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الشخصي ...واجلمعي!
مثــة مفهــوم غــريـب ،اضفــاه بعـض
املنتفعني من نشـاط منظمات اجملتمع
املدني ،على هويـة هذه املنظمات ،بعد
ان صادروا دورهـا لصاحل حتقيق مآرب
شخـصيـة اكثـر منهــا حتقيق اهـداف
التجمع الذي ميثل املنظمة املقصودة.
فاملنـصوص مبنـظمات اجملتـمع املدني
هي تـلك املنـظمــات اليت تـتمكـن من
تـأطري نشـاط فئـة معينـة من الـناس
لالنتفـاع بصورة مجاعيـة ،من تنفيذ
بـرامج خـاصـة او مـعينـة ،يف اجلـانب
االجتمـاعي او املهين ،ممـا حيقق نـفع ًا
عام ًا للمجتمع بصورة عامة.
ولــذا فــان أيــة مـصلحــة شخــصيــة
مشروعـة جيب ان تتحقق يف اطـار اية
منظمـة من منظـمات اجملتـمع املدني
كجـزء من منفعـة عامـة ،وليـس مثل
ما جيري يف بعض هـذه املنظمات حني
تصبح املنظمة إرث ًا شخصي ًا جتيّر باسم
(صاحـبها) الـذي ينتخـب كرئيـس هلا
(باملصادفة) يف كل مرة!!.
ان هذا التشويه الذي يظهر على سطح
هـذا النـوع مـن النـشـاط اجلـمعي ألي
جمـتــمع ،امنـــا يــــؤدي اىل تفـتـيـت
املصداقية املفرتضة يف نشاط منظمات
اجملتمع املدني ،وبـالتالي فـان مآل هذا
النـشاط الضـروري ،وخاصـة يف ظرف
العــراق املـتحــول حـــاليـــ ًا يف حميـط
احلرية ،ويف اطـار اخليار الـدميقراطي
احلـــر ،ال بـــد ان يـــؤدي اىل احـبـــاط
تـطلعــات قطـاعـات كـبرية مـن ابنـاء
شعبنـا ،اليت تعول كثـريًا على ان تكون
االطــارات اليت ختتـارهــا أمينـة علـى
اهدافها ،ومثار جهدها.
وال نقـول ان هذا االجتـاه ينطـوي على
فساد خالص فبعضه ناتج عن خطأ يف
التقريـر او نتيجة الـرتبية العشـائرية
والقـرويـة غـري السـويـة اليت اشـاعهـا
النظـام السـابق واليت تـسمح للـبعض
باسـتغالل اسم العشرية او الـوجاهة يف
حتصيل مكـاسب انانـية ال عالقـة هلا
بنشاط منظمات اجملتمع املدني.
احملرر

CIVIL SOCIETY

نص البيان اخلتامي الول مؤمتر يجمع املنظمات غير احلكومية مع وزارة حقوق االنسان

النظــــام القمعي املنهار أجهز كلي ًا على دولـــــة املواطنة
املطالبة بتعويض جميع العراقيني املتضررين أسوة مبا يدفع لغير العراقيني من تعويضات
كبيرة نتيجة سياسات النظام السابق
حتت شعار (حقـوق االنسان ،احلريـة ،الكرامة،
احـرتام وخيــار) انعقــد يف منـتجع دوكـان يف
مــديـنــة الــسلـيـمــانـيـــة للفـرتة مـن 29- 26
حــــــــزيـران  2004مؤمتـر منظـمات حـقوق
االنـسان العـراقية ،الـذي نظمـته وزارة حقوق
االنـســان يف مجهـوريــة العـراق بـالـتنـسـيق
والـتعاون مع وزارة حقـوق االنسـان واملرحلني
واالنفال يف السليـمانية ووزارة حقـوق االنسان
يف أربيل .شـارك يف املـؤمتـر ممثلـو حنـو مئـة
منظمة ومجعـية من مؤسسـات اجملتمع املدني
يف غـالبـية حمـافظـات العراق ،وحـضر جلـسة
االفتتـاح الـدكتـور بـرهم امحـد صـاحل نـائب
رئيس وزارء احلكـومة املؤقتة والقى كلمة ،كما
حضـرت العـديـد من الـشخـصيـات الـرمسيـة
والسياسية والثقافية من عموم العراق.
وقد تناول احملاور االتية:
اوال :التعريف مبؤسسات اجملتمع املدني وكيفية
تفعـيل ادائهـا واسـتحــداث آليــات متـطـورة
لتعميق وظائفها ضمن العراق اجلديد.
ثانيـاً :تنظـيم العالقة بـني مؤسسـات اجملتمع
املـدني ووزارة حقــوق االنسـان وبـينهـا وبني
االعالم.
ثـالثاً :السبل الكفيلة بـاالرتقاء بعمل مؤسسات
اجملتمع املـدنـي ،لتكـون اداة فـاعلـة وتـسهم يف
تعـميق املمارسـة الدميقـراطية ونـشر الثـقافة
التعددية وحقوق االنسان.
وبعـد يــومني مـن املنـاقـشـات املــستفـيضـة
واسـتـمــزاج اآلراء بــروح احلــوار احلـضــاري
والدميقراطـي ،توصل املؤمتـرون اىل مجلة من
القـرارات والتوصيـات اليت شكلت أغـناء جململ
املسرية الدميقـراطية وترمجة مفردات حقوق
االنسـان اىل واقع تـطبـيقي وعـملي رمبـا الول
مـرة ،والسري خبـطى أسـرع لتجذيـر مؤسـسات
اجملتمع املدني كقـوى ضغط يشرتط حضورها
احلتمي ضمن حاضنة الدميقراطية.
وامجع املؤمتـرون على ان الـنظام االسـتبدادي
املنهـار مل حيرتم العـهود واالتفـاقيـات الدولـية
املعنيـة حبقـوق االنسـان ،رغـم ان النظـام قـد
صــادق ووقع علــى عــدد مـنهـــا .كمــا امجع

