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كربالء- انتصار السعداوي
جنم عبد خضير

بعـد سقـوط الـنظـام والتخلـص من
احتـــاد الـنــســــاء املقـبـــور الـــذي كـــان
واحــــداً مــن أدوات ظلـم الــطــــاغـيــــة،
حـيـث كـــان يـعكــس صـــورة مــشـــوهـــة
ومحــــرفــــة لـلحــــركــــة الـنـــســــويــــة يف
كــربـالء.. انبـثق عــدد مـن املنـظمــات
والـروابط النسـوية التي كـان هدفها
تـفـعــــيـل دور املــــــــــــرأة االنـــــــــســــــــــــانــــي

والسياسي.
ولـتــسلـيـط الـضــوء علــى نـشــاطــات
ومسـاهمـات هـذه املنـظمـات وملعـرفـة
همـوم نـسـاء كـربـالء وأقضـيتهـا كـان
لنـا هـذا اللقـاء مع كـوكبـة من رمـوز

احلركة النسوية يف احملافظة.
تقــول الــسـيــدة بـــديعــة الــسـمــاوي/
عـضـــو مجلــس احملــافـظــة ومــديــرة

مدرسة:
-رمبــا ال يعـرف كـثيـرون ان املـرأة يف
كربالء تشـارك يف مجلس محـافظة
كــــربالء بـنـــسـبــــة 25% كــــاملــــة، وهـي
أعلــــى نـــسـبـــــة يف الفــــرات االوســط
واجلنوب ايـضاً. حيث تشكل النساء
يف مجلس محافظة بابل نسبة %20
والـنـجف االشـــرف 8% والـــديـــوانـيـــة
والبصـرة 6% والسماوة 2% فقط، اما
يف العمـارة فال توجـد نسـاء ممثالت
يف مجلـس محــافـظـتهــا. ومـشــاركــة
املـــرأة الكــربـالئيــة يف اجمللــس بهــذه
الـنـــسـبــــة يـــــدل علـــــى شجــــاعــتهــــا،
واسـتعــدادهـــا لالنخـــراط يف العـمل
الــــســيــــــاســي حلــمــــــايــــــة حقــــــوقهــــــا
وممـــــــارســـــــة دورهـــــــا االجــتــمـــــــاعــي

واالنساني يف اجملتمع.
النظرة الضعيفة لدور

املرأة
والسـيدة هـند علـوش/ رئيـسة جلـنة
املـــــــــرأة والـــــطـفـــــــــولـــــــــة يف مـجـلـــــــس
احملـافظــة مهتمـة بـالطفـولـة واملـرأة
الـــــــريفــيــــــة بــــشــكل خـــــــاص.. ولهــــــا
نشاطات عـديدة يف هذا اجملال وهي
تــــرى انـه ال يقـيــــد حــــريــــة املــــرأة يف
كـــــــربـالء ســـــــوى الـقـلـق، الـقـلـق مـــن
املــستقـبل اجملهـول يف ظـل الظـروف
االمـنيــة غيـر املــستقـرة.. فـضال عن
نظـرة اجملـتمـع الضـعيفـة لـدورهـا..
رغم انهـا قـدمـت الكـثيـر يف املـراحل
التـاريـخيـة اخملـتلفـة وتــستـطـيع ان
تقــدم االكثــر واالبــدع يف املـسـتقـبل.

ومبساعدة ودعم بسيطني.
معوقات العمل النسوي

الـــسـيــــدة نــضـــــال محـمــــد رئـيـــســــة
مـنــظـمـــــة نهــضــــة املــــرأة يف كـــــربالء
تقـول: حـاولت تـوحيــد نشـاط املـرأة
يف كـربالء وشكلـت املركـز التنـسيقي
للـروابط النـسويـة يف كربـالء. "على

غرار شبكة نساء العراق".
تـــشــــرح لـنــــا الـــسـيــــدة نــضــــال اهـم
مـعوقـات العمل النـسوي يف كـربالء.
وهي: عــدم وجــود مقـــرات ملنــظمــات
نــســويــة كـثـيــرة ملـمــارســة نــشـــاطهــا
وفعـالـيتهـا حـيث ان هنـاك اكثـر من

اجمللس السياسي الشيعي
ويف حديث للـسيد محمود وتوت نائب

بغداد/يحي الشرع
الفــــــدرالــيــــــة الـــــــدميقــــــراطــيــــــة احلــــــريــــــة
االنــتخـــــابــــــات.. مفــــــردات مهــمـــــة وكــبــيـــــرة
مبعـانيـها اإلنـسانـية والـسيـاسيـة وهي حلم
جـميل لتـواقي احليـاة احلرة الـكرميـة التي

