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العراق يف اهتمامات مؤسسة كونراد إديناور 

امللخص:
   يهدف البحث إىل دراسة عمل مؤسسة كونراد إديناور يف العراق لسنيت 2017 - 2018،  
اليت تعد واحدة من أهم مراكز البحوث الغربية، وهي مؤسسة سياسية املانية. وقد تضمن البحث 
إديناور  حبثياً، ومؤسسة كونراد  بوصفها مركزاً  إديناور  اآلتية: مؤسسة كونراد  املوضوعات  مناقشة 
والتعاون مع مراكز البحوث العراقية، فضاًل عن حمور ثالث تضمن الدين واألقليات العراقية يف دائرة 
اهتمام مؤسسة كونراد إديناور، والتقارير الصادرة عنها، وختمت احملاور بتعقيب نقدي ملا ذُكر. إن 
عمل البحث مل يكن أرشفة لكل فعاليات مؤسسة كونراد إديناور يف العراق، إمنا سعى إىل تشكيل 
رؤية عن تلك الفعاليات من خالل أبرز األعمال والدراسات والتقارير، مبعىن آخر، مراجعة ألبرز 
تلك االهتمامات. أما عن مصادر البحث، فقد مت االعتماد بشكل رئيس على التقارير والدراسات 
اليت  املؤمترات،  مستخلصات  ببعض  االستعانة  عن  فضاًل  إديناور،  مؤسسة كونراد  عن  الصادرة 

أقامتها املؤسسة بالتعاون مع املؤسسات العراقية -التعليمية بنحو خاص-.

الكلمات املفتاحية: العراق، مؤسسة كونراد إديناور، مراكز البحوث. 

العراق في اهتمامات مؤسسة كونراد إديناور 

أ.م د. قيس ناصر راهي*

* جامعة البصرة-مركز دراسات البصرة واخلليج العريب-قسم الدراسات السياسية واالسرتاتيجية.
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Abstract: 

The research aims to study the work of the Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS) for two years: (2017، 2018)in Iraq، which is considered one of 
the most important think tanks in the Western world and it is a German 
political foundation. The research included discussing the following 
topics: KAS، as think tank has cooperation with think tanks in Iraq as 
her studies on Iraqi religion and minorities، in addition، reports on Iraqi 
affairs. This study included a critical review and didn’t archive of all its 
activities in Iraq، rather، the research sought to form a vision of these 
activities through the most prominent works، studies and report. The 
sources of the research relied on the reports and studies issued by KAS، 
in addition to some conference abstracts، which were established by the 
foundation in cooperation with Iraqi institutions.  

Keywords:

Iraq، The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، Think tanks. 
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املقدمة:
    هناك صورة يشكلها الغرب عن العراق من خالل اهتمام املؤسسات البحثية الغربية، حياول 
البحث هنا التعرف على تلك الصورة يف تلك االهتمامات، مع تأكيد القول إن هناك دراسات 
تلك  ذكر  يف  طويلة  والقائمة  العراقي،  بالشأن  للمهتمي  مهماً  مصدراً  تُعد  العراق،  عن  غربية 

الدراسات.

فهنا،  للدراسة،  إمنوذج  على  االعتماد  مت  لذا  دقيقاً،  شكل 
ُ
امل الفهم  يكون  أن  أجل  ومن      

حماولة ملتابعة اهتمامات مؤسسة كونراد إديناور االملانية بالشأن العراقي، بوصفها أحد أهم مراكز 
2018، ورمبا هذا   -2017 الراهن، والسيما يف سنيت  العراقي  بالشأن  املعنية  الغربية  البحوث 
العراقي بشكل فردي، أي من خالل  الغرب بالشأن  األمر سيختلف عن من يدرس اهتمامات 
متابعة اشتغال الباحثي الغربيي أو املستشرقي، ألن موضوع رصد عمل مركز حبثي، يتطلب تقدمي 
صورة عن فعاليات ونشاطات عدة، والبحث بذه الطريقة، رمبا، ينفع املعنيي بطبيعة عمل بعض 

املؤسسات الغربية يف العراق، وهذا أواًل، وثانياً، التعرف على طبيعة دراساهتم.     

    تشتغل املراكز البحثية يف الغرب على وفق مقولة إن األفكار هي اليت حتكم العامل، فمن دون 
رؤية ال ميكن تقدمي حلول للمشكالت املعيشة، واليوم، عمل مراكز البحوث -على األغلب- مييل 
إىل التزام قضية سياسية أو اقتصادية بداًل عن النظر إىل املصلحة العامة، وهذا ما يتمثل يف مؤسسة 
كونراد إديناور، اليت تتبىن رؤية احلزب الدميقراطي املسيحي يف املانيا، وتعمل على مساعدة املسؤولي 
هناك على صياغة اختيارات سياسية الختاذ قرارات معينة، فضاًل عن التفكري يف أسباب اختياراهتم، 
وأحياناً أخرى، يكون العمل خارج حدود الدولة اليت تنتمي إليها، من أجل تطبيق رؤية احلزب 

التابعة له فيما يتعلق بالشؤون اخلارجية .

الغربية -كما أشري إىل ذلك  املؤسسات  العراق يف  التعرف على صورة  البحث إىل      يهدف 
مناقشة  البحث  تضمن  وقد  غريب،  ملتلق  موجهة  تكون  دراساهتم  بعض  إن  والسيما  سابقًا-، 
املوضوعات اآلتية: مؤسسة كونراد إديناور بوصفها مركزاً حبثياً، ومؤسسة كونراد إديناور والتعاون 
مع مراكز البحوث العراقية، فضاًل عن حمور ثالث تضمن الدين واألقليات العراقية يف دائرة اهتمام 
مؤسسة كونراد إيناور، والتقارير الصادرة عن مؤسسة كونراد إديناور، وقد ُختمت احملاور بتعقيب 

نقدي ملا ذُكر.
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    من املمكن القول إن عمل البحث مل يكن أرشفة لكل فعاليات مؤسسة كونراد إديناور يف 
والدراسات  األعمال  أبرز  خالل  من  الفعاليات  تلك  عن  رؤية  لتشكيل  سعي  هو  إمنا  العراق، 
والتقارير، مبعىن آخر، مراجعة ألبرز تلك االهتمامات، أما عن مصادر البحث، فقد مت االعتماد 
بشكل رئيس على التقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسة كونراد إديناور، فضاًل عن االستعانة 
-التعليمية  العراقية  املؤسسات  مع  بالتعاون  املؤسسة  أقامتها  اليت  املؤمترات،  ببعض مستخلصات 

بنحو خاص-. 

: (Think Tank) ًأواًل: مؤسسة كونراد إديناور بوصفها مركزاً حبثيا
    تُعد مؤسسة كونراد إديناور واحدة من أكثر مراكز البحوث الغربية حضوراً، وال يقتصر حضورها 
يف املانيا و أوروبا فحسب، إمنا متتلك فروعاً يف أغلب دول العامل، ومن تلك الفروع هو مكتب 
العراق وسوريا، الذي مقره بريوت-حالياً ال توجد لديه نشاطات-، ومن أجل بيان ذلك، ميكن 

التعرف على مكانتها وتصنيف انتمائها بي املراكز البحثية من خالل مناقشة املوضوعات اآلتية:

أ صور عامة عن مراكز البحوث:	-
    ُقدمت دراسات عدة، للتعريف مبراكز البحوث الغربية، وهذا ما يدفع الباحث إىل عدم ذكر ما 
مت تداوله يف حبوث سابقة، وهنا ارتأى تقدمي جمموعة صور ُمركزة، مُيكن من خالهلا وصف أغلب 

مراكز البحوث الغربية .