املؤمتـرون بارتـكابه جـرائم بشعـة ضد ابـناء
شعبـنا وضـد جريانه ،مبـا فيهـا جرائـم حرب
وجــرائم إبـادة مجــاعيــة وهي جــرائم ضـد
االنسـانية .مبقتـضى القانـون الدولي وطـالبوا
بتقديم املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم اىل
احملكمـة لـينـالـوا جــزائهم العـادل وتعــويض
املـتضـرريـن من ابنـاء شـعبنـا العـراقي ،أسـوة
بالتعويضات الكبرية اليت تدفع لغري العراقيني
نتيجة لسياسات النظام السابق.
ورأى املؤمتـرون ان النـظام القـمعي املنهـار قد
اجهـز كليـا على دولـة املواطـنة وبلغـت درجة
الصـفر جلـهة تـطبيقـات العهـديني الـدوليني
للحقــوق املــدنيــة والــسيــاسيــة واحلقــوق
االقتصادية واالجتماعـية والثقافية ،ويتطلب
ذلك بـذل جهـد تـراكمي مـستـديـم ومسـلسل
حلقات لـتأصيل ثقافة حقـوق االنسان وجعلها
القـاعـدة االســاسيــة اليت تـسـتنــد اليهـا كل
املنظـومـة القـانـونيـة والقضـائيـة يف العـراق
اجلديـد القائم كـأي دولة حضـارية علـى سلة
من احلقوق والواجبات احملددة قانوناً للمواطن
وعلــى مبـدأ املـســاواة بني املـواطـنني ،وعلـى
حمـورية االلـتزام الكـامل باملعـاهدات الـدولية
املقـررة مـن قبل االمـم املتحـدة فـيمــا خيص
حقـوق املرأة والطفل وغريهـا والغاء كل اشكال
التمييز ضد املرأة.
كمـا ركـز علـى تـسـريـع وترية العـمل اللقـاء

200شاب يتعلمون النجارة والرياضة واخلط
ودروس اجملتمع والصحة

حمـاضـرات يف الـريـاضـة والـصحـة
واخلط واجملتمع وحماضرات ثقافية
اضـافـة اىل مـدرسـي االختـصـاص
الذين يعلمون الشباب مهنة النجارة.
وعن االمتيـازات اليت يقدمهـا املعهد
قال:
 يتقـاضى طلـبة املعهـد مصـروفاتشخصيـة شهريًا وطـوال مدة الدورة

اليت تـبلغ  60يـومـاً .أمـا االسـاتـذة
فيمـنحون رواتب علـى ذلك ،كما مت
توزيع جتهيزات رياضية على مجيع
املنتـسبـني اضافـة اىل القـرطاسـية
وعـلب اهلندسـة وبدالت العـمل .كما
مت جتهيز املعهد بالعديد من اجهزة
احلاسوب واملكائن وعدد النجارة وهي
من (املاركات العاملية) واليت ال تتوفر

اال يف املصانع الكبرية.
وحول إقبال الطلبة قال:
 لفـت انتبـاهنـا مـواظبـة الـطلبـةعلــى احلضـور يــوميـًا ومل تـسجل
لـدينـا أي حـالـة تغـيب او تـسـرب
كـذلك استـطعنـا تكـييف االحـداث
الــذين مت اخــراجهـم من الـسـجن
بضمـانـة جلنـة حقـوق االنسـان يف
مجعية ابـناء املدينـة .وساهم احتاد
نقابـات العمال بـشكل فاعل يف ادارة
املعهــد وخصـوصـًا رئيـس االحتـاد
ورؤسـاء نقـابـات النقل واخلـدمـات
واالساتذة.
وحول االنتاج قال:
 بعـد ان يقـوم الـطلبـة بــاالنتـاجسنقـوم بـبيع مـا يـنتجــونه علـى
العـوائـل الفقرية وبـأسعـار رمـزيـة
وبـالتقـسيط املـريح .كمـا ان املعمل
وبعــد انـتهــاء الــدورة سـيكــون
خمصصـًا لتجهيـز املشـاريع اخلريية
االخرى حـسب االتفـاق مع اجلـهات
املعنية باملشروع.

