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كـثري مـن العنـاصـر الغيـورة العـاملـة يف
أوساط اجملتمع املدني ومنظماته حيلمون
أن تــأتيهـم وتتــاح هلم سـبل أكثــر وأكرب
لتقديم أنـشطة جادة وفـاعلة متثل نقلة
علـى الطـريق الطـويل بـاجتـاه جتـسيـد
طـموحـات اجملتمع املـدني بكل شـرائحه
وأطيـافه ويف املقـدمـة خـدمـات التعـليم
والـصحة وتقلـيص البطـالة ونبـذ العنف
وتــــــرســـيخ دائـــم لألمــن والـــــسالم

االجتماعي.
يف هذا الـسياق حتدث لي أحـد األساتذة يف
جــامعــة بغــداد )مل يـشــأ ذكــر امسه(
رضوخـًا منه ملـوجة )ثـقافـة العنف...(

السائدة هذه األيام.
قــال األسـتــاذ. أنـين كـكل العــراقـيـني
الـطيـبني اسـتنكــر العنف وأكــرهه بكل
أشكاله. إنه حالة تراجع عن املدنية وعن
تقــاليــد شعـبنــا وخصـالـه األخالقيـة
األصـيلــة املـمتــدة جــذورهــا يف أغــوار
التـاريخ. فـالـعنف الـذي نــراه ونلمـسه
يـوميـًا. حـالـة طـارئـة علـى جمتـمعنـا
املـتسامح، املـسامل، املتـمسك بقيم الـسماء
وقيم أرضنا العراقية الطيبة. أرض املياه
العـذبة والنخيل املبارك، فلوال هذه القيم
النبيلـة لسقـط كل شيء. لسقـط اإلنسان
العراقـي نفسه يف هـوة سحيقـة ال تصـلنا
مـنها حـتى صـرخات املـستغيـثني أو من
يطلبـون العون السـتعادة إنسـانيتهم. وال
شـك أنه لسـقوط مـريع ذلـك الذي يـدفع
إليه اإلنسـان حنو مـستنقع ثقـافة العنف
فـتالحقه تيارتهـا الساخـنة أينمـا يكون.
شاء أم أبـى. أي إن هذه الـثقافـة املتـخلفة
اهلمـجية تلـتف حول رقبـة الضحيـة. أما
ختنقه وأما وهنا الغرابـة تكسبه كعنصر
يـؤمن بـأفكارهـا وينفـذ بال وعي وعـمى
خمطـطاتهـا الشـريرة الـيت صارت الـيوم
بضاعة رائجة ال مردود هلا وال هدف سوى
حتقـيق أكرب حجم من اخلسائر يف املنشآت

واألرواح.
يف هـذا الـسيـاق قـال حمـدثـي أنه يقرتح
إسقـاط كلمة )ثقـافة( العنف يف أدبـياتنا.
فــالعـنف يعـين يف كل أبعــاده ومعــانـيه
القتل والتـدمري. فهل )إدانـة( هذا الـوباء
احلـاصد لألرواح أن نطلـق عليه مصطلح
ثقافـة العنف. وهل هذا املصـطلح فلسفة
لـلتخفـيف عن أضـرار العـنف ومفهـومه
وهل يسـحبنا هـذا املصطلـح لنطلق مثاًل
علـى جـرميـة جتـارة وتعـاطي املخـدرات
)ثـقافـة املخـدرات( ونطلق عـلى جـرائم
اخلـطـف واالغتـصــاب. ثقـافـة اخلـطف
واالغتصاب؟ اخل... أي. أن تتوقف أقالمنا
عـن توصـيف اإلجرام بـثقافـة العنف، أن
)الثقافـة( بتعبري معنـوي واحد ال يتجزأ
وهي تعين كل مـا حيتـويه عقل اإلنـسان
من صنـوف العـلوم واملـعارف مـا ميكن أن
يــسهـم به هـــذا العـقل يف دفع املــسـرية
اإلنسـانيـة للتقـدم إىل أمـام يف إطـار نبـذ
)قـاطع( للعنـف وجتريـده من أيـة إشارة
تــؤدي إىل جـعله )ثقــافــة( أي أن يكــون
للعـنف مفهــوم أو مـنهج نـتعـــامل معه
بــشـكل )مـتعــارف( علـيه ومــسلـم به،
جمربين علـى تقـبله مبعنـى )ثقـافـة( يف
حـني أنه حـالـة انـهيــار تقـوض أركـان
اجملتمـع وتشل تطـلعات أبنـائه من خالل
انطالقهم يف مـسرية التغيري وتعـويض ما
فقدناه على مدى فرتة احلكم االستبدادي
الطـويلـة املقـيتـة الـيت شلت وشــوهت
قـدرات العـراقـيني وإعــادتهم إىل الـوراء
فاقدي الذاكرة وغري مسموح هلم استعادة
حـتى البـداية. ألن هـذه االستعـادة كانت
تعين حتـدي حصـار الظالم الـذي مارسه
النظام القمعي واباح كل الوسائل اليت من
شـأنهـا أن تـسـقط وتـوقف أيـة حمـاولـة
لالنـطالق من مـوقع جـديـد تهـدف إىل
استعـادة الذات ومعـاودة البـناء ولـو سرًا
وبـرموز عمل خفـية ال يطاهلـا القمعيون
الــظالمـيـــون. لكـنهـم مـتــشــددون يف