حتفظ لهم حقوقهم اإلنسانية.
لـكن هــذه املفــردات هـي عن الـبعـض مجــرد
مصطلحات عابرة بل تثيـر احلساسية عند
الـبعـض اآلخــر بــدعـــوة تكــريــس لالحـتالل
وهــاج ومــاج مـن اعـتلــى املـنـبـــر معلـنـــاً أنهــا

حرام وكفر.
املـنظمـة العـراقيـة لتنـسيق حـقوق اإلنـسان
أخـذت علـى عـاتقهـا تـوضـيح الصــورة اينمـا
حلت ومـن خالل عقـد املـؤمتــرات والنـدوات
والــــدورات بجـمـيع شــــرائح اجملـتـمع فــضالً
عـن تنـفيـذهـا النـشـطـة إنـســانيــة وثقــافيـة
وصحيـة واجتمـاعية. هـذا ما أكـده احملامي
حـسن العـكيلـي رئيـس املنـظمـة والـذي قـال
ان الفيدرالية نـظام رائع بكل املقاييس وانا
كمحام لم أر أي ثغرة أو شيء سلبي يف هذا
الـنظام بل العكس هو نـظام يكفل احلريات
وهـــو معـيـــار للـبـنـــاء واالعـمـــار والـضـمـــانـــة

لالصلح وللكل.
مهام اجمللس الوطني

وأضـــاف ان علـــى اجمللــس الـــوطـنـي املـــؤقـت
القـيـــام مبهـمــات كـبـيــرة يف تــوضـيح الــرؤى
لدستـور دائم للبـالد باالعتـماد علـى جميع
شـــــرائح اجملـتــمع وكــــذلـك االســتفــــادة مـن
التجـربـة الكـرديـة يف كـردستـان العـراق الن
من يـذهـب هنـاك سـيجـد نـظمــاً دستـوريـة
وقـــانـــونـيـــة الـكل شـــارك يف سـنهـــا ووضعهـــا
علــى اجـنــدة الـبـنــاء واالعـمــار وهــذا األمــر
حدا مبنظـمتنا إلـى عقد نـدوة وورشة عمل
يف الـسليـمانـية يـشارك فـيها عـدد كبيـر من
املنظمـات يف احملافظـات اجلنوبيـة والفرات
األوسط وبغـداد كـان الهـدف منهـا معـايشـة
املــنـــظــمــــــات اإلنــــســــــانــيــــــة واخلــيــــــريــــــة يف
الـسليمانيـة ونقل جتربتهم لهـذه املنظمات
إذ اثمـرت هــذه التجـربـة عن والدة مـشـاريع
مـشتـركة بـني الكل ومتكنـا بالـفعل من نقل
هـــذه الـتجـــربـــة إلـــى مـنـظـمـــاتـنـــا وخـــاصـــة
بـــاآللـيـــات والـبــــرامج الـتــي تخــص الــطـفل
واملرأة والولوج يف جميع االعمال اإلنسانية
مـن خالل عقــد ثالثــة مــؤمتــرات يف بغــداد
وبـابل والبـصرة والـتوسـع يف عقد مـثل هذه

لغـايــة قبل الـفطـور بـسـاعــة ليـس ثمـة مـا
يشير الى طقـوس رمضان يف السماوة غير
احلــركــة العــاديــة  الـيــومـيــة وانـعكــاســات
الصـوم علـى الـوجـوه والعيـون، والـرغبـة يف
الـتـبــضع مـن اســواق عــامــرة بــالـبــضـــائع
واالغــذيــة الـطــازجــة مـنهــا خــاصــة الـتـي