مجعية الرمحة النسوية يف العمارة
ميسان -حممد احلمراني
مع بدايـة سقوط النظام السابق بادرن جمموعة من
نساء مدينة العمارة اىل تشكيل مجعية تهتم بشؤون
املرأة يف احملـافظـة واطلق عليـها تـسميـة (مجعـية
الـرمحة النسـوية) وهي جزء مـن رد اعتبار لضعف
دور املــرأة احلقيـقي ..خالل حـكم سلـطـة الـبعث
ووضع املرأة يف خـانة احتاد النسـاء والذي كان هدفه
االول هو بث السموم الصدامية يف عقلية املرأة وهذا
يعـترب اعالن تأسيس مجعيـة الرمحة النـسوية بدء
مرحلة جديدة للمرأة يف مدينة العمارة.
الصوت االول
ابتـدأ الصـوت االول لبـناء هـذه اجلمعيـة من خالل
الـسيدة (زكـية عليـوي) اليت تقول :قـمنا بـتشكيل
هـذه اجلـمعيـة لــرفع الضـيم عن املـرأة يف مـدينـة
العمارة واليت كـانت لسنوات طـوال موضع استغالل
وتعـذيب بسبب الـسياسة الـسابقة وهـذا ما سيجعل
اجلمعيـة تقـوم بدورات تـوعيـة لتـوضيح حـقوق
املـرأة االجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة واالسهـام يف رفع

املستـوى العلـمي والصحـي لالسرة مـن خالل الدور
الفـاعل للمـرأة وحتتـوي اجلمعـية عـلى عـدة جلان
منها:
اللجنـة االجتمـاعيـة واللجنـة االعالميـة وكـذلك
اللجنـة العلميـة واللجنة املـالية واللجـنة التعلـيمية
وتـشرف عـلى هـذه اللـجان جمـموعـة من عـضوات
اجلمعيـة من امثال( :زينب عبـد اهلل صاحل ،سندس
لفتة ،هند محيـد ماجس ،اسالم عبد احملسن ،رباب
عجيل ،كـوثـر سعـدون) .واغلب هـذه االمسـاء من
النساء تتمـيز بالوعي واحلضـور االجتماعي الفاعل
ويطـمحن اىل مشاركـة املرأة يف دور سيـاسي حقيقي
وان ال تبقـى يف اهلـامـش كمــا حيصل يف حمــافظـة
مـيسـان حيث شغـل الرجـال اغلب مقـاعد اعـضاء
جملس احملـافظـة ...ان مهمـة اجلمعـية طـرح مثل
هذه االسئلة ...اليت هلا عالقة بتطوير وتفعيل دور
املرأة.
برنامج عمل
بعد تأسيسها بـأيام باشرت مجعية الرمحة النسوية

االضرار املـادية واملعـنويـة اليت حلقـت بأوسع
شـرحيــة من اجملـتمع ،واالسـتنــاد اىل معيـار
املواطنة فحـسب لتقييم التعامل مع املواطنني
علـى اساس الـدستور والقـانون ،واحرتام كـافة
مكونـات اجملتمع الـعراقي الـقوميـة والديـنية
على قدم املساواة ،ويف الـوقت الذي قيم املؤمتر
التـجربـة الغنـية ملـؤسسـات اجملتمع املـدني يف
اقلـيم كردسـتان العـراق ،وجد ان مثـيالتها يف
باقي احنـاء العراق مـا زلن يف حالـة تأسيـسية
فـتيــة وحبــاجــة اىل املــزيــد من الـتجــربــة
والتـدريـب واالغنـاء ويعــزى ذلك اىل انعـدام
احلـريـات وانتهـاكـات احلقـوق يف ظل الـنظـام
الـسـابق وتـسلـطه علـى كل مفـاصل اجملـتمع
العـراقي .هـذا وقـد أقـر املـؤمتـر التـوصيـات
اآلتية:
 -1توفري احلمـاية الدستـورية والقانـونية لعمل
مـنظمـات اجملتمع املـدني ،لرتصني حـياديـتها
وضمـان استقالهلـا وتـوفري احلمـايـة االمنيـة
لناشطي حقـوق االنسان بالـتنسيق مع اجلهات
االمنية املعنية.
 -2حتـديـد مــرجعيـة وزاريـة لـتنـسيـق العمل
والتعامل مع مؤسسـات اجملتمع املدني ويفضل
ان تكون وزارة حقوق االنسان.
 -3اعـارة االهتمـام الالزم من قبـل وزارة حقوق
االنـسـان والـوزارات املخـتصــة بعقـد نـدوات
مـوسعــة والقيــام بفعــاليـات تـعمق جـسـور