متابعتها نشطون يف كشفها.
ويعـــد تعـبـري ثقــافـــة العـنف. تعـبـريًا
مـرفوضًا وغريبـًا. وأرى عدم ترويج هذا
املصـطلح. فهو يعيدنـي إىل أدبيات النظام
الـســابق املنهـار عنـدمـا كـان يـستخـدم
مصطلحات ممـاثلة مثل: شـرعية العنف
والعـنف املبـاح وضـرورة العـنف لتـأديب

اآلخرين... اخل..
أخريًا إىل أستـاذي اجلـامعي أقـول: كل مـا
أمتنــاه أن يــأتـي اليــوم الــذي ال جيـعلك
اخلــوف ختفـي أمسك وتقــول بعـنف.. ال

للعنف.

أوساط اجملتمع املدني ترفض
مصطلح )ثقافــة العنف(

صائب أدهــم
بغداد / طارق اجلبوري

الطفولة عامل خاص ومجيل مملوء
باحليـوية والنشاط ويولد املرء وهو
لوحة بيضاء ناصعة فيقوم اجملتمع
الذي ينشأ فيه بتحديد مالمح هذه
الصـورة املستقبلية.. لذا فإن األسرة
هي املسؤولة األوىل عن تكوينه حيث

أن الطفل ال حول له وال قوة..
ويف العـراق عانـى أطفالـنا من وضع
مــأســاوي وحــرمـــان من أبـسـط
احلقوق بـرغم ما يـزخر به بلـدنا
من إمـكانيات وثـروات كان ميكن أن
يــوظف جــزء مـنهــا لـبنــاء عــامل
طفـولـي سعيـد بعيـدًا عن اخلـوف
واملـرض واحلرمـان الذي ولـد عقدًا
نفــسيــة انعكـسـت علــى تكــوين

شخصية الطفل يف بلدنا..

الفئة األكثر تضررًا 
وبعـد سقوط النظام السابق تشكلت
العـديد مـن اجلمعيـات واملنظـمات
الـيت اهتـمت بـالـطفـولــة ومنهـا
منظمة رعـاية وتأهـيل الطفولة يف
العـراق اليت حـصلت علــى وثيقـة
تــسجـيلهـــا من وزارة الـتخــطيـط
والــتـعــــــــــــــــــاون اإلمنـــــــائــي

بتاريــــــــــخ 19 / 5 / 2004.
وعن أسبـاب وأهداف نشـوء املنظمة
حـدثتنا رئيسة املنـظمة الست هند
صـالل فقالت: مت تـأسيس املنـظمة
لـتهتم بـالطـفولـة اليت هي احلـجر
األسـاس مـن عمــر 4 سنـوات إىل 14
سنـة واالهـتمـام بـالـطفل احملـور
واللبنـة األوىل لبنـاء جمتمع يـسوده
حـب الوطـن والدفـاع عنه وتعـزيز
احلمـاية الـقانـونيـة للطفـل طوال
فرتة مــراحل تـطـوره.. وقـضـايـا
الطفـولة مـأساويـة يف جمتمـعاتـنا

والثاني يف بغـداد والثالث يف املوصل
والــرابع يف البـصـرة واخلـامـس يف
احللـة وتـتضـمن فعـاليـاتهـا عـزفـًا
مـوسـيقيـًا ومـســابقــات فكـريـة
وتـرفـيهيـة وعـروضــًا مسـرحيـة
وسـينمائية ومعـارض فنية وتبادل
اهلـدايـا ومعـارض لكـتب وقـصص
األطفال وتعلـيم السيـاقة بـسيارات

صغرية وغريها..

واحة شباب الغد
واملشروع الـثاني املقرتح هـو )واحة
شباب الغـد( لرعـاية األطفـال الذي
اضطـروا إىل ترك الـدراسة بـسبب
احلـرب أو فقـدان أحـد الـوالـدين أو
كلـيهمـا أو بـسـبب العـوق وتــوفري
السكن املناسب هلم واملأكل وتدريبهم
المـتهان حرفة معـينة مع تعليمهم
وتـدريـسهم لـيتـسـاوى مع أقـرانه
الــذيـن تــوفــرت لـــديهـم حـيــاة

