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الـــــدميقــــراطـيــــة: نــظــــام احلـكـم الــــذي نـحلـم
جـميعنـا بتـحقيقه يف بلـدنـا بعـد طـول معـانـاة
يحـــاول الـبعــض ان يـجعـلهـــا، وقـبل ان تـــولـــد،
غـصـــة يف حلـــوقـنـــا، فعـنـــدمـــا تـــريـــد تفــسـيـــراً
لــسلــوك غـيــر مقـبــول يجـيـبـك: دميقــراطـيــة!
والـــــذي يـــــدفـع العـــــربـــــة يف الــــســـــوق ويــصـــــدم
الشخص الذي امامه يقول مبرح، معضداً من
صــــــاحــب هــــــذا احملـل او ذاك: دميقــــــراطــيــــــة..
وحامل القاذفة، والـذي يسرق والذي .. والذي
.. يقولون دميقـراطية.. دميقراطية.. بل حتى
الـدعـارة، والـتهــريب ونـهب مـؤسـسـات الـدولـة،
واملقـــاوالت مع حـصـــة املــســـؤول )وهـــذا اتفـــاق
جتــــاري حــــر، علــــى حـــســــاب الـــشعـب طــبعــــاًُ!(
ومئات الـظواهر االخـرى، كلها تلصق بـاحلرية
والــدميقـــراطيــة! نـحن نـــدرك ان هنـــاك من ال
تـروق لهـم مفهـومـات الـدميقــراطيـة واحلـريـة
ويحــاولــون تـشـــويههــا )ولــو مـــؤقتــاً( يف اذهــان
الناس إلخـافتهـم وابعادهـم عن االنضمـام الى
عـملية التغييـر والبناء االجتـماعي ألن احلياة
الــسلـمـيـــة والـصـــراع الـفكـــري سـتـجعل هـــؤالء
يــطفـــون علـــى الــســطح.. وتـــوجـــد قـــوى تـثـيـــر
الـدميقــراطيـة واحلـريــة قلقهـا بـسـبب جـدتهـا
علــــى بلـــدنـــا وتـتخـيل عـنهـــا مــســــائل خــطـــرة
وغيـرمدركـة.. وهناك قـوى وعناصـر تخاف من
الــدميقــراطيـة ومـنهـم محـافـظـون ورجـعيـون.
والـى جـانب هـذا وذاك تـوجـد عنـاصـر تتـشـبث
بعبـوديتهـا وحتن لهـا. وتريـد سيـداً ال تقدر ان
تــتخــيل احلـيــــاة بــــدونه! وهــــؤالء يـتــصــــرفــــون
بـروحية العـبيد )قـسم منهـم ما زال يصـر على
رفع صـورة الطاغـية(! وهنـاك اجملرمـون الذين
اطلـق اجلالد ســـــراحهــم، وبعـــضهـم يـــسـتـمـــــر
بــــارتكـــاب اجلـــرائــم.. ولكـم ان تـتخـيلـــوا كـيف
يـتحــــدث كل هـــؤالء عـن الــــدميقـــراطـيـــة وايـــة

تعابير يستخدمون.
ونـحس بـالـتشـوهــات التي تـركهـا نظــام القتلـة
على نفوس نسـبة من الشبيـبة وان بعضهم قد
مــسخ مــسخــاً. وبــسـبـب عــدم وجــود جتــربــة او
تقــالـيــد او مــؤســســـات دميقــراطـيــة فــإن مـثل
هــؤالء لـيــس مبقــدورهـم ان يــسـلكــوا مـبــاشــرة
سلـــوكـــاً مقـبـــوالً اذا مـنحـــوا اجـــواء احلـــريـــة..
ولكننا نخـاف ان ايقاظهم سيتم بشكل فاجعة
ألن مــنهـم مـن متـــادى يف اســتهـتــــاره.. ذلك ان
نــظــــام احلكـم الــــدميقـــراطـي يـتــطلـب الـــرقـي
احلــــضــــــــاري والـــثـقــــــــايف والـعـلـــمـــي والــــــسـالم
االجـتـمـــاعـي وصــــراع االفكـــار ولـيــس تــســــويق

مظاهر دميقراطية ولد الشوارع هذه.
اجلمعية الوطنية للدفاع عن حقوق
االنسان فرع ديالى

ديـمقراطية اوالد الشوارع 

ميسان/ محمد احلمراني
يف املنزل فقط

نور )30 عاماً ( معلمة تقول: لدينا القدرة
على العمل الـسياسي وكـذلك توجـد رغبة
حقـيقيـة يف ارسـاء دعــائم الـدميقــراطيـة،
ولكن الظروف االمـنية املريرة ومـشاهدتنا
للكـثيـر من الـوجهـاء وهم ميـوتـون بـسـبب
عداءات شـخصيـة وهنـاك تنـافس لـم يكن
مبنـيًا علـى اسس مـنطقيـة.. فكل شخص
يحــــاول ان يلغـي مـن حـــوله واعـتقـــد بـــأن

ال وجود للمرأة يف مجلس احملافظة.. من املسؤول؟

يف العمارة.. 

