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يف معتقل قرص النهاية :انتخينا
فاطمة الزهراء (رض)
صائب ادهم

بعـد ثالثـة ايـام حتقـيقيـة :سـوداء ،مــرعبـة ،خـرج خاللهـا الـدم،
سيــاالً س ــاخن ـاً مـن كل جــوارحـي ومخ ــارجي اجلـســدي ــة اقتــدت
مؤقتاً الى احد زنزانات قصر النهاية.
ما الزنزانة؟ سؤال مهم وجاذب يدعو الى (حب االستطالع)!
يف احلقـيقــة حـتــى ي ــوم الق ــاء القـبـض علـي لـم اكـن اعــرف مــا
الزنـزانة ،لكن لدي فكرة عـنها من افالم السينمـا االمريكية عن
الـسجـون واملـعتقالت كـذلك كــونت فكـرة عنهـا مـن بعض الـذين
اطلق سراحهم من السجون.
كانـت زنزانـات قصـر النـهايـة (قصـر الرحـاب امللكي سـابقـاً) تقع
علــى شكل (بلـوكـات) حتـت االرض بـ  4امتــار..ضيقـة ،مــظلمـة،
خـ ــانقـ ــة ،عفـنـ ــة..سقـفهـ ــا الكـ ــونك ــريـتـي ال ــواطـئ او ب ــاالح ــرى
الهـاطل..ال يـسمح بـوقـوف الفـرد بـاستقـامـة اال ملـن خلقهم اهلل
اق ــزامـ ـاً( ..ي ــا ول ــدي )..حـ ـســب تعـبـي ــر ن ــزار قـب ــانـي يف ق ــارئ ــة
الفنجان..
وجـدت يف الـزنـزانـة .شـاب كـهل ،حيـيته (..اهلل يـسـاعــدك اخي)،
لكنه لـم يرد علـيّ التحيـة مبثلهـا وال بأحـسن منهـا او اقل لكنه
اخذ ينـظر الي بنهم وابتهار ،عرفت ان هـذا الرجل لم ير انساناً
منذ زمن (سحيق)..
بعـد يـومـني او ثالثــة من اقـامـتي املـزنـزنــة معه سـألـني يف لـيل
مـتــأخــر مـن ذلك ال ـشـتــاء ( )1972مـتــى ج ــاءوا بك الــى قـصــر
النهـايـة؟ اجبـته قبل ثالثـة او اربعـة ايـام علـى مـا اتـذكـر .حـسب
ما اتـذكر..الن من يدخل غـرفة التحقيق ينـسى كل شيء ،وقلت
له :يبــدو اننـي يف الطـريق الـى الـتيه او فقـدان الـذاكـرة وتـوديع
االحساس بالوجود..
قال :اذن انت كنت حراً قبل ثالثة ايام تسرح ومترح..
اجبته :لكنني كنت مراقباً واسمي ضمن قائمة املطلوبني..
قـال :لـكنك كـنت تـرى وتـسمع .مـن هنـا عنـدي ســؤال مهم اريـد
طـرحه علـيك فيـا تـرى حـني كنت يف اخلـارج هل سـمعت حكـايـة
انتشـرت بني اوساط اجملتمع عن ظهـور السيدة فاطـمة الزهراء
(ض) جتول يف حـارات كربالء والـنجف توزع اخلبـز والتمـر على
الفقراء؟!
ادهـشـني الـسـؤال وصـرت مـستعـداً لالصغـاء الـى صـاحـبي فقـد
الحـظت انه يـريـد ان يـضيـف شيئـاً آخـر علـى احلكـايـة الغـريبـة
هذه..
قـ ـ ــال :ال تـ ـ ــده ـ ــش..فـ ـ ــالـ ــظلــم يف هـ ـ ــذا ال ــبل ـ ـ ــد يف ظل نـ ـظـ ـ ــام
صــدام..تـصــاعــد وطغ ــى ولن تــزيـله اال معج ــزة من الــسمــاء ان
اخلبـر منـتشـر االن بني نـزالء الـزنـزانـات وقـد اضيفـت اليه :ان
فاطـمة الـزهراء حتـوم كاملـالك فوق ارجـاء القصـر وزنزانـاته كل
يــوم خـميـس  /جـمعــة تــأتي لـيالً وتــرحـل عنــد الفجــر وان هــذا
االعتقـاد قـد عمق يف نفـوس املعـتقلني ان فـرصـة النجـاة قـريبـة
مل ــا ألم احل ـسـنـني(رض) مـن مـن ــزل ــة كـبـي ــرة عـن ــد اهلل سـبح ــانه
وتعـالــى وابيهـا الـنبـي الكــرمي محمـد (ص) الـذي قـال يـومـاً يف
جتــمع بـ ــأحـ ــد مـ ـسـ ــاجـ ــد مـكـ ــة :ان مــن يغ ـضـب فـ ــاطـمـ ــة فقـ ــد
اغضبني..
اجـبت صـاحـبي :مع كل احلـب والتقـديــر واالجالل البنـة رسـول
اهلل (ص) .انا لم اسمع بهـذه احكاية ..ظـهور ام احلسنني ،ال يف
الـنـجف او ك ــربـالء او بغ ــداد او غـي ــره ــا مـن امل ــدن .واعــتق ــد ان
مصـدر هـذا االعتقـاد ان النـاس صـاروا اكثـر متـسكـاً بـأوليـاء اهلل
واحبــابه الـصــاحلني..الن الـظـلم زاد وطغــى وغمــر كل شبــر من
ارض العراق.
الليلة االولى..
قال صـاحبي :يف سـاعة متـاخرة مـن هذه اللـيلة تـابع معي كيف
ستفتح باب الزنزانة هذه ؟
اجـبـته :ســوف ات ــابع فـكلـي ش ــوق ولهفــة الن ات ـشــرف بــرؤيــة ام
احلـسنني (رض) ..وجـاء الليل وطلع الـصبح لكن ال شـيء ظهر
وال شـيء اخــتفـ ــى وال الـبـ ــاب فــتحـت او حـتـ ــى تـ ــزحـ ــزحـت عـن
مكـانها .وكنت بـاالحرى خـائفاً مـن حدوث شيء غيـر عادي فـأنا