طبيعية..
وعن هيكليـة عمل املنظمـة حدثنا
الـسيـد شعبـان علـي سلمـان األمني
العــام للـمنـظمــة فقـال: تـتكـون
املنـظمــة من اجلـمعيـة أو اهلـيئـة
العمــوميـة وجملـس إدارة وهـيئـة
الفـرع واللجنـة التنفـيذيـة للـفرع
وللمـنظمة رئـيس ومستـشار معني
يقوم وكالة مبهمـات رئيس املنظمة
عنــد غيــابه وتكـون دورة انعقـاد
اهلـيئــة العـامــة كل سنـة، وعـدد
أعضـائهـا ال يـزيـد علـى 25 عضـوًا
وهـنـــاك ممـثلـــون عـن الفـــروع
وعددهم 18 بـواقع عضو واحد لكل
حمـافظـة وتصـدر قرارات املنـظمة
الـعمـــوميــة بــأغلـبيــة أصــوات
احلاضـرين وعنـد تسـاوي النـصاب

ترجح األصوات اليت مع الرئيس.

اجملتمع والـفئات الـعمريـة للتـطوع
واملشاركة يف أعمال املنظمة.

5- تــوثيق الـصلـة مع األم )الـشجـرة
املثمرة اليـانعة( باعتـبارها األساس
لبنـاء ومنو الطفل وتأمني اخلدمات

اإلنسانية للطفولة.
6- توثـيق الصلـة وتبـادل املعلـومات
واملعـرفـة بـينهـا وبـني منـظمـات
الطفـولـة يف العـامل )اليـونيـسيف(
واللجنـة الدولـية لـلصليـب األمحر
واجلـمعيـات الـوطـنيـة النـظرية يف
الـوطين العـربي والعـامل واألمـانـة
العـربيـة جلـميعـات اهلالل األمحـر
والـصلـيـب الــدولـي واجلـمعـيــات
واملنـظمـات اخلرييـة داخل وخـارج
العراق والتنسيق املباشر مع وزارات
الصحـة والرتبيـة وحقوق اإلنـسان
والـثقـــافـــة والعـمل والــشـــؤون
االجتماعيـة لكونها عناصر أساسية
لبـناء الطفـولة مـن خالل براجمهم

ذات االختصاص..

مشاريع مستقبلية
*وماذا قـدمت املنظـمة خالل فرتة

عملها؟
تقول هـند صالل رئيـسة املنـظمة:
مت إصدار جملـة نصف شهرية امسها
مالك كــا مت إجـــراء فحـص طـيب
وعمليـة جـراحيـة لثالثـة أطفـال
ومنحهـم رواتب شهريـة ومسـاعدة
عوائل األطفال احملتاجني واملعاقني
برواتـب شهريـة وتوزيع اهلـدايا يف
األعيـاد لبعـض املدارس االبتـدائية
وتــوزيع هــدايــا إىل بعـض أمهــات
األطفـال أما مـشاريـعنا املـستقبـلية
فهي إقـامـة مهـرجـانـات لألطفـال
واقـرتحـنـــا أن يكـــون مهــرجــان
الطفـولـة العـراقيـة األول يف أربيل

مبــوجـب القـــوانني الـيت تقــرهــا
املنـظمـات غري احلكـوميــة وإنشـاء
هيئة الـرقابـة لإلشراف علـى غذاء
الـطفل العراقي واملـساهمـة الفعلية

ملنظمة إنسانية يف اجملاالت التالية:
1- اإلسهـــام يف حتـــسـني الــصحـــة
والـوقـايــة من األمـراض ورعـايـة
وتــوفـري مجـيع املـسـتلــزمــات يف
مستشفيـات األطفال والتحقيق عن
املعـانــاة اليت أفـرزتهـا احلـروب يف
العـراق واالهتمـام بذوي احلـاجات

اخلاصة )األيتام واملعوقني.. اخل(.
2- رعايـة األمومـة والطفولـة جبميع
الـوســائل الـوقــائيـة والـعالجيـة
بــالتعـاون مع اجلهـات الـصحيـة يف
العـراق والعـامل العـربي واهلـيئـات
الدوليـة املتخصصـة وأفراد اجملتمع
للنـهوض يف حتـسني وتـقدم مـسرية

الطفل الصحية حنو األمسى.
3- املـســاهمــة يف تقــديم املعـونـات
واملــســـاعـــدات لألســـر واجلهـــات
املنكوبة داخل وخـارج العراق وفقًا

للقوانني.
4- تشـجيع األطفـال ومجيع شـرائح

االسـتواء البـدني والنفـسي والعقلي
لذا فإن املنظمة تركز لوضع محاية
قـانــونيـة للـطفـل لتحـقيق غـده
املـشرق وتـطوره بـدءًا من مـرحلة
احلمل )األمومة( ثم البيئة املنزلية
األسـرية والتعليـمية ألن الطفل ) ال
يستـطيع تشكـيل طفولته اخلـاصة
وعليه تـدعو احلـاجة إىل أن يـتوىل
اجملـتمع رعـايـته وضمـان حقـوقه
الـيت أعلنهـا ميثـاق األمم املتـحدة(
ومتـاشيـًا مع إعالن حقـوق الـطفل
العـاملي لعـام 1959 الصـادر عن األمم
املتحــدة وإعالنهـا عـام 1979 الـذي