1- التفكري من خارج الصندوق:
    إن عبارة (التفكري من خارج الصندوق)، وهو تعبري متواتر لكنه ليس مبتناول اجلميع، ميكن 
اإلفادة منه يف الدراسات البحثية اخلارجية اليت تقدم عن الشأن احمللي، ويف الوقت نفسه، تلك 
العبارة متثل ما ينبغي أن يكون عليه الباحث يف املراكز البحثية أي التفكري كمراقب للشأن العام. 
ويف السياق نفسه من الواجب القول إن السياسي يبحث عن الشهرة، أما الباحث واملفكر العاكف 
واملتحرر من طموح خدمة قائد بشكل مباشر، يفرتض به، بناًء على ما تقدم، أن يتحدث من 
دون أن حيتاج إىل لوي احلقائق لتربير األهداف السياسية أو الطموحات الشخصية، إذ إن البحث 
عن احلقيقة فيما يتعلق باملفكر أو العامل أو الباحث يُعد شيئاً جوهرياً، أما السلطة السياسية فهي 
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عرضية، وإذا أراد اخلبري أو املستشار السياسي أن تكون له فائدة، فينبغي أن يتحدث للسلطة يف 
إطار سياسي وبريوقراطي، وجيب أن يقول حقيقة مفيدة، وينظر إىل احلقيقة دائماً يف ضوء عالقاهتا 
إىل  وجرهم  الباحثي  بصرية  على  السلطة  أصحاب  سيطرة  أن  إال  ذكره،  مت  ما  ورغم  بالسلطة، 
املناقشات السياسية ال ميكن إنكاره، ويف الوقت نفسه، إن الصفوة السياسية تشمل الذين يناقشون 

املوضوعات السياسية مبصطلحات واضحة من منظورهم املعريف(1(.

2-مراكز البحوث الغربية واهليمنة الدولية:
    ال ينكر اليوم، إن جزءاً كبرياً من عمل املراكز البحثية العاملية يرتبط باهليمنة الدولية ومصاحل 
الدول املمولة لتلك املراكز، فعلى سبيل املثال، قد عملت الواليات املتحدة األمريكية على متويل 
املراكز البحثية يف أوروبا الشرقية من أجل اهليمنة(2(، فضاًل عن وجود نظرة سلبية ملراكز البحوث 
إىل  اإلشارة  مع  الناسفة،  العبوات  واضعي  مثل  بأهنا  بدراستها  املهتمي  أحد  يصفها  إذ  الغربية، 

السمعة السيئة للعاملي فيها، والسيما يف السنوات األخرية(3( . 

    ويف العامل الغريب، ينطبق احلديث يف الفقرة السابقة على مراكز البحوث الدفاعية، اليت سيأيت 
احلديث عنها، فضاًل عن أن القول السابق يدعو إىل احلذر يف التعامل مع مراكز البحوث اخلارجية، 
على الرغم من صعوبة هذا األمر، ألننا نعيش يف عصر العوملة اليت من مظاهرها سرعة التواصل، 

اليت تتيح املعلومة بنحو وافر. 

3-بيع أفكار:

    كما يقول أحد العاملي مبراكز البحوث إننا نعيد بيع األفكار(4( وبتعبري آخر ال فائدة من أن 
إذا كنا ال نستطيع بيعها(5(، ويشمل احلديث هنا مساعدة املسؤولي على صياغة  منتلك أفكاراً 
اختيارات سياسية الختاذ قرارات معينة والتفكر يف أسباب اختياراهتم، واليوم، الوظيفة مؤسساتية 
بشكل كامل ضمن السلطة السياسية، أو يف مراكز البحوث اليت تعمل خارج تلك السلطة، أو 

تنتمي إىل شكل آخر من أشكال السلطة . 

العشرين إال أن  القرن  انطلق يف  البحوث تكوين جديد  الرغم من أن مراكز  تارخيياً، وعلى      
املستشار والعمل الفكري يف ظل السلطة كان هلما دور يف احلياة السياسية ألكثر من الفي عام، 
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األمراء  يُعلمون  الذين كانوا  املشهورين،  املعلمي  مع  الغرب  يف  السياسية  االستشارة  بدأت  فقد 
املقدوين،  األسكندر  مع  عمل  الذي  أرسطو،  تضم  متنوعة  والقائمة  القيادة،  ويُعرفوهنم  الصغار 
وسينيكا الذي علم نريون، وتوماس هوبز الذي علم أمري ويلز الصغري الذي أصبح تشارلز الثاين، 
وقد أستعمل ميكافيللي خرباته يف حكومة فلورنسا، لكتابة كتب عملت كأدوات عملية ألجيال 
عديدة من السياسيي املتطلعي، إذ يُعد كتاب (األمري) أشهر مثال هلذه النوعية من الكتابة وأسوأها 

مسعة(6(.

4-طبيعة عملها:
    إن تعريف املركز البحثي فضفاض، إذ يشمل جمموعة من املنظمات من حيث املوارد واألفراد 
والتخصصات، وطبيعة عملها غري رحبي-وهنا ينبغي اإلشارة إىل أنه غري رحبي للمركز البحثي، وليس 
للعاملي فيه-، ويف الوقت نفسه، ينبغي أن يتمتع بأستقاللية، ويعمل على تقدمي املشورة للحكومة 
واملشرعي، وتثقيف اجلمهور العام، ويف األصل، إن مراكز البحوث تشبه اجلامعات من دون طلبة، 
فهي، عادة، توظف أكادمييي هلم خربة واسعة، وهذا ما يساعد على تقدمي صورة للحياد العلمي 
باتباع املعايري العلمية واملوضوعية، ومع مرور الوقت، أصبح العمل فيها أكثر تسييساً، إذ حاول 

بعض املختصي تسويق أفكارهم من خالل اسرتاتيجيات معينة(7(.

    وهناك مراكز حبوث غربية، هلا تقاليد خاصة، مثل مؤسسة جاثام هاوس يف بريطانيا، اليت تنظم 
تقريبا 150 فعالية سنوياً، وقواعد مناقشاهتا تقوم على الكتمان، مما جعلها مرجعية للسماح بتفكري 
حر(8(، وتعد هذه املؤسسة من املراكز البحثية املهمة، اليت هلا اهتمام بالشأن العراقي، ومن أبرز 
العاملي فيها، من املهتمي بالشأن العراقي -حىت كتابة البحث- : تويب دوج مؤلف كتاب اخرتاع 

العراق، فضاًل عن جمموعة من الباحثي من أصول عراقية .