وال شك مـعي اعــداد كـبيــرة مـن البـش ــر ممن ال يـحتـملــون وقع
اخلـوارق واملعجـزات لكـنهم مـوقنـون بـانتهـاء الـزمن يـومـاً بـأمـر
مـن رب العــاملـني حيـث لكل اجـل كت ــاب ولكـل حيــاة مـهمــا طــال
شــوطهــا نهـايــة وفنـاء .ولـذت بـزاويــة من زوايـا الـزنـزانـة سـانـد
ظهـري الـى جـدارهـا ورحـت مع قطـار الـتفكيـر حتـى كبـس علي
النوم بسبب توالـي ارجتاجات القطار وتـوالي سير بال توقف وال
متهـل ..انه قـ ـطـ ـ ــار بـال محـ ـطـ ـ ــات ي ــنه ــب االرض نه ـبـ ـ ـ ـاً نحـ ـ ــو
اجملهـول..الهـدف له امنـا يتــوغل وينجـر الـى الهـاويـة-مــواطنه
االخيرة يف الليلة الثانية.
حــدث مــا بعــد مـنتـصف اللـيل اتخــذ صــاحـبي وضـع االنبـطــاح
علــى بـطـنه صــار راسـه عنــد حــافــة بــاب الــزنــزانــة وقــدمــاه الــى
جـدارها..اخـذ ينظـر الي نظـرة توعـد وتسـاؤل :الليـلة سـترى!..
واوصيك بعدم احلركة فأية حركة تبديها سوف تفسد االمور!..
تسـاءلت مع نفـسي :ال شك ان مـرحلـة اليـاس التـي وصل اليهـا
صـاحبي واحلياة الكهفيـة الطويلة التي امضـاها هنا حتى االن
قـد جعلته يـؤمن بـعودة املعجـزات واالعتقـاد باخلـوارق..انها بال
شك مــرحلــة مــؤملــة يـسـتحـق من يـصلهــا الــشفقــة بل يـسـتحق
الرحمة لكونه ميتاً.
اخفيت عـنه شعوري هـذا لكن يـا ترى مـا هو الـسبب فيـما وصل
اليه صاحبي؟
الـواقع ان ال احـد من املـعتقلـني يف قصــر النهـايـة آنـذاك وحتـى
(نهــايــة) القـصــر نفـسه كــان مــذنب ـاً يف شـيء فقــد كــان اجلمـيع
ضمـن حملـة تـصفيــة (البعـث) خلصـومه .وهـذا هـدف واسلـوب
الــديكتـاتـوريـات يف كل زمـان ومكــان تطـول التـصفيــة او تقصـر.
املهم ان تتواصل لكيال تنمـو خاليا جديدة للـمعارضة وال تبقى
اسماء ورموز تشد وجتذب على صعيد اجملتمع والتاريخ.
بــدا صــاحـبي يف ممــارســة طقــوس اعـتقــاده ..اخــذ يـهمـس وهــو
مـنبطح على بـطنه بكلمات غـير مفهومـة ..متحشرجـة كأنها ال
تخ ــرج مـن حـنجـ ــرته وامن ــا مـن اعـم ــاق جـ ــوفه .تــصحـب ه ــذه
الكـلمــات حــرك ــة من اصــابع يــديه حت ــاول فتـح البــاب لـكن دون
جــدوى..ثم يـعقب احلـركــة ببـضـع كلمـات أخــرى غيــر مفهـومـة
ايضـاً..انهـا اشـبه بكلمـات (محضّـر االرواح) يـستـدعي روحـاً من
عالم آخـر للظهـور والكالم وتعقب كـلما شـد آخر لبـاب الزنـزانة
الى داخلهـا محاوالً فـتحها او تـوقعه ان تفتح مـن تلقاء نفـسها
وكان بني احلني واحلني يـرفع نظرات عينيه الـى سقف الزنزانة
وجوانبها وكانه يتابع حـركة شخص ما .شخص ال يراه احد اال
هو فقط .وكنت بدوري اختلس الـنظر الى السقف واجلدران ال
اعرف ما اذا كان فعالً وجود شخص مـا يحوم فوق رؤوسنا..لقد
جعلني اعتقد ذلك!..
انـتهت هــذه الليلــة ايض ـاً ..لم تفـتح البــاب اال صبـاحـاً مـن قبل
احلـرس الـذي كـان يقـف خلفه اجلنـدي (مـوزع الشـوربـة)..وكـان
صـاحبـي يغط يف نـوم عـميق بعـد اجلهـد الـكبيـر واملـضني الـذي
بــذله يف الـليلــة الفــائتــة ..ايقـضـته ليـشـرب الـشـوربـة..اجـابـني
بعنف واشمئزاز اشربها انت.
ويف مـنـتـصف الـنهــار ..اسـتـيقـظ صــاحـبـي كــان شــاحـب ال ــوجه
..محبط وبدا لي كأنه عائداً من سفر بعيد وشاق..
حت ــرشـت بـه مح ــاوالً اقـنـ ــاعه ب ــالـكف عـن معـتق ــده الـالواقعـي
بظهور ام احلسنـني (رض) وقيامها بفتح باب الـزنزانة  ..سألته
لـنفتـرض حصـول هـذه املعجـزة .فـالـى اين يـا تـرى سنـذهب؟ ..
كـيف سـنخــرج مـن هــذه الـقلعــة احلـصـيـنــة..كـيف سـنـنجــو مـن
(الكالشـينكـوفـات) وغيـرهـا من االسلحــة املبثـوثـة يف كل زاويـة؟
وسـألته كـذلك تفـتح ام احلسنـني (رض) باب زنـزانتنـا وال تفتح
االبواب على املعـتقلني اآلخرين؟ هل ام احلسـنني تفرق او متيز
بـني مـظلــوم وآخــر؟ ثـم مـن انـت حـتــى تـظه ــر لك ام احلـسـنـني
(رض)؟
قــاوم يــا صــديـقي الــزمـن والكــونكــريت والـبلـيت ان طــال اجلك
واجلنا ام قصر..