يرغب الصائم يف بشرائها.
عبق رمضان

لتتـحول بعـد الفطـور الى اجـواء وطقوس
ال يـتــسـم بهــا غـيــر هــذا الــشهــر املـبــارك.
اجلــــــوامع واحلـــســيــنــيـــــات والــبـــــرانــيـــــات
واالسواق والـكورنـيش واملـقاهـي واحملال يف
الشـوارع الرئيسـة ويف املناطق املنـتشرة من
مــديـنــة الــسـمــاوة، ويف الـبـيــوت وقـبلهــا يف
القلــوب والـنفــوس. يـنـتــشــر شــذا االميــان
ــبـــــــرح يف وعــبـق رمـــضـــــــان واحـــــــاديــث ال ت
مجــالـس تــدور فـيهــا احلكــايــات واالمثــال
وقـصص االيام املواضي ونوادر االشياء من
رجـال اكـتنـزت صــدورهم بــاحلب واالميـان
بــــــــاهلل والــكـالم الــــطــيــب عــن الــــــــرجــــــــال
الــصــــاحلــني والــتجــــارب الــتــي مــــروا بهــــا
لـتــصــبح منـــاذج ومـثـاًل علـيـــا، يف احلـيـــاة
تــسـتفـيــد مـنهــا االجـيــال وحتـتفــظ بهــا
ـــوب وامــسـيـــات رمــضـــانـيـــة الـكـتـب والـقل
مينحهـا هـذا الـشهــر املبـارك بكـل فضـائله
وعـطــايــاه لالنـســان يف الـشهــر الــذي انــزل
فــيـه القــــرآن هــــدى للــنــــاس وبــيــنــــات مــن

الهدى والفرقان.
ففـي هــذا الــشهــر تـظهــر عــادات وتقــالـيــد
وطقـوس لم تكن يف باقي االيـام من جمال

ومحبة والفة..مثلما هي االن.
فــاملــرء يف مــديـنــة الــسـمــاوة يـتـنـقل بـني
)الـبــرانـيــات( ومجــالــسهــا وهـي مـضــايف
املـدينة انهـا ليسـت من القصب ومـا يدخل
يف بـنـــاء املــضــيف يف الــــريف وامنـــا بـنـــاء
حــديـث ضـمـن الـبـيـت بــأجــواء املــضـــايف
ـــــواع الفـــــواكه حــيــث الــــدالل والـقهــــوة وان
واحللــويــات الـتـي تقــدم للــزائــر لـتـتـطـيـب
االفـواه وتـشـنف االسمـاع بـاحلـديـث املفيـد
يف كل مــنـــــاحــي احلــيـــــاة االجــتــمـــــاعــيـــــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

جهود حثيثة للمرأة الكربالئية

لرتسـيخ مبـادئ الــديمقــراطيـة واحلـريـة
سهيـلة كـاظم سكـرتيـرة رابطـة املرأة

العراقية يف احملافظة:
مشكلة املقر

نـســاء كـثيــرات يــرغـنب يف التــواصل
معـنـــا والـتـــوافـــد الـيـنــــا ولكـن عـــدم
وجـــــود مقــــرات او مــــراكــــز أدى إلــــى
تبـعثـر نـشــاطنـا وجـعله اقل اهـميـة
وتــاثيــراً. وهنــاك اكثـر مـن منـظمـة
بــــــدون مقـــــر ثـــــابــت رغــم ان هــنـــــاك
بنـايـات كـثيـرة يف مـركـز املــدينـة ويف
اقـضـيـتهــا ونــواحـيهــا كــانـت تـــابعــة
الحتـــاد الـنــســـاء الــســـابـق، أي انهـــا
ملك احلـركــة النـسـويــة أصالً. وهي
االن مـشغــولــة جتــاوزاً، وقــسم مـنهــا
مـــــشـغـــــــولـــــــة مــن قــبـل عـــــــوائـل.. أو

احزاب.
وتـكمل الــدكتـورة مـي محمــد علي/
مـن مـــركـــز احلـــوراء عـضــــو مجلــس
احملــافـظــة- ان املــرأة الكــربـالئيــة ال
تــؤمـن بـــالعـنف وال حتـمل الــسالح.
لــذلك فـهي ال تــستــطيـع استــرجــاع
مــا هـــو لهـــا اصالً لـــذلك فـــان علــى
وزارة الـدولـة لـشـؤون املـرأة والـطفل
ووزارة حقــــوق االنـــســـــان ان تقــــومــــا
بأحـصاء هـذه االبنـية وتعـيدهـا إلى

املنظمات النسوية.
انعدام التنسيق وجهود

ضائعة
الدكتورة آمـال الربيعي مديرة مركز
احلـــوراء للـمــرأة املــسـتقلــة تـبــادرنــا

بالقول:
-ان مـركـز احلـوراء للمـرأة املـستقلـة
من املـراكز املهمـة التي تهتـم بشؤون
املـرأة والطفل بل هـو املركـز الوحـيد
والبنـاية التـي نتخذهـا مقراً هي يف
االصل كــانت الحتـاد نـســاء النـظـام
املـقبـور.. وسـاعـدت قـوات الـتحــالف
علــى تــرمـيـمه وتهـيـئـته السـتقـبــال

