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ذاكرة املعتقالت

عريف املطبخ مطر كان

(رويرتز) قرص النهاية
صائب ادهم
كــان مـطــر جنــدي ـاً مـن جنــود حــاميــة معـتقل قـصــر
الـنه ــايـ ــة .مهـمـته تـ ــوزيع ال ـش ــورب ــة صـب ــاح ـ ـاَ عل ــى
املعـتقلـني كل زنـزانــة تفـتح يحـيي ســاكنـيهـا بـهمـس
وابـت ـســامــة  -اهلل ي ـســاعــدهـم  -واحـيــانـ ـاً ال يهـمــس
بـالتحـية وامنـا يكتفي بـاالبتسـامة او بـأمياءة حتـية
مــن رأسه ،ألن احلـ ــارس يـقف ال ـ ــى خلـفه مـبـ ــاشـ ــرة
ميطـرنـا مطـر احيـانـاً ببعـض االخبـار عمـا حـدث يف
القصـر الليلـة الفـائتـة حتـى اطلقنـا عـليه (رويتـرز)
قصر النهاية.
وكــان (رويـتــرز) اقـصــد مـطــر جـنــوبـي ـاً طـيـب القلـب
عـطـوفـا يـضع يف الـصحـن كيلـتني بــدالً من واحـدة.
ذلك كـل ما يـقدر عـليه ويجعلـه مرتـاح الضمـير ازاء
(ولد اخلـايبة )..الـذين ينتـظرون مـصيرهـم احملتوم
يف سـاحـة التـنفيـذ .فهـو ال ينـدهش حـني تفتح بـاب
زنــزانــة فـيجــد فـيه ــا شخـص ـاً واح ــداً بعــد ان كــانــوا
باالمس اثنني .فذلك يـعني ان احدهما انتهى اجله
ولن يعود ابداً .اعدم الليلة الفائتة.
الـكل هـن ــا ضـي ــوف عل ــى م ــائ ــدة ال ـش ــورب ــة ،ف ــالـي ــوم
يـشـربهــا اي منـا وغـداً يـرحل .وحــسب تعـبيــر مطـر:
شـور .شـور .شـوربـا  .كـان ذلـك مصـطلحه الـسـاخـر.
يفهمه املعتقلون لكن احلراس ال يفهموه..
كل صباح اكـون متلهفـاً الى جـريدة مـطر ،خطـوطها
العـريـضــة تبــدأ بعــدد من حـصـدوا بــالكـالشيـنكـوف
لـيـالً او فج ــراً ثـم ب ــال ـضـي ــوف اجل ــدد .كـم ع ــددهـم
م ــدنيــون ام عــسكــري ــون وكم مـن النـس ــاء بني هــؤالء
الضيوف؟
كــان مطـر يتحـدث بـاصـابعه ال بـلسـانه يكـشف عـدد
من ذهبـوا وعدد اجلـدد الذين قـدموا .وكـان احلارس
ال يفـارقه ،مـعه من زنـزانـة الـى اخـرى كـالـظل ولـكن
هــذا الـظل يـنكـســر يف بعــض االحي ــان .وحني تــزيــد
االرق ــام عل ــى ع ــدد اص ــابـعه الع ـش ــرة ،ف ــذلـك يعـنـي
وجود (مؤامرة قذرة)..
لغــة مـطــر كــانـت مـثل لغــة الـصـم والـبكـم واحـيــان ـاً
تتحول الـى لغة العيـون واحلواجب قـال لي صاحبي
يف الـزنـزانـة وهـو معـتقل مـخضـرم.لـو اسـتمــر مطـر
معنـا يف توزيع جريدته اليومية فإنني ال اشك يف ان
يـصـبح يــوم ـاً ضـيفـ ـاً علـيـنــا وال ـشــوربــة الـتـي يقــوم
بتـوزيعهـا سـيشـربهـا معنـا ..وقلـد صـوت مطـر شـور.
شـور .شوربا وقال انصحك بـوقف التعامل مع مطر
يكفيك مـا انت فيه رغم ان املوت واحـد مهما تعددت
االسباب واملصادر وااللوان..
لـو اكتـشفـوا امـركمـا سيجــرون حتقيق ـاً معكمـا وراح
يـش ــرح لي (سـينــاريــو) الـتحـقيـق :يف البــدء سـتكــون
التهمة ذات شقني رئيسني:
الـشق االول :يخصك انـت وهو قيـامك بتزويـد مطر
بــأخبــار املعـتقـلني يف قـصـر الـنهـايـة إليـصــالهـا الـى
اشخ ــاص معـنـيـني يـنـتـمــون ال ــى املعــارضــة ،والــشق
الـثـ ــانـي :ان م ـطـ ــر بـ ــدوره ي ـ ــوصل لـك اخـب ـ ــار تلـك
الشخصيات ونشاطاتها.
قـلت له  -لـكن مـطـر يـزود اآلخــرين يف هــذا املعـتقل
باالخبار ليس فقط انا.
قـال سيعتـرف كل منكم علـى اآلخر .اعتـرافاً محـزناً
مـثل بقـيــة االعـتــرافــات الـتـي تــؤخــذ مـن املعـتقلـني
ق ـ ـسـ ـ ــراً وبق ـ ــوة ن ـ ــزع االظ ـ ــاف ـ ــر واالس ـن ـ ــان ورج ـ ــات
الكهرباء.