    ومن اجللي بالذكر، إن مراكز البحوث يكاد تركيزها خُيتصر على قضايا السياسة العامة الرئيسة، 
قضايا  لدراسة  العلماء  على جلب  وتعمل  املختلفة،  ملشاريعها  الالزمة  األموال  إىل مجع  وتسعى 
السياسة اجلديدة(9(، وإهنا متتلك األفكار واخلربات واملعرفة املتخصصة، والرؤية بعيدة املدى اليت 
يفتقر املسؤولون احلكوميون إليها(10(، ومن وظائفها ليس تقدمي املشورة للسياسي فحسب، إمنا تربية 
املواطني على االهتمام بالشأن العاملي، واغناء النقاش العام(11(، وهي جسر بي أصحاب القرار 

واخلرباء ووسائط اإلعالم واجلمهور الواسع(12(.
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    وما ينبغي مراعاته يف عمل مراكز البحوث، اخلالص من االفخاخ، اليت ينصبها هلم اجملتمع، سواء 
أكان جمتمع االتصاالت بوسائل أعالمه اليت تقدس الفوري والصورة أم من الفاعلي السياسيي 
قشور  سبيل  باألساس يف  يضحون  امكانياهتم  اجملازفة خبسارة  فمع  السريعة،  للحلول  املتعطشي 
الشهرة(13(، مع مراعاة إن طبيعة عمل بعض املراكز يتوجه إىل النخبة وبعضها اآلخر يتوجه إىل 
مجاعي،  بشكل  وآخرون  فردي،  بشكل  يعمل  بعضم  االستقاللية،  يفضلون  وآخرون  اجلمهور، 

وبعضهم يفضل التمويل اخلاص، وبعضهم اآلخر يُفضل التمويل العام(14( . 

ب-مؤسسة كونراد إديناور بوصفها مركزاً حبثياً حزبياً:
    تُعرف مؤسسة كونراد إديناور نفسها بأهنا مركزاً حبثياً تابع إىل احلزب الدميقراطي املسيحي يف 

أملانيا، وهنا، ميكن تصنيف مراكز البحوث أربعة تصنيفات(15(:

1-مراكز البحث اجلامعية:
    وهذه جامعات من دون طالب، ومن يعمل با أكادمييون حاصلون على شهادة الدكتوراه على 
األغلب. حالياً، عادة، ما تكون هذه املراكز، والسيما املعنية بالدراسات االجتماعية واالنسانية، 
غري مؤثرة ملنفذي القرار، فضاًل عن ابتعادها عن صنع القرار، ألهنا تشتغل على اسرتاتيجيات طويلة 
املدى أقل ما تكون سنة دراسية، وهذا ما يسبب اغالقها أحياناً، وألن احلديث مرتبط بأحد املراكز 
الغربية، فيمكن القول أن مركز الدراسات العراقية الذي ُأسس يف جامعة ارلنجن األملانية قد توقف 
مع هناية عام 2019م، بعد عمل استمر لثالث سنوات يف العراق واملانيا على وفق ما الحظه 

الباحث.

2-مراكز الدفاع: 
    تعمل يف خدمة قضية معينة، وتنتج أفكاراً وتوجيهات تنسجم بدقة مع مبادئ عامة تسعى 
لتحقيقها، وأولويتها ليس البحث عن أفضل السياسات بشكل تلقائي كاملنتسبي للمراكز األكادميية، 
بقدر ما هي عملية حتقيق انتصار لفكرة ما، مثل مؤسسة آدم مسيث يف لندن، ومؤسسة هريتيج يف 
واشنطن، أو مركز (املشروع األمريكي لقرن جديد) PNAC ، وهذا املركز سيء السمعة، فهو 
الذي ساهم بصياغة قرار احلرب على العراق، من خالل تقدميه مشروع لذلك، ومل يستمر عمله 



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

طوياًل، فقد توقف عن العمل بعد سنوات قصرية من احتالل العراق، ومن أبرز العاملي فيه، سابقاً، 
فرنسيس فوكوياما، ووليم كريستول، وبول وولفتز، وآخرين.

3-مراكز البحث بالتعاقد:
    وهي تشبه مراكز البجوث اجلامعية، إال أهنا ختتلف بالتمويل، الذي يأيت بشكل أساس من 
عقود توقعها مع مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة، مثل : مؤسسة راند، اليت تقدم دراسات 

للحكومات بشكل رئيس، والسيما مع وزارة الدفاع األمريكية.

4-املراكز البحثية التابعة لالحزاب السياسية:
    وهذه املراكز تنشأها األحزاب، إال أهنا تتمتع باستقالل ذايت، من الناحية الفكرية، وعملها 
بشكل عام يكون مفيداً لألحزاب. مثاًل، مؤسسة فريدريش ايربت القريبة من احلزب الدميقراطي 
االجتماعي يف املانيا، ومؤسسة كونراد إديناور القريبة من احلزب الدميقراطي املسيحي يف أملانيا أيضاً، 
وإهنما جزئياً مراكز حبوث ال تكرس سوى 20 % من وقتها للبحث، ونشاطها اجلوهري هو حتفيز 
الدميقراطية يف اخلارج، فضاًل عن أن حزب اخلضر لديهم مؤسسة هنريش بول، واالشرتاكيون لديهم 

روزا لوكسمبور(16(. 

نفسه،  السياق  قوية(17(. ويف  املانيا مؤسسات  األوروبية، متتلك  البحثية  املراكز     على مستوى 
ميكن القول، إن مؤسسة فريدريش ايربت ومؤسسة كونراد إديناور، من أكثر املراكز احلزبية حضوراً 
يف العراق، إال أن مؤسسة كونراد إديناور أكثر حضوراً، فهي تعمل على اقامة فعاليات تعاون مع 
املؤسسات العراقية، فضاًل عن تقدميها التقارير والدراسات، أما مؤسسة فريدريش ايربت، فأهتمامها 
بالشأن العراقي أقدم، كذلك ُعرفت بشكل كبري من خالل دراساهتا، اليت، عادة، ينجزها باحثون 

عراقيون  . 

ثانيًا- مؤسسة كونراد إديناور والتعاون مع مراكز البحوث العراقية:
    يُنقل عن أحد مدراء مؤسسة فريدريش ايربت يف برلي قوله:«غالبية مراكز الفكر ال تفكر، 
ولكنها تنظم فكر اآلخرين«(18(، ويبدو أن هذا األمر ينطبق كثرياً على عمل مؤسسة كونراد إديناور 
يف العراق، إذ أهنا مل تُقدم دراسات، مقارنًة مبا قدمته من رعاية لبعض الفعاليات العلمية اليت أقامتها 

مؤسسات عراقية من خالل التعاون معها. 
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    ومن ضمن العمل الذي قامت به مؤسسة كونراد إديناور يف العراق ما يتعلق بالتعاون مع املراكز 
البحثية العراقية، إذ أقامت فعاليات ثقافية عدة، بعضها مع مراكز حبثية وأخرى مع جامعات عراقية، 

وأحياناً مع أعضاء السلطتي املركزية أو احمللية. 

    ومن مجلة أعماهلا: مؤمتر بالتعاون مع معهد الدراسات األقليمية والدولية يف اجلامعة األمريكية 
يف السليمانية (ما بعد داعش: إهناء دورة الصراعات، حنو حلول دائمة)، ومت عقد املنتدى يف املدة 
من 8 إىل 9 آذار 2017 يف السليمانية، وتعامل مع احللول املستدامة احملتملة ملختلف التحديات 
اليت يواجهها العراق وإقليم كردستان، وقد ألقى خطاب األفتتاح حينها رئيس الوزراء العراقي األسبق 
حيدر العبادي، وذكر يف مجلة حديثه، إن تنوع الشعب العراقي جيب أال يكون عقبة أمام الوحدة 
واالستقرار السياسي، وقد شخص املؤمتر أموراً عدة، منها: إن األزمات اليت يواجهها العراق مل تنته 
بعد، مثل: ماليي النازحي والالجئي،والركود االقتصادي واالفتقار إىل فرص العمل، والفساد غري 
احملدود، وعدم الكفاءة السياسية،والنزاعات على األراضي،والتهميش السياسي واالجتماعي، ومجيع 
هذه القضايا ميكن أن ختلق أرضية خصبة لبقاء األيديولوجيات املتطرفة بعد سقوط داعش،وكذلك 

ستسهم يف استمرار عدم االستقرار االقتصادي والسياسي(19( . 