النساء ورعاية شؤونهن.
وتـــشكـــو الـــدكـتـــورة آمـــال. مـن عـــدم
وجـود تنـسيـق فعلي جلهـود احلـركـة
النـسويـة يف كربـالء. وهي تعتـقد ان
مـســألــة الـتنـسـيق فلـسفــة يـجب ان
تـؤمن بهـا النـساء لـتوحـيد جهـودها
ـــــــــــــادئ ـــــــــــــرســـــيـخ مـــــب وآرائـهـــــــــــــا لـــــت
الـدميقـراطيـة واحلريـة بني النـساء
عـامـة.أمـا املــواطنـة بـشـرى ابـراهـيم
الــشمـري.. اعـالميـة يف مـركـز املـرأة

املستقلة فتعقب:
-انه من املـهم ان يكــون للمـرأة مالذ
تـلجــــــأ إلــيـه. ملـــتقــــــى تــتـعلــم فـــيه
وتكتشف فيه امكاناتها وتتبادل فيه
اخلـبـــرات خـصـــوصـــاً يف محـــافـظـــة
كــــربـالء املقــــدســــة. حـيــث ال مجــــال
لالخــتالط بــــاالوســــاط الــثقــــافـيــــة
اخلاصـة بالـرجال. لـذلك فـأن على
املـســـؤولني ان يــأخــذوا هـــذه الفكــرة
بعني االعتبـار وان يهتمـوا اوالً بهذا
اجلـــانـب.. ونحـن مع رأي املـــواطـنـــة
بـــــشـــــــرى فـعـــــــالــم املـــــــرأة يف بـغـــــــداد
وكـــردستـــان مثـالً ليــس  كمــا هــو يف
كـــربالء والـنجف والــديــوانـيـــة علــى

سبيل املثال وليس احلصر.
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عشر منظـمات وروابط نسوية بدون
مقــــرات. مــــا عــــدا مــــركــــز احلــــوراء،
ومقــر رابـطــة املــرأة املــسلـمــة الــذي
افتـتح قبل ايـام.أمـا الـسيـدة جمـانـة
محـمــــد علـي بـــاحـثـــة اجـتـمـــاعـيـــة
وسكرتـيرة التجمع الثقـايف النسوي

يف كربالء فتقول:
-انـا مـضطـرة لـتخصـيص جـزء من
بـيـتـي لـعقــــد اجـتـمــــاعــــات ونــــدوات
التـجمع وقـمت مع الـسيـدة سـهيلـة
كــــــاظــم سـكــــــرتــيــــــرة رابـــطــــــة املــــــرأة
العــراقـيــة يف احملــافـظـــة بفـتح دورة
للكـومـبيـوتــر واالنتــرنيـت يف بيـتي.
وهنـاك عــدد غيـر قـليل مـن بيـوتـات
كــربالء مـسـتعــدة للـتعــاون مـعنــا يف
هــــذا االجتــــاه.. وتــضــيف الـــسـيــــدة

والكفــار فكـيف اذا كـــان بني املــسلـمني
انفـسهم( اما الـسيد زمن نـوري علوان
عـضــو هـيـئــة الـتـنــسـيق الــوطـنـي بـني
االحـــــزاب يف بـــــابـل فقـــــد قــــــال )نحــن
كجـبهــة تـــركمـــانيــة نـــدين بـشــدة هــذا
العـمل االجـــرامـي خـصـــوصـــاً انه قـــد
ارتـكب يف الــشهــر املقـــدس. انه فعل ال
يـرتـضيه أي مـسلم وكل مـواطـن غيـور
علـــــى بلــــده ووحـــــدة بلــــده ومتــــاسـكه.
ونحـن كتــركمـان نـشيـد بـدعــوة رئيـس
اجلبـهة التـركمانـية العـراقية الـدكتور
فـــــــاروق عـــبـــــــد اهلل عـــبـــــــد الـــــــرحـــمـــن
للـحفــــاظ علـــى وحــــدة العـــراق ارضـــاً
وشعبـاً من الـشمـال إلـى اجلنـوب ومن
الغــرب إلــى الـشــرق خـصــوصــاً ونـحن
امـــام فـتـــرة حـــرجـــة ميــــر بهــــا بلـــدنـــا
احلـبيـب اال وهي مـرحلــة االنتخـابـات
املقــبلـــــة فــمــن الـــضـــــروري الــتـــــرتــيــب
لالنـتخابـات وذلك لتقليـل زمن وجود
قــوات االحـتالل ونـســأل اهلل سـبحــانه
ان يـتغـمـــد الــشهـــداء بفــسـيح جـنـــاته