اخلوف والبرد

اومـأت الـى مـطــر ،بلغـة الـصم والـبكـم ان يتـدبــر لي
(بلوز) من مخلفات من مت اعدامهم ..لم اعد اطيق
الـب ــرد .ك ــانـت امـي يف االي ــام اخل ــوالـي ت ــدفـئـنـي ثـم
زوج ـتــي بع ـ ــده ـ ــا .لــم اكــن اع ـ ــرف ال ـب ـ ــرد وال ال ـب ـ ــرد
يعــرفـنـي .مـثل غــزال الـبــراري :اآلن الـبــرد واخلــوف
يـعتـص ــراني وك ــذلك الـظـلمــة والغــرب ــة .ان جتمـعت
هــذه املـص ــائب مــرة واحــدة ال متـتلك اال ان تـصــرخ:
اين انت يـا امي .اعلـى مــراحل الصـراخ يف مثل هـذا
املكــان هــو الـصـمـت ..صــوت االحـتج ــاج العــالـي هــو
الـ ـص ـم ــت واعلــم ان اق ـتـ ـ ــدت مج ـب ـ ــراً ال ـ ــى ح ــتفـك
بالصمت قل انا ماشٍ الى اهلل.

فجر دامٍ

كـان هـذا الفجـر الـدامي ،فجـر احـد االيـام من شتـاء
اواخر عـام  ،1972سمعـنا وقـع اقدام مفـرزة التنفـيذ،
قــال لـي صــاحـبـي وكـنــا م ـسـتـيقـظـني ألنـنــا ال نـنــام
الـفج ــر ع ــادة( ..ات ـش ــاهـ ــد )..ألنهـم ال ميـهل ــون مـن
يـتقــرر اع ــدامهـم حلـظــة واحــدة لـتــرديــد الــشهــادة.
وداعاً صديقي يبدو ان االجل قد حان..
فـتح ــوا زن ــزانـتـني ضـمـن ق ــاطعـن ــا االوســط ،وكلـم ــة
واحدة (آمرة) تتردد على السنتهم:
انت اطلع  .اطلع  .اطلع
حلـظ ــة صـمـت سـ ــادت املك ــان ال اع ــرف ع ــدد ال ــذيـن
(طلعـوا )..ألن جدار (البليت) مينع كل منا من رؤية
اآلخـر .كــان فجــراً شتــائيـاً قــاسيـاً .شـديــد البـرودة.
ثيــابنــا مهلهلـة ال تقـينـا مـن البـرد .بـل البعـض منـا
الذين كنت اراهم عند اخلروج الصباحي لدورة املياه
كــانــوا يــرتــدون املالبـس الــداخـليــة (فــانـيل ــة ولبــاس
شـورت) بينمـا درجة البـرودة ال ينفع معـها حتـى وبر
االبل..
يف الزنزانة املواجهة لزنزانتنا سمعت احد املعتقلني
يـ ـ ــرف ــض ان (يـ ـطـلع )..وي ـب ـ ـ ــدو انه ام ـ ـسـك ال ـبـ ـ ــاب
احلـديـديـة بـكلتـا يـديه وهـو يــردد بلهجــة جنــوبيـة:
(بــويــا انــا م ــا عن ــدي شي .انــا بــريء مــا اريــد امــوت
بالش) .وكان يقسم بـاهلل وبصدام ابا عدي انه بريء
وحرام يقتل .اخيراً وقعت الكارثة بعد حلظة صمت
سـادت ممر الزنـزانات ثم وفجـأة مزقت الفـجر رشقة
كالشينكوف ،اعدموه امام باب الزنزانة.
يف الـصـب ــاح حـني اخ ــرج ــون ــا ل ــدورة املـي ــاه ..ك ــان دم
البريء قـد سال علـى ارض املمر الـكونكـريتيـة وعند
مدخل الزنزانة.
قال صـاحبي عند عودتنا  -ال تقل انه منظر مقزز -
فقــد شــاهــدت اضــافــة ال ــى بقع الــدم خـصالت مـن
شعــر ابيـض (وقــور) وقـطع حلـميــة وعـظـميــة تــدلل
علــى ان اجــزاء مـن جمـجمــة الـضـحيــة تـطــايــرت يف
مكان اعدامه..

احلزن
كل خـوف هـو حـالـة شعـور نـبيلـة،
لكن مـا يجعل احلزن غير نبيل موت
انسـان امامـك بال سبب .ان الـفرق
كـبيــر بني ان ميـوت انـســان بفعل
نـبيل وموت بفعل همجي ال مبرر.
واملـوت هـذا (الثـاني) هـو الـذي
كـان ميــارس يف قصــر النهـايـة.
موت رخيص .رخص (الزبالة)..