اعترب عام الطفل.
وأشـــارت إىل أن املنــظمــة هـي غري
حكومـة وغري سـياسـية وال رحبـية
وال متـارس التميـيز بني القـوميات
أو األجنـاس أو األديان أو املـذاهب أو
الـعقائـد السـياسـية مفـتوحـة لكل
أطفـال العــراق من سن الـرابعـة إىل
أربـعة عشـر عامـًا بدون اسـتثناء أو
متـييـز وتهـدف إىل جتـسيـد القـيم
اإلنسـانيـة يف دعم وتعـزيز مكـانة
الـطفــولــة واألمــومــة يف العــراق

وحمفـوفة باملخاطـر بسبب احلروب
العديـدة للنظـام السابق فـهي الفئة
األكثـر ضعفـًا والعـاجـزة سيـاسيـًا
وغري الناضجة ذهـنيًا مما يستدعي
إجـراء ختطـيطـات سيـاسيـة عليـا
ألجل الـنهــوض بــالـطفل لـيكــون
مـعافى وسـويًا وحمصنـًا من عوامل
التـأثري الـسلبـية عـلى منـوه.. ومن
أجل حتقـيق ذلك جيب اتـباع وكـما
قلت سيـاسة علـيا وهـذا ما تـسعى
إليـه منـظمـتنـا آخـذيـن بنـظـر
االعـتبار أن األطفـال يف أغلب الدول
يشـكلون األغلبيـة يف اجملتمع حسب
إحصاءات منظمة اليونسيف وعليه
لــو سلـمنــا جــداًل بــأحقـيتـهم يف
الـتصويت يف ظل وجـود دميقراطي
لكـانـت هلم األغلـبيـة املـطلقـة من

أصحاب املصاحل يف جمتمعاتهم..

حماية قانونية للطفل
وتـضيف ان الـطفل ال خيتـار املكـان
الذي سيولد فيه وقد يكون معرضًا
لبيئة مادية وحضارية غري مالئمة
وأنـه ال ميلك أية وسـيلة لـتحسيـنها
فــضاًل عــن ذلك فـــإنه إذا صـمـــد
آلثـارهـا عن طــريق التـكيف فقـد
يكــون الـثمـن كبـريًا من نــاحيــة

منظمة رعاية وتأهيل الطفولة يف العراق تعمل حتت شعار:
))الطفل كنز وثروة فلنساعده معًا ليكتشف نفسه ولينتصر العــــراق((

السماوة / املدى
احتجت منـظمة حقوق اإلنـسان - جلنة
املـرأة والطفـل - يف حمافظـة املثنـى على
الطريقة اليت جرت فيها عملية انتخاب
اهليـئة العامة للمـرأة يف املثنى واليت دعا
إلـيها جملـس احملافـظة. والـيت تهدف إىل
األشـراف علـى كل الـروابـط النـسـويـة
ويكـون مقـر اهلـيئـة الـدائم يف مـركـز

احملافظة - السماوة.
ويتألف تشكيل اهليـئة العامة للمرأة من

     32 عضوة من ضمنها رئاسة اهليئة.
وتتشكل اهليئـة من عنصر نسوي واحد
يـزكى من اجمللـس البلدي وجلـنة شؤون

املرأة يف احملافظة.
ومت رفع اسم إمــرأة من كل من نـواحي
)اهلالل والنجي والوركاء واجملد والسوير
والــدراجي وبــصيه( ومـثلت اقـضيـة
)السماوة والـرميثة واخلضـر والسلمان(
أمرأتان ولكل حركة أو حزب سياسي له
متـثيـل يف جلنـــة تنـسـيق االخــزاب يف
احملافظـة وعددها )14( ويـرشح عنصرًا
نسويًا واحدًا بتزكية احلزب أو احلركة.

فـضاًل عن متـثيل إمـرأتـني من جملـس
احملافـظة وأخرى من احلـوزة العلمية يف

احملافظة.
شروط الترشيح

من شروط الـرتشيح ان حتمل املـرشحة
الـشهادة االعـدادية فمـا فوق وأن ال يقل
عمرهـا عن 25 سنة وأن ال تـكون عضوة
يف حــزب الـبعـث املـبـــاد وأن ال تكــون
حمـكومة جبنحة خملة بـالشرف وحسنة
السـرية والسلـوك. وضمـن اهليئـة جلـان
للعالقـات العـامة والـقانـونيـة واملالـية