ويرحمهم وهو ولي التوفيق(.
منظمات اجملتمع املدني

واعـرب الـسيـد خـالـد الـفيحــان عضـو
الهــيــئـــــة االداريـــــة ملـكــتــب مــنـــظــمـــــات
اجملــتــمع املـــــدنــي يف بـــــابل ومــــســـــؤول
الــــوحــــدة القــــانــــونـيــــة يف املـكـتـب عـن
اســتــنـكــــــاره هـــــــذا العـــمل االجــــــرامــي
االرهــابـي، والــذيـن قـتلــوا هـم ابــريــاء
وهدفهم الـدفاع عن الـعراق وال عالقة
لهــم بـــــايــــــة جهـــــة اخـــــرى، ان مـكــتــب
مـنــظـمــــات اجملـتــمع املــــدنـي يف بـــــابل
يـدين هــذا العمل االرهــابي وسنـسعـى
لـلحـــصــــــول عــن طـــــــريق املــنـــظــمــــــات
االنـسـانيـة لـلحصـول علـى تعــويضـات
السـر الضحـايا نـسأل اهلل ان يـدخلهم
فـــســيح جـنــــاته ويـــشـمـلهـم بــــرحـمــته

الواسعة فهم شهداء ابرار..

العـربيــة العمل االرهـابي بقـوله )إنهـا
جــرميــة وحــشيــة وانهــا دلـيل علــى ان
االجهـــزة االمـنـيـــة مخـتـــرقـــة واكـــد ان
هــــذه لـيـــســت مقــــاومــــة وامنــــا ارهــــاب
والفــاعلــون هـم ازالم النـظــام الـســابق
والقــــــاعــــــدة وإســــــرائـــيل. ان االعــــــداء
كـثـيـــــرون وال يـــــريـــــدون اخلـيـــــر لهـــــذا
الــوطـن، وال ميكـن أن يـنـتـمـي القـتلــة
إلــى االسـالم( وحمـل قيــادات احلــركــة
الــــوطـنـيــــة مـــســــؤولـيــــة اخلــــروج مـن

االزمة.
جمعية حقوق االنسان

ووصف الــــســيـــــــد مهــنــــــد الــــــدلــيــمــي
الـنــاشـط يف حقــوق االنــســان ورئـيــس
جــمعــيــــــة حقـــــوق االنــــســـــان يف بــــــابل
العـمليـة بـالبـربـريـة والـوحـشيـة حـيث
قــال )ان اجلـمعـيــة تــديـن بــشــدة هــذا
الـعمل الهـمجي الـذي ال يعبـر إال عن
خـســة وانحـطــاط وإذا كــان بــاالمكــان
قول شـيء فاننـا نقول لهـم اننا بـاقون
وسائـرون على درب الـدميقراطـة رغماً
علــــــى انــــــوفـكــم وانــــــوف مــن اشــتــــــرى

ذممكم(.
اجلبهة التركمانية العراقية

وادان عضـوان يف اجلبهـة التـركمـانيـة
العــراقيـة يف محــافظـة بــابل العـمليـة
االجـرامية إذ قال الـسيد فراس سهيل
ابــراهيـم ان االعمـال الـتي متـس ارواح
االبـريــاء من ابنـاء شـعبنـا سـواء كـانـوا
من الـشـرطـة او احلـرس الــوطنـي هي
جــــرميــــة ضــــد كـل العــــراقـيــني، ونحـن
نــسـتـنكــر ونــديـن مـثل هــذه االعـمــال
اإلرهــابيـة، ونـطلـب ممن يقـومـون بهـا
ان يكفوا عنها النهـا تسيء إلى سمعة
ـــــــــــــــة والــــــــــــســالم االســالم ديــــــن احملــــــب
والتـســامح خـصــوصــاً ونحـن يف شهــر
رمــضـــــان الفــضــيل وهــــو مــن االشهــــر
احلرم وحرم فـيه القتال بني املسلمني
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رئيـس اجمللـس الـسيــاسي الـشـيعي يف
مـحافـظة بـابل والـذي يضم عـدداً من
االحـــــزاب االسالمــيـــــة واللــيــبـــــرالــيـــــة
وعــدداً من مـؤسـسـات اجملـتمع املــدني
وشخـصـيــات مــسـتقلـــة معــروفــة قــال
)هــذه العـمليـة تـتنـافــى مع كل القـيم
الـسياسيـة والبشـرية، جـرمية ال ميكن
نـسيـان بشـاعتـها، مـرتزقـة ال دين لهم