كم بشع انت صدام!!
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مركز الزهراء حلقوق املرأة يف بابل لسان حاله يقول:

ال نتلقى الدعم من احد  ..ودوائر الدولة ال تتعاون معنا

بابل  -مكتب املدى
تـتسع نـشاطـات املرأة العـراقيـة من خالل
املنـظمات الـتي تسعـى للنهـوض باحلـركة
النـسـويـة واخـذ دورهـا الـذي تـسـتحق يف
اجملتـمع العــراقي وكــذلك ابــراز مكــانتهـا
وتـع ـ ـ ــوي ـ ـ ــده ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى مم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة الـع ـمـل
الـدميقـراطي واالنتخـابي وحتـريرهـا من
كل القيود التي فرضت عليها.
وال شـك يف ان املـ ـ ــرأة الع ـ ــراق ـي ـ ــة ت ـ ـشــكل
النـسبـة الكـبيــرة من اجملـتمع قـادرة علـى
ان تــاخــذ دورهــا الـطـبيـعي اذا مــا تــوفــرت
لهـا الظـروف واالمكـانات وقـد استطـاعت
العـديـد من الـنسـوة البـابليـات ان يتبـوأن
امل ـ ــرك ـ ــز امل ـ ــرم ـ ــوق مــن خالل اداء دورهــن
الفــاعل وااللـتحــاق بــالــروابــط النـســويــة
واجلمـعيــات واملــراكــز الـتي تــأسـسـت بعــد
سقـ ــوط الـن ـظـ ــام املقـبـ ــور ومــنهـ ــا مـ ــركـ ــز
الزهراء حلقوق املرأة يف بابل.
(املدى) التـقت مع اآلنسة سـوسن البراك
مسؤولة مركز الزهراء وكان هذا احلوار:
تلكؤ العمل النسوي
* ما هي تصوراتكم للعمل املستقبلي؟
 علـيـنــا ان نـتفــاءل بــاخلـيــر وامتـنــى انيك ــون هن ــاك دور اكثــر فع ــالي ــة ملنــظمــات
اجملـتـمع امل ــدنـي يف اع ــادة اعـم ــار الع ــراق
وه ـن ـ ـ ــاك ت ـ ـط ـ ـ ــور واضـح يف فـهــم الـع ـمـل
ال ـتـ ـط ـ ــوع ــي ونالح ــظ ت ـب ـ ــدل يف نـ ـظ ـ ــرة
اجملتـمع ال ــى النـســاء الل ــواتي يـعمـلن يف
ه ــذا اجمل ــال واخـص ب ــال ــذك ــر املـنـظـم ــات
الـتـي قـ ــدمـت خـ ــدمـ ــات جلــيلـ ــة وكـثـيـ ــرة
للمرأة.
ونالحظ ايضاً بـوادر لدعم حكـومي لهذه
امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات وه ـ ــذا شــيء ضـ ـ ــروري ومهــم
لـ ــدميـ ــوم ـ ــة العــمل واسـتـمـ ــراره ومبـ ــا ان
ال ــوضع االقـتـصــادي يف حت ـسـن م ـسـتـمــر
ف ــإن ذلك سـي ـشـمل املــرأة ويــؤثــر تــأثـيــراً
كبيـراً يف فـهم اجملتـمع ملنـظمـات اجملـتمع
املدني وهذه ايضاً من مسؤوليات الدولة.
وارجو ان تكون احلكومة الدائمية املقبلة

عشرات الدورات مت
افتتاحها يف املركز
لالنترنيت
والكومبيوتر،
والتفصيل
واخلياطة ،والرشاقة
لـديهــا املصــداقيـة الكــافيـة والقـدرة علـى
اتخــاذ القــرار ألجل تــوظـيف نـشــاطــاتهــا
لتطوير اجملتمع.
* كـيف تتـابعــون عملكـم يف ظل الظـروف
االمنية؟
 ال شـك يف ان ال ـ ـ ــوضع االم ـنــي يـ ـ ـشــكلع ـ ــائق ـ ــا كـبـي ـ ــراً ام ـ ــا مـت ـ ــابع ـ ــة االعـم ـ ــال
وخـصوصـاً فيمـا يتـعلق بتنـظيم الـندوات
واملـؤمتـرات الـتي تـتطـلب سفـر الـعضـوات
الــى خــارج احملــافـظــة وقــد انـعكــس ذلك
سل ـب ـ ـ ـاً عل ـ ــى ال ـت ـ ــواصـل مع امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات
النـســويــة االخــرى وك ــذلك الـتخ ــوف من
االتـص ــال مع ال ــدول امل ــانح ــة وال ــداعـم ــة
مل ـ ـشـ ـ ــاريع ـن ـ ــا كـ ـ ــونه ـ ــا حتــمل اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــة
االجـنـبـي ــة ه ــذا غـي ــر عــملـي ــات اخلــطف
واالعـتــداء والـتهــديــد ال ــذي تعــرضـت له
بعـض النسـوة مما ادى الـى عزوف الكـثير
من العـوائل عن ارسال النسـاء الى املراكز
واجلمعيات اخلاصة باملرأة.