الـصداقـة والتعـارف والتـعاون بـني منظـمات
اجملتمع املـدني لتوسـيع دائرة العمـل اجلماعي
واستحداث اطر مشرتكة للعمل.
 -4القيـام بــأوسع محلــة تثقـيفيــة -فكـريـة-
اعالميـة لنـشر ثقـافة حقـوق االنسـان وطبع
االعالن العاملي حلقـوق االنسان بلغـات مكونات
اجملتمع العـراقي واقرار تدريـس قيم ومبادئ
حقوق االنسان يف املراحل الدراسية واملؤسسات
الـتعليـميـة العـراقيـة ،واعــادة فتح املـدارس
االهليــة املصـادرة ،و(تــدشني) محلـة اصـدار
الـكراسـات التـثقيفيـة الشاعـة ثقافـة حقوق
االنسان على اوسع نطاق شعيب.
 -5يكـون لوزارة حقـوق االنسـان الدور الـريادي
يف جمــال دفع الـتعــويـضــات للـمتـضـــررين
بـالتـنسـيق مع املنـظمـات غري احلكـوميـة مع
مـراعـاة زيــادة املبــالغ املكـرسـة لـصنـدوق
التعويض.
 -6انـشـاء مـركــز تنــسيـقي للـمنـظمــات غري
احلكومية يف العاصمة بغداد لتنسيق عملها مع
وزارة حقــوق االنسـان والـوزارات واملــؤسسـات
والدوائر احلكومية وكذلك املنظمات االقليمية
والـدوليــة -7.التهـيئـة وتـوفـري املنــاخ املالئم
العـداد مالكـات كفـوءة وارسـال نـاشـطني يف
جمـال مـؤسـسـات اجملـتمع املــدني اىل اخلـارج
لالستـزادة مـن اخلربة واملخـزون املعلـومــاتي
والتعـرف على التجارب املـتقدمة وفتح دورات
مهنية تأهيلية يف شتى االختصاصات.
 -8العـمل علـى تـوأمــة املنـظمـات الــشبـيهـة
واستحـداث سيـاقات حتـالفيـة بينـها ،تـأطريا
جلماعـية العـمل وعدم بعـثرته وصـب اجلهود
يف سياق واحد.
 -9رفع كل آثـار وتـداعيـات مـا يـسمـى بـوصم
العـار من االوراق الثبـوتيـة للمـواطن العـراقي
وحث الـدوائـر احلكــوميـة بعـدم االخـذ بهـا
وابطال أثرها ،ومساعدة ضحايا هذه املمارسات
الوحشية نفـسياً والعمل على اسـتصدار قانون
يـنص علـى إلغــاء مجيع القـرارات والقـوانني
املنـافيـة حلقـوق وكـرامـة املــواطن العـراقي
الصادرة سنوات حكم النظام البائد.
 -10العمل علـى حصـر متويل مـؤسسـات اجملتمع

املـدني مـن قبل الـدولــة وفق نص تـشــريعي
لضمان حياديتها ومصداقيتها.
 -11اجيــــاد عالقـــة تــــواصلـيـــة بــني االعالم
ومؤسـسات اجملتمع املـدني للتعريف بهـا ونشر
اهدافهـا وتقيـيم نشـاطاتهـا ورفدهـا مبالكات
عمل جديـدة ونشر الـوعي باهمـية عمل تلك
املنظمات.
 -12اصــدار دلـيل تــوثـيقـي وتعــريـفي شــامل
ومتكـامل يـنشـرعلـى نطـاق واسع بــاعتمـاد
تقـنية شبكـة املعلومـاتية ،خللق حـالة تواصل
بني املنظمات واجملتمع وبني العامل اخلارجي.
 -13احرتام تقـاليـد ومحايـة معتقـدات مكـونات
اجملتمع العراقي.
 -14مطـالبـة اجلهـات املـعنيـة ملكـافحـة ظـاهـرة
اختـطــاف او تـصـفيـــة العقـــول والكفــاءات
العراقية اليت تسـتهدفها قوى الظالم واالرهاب
واليت استفحلت يف اآلونة االخرية.
 -15اعـتبــار ضحـايــا النـظـام الـســابق شهـداء
واصدار نص قـانوني لتسويـة تركاتهم وكل ما
يتعلق حبقوقهم الشرعية واملالية.
 -16دعــوة االعالم لـاللتــزام بــاقـصــى درجــات
النـزاهـة يف معـاجلتـة لنـشـاطـات منـظمـات
اجملتمع املـدني ،وعدم اخلضوع اليـة ضغوطات
قد متـارس من قبل هـذه اجلهة احلـكومـية او
تلك.
كمـا نظـمت وزارة حقــوق االنسـان فعـاليـات
ثقافـية وزيـارتني للـمديـرية الـسابقـة ألمن
السليـمانيـة ومديـنة حلبجـة ملشاهـدة الصور
املروعـة لضحـايا النـظام الـقمعي املنهـار وآثار
الـدمـار.وأرسل املـؤمتـرون بـرقيـة تـهنئـة اىل
السيد غازي الياور رئيس اجلمهورية والدكتور
ايـاد عالوي رئـيس الـوزارء وللـشعب العـراقي
مبنـاسبـة نقل الـسيـادة للعـراقيني.كـما شـكر
املؤمتـرون وزارة حقوق االنـسان يف مجهـورية
العــراق ووزارتـي حقــوق االنـســان يف أربـيل
والسلـيمانية القـامة هذا املـؤمتر ،وقائـمقامية
دوكان على حسن االستقبال وتأمني احلماية.
منظمات حقوق االنسان العراقية
منتجع دوكان
 /29حزيران2004 /