ملاذا ال تنخرط املرأة يف احلياة السياسيـــة؟

نفاد الصرب.. وتفسري املطر يف قاموسهم.. العمل 
هـو كالعالج بـ )الكي( يتطلب قوة احتمال
كــبــيــــــرة ورضـــــــوخ لاللــم حــتــــــى يــنـــصـلح
احلــــال..لكـن مـن نفـــد صـبـــرهـم نـتـيجـــة
انـتظـارهـم الطــويل حتـى سقـوط الـنظـام
الـســابق ال يــرحبــون بفكــرة انتـظـار زمـني
آخـر يقـولــون: اضعنــا العمـر يف االنـتظـار،
آن االوان ألن نــــتـــــــــــذوق احلـلـــــــــــو، مـــــــــــرارة
االنتظـار جففت حلوقنـا وجعلت احالمنا
يف حــــــــدوث الـــتـغـــيـــيــــــــر تـــبــــــــدو وكــــــــأنـهــــــــا
ســـراب..تلـك، ملخــص شكـــاوى اسـتـمعـت
اليهــا يف جلسـة طالبيـة مصـادفـة يف احـد
مقاهي االنتـرنيت ببغداد. انهـم مجموعة
طلبـة شبـاب )خــريجي جـامعـات ومعـاهـد
علـيــا وثــانــويــات( طــرحــوا اسـئلــة كـثـيــرة
بحـدود وال حـدود. اشـاروا مبـرارة واحبـاط
: الزمن يأكلنا مثلما يأكل السمك الكبير
الــسـمك الــصغـيـــر وتــســـاءلـــوا: الـــى مـتـــى
نكـون طعماً سهـال؟!ً واوضحوا: الصحـافة
ــــــــــــــون واملــــــــصــلــحــــــــــــــون االجـــــتـــــمــــــــــــــاعـــــي
واالخـتصــاصيـون يـصفــوننــا اننــا يف عمـر

الورود. 
فـكـــيف اذن تــتـــــرك هـــــذه الـــــورود لــتــــــذبل
تـدريجيـاُ او تتفـسخ يف االصـص، يتالشـى
عـطــرهــا الفــواح وتبـهت الــوانهــا؟من هــذا
املـنــطلـق دخلــــوا يف الــطــــريق املـــســــدود:ال
عمل .. ال سـكن ..  ال قــدرة علــى تكــاليف
الـزواج.. والقـدرة علـى الـسفـر الـى اخلـارج
الن العـالمات املكـتوبـة على جـانبي نقـطة
احلــــدود تقـــول: الـــى ايـن؟ اسـئلـــة كـثـيـــرة
اسـتمعـت اليهــا وعتـاب كـثيـر علـى الــزمن

ونفاد الصبر..
سحـب كـثـيفــة تـتجـمع وتـتلـبــد يف سـمــاء
هـــؤالء الــشـبـــاب تـنـــذر بـــاملـطــــر لكـنهـم ال
يــريــدون املـطــر اال اذا فــســر بـــأنه العـمل.

ذلك هو مطرهم..!

ـ ـ ـ

بغداد/ صائب ادهم
يبقـى الزمن هـو املانح وهـو القابـض معاً:
والـكــثــيـــــر الـكــثــيـــــر مــنـــــا مــن العـــــابـــــريــن
واملـسافـرين يف قطـار هذا الـزمن يجعـلون
مـنه شـمــاعــة يـعلقـــون علـيهــا اخـطــاءهـم
واخفـاقاتـهم والكثيـر الكثيـر ايضـاً. عكس
الفـئـــة االولـــى يـتـــركـــون مـــا يعـــانـــونه مـن
صعـــاب العـيــش واحلـيـــاة الـــى مــســـؤولـيـــة
الــزمـن فهــو القــادر الـــوحيــد )الــسحــري(
الـــذي يـــذلل الــصعـــاب ويـــوجـــد لهـــا حالً،
معللني مــوقفهم هـذا ان الـزمن سـيبتـسم
لهم يـوماً والشمـس ان طال مغيبهـا فإنها
لن تـطفــأ وستـشــرق ثــانيــة:انهــا اتكــاليــة
واعـتقـــاد غيـبي ال شـك. الستـبعــاد االرادة
وتأجيل الفعل االنـساني او الغـائه وحتول
دون االبـــداع الـــذي يـــولـــد عـــادة مـن رحـم
الـفعل حـيــث جتعل مــنه مجـــرد ممـــارســـة
عـبـثـيــة وتـضـيـيع لـلجهــد والــوقـت. وتـبــرر
االتكـــاليــة هــذا املــوقف بــوجــود تعــويقــات
زمـنـيـــة وفـنـيـــة كـثـيـــرة ال منـتـلك كـبـــشـــر
محـدودي القـوى والعطـاء وسـائل غلـبتهـا
او تطــويعهــا.واملنحـازون الـى الــزمن بهـذا
الـــــــــشـــكـل )االنـقــــيــــــــــــادي( اهــــم بـال شـــك
مجموعـة متارس بنفـسها اغتيـال قدراتها
او تعجيـزهـا وفـصلهـا عـن مكنـونـاتهـا من
القـــوة الـتــي متكــنهـــا مـن حتـــدي الـــزمـن