سالم ألم احلسني (رض)

سـالم عـلـ ـيــك يـ ـ ـ ـ ــا ابـ ـنـ ـ ـ ـ ــة رسـ ـ ـ ـ ــول اهلل (ص) كـل م ــن يف هـ ـ ـ ـ ــذه
احملنـة..ينـتخيك ..يـأمـل ملسـة حنـان منك..يـأمل اخلالص من
خالل دعــواتك..ح ــومي يــا ام احلـسـنني ف ــوق رؤوسنــا ورج ــائنــا
مـنك .ال تــدعي ابـواب الـزنـزانـات تـفتح خـاصــة يف اللـيل وعنـد
ق ــدوم الفج ــر .ان فتـحت االبــواب يف ه ــذين املــوع ــدين ..مـعنــاه
اقـتيـادنـا الـى الـسـاحـة نــذهب وال نعــود ،فيــا امنــا احلنــون دعي
االبـواب تبقـى مغلـقة ففـي خارجهـا برد ورصـاص ،موت ال مـبرر
مـنه او له .يــا ابنــة رســول اهلل (ص) يــا درة بـني هــاشـم وقمــرهــا
ابقـي معنـا هنـا..لـيس يـومـي اخلميـس واجلمعـة..ابقي كل ايـام
االسبوع.
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جمتمع اهيل مدين فاعل  ..ام حكومي حزيب عاطل!؟
بغداد/محمد ناجي
 الـشـارع العــراقي ،علـى الـرغـم من كلعــملـي ــات الـتـفخـيـخ والعـنـف العـبـثـي
واالره ــاب ،وع ــوامل ال ـش ــد ال ــى ال ــوراء
وامل ــراوح ــة يف وحل االسـتـب ــداد ،ي ــزخ ــر
باحلـركة الـى االمام ،ومن مـظاهـر هذه
احل ـ ــرك ـ ــة ،عل ـ ــى ال ـ ــرغــم مــن بـ ـطــئه ـ ــا
واف ــتق ـ ــاره ـ ــا لل ــض ـ ــواب ــط ،االه ـتــم ـ ــام
واالن ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــذي ي ـ ـصـل إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد
الفـوضـى بـاجملـتمع املـدنـي ومنـظمـاته
حتى حتول الى موضة ،فال ميضي يوم
دون ان ن ـ ـس ــمع عــن نـ ـ ــدوة او مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
ملنــظمــة ذات عالقــة ب ــاجملتـمع امل ــدني،
والظـاهـرة بحـد ذاتهـا ايجــابيــة ينـبغي
تـط ــوي ــره ــا ودفعه ــا ال ــى اقـص ــى م ــدى
ممـكــن ،ويف ال ـ ــوقــت نف ــسه ت ــص ـ ــويــب
حــركتهـا ومعــاجلتهـا ممــا يالزمهــا من
عيوب.
 لـق ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـمـل ــت ان ـ ــظ ــم ـ ـ ـ ـ ــة الـق ـ ـمـعواالس ـتــب ـ ــداد ،وب ـ ــال ــتح ـ ــديـ ـ ــد ن ــظـ ـ ــام
الــدكتـاتـور صــدام ،علــى الغـاء دور هـذه
املنظـمات او (و) تشـويه دورها وافـراغها
من مــضمــونهــا بـتجـييــرهــا ملـصلحـته،
ولـالسـف س ـ ـ ــارت عـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـنـهـج ،
وتسير تـنظيماتنـا السياسيـة او بعضها
وان ك ـ ــان بــن ـ ـســب م ــتف ـ ــاوت ـ ــة ال ميـكــن
مقارنتها بدور النظام الدكتاتوري.
 وألجل ان تـنهض هـذه املنـظمـات ذاتالـدور احليوي يف كل مجتمع متحضر،
وتكـون لديـنا منـظمات حقـيقية مـؤثرة
وفـاعلة يف احلـياة العـامة ودوائـر القرار
الع ـ ــراقـي ،ال ب ـ ــد مـن تـبـنــيه ـ ــا ملـب ـ ــادئ
واع ـتــم ـ ـ ــاده ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى اس ـ ــس واضـح ـ ـ ــة
وصحـيحة يف تـشكيـلها ونـشاطهـا ،نرى
يف مقدمتها:
 -1مـب ــدأ امل ــواطـن ــة وت ــرسـيـخ اله ــوي ــة
العراقـية ،وهـي الدائـرة والهويـة االولى
واالهـم من كل دوائـر االنـتمــاء ملكـونـات
الـشعـب الع ــراقي ف ــاجلمـيع م ــواطنــون
ال يف كيــان سيــاسي واحــد،
عــراقيــون او ً
مـت ـســاوون متــامـ ـ ًا يف احلق ــوق وعلـيهـم
نف ــس ال ـ ــواجــب ـ ــات وبع ـ ــد ذلـك ت ـ ــأتــي
خـص ــوصيــة االنـتمــاءات االخــرى الـتي
يـنــبغـي احـت ــرامه ــا ومـنـحهـ ــا املك ــان ــة

وامل ـســاح ــة الالئق ــة بهــا ضـمـن اطـيــاف
الـوطن والهويات االخـرى التي متيز كل
منهم عن اآلخـر ،ضمن اللوحة والكيان
امل ــوح ــد وه ــذا يعـنـي ب ــالــضـ ــرورة نـبـ ــذ
الــط ــائفـي ــة والق ــومـي ــة ال ــش ــوفـيـنـيـ ــة
واالنعـزاليـة واملنـاطقيـة .لقـد استخـدم
الـنـظ ــام الــس ــابق ،مبه ــارة تـن ــوع وتع ــدد
انـتمـاءات العــراقيـني ووظفهـا بـاملقلـوب
مل ـ ـصـلـحـ ـتـه ف ـ ـ ــدفـع اجلـ ـمـ ـيـع ،وح ــت ـ ـ ــى
اجليـران ثمنـ ًا باهـض ًا جـد ُا من دمـائهم
وف ــرص تق ــدمهـم وم ـسـتقـبل اجـي ــالهـم
الالحق ــة ،واليــوم بعــد سقــوط الـصـنم،
حـان الـوقت إلزالـة آثـار هـذه الـسيـاسـات
اله ـ ــوج ـ ــاء ،ولــي ــس اعـ ـ ــادة انــت ـ ـ ــاجهـ ـ ــا
وت ــرسـيـخه ــا وم ــواصل ــة الـ ـسـيـ ــر علـ ــى
منوالها!
 -2االس ـتـقاللــي ـ ــة ،واذا ك ـ ــان ال ـن ــظـ ـ ــام
الـسابق قـد هيمن علـى كل ما سـمح هو
ذاته بــبق ـ ــاءه مــن م ـن ـظــم ـ ــات اجمل ـتــمع
املــدنـي بعــد ان افــرغه ــا من مـحتــواهــا،