    وقد نظم مركز البيان للدراسات والتخطط، بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور مكتب العراق-
سوريا، مؤمتراً سنوياً له يف 16 أيلول 2017، يف بغداد، بعنوان: (التخطيط لسياسات اقتصادية 
ومالية جديدة يف العراق)، وقد مجع املؤمتر األكادمييي والسياسيي، وتضمن عرض ست ورقات 
حبثية حول األبعاد املختلفة لإلصالحات االقتصادية واملالية الالزمة يف العراق بعد اهلزمية العسكرية 
لتنظيم داعش اإلرهايب، وهذا االلتفات مهم من مؤسسة كونراد إديناور؛ ألن اجملتمع الدويل قد 
على  التأكيد  مع  العراقي،  االقتصادي  للواقع  االنتباه  دون  من  داعش  حماربة  على  الضوء  سلط 
ضرورة التخطيط، إلعادة إعمار املناطق احملررة واالقتصاد العراقي، فاالعتماد املفرط على عائدات 
النفط،والقطاع العام غري املكتمل والقطاع اخلاص املتخلف النمو يشكالن نقاط الضعف هليكلية 
االقتصاد العراقي(20(. كذلك هناك دراسات قدمت بالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط 
يف بغداد، منها: حتالفات موسكو يف الشرق األوسط الفرص واملوانع يف العالقات الروسية العراقية 
ما بعد صدام، فضاًل عن تقرير عن اجملتمع املضيف يف اربيل وسليمانية ودهوك  للنازحي بالتعاون 

مع مركز التفكري املفتوح يف أقليم كردستان العراق .
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   أما فيما يتعلق بتعاون مؤسسة كونراد إديناور مع اجلامعات العراقية، منها: مع جامعيت البصرة 
التعاون مع مركز دراسات البصرة  علمياً من خالل  والكوفة، إذ أقامت مع جامعة البصرة مؤمتراً 
واخلليج العريب يف تشرين األول 2017، وتضمن مناقشة حبوث عن مقومات البصرة االقتصادية، 
والطاقة واالمكانات اهليدروكربونية يف البصرة، وإدارة موارد البصرة املالية ومدى انعكاسها على واقع 
التنمية يف البصرة، وكيفية اإلفادة من التجارب الدولية لإلفادة من جتارب عدم االعتماد على النفط، 
وحتديات التلوث البيئي يف البصرة، واآلفاق املستقبلية لألستثمار يف البصرة، وقد لوحظ  يف هذا 
املؤمتر إنه مل يشارك أي باحث غريب، كذلك تعاونت مؤسسة كونراد إديناور مع جامعة البصرة من 
خالل املؤمتر املشرتك مع مركز الدراسات العراقية يف جامعة ارلنجن األملانية ومؤسسة فاو ومؤسسة 
غوتيه ومؤسسة داد، ومؤسسة فليسبريغ، ولقد شهد هذا املؤمتر حضور أكثر من ثالثي باحث 
غريب وهذا ما مكن الباحثي العراقيي من اإلفادة من طروحاهتم-أي رؤية الباحثي الغرب-، وكان 
موضوع املؤمتر عن إعادة بناء جمتمعات احلرب -عراق مابعد داعش-، وباألساس كان هذا املؤمتر 
من تنظيم جامعة البصرة ومركز الدراسات العراقية يف ارلنجن، هلذا كان حضور الباحثي الغرب 
بتنسيق من مركز الدراسات العراقية يف جامعة ارلنجن، أما احلضور العراقي فكان بتنسيق من جامعة 
البصرة، وكان دور مؤسسة كونراد إديناور كجهة راعية فقط، ضمن اجلهات الراعية األخرى(21( . 

    ومن ضمن مشاركات املؤسسة األخرى، كانت مع جامعة الكوفة من خالل اصدار كتاب عن 
الصراع املذهيب (فصول يف املفهوم والتاريخ)، وهو من حترير د.حسن ناظم ود.اياد العنرب، بالتعاون 
عن  تصدر  اليت  فكرية  دراسات  الكوفة، ضمن سلسلة  جامعة  للحوار يف  اليونسكو  مع كرسي 
جامعة الكوفة، وقد تضمن مشاركات لكل من: فاحل عبد اجلبار( صراع األمة والدولة)، وعبد اجمليد 
الشريف( عبثية الصراع املذهيب)، وعلي مربوك (تتعدد املذاهب والنظام واحد)، و(الصراع املذهيب، 
السجل العبء، املساجلة املفتوحة) لـ فؤاد ابراهيم، وحممد مجال الباروت (أزمة الشيعة البنيوية يف 
دور الغيبة الصغرى، تشكل الفرقة النصريية العلوية)، وعلي الديري (ال اله اال اهلل : صراع الوهابية 
اهلوية  بناء  اعادة   : السياسية  الطائفية  السيف ( اخلالص من  والفرق، عنف االستثناء)، وتوفيق 
الوطنية اجلامعة)، واياد العنرب (الطائفية والدولة يف املشرق العريب: اشكالية العالقة املتأزمة)، ريتا فرح 
(السنة والشيعة يف العامل العريب : التوتر والتعايش)، وعبد العزيز ساشادينا (إعالن جممع الفاتيكان 
الثاين حول العالقة الكاثوليكية –اإلسالمية أمنوذجا)(22(، ويبدو أيضاً أن مشاركة مؤسسة كونراد 
إديناور هنا، كرعاية مالية يف طباعة الكتاب، ألن طبيعة اإلصدار وحمتوياته تؤكد حضور جامعة 
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الكوفة أكثر من حضور مؤسسة كونراد إديناور .

    ويف 29-28 كانون الثاين 2018، عقدت مؤسسة كونراد إديناور واجمللس األطلسي ومعهد 
املسؤولي  مع  عمل  ورشة  السليمانية  يف  األمريكية  للجامعة  التابع  والدولية  اإلقليمية  الدراسات 
احلكوميي العراقيي وأعضاء الربملان واخلرباء معنونة: (الفيدرالية والالمركزية يف العراق: املمارسات 
النظام  أعاق  الوصف،الذي  إىل  اإلرتكاز  الورشة  منطلق  الدستوري)، وكان  واإلطار  واملؤسسات 
إىل حد  يعمل  العراق كان  إقليم كردستان  إن  الورشة  العراق، وأكدت  املتوازن يف  الفيدرايل غري 
كبري كدولة شبه مستقلة داخل العراق،وقد عانت احملافظات األخرى من إعادة مركزية السلطة يف 
بغداد بعد فرتة وجيزة من عام 2005، وبعد التفكك العسكري لتنظيم داعش، ويف ضوء استفتاء 
االستقالل الكردي،الذي أوصل العراق إىل شفا حرب أهلية أخرى، فإن الفيدرالية العراقية يف حاجة 
إىل اإلصالح لتأكيد االستقرار املستقبلي للبالد، وكانت ورشة العمل مغلقة يف بريوت على وفق 
قواعد جاثام هاوس،وشارك فيها ممثلون عن احلكومة العراقية،وأعضاء الربملان العراقي وباحثون من 

مراكز األحباث العراقية واألوروبية واألمريكية(23(.