استشارات قانونية

* كـيف ت ـســاهـم ــون يف معــاجلــة م ـش ــاكل
النساء وخاصة يف احملاكم؟
 ي ــوج ــد يف امل ــرك ــز قـ ـســم لالسـتـ ـش ــاراتالقانـونية تـديره مجمـوعة من احملـاميات
وي ـتــم يف ه ـ ــذا القـ ـســم م ـت ـ ــابع ـ ــة ج ـمــيع
القـضــايــا الـتي تــرد الــى املــرك ــز النـســوي
والتـرافع يف احملاكـم ورفع الشكـاوى بدون

مقــابـل حيـث يقــوم املــركــز بـتحـمل كــافــة
املصاريف واالتعاب للقضايا.
* مـ ـ ــا هــي الـ ـ ــدورات ال ـتــي اف ـت ــتحــت يف
مركزكم وهل تقومون بتأهيل النسوة؟
 مت فـتـح دورات وعلـ ــى مـ ــدار الـ ـسـنـ ــة يفالكــومـبـيــوتــر واالنـتــرنـيـت ودورات تعلـيـم
اللغ ــة االنـكلـي ــزي ــة ودورات مح ــو االمـي ــة
وكـذلك يف فـن التفصـيل والرشـاقة ايـضاً
وقد تخرجت املئـات من املشاركات يف هذه
ال ــدورات وك ــانـت االشـت ــراك ــات فـيه ــا ام ــا
مبـبالـغ رمزيـة او مجـاناً امـا عن التـأهيل
فقـد اعـد املـركـز بـرنــامج لتــأهيل االرامل
واملـطلقـات وقـد مت التـأكيـد علـى اعـتمـاد
املـ ــرأة علـ ــى نف ــسهـ ــا يف اعـ ــالـ ــة اسـ ــرتهـ ــا
وايجـ ــاد العــمل املـن ــاســب لهـن وق ــد ق ــدم
املــركــز مـســاعــدات مــالـيــة ملعــونــة هــؤالء
النسوة.
* مــا مــدى الـتعــاون القــائـم بيـنكـم وبني
الدوائر االخرى؟
 ال يـوجد اي تعـاون لالسف الشـديد معاي دائ ــرة يف مح ــافـظ ــة ب ــابل ب ــإسـتـثـن ــاء
مديرية شرطة بابل التي قدمت وال تزال

مبشاركة وطنية واسعة:
امللتقى الديمقراطي يعقد مؤمتره التأسييس االول ويناقش
قضيتي االمن واالنتخابات
بغداد -سعدي السبع
رياض القره غولي
تصوير -نهاد العزاوي

حتت شعــار من اجل عـراق مـزدهـر نـريـد
اجـراء االنتخـابـات يف مـوعـدهـا ،عقـد يف
بغداد املـؤمتر التـأسيسي االول للـملتقى
ال ــدميقــراطـي العــراقـي مب ـشــاركــة قــوى
واحزاب وطنية عراقية.
واستهل االحـتفال بقراءة سـورة الفاحتة
ت ــرحم ـاً علــى شهــداء احلــركــة الــوطـنيــة
العــراقيــة ثم القـى الـسيــد عبـد الـرحـيم
النـصــر اهلل االمـني العــام جلـبهــة العـمل
الــوطـنـي املــوح ــد كلـمــة اشــار فـيهــا الــى
ض ــرورة تـ ــآزر وتك ــاتف األح ــزاب والق ــوى
الوطـنية إلجنـاح املمارسـة الدميقـراطية
يف مـ ـ ـســي ـ ـ ــرة العـ ـ ــراق اجلـ ـ ــديـ ـ ــد وجـعل
االنـتخ ــابـ ــات نقل ــة ن ــوعـي ــة يف العـملـي ــة
ال ـسـي ــاسـي ــة ب ــإجت ــاه كـت ــاب ــة ال ــدسـت ــور
واختيار احلكومة املقبلة.
االمن واالنتخابات
ون ــاق ــش امل ــؤمتـ ــر عل ــى مـ ــدى جلـ ـسـتـني
مح ـ ـ ــوري االمــن واالن ــتخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ح ـيــث
طـ ـ ــرح ــت اآلراء واملالح ــظـ ـ ــات مــن ق ــبل
املؤمترين حول اهمية اجراء االنتخابات
يف موعـدها بعـد توفـير الظـروف االمنية
املـنـ ــاسـبـ ــة دون حـ ــرمـ ــان اي عـ ــراقـي مـن
املشاركة فيها.
واوص ــى امل ــؤمت ــر الـت ــأسـيـ ـسـي يف خـت ــام
اعــم ـ ـ ــاله ب ــض ـ ـ ــرورة اتخـ ـ ــاذ االجـ ـ ــراءات
االمـنـي ــة حلـم ــاي ــة م ــراك ــز االنـتخ ــاب ــات
مبالكــات امـنيــة عــراقيــة والتــأكيــد علــى
اجــراء االنـتخــابــات يف مــوعــدهــا دون اي
تبـريـرات بتــأجيلهـا وطـالبـت التـوصيـات
احلكــومــة الع ــراقيــة بــإتخــاذ االجــراءات
والــتـ ـ ــدابــيـ ـ ــر الــكف ــيلـ ـ ــة بـ ـ ــإجنـ ـ ــاح هـ ـ ــذه
االنـتخــابــات وعــدم التــأثيــر علــى حــريــة