وانتزاع ما تريده هي ال ما يريده هو..
صحيح ان الزمن قوي )خارق حارق( لكن
القــوة الـــذاتيــة اخلالقــة لالنـســان كفـيلــة
بــــإطفـــاء حــــرائقـه ووقف اسـتــيالئـه علـــى
املصـائـر او علــى تلك القـدرات االنـســانيـة
الذكية - الهندسية التي حتدث التغيير..
ونعــــود الــــى املــنحــــازيــن للــــزمـن )كـحالل
لـلمـشــاكل( هــؤالء يعــرفــون ان هــذا احلل

مع العاطلني ..

مــــوافقـــة كـــويـتـيــــة للـمــســـامهـــة يف بـنـــاء 500 وحــــدة سكـنـيــــة تعـــاونـيـــة
اعادة النشاط التعاوني يف املثنى.. وانتخابات جديدة جمللسه 

بغداد/ ستار احلسيني 
امــســى حـضــور مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
واضحـاً يف اجملـتمع العــراقي والعــاملي فقـد
عقــدت منـظمـة الـدفــاع عن احلـريـات عـدة
لقـــــاءات واجــتــمـــــاعـــــات مـع العـــــديـــــد مــن
املـنــظـمــــات العــــربـيــــة والعــــاملـيــــة عـن هــــذا
يحدثنـا الدكتـور هاشم حـسن االمني العام

ملنظمة الدفاع عن احلريات قائالً:
حوارات مع منظمات عاملية 

كـــــان ملـنــظـمـتـنـــــا العـــــديـــــد مـن احلـــــوارات
كمـنظمـة السالم 180 ومـنظمـة الدفـاع عن
حقـوق االنسان يف االردن واملـنظمة العـاملية
للحقـوق يف هولنـدا وشملت هـذه احلوارات
عـمليــة تبــادل اخلبـرات والـزيــارات املتعـددة
واقامـة الدورات.ثـم يضيـف الدكـتور هـاشم
تــضـم مـنــظـمـتـنـــــا نخـبـــــة مـــسـتـقلـــــة مـن
الــــصـحـفـــيـــني واالعـالمـــيـــني والـفـــنــــــــانـــني
واملـثقفني والـقانـونيـني واساتـذة اجلامـعات
واملعـنيـني بحقـوق االنـسـان وحـريـة وســائل
االتصـال وتهدف منـظمتنـا الى الـدفاع عن
احلـــريـــات االســـاسـيـــة لالنــســـان واجملـتـمع
املــنـــصـــــــوص علـــيهــــــا يف االعـالن العــــــاملــي
حلقــــوق االنـــســــان واالتفــــاقــــات واملــــواثــيق
الدوليـة وتسعى الـى حمايـة وتطويـر حرية
الــتعـبـيــــر عـبــــر وســـــائل االتــصــــال عــــامــــة
واالعالم خـــاصـــة كـمـــا نعــمل علـــى اشـــاعـــة
ممارسة احلرية مبسؤولية والدعوة للسالم
العــادل وخلق بـيئــة اتصـال فعـال وايجــابي
علــى املــستــويــات كــافــة بــالـتعــاون احلــر مع
املـنــظـمــــات والهـيـئــــات احمللـيـــة والـــدولـيـــة
والـشخـصيــات ذات العالقــة للمـســاهمـة يف
ارســاء قــواعــد البـنيــة الـتحـتيــة والقــوميــة
جملـــتـــمـع عـــــــــراقـــي مـــــــــدنـــي عـلـــــــــى اســــــس
دميقــراطـيــة حتـتــرم الـتعــدديــة الـثقــافـيــة

والسياسية.
مكافحة العزلة واالنغالق

واوضح االمني العـام لـلمنـظمـة قـائالً: اننـا
نـكـــــافـح كل اشـكـــــال الـــتفـــــرقــــــة والعـــــزلـــــة
واالنغـالق الفكــري وننـظــر بــاحتــرام كــامل
الـى املـعتقـدات واالديـان ونـدعـو إلـى الـرأي
والرأي اآلخـر كمـا نشجع احلـوار البـناء يف
سـبـيل صـيـــانـــة كـــرامـــة االنــســـان وحـــريـته

