً ا عددًا من اإلصالحات األخرى :اتّفق المشاركون في خالل اجتماع جانبي حول
بناء القدرات ّ
أن النقابات والجمعيات المهنيّة في العراق (األطباء واألساتهة والمهندسون والع ّمال والمحاميون) هي
وسيلة ممتازة لمواجهة مشاكل التنمية السياسيّة واالقتصاديّة في العراق .فال يت ّم استخدام الجمعيات المهنيّة بما فيه
الكفاية -ال بل يفاجئ هها االستخدام القليل -في هها الصدد عل ًما ّ
أن العديد من العراقيين متعلّقون تعلقًا شديدًا بهويّتهم
المهنيّة .ويستطيع هها التعلّق أن يتخطّى الحدود اإلثنيّة والطائفيّة وأن ينقل المبادرات المنتشرة في جميع أنحاء البلد
والمتعلّقة ببناء القدرات وبالتنمية .ويتوافق هها االقتراح مع المالحظة التي قام بها أحد المشاركين وهي أنّه لم يبق
سوى فسحة ضيّقة جدًا للتكنوقراطيين في العديد من أنظمة العراق البيروقراطيّة .وقد تش ّكل الجمعيات المهنيّة وسيلةً
جيّدة لدفع المسؤولين الحكوميين إلى تبديل "السياسيين" بـ"التكنوقراطيين".
في ظالل النفط
يعتبر التصريح ّ
بإن اقتصاد العراق يعتمد على النفط تصريحً ا مكبوحً ا إذ يش ّكل النفط أكثر من  61في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي و 11في المائة من عائدات الحكومة و 11في المائة من الصادرات ،مما يجعل النفط نعمة ولعنة في
اآلن عينه .ولكن ،إذا نظرنا من الناحية اإليجابيّة نرى ّ
أن الحكومة تستفيد من
مخزون عائدات آمن ومن مورد ال تتمتّع سوى القليل من الدول الخارجة من
النزاع بإمكانيّة الوصول إليه .أ ّما إذا نظرنا من الناحية السلبيّة فنرى ّ
أن القطاع
ّ
وأن بعض
الزراعي في تراجع (استيراد المحاصيل أرخص من زراعتها)
المناطق في العراق تعاني من التدهور البيلي الكبير (تسرّ ب النفط على اليابسة
من أنابيب النفط أو من الصهاريج) كما ّ
أن هياكل المحسوبيّة تفيض بالنقد.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تولّد سهولة الوصول إلى العائدات سوى حوافز قليلة لتنمية
قطاع خاص قويّ ومتنوّ ع يههب إلى ما بعد البترول.
وناقش المشاركون في خالل الحوار العوائق التي يفرضها قطاع عام يدعمه
النفط على القطاع الخاص .فيتواجد أكثر من ثلث اليد العاملة في القطاع العام
(وهي نسبة مثيلة لتلك المسجّ لة في خالل حكم ص ّدام حسين) ،مما يولّد الهمود
رندا سليم ،رئيسة الحوار تن ّظم االجتماعات الجانب ّية البيروقراطي وال يشجّ ع الشباب العراقي إلى دخول القطاع الخاص .وق ّدم
المشاركون اقتراحات عديدة لمعالجة انعدام التوازن هها ،ومنها :تقليص رواتب
المناصب العامة من أجل زيادة االهتمام بال قطاع الخاص؛ وتعديل قوانين العمل لمساعدة الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم؛ وتأسيس شبكة ضمان اجتماعي تموّلها الدولة لمنفعة القطاع الخاص.
واستند أحد المشاركين على مثال المدن في حكومة إقليم كردستان ففسّر ّ
أن "أهداف التنمية السياسيّة واالقتصاديّة
تتعارض على ما يبدو ".ف ّ
إن إربيل ،وهي العاصمة اإلقليميّة ،غنيّة لكنها تميل نحو السياسة االستبداديّة .أ ّما السليمانيّة،
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فاقتصادها في مرحلة متأخرة بينما تصبح سياستها أكثر ديمقراطية ومجتمعها المدني أكثر قوّة .وفي الوقت عينه ،لقد
ولّدت وفرة العائدات الحكوميّة الموحّ دة في إربيل فرصً ا معيّنة للقطاع الخاص إذ ير ّكز السياسيون في المدينة اآلن
على عقود نفط تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات كما أنّهم يتبعون سياسة عدم التدخل بشكل أكبر في ما يخصّ الشركات
الصغيرة التي كانت في ما مضى رهن الرسوم الرسميّة وغير الرسميّة ،ورهن الضرائب التي يفرضها المسؤولون
الحكوميون.
وفي النهاية ،علّق المشاركون على التخلّف في تنمية البنى التحديّة الداخليّة في العراق ،ال سيما شبكة الطرقات
والسكك الحديديّة .وولّد الموضوع نقا ًشا مثيرً ا لالهتمام حول وجهة العراق كوطن .وكما قال أحد المشاركين ،غالبًا ما
ترتبط مختلف المجتمعات العراقيّة على مستوى يتجاوز الحدود الوطنية أكثر من على المستوى الوطني .فال يمتلك
العراقيون العرب في الوسط والجنوب إالّ فرصً ا قليلة ليشهدوا بنفسهم الحيويّة االقتصاديّة في إربيل في الشمال.
وأيضً ا ،نادرً ا ما يههب سكان إربيل إلى بغداد حيث يمكنهم أن يزوروا البرلمان العراقي الهي ،وبالرغم من جميع
شوائبه ،يبقى أكثر احتدادًا وحيويّة في السياسة من برلمانهم .ويمكن القول كما ّ
لخص أحد العراقيين الوضع" :ال يمكن
بناء هويّة وطنيّة من دون إمكانيّة التنقّل".
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العراق :معطيات أساسيّة للعام 3102
تط ّورات إيجابيّة