واالعداد والتطوير.
بنود االحتجاج

وقد احتجت جلنة حقوق املرأة والطفل
يف منـظمة حقوق اإلنـسان باملـثنى على
االنتخـابات وفوز السيـدة بدور الياسري
رئيسـة مؤسسـة املرأة احلرة يف الـسماوة
وقــدمت الــسيـدة وفـاء فـاضـل عبـد
احلـسني اعرتاضـًا جـاء فـيه أن تنـظيم
الـنظـام الــداخلي ال ميـتلك الـشـرعيـة
القـانـونيـة بـسبـب دجمه للمــؤسسـات
الـتشريعية والتنفـيذية يف جملس واحد

التـمثيل احلقـيقي لفئـات اجملتمـع على
نطـاق احملافظـة وميتلك قاعـدة شعبية
لـكي تقرتب إىل مـستـوى الدميـقراطـية

اليت نريد يف هذه الفرتة االنتقالية.
وأن دور املـرأة ينقـسم إىل ثالثـة حمـاور
سيـاسـي وإداري وفين فلـو عـملنـا علـى
هـذا االسـاس فـأن مـستـوى املـرأة سـوف

يرتقي إىل مستوى الطموح.
وأشارت إىل أن املـرأة اليت تفـوز برئـاسة
اهليـئة ينـبغي أن متتلك قـاعدة شعـبية
وقـدرة فكـريـة وأسلـوبـًا مـتبــاينـًا يف
التعـامل مع خمـتلف الفئـات وأن متتلك
شهادة غري أن السيدة بدور قدمت تعهدًا
جبلب الشهادة أمـام السيد احملافظ خالل
مدة اسبـوعني علـى اعتبـارها خـرجية
كلية ومل جتلبهـا رغم انتهاء املدة املتفق
عليهـا. إضافـة إىل إنها جيـب أن تكون من
ابنـاء  احملـافظـة أو مضـى علـى سكنهـا
عـشـرة أعـوام لـتكــون متعـايـشـة مع
حاجات املرأة يف احملـافظة وأشارت إىل أن
التـمثـيل ليـس لالحـزاب فـقط وإمنـا
ملـؤسسات اجملتـمع املدني ومتنـح مقاعد
للمـستقالت الالتـي ال ينتمـني إىل حزب

أو منظمة.
وعلـمت )املــدى( أن منـظمــة حقــوق
اإلنسـان ورئـيسـة املنـظمـة الــوطنيـة
للمــرأة يف املثنـى تـواصالن جهـودهمـا
ألجراء انـتخابـات تنـسجم مع القـانون
واملتغريات اليت جتري يف البلد ولكن دون

جدوى.

وقد قـدمنـا مطـالعـه قبل االنتخـابات
لرئيس جملس احملـافظة بذلك وتأجيل
االنتخـابات من قبل اللجنـة التحضريية

فلم يتعاون معنا.
وأن الـسيدة بدور الياسري هي عضوة يف
اللجنة التحضريية وأنسحبت من اللجنة
ورشحت نفسهـا للرئـاسة ومت انتخـابها.

ونرى أن هذا اجلانب خمالف للقانون.
وأضـاف إن الـلجنـة املـشـرفـة مل تـبلغ
الــروابـط واملـنـظـمــات إلشـرتاكهــا يف
االنتخابـات وأن النظـام الداخلي يـدعو

لإلشراف عليها.
وأشــارت إىل أن القــاضي الــذي حـضــر
االنـتخابات مل يطلع مسبـقًا على النظام
الداخلي وتثبيت االخطاء القانونية فيه
كما أنه مل يطـلب املستمسكات القانونية

املوجودة.
وحني أعرتضـنا لدى احملكمـة اجاب إننا
اطلعنـا علـى الـنظـام الـداخلي اخلـاص
بلجنة شؤون املـرأة وتبني أنه صادر من
احملــافظـة وال يـوجـد قـانــون ينـظم
االنتخـابــات أو جييـز اصـدار الـنظـام
الداخلي لذا فأن احملكمة غري معنية وأن

االعرتاض يتعلق باحملافظة فقط.

الفوز للقاعدة الشعبية
فيما ذكـرت السيدة رواء حـبيب عضوة
منظمة حقـوق اإلنسان وعضوة اجمللس
البلـدي يف الـسمــاوة أن البنـاء الـصحيح
للدور القيـادي للمرأة يكـون عن طريق