    ويف 8-7 آذار -2018، عقدت مؤسسة كونراد إديناور واجمللس األطلسي ومركز النهرين 
التابع إىل مستشارية األمن الوطين العراقي ورشة عمل مع املسؤولي العراقيي واخلرباء حول االستقرار 
السياسي  باالندماج  يرتبط  وما  العراق  تواجه  اليت  التحديات  ملناقشة  العراق،  يف  االقتصادي 
العراق إىل  البالد وساقت  الدولة اإلسالمية دمرت أجزاًء كبرية من  أبرزها إن  اليت  واالقتصادي، 
حرب أسفرت عن ماليي الالجئي واملهجرين، فضاًل عن ذلك االقتصاد املدمر، والصراع املستمر 
بي احلكومة املركزية يف بغداد واحلكومة اإلقليمية الكردية يف أربيل بشكل كبري، وهذا ما أثر على 
االستقرار االقتصادي للبلد بكامله، وقد عقدت ورشة العمل مبوجب قواعد تشاثام هاوس،حبضور 

صناع القرار والباحثي من العراق والواليات املتحدة (24( .

    يتبي مما سبق، أن تعاون مؤسسة كونراد إديناور مع املؤسسات العراقية سواء أكانت حكومية 
إن  إذ  الطرفي،  مببادرة من  املدين، كان  اجملتمع  التعاون مع منظمات  أم  املركزي واحمللي  بشقيها 
تقدم  العراقية  واملؤسسات  مالية،  رعاية  الغالب  يف  للمشروع  رعاية  تُقدم  إديناور  مؤسسة كونراد 
املشروع وموضوعاته، مبعىن آخر، إن نتائج املشروع تقع على عاتق املؤسسات العراقية، اليت ينبغي 

هلا حتقيق توصيات أعمال املؤمترات والورش .
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ثالثاً: الدين واألقليات العراقية يف دائرة اهتمام مؤسسة كونراد إديناور:
    يعد الدين واألقليات من املوضوعات احلاضرة بنحو الفت يف اهتمامات مؤسسة كونراد إديناور 
الدين  أن  إال من خالل ذلك، فضاًل عن  يتم  العراق ال  فهم  نتيجة ألن  العراقي، رمبا،  بالشأن 
وفاعليته يف اجملتمع أمران ال ينكرمها أي مراقب، كذلك حضور مرجعية النجف الدينية الفاعل يف 
الشأن العام العراقي، منذ تأسيسات الدولة العراقية احلديثة، وأزمات تشكيلها ومراحل بنائها، وتوج 
الباحثي  السيستاين، وهذا احلضور دفع  السيد  2003، والسيما مع مرجعية  بعد  هذا احلضور 
املنتمي إىل مؤسسة كونراد إديناور لالشتغال عليه، حىت الحظ الباحث أن أهم الدراسات الصادرة 
ينبغي  ألنه كان  لالهتمام،  يدعو  املوضوع  وهذا  عراقيي،  باحثون غري  قدمها  املوضوع  هذا  عن 
االهتمام يأيت من باحثي عراقيي، والسيما فيما يتعلق بشأن شيعة العراق ما بعد السيد السيستاين، 
وميكن مالحظة ذلك من خالل بيان دراستي األوىل تُعىن مبرجعية النجف، واألخرى تعىن باألقليات 

الدينية، كأمنوذج لطبيعة الدراسات الصادرة عن مؤسسة كونراد إديناور.

أ-املرجعية الدينية لشيعة العراق بعد السيستاين للورا هنسلمان(25):
والفكر  السياسية  السلطة  عن  الشيعي  املذهب  ابتعاد  إىل  الورقة  هذه  يف  الباحثة  أشارت      
السياسي، والسيما مع مرجعية النجف املتمثلة بالسيد السيستاين، فضاًل عن تطور املرجعية الدينية 
الشيعية مل تؤد  الدينية  التدرجيية ايل تشكلت وفقها املؤسسة  العملية  التأكيد إن  كمؤسسة، مع 
الكاثوليكية؛ وعليه، فإن استعمال مصطلحات  الكنيسة  قيام مؤسسة حتاكي اإلكلريوس يف  إىل 
كـ املنظمة أو املؤّسسة للتعبري عنها يطرح إشكالية، وقد أشارت الباحثة أيضاً إىل احلضور االجيايب 
ملرجعية السيد السيستاين يف احلياة السياسية العراقية بعد 2003، وقامت بتتبعها بطريقة وصفية 

سلسة، وقد اطلعت الباحثة على أغلب الدراسات املتعلقة مبوضوعها.

     أهم ما مييز السيد السيستاين وفق رأي الباحثة، إنه ميتلك القدرة على اجياد موازنة يف تدخالته 
بالشأن السياسي، إذ ميكن وصف مواقفه بأهنا ال افراط وال تفريط، فلو أفرط يف تدخالته لفقدت 
مواقفه أمهيتها، نتيجة ملا هو متشكل يف ذهن العراقيي، بأن املرجع ال يتدخل إال يف األمور بالغة 
األمهية، أما اذا مل يتدخل يف الشأن السياسي، فسيعتقد الناس أنه قد ختلى عنهم وهو غري معين 

مبشكالهتم .
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    ويف ضمن دراستها تناولت موضوعات عدة، منها، تقدميها جملموعة سيناريوهات للمرجعية بعد 
السيد السيستاين، منها:

األول- حضور املرجعية االيرانية، وتتحدث هنا عن السيد حممود هامشي الشاهرودي. مع مالحظة 
أن الباحثة قد كتبت دراستها قبل عام من وفاة السيد الشاهرودي، فضاًل عن ذلك أهنا مل تكن 
موفقة يف تقدمي هذا السيناريو، ألن أي مراقب لواقع حوزة النجف، بإمكانه تشخيص عدم حضور 

السيد الشاهرودي فيها، بشكل يسمح له التصدي للمرجعية . 

الثاين- وصيته إىل أحد مراجع النجف الثالثة (الشيخ الفياض، والسيد احلكيم، والشيخ النجفي)، 
أو إىل ولده السيد حممد رضا السيستاين.

الثالث- أفول حضور املرجعية يف الوسط العراقي، وهنا تعتمد على رأي الباحث االيراين مهدي 
خلجي يف دراسته (املرجع األخري، السيستاين وهناية املرجعية التقليدية عند الشيعة)، اليت نشرت 

سنة 2006 .

ب-املسيحيون واإليزيديون يف العراق، الوضع احلايل واآلفاق ألومتار اورنج(26):
    رأى كاتب الدراسة أومتار اورنج، أن العراق بعد عام 2003، شهد نقطة حتول سياسية لغري 
املسلمي من األقليات وبداية لرتاجعها، ويف الواقع،كان بداية لنهاية وجودهم يف البالد، مثلما هو 
مصري الصابئة املندائيي، كما أن عدد املسيحيي قد اخنفض بشكل كبري يف العراق، ونتيجة لذلك، 
رمبا احلياة املسيحية قد ختتفي متاماً من البالد ما مل تتحسن الظروف،وما مل يتم تقدمي احتماالت 
أفضل للمسيحيي، واألمر نفسه، ينطبق على األيزيديي على وفق رأي الكاتب، ويف دراسته هذه 
قد قدم وصفاً للحالة القانونية والسياسية، حملاولة تقدمي إجابة عن إشكالية دراسته املتمثلة بوجود 

املسيحي واأليزيديي(27(.