األمني العام جمللس أهالي كربالء :

افتتاح معهد خيري لتعليم الشباب مهنة النجارة

الناصرية -حسني كريم
بــالتعــاون مع مجيعـة النـاصـريـة
واحتـاد نقـابــات العمـال افـتتح يف
حمــافـظــة ذي قــار املعهــد اخلريي
لتعلـيم مهنـة النجـارة للـشبـاب من
عمــر  17اىل  22عــامــًا وبــدعـم من
احدى اجلهـات املاحنـة الربيطـانية..
صرح بذلك لـ(املـدى) االستاذ صادق
مكي املشرف على هذا املعهد وأضاف:
 بعـــد ان استـكمـلنــا الـتحــضرياتاخلاصـة بفتح املشروع بـالتعاون مع
احتـاد نقـابـات العمـال اخرتنـا مقـر
احتاد النقابات ليكون مكانًا للمشروع
وبدأنـا بالتـسجيل يف هذا املعهـد بعد
اضافة عدد من االحداث املودعني يف
سجن احملـافظة والـذين خصص هلم
هذا املشـروع اال اننا ارتأيـنا ان يكون
ال
ال لعدد آخـر من الشـباب وفع ً
شـام ً
أصبح العـدد ( )200شـاب ومت اعـداد
مالك تعلـيمي ضم اسـاتذة من ذوي
االختصاص من مجعية ابناء املدينة
وبلغ عـددهـم  36استـاذًا يقـدمـون
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بـاقـامــة دورات متفـرقــة مشلت الـطبـاعـة علـى
الكومبـيوتر والتـطريز والتـصوير ..اسـتمرت هذه
الـدورات مخسـة عشـر يومـًا وكذلـك افتتحت دورة
لتعليم فن اخلياطة استمـرت  25يومًا وشاركت فيها
 43متـدربـة بـاشـراف الـسيـدة رضيـة قـاسـم وضمن
الـنشـاط الـصحي قـامـت اجلمعيـة بـدورة متـريض
اشتملت علـى تعليم االسـعافات االولـية وزرق االبر
مت خالهلـا مشاركة  30مـدربة بإشـراف وتنسيق مع
دائـرة صحة ميـسان ويف جمال تعلـيم فن التجميل..
شاركت اكثـر من  50امرأة يف دورة امتـدت لعشرين
يـومـًا بـاشـراف خبـرية التجـميل (عهـود عبـاس)
وضـمن نـشــاط النـدوات اقــامت اجلـمعيـة عـدة
اجتمـاعات توعـية ...يف نواحـي واقضية احملـافظة
تهدف اىل تـطوير واقع املـرأة االجتماعـي والسياسي
واالسـري ويف نهاية لقائنا بعـضوات اجلمعية عرفنا
بـان اجلمعية تعتمد على التمويل الذاتي وحتتاج اىل
دعم من املـؤسسات احلكـومية لالرتقـاء بواقع املرأة
يف العراق اجلديد.

اجمللس جزء من تنظيمات اجملتمع املدني اليت
تهتم خبدمة اجملتمع
كربالء /املدى
يف األزمات تـنبثق احللول من بني
ركام الصعاب لتكون البساط الذي
يطري فوقه من عاشوا تلك األزمة
وهم يبحـثون عـن بصيـص ضوء
يرون يف ذلك الطـريق الذي ضاق
بهم وجـعلهم ال يتوقعون أن احلل
قادم..كل شيء صـار هكذا بعد أن
كان الرقم الـذي اصبح ذاكرة من
ذاكـرات العـراقيـني واعين به 35
عاما لتكون مجيع احللول يف عامل
الغـيـب حـتــى أصـبحـت األحالم
مــشكلـــة من مـشـــاكل العــراق
املسـتعصية على فك رموزها..ويف
كربالء كـانت هناك أزمـة يوم مل
تكـن هنـاك مـؤسـسـات وقـانـون
ودولـــة بــــاملعـنـــى املـتعـــارف
عليه..كـان الـزمن مل يـزل بعـد
يلعق فـرحــة سقــوط التـمثـال
وكـانـت هنـاك يف املقـابل جهـات
تريد أن تكوّن لنفسها قافلة تسري
أمـامهـا مهـما كـانت الـسبل..والن
اخــتـالط األوراق يعــين عـــــدم
وضوح الـرؤية فان هناك من جاء
لـيضع الكلمـات يف أماكنهـا ويكون
جـزءا من جمتمع مـدني متـطور
يـأخـذ علـى عـاتقه حل األزمـات
اليت تعـصف بــاالستقــرار..ومن
بني املـؤسسـات أو التـنظيـمات أو
حـتى اجلـماعـات اليت انـبثقت يف
ظل األزمات كـان جملس أهالي كر
بالء الـــذي وجـــد نفــسه أمـــام
مسـؤوليـة وطنـية وأخالقـية أن
يكــون له صــوت مــسمــوع حلل
اخلالفــات ويـــأتي بــاحللــول يف
أوقــاتهــا احلــرجــة وجيعـل من
االنفــراج واحــة يـتـنفــس مـن
خالهلا من اختـنق يف تلك الطرق
اليت ضاقت عليه ..التقينا الشيخ
علي عبـد احلسني كمـونة األمني
العــام جمللـس أهــالي حمــافـظــة
كـربالء وحمافـظ كربالء الـسابق
بعد سقوط النظام لنسأله أوال:

* املـــدى:كيـف انبـثقـت فكــرة
تأسيس اجمللس وما هي الظروف
اليت ســاعــدت علــى أن يكــون
وجوده فاعال؟
 انـبثقت فـكرة الـتأسـيس عـلىخـلفيــة الصـراع الـذي شهـدته
املـــدينــة يف شهــر شـعبـــان من
عـــــــــام  2003بني أبنـاء كربالء
ومكتب الـشهيـد الصـدر..يف تلك
الـفرتة مل تكـن الصـورة واضحـة
ومل تكن األهـداف معلنـة وكانت
هنـاك رؤيــة مضـببـة ..وعقـد
مـؤمتر ألهـالي كـربالء الحـتواء
األزمــة بــأســرع وقـت قـبل أن
تتحـول األمور إىل غري مـا نرغب
بهــا..وكنـت مطــالبــ ًا بضـرورة
التـدخل والتعــاون مع التيـارات
والفعالـيات املخـتلفة وحـتى مع
الشـرطة احمللـية إلنهـاء األزمة..
وبـالفعـل مت االتصـال وتــوجيه
الدعوات إىل التيـارات والفعاليات
الــسيـــاسيــة واالجـتمـــاعيــة
والـشخصيـات املؤثـرة يف اجملتمع
وعقـدنـا مـؤمتـرا عـرف بــاسم
(مـؤمتر كـربالء األول) وناقـشنا
فيه احلـالــة ومت التــوقيع علـى
وثيقـة مصـاحلـة ونــزع السالح
وقــد عـــرفت هــذه الــوثـيقــة
بوثيقـة كربالء.لـيتكون بعـدها

جملـس أهــالي كـربالء ولـيكـون
واحدا من اجملـالس والتنـظيمات
الـيت ال تـبغـي ســـوى خـــدمـــة
املواطن.
* املـدى :مـا هي الفعـاليـات اليت
قـام بهـا جملـسكم بعــد انبثـاقه
ليكون واحدا من اجملالس املؤثرة
يف احلياة الكربالئية؟
 بعـــد أن مت نـــزع فـتـيل تـلكاألزمـة واعتقـد أن هـذه من أهم
الفعــاليــات اليت حتـسـب لصـاحل
املـــدينــة ألنهــا أوقـفت نــزيف
الدم..قمنا بتبين محلة تطهريية
لـتبديل بعـض العناصـر اإلدارية
اليت تشكل عقبة يف حتقيق تقدم
يف األعمـال..وكذلك قـاد جملسـنا
تظاهـرة كبرية ضـد جملس إدارة
احملافظة يف ذلك الوقت إضافة إىل
متابعة جملسنا إىل مظاهر الفساد
اإلداري املــسـتــشــري يف دوائــر
الـدولة ويعـمل جملسنـا اآلن على
عقـد مـؤمتـر كـربـالء الثــاني
الستـكمال اخلط الـتصحيحي من
اجل نقل كربالء إىل واقع افضل.
* املــدى :يالحـظ علـى أعـضـاء
جملــسكـم انـتـمــائهـم إىل عــدة
تيـارات بـني سيـاسيـة وجمـتمع
مدني؟
 إن جملــسـنــا هــو تـنـظـيـم أوتـشكيل أو نسيج اجتـماعي وهذا
مـا نص عـليه بيـانه التـأسيـسي
ونـظامه الـداخلي..وليـس هناك
فـوارق بـني األعضــاء بل هنـاك
نقـاط التقـاء عديـدة.لذلـك فان
جملسنا يرحب بكافة الشخصيات
االجتماعية والسياسية والعلمية
والثقافية إذا ما أرادت أن تكون يف
خـدمـة املــدينـة  ..مبـعنـى إن
اجملــلـــــــــــس ال خيــــــــضــع إىل
آيـديـولــوجيـات حمــددة بل أن
اجلـمـيع يـــؤمـن بـــاحلـــريـــات
والــــدميقـــراطـيــــة وحقـــوق
اإلنسـان.وجملـسنـا مـنفتح علـى