االمني العام ملنظمة الدفاع عن احلريات: 

ومـســاعــدته علــى تـطــويــر حيــاته ووســائله
االبـداعيـة يف التعبـير الكـامل عن تطلـعاته
املـشــروعــة بـــدون قيــد او شـــرط كمــا تعـمل
منـظمـتنـا علـى تــأكيـد احلقـوق االســاسيـة
لـالنسان عـامة وحقه يف االتـصال والتـعبير
خـاصـة ومـشــروعيـة الـدفــاع عنهـا والــسعي
اجلاد إلدراج هذه احلقوق يف بند خاص يف
دستـور البالد الـدائم لتكـريس حـمايـة هذه
احلقــــوق مــن أي تعـــــد علــيهـــــا مهـمــــا كــــان
مـصــدره لـضـمــان حــريــة تــدفـق املعلــومــات
الــــصحـــيحـــــــة للـــمجــتــمـع وحق احلــــــريــــــة

واالتصال والدفاع عنها بكل الوسائل.
استثمار وسائل االعالم

تــــرى املـنــظـمـــــة ان يقـــــابل اقـــــرار كل هــــذه
احلقــوق املـثـبـتــة بــالــدســاتـيـــر او القــوانـني
واملـــــــواثــيـق وبـــــــذل كـل اجلـهـــــــود يف ســبــيـل
االسـتخــدام االمـثل لهــا يف اطــار من االداء
املــبــــــدع املــتــــســم بـــــــاالخالقــيـــــــة واملهــنــيــــــة
العاليتني واعالن لكل ما يهم اجلمهور من
حقـائق ووقـائع مبـوضــوعيـة وجتــرد بعيـداً
عن االنـانيـة والـدوافع الـشخـصيـة لتـأكيـد
مـبـــادئ املــســـؤولـيـــة االنــســـانـيـــة واالمـــانـــة
والكـرامــة لتـرسـيخ ثقـة الــرأي العــام بهـذه
الـــــوســــــائل ومبـــــا يـــــسهـل مهــمـــــة تــــشـكـــيل
مــــؤســـســــات اجملـتــمع املــــدنـي الــــذي يـنـبــــذ
االرهـــــاب ويحـتـــــرم حقــــوق االنـــســـــان وحق
الـشعــوب يف التفــاهم االيجـابـي عبـر حـوار
احلضـارات والسعـي املشتـرك لنشـر وتأكـيد
مـبـــادئ الــسـالم العـــادل وحـــريـــة الـــشعـــوب
ورفــض كـل اشكـــال االسـتـبـــداد والــطغـيـــان
والـــتفـــــــرد مهــمــــــا كــــــان مــنــبـعه.ان تــتـــــــابع
نــشـــاطـــات مـنــظـمـتـنـــا كــــان واضحـــاً عـبـــر
اصــــدارنــــا لـــصحــيفــــة جتـــســــد كل اهــــداف
املــنـــظــمــــــة حتـــمل اســم )الــــــرقــيــب( الــتــي
استـطاعـت  ايجاد فـرص عمل للـصحفيني
والـكـتـــــاب وتـــــأهـيـل مجـــــامــيع كـبـيـــــرة مـن
االعـالمــيــني الـــــشــبـــــــاب عــبـــــــر فــتـح دورات
اعالميـة وتثقيفيـة حول متـطلبات املـرحلة
الــراهـنــة وكـيفـيــة الـتعـــامل مع مــؤســســات
اجملـتمع العـراقي اجلـديـد ونـسعـى لتـأهيل
مالكـــــات حــــــول ادارة الفــنــــــون االعالمــيـــــة
واالرتقاء مبستوى اداء املتخصصني فيها.

 البصرة / املدى
تشكلت يف مـحافظـة البصـرة مؤخـرا جلنة
عـليــا لألشــراف علــى انـتخــابــات اجملــالـس
الـبلـــديـــة يف احملـــافـظـــة، ذلـك بعـــد أن أقـــرّ
مجلـس احملــافظـة هــذا املطـلب بعـد جـدل
كـبير حول عمل اجملـالس البلديـة احلالية،
بعـــد أن تــشـكلـت تـلك اجملـــالــس يف بـــدايـــة

األمر بطريقة التراضي والتثنية. 
وقــد أصــدرت اللـجنــة مـجمــوعــة تــوصيــات
وتـعلـيـمـــات ) حـــذرة ( لـتـنــظـيــم العــملـيـــة
االنتخــابيـة، وبــدأت تلك الـلجنــة أعمـالهـا