    ويف اإلطار القانوين، ناقش احلريات بشكل عام على وفق القانون الدويل، من مث ركز دراسته على 
حتليل القانون العراقي، ذكر اورنج إن العراق كان يف عهد صدام حسي غالباً ما يوصف بطريقة 
مضللة كدولة علمانية، إذ إن دستور البالد لعام 1970 متناقض يف هذا االحرتام، ويقدم أمثلة 
على ذلك من كتابة الدستور سنة 1970 وحىت سنة 1993م، مع ما يعرف باحلملة اإلميانية(28(. 
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وقد أشار إىل تغري اإلطار القانوين الوطين مع  دستور 2005م، الذي اعتمد يف 15 تشرين األول 
2005، هذا الدستور يضمن اهلوية اإلسالمية لألغلبية ويضمن للشعب العراقي احلقوق الدينية 
الكاملة يف حرية الدين املعتقد واملمارسة جلميع األفراد مثل املسيحيي واأليزيديي(29(. وما يالحظ 

على مصادر املعلومات إهنا من املواقع األلكرتونية يف الغالب، وأحياناً من الويكيبيديا.

    رأى اورنج أن اخنفاض وجود غري املسلمي بعد 2003، جاء نتيجة جملموعة من األفعال اليت 
ذكرها، ومنها املضايقات ووصف ملا تعرض له املسيحيون من سيطرة على ممتلكاهتم(30(. وذكر 
أن نظام البعث قد اعتمد على املسيحيي يف سلطته من دون أن يكون هلم رأي يف إدارة الدولة 
من أجل تعزيز السلطة السياسية، ألنه-أي النظام البعثي- ينتمي إىل مجاعة دينية عددها تقريباً      
17 %، وهذا ما دفعه إىل اشراك املسيحيي، أما حكومة الشيعة بعد 2003، فال حتتاج إىل دعم 
املسيحيي ألهنم أأغلبية ويشكلون 63 % من العراقيي(31(. من املالحظ أن الكتابة هنا تسعى 
لتقدمي معلومة فقط، من دون البحث عن املعىن، من طريق املقابالت أحياناً، وأحياناً أخرى من 

موقع وصحف الكرتونية .

    ويف دراسته، حتدث عن مناطق احلكم الذايت لأليزديي واملسيحي يف نينوى، ومع ذلك،ال يزال 
املسيحيون وااليزيديون والرتكمان يناقشون ما هو ممكن دمج مناطق االستيطان لتشكيل منطقة 
حكم ذايت داخل حمافظة نينوى، ماذا يعين حتقيق هذه الفكرة بالنسبة ملستقبل املسيحي مناطق 
االستيطان يف سهول نينوى ليست متوقعة بسهولة أواًل،ال ينبغي أن ننسى أن البشمركة الكردية 
انسحبت يف 23 يونيو2014 قبل أن تبدأ هجمات داعش على سهول نينوى وتركت املسيحيون 
املوصل:  يف  األخرى  التطورات  وناقش  الكردية(32(.  بالبشمركة  ثقتهم  قوض  ما  وهذا  ملصريهم، 
والرتكي  االيراين  الدور  وتناول  االيزيدية،  واملناطق  نينوى  املسيحية يف سهول  القرى  على  الصراع 
عودة  احتماالت  وبيان  األخرى،  األديان  مع  وااليزيدية  املسيح  تعايش  كذلك  واهتماماهتمم، 

االيزيدين واملسيحي إىل مناطقهم .

ج-دور علماء الدين يف التسامح وتعليم السالم:
    أدركت مؤسسة كونراد إديناور تأثري خطباء املساجد ومكانتهم الدينية وحضورهم يف اجملتمع، 
لذا عقدت يف 15 ايار 2017 يف أربيل، ورشة عمل تضمنت ما يؤديه أئمة املساجد من دور 
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هام  فيما يتعلق باحلوار والتعايش بي األديان، بالتعاون مع منظمة متكي، ومت تشجيع األئمة على 
التصدي للوعظ على وفق التسامح الديين لتعزيز التعايش السلمي يف العراق. وهذا العمل جزء من 
سلسلة أعمال بي مؤسسة كونراد إديناور ومنظمة متكي املرأه، إذ إن أول مؤمتر ُعقد حول هذا 

املوضوع يف 3 نوفمرب 2016 يف اربيل(33(.

د-إعادة دمج وتأهيل النازحني اليزيديني يف سنجار:
    ُعقد املؤمتر بي مؤسسة كونراد إديناور ومنظمة متكي املرأه يف 22 أيار 2017م يف أربيل، 
وكانت حمنة اإليزيديي هي احملور بعد أن تصدرت عنوانات الصحف الدولية ألول مرة بعد أحداث 
داعش،ويعترب املهتمون أن األعمال الوحشية واألكاذيب اليت ارتكبها داعش إبادة مجاعية، إذ تعرض 
االيزيديون للعنف الذي ال ميكن ختيله على أيدي داعش،مما أدى إىل مذابح اآلالف،واختطاف 
النساء واألطفال، ومع ذلك،على الرغم من حترير سنجار من داعش يف شهر نوفمرب 2015،إال 
أن اآلالف من النازحي االيزيديي مل يعودوا إىل منازهلم يف سنجار،إذ هناك جمموعة متنوعة من 
األسباب متنعهم،مبا يف ذلك الوضع األمين   غري املستقر،وصندوق إعادة اإلعمار احملدود مما أدى إىل 
نقص اخلدمات األساسية،واملأزق السياسي، ملناقشة التدابري واآلليات احملتملة لعودة اليزيديي إىل 
سنجار وتوصيات لتسهيل إعادة تأهيل األشخاص النازحي داخلياً، وضرورة رفع العقبات وتوفري 

الفرص املتاحة لعودة اليزيديي إىل سنجار، هلذا مت عقد املؤمتر ملناقشة كل ما ذُكر(34(.

ه-احلركات القبلية واجلهادية :
    ال ميكن ألي باحث أو مهتم بشأن الشرق االوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص اغفال 
دور العشائر يف الشان السياسي واألمين واجملتمعي، ملا هلا من حضور يف انتماء الفرد وذهنيته، وهذا 

ما أدركته مؤسسة كونراد إديناور. 

    أقامت مؤسستا كونراد إديناور وعصام فارس ورشة عمل حول العالقة بي القبائل واجلماعات 
اجلهادية يف العامل اإلسالمي، يف 12 اذار 2018م،وكانت الورشة مغلقة يف بريوت لتحليل العالقة 
بي القبائل واجلماعات اجلهادية، وقد حضر الورشة باحثون وناشطون من الشرق األوسط ومشال 
اجتماعية  وحدة  وإهنا  األوسط  الشرق  جمتمعات  أمهية يف  من  للقبائل  ملا  وذلك  وأوروبا،  إفريقيا 
سياسية قوية يف ممارسة السيطرة على اجملتمعات واألراضي واملوارد، وهلذا السبب على وفق رأي 
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هياكل  وإدماجها يف  القبائل  والءات  على كسب  قرون  طوال  السلطات  املشاركي،قد حرصت 
السلطة اخلاصة با، ويظل هذا صحيحاً فيما يتعلق بدول الشرق األوسط،ولكن أيضاً للجهات 

الفاعلة من غري الدول مثل اجلماعات اجلهادية . 