وال اخالق(.
واضـــاف الــسـيـــد وتـــوت أن العـــراق لـم
يعــرف ســـابقـــة له علــى مـــر العـصــور،
وهـنــــا يكــــون العـتــب علــــى احلكـــومـــة
املـــؤقـتـــة ألن هـنـــاك اخـتـــراق امـنـي يف
جـمــيع املــــؤســـســـــات فعــملـيــــة ارجــــاع
الــبعـثـيـني الــــذيـن يـــشـكلــــون قــــاعــــدة
االرهـــــــاب، وبـــــــدون متـحــيــــص وعـــــــدم
اشراك املتضـررين من النظـام السابق
يف مـؤسسـات السلـطة الـتنفيـذية أدى
إلى حـدوث مثل هـذه اخلروقـات ولكن
مع هــــــذا لــن يــنـجحــــــوا، ألن العــــــراق
سيتقـدم نحو احلـرية ولـكن هؤالء لن
يـنجحـــوا، ألن العــراق سـيـتقـــدم نحــو
احلـريـة والـدميقــراطيـة وكـلهم صـوت
واحــــد وهــــذه الـفقــــاعــــات سـتـنـفجــــر

الواحدة تلو االخرى باذن اهلل.
اجلبهة الوطنية لعشائر الهراق

امـا الـسيـد عمـاد ابـا ذر املسعـود مـديـر
مكـتـب اجلــبهـــة الـــوطـنـيــــة لعــشـــائـــر
العـراق فـرع بـابل فقـال )نسـتنكـر هـذا
العــمل االجـــــرامــي لـكـــــون الـــــذيــن مت
االعتـداء عليهـم هم من ابنـاء الشعب
العـراقي وهـذه العـمليـات ستـؤدي إلـى
اعـــطـــــاء مــــشـــــروعــيـــــة لـــبقـــــاء قـــــوات
االحــتـالل وتــــطــيـل مــن بـقـــــــائـهـــــــا يف

العراق.
احلركة االشتراكية العربية

وادان الـــسـيـــــد خلــيل ابـــــراهـيـم امـني
تـنـظـيـم احللـــة للحــركــة االشـتــراكـيــة

احزاب ومنظمات يف بابل تدين العملية االرهابية اجلبانة ضد احلرس الوطني 

جمزرة منديل وصمة عار يف جبني من ارتكبها وستالحقه
إىل يوم الدين

رمضان يف السماوة

)الربانيات ( واملجالس تتحول اىل جلسات سمر والسوق املسكف
اصبح اكرب مقهى يف العامل

احملاضرات الدينية
ويــرى الــسـيــد حــامت رشـيــد الــديـبــس ان
بعض املظـاهر االميانـية اجلميلـة واملفيدة
قــد ظهــرت بعــد سقــوط الـنـظــام الـبــائــد
والتي متثلت يف اقامة احملـاضرات الدينية
ــــابعـــة لـلحـــوزة الـعلـمـيـــة يف مــن جهـــات ت
اجلوامع واستثمار بعض احلسينيات مثل
ــــــإقــــــامــــــة هــــــذه الــــشـعــــــائــــــر آل غــــــريــب ب
واحملـــــــاضـــــــرات لـــــــرجـــــــال ديــن ذوي عـلــم
وفــضــيلــة تــربـيــة الـنــشء اجلــديـــد علــى
الــطـــاعـــة هلل وتــطـبـيـق مفـــاهـيـم الـــديـن
االسالمـي احلنـيف واهـميــة شهـر رمـضـان

الكرمي يف محاضرات قيمة.
فـيمــا اكــد الــسيــد صــادق بــاقــر حــسني ان
لـرمـضـان يف الــسمــاوة نكهـة خـاصــة، فقـد
تـتحــول الـشــوارع الــرئيـســة وارصفـتهــا يف
املــســـاء الـــى مـقهــــى )سفـــري( مــن خالل
البـاعـة اجلــوالني او اللقـاء بني االصـدقـاء
واملعارف او الذهـاب الى مجالس العزاء ان
وجـدت حـيث تقـام بعــد الفطـور فـضاًل عن
الــزيــارات االســريــة بـني العــوائل لـتعــزيــز