 هــــــــذا مــــــــا جــــــــرى يف انـــتـخــــــــابــــــــات جمـلــــــس بـلــــــــديــــــــة الــــــــزبـــري

نـعـــمـل عـىل ادراج حـقــــــــوق االنــــــســــــــان
يف دستـــــــور البــــــالد

لنا حوارات دائمةمع منظمات مماثلة عربيًا
وعاملياً إلجناح مهمتنا

منذ بضعة اشهر اخذت احلركة التعاونية من خالل
جمعياتها املتنوعة واملنتشرة يف مركز واقضية

محافظة املثنى. بإستعادة نشاطها االنتاجي
واالستهالكي. بعد تعرض قسم منها الى السلب

والنهب والدمار بعد سقوط النظام السابق.
حيث يشرف االحتاد التعاوني يف احملافظة على

)7( جمعيات تعاونية ذات انشطة مختلفة. حيث
يضم النشاط االستهالكي اربع جمعيات

وجمعيتني للنشاط االنتاجي وواحدة لالسكاني.

الـلجــنـــــــة الـعلــيـــــــا لألشـــــــراف علـــــــى تلـك
االنـتخـــابـــات لـم تــسـتــمع للـــشكـــاوى الـتـي
قـدمتـها أطـراف سيـاسيـة أخرى شـاركت يف
عـملـيـــة الـتـــرشـيح.  كـمــــا أن اللجـنـــة تـلك
بصـدد األعـداد ألجــراء انتخـابـات ممـاثلـة
يف نــــــاحــيـــــــة سفــــــوان واملــــــدن األخــــــرى يف

احملافظة على التوالي .
وإذا كـانت ستجـري تلك االنـتخابـات بتلك
الطريقـة نفسها الـتي جرت فيهـا يف قضاء
الـزبير ، فـنعلن للجميع بـأننــــــــــــــا ال نـريـــــــد
) هذه الـدميقراطيـة ( املستـوردة!! أبدا !!  

مـكبـرات الـصــوت يف بعـض املـسـاجـد ) بـأن
علــــــى املــــــسلــمـــني أن يحــــــذروا مـــن بعـــض
الفـئـــات الـضـــالـــة يف اجملـتـمع الـتـي تـنـــوي
الـسيطـرة علـى املـدينـة ومجـلسهـا البلـدي،
وأن تلك اجلماعات سوف تعلن عن نهجها
اإلبـاحي يف حال فـوزها!!( كمـا حذرت تلك
املكبـرات ) املـسلمـني ( من الـتصـويـت لغيـر
فـالن أو عالن!! وقــــــد بــــــرزت نــتــــــائـج تلـك
الـسيـاسـة علـى تـلك النـسبــة الضـئيلـة من
الـــــذيــن شـــــاركـــــوا يف الــتـــصـــــويــــت  بـــتلــــك
العـــملـيـــة )الدميقـراطية ( ، إضـافة الى أن

فـقط 7 بــاملئـة مـن مجمـوع سكـان الـقضـاء
الـــذيــن سجلـــوا يف قـــوائـم الـنـــاخـبـني، كـمـــا
أعلـن فـيـمـــا بعـــد، بـيـنـمـــا أمـتـنع أو مـنعـــوا
أصال  مـن املـــشــــاركـــــة يف تلـك العــملـيــــة!!
وذلك بإتبـاع وسائل قمعية أبعـد كثيرا مما
هـو معلـن بصـدد الـدميقـراطيــة املفتـرضـة
بـوصفها وسيلـة للعمل ألسـياسي املقبل يف
الـــبالد، إذ فــــــوجــئ الــنــــــاس بـــــــإعالن مـــنع
الــتجـــــول صــبـــــاح ذلـك الــيـــــوم!! ألغـــــراض
أمـنـيـــة!! أو بـــوجـــود سـيــــارات مفـخخـــة يف
وســـط املـــــــديــنـــــــة،  كــمــــــــا أعلــن مـــن خالل

بــاألشـــراف علــى االنـتخــابــات الـبلــديــة يف
مــدينـة الــزبيــر جنـوب مـركـز احملــافظـة 15
كـم، الخـتـيـــار أعـضـــاء اجمللــس الـبلـــدي يف
ذلـك القــضـــــاء.  اال ان تلـك االنــتخــــابــــات
فـــــشـلــت يف تـلـك املـــــــديــنـــــــة وبـــــشـكـل ذريـع
ومـفضــوح، إذ اجتهت الـنيـة مـن قبل بـعض
االجتـــاهـــات الـــديـنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة الـتـي
تفــــرض سـيـــــادتهـــــا بفـعل األمــــر الـــــواقع!!
والتـي تنـوي أن تـسـيطـر فـيه علـى اجمللـس
املـنـتخـب،  كـمــا أتـضح فـيـمـــا بعــد ، فـمـثال
كانت نسـبة الذين شاركـوا يف التصويت هم