ف ــأصــبحـت ج ــزء ًا مـن آلـتـه القــمعـيـ ــة
وحتولت الى منظمـات مناسبات ترسل
بيـانات التـأييد وتـطبل وتصفق للـنظام
وشخ ــص ال ــط ـ ــاغــي ـ ــة وتـ ـ ــرفع ص ـ ــوره!!
فاجلـدير بتـنظيمـاتنا الـسياسـية ،وهي
مـن اهـم مكــونــات اجملـتـمع املــدنـي ،وان
حت ــذر مـن ال ــوق ــوع يف احمل ـظ ــور ،حـيـث
سعـت وت ــسع ــى للهـيـمـن ــة تـن ـشـئ ه ــذه
املـنظمـات لتمـارس الدور نفـسه للنـظام
السابق ،فتتـزلق ملواقف سياسية حزبية
ضـيق ــة ،بعـيــد ًا عـن املـص ــالح احلـيــويــة
امل ــش ــروع ــة ألعــض ـ ــائه ـ ــا واملهـ ــام الـتـي
تـأسـست مـن اجلهــا ،فتـدفع الـثمـن من
صـدقـيتهــا ،ومعلـوم ان فـاقـد الــشيء ال
يعطيه!
 -3الــتخ ـصــص وال ـ ــوض ـ ــوح يف العــمل،
وه ـ ــذا يــت ــطلــب ال ــتح ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ــدق ــيق
لل ــمف ـ ــاه ـيــم واملـ ـصـ ـطـلح ـ ـ ــات وللـ ـ ــدور
وااله ــداف التـي تتـبنــاهــا كـل منــظمــة،
ومـنه ــا مفهــوم اجملـتـمع املــدنـي والــذي

منظامت املجتمع املدين يف ذي قار تنسق جهودها
يف تنفيذ املشاريع اخلدمية
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ب ــدع ــوة مـن م ــدي ــري ــة الـتخـطـيـط
العمراني يف محـافظة ذي قار عقد
مم ــثل ـ ــو امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات االن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة
ومـ ـنـ ـ ـظـ ـم ـ ـ ـ ــات اجملـ ـتـ ـمـع امل ـ ـ ـ ــدن ــي
واجمل ــالــس الــبل ــدي ــة يف االق ـضـي ــة
والـنـ ــواحـي اجـتـمـ ــاع ـ ـاً تـنـ ـســيقـي ـ ـاً
تــداولــوا تنـفيــذ املـشــاريع وحتــديــد
احتـياجـات اجملالـس البلـدية وآلـية
الـتـنـ ـســيق فـيـمـ ــا بـيــنهـم لــتجـنـب
الـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ــك واالزدواج يف
الـتخصيـصات املـاليـة املرصـودة من
اجل ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
حـض ــرت (امل ــدى) ج ــانـبـ ـاً مـن ه ــذا
االجـتـمـ ــاع وسـجلـت اهـم مـ ــا جـ ــاء
ف ــيه ،يف ال ـبـ ـ ــدء دعــت امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــات
االن ـســانـيــة الــى ضــرورة الـتـن ـسـيق
ف ـي ـم ـ ـ ــا ب ـي ـنـه ـ ـ ــا مــن خـالل ط ـ ـ ــرح
املـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع امل ـ ـ ــراد ت ـنـف ـي ـ ـ ــذه ـ ـ ــا يف
االجتماعات التنسيقية التي تعقد
اسبوعياً وطالبوا اجلهات الرسمية
بــاالبتعــاد عن الـروتـني والتخـفيف
مـن ال ـض ــوابــط الـتــي تعــيق اجن ــاز
املشـاريع يف موعـدها احملـدد واكدوا
عــدم التـدخـل يف آليـة الـتنـفيـذ اال
مـن قبل اجلهـات اخملـتصــة يف حني
اقترح احـد اعضاء اجمللـس البلدي
ت ـ ــوزيـع تخ ـص ـي ـص ـ ــات امل ـن ـظ ـم ـ ــات
االنـســانيـة ومـشــاريعهــا علـى ضـوء
الـنـ ـسـب الـ ــسك ــانـي ــة واك ــد ض ــرورة
ايف ــاء املنــظمــات بــوعــوده ــا بيـنمــا
طرح مـدير نـاحية الـعكيكة مـشكلة
انهيـار املـدارس املـبنيـة من القـصب
والـ ـ ـ ـطـ ــني وال ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــردي ن ـ ـت ـ ـيـجـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفـياضانـات التي شهدتهـا املنطقة
مـ ــؤخـ ــراً واشـ ــار ال ـ ــى انهـي ـ ــار ثالث
مـ ــدارس بـ ـشـكل كـ ــامل و  11اخـ ــرى
ب ـشـكل جــزئـي وطــالـب بــاالهـتـمــام
ب ــاالم ــر قـبل بـ ــدء الع ــام ال ــدراسـي
فـيمـا طـرح ممـثل اجمللـس الـبلـدي
يف الـ ـط ـ ـ ــار معـ ـ ــانـ ـ ــاة امل ـتـ ـضـ ـ ــرريــن
املهـاجـرين ودعـا الـى االهتمـام بهم
مــن خالل ت ـ ــوفـي ـ ــر ف ـ ــرص العــمل
وبنـاء املـســاكن والــدعم املــادي كمـا
اشتكا من عدم وجود ماء عذب RO
يف املنـطقــة وكــذلك اشـتكــى ممـثل
كرمـة بني سعـيد مـن املشكلـة ذاتها
ونـاشــد املنـظمـات االنـســانيــة بنـاء
مح ـط ـ ــات حتلـيـ ــة ومـ ــرك ـ ــز صحـي