كافة التيارات طاملا كنا منسجمني
مع الكتلة الوطنية ونعمل باجتاه
تأسـيس خطـوة هامـة يف جمتمع
مــدني إضــافــة إىل أن عمـلنــا ال
يتقـاطع مع الـتيـارات الـديـنيـة
بـاعتبـارنـا نـؤمن بـان التكـاتف
والـتمـاسك يف هـذه املـرحلـة هـو
الـسبـيل النـاجح لـبنـاء جمـتمع
متحرر ومتقدم.
ويــضـيـف إن جملــسـنـــا أحـــد
تنـظـيمـــات اجملتـمع املـــدني يف
احملـافظـة وهـو جـزء مـن الكتلـة
الـوطنيـة وليس تـنظيمـ ًا رمسي ًا
ولكن وهذا الشيء املهم أن جملسنا
يـضم العـديــد من الـشخـصيـات
السـياسـية والعـشائـرية املـؤثرة
وبهـذا نتـمكن مـن تنفيـذ مجيع
القـرارات اليت تـتعلق بـاملـدينـة
واكثر مـا نعتمـد عليه يف عـملية
التـنفيـذ هـو اسـتحصـال الـدعم
الشعيب هلـذه القرارات عن طريق
املشـاورات مع باقي فـئات اجملتمع
الكـربالئـي وأيضـا حنـرص علـى
عــدم اختــاذ قــرار إال يف حــالــة
الـرؤيـة الـصحيحــة الن مصلحـة
املـدينـة هي املكـسب النهـائي وال
نـــريـــد أن نــــدخل يف االجتـــاه
الفـرداني ألي عمل نقـوده ،لذلك
كـان دورنا فاعال يف عـملية إمخاد
الفـتنــة الـيت شهــدتهــا كــربالء
مـؤخرا ولـيس بقليل األهـمية أن
أشـري إىل أن كــــافــــة األحــــزاب
واجملـالس واملنـظمات والـتجمعات
لـعبـت دورا كبـريا يف استـتبــاب
األمن وقـد أجـرينـا العـديـد من
املشـاورات حتى وصلنـا إىل نتيجة
استـطعنــا من خالهلـا أن نـوقف
نــزيف الــدم وهــذه هـي نتــائج
جملس أهالي كربالء ألننا ال نعمل
بطـريقـة منـعزلـة بل بـطريـقة
التـالقي مع االجتـاهـات األخـرى
ونشجع املبـادرات واألفكار اجليدة
اليت ختدم اجلميع.

اجمللس العراقي للسلم والتضامن يف واسط..

فعاليات مكثفة يف خمتلف اجملاالت واهتمام خاص بقضايا املرأة

واسط -جبار جباي
ال خيتلف اثنان يف القول ان مؤسسات
اجملتـمع املــدنـي اليت ولــدت بعــد
سقـوط النظـام الدكتـاتوري الـسابق
ويف ظل منـاخ احلرية والدميقراطية
الذي حتـقق يف العراق اجلـديد سجل
بعضها حضوراً متميزًا وفاعالً حبكم
االرضية الصلبـة اليت استندت عليها
هـذه املـؤسـسـات وتـوافق اهـدافهـا
وشعـاراتهـا مع مـا يـريـده اجملـتمع
اجلـديسـد تتطـلبه مرحلـة االنفتاح
اليت حنن فيها لكن البعض اآلخر من
تلك املـؤسسـات ظل يراوح يف مـكانه
دون ان حيقـق املطلـوب ســوى بعض
الـشعارات الرباقـة اليت تذكـرنا بتلك
الشعـارات الرنـانة الـيت كنا نتـداوهلا
على على مـضض طوال ثالثة عقود

ونصف من الزمن الغابر....
ووفق هذا الوصف البسيط ميكن ان
نــضع اجمللــس العـــراقـي للــسلـم
والتضـامن يف طليعـة الصنف االول
من هـذه املؤسسـات حبكم ما حققه
مـن فعاليات مكثفـة يف املدة القليلة
املاضـية حتـى انه استطـاع وضمن
تـوجهـه الصـحيح ان يـؤسـس لنـا
فـروعاً يف احملـافظـات كافـة راحت
هي االخرى تقوم بفعاليات وبرامج
عـمل مكـثفـة تـصب يف مـصلحـة
الـشعب العـراق وتعـزز من وحـدته
الوطنية..
(املـدى) زرات فرع اجمللـس العراقي
للسلم والـتضامن يف حمافظة واسط
والتقـت رئيسه السيـد حازم حمسن
يـاسني الذي قال :تـأسس اجمللس يف

شبـاط املاضي وهـو خنبة مـن ابناء
احملــافظــة فيه خمـتلف الـشــرائح
االجتمـاعيـة ممن يـدفعهـم العمل
الــوطـين املخلــص وحب االنـتمــاء
للعـراق الـذي سـطعـت فيه مشـس
احلـريـة والــدميقــراطيــة ومنـذ
تأسـيس اجمللـس كان له حـضور يف
معـظم الفعالـيات اليت اقيـمت على
مـستـوى العــراق حيث شـاركنـا يف
مؤمتر احلوار الـعربي الكردي الذي
اقـيـم يف  2004 / 3 / 18وكــــذلك يف
مؤمتر السيادة والدميقراطية االول
الــذي اقـيـم يف حمــافـظــة بـــابل
واملـشاركـة يف املؤمتـر العام للـسيادة
والـدميقراطية الذي اقيم يف بغداد،
كمـا نظم فـرع اجمللس يف احملـافظة
ندوات للـحوار املفـتوح حـول املرأة