صلة الرحم. 
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من الطفـولة بل كلما امتـد الزمن وتغيرت
احلــيــــــاة واســبــــــاب الــــسـهــــــر مــن اجـهــــــزة
الـــســتاليــت والــتـلفـــــزيـــــون يـــظل هـــــؤالء
يــشكلــون مــوروثــًا جمـياًل وصفه اجـمل يف
هـذا الـشهــر حيث يـشعـرك بجـزء مـهم من
طقـوسه ومن البرانيات واجملـالس املعروفة
يف الــسمـاوة، بــرانيــات آل سيـد جـوهـر وآل
عبادة وآل عبيد ورعد شنان آل رباط وعبد
الكــرمي الفـطـن وجبــار هــرو وعبــد االميــر
الـــشــيخ كــــاظــم وكــــاظــم احلــــاج خــضــيــــر
ومحمد عبـد العزيز وعبد عـلي كلو وشاكر
احلـمـيــدي وغـيــرهــا مـن الـبــرانـيــات الـتـي
تهــــدف الــــى تعــــزيــــز الــتــــواصـل وتعــمــيق
العالقــات االنـســانـيــة بـني ابـنــاء الـسـمــاوة
وتلـكم مـن اخلصـال اجلـميلــة التـي تتـسم
بهــا هــذه املــديـنــة الهــادئــة بحـب ابـنــائهــا
وعالقــــــاتهــم االجــتــمـــــاعــيـــــة واالســـــريـــــة
والعـشـائـريــة فهي عـشيـرة كـبيــرة بطـبيعـة
حـضريـة ومدنـية. كـان من اسـبابهـا االولى
هــــــذا االســتـقــــــرار واالمــن واحلــب الــــــذي

يكتنف الصدور.
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والـدينيـة والتاريخـية، وال تخلـو االحاديث
من الـسيـاسـة ومـا يـدور يف املــدينــة والبلـد
مـن احــداث واشـيــاء تــوجـب طــرح الــراي
واالستفـادة من احلضور غيـر املتجانس يف
االجتـــــاهـــــات ويـــســـــوده الـــــود واالحــتـــــرام

والتقدير بني اجلميع.
فيـما يغدو الكورنيش مـزدحمًا بالشباب ال
لــشـيء غـيــر الــرواح واجملـيء حتـت اضــواء
احملــال املــشعــة علــى صفحــة نهــر الفــرات
الهـــادئ الـــذي ميــنح اخلـيـــر للــصـيـــاديـن
الـذين يـرمـون الـشـبك )احمليـر والعـريـس(
الـذي تشتهر السماوة بـصناعته. ليقطفوا
ثمار جـهدهم باخلير الـوفير من االسماك
ــــى حـــــامالت اجلـــســــر الــتــي تــتقــــافـــــز عل
اخلــــشــبــي، لــيجــتــمع املـــــارة ويــتــمــتعـــــوا
مبنظـرها واحـيانـًا ليشـتروا مـنها مـا يلبي
حاجاتهم او ما يفتح شهيتهم لهذا املنظر

االخاذ يف االجواء التشرينية احلالية.
والـكــــورنــيـــش الـــــذي يلــتقــي فــيه اهــــالــي
الــــســمـــــاوة ومــن كل املــنــــــاطق واالحــيـــــاء
السكـنية لم يعـد مزدحمـًا بالنـاس فحسب
وامنـا مــزدحم  ايـضـًا بـالــسيــارات الكـثيـرة
هذا العام دون االلتزام بنظام املرور واذا ما
وجــد فـليــس هنــاك من يـسـتجـيب لــرجل

املرور!
السوق املسقف

والــشــاخـص اجلـمـيل يف املــديـنــة ســوقهــا
املـسقف الـذي ميتــد مسـافـة اكثـر من 500
متر، حيـث يفترش النـاس ارضيته )ودكات
احملــــال( لــيــــرتـــشفــــوا الـــشـــــاي واحللــيــب
والقهـوة مـن اصحــابهـا الـذيـن يبـيعـون يف
هــذا الــشهـــر فقــط. حـيـث تــراهـم ايـنـمــا
ذهــبــت وحــيــثــمــــا حـللــت يلــبــــون رغــبــــات
اجلــالــسني والــواقفـني. حتــى يخـيل الـيك
وكأنك يف اكبر مقهى يف العالم يلتقي فيه
النــاس مـن غيــر مـيعــاد ليـسـتمــر بهــدوئه
ـــأتـي وهـمــســــات القـــادمـني الــيه، حـتـــى ت
اصوات الطـبول منبهـة الى موعـد الرحيل
والـسحـور وبـدء يـوم ثــان من ايـام الـصيـام
واخليــر والبـركـة. ومجــاميع )ابـو طـبيلـة(
هي الــسمــة املـميــزة الــراسخــة يف االذهــان
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املنظمة العراقية لتنسيق حقوق اإلنسان