منظمة حقوق اإلنسان حتتج على انتخابات اهليئة
العامة للمرأة يف املثنى

بغداد/ حسني كريم العامل
أبـــدى الــشــيخ مهـــدي صـــاحل
الـسعيدي عضو اجمللس البلدي يف
حمافـظة ذي قـار عدم ارتـياحه
لتـأجيل موعد انـتخابات اجمللس
الـبلدي يف مـركز احملـافظـة لعدة
مـرات - وأرجـائهـا إىل مـــــــــــــــا
بعـد 30/ 6/ 2004 مــوضحـًا - إن
اجمللــس البلــدي يف النـاصـريـة
يعـاني من سكـرات املوت وحـاليًا
هـو بــدون صالحيـات حمـددة.
وكنـا نأمـل باجـراء االنتخـابات
لـيكـتــسـب اجمللــس شــرعـيـته
ويستعـيد عـافيته لـكن السلـطة
املـدنيـة مـا زالت متـاطل يف ذلك
فـبعــد االنـتخــابــات يف مجـيع
االقضـية والنـواحي يف احملافـظة
حـددت نهـايـة شهـر آذار املـاضي
مـوعــدًا لالنتخـابـات يف مـركـز
املـدينة لكنهـا عــــــــادت واجلته
إىل 1/ 4/ 2004 وبعـدهـــــــــــــــــا
إىل 10/ 5 وبعـد هـذه التـأجيالت
اعلمتنـا السلطـة املدنيـة مؤخرًا
إن انتخابات اجمللس البلدي أجلت
إىل ما بعد 1/ 7/ 2004 وهذا يبقي
اجمللـس البلـدي وحبـسب قـانـون
إدارة الـدولـة علـى مـا هــو عليه
حتـى نهـايـة 31/ 1/ 2005 حـيث
تنص فقراته على ابقاء الكيانات
واهلـيئـات اإلداريــة بعـد تــسلم
السلـطة علـى ما هي علـيه حتى
إجـراء االنتخـابات نهـاية كـانون
الـثاني عـام 2005. وهذه العـملية
تسـبب تعـطيل وعـرقلـة العمل
لالجهزة اإلدارية واالبنية وختلق
فـوضـى تـؤدي بـاحملــافظـة إىل

اهلاوية.
ذريعة الوضع االمني

وعن ذريعة تـردي الوضع األمين
اليت تدعيها السلطة املدنية قال:
-إن الـوضع األمين ذريعـة واهيـة
فقد اجريت االنتخابات يف مجيع
اقضية ونواحـي احملافظة وحتت
ظل الظـروف األمنيـة ذاتها. وإن

هذه الذريعة يـستخدمها أصحاب
املصـاحل واملنفعـيني حتـى يظل
اجمللـس علـى مـا هــو علـيه من
ضعف لـيـتــسـنــى هلـم الـطعـن
بشرعيته عـندما يتم الشروع يف
حمــــاسـبــتهــم علــــى جتــــاوز

صالحياتهم.
وعـن كيـفيــة الـنهــوض بعـمل
اجمللس قـال عضو اجمللس البلدي

يف ذي قار.
-إن عمل اجمللس معطل يف الوقت
احلاضر وقد تقلص عدد أعضائه
إىل مخسة بعـد أن كان يضم أكثر
مـن 20 عضـوًا. وقـد اصـبح خط
النهــوض بعمل اجمللـس مييل إىل
الـضعف بـسبب جتـريـد اجملـلس
مـن صالحيـاتـه وجعلهـا يف يـد
الــسلطـة املـدنيـة. وإن الـسـبيل
النـاجح لتطوير عمل اجمللس هو
االنتخـابــات اليت متـنح اجمللـس
الـشـرعيـة وتـرفـده بــاالعضـاء
الذين خيتارهم مواطنو املدينة.

وعن تــأثري االنـتخــابــات علــى
تـشـكيلــة اجمللــس االنتقــالي يف
احملـافـظـة قـال: إن انـتخـابـات
اجمللس البلـدي هلا تـأثري مبـاشر
على تشـكيلة اجمللس االنتقالي يف
احملافـظة حيث سـيصبح اجمللس
الـبلـدي املـنتـخب شــرعيــًا من
خالل االنـتخابـات العامـة وليس
من خالل االنـتخابات الـفئوية أو
احلـزبية مثلما حصل مع اجمللس
االنتقـالي وبهـذا ستنـتقل الكثري
من صالحيـات اجمللس االنـتقالي
إىل اجمللس البلدي بسبب حصوله
علـــى الــشـــرعـيـــة مـن خالل
االنـتخـابـات.وأشـار إىل أن عـدم
انتخـاب اجمللـس البلـدي ادى إىل
جتريـده من صالحياته وحتويل
اغلبهـا إىل اجمللس االنتقـالي الذي

جرى انتخابه بشكل فئوي.
اجمللس يعاني من سكرات

املوت
ومــن جهــــة أخــــرى ذات صـله

اجـتمع وفـد مـن أعضـاء اجملـلس
االنتـقالي يف حمافـظة ذي قار مع
ممـثلــة الــسلـطــة املـــدنيــة يف
احملافـظة السـيدة بربـارة كونيت
يف مقــر عـملهــا وجــرى خالل
االجـتمــاع منـاقـشـة مـوضـوع
تأجيل انـتخابات اجملـلس البلدي
يف مـدينـة النـاصريـــــــــة إىل ما
بعـد 30/ 6/ 2004 وقــال مصـدر
مـطلع يف اجمللـس. لقــد طلـبنـا
باإلسـراع يف إجراء االنتـخابات يف
مركـز املديـنة. بعـد أن جرت يف
االقــضيـــة والنـــواحي لـعمــوم
احملـافظـة. لكن الـسلطـة املدنـية