وعـ ـ ـ ــدد م ــن املـ ـ ـ ــدارس امـ ـ ـ ــا ممـ ـثـل
اجمللــس الـبل ــدي يف ن ــاحـي ــة سـي ــد
دخـيل فقــد طــرح معــان ــاة املنـطقــة
ب ـسـبـب تل ــوث املـي ــاه ذاك ــرا الـن ـسـب
واالرق ـ ـ ــام م ـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ــراً ال ـ ـ ــى ح ـ ـ ــدوث
خمسـني حالة اسـهال يومـياً وابدى
امـتعاضه مـن وعود املـنظمـات التي
زارت املـنــطق ــة ولـم تق ــدم اي شـيء
حـت ــى اآلن بع ــد ذلك نــاشــد ممـثل
جمـعيــة الــصم والـبكـم املنــظمــات
االنسـانيـة بضــرورة االهتمـام بهـذه
الشريحة االجـتماعية وتـوفير مقر
لــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اقــل تــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
اما مـدير تـلفزيـون النـاصريـة فقد
حتـ ـ ـ ـ ـ ــدث عـ ــن دور االعـالم يف دعـ ــم
واب ـ ـ ــراز ن ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات املـ ـن ـ ـظـ ـم ـ ـ ــات
االن ـســانـيــة والـتع ــريف بــرســالـتهــا
واهــدافهـا ومـصـادر متــويلهــا وذلك
لـتفـنـيــد الـطــروحــات الـتـي تهــدف
ال ــى ت ـش ــويه عـمل تـلك املـنـظـم ــات
وقـبل اخلتــام عقب مـديــر اجللـسـة
على طروحـات احلاضرين موضحاً
ان ع ـ ـمـل مم ـ ـثـلـ ــي امل ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــات
االن ـس ــانـي ــة ه ــو اقـت ــراح امل ـشـ ــاريع
واع ـ ـ ــداد ال ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات وتقـ ـ ـ ــدميه ـ ـ ــا
للجهـات املمـولة مـؤكداً علـى شرط
م ـ ــوافق ـ ــة تلـك اجلهـ ــات واقـ ــرارهـ ــا
لل ـم ـ ـشـ ـ ــاريع ق ــبل ت ــنف ـي ـ ــذه ـ ــا ويف
اخلتــام استعـرض ممـثل املنـظمـات
نـ ـسـبـ ــة االجنـ ــاز يف املـ ـشـ ــاريع قـيـ ــد
االجناز وابدى اهتـماماً يف املشاريع
الـتـي اقـتـ ــرحه ــا احل ــاضـ ــرون فق ــد
اب ــدى ف ــريق الـتـط ــوي ــر الهـن ــدسـي
العراقي تعاونه مع اجمللس البلدي

يف الـفـج ـ ـ ـ ــر لـ ـت ـ ـ ـ ــأهـ ـيـل امل ـ ـ ـ ــدارس
واسـتعـداده لـتجـهيـز مـديـريـة املـاء
بـ ــاالنـ ــابـيـب واآللـيـ ــات واشـ ــار الـ ــى
مـشـاريع تـخص االهـوار ،امــا ممثل
الهيئة الطبية الـدولية فقد حتدث
عـن دراسـ ــة عـ ــدد مـن املـ ـش ـ ــاريع يف
كـ ــرمـ ــة بـنــي سعـي ـ ــد ومجــمع مـ ــاء
الف ــداء واحلمــار ووحــدة حتـليــة يف
الـط ــار وعن املــوافقــة علــى مـشــروع
مجمعـات ماء سيـد دخيل ومـشروع
حتليـة الفهود وجتهيز خزانات ماء
وم ـنـ ـظـ ـ ــوم ـ ـ ــة داخل امل ـ ـس ـت ـ ــشفـ ـ ــى
وجتـه ـي ـ ـ ــز ( )10م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز صـح ـي ـ ـ ــة
بحـ ــاسـبـتـني وطـ ــابعـ ــة لـكل مـ ــركـ ــز
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ل ـل ـ ـ ـم ـهــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ــن.
يف حــني نـ ـ ــاقـ ــش مم ــثل م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة
(اكـ ـتـ ـ ـ ـ ــد) تـ ـ ـ ـ ــأهـ ـيـل مـجـ ـمـع مـ ـ ـ ـ ــاء
الكـرمــاشيـة ووحــدة حتليـة واقـامـة
مجــمع ــات وم ـش ــروع ن ـصـب وح ــدة
حتل ـي ـ ــة يف (اجل ـب ـ ــايـ ــش) وك ـ ــذلـك
اقـت ــراح بـن ــاء بـي ــوت مب ــادة ال ـطـني
للمهـجريـن واملتضـررين بـينمـا اكد
ممـثل مـنـظـم ــة طفل احلــرب علــى
مشروع مشترك مع منظمة (اكتد)
والهـيـئــة الـطـبـيــة الــدولـيــة يخـص
النـازحني اما ممثل منظـمة تطوير
ال ــريـف الع ــراقـي فق ــد حت ــدث عـن
اجنـ ــاز طـ ــريق يف نـ ــاحـيـ ــة الغـ ــراف
وحفـر آبار ارتوازيـة يف البصرة وعن
دراسـة إلنشـاء مدرسـة وبنـاء معمل
للـقصـب والبــردي يف حني نـاقـشت
مـنـظـم ــة انقــاذ الـطفــولــة م ـشــروع
( ) IDPSوطـل ـبــت مـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات عــن
الـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن.