ودورهـــا الفعــال يف بـنـــاء العــراق
اجلـديد وشـارك يف هذه النـدوة وفد
نسائـي من العاصمـة بغداد بـرئاسة
الـسـت هنــاء ادور عـضــو اجمللـس
العـراقي للـسلم والـتضـامن متيـزت
هذه الندوة باملشاركة الفاعلة للمرأة
يف احملـافـظــة من خـالل خنبــة من
الـنساء ممن قدمن افكاراً وطروحات
مفيـدة حـول دور املـرأة العـراقيـة
ومــدى مــشــاركـتهـــا يف العـملـيــة
السياسية.
وأضـاف :من الفعاليـات االخرى اليت
اقــامهــا اجمللــس تنـظيـم عمـليــة
استفتاء من قبل سكرترية اجمللس يف
مـوضـوع (حنـن واالحتالل) تـضمن
عـشـرة حمـاور حـول رؤيـة الـشعب
العــراقـي لالحـتالل ومــوقفـه من

وجـود احملتلني وكيـفية العـمل على
انهـاء االحتالل بـالطــرق السـلميـة
وصـوالً لتحقيق الـسيادة الـيت نسعى
اليها كمـا مت تنظيم عملـية استفتاء
اخرى حـول الفضـائيـات وطريـقة
عملها وتناوهلا لالخبار واملوضوعات
وعالقـة املــواطن العــراقي يف هـذه
الفضـائيـات وهل هلـا عالقـة بتـأزم
الـوضع احيانـا من خالل املبـالغة يف
نقل االخبار واالحداث مما قد يؤدي
اىل احلاق املزيـد من الضرر بـالشعب
العــراقي الــذي يتـطلـع اىل احليــاة
احلرة الـكرميـة ويسعـى لبنـاء بلده
بـعد ان دمـرته احلـروب واحلقت به
املـزيــد من اخلـسـائـر الفـادحـة يف
خمتلف اجملاالت.
وأشـــار رئيـس اجمللـس الــذي زادت

العضـوية فـيه على ( )600عـضو اىل
تشكـيل عدة جلـان للعمل واملتـابعة
منهـا جلنـة التـنسيـق مع مؤسـسات
اجملتمع املدني لتفعيل دورها يف بناء
عـملـيــة بـنــاء اجملـتـمع وحتقـيق
تـطلعـات الـشـعب العـراقـي كمـا ان
اجمللــس يـــرعـــى بــشـكل خـــاص
املـؤسـسـات واجلـمعيـات الـيت ختص
الـطفولة واملرأة واملعـوقني كون هذه
الـشرائح حباجة اىل الـدعم والرعاية
اكـثر من غـريها وهنـاك ايضـاً جلنة
التنسيـق مع املرأة واخرى لـلتنسيق
مع العشائر وجلان اخرى متعددة هلا
مهـام تصب مجيعها يف خـدمة الفرد
واجملتمع ويعمل اجملـلس على اقـامة
فعـاليـات للحـوار السيـاسي والـثقايف
والفـكري تكـاد تكون اسـبوعيـاً يتم

فـيها تنـاول احد املـوضوعـات املهمة
علـى السـاحـة العـراقيـة ومنهـا مـا
خيص عـمليــة التحـول الــسيــاسي
اجلــديــد وارســاء الــدميقـــراطيــة
وكيفـية فهـمها والعـمل على اشـاعة
ثقـافة حقـوق االنسـان والتـصورات
املـستقبـلية حـول الدور الـذي ميكن
ان يلعـبه الشبـاب يف عملـية الـتحول
الـدميقـراطي اجلـديـد والعمل علـى
بـنــاء الـبلــد مـن خالل تــوظـيف
الطاقات الوطنية املتاحة وهي كثرية
ومتعـددة واستثمـارها بـشكل علمي
وعـملـي صحـيح وصــو ًال لـتحقـيق
الغايات واالهداف اليت نصبو اليها..
وقــال ان اجمللـس يــستعـد القـامـة
احتفـاليـة كربى تـتزامـن مع ذكرى
ثــورة العـشـــرين يف الـثالثـني من

حـزيـران اجلـاري اضـافـة اىل اقـامـة
كـرنفـال احتفـالي اخـر مبنـاسبـة
تـسـلم الـسلـطــة والــسيــادة حـيث
سيكـون هناك اوبـريت غنـائي كبري
يتنـاول معـانـاة الـشعب العـراقي يف
عهـد النـظام الـسابـق وما هـو عليه
االن اضـــافـــة اىل الـتحـــدث حـــول
مـشـاركـة اجلـميع يف عـمليــة صنع
القرار الـسياسي واملشـاركة يف عملية
البناء اجلديـد فيما تقيم جلنة املرأة
يف اجمللــس جممـوعــة من املعـارض
الفنية والتشكيلية ومعارض الزهور
والصنـاعات الـشعبـية والـسرياميك
والبــوسرت اذ يـسـتمــر املهــرجــان
ليـومني وهـو منـاسبـة للـمشـاركـة
اجلـماعـية مـن قبل ابنـاء احملافـظة
ومؤسسات اجملتمع املدني فيها.

