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في المنطقة العربية 2030ندوة إقليمية للبرلمانيين حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 



الحاجة -المصالحة الوطنية العراقية

المصالحة الوطنية العادلة والشاملة خيار •
ل ستراتيجي وصيغة انقاذية للعراق، وهي أفض
رشح خيارات العراقيين وبديلها أّما احتراب أهلي م

ي مربع الال بقوة أن ينتهي بتقسيم البالد، أو يبقيها ف
نه أمن والال استقرار والال تنمية الذي يدفع ثم

تنازع الجميع، أو يصيّرها دويالت عرقية طائفية ت
حة على ذلك فالمصال. السلطة والثروة والسيادة

أفضل الحلول بل أقل الحلول خسارة بالمال 
والرجال واإلمكانات، وسواها من البدائل تعتبر

.  كارثية وال يمكن التنبأ بنتائجها المدمرة
يها والمصالحة وإن كانت شائكة ومعقدة تتداخل ف
دولية الخالفات والصراعات الداخلية واإلقليمية وال

والرغبة إالّ أنها قابلة لإلنجاز اذا توفرالفهم العميق
.الصادقة واإلرادة القوية والسياسات المرنة



التحديات 

جميعإلىبالنسبةقصوىأولويةالوطنيةالمصالحةتمثل•

راراالستقباتجاهالسيرعلىالعراقبمساعدةالمعنيين

بطبالضالمصالحةتعنيماذالكن.والسياسياالقتصادي

اياقضعدةبرزتالحرب،نهايةمنذالعراقي؟السياقفي

كلينبعميقا  حوارا  تقتضيأحيانا  ومتضاربةمختلفة

اجةحهناكتكونانالىاستدعىمماالعراقيالشعبفئات

اصداراجلمنالمجالهذافيالبرلمانلتدخلملحة

.التشريعاتهذهمثلغيابظلفيوقوانينتشريعات

معقدومتشعبعراقيعراقيبتضاديتسمالفعليالواقع•

شكلبوالخالفالتضاديتمحورودوليا ،اقليميا  ومتداخل

توزيعخارطةهويتها،الدولة،شكل:الدولةحولرئيس

الدولةموقعالدولة،فعلإدارةوالثروة،السلطة

ماإلنقسافيهابماالحاليةالمظاهروكلجيوسياسيا ،

احاتواإلستباإلنقساموشيوعالعنفوتوظيفالسياسي



اآلليات والمبادرات  

نواب الى تشكيل فيما يتعلق بالبيئه التشريعيه فقد سعى مجلس ال

لعديد من عنوان لجنه المسائله والعداله تبنت اتحت لجنه دائميه 

عديد القوانين التي تخدم موضوع المصالحه الوطنيه واقامة ال

نيهمن المؤتمرات التي تساهم في ارساء اسس المصالحة الوط

ص عليها اقتراح القوانين ذات العالقة وفقاً للضوابط التي ين

.الدستور

وعات تتولى اللجنة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشر

ر ذلك من القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغي

.الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة



المبادرات الحكومية 

حيث ٢٠٠٦بعد ان اجتمع العراقيون في مكة المكرمة عام. بدأ مشروع المصالحة الوطنية والعمل به•
.   دة الوطنيةوفِي حينها بدأ تشكيل حكومة الوح.    وقعت وثيقة مكة وتحت إشراف منظمة التعاون االسالمي

.  ية واقليميةالتي تبنت الترويج والتحضير وعقد مؤتمرات دول. وفيها وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني
ت في البداية التي عني. وكذا استحدثت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة في مكتب الوزراء. بشأن المصالحة

ت على والكيانات المنحلة  عملت اللجنة ميسرا إلنجاز المعامالت وكذلك أشرف. الجيش السابق. بملفات
.   اد العشائرإسن. ثم تأسس فيها قسم يعنى باالهتمام بالعشائر العراقية بعنوان. ٢٠٠٨مشروع الصحوات بعد

وتشكلت وزارة ٢٠١٠وقسم يعنى بالمهجرين والنازحين بأسباب العنف  هذا لحين مجئ الحكومة الثانية 
ماسبق من وبدأت باالضافة الى. لشؤون المصالحة الوطنية والتي اتخذت من لجنة المتابعة مقرا لها. الدولة

لفصائل وهياكل بدأت بمشروع المصالحة مع الفصائل المسلحة والتقت العديد من قادة تلك ااعمال وأقسام
ال .  مة وهيوتم االتفاق معها على االندماج في مشروع الدولة والعملية السياسية وفق ثوابت حددتها الحكو

اعش والمصالحة مع د. مصالحة من عليه حق شخصي في القضاء. ال.  مصالحة مع مع استثناهم الدستور
ضم بتسليم اسلحتها وانخراطها في المشروع الذي. وتم االتفاق مع هذه الفصائل وهي عديده. وأمثالها

.اباتاألالف من المقاتلين الذين ألقوا السالح وعادوا الى الحياة الطبيعية وبعضهم شارك في االنتخ



المبادرات الحكومية 

تسع مفهوم كما تم االطالع على تحارب عالميه مثل جنوب افريقيا وكولومبيا والبوسنة  وا.  •
. التعليميةوكذا التعاون مع الوزارات.  المصالحة الى تشكيل لجنة مكافحة الفكر التكفيري

.  لمحبةوإطالق برامج تلفاز  بذور ا. لتحديث المناهج بما يعزز الروح الوطنية والتعايش
ت لتقريب وجهات النظر وبث روح التسامح  والسلم األهلي  انجزت عدة مؤتمرات اسمي

اتيا ولقد التزمت الفصائل جميعها بذلك وكانوا بعدها عونا لنا معلوم. حصاد المصالحة
الفصائل في للقضاء على داعش اإلرهابي  لم يبقى اال نَفَر سياسي قليل من بعض قيادات

لين تم وبعض الدول ولكن الوجود لهم في العراق باعتبار ان جميع المقات. تركيا واألردن
تب ر دمجهم في الحياة االجتماعيه كان ذلك أيضا من خالل دائرة ساندة للمصالحة وفِي مك

الوزراء وهي  نزع األسلحة ودمج الميلشيات



األثر

حة بلورة وتفعيل ستراتيجية متكاملة لمشروع المصال-1•

.الوطنية

لحة إعادة إنتاج الرؤى والسياسات الفعلية لمشروع المصا-2

.على أساس من هذه الستراتيجية

إلزام قطاعات الدولة الرسمية بالتعاون لتنفيذ هذه -3
الستراتيجية



الدروس المستفادة