يسمى ايض ًُا اجملتمع االهلي ،وهو حالة
وم ـ ـســت ـ ــوى مــن ال ـت ـنـ ـظ ـيــم وال ـت ــط ـ ــور
السياسي االجتمـاعي يتملك فيه افراد
اجمل ـت ــمع احل ـ ــري ـ ــة يف ال ــتع ـبــيـ ـ ــر عــن
مـصــاحلهـم االقـتـصــاديــة وال ـسـيــاسـيــة
والثقــافيـة والــروحيـة ..بـشـكل جمــاعي
م ـن ـظــم ،بعــي ـ ــد ًا عــن رابــط ـ ــة ال ـ ــدم ،اي
الع ـشـي ــرة ،ودون ت ــدخل ال ــسلــطـ ــة ومع
الــتف ــاوت يف ال ــدور واالنـت ــشـ ــار االفقـي
والعـم ــودي ،ف ــإن ه ــذا الـ ـشـكل املـن ـظـم
يتـمثل باالحـزاب ،النقابـات  ،االحتادات
 ،الـروابط ،اجلـمعيـات ..وتكـفي متـابعـة
بـ ـسـيــط ــة لـتـ ـسـمـي ــات عـ ــدد مـن هـ ــذه
املنــظم ــات والنـشــاطــات الـتي متــارسهــا
ملـالح ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ــة اخلـلـل يف االدراك لـه ـ ـ ـ ـ ــذا
التـصور للـمجتمع املـدني ،واملالحظ ان
حكـومـتنـا االنـتقــاليـة املـوقـرة تـأبـى ان
تفـوتهـا الفـرصـة ،وخالفـ ًا لقـانـون ادارة
الــدول ــة العــراقـيــة الــذي نـص يف املــادة
احلـادية والعـشرين (ال يـجوز للحكـومة

االنتقـاليـة ..ان تتـدخل يف حق الـشعب
العـراقـي يف تطـويـر مـؤسـسـات اجملـتمع
امل ــدنـي س ــواء كـ ــان ذلك ب ــالــتعـ ــاون مع
مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي الــدولـيــة او
بــأي شـكل آخــر) .ان ـش ــأت وزارة حلقــوق
االنسـان والحقـ ًا وزارة اخـرى للمـجتمع
املـدنـي ،فتـســاهم بـاملـزيــد من الفـوضـى
واالرباك يف املفاهيم.
 -4الـدميقـراطيـة يف حيـاتهـا الـداخليـة
واجملتـمع ككل ،وبالـتالي عـليها ان تـنبذ
وحتــرم العنف او تـشجيـعه والتحـريض
عل ـ ــى اســتخ ـ ــدامه ،وه ـ ــذا نـهج ومـب ـ ــدأ
حــاسـم واس ــاس لهــذه املـنـظـم ــات ،ولهــا
تعـبي ــر بكل الــوســائل الــسلـميــة طــاملــا
ت ــوف ـ ــر له ــا ذلـك دف ــاع ـ ـ ًا عـن مــص ـ ــالح
اعضـائهـا وال ميـكن ان يكـون لهـا دور ذو
قيمـة او حتـى وجـود يف ظل الصـراعـات
امل ــسلح ــة وسـي ــادة العـنف ،واذا نـظ ــرن ــا
للواقع العراقـي فإن هذا املعيـار يكتسب
اهـمـي ــة مــض ــاعف ــة ومـن ال ـض ــروري ان
ال
يجري التراشق بـاالفكار واملفاهيم بد ً
من كــامت الصـوت والقـصف العـشــوائي
والسيارات املفخخة.
 -5الكفاءة والنـزاهة يف تولي املسؤولية،
وبـالتـالـي االبتعــاد عن النـزعـة الفـرديـة
والـفئــوي ــة والنـظــرة الـضـيقــة لـتحقـيق
املـك ــاسـب اآلنـي ــة ،والـتـي ال تـ ـسـبـب اال
الفشل ألي عمل وعلى اي مستوى ،ولو
بعـد حني وهو الذي اوصلنـا الى احلالة
الـتـي نعــانـي مـنهــا الـيــوم ،والـتـي يـبــذل
بعــضه ــا جه ــود ًا م ـضـنـي ــة وه ــو ي ــدع ــو
ملع ــاجلــته ــا وتهـيـئ ــة االرضـيـ ــة واملـنـ ــاخ
املناسب لواقع جديد اكثر اشراقاً.
 ان ف ـ ــاعلــي ـ ــة وحــي ـ ــوي ـ ــة اي مج ـتــمع،تـتـنــاسـب طــرديـ ـ ًا مع قــدرة اعـض ــائه يف
تنـظيم طـاقـاتهم وقـدراتـهم يف التـعبيـر
عن مصاحلهم بصورة سليمة ومنظمة،
فتـشكـل مجمـوعـات ضـغط يف اجملـتمع
وعل ــى اصح ــاب الق ــرار ،ومبـ ــا يـحفــظ
مـصاحلهم ومـصالح اجملتـمع كله ،وفق ًا
للدستور ومبدأ سيادة القانون ،وهذا ما
نطـمح اليـه ونعمل مـن اجله يف العـراق
اجلديد.

جمعية االستقالل النسوية

هنضت من رماد احلرب لرتعى االطفال الفقراء
بابل /مكتب املدى
اسـتطــاعت جـمعيـة االسـتقالل النـسـويـة يف
محـافـظـة بــابل ان تـنهـض من رمـاد احلـرب
لتــرسـم البــسمــة علــى شفــاه اطفــال احللــة
الفقراء عبر برنـامجها (مشروعها) ملساعدة
ال ــطالب الـفق ـ ــراء ،وه ـ ــذه اجلــمعــي ـ ــة كــم ـ ــا
حـدثـتنـا الـسيــدة هنـاء فـاضل جـابـر نــائبـة
رئـيسـة اجلمعـية ،كـانت قـد تأسـست يف عـهد
الـنـظــام الــس ــابق ويف االصل هـي عـبــارة عـن
جـمعيـتني تـابعـتني لالحتـاد العـام لـلتعـاون،
احتدتا لتكونا جمعية واحدة لالسر املنتجة
اذ تقـ ــوم العــض ــوات وهــن يف مع ـظــمهـن مـن
االرامل املكلفـات بـإعـالـة اطفـالهـن اليتـامـى
بخياطة املالبس مبقابل اجور بسيطة.
وتق ــول ن ــائـب ــة رئـيــس ــة اجلـمعـيـ ــة :انه بع ــد
سقــوط نظـام صـدام احتـدت الـسيـدات مليـاء
محـم ـ ــد علـي وهـنـ ــاء فـ ــاضـل واحالم عـبـ ــد
االميــر ولـيل ــى منـجي وســوزان مـحمــد عـلي
ملــواجهــة اخلــراب الــذي طــال اجلمـعيــة ولم
يـبـق اللــصـ ــوص حـت ـ ــى مغ ـ ــاسل دورة املـيـ ــاه
وقـمنـا بـتنـظيف اجلـمعيـة وحــاولت العـديـد
من االحزاب ان تأخـذ البناية كمقر لها وكنا
نـرفض ،وصـمدنـا والى ان اتـصلنـا مبؤسـسة
(مـن ـظـمـ ــة) RTIوالــتقـيـنـ ــا الـ ـسـيـ ــد راجـ ــا
ش ــريف واخـبــرنــاه بـحكــايــة اجلـمعـيــة الـتـي
يبلغ عدد الهيئة العامة فيها ( )800امرأة.
وعقـدنـا اجـتمـاع ـاً للهـيئــة العـامـة يف قـاعـة
حــم ـ ـ ــزة ن ـ ـ ــوري يف  2003 / 9/ 4واس ـم ـيــن ـ ـ ــا
ج ــمع ـي ـتــنـ ـ ــا بـ ـ ــإســم (ج ــمعــيـ ـ ــة االس ـتـقالل
الـنسـويـة) وفـككنـا
ارتباطنـا باالحتاد
الـع ـ ـ ــام لـل ـتـع ـ ـ ــاون
عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
الـتــص ــويـت حـيـث
صــوتت  800امـرأة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــح
االس ـ ـ ـت ـقــالل ثـ ـ ــم
ج ـ ـ ـ ــرت عـ ـمـل ــي ـ ـ ـ ــة
انــتخ ـ ــاب الهـيـئـ ــة
االداريـة وفازت كل
من الــسي ــدة مليــاء
مــح ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عــل ـ ــي
رئيـســة للـجمـعيـة
وه ــن ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــاضـل
ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ن ـ ـ ــائ ــب ـ ـ ــة
وعـض ــوي ــة كل مـن
احالم عـبد االمير
ولـ ـيـل ـ ـ ـ ــى مـ ـنـج ــي
ول ـ ـيـل ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ــوري