احلمــايــة واالسنــاد امــا الــدوائــر االخــرى
فهـي لـم تـتـفهـم دور مـن ـظـم ــات اجملـتــمع
املـدني فهي ال تتعـاون مطلقـاًُ مع مركـزنا
سـواء يف املـشــورة او االستفـســار يف بعـض
القضـايا التي تخص عمل املـركز وتتمنى
ان تتغير النظرة هذه يف املستقبل.
رسالة تثبت رأي
*مـ ــا هـي اهـم االجنـ ــازات الـتــي حقـقهـ ــا
مركزكم؟
 ان اهم اجنـاز هــو حصـول النـسـاء علـىنــسبــة ال تقـل عن  %25يف كــاف ــة املن ــاصب
ســواء كــانـت مجــالــس محـليــة او مــؤمتــر
وطنـي حيث كــانت املبـادرة االولـى يف هـذا
امل ــوض ــوع عـن ط ــريق ورش ــة عــمل عق ــدت
بتــاريخ  2004 / 1 / 7حيث مت اسـتضـافـة
نـســاء مـن محــافـظــة بــابـل مثـلن شــرائح
اجمل ـتــمع واالح ـ ــزاب وامل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــات وبع ـ ــد
نق ــاش مت الـتـ ــوصل ال ــى كـت ــاب ــة رس ــال ــة
بعنـوان (تثبيت رأي) وبدأنا بعدها بجمع
الـت ــواقـيـع لك ـسـب الـت ــأيـي ــد وحـني عق ــد
مــؤمتــر نـســاء جنــوب العــراق يف البـصــرة
وشاركـنا كضيوف يف هذا املؤمتر ،مت طرح

مببادرة من املنظمة العراقية لتنسيق حقوق االنسان

مؤمتر لدعم العملية االنتخابية
وتعرية املنظامت واجلمعيات املزيفة
بغداد /يحيى الشرع

املــواطنـني يف االنتخـابـات وعـدم حـرمـان
بعـض املـن ــاطق مـن االنـتخــاب ــات بحجــة
ك ــونهــا ســاخـنــة بــاالضــافــة الــى مــراعــاة
العــدالــة وعــدم الـتـمـيـيــز بـني الكـيــانــات
الــسيــاسيـة املـتنـافـســة ودعت الـى تفـعيل
وتـكـثــيف احلــملـ ــة االعالمـيـ ــة اخلـ ــاصـ ــة
بآلية االنتخابات بدورها يف هذا اجملال.
االنتخابات مطلب شعبي
وعلــى هــامـش املــؤمتــر قــال االمـني العــام
جلبهـة العمل الـوطني املـوحـد يف مـؤمتـر
صحفي ان االنتخابات التـي يسعى اليها
ال ـ ــشع ــب العـ ـ ــراقــي هــي مـ ــطل ــب شع ـبــي
وج ــمـ ـ ـ ــاه ــيـ ـ ـ ــري حتـ ـمـل كـل الـع ــنـ ـ ـ ــاوي ــن
العـريـضــة التـي ستحـدد شـكل احلكـومـة
والــدستــور ومـسـتقـبل العــراق مبقــدمــات

صـحيحـة وتــأكيــد الهـويــة العــراقيـة ألن
شعب العـراق سيكون هـو احلكم الفاصل
فيها.
ودعـ ــا احلـكـ ــومـ ــة ال ـ ــى القـيـ ــام بـ ــدورهـ ــا
الفــاعل لـتنـفيــذ الــوعــود الـتي قـطعـتهــا
على نفسهـا للشعب الـعراقي مشـيراً الى
ان االنــتخـ ــابـ ــات يـنــبغـي ان متــثل كـ ــافـ ــة
اطـيـ ــاف الـ ــشعــب العـ ــراقـي دون متـيـيـ ــز
طائـفي او عرقـي او قومي بـاالضافـة الى
معـاجلة اسبـاب التوتـر املتزايـد يف بعض
املـن ــاطق والـتـي ق ــد تـتخ ــذ مـب ــرراً لع ــدم
اجــراء االنـتخــابــات فـيهــا ،مـشــدداً علــى
ضـرورة ضمـان حقـوق املـواطـنني يف هـذه
املمـارسة الـدميقـراطيـة والتي يـنتظـرها
العراقيون للتخلص من احملنة احلالية.