رفضت. 
ممـا يـضعنـا ذلك أمـام اشكـاليـة
قـانونـية يف املـستقـبل. حيث إن
إحـــدى فقـــرات قـــانـــون إدارة
الدولـة تنص علـى ابقاء اهلـيئات
بعــد اسـتالم الــسلـطـــة علــى
هيكليتها حلني إجراء االنتخابات
العـامـة يف 31/ 1/ 2005 وعـليه لن
جتري انـتخابـات اجمللس الـبلدي
إال بعــد 31/ 1/ 2005 وليــــــــــس

بعد 30/ 6/ 2004. 
وقــد اوضـحنـــا ذلك للــسلـطــة
املــدنيــة. واقـرتحنــا أن تكــون
االنتخـابــات فئـويــة علــى أقل
تقـدير لكن دون جـدوى. ويذكر
إن عدد املرشحني الـذين تقدموا
خلوض االنتخابات اليت كان املقرر
إجراءها يوم 18/ 6/ 2004 وأعلن عن
تـأجيلهـا مـؤخـرًا قـد بلغ          
     )176( مــــــــرشحــــــــًا وعلـــــــى
الصعيد نفـسه طالب أحد أعضاء
اجمللس الـبلدي باإلسـراع باجراء

االنتخابات مشريًا إىل
-إن اجمللـس يعــاني حــاليــًا من
سكـرات املـوت بعــد أن استقـال
ثالثـة اربــاع اعضـائه حـيث مل
يتبق منهـم سوى مخسـة أعضاء
من أصل عشـرين عضـوًا بعد أن
قامـت السلطـة املدنـية بتجـريد

اجمللس من اغلب صالحياته.

هل  أعضاؤه ينوون البقاء حتى 31/ 1/ 2005؟
ملاذا أوجلت انتخابات اجمللس البلدي حملافظة

ذي قار عدة مرات ؟!

السماوة / عدنان مسري
تعــددت وســائـل التـعبـري بهــدف
الـتغـيـري واالرتقـــاء خللق جمـتـمع
مدني تسوده الدميقراطية واحرتام

الرأي اآلخر واحلوار البناء.
فقــد وجــدنــا فـــريقـــًا للحــوار
الدميـقراطي املدني يسعى لتأسيس
قاعـدة للحوار وكيفيـة التعامل مع

اآلخــرين بـالــرغم مـن اختالف
آرائهـم بـــاملـتغـريات والقـــرارات
واإلجراءات اليت حصلت باجملتمع.
وهـي وسيلــة لتــدريب اآلخــرين
لتحقـيق جمتـمع متقـدم بـالفكـر
والـنقـاش واالسـتفــادة من آراء ال
تلتقي مع الرأي الذي حيمله املرء.

املدى تشارك يف الطرح
)املدى( حـضرت إحـدى اجللـسات
الـيت نــضـمهـــا فــــريق احلـــوار
الـدميقراطـي املدني يف الـسماوة يف
بيت املهنـدسة بتول االمري الداغي
وكــان املــوضــوع الـــذي تنــاوله
جمـموعـة من احلـضور املـسؤولـية

والشفافية والفساد اإلداري.
ووجدت أن نقاشًا شفافًا يدور بني
احلضور من خمتلف املهن اليت رمبا
تلــتقـي يف فـكــــرة وختـتـلف يف
أخرى.. وقـد اتفقوا يف اخلتام على

التغيري والنهوض باجملتمع.

وقــد أسهـمت املــدى يف تقـــريب
وجهـــات النـظــر وطــرح أفكــار
ومقرتحـات لتعزيز وتـطوير هذه
اجللسـات اليت تؤكد الرغبة اجلادة
والـصادقـة لدى اطـياف وطـبقات

اجملتمع.
املهندسـة بتول عبـد االمري قالت:
إن الفــريق مـؤلـف من املـهنـدس
صــاحل مهــدي شهـيب واملــوظفـة
أديبـة بسيـطة والعقـيد املهـندس
كـاظم أبـو اهليل واملـدرسة حـنان
شــريف واملقـدم سـاهــر حممـود

ومدرس الشريعة حممد قاسم.
واشـارت إىل أنـه مت تشـكيل فـريق
مـن شخــصني ضـمن قـطــاعــات
الــصحـــة والـرتبـيـــة والــتعلـيـم
والـنقابـات املهنـية وعـموم الـناس
واملـوظفني والنـقابـات احلزبـية.
وقــد عقــدنــا خالل الــشهـــرين
املاضيني 48 جلسة مـنها صباحية

وأخـرى مسـائية. وكـان كل فريق
يعقد 12 جلسة يف األسبوع.