وظفيـرة كاظم وبـشرى عـباس خلـف ،وقامت
الـ )(RTIبـ ــدعـمـن ـ ــا وجتهـيـ ــزنـ ــا مبـكـ ــائـن
اخلـيــاط ــة ،وبقـيـنــا ملــدة سـبع ــة اشهــر بــدون
راتب من اجل اعـادة احليـاة جلمعـيتنـا التي
تعتمد على التمويل الذاتي.
واكـملـت الـنــائـبــة حــديـثهــا ق ــائلــة :شــرعـت
اجلـمعيـة بـاالنتـاج (خيـاطـة انـواع املالبـس)
اضـافـة لـلشـراشف ومالبـس العمل واتـصلنـا
ب ــالــسـ ــوق احمللـي ــة مـن اجل تــسـ ــويق انـت ــاج
اجلــمعـيـ ــة ولـ ــديـن ـ ــا مقـ ــران االول ال ــسـ ــوق
العـصــريــة بـبــاب املــشهــد والـثــانـي يف مقــر
اجلمـعيــة بــالق ــاضي ــة وكل مقــر يــضم ()20
م ــاكـن ــة خـي ــاطـ ــة .وتعـمـل علـ ــى كل م ــاكـن ــة
خيـاطـة عضـوات اجلمعيـة و هنـاك عضـوات
يقمن بخياطة املالبس يف بيوتهن.
وسعـت الهـيئــة االداريــة الــى حتـقيـق مبــادرة
بـ ــرن ـ ــامج دعــم الع ـ ــوائل الـفقـي ـ ــرة وعقـ ــدت
مـؤمتـراً دعـت فيه عـدداًُ من ممـثلي اجملـتمع
املــدنـي يف احلل ــة ويهــدف الــى الـتعــاون مـن
اجـل جتهــي ـ ــز ابــنـ ـ ــاء العـ ـ ــوائل الـفقــي ـ ــرة يف
املـدارس بـاملالبـس مع بـدايـة العـام الــدراسي
اجلديد.
ام ــا اآلنــس ــة سه ــاد ح ـسـني مــس ــؤول ــة ق ـسـم
احل ــاسـبـ ــة فق ــالـت ان يف اجلــمعـي ــة ق ـسـمـ ـاً
للـمعلوماتيـة فيه عدد من احلـاسبات ونأمل
بــافـتتــاح خـط لـالنت ــرنت وقــد نـظـم القــسم
عشـر دورات وبـاسعـار رمـزيـة لتعـليم الـنسـاء
اســتخـ ــدام احلـ ــاسـبـ ــة ،اضـ ــافـ ــة الـ ــى دورات
اخلياطة.

املنظامت غري احلكومية ومنح الصفة االستشارية الرسمية يف االمم املتحدة
بغداد /حميد طارش الساعدي
يــزداد دور املنـظمــات غيــر احلكــوميــة يف
االعــملـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة علـ ــى املـ ـسـتـ ــوى
الـدولي والوطني من خالل التـأثير على
صنع القـرار بعـد اعالن األهـداف بصـدد
قــضيــة مــا وحـشــد الــرأي العــام له ــا من
خالل ال ـن ـ ــدوات وال ــصح ـ ــاف ـ ــة وان ـ ـش ـ ــاء
الشبـكات بـني املنظـمات غـير احلـكومـية،
وال يقـت ـصـ ــر دور هـ ــذه املـن ـظـمـ ــات علـ ــى
اص ــدار الق ــرارات فح ـسـب بل ميـتــد الــى
مــرحلــة الـتنـفيــذ وتـقيـيم الـنتــائج بعــد
انتهـاء عـمليــة التـنفيــذ وتطـور دور هـذه
املنـظمــات للـدخـول يف عـمليــة التـنفيـذ
بعد تكليفهـا من قبل اجلهات احلكومية
سـواء الـوطـنيــة منهـا او الــدوليـة بـسـبب
اخلـب ـ ــرات الـتـي تـتـمـتـع به ـ ــا او بـ ـسـبـب
ع ـ ــزوف احلـك ـ ــوم ـ ــة عــن اداء م ــثل ه ـ ــذه
االعمـال مـثل تخطـيط االسـرة وحتـديـد
النسل او االزمات الدامية.