احزاب وقوى دينية تريد ان تستحوذ عليه

بـحيــاتـي وادخل الــى املـعتــرك الــسيــاسي؟
احتسس بأنـني اعيش يف غابة من اخلوف
ومن بأمـكانه ان يتكلم وفق مـا يفكر حتت
سلـطـــة الـــسالح، الـتـي اصـبحـت سـمـــة يف
الـــشــــارع العــــراقـي؟ امــــرأة اخــــرى اســمهــــا
)نـاديـة( مــوظفــة وبعمـر )40 عـامـًا ( رمبـا
كـــــان لهـــــا رأي مخــتلـف بخــصــــوص هــــذا
املــــــوضـــــــوع، فهــي ال متـــتلـك طــمــــــوحــــــات
سيـــاسيـــة وهي مـقتـنعــة بــأن دور املـــرأة لم
يـأت بعـد فقـالـت: نحن اآلن منـر مبـرحلـة
قلقـة ومخيفـة، فاملـوت يحيط بنـا واعتقد
ان واجــب املــــــرأة اآلن ان تهــتــم يف تـكـــــويــن
اســرتهــا واحملــافـظــة علـيهـــا من االخـطــار
احملـيطــة فليـس من الـسهل الـدخـول الـى
اجملــال الــسـيــاسـي واغلـب الـنــســاء وحـتــى
املـتعلمـات منـهن ال ميتلـكن وعيـًا سيـاسيـًا
مـتطـورًا بسـبب سنـوات طـويلـة مـن احلكم
الـدكتاتـوري.. لم حتصل خالله املـرأة على
املصـادر الثقـافيـة واحملـاضــرات التنـويـريـة
وخـضعت خالل هـذه املرحلـة الى سلـطات
قمعية متعددة.. اعتقد بأنها هي املسؤولة
عـــن عــــــــدم دخــــــــول املــــــــرأة الــــــــى احلـــيــــــــاة
السيـاسية. اذن نحـن امام اجابـات متعددة
الـرؤى تـسعــى حلل لغــز اختفـاء املــرأة من
احملــافل الــسيـــاسيــة، يف مـــدينــة الـعمــارة.

املــرأة ان تــدخل يف املـعتــركــات الــسيــاسيــة،
حـتـمــــًا سـيـتـــصل اكـثــــر مــن شخــص مـن
اصحــاب النفـوذ بــذويهـا، لـيخبــروهم بـأن
هـذا املكان ال اخالقي وليـس من الصحيح
تـواجـد ابـنتهـم فيـه ومبثل هــذه الطـريقـة
ترسم اخلـطوط احلمر.. حـول الكثير من

الطموحات.
عالم املوت 

الــدكـتــورة )ع.م( 45 عــامــًا قــالـت عـن هــذا
املـــوضـــوع: الـــوسـط الــسـيـــاسـي ال يـــراعـي
اجلـوانـب االنسـانيـة وال يحتـرم الـشهـادات
ومــستـوى الـوعـي واملتفـوق يف هـذا اجملـال
هـــو مـن ميـتـلك آلـيـــات وحـيـاًل متكـنه مـن
مخــادعــة مـن هم حــولـه، ليــس هنــاك هم
وطـني حـقيـقي واغـلب الــذيـن يعـملــون يف
الــــوســط الـــسـيــــاســي يف العـمــــارة هـم مـن
املعـــارضـني الــســـابقـني للـنـظـــام واغلـبهـم
يــــؤمـنـــــون بقــــوة الــــسالح واذا كــــانـت قــــوة
الـــسالح هـي الــســـائـــدة فحـتـمـــًا سـنـصـبح
جمـيعنا ضحـايا وهـذا ما حصل للـدكتورة
كفــــــايــــــة حـــــســني  صــــــاحــبــــــة احلـــضــــــور
االجتمـاعي املميـز والتي قـتلها مجهـولون
امام بوابـة كلية التـربية العـمارة وال نعرف
مـــا هـي اسـبـــاب قـتـلهـــا. كـيف اذن اجـــازف

دخـولـي املنـافـسـات الــسيــاسيـة اآلن، رمبـا
سيــولـــد لي اعــداء وهــذا بحــد ذاته خـطــر