    ركزت اجللسة األوىل على القبلية واجلهادية يف سوريا والعراق، وقيل إن القبائل لديها أجندة 
حملية قوية وتضامنيات عميقة،مما جيعل من الصعب على كل من السلطات الدينية والدينية تغيري 
مصاحلها وسلوكها وهيكلها، لذلك،قد فشلت جهود اجلماعات اجلهادية الراديكالية يف التغلب 
وفق  السبب،على  وهلذا  شبكاهتا،  تصميم  وإعادة  القبلية  اجملتمعات  يف  الديين  االضطراب  على 
السلطة  هياكل  يف  القبائل  بدمج  النصرة  وجبهة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  من  املتحدثي،قام كل 
اخلاصة بم من خالل احرتام مصاحلهم االقتصادية واالقتصادية وكذلك من خالل املمارسة،ويف 
بعض احلاالت،مت استخدام القبائل يف سوريا بالضد من بعضها البعض يف النزاعات بي املنظمات 
اجلهادية املختلفة، وقد أوجز أحد املشاركي حضور العشائر يف العراق،خاصة بعد سقوط نظام 
صدام يف عام 2003م،إذ تولت القبائل دور الدولة فيما يتعلق باألمن وتوفري اخلدمات،وخاصة 
يف املناطق الريفية،وهيمنتها ومشاركتها يف صناعة النفط العراقية، وفيما مت ذكره،قيل إن اجلماعات 

اجلهادية تنافست وتتماشى أيضاً مع القبائل احمللية يف التأثري(35(.

رابعًا- مناذج من تقارير مؤسسة كونراد إديناور عن الواقع العراقي:
   من طبيعة عمل مراكز البحوث، هو تقدمي التقارير، اليت تعمل على حتليل السياسات، وتكون 
تلك التقارير أقرب ملناقشة اليومي والراهن هلا، والوقوف عند املتغريات السياسية واالقتصادية، وهذا 
العمل يشتغل عليه من هو مؤهل ومتابع جيد لألحداث والتطورات، وضمن هذا السياق قدمت 
مؤسسة كونراد إديناور جمموعة من التقارير عن الشأن العراقي، ملعرفة طبيعتها من حيث موضوعاهتا 

وطريقة تفكريها، ميكن أخذ النماذج اآلتية:-

 أ-العراق بعد االنتخابات: حتول املشهد السياسي:-
   وتضمن هذا التقرير اإلشارة اىل مفاجآت االنتخابات الربملانية العراقية بنتائج االنتخابات غري 
املتوقعة وتراجع الناخبي عن املشاركة، وتأكيد االقبال املنخفض للمشاركي يف االنتخابات(36(.
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ب-العراق على مفرتق طرق: االستقرار أم مزيد من التفتت؟ 
   لقد ُقدم هذا التقرير قبل االنتخابات الربملانية 2018م، وقد جاء فيه، إن االنتخابات الربملانية  يف 
12 حزيران 2018، ستساعد على التنبؤ بنتائج االستقرار وجهود اإلصالح يف العراق بعد النصر 
العسكري على (داعش)، هذه االنتخابات ستحدد ما إذا كان العراق سيكون قادراً على االستقرار 
األهلية  احلرب  بعد سنوات من  لعملية إصالح عاجلة  وبداية  قوية،  أمنية  منظومة  سياسياً،وبناء 
املعركة ضد داعش، فمنذ أوآخر االنتخابات الربملانية يف عام 2014، ظهرت حتديات عديدة، 
منها: تدهور الوضع االقتصادي بسبب اخنفاض أسعار النفط، فضاًل عن أن مساحات واسعة، قد 
دمرت متاماً بعد احلرب ضد داعش، واخلاليا اإلرهابية ال تزال تعمل بشكل سري، كذلك العالقات 
بي حكومة أقليم كردستان واحلكومة العراقية املركزية وصلت إىل أدىن مستوى على اإلطالق، بعد 
الوطنية سوف  االنتخابات  أن  فيه  املشكوك  لذلك فمن   ،2017 أيلول  استفتاء االستقالل يف 
تُعي املسار لضرورة ماسة لإلصالحات يف اجملاالت االقتصادية، والسياسية، واألمنية، على األرجح 

سيكون العمل هو احلفاظ على الوضع الراهن بإدارة رئيس الوزراء احلايل حيدر العبادي(37( .

ج-نينوى بعد داعش: االستجابة األوروبية (الربملان األورويب، بروكسل):
    قد وّرد يف هذا التقرير اإلشارة إىل اجتماع ممثلي عن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان 
وأعضاء  األورويب،  االحتاد  يف  األعضاء  والدول  األورويب،  االحتاد  ومؤسسات  املتحدة،  واألمم 
املتاحة  ملناقشة اخليارات  العراقية والدولية؛  املدين  الربملانات األوروبية والعراقية، ومنظمات اجملتمع 
حملافظة نينوى وغريها من املناطق املستعادة بعد طرد داعش من األراضي العراقية، اعرتافاً باألعمال 
البطولية لقوات األمن العراقية ودعم التحالف الستعادة املناطق اليت يسيطر عليها داعش،وقد عقد 

املؤمتر ليتزامن مع حترير املوصل.

من  نينوى وغريها  داعش يف  بعد  ما  بربنامج  احمليطة  القضايا  من  املشاركون جمموعة  ناقش      
للمتضررين، مبا يف ذلك  املتضررين وتيسري حلول دائمة  املناطق املستعادة، وكيفية دعم السكان 
من  اإلفالت  ومكافحة  النزاع،  انتهاء  بعد  االستقرار  وحتقيق  اإلعمار،  وجهود  اإلنسانية  اجلهود 
للمستقبل، با  احمليطة  واملنطقة  نينوى  وتعدد  تنوع  على  واحلفاظ  العدالة،  وضمان   العقاب، 

وقد ورد يف هذا التقرير جمموعة من التوصيات املهمة ملا ينبغي أن تعمل عليه احلكومة العراقية، 
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واالحتاد األورويب، واألمم املتحدة، من ضمان عودة النازحي، ووضع جدول زمين إلعادة اخلدمات 
االساسية والبىن التحتية للمناطق املدمرة، وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة، مبا فيها مصادر التمويل إلعادة 
االعمار(38(. ومن الواجب القول إن مؤسسة كونراد إديناور كانت من ضمن املؤسسات الراعية 

للمؤمتر .

د-تقرير: ما التعايش يف األوقات املضطربة؟ دراسة استقصائية عن اجملتمع املضيف، 
واألشخاص النازحني واملهجرين يف اقليم كردستان العراق (دهوك وإربيل والسليمانية):

    تضمن التقرير القول إن النازحي واملهجرين داخلياً، الذين وجدوا هلم مناطقاً يف إقليم كردستان 
العراق، قد تعايشوا بشكل معقول بسالم مع السكان احملليي -اجملتمع املضيف-، وهم يتعايشون 
ويعاملون بعضهم بعض بشكل جيد، ومييل النازحون والالجئون الذين يعيشون يف املخيمات إىل 
عزلة أكثر ممن يعيشون يف اجملتمع، والصراعات داخل جمموعاهتم أكثر توتراً مما كانت عليه قبل 
ضيف مييل إىل الشكوى 

ُ
النزوح، وهم راضون بنحو معتدل عن اخلدمات املقدمة، لكن اجملتمع امل

االحتياجات  لتوفري  ما  حد  إىل  ثابت  اجتماع  وهناك  يتلقوهنا،  اليت  اخلدمات  جودة  من  أكثر 
األساسية، ومعظم املشاركي كانت لديهم معرفة أقل وضوحاً لكيفية حل مشكالهتم،سواء داخل 
حل  يف  التوسط  يف  مهماً  دوراً  تؤدي  اليت  أقراهنم،  مع  الشخصية  العالقات  األسري،أم  احمليط 
دور  له  املدين  اجملتمع  مع  إىل جنب  السلطات جنباً  وإن عمل  والعامة،  الشخصية،  املشكالت 

ثانوي، وقد أثبتت مشكلة املهجرين والنازحي أهنا غري قابلة للحل (39(.