العالقة مع االمم املتحدة
يـق ـ ـ ــول االمــني الـع ـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ـ ــابـق لـالمم
امل ــتحـ ـ ــدة بـ ـطـ ـ ــرس غـ ـ ــال ــي ،مخـ ـ ــاط ـب ـ ـ ـاً
املـنـظـمــات غـي ــر احلكــومـيــة (اريــدكـم ان
تعـتبـروا هـذا املكـان هــو بيـتكم ،قـد تـثيـر
هـذه الـكلمـات بـعض الـدهـشـة الن االمم
املـتحــدة هـي مكــان للــدول ذات الــسيــادة
فقـط ولكن علـى مـدى سنـوات قلـةّ تغيـر
هـذا الــرأي واليـوم نـنظـر الــى املنـظمـات
غـير احلـكومـية عـلى انهـا مشـارك تام يف
احلياة الـدولية ولـو تتبعنـا املرحلـة التي
سـبقت نـشـوء هـيئــة االمم املتحـدة ،جنـد
لهـ ــذه املـن ـظـمـ ــان دوراً مهـم ـ ـاً يف تقـ ــدمي
التقارير واقتراح القرارات وكان ابرز هذه
النـشــاطــات املـشــاركــة يف املــؤمتــر العــاملي
لـن ــزع الــسالح ع ــام  1932واثـن ــاء احل ــرب
الع ــاملـي ــة الـث ــانـي ــة تـ ــوقف ن ـش ــاط ه ــذه
املنــظمــات تقــريب ـاً وبعــد تــاسيـس هـيئــة
االمم املــتحـ ــدة والـتـ ــوقـيـع علـ ــى الئحـ ــة
االمم امل ــتحـ ـ ــدة يف  1946/6/16يف سـ ـ ــان

ف ــران ـس ـســيك ــو ويف خ ـضـم ال ـص ــراع بـني
الــواليــات املـتحــدة االمــريـكيــة واالحتــاد
ال ـس ــوفـيـتـي آن ــذاك ح ــول اهـمـي ــة ادراج
املنظمات غير احلكومية يف الئحة االمم
املـتحدة مت الـتوصل الـى صيغـة توافقـية
ب ـي ـنـه ـم ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى شـكـل امل ـ ـ ــادة ( )71مــن
الـالئح ــة والـتـي تـنــص علـ ــى اتف ــاقـي ــات
مـالئـ ـمـ ـ ـ ــة لـغـ ـ ـ ــرض تـ ـن ـ ـظـ ـي ــم الـعـالقـ ـ ـ ــة
االستشارية مع املنظمات غير احلكومية
التي تعمل يف اطـار عمل اجملـلس وميكن
التــوصل الــى مـثل هــذه االتف ــاقيــات مع
الـدول االعـضــاء للـمنـظمــات املعـينــة ثم
وضح القرار رقـم  288لعام  1950العالقة
بــني االيـكـ ـ ــوسـ ـ ــوك وامل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــات غ ـيـ ـ ــر
احلكـومية مت القـرار رقم  296لعام 1968
والــذي ال يــزال س ــاري املفعــول لـيــومـنــا
هذا حـيث وسع من نطـاق املنظمـات غير
احلك ــومـي ــة الـتــي ميكـن لهـ ــا العــمل مع
االمم املتحـدة حيث كـان قبل صـدور هذا
الق ــرار يعـنـي مـصــطلح املـنـظـمــات غـيــر

احلكـومـات فقـط التـي تنـشـأ دون تـدخل
احلك ــوم ــة بـيـنـم ــا نــص الق ــرار انـطـب ــاق
املـصـطـلح عل ــى املـنـظـم ــات الـتـي ن ـش ــأت
ب ــدعـم مـن احلك ــوم ــات بـل ويك ــون فـيه ــا
اعـضــاء ل ــديهـم وظــائـف حكــومـي ــة لكـن
اشتــرط حــريــة الـتعـبيــر والــراي مبعــزل
عــن احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة ثــم جـ ـ ــاء القـ ـ ــرار 1269
ليمـدد الشروط الـتي مبوجبهـا يتم منح
صف ــة اسـت ـش ــاري ــة لـ ــدى (االيك ــوس ــوك)
والذي مفـاده االمكانيـة الرسمـية للعمل
داخل نظـام هيئـة االمم املتحـدة وارتقـاء
ال ــى املـ ــواصف ــات الـتـي وضـعهـ ــا (االيك ــو
ســوك) فــإن املنـظمــة التـي نحـصل علــى
الصفة االستشارية هي التي:
-1تـ ـتـفـق مـع مـ ـب ـ ـ ـ ــادئ االمم املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة
وبضمنها االيكوسوك.
 -2ت ــدعـم عـمل االمم املـتح ــدة مـن اجل
حتقيق اهدافها.
 -3لها طبيعة متثيلية ومكانة عاملية.
 -4لهـا اهــداف متثـل مصـالـح مجمـوعـة

سك ــانـي ــة كـبـي ــرة او مجـم ــوع ــة سك ــانـي ــة
خـ ــاص ـ ــة ،ولهـ ــا ن ـظ ـ ــام داخلـي مـ ــوضـ ــوع
بطريقة دميقراطية ولها مقرر ومدير.
 -5لهـ ــا ممــثلـ ــون ميــتلـكـ ــون حـق القـ ــرار
داخل املنظمة.
 -6لها صفة عاملية.
 -7متويلها يكون من فروعها الوطنية او
من االفراد.
وبـ ـن ـ ـ ــاءً عـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ميـك ــن
للـمـنـظـم ــة غـي ــر احلك ــومـي ــة ان حتــصل
علـى الصفـة االستـشاريـة يف هيـئة االمم
املـتحــدة اذا وافـقت دولـتهــا وك ــانت متـثل
مـ ـص ـ ــالـح حق ــيق ـي ـ ــة ت ــتج ـ ــاوز احل ـ ــدود
الق ــوميــة وكــانـت له ــا خب ــرات حتتــاجهــا
املنـظمـة الـدوليـة وخيـر مثـال علـى ذلك
منـظمـة الـصليـب االحمـر الـسـويـسـريـة
التي حـصلت علـى تلك الصفـة ملا متـتاز
به مـن خبـرات ووملـا تقــدمه من خـدمـات
ع ـ ـظ ـي ـم ـ ـ ــة اث ـن ـ ـ ــاء احل ـ ـ ــروب واالزم ـ ـ ــات
والكوارث.