برنامج حلث املواطنني عىل االشرتاك يف
االنتخابات

بابل - مكتب املدى 

تصـوير- قـاسم محـمد

املؤمترات يف جميع احملافظات مستقبالً.
توعية دستورية

وعـن االنـتخـــابـــات القـــادمـــة هـنـــاك تـصـــور
خــاص علــى ان الـــدستــور هـــو ركن اســـاسي
لـبـنــاء الــدولـــة العــراقـيـــة وعلــى اعـتـبــار ان
قــــانــــون الــــدولـــــة العــــراقـيــــة نـــص علــــى ان
يـخضع الـدستـور لالسـتفتـاء العـام فقـررنـا
العمل على نشـر توعية دستـورية يف العراق
إذْ شـرعنـا هنـاك بعـقد نـدوات وجتمـعات يف
املنــاطق الـشعـبيـة والـتنـسـيق مع اجلــوامع
واحلــسـيـنـيـــات واسـتـضـــافـــة رجـــال الـــديـن،
ونحـن ال جند صعوبة مع إخـواننا الكرد يف
هـذه الصعد لـكننا جنـد صعوبـة بالغـة عند

البعض من اخوتنا العرب
معالم  الطريق اجلديد للعراق

وقـال ان املنظمة دأبت علـى مد اجلسور مع
جميع املنظمـات واملؤسسات يف الـسليمانية
وأربـيـل بغـيـــة احلــســـاسـيـــات الـتـي خلـقهـــا
الـنظـام الـسـابـق بني العـرب واالكـراد والـتي
كـــان هـــدفهــــا املكـــاسـب اخلـــاصــــة به وعلـــى
حسـاب متزيـق الدولـة العـراقيـة واعتـقد ان
علـــى االكـــراد مــســـؤولـيـــة كـبـيــــرة يف افهـــام
الـنــاس عـن الفــدرالـيــة والــدسـتـــور.. النهـم
ســبـقـــــــونـــــــا بـهـــــــا وهــي اســـــــاس ازدهـــــــارهــم

وتطورهم.
وعن إجنـــازات املنــظمــة قـــال ان منــظمـتنــا
وبعــــد سقـــوط نــظـــام صـــدام الـبـــائـــد ومـن
خالل مجمـوعة من احملـامني قمـنا بتـوفير
قـناني األوكسجـني إلى املستـشفيات وبعض
األدويـــة.. وبعــد االسـتقــرار اجلــزئـي قـمـنــا
بفتـح دورات للمـواطـنني ومجــانيـة لـتعلـيم
احلـاسـوب واالنتـرنت إذ استـطعنـا ويف تلك
الـظروف  تخـريج أكثـر من )150( متخـرجاً
مـن بـيــنهـم )40( امــــرأة واصــــدرنــــا مـجلــــة
شهــريــة جـــامعـــة تعـنــى بــالــشـــأن العــراقـي
وحتـث املنــظمــات علــى الـتمــسك بــالهــويــة
الــوطـنـيــة وعــدم االجنــراف إلــى سـيــاســات
املعــــارضــني لهــــذه املـنــظـمــــات واالضـــطالع
بدورهم احلقيقـي وكذلك طبع البـوسترات
الـتـي تـنــــدد بــــاالرهــــاب والقــتل اجلـمــــاعـي
الـذي متـارسه بعـض اجملمـوعـات االرهـابيـة
اخلـارجيـة والداخلـية وكـذلك حث املـواطن
بـضـــرورة االشـتـــراك يف االنـتخـــابـــات النهـــا
واجـب وطـنـي وشــــرعــي ورد حقــيقــي علــــى

اعمال السيارات املفخخة وقتل الناس.

املثنى/ عدنان سمير دهيرب

استنكرت االحزاب
واحلركات
السياسية

ومنظمات
اجملتمع املدني
يف محافظة بابل

العمل االرهابي
االجرامي الذي

ادى إلى قتل )50(
من افراد احلرس

الوطني العراقي
خالل عودتهم من

املركز التدريبي
يف محافظة

ديالى إلى
عوائلهم يف عدد
من احملافظات:

ووصفوه
باجلرمية البشعة
التي تتنافى مع

كل الشرائع
السماوية

واالرضية.

العدد )242( االثنني)1( تشرين الثاني 2004
NO (242)Mon. (1) November