فك ــرة (تـثـبـيـت ال ــرأي) عل ــى امل ــؤمت ــر وق ــد
القـت الفكــرة االسـتحـســان ومت تعـميـمهــا
عـلى كـافة مـحافـظات الـعراق مـن الشـمال
الــى اجلـنــوب ومت جـمع ( )18396تــوقـيعــا
مـن محافـظة بـابل وقمـنا بـتنظـيم مسـيرة
نسـوية واعتصـام امام مبـنى احملافـظة يوم
 2 / 18لغــرض ايـصــال ص ــوتنــا الــى كــافــة
امل ـســؤولـني مـن احملــافـظــة ال ــى احلكــومــة
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة ومم ــثل االم ــني الع ـ ـ ــام لالمم
امل ــتحـ ـ ــدة وكـ ـ ــانــت احلـ ـص ــيلـ ـ ــة االخ ـيـ ـ ــرة
للـتـ ــواقــيع ( )32000اثـنـ ــان وثالثـ ــون الف
تـ ـ ــوق ـيـع وبع ـ ـ ــد املق ـ ـ ــابالت ال ـتــي مت ــت مع
ال ـسـي ــد االخ ـض ــر االب ــراهـيـمـي واع ـض ــاء
مجلـس احلكم مت تثـبيت الـنسـبة املـذكورة
يف دستور الدولة املؤقت.
* هل اقتصر دوركم على داخل املركز؟
 لقــد قـمنــا بــزي ــارات مي ــدانيــة الــى قــرىريفـي ــة وك ــذلك قـمـن ــا ب ــزي ــارات للـمع ــامل
االهليـة يف اقـضيـة ونـواحي مـدينـة احللـة
والتقيـنا بـاملئـات من النـسوة وقـدمنـا لهن
ال ــدعم واالرشــاد واحملــاضــرات واجللـســات
احلوارية ونحن نسعى لتحقيق املزيد.
التمويل الذاتي يف العمل
هل تتلقون الدعم من احد؟
نعـتمـد يف مـركـزنــا علـى الـتمــويل الــذاتي
وعلــى ايــرادات الــدورات وتـصـنـيع املالبــس
لـلغـيـ ــر يف مـ ـشـغل اخلـيـ ــاط ـ ــة وعلـ ــى بــيع
املـنـتج ــات الغ ــذائـي ــة يف املــطعـم وت ــأجـي ــر
القـ ــاعـ ــة ألغـ ــراض املـ ــؤمتـ ــرات والـنـ ــدوات
وكــذلـك املن ــاسب ــات واالعيــاد وقــد ق ــدمنــا
طلبـاً إلنـشــاء مطـبخ انتــاجي كـبيـر يـعمل
على جتهيز الوالئم الكبيرة ومتت املوافقة
عل ــى انـ ـشـ ــائه وق ــد م ــول املـ ـش ــروع جتــمع
العراق الـدميقراطي اضافة الى دفعه بدل
ايجار شبكة االنترنيت.
* كلمة اخيرة..
 شـك ـ ــراً لـ (امل ـ ــدى) يف ايـ ـص ـ ــال ص ـ ــوت ـن ـ ــاونتمنـى ونتطـلع الى ان تكـون االنتخـابات
الق ــادم ــة هـي الفــصل يف ان ت ــأخ ــذ امل ــرأة
مكانها الطبيعي يف مجتمعنا املتطلع الى
غدٍ افضل.

ع قـدت امل نـظ مـة ال عـراق يــة لت نـسيق
ـؤمت ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــا
ـس ـ ـ ـ ــان ـم ـ ـ ـ ـ ـ
االن ـ ـ ـ ـ
ح ــق ـ ـ ـ ــوق ـ
ا لـت نـسي قـي بني مـؤ سـسـات ا جملـتمع
ا ملـ ــد نـي حتــت ش عـ ــار ( مــن اجل دور
فاعل ملؤسسات اجملتمع املدني).
و قـ ـ ــال ا حملـ ـ ــا مــي ح ـ ـس ــن ال عـك ــي لــي
ر ئـي ــس ا ملـن ـظـم ـ ــة يف ك لـمــته ا لـتـي
ا ف ـت ـتـح ب هـ ـ ــا ا ع ـمـ ـ ــال ا ملـ ـ ــؤ متـ ـ ــر ان
ا مل ـنـ ـظ ـم ـ ــات ج ـم ـيـع ه ـ ــا مـ ـط ـ ــا ل ـب ـ ــة
بــا لـتـن ـسـيق فـيـمــا بـيـن هــا مـن اجل
الق يـام بـحمالت تــوع يـة بـامل فـا هـيم
القانونية والدستورية لالنتخابات
ـش ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة
ـادم ـ ـ ــة ـوت ـ ـ ــو سـ ـيـع ا مل ـ ـ ـ
ا ل ــق ـ ـ ـ ـ
السياسية للمرأة وفق اجواء عامة
لتقبل امل فـاهيم الثقا فـية اجلديدة
يف ظـل م جـتـمع م ــد نـي فــض ال ً عـن
تــأس يـس ص حــا فــة حــرة و مـن خالل
ف ــتح ا لـ ـ ــدورات امل ه ـن ـيـ ـ ــة ل ـتـ ـ ــدر يــب
الصحفيني.
واض ـ ـ ــاف ان م ـنـ ـظ ـم ـتـ ــن ـ ـ ــا اجنـ ـ ـ ــزت
ـ
ال ع ــد ي ــد مـن اال ن ـشـط ــة ا لـث ق ــا فـي ــة
واالجت مـاع يـة والصح يـة من خالل
فتح ا لـعد يـد من ا لـدورات العل مـية
يف ب غـ ــداد و بـ ــا بـل ون عـتـ ــزم تـن ـظـيـم
دورات وانشطة شاملة يف محافظة
ـص ـ ـ ــرة خالل اال يـ ـ ــام ا لـق ل ــي لـ ـ ــة
ا ل ـب ـ ـ
املقبلة.
و ع ــر ضـت ا حمل ــا مـي ــة جـن ــان ح ـسـني