تحديات مستم ّرة

إصالحات ممكنة

في السياسة الخارجيّة
يولّد موقع العراق الجغرافي
باإلضافة إلى موارده االقتصاديّة
وتنوّعه الداخلي ،إمكانيّة لتنمية
عالقات أفضل مع البالد المجاورة

تأثير العوامل الخارجيّة وقدرتها
على النقض (إيران على سبيل
المثال)

المزيد من المشاركة في المبادرات
المتعددة األطراف

لم تعد السياسة الخارجيّة تعتمد
على الهويّة بل على الواقعيّة كما
في حال العالقات بين تركيا
وحكومة إقليم كردستان

غياب سياسة خارجيّة متماسكة –
تعتمد المناطق والوزارات
واألحزاب سياسات تعويضيّة وغير
متناسقة في العالقات الخارجيّة

استخدام الموجودات االقتصاديّة لتحسين
العالقات مع الدول األساسيّة وتعزيز
الدور اإلقليمي

في االقتصاد
ازداد الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
من  386دوالر أميركي في العام
 3006إلى  6578دوالر أميركي
في العام 3022

"لعنة الموارد" :غياب الحوافز
لتنويع االقتصاد

يؤدي االرتفاع الهائل في
صادرات النفط إلى مستويات
قياسيّة من اإليرادات – 80-57
مليار دوالر أميركي أي  00في
المائة من الواردات الحكوميّة

تدعم واردات النفط المتزايدة
المحسوبيّة في السياسة

تؤدي زيادة األمن في الشمال إلى
ارتفاع االستثمار

تش ّكل المسائل األمنيّة جنوب حكومة
إقليم كردستان رادعًا للشركات
الدولية
النفخ في القطاع العام ،ال سيما على
حساب الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم

قطاع زراعي ضعيف وتدهور بيلي
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تعزيز التنمية في المراحل األدنى –
تحفيز إنتاج النفط المكرّر ً
بدال من
صادرات النفط الخام

تعزيز شبكات ضمان اجتماعي تموّلها
الدولة

العراق :معطيات أساسيّة للعام ( 3102تابع)
تط ّورات إيجابيّة

تحديات مستم ّرة

إصالحات ممكنة

في السياسة
وجود مجالس محليّة ومجتمع مدني
متنامي

السياسيّون على استعداد أكبر إلى
التوسل مباشرةً باألكثريّة
تبدأ الواقعيّة تنتصر على الطائفيّة
– تش ّكل األحزاب السياسيّة
تحالفات ما بين الطوائف

ال تزال المجالس المحليّة متخلفة في
مجموعة المهارات التي تمتلكها
والتطبيق الهي تقوم به

وجود هوّة بين النخبة السياسيّة
وعامة الشعب

تعزيز تثبيت مناصب التكنوقراطيين
وحمايتهم من التغيرات التعيينية الناتجة
عن الطائفيّة والسياسة

تعديل النظام االقتراعي استنادًا إلى
دوائر انتخابيّة أصغر

ال تزال الواقعيّة السياسيّة منحصرة
محليًا وال تزال الطائفيّة تحدد
السياسات ما بين المناطق

انعدام التوازن بين السلطات
(التنفيهيّة>التشريعيّة>القضائيّة)
الحكم بالقانون وليس حكم القانون

تعديل الدستور لشمل أحكام غير مبهمة
تتعلّق بتحديد فترة حكم القادة وباستقالل
القضاء وبحريّة اإلعالم وبحماية
الهيلات المستقلّة

في االجتماع
العراق هو بلد يحوي تن ّو ًعا كبي ًرا
– رأس مال اجتماعي غن ّي

انخفاض مجمل في العنف الطائفي،
ال سيما في ما يخصّ االنضباط
الشيعي
أصبح سكان العراق أكثر عالميّة،
ويعود ذلك جزئيًا إلى الفرص
التربويّة والثقافيّة التي توفّرت
للعراقيين في الخارج
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ير ّكز صنّاع القرار العراقيون على
الفرق الطائفيّة الكبيرة؛ بينما تبقى
األقليات األصغر واالنقسامات غير
الطائفيّة أق ّل برو ًزا

إعادة تفعيل الجمعيات المهنيّة التي
تتخطّى االنقسامات اإلثنيّة والدينيّة

ال تزال صدمة النزاع الطائفي بين
العامين  3005-3003حيّة ،مما
يجعل الناس غير مستعدين لمواجهة
المسائل اإلصالحيّة الملحّة

إمكانيّة تنقّل داخلي منخفضة

تعزيز المزيد من التبادالت ما بين
العراقيين

مركز هولينغ للحوار الدولي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح مخصصة لتعزيز الحوار بين الواليات المتحدة والبلدان التي يسكنها المسلمون بالدرجة األولى في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأوراسيا وأوروبا .سعيا لتحقيق رسالته يعقد مركز هولينغ مؤتمرات الحوار التي تولد فكرا جديدا بشأن القضايا الدولية الهامة
وتعّمق قنوات االتصال عبر قادة الرأي والخبراء .يقع المقر الرئيسي لمركز هولينغ في واشنطن العاصمة ،وله مكتب تمثيلي اسطنبول بتركيا .تعقد البرامج األساسية في
اسطنبول ،المدينة التاريخية الشهيرة بدورها كمفترق للطرق ،مما يجعلها مكانا مثاليا للحوار المتعدد الجنسيات.
لمعرفة المزيد عن تاريخ مركز هولينغ ورسالته وتمويله ،يرجى زيارة:
http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach
info@hollingscenter.org
تابعونا على تويتر@HollingsCenter: Twitter
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