على حياتي، املستقرة اآلن.
واضـافـت: اعتقـد ان املـرحلـة القـادمــة من
تــاريخنــا ستجـعلنــا اكثـر حـزمــًا يف اتخـاذ
القـرارات. ولكن لـسيـدة اخـرى وجهـة نظـر
مخـتـلفــــة.. فهـي لـم تـــركــــز علـــى الــــوضع
االمني بعـدم دخـولهـا السـاحـة الـسيـاسيـة
ولكن كــانت تـنتقـد الـسـلطـة االجـتمــاعيـة
فقالت السيدة اميان )35 عاماً( محامية :
مــا زالـت النـظــرة الــى املــرأة، نـظـــره قبـليــة
تنـطلق من عـدم االحتـرام واتهـامهـا بقلـة
املعـــــرفـــــة ولـكــن لـــــو نــظـــــرنـــــا الـــــى دوائـــــر
محـــافـظـــة مـيــســـان نالحـظ بـــأن اغلـبهـــا
تقـودهـا نـســاء، مميـزات بـإخـتصـاصــاتهن
ورشـحن لهــذه املنــاصب بـسبـب الكفـاءة ال
غيــر.. واكمـلت: اذن لــدينــا مـجمــوعــة من
الـنسـاء املتعلمـات واغلـبهن ليـس لهن رأي
يف تقــريــر مــصيــر، الكـثيــر مـن النـســاء او
عـرض افكـارهن.. بـينمـا توجـد يف مجلس
ادارة محــافـظــة مـيــســـان اغلـبـيــة لــشـيــوخ
العـشــائــر وبعـض رجــال الـــدين، الـــذين ال
يـرغبون بـاجللوس مع الـنساء علـى طاولة
واحـــدة، ألنهـم يقـــولـــون علـنـــا بــــأن مكـــان
املــــرأة.. هــــو يف املـنــــزل فقــط واذا حــــاولـت

وهل من املمكن ان تبقى
املناصب السياسية، حكراً على

الرجال فقط؟
وهل يعقل بأن مدينة مثل

العمارة. تتميز بكثرة النساء ال
توجد يف مجلس ادارة

محافظتها.. امرأة واحدة.. من
سيتكلم عن هموم املرأة

ومشاكلها؟ وكيف بإمكاننا ان
نبني اسس الدميقراطية والكثير
من شرائح اجملتمع ما زالت يف
الهامش؟ اذن ما هي االسباب،

التي  تقف وراء عدم انخراط
املرأة يف احلياة السياسية؟ هذا

ما نحاول التعرف عليه هنا.

املثنى/ عدنان سمير 
جهود ذاتية

الـــســيــــد كــــرمي هـــــاتف عــبــــد
احلــــــســـني رئـــيــــــس االحتـــــــــاد
التعــــــــــــــــاوني يف املـثنـى اكــــــــــــــــد
لـ )املدى( ان قـطاع التعاون لم
يحــظ بـــأي دعـم مـن الـــدولـــة
وإلعادة تأهيل هذه اجلمعيات
عــدا جـمعـيــة املـثـنــى خلــدمــة
االســـر املـنــتجـــة حـيـث قـــامـت
القـــوات الهـــولـنـــديـــة بـــإعـــادة
تــأهـيلهــا وجتـهيــزهـــا مبكـــائن
خياطـة حديـثة. علمـاً ان عدد
املنتـسبني لهـذه اجلمعيـات يف
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ــــــشـغـــيـل ازمــــــــة الــــــســكـــن يف ت
الشباب العاطلني عن العمل.

انتخابات جديدة
ودعا الى تعـاون جميع اعضاء
مجـالس االدارة يف اجلـمعيـات
ـــــذل اقـــصـــــى الـــتعـــــاونــيـــــة وب
اجلهـــود لــتقـــدمي اخلـــدمـــات
للـمـــواطـنـني لـتـحقــيق هـــدف
الـــتـعــــــاون كــــــونـه تـــنـــظـــيـــمــــــاً

اجتماعياً اقتصادياً انسانياً.
مـــن جـــــــانـــب آخـــــــر جـــــــرت يف
محـــافـظـــة املـثـنـــى انـتخـــابـــات
مـــجـــلـــــــــــــــس ادارة االحتــــــــــــــــــــاد
الـــتـعـــــــاونـــي يف احملـــــــافـــظـــــــة
بحـضور جلنة مـشرفة بـرئاسة
الــسيــد ضيـاء غـضبــان رئيـس
االحتــــــاد العــــــام للـــتعـــــاون يف
العــراق. اضــافــة الـــى اجمللــس
ــــــدي وممـــثل عــن ديــــــوان الـــبل
احملـافـظـة.وفـاز بـاالنـتخـابـات
الــســـادة كـــرمي هـــاتف رئـيــســـاً
ـــاً ـــائـب وعـبـــد الـكـــرمي شـــاكـــر ن
ومحـمــد كــاظـم حــسـن امـيـنــاً
للـــســـر ونــصـــار غـــالـب عـنـــاد
عضـواً وروافد حـسني عبـد نور
عضـواً.وشـارك يف االنتخـابـات
30 عضــواً من مجـالـس ادارات