ـض ـ ـ ــوة ا لـهـ ـي ـ ــئ ـ ـ ــة االداريـ ـ ـ ــة
نـفـل ع ـ ـ ـ
ل لـم نــظ مــة ا هــداف ا ملــؤ متــر قــائ لــة:
انه ي ــس ع ــى ا لـ ــى تف عـيل و تـن ـشـيـط
دور ا مل ـ ــؤ س ـ ـس ـ ــات يف ب ـنـ ـ ــاء ال ع ـ ــراق
ا جلـديد من خـالل منا قـشة خ مـسة
م ح ـ ــاور ر ئ ـيـ ـس ـ ــة هــي ( م ـ ــؤ سـ ـس ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ــوا قـع
ا جمل ـ ـت ـ ـمـع ـامل ـ ـ ـ ـ ــد نـ ــي بـ ــني ـ
وا لـط مـوح ،والعال قـة بني مــؤس سـات
اجملت مـع املدني من جهة واحلكومة
وا لـبـ ــر ملـ ــان مــن ج هـ ــة ا خـ ــرى ،ودور
امل ـ ـ ــد نــي يف
ـم ـ ـ ــؤ س ـ ـ ــس ـ ـ ــات ا جمل ـت ـمـع ـ
ا ملـ ـ ــراف ع ـ ــة و تـك ـ ــو يــن ا لـ ـ ــرأي ال ع ـ ــام
وا مل ــواز ن ــة بـني مـتــط لـب ــات ا جملـتـمع
وا حلـك ـ ــو م ـ ــة ،و م ـ ــؤ س ـ ـس ـ ــة ا جمل ـتــمع
ا مل ــد نـي وح ق ــوق اال ن ـس ــان ،وا حمل ــور
ا خلـامس هو دور مؤسسات اجملتمع
املدني يف بناء مستقبل العراق.
ب ع ـ ــد ه ـ ــا ج ـ ــرت م ـن ـ ــا ق ـ ـش ـ ــة ع ـ ــا م ـ ــة
ـض ـ ـ ـ ــة ب ــني
ـوم ـ ـ ـ ــدا خـالت ـم ـ ـ ـسـ ـتـفـ ـي ـ ـ ـ
ـؤمت ـ ـ ـ ــر يـ ــن ـح ـ ـ ـ ــول تـفـع ـ ـيـل دور
ـامل ـ ـ ـ ـ ـ
ا ملـن ـظـمـ ــات ،ووضع ا ط ــر ق ــا ن ــو نـي ــة
ل ع ـمـل هـ ـ ــا مع ا حلـك ـ ــو م ـ ــة و ض ـ ــرورة
كـ ـ ـشـف ا ملـ ـن ـ ـظ ـ ــم ـ ـ ــات وا جلـ ـمـع ــيـ ـ ـ ــات
ـخ ـ ـ ــذت مــن آالم
ـامل ـ ـ ــز ي ــف ـ ـ ــة ا ل ـتــي ا ت ـ
وم ع ــا ن ــاة ا ل ــش عـب ال ع ــرا قـي ذري ع ــة
ـش ـ ـ ــروع و جـ ـمـع
لـل ـك ـ ـ ـس ــب غ ـ ــي ـ ـ ــر ا ملـ ـ ـ ـ
االموال.
ب ع ــد ه ــا شـكل ا مل ـش ــار ك ــون ( )8ورش
ع ــمل مل ـن ـ ــا ق ـ ـشـ ـ ــة م ح ـ ــاور ا مل ـ ــؤ مت ـ ــر
ج ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة
واخل ـ ـ ــروج ب ـ ـص ـيـغ ع ـمـل ـ
ـ
وفاعلة للمنظمات.