خامسًا- تعقيب نقدي:
    كان االهتمام األملاين بالشأن العراق بعد 2003 -وهذا التاريخ يعد فاصاًل عن ما سبقه-

عمل  تضّمن  إمنا  فحسب،  الرمسي  اجلانب  يشمل  مل  وهذا  األخرى،  الغربية  الدول  عن  متأخراً 
املؤسسات غري الرمسية أيضاً، اليت منها مراكز البحوث االملانية، باستثناء اهتمام بعض املؤسسات، 

وإن كان بشكل خجول، على وفق ما الحظه الباحث .

     أما ما بعد احداث حزيران 2014م، وسيطرة كيان داعش االرهايب، وما تبعه من نتائج على 
الدولة العراقية بشكل خاص، واألمن العاملي بشكل عام، وزيادة عدد املهاجرين إىل الدول األوربية، 
كل ذلك ساهم بتحفيز املوقف األملاين، لالهتمام بالشأن العراقي من أجل املساعدة على استقراره، 
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درك للجميع على األقل، ويف الوقت نفسه، 
ُ
ملا يشكله من أمهية ألمن أوربا، وهذا هو الفهم امل

تعد حلظة مهمة ألملانيا؛ من أجل اجياد أماكن نفوذ يف العراق، عرب تقدمي املساعدة العسكرية، 
فضاًل عن عمل وكالة التنمية األملانية، وكل ذلك بدأ من أقليم كردستان العراق، وهذا ما يالحظه 
أي متابع، أما عن اهتمام مؤسسة كونراد إديناور، فقد بدأ اهتمامها مع تشكيل مكتب العراق 
وسوريا يف بريوت، بعد 2016، إذ كان قبل ذلك التاريخ، يُعد العراق جزءاً من عمل مكتبها 
يف عمان، وإن كان ال يذكر أو يقارن اهتمامها يف ذلك الوقت مع عملها بعد تأسيس املكتب 
لـلمستشارة االملانية وحلزبا (احلزب  اخلاص بالعراق وسوريا، وهذا راجع رمبا للحرج الذي ُشكل 
الدميقراطي املسيحي)؛ مما دفع بأحد اذرعهما وهو مؤسسة كونراد إديناور لفهم العراق عن قرب، 
والقيام مبساعدة العراقيي مبعاجلة نتائج أزمة داعش االرهايب، للحد من وصول تأثرياهتا على أوربا 

بشكل عام واملانيا بشكل خاص .

    يتبي مما سبق، أن اهتمام مؤسسة كونراد إديناور يف العراق ناتج عن املرحلة، وال يأيت ضمن 
اسرتاتيجية تعمل عليها، فرمبا يتوقف بأي وقت، أو مع أي تغيري يؤدي إىل توقف هتديد االستقرار 

األورويب، والشأن العاملي سواء أكان أمنياً أم اقتصادياً . 

    أما عن نتائج عمل مؤسسة كونراد إديناور يف العراق، فرمبا يرتبط باإلعالم أكثر مما يبحث عن 
نتائج ملعاجلات حقيقية، ففي بعض األحيان، ال يؤكدون على نتائج املؤمترات أو الندوات بقدر 
ما يكتفون بإعالن تقرير عن الفعالية اليت أقاموها، وهذا ما الحظه الباحث، من خالل متابعته 
لبعض الفعاليات، اليت كانت برعاية مؤسسة كونراد إديناور؛ مما يوحي للُمراقب، أهنا شكلية، وال 
متت للعمل البحثي بصلة، كما هو متداول عن دور مراكز البحوث الغربية، ورمبا ألهنم غري معنيي 

بالشأن العراقي، بقدر اهتمامهم مبا يتعلق األمر بأملانيا وأوروبا.
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اخلامتة:
    ُيالحظ من خالل نشاطات مؤسسة كونراد إديناور يف العراق الذي بدأ مع سنة 2016، 
لألسباب اليت ذكرت يف ثنايا البحث، والسيما يف التعقيب، إذ يبدو من ظاهر العمل الذي قامت 
إىل  أم  واجلامعات  التفيذية  السلطة  إىل  ينتمون  أكانوا  سواء  العراقيي،  مساعدة  هو  املؤسسة  به 

منظمات اجملتمع املدين، ويف الوقت نفسه، األمر ال خيلو من فوائد للطرفي. 

    اتسم اهتمام مؤسسة كونراد إديناور بالشأن العراقي، بأنه قد توزع على حماور متعددة، منها: 
التعاون مع املؤسسات، ومنها تقدمي الدراسات، إال أن التعاون شكل حضوراً أكرب؛ وهذا راجع إىل 
طبيعة عمل املؤسسة، إذ إهنا تعمل على املساعدة يف تنظيم طريقة التفكري وإجياد احللول، أكثر مما 

تُقدم احللول بنفسها. 

   إن عمل مؤسسة كونراد إديناور مقارنة باهتمام مراكز البحوث األمريكية بالشأن العراقي، يدعو 
لالطمئنان، مقارنًة بالعمل مع املراكز األمريكية، اليت يُعرف عن بعضها أهنا تشتغل على وفق اهليمنة 

وتطبيق أيديولوجيا تسعى لتنفيذها.

    إن الالفت يف عمل مؤسسة كونراد، إهنا تسعى للشراكة أكثر، مما تبادر بإقامة فعاليات، ورمبا 
هذا راجع إىل اعرتافها بعدم امتالكها تشخيص حقيقي للواقع العراقي، وهذا ما يدفعها إىل رعاية 

فعاليات أو مشاريع تُقدم إليها.

    اهتمت مؤسسة كونراد إديناور باملؤسسات أكثر من األفراد، ماعدا برناجمها، الذي يُعىن بالقادة 
الشباب، من أجل تأهيلهم للمشاركة يف الرتشيح لالنتخابات، أو للعمل كناشطي مدنيي، وهذا 
أن يكون من ضمن سياق عملهم  ينبغي  بينما كان  الرمسي،  املؤسسة  يعلنون عنه عرب موقع  ما 
تطوير عمل الباحثي يف اجلامعات واملؤسسات اليت اشرتكوا معهم بفعاليات علمية، وذلك من أجل 
مساعدهتم على فهم واقعهم عرب توفري االختصاصات العابرة لدراسة مؤسسات الدولة وتشكيالت 
اجملتمع، وهذا األمر مل يتحقق، رمبا نتيجة، لعدم اهتمامهم بالبحث العلمي، وهذا ما تبي من 
الدراسات الصادرة عن املؤسسة اليت تعىن بالشأن العراقي، مبعىن آخر ليس من أولوياهتم، بقدر ما 

يتعلق األمر برعاية الفعاليات من مؤمترات وورش وغريمها. 
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تابع لعمل كونراد إديناور يف العراق، سواء أكان 
ُ
    من املمكن القول، إن الصورة اليت يشكلها امل

األمر مرتبطاً باملؤمترات والورش أم بالتقارير والدراسات على الرغم من حمدودية األخرية، إن الدولة 
العراقية تعيش يف أزمة وفشل يف اإلدارة وبنية املؤسسات، وهذا األمر يتطلب تشخيصه أواًل، واجياد 
احللول ثانياً، وإن العراقيي مبستوياهتم كافة، من: سياسيي، وأكادمييي، وناشطي، وعلماء دين، 

وغريهم، هم من يتحملون مسؤولية فشل دولتهم، وعليهم اجياد احللول وتقدمي الرؤى. 
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