اجلمعيات.
تصوير/ قاسم محمد 
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مــــــســــــــاهـــمــــــــة مـــن االحتــــــــاد
الـتعـــاونــي بحل ازمـــة الـــسكـن
ــــتــــمـــكــــني املــــــــــــواطــــن مــــن ول
احلصـول  على الـسكن الالئق
وبـــطـــــريقــــة الــتقـــســيـــط عــن
طــــــــريـق جـــمـعـــيــــــــة املـــثـــنــــــــى

االسكانية.
واشـار الـى ان مـديـريــة الطـرق
واجلسـور يف احملـافظـة وافقت
علـى تخصيـص قطـعة االرض
حـــيـــث متـــت مـفـــــــاحتـــــــة وزارة
االسكان والتعمير لتخصيص
)80( دومناً فيما متت مفاحتة
ــــديــــة الـــســمــــاوة لــتعــــزيــــز بل
اجـراءاتنـا حيـث ابدت تعـاونها
إلجنـاح هـذا املـشــروع احليـوي
والـذي يساهم اضـافة الى حل
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مــــركــــزاً لــتـعلــيــم احلــــاســــوب
واالنـتـــرنـيــت للـنـــســــاء فقــط
ـــأسعـــار تعـــاونـيـــة تـقل 50 % وب
عــن اسعـــار القــطـــاع اخلـــاص
حـــيـــث مت فـــتـح عــــــــــدة دورات
اسـتفـــادت مـنهـــا )45( عـضـــوة
ــــــاالضــــــافــــــة الــــــى عـــمـلـهــــــا ب
االسـتهالكي.واضـاف ان قطـاع
االسكـان يـضم جـمعيـة واحـدة
هـي املـثـنـــى االسكـــانـيـــة فقـــد
حـــصل االحتـــاد الــتعـــاونـي يف
املـثـنـــى علـــى مـــوافقـــة احـــدى
الشركـات الكويتيـة للمقاوالت
العـــامـــة علـــى انــشـــاء مجــمع
سكـني تعـاونـي يضـم اكثــر من
)500( وحــــــــدة ســكـــنـــيــــــــة مـع
املــــــرافـق اخلــــــدمــيــــــة كــــــافــــــة
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بــطـــريقـــة الــتقــسـيــط. حـيـث
مـــارست عـملهـــا منــذ شهـــرين
وحـصلت علـى املـواد بـاالتفـاق
مع الـتجار بطريقة التصريف
لعـدم تـوفـر الـسيـولـة النقـديـة
لـــــــــديـهـــــــــا. فـــيـــمـــــــــا واصـلـــت
اجلـــمـعـــيــــــــات االنـــتــــــــاجـــيــــــــة
مبـمـــارســـة عــملهـــا االنـتـــاجـي
حـيـث قـــامـت جـمعـيـــة املـثـنـــى
لالسر املنتجـة بإعادة تـأهيلها
واملـبـــاشـــرة بخـيـــاطـــة املالبــس
اخملــتـلفـــــة ملــنــتــــســبــي دوائـــــر
ــــــاجــــــات ــــــة وعـــمـل الـــب الــــــدول
والـعالمـــــات ألفـــــراد احلـــــرس
الـــوطـنـي والــشـــرطـــة بـــأسعـــار
تعــاونـيــة. وسـتقــوم اجلـمعـيــة
خالل االيــام القــادمــة بتــوزيع
)20( مـاكنـة خيـاطـة صنـاعيـة
انـتـــاجـيـــة جـــديـــدة لعــضـــوات
الهيئة العامة بطريقة االعارة
لـتــــوفـيــــر فــــرص عـمـل لهــــذه
العـــوائل مـن خالل اسـتخـــدام
هـذه املكــائن خليـاطـة املـالبس

للجمعية وللمواطنني.
مركز لتعلم احلاسوب

تعاوني 
ومضـى الـسيـد رئـيس االحتـاد
الـــتـعـــــــاونـــي الـــــــى الـقـــــــول ان
جــمعـيـــة الـــرســـالـــة افـتــتحـت
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احملـافظـة يـبلغ اكثـر من )25(
الف عـضــو. ولـكن بـــرغم هــذه
الـظــروف الـصـعبــة فقــد عـمل
االحتـاد التعـاوني وبــالتنـسيق
مع اعــضــــاء مجـــالـــس االدارة
على تـنشيـط عمل اجلمعـيات
بـاجلهـود الــذاتيـة لعـدم تـوفـر
التجهيـز من مؤسسات الدولة

او االحتاد العام للتعاون.
واضـاف: فقـد قـامـت جمعيـات
)املـثنـى، واملعلـمني، والـرمـثيـة،
واخلضـر االستهالكـية( بـطرح
مــــــواد اســتـهالكــيــــــة واجهــــــزة
كهــربــائـيــة لـبـيعهـــا لالعـضــاء
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