وتنــاولت اجللـسـات مـوضـوعـات
حـــول الـــدسـتـــور وعـنـــاصـــر
االنتخـابـات احلـرة واملـصـاحلـة
الوطنـية واملسـاوات بني اجلنسني
وقــانــون إدارة الــدولــة املـــؤقت
والعالقـات العـسكـريـة املــدنيـة
وحقوق كـال اجلنسني واملسـؤولية
والـشفافية والفساد اإلداري وحكم
القـانـون والفـدراليـة. وأكـدت إن
فـريقهم عقـد جلـسات يف مـراكز
شـرطة الشرقي واخلـضر والوركاء
والنجمي والرميثة واجملد ومراكز
الدفاع املدني يف السماوة والرميثة
واخلـضــر ومــوظـفي الـبلــديــة
والــزراعــة وشــركــة الــسمـنت
وجلــستـني يف بيـتنـا فـضـاًل عن
جلـــســــات يف مقــــرات احلــــزب
الشيوعي وجتمع الوحدة الوطنية

واجلبهـة الوطنـية لعشـائر العراق
ومنظمة خدجية النسوية وحركة

الوفاق الوطين.
جلسات وحوارات

كـما قـام فريق احلـوار السـياسـية
واجلمعيـات والنقابـات ومواطنني
من خمتـلف شرائح اجملـتمع فضاًل
عـن جلــســة عــامـــة عقــدت يف
الفصـائل الشعبيـة املستقـلة حول

موضوع املصاحل الوطنية.
وترى املهـندسـة بتـول أن الفريق
حـقق جزء كـبريًا من مهـمته اليت
نراها مهمة يف هذا الظرف اخلطري
الذي ميـر به بلدنا بـعد عقود من
تغـيـيـب األفـكــــار واحلــــريــــة
والدميقـراطيـة وأنه من الـواجب
الـوطين أن حيـصل سعي مجـاعي
من كل املثقفني والواعني إليضاح
وإيصـال االفكار الـراقيـة اليت من

شأنها النهوض باجملتمع.

48 جلسة للحوار الدميقراطي املدني يف السماوة
بغداد/املدى

أكد الـسيد طارق حسني السعدي
رئـيس مـنظمـة تـنميـة الثـروة
احليـوانيـة يف العـراق. أن هـدف
املنظمة األسـاس هو القضاء على
البطـالة مـن خالل تنفيـذ عدد
من املـشــاريع يف جمــال تنـميـة
الثــروة احليــوانيــة يف العـراق
ومنهــا استـثمــار حقل أمسـاك
مبـسـاحـة 600 دومن يف مـنطقـة
الغــالبيـة ببغـداد والــذي يعمل
فيه حـاليـًا أكثـر من 200 عـامل
ومــشـــروع معـمل )الـربوتـني(
احليواني وطاقته اإلنتاجية )20
- 25( طنـًا يف اليــوم ويعمل يف هـذا

املشروع أكثر من 60 عاماًل.
ومن جـانبه أشـار السـيد رشـيد
الشمـري نائب رئيس املنظمة إىل

عـدد مـن املشـاريع الـيت تشـرف
عليهـا املنـظمـة وهي مـشـروع
دواجن )البــوعيثـة( يف الـدورة
ومـشــروع دواجن أبـو غــريب
ومشروع جمـزرة الدورة ويعمل

يف هذه املشاريع 1800 عامل.
ونـوه الـسيـد طـارق الـسعـدي
رئيـس املنـظمــة. أن املنـظمـة
شــاركت يف اجـتمـاعـات الـدول
املـاحنـة الــذي انعقــد يف عمـان
منتـصف أيار املاضـي وقال: لقد
طلـبـنــا مـن الــدول املــاحنــة
بتـزويدنا بـآليات إنتـاج حديثة
وبـاخلربات اهلـندسـية وتـشجيع
املـستثـمريـن األجانـب للعمل يف
جمـاالت اإلنتـاج اليت تنهـض بها
املنـظمـة من خـالل مشـاريعهـا
النوعـية لتطـوير وزيـادة إنتاج

مشاريع تنمية الثروة احليوانية
والسمـكية. وأكد السـيد السعدي
أن هــدف املنـظمـة هـو كـسـر
األسعـار املرتـفعة الـيت تشهـدها
اليـوم ســوق اللحـوم واألمسـاك
والـدجـاج. وتـطــرق إىل أن من
املعوقـات اليت تواجـهنا يف العمل
هــو تــدهــور الــوضـع األمين يف
البالد الـذي يعيق املـنظمـة عن
أداء عـملهــا وتنــوعه يف بغـداد
واحملــافظـات ومن ضـمن إعـادة
إحياء مفقس األمساك يف مدينة

الصويرة.
ودعـا الوزارات ذات االخـتصاص
إىل اإلسهام يف تـذليل الصعـوبات
اليت تـواجههـا املنـظمـة بهـدف
تــرسـيخ دعــائـم االقـتـصــاد

الوطين يف عراقنا اجلديد.

جهود لكسر ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج
واألمساك وتشغيل العاطلني

منظمة تنمية الثروة احليوانية

.
.