انتخابات املجلس البلدي يف النارصية ونقابة املهندسني يف ذي قار
الناصرية /حسني كرمي العامل

بعـد عـمليـة فـرز اسـتمــرت أكثــر من يـومـني أعلن يف
محــافـظــة ذي قــار عن تــشكـيلــة اجمللـس الـبلــدي يف
النـاصريـة الذي رشح لـه أكثر مـن  190مرشحـاً وفاز

كل من:
آمـال خـضيـر  1922صـوت ـاً ،انتـصـار كــاظم املـوسـوي
 1873ص ــوتـ ـاً ،علـي غـنـي نعـم ــة  1848ص ــوتـ ـاً ،رج ــاء

كرمي  1823صـوتاً ،محـمد علـي حسني  1801صـوتا،
حـ ـسـني حـمـ ــود  1796صـ ــوتـ ــا ،سـ ــامـي صـبـ ــار 1712
صوتاً ،عـزيز ناجي  1709اصـوات ،عدي حسن داخل
 1682صـوت ـاً ،كمـال لـطيف  1679صـوت ـاً ،ليلـى داود
 1666صوتـا ،علي عبـد سدخـان  1656صوتـا ،مظفر
معـيـ ــوف  1656صـ ــوت ـ ـاً ،سعـ ــد رحـيـم  1655صـ ــوت ـ ـاً،
سجــاد رحـيم  1645صــوت ـاً ،مـحمــد حــسني خــضيــر
 1617ص ــوتـ ـاً ،علــي شعالن  1604أص ــوات ،صـبـيح ــة
عـبــد بـشــار  1594صــوت ـاً ،عـمــاد طعـيـمــة اجلــورانـي
 1545صـوتـاً ،فـيمـا فــاز بعضـويـة االحـتيــاط كل من
عبد احلسني هادي هجر  738صوتاً ،وداد كرمي 556
صـ ــوت ـ ـاً ،يـ ــوسف عـكـ ــاب  550صـ ــوت ـ ـاً ،عـمـ ــران عـبـ ــد
معيجل  525صوتاً ،صالح حسن املوسوي 522.
وقـد شهـدت املـراكــز االنتخــابيــة اإلثنـا عـشــر إقبـاالً
ضعيفـا حـيث لم يـشتـرك يف الـتصـويت سـوى 5460
ناخبـاً من أصل  110000ناخب يحق لـهم التصويت
وقد عزا املهندس وليد طعمة املعاون الفني لرئيس
مـجلــس احمل ــاف ـظ ــة ضـعف اإلقـبـ ــال لع ــدة أسـب ــاب
قائالً:
لقــد جــاء ع ــدم اإلقبــال علــى االنـتخــابــات بـسـببكثرة الـتأجيالت حـيث مت تأجـيل االنتخابـات ألكثر
مـن  6م ـ ــرات بـ ـسـبـب ال ـظ ـ ــروف األمـنـي ـ ــة وك ـ ــذلـك
لتــزامـنهــا مع زي ــارة  27رجب إضــافــة إلــى انــشغــال
القاعـات بامتحـانات الـدور الثانـي وقلة اإلمكـانيات
املادية التي أدت إلى قلة املراكز االنتخابية.
ومن جهـة أخـرى أعـلن رئيـس اللجنـة التحـضيـريـة

املشـرفـة علـى املـؤمتـر االنتخـابـي لنقـابـة املهنـدسني
ف ــرع ذي ق ــار دورة  26املهـن ــدس رس ــول جـيج ــان عـن
نـت ــائج انـتخ ــاب ــات الـنق ــاب ــة الـتـي ج ــرت يف الـث ــانـي
والعشرين من الشهر اجلاري حيث فاز باالنتخابات
الـتـي اشـتــرك فـيهــا  40م ــرشح ـاً وصــوت فـيهــا 320
ناخباً الختيـار رئيس الفرع وأعضـاء الهيئة اإلدارية
ورؤســاء وأعـضــاء الــشعـب الهـنــدسـيــة (املـيكــانـيك،
امل ــدني واملـعم ــاري ،الكهــربــاء) وفــاز بــرئــاســة الفــرع
الـسيـد فكـرت عبـد الكـرمي عليـوي وحصل عـلى 108
أصــوات ..أمــا أعـض ــاء الهـيـئــة اإلداري ــة فهـم كل مـن
أحمد شهـاب عواد  167صـوتاً ،حسـني محمد بـركات
 147صــوت ـاً ،فخــري كــاظـم جبــر  140صــوت ـاً ،يـحيــى
ج ـ ــواد ك ـ ــاظــم  115ص ـ ــوتـ ـ ـاً ،ف ـي ـم ـ ــا ف ـ ــاز بع ـض ـ ــوي ـ ــة
االحـتيــاط كل مـن أحمــد غـيث طــاهــر ،خــالــد عبــد
العزيز.
فـيمــا فــاز بــرئــاســة شـعبــة املــدني واملـعمــاري الــسيــد
مهند يوسف حريـز  53صوتاً وعضوية كل من حيدر
عدنان املوسـوي وعبد السالم طالب حسني وقد فازا
بالتزكية لعدم وجود منافس.
أمـا شعبة الكهربـاء فقد فاز بـرئاستها الـسيد طالب
تـركي حسـن بالتـزكية لعـدم وجود منـافس وعضـوية
كل مـن أميــر عبـاس مـحمـد  96صـوت ـاً وستــار جبـار
عـداي  48صـوت ـاً فيمـا فـاز بـرئـاسـة شعبـة امليكـانيك
الـسيـد علي حـسن كـاظم  68صـوتـاً وفـاز بعضـويتهـا
السـيدان منـذر محمد حـسني  50صوتـاً وحيدر داود
علوان  40صوتاً.

