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جميل ان ينـام املرء بال خوف أو
بـنــصـف جفـن، جـمــيل أكـثــــر ان
يحـلم ذلـك من ابـسـط حقــوقه:
يـحلـم ويـتـمـنــــى ويـتـــشــــوق إلــــى
ـــــى شــيء مـــــا.. أي ان يــنـــظـــــر إل
ابعد مـن النظر. يـرنو إلـى آفاق
ــــة، ــــة، ســــرابــي ـــــة. سحــــابــي ــــائــي ن
جنـوميـة: كـيفمـا يحلــو له وكمـا

يشاء..
احالم كهـذه، يف عهــد الطــاغيـة،
كــــانـــت محــــرمــــة، خــــارجــــة عــن
ــــــون( النـهــــــا مـعــــــارضــــــة )الـقــــــان
ــــــة احلــــــاكــم وفــــــرديــتـه ــــــوهــي الل

املطلقة.
احللم اجلـميل يف عـرف الـنظـام
الــســـابق معـنــاه: صــاحـبه يــرنــو
إلـى مـا وراء احلــدود. بحثــاً عن
ــــة ــــودي خـالص وانعــتــــاق مــن عــب
الـقـــــــــائـــــــــد ورفــــض مــكـــــــشـــــــــوف

واصراري لقيهما وأحكامها.
هـذه الـرفض كـان تهمـة خـطيـرة
راح ضحـيــتهــــا مــــوظف بـــسـيــط
مغـمــور مـتــأثــر جــداً مبـضــامـني
األدب الـــرومـــانــسـي وطـــروحـــاته
ويــنفـق معــظـم راتــبه املـتــــواضع

على شراء كتابها وبحوثها.
قال للـمحققني يف معتقـل قصر
النهايـة ارجوكم اتـركوني احلم.
ما اخلطـأ يف ذلك؟ ما املـشكلة؟

ما اجلرمية؟.
سخــــر مــنه )حــــســن املـــطــيــــري(
احملقق األول يف هيـئة الـتحقيق
الـثــانـيـــة يف القـصــر وممـثل أبــو
ـ اللــواء نـــاظم كــزار حــرب فـيهــا 

مدير األمن العام.
اعـطـــوا للـمـــوظف املــذكــور ورقــة
)اعـتــــراف( مـكـتــــوب فــيهــــا: أقــــر
ــــي اعــــتــــنـق )مــــــــــــذهــــب( ــــن ــــــــــــأن ب
الـرومانسـية واحلم بالـسفر إلى
رحـابهــا اينمـا تـكن.. هنـا تـوقف
صــاحـبنـــا عن مــواصلــة القــراءة
عنـد هذه الـفقرة وتـوجه بنـظرة
إلــــى احملـقق وســــأله: سـيــــدي ال
شك انـك تقـصـــد املـــاســـونـيـــة ال
الـرومانـسيـة؟ ان الفـرق بينهـما

كبير، ومعانيهما مختلفة.
أجــــابه بخــشـــونـــة: مـــاســـونـيـــة..
ـــــة كـلهـــــا )مـــــذاهــب( رومـــــانــــســي
مـناهـضة ومـعاديـة لفكـر احلزب
ـــــشــكـل تـهـــــــرب مـــن ـــــــد وت الـقـــــــائ

)شرف( االنتماء إليه..!
وازاء اصـــــرار احملقـق وجهــــالـــته
الثقـافيـة ـ قال املـوظف املغـمور،
الــتعـــس، وقعـت االقــــرار وامــــري
ً اقـتدت بـعد إلـى اهلل وقال أيـضا
ذلــك حتـــت حـــــــراســـــــة مـــــشـــــــددة
)مــرقـطـــة( من غــرفــة الـتحقـيق

إلى الزنزانة..
ســألنـي: أليـسـت تهمـتي غــريبـة،

ال تصدق؟
اجـبـته لـيــسـت تهـمـتك غـــريـبـــة،
انـهـــم ميــــــارســــــون قـــتـل حـقــــــوق
النـاس يف كـل شيء، يف الفكـر يف
ــــسفــــــر يف القـــــراءة العـــمل يف ال
ـــــة حــتـــــى يف الــــضحـك والـكــتـــــاب
.. انهم ً والـبكـاء واحلــزن عمـومــا
يتـدخلون كـذلك يف سبـب عالقة

فالن بفالن أو فالنة.
: ملاذا تقرأ مثالً ً يـتدخلون أيضـا
لعزيـز السيـد جاسـم وال تقرأ لـ
اليـاس فرح وملـاذا تتحسـس شعر
الـبـيــاتـي املهــاجــر وال تـتحــســس

شاعر مقيم؟
وقلــت لـــصـــــاحــبــي )مـــتهـكــمـــــاً(
تهـمتك يا صـديقي خطـيرة أنت
يف ظـنهـم تـنـــوي الهــروب. تــريــد
ــــر احلـــــدود وال تعــــود أي ان تعــب
انك تكـره صـدام وحـزب الـبعث.
وهـذا يعـني انك تـعشق احلـرية.
وانك تـريـد البـوح عـن شيء مـا.
وذلـك يعـنـي ان صــــدرك مملــــوء
بـكلمـات وقـصـائــد واحتجـاجـات
شتـى. انه صـدر مقـروح. ورأسك
يـكــــاد ان يـنـفجــــر. مــثل قـنـيـنــــة
ً أنت يـا الغـاز.. لـست رومـانـسيــا
صـــــديقــي أنـــت )واقعـــي( تخــــزن
.. ً ً ورعودا كسحب السياب، مطرا
ــــــضـــــــــــاً يف ســــيـــــــــــاق وقـلــــت لـه أي

تهكمي.
لقد درسـوك غاصـوا يف اعماقك
قـــــامـــــوا بــتـحلــيـل شخـــصــيــتـك
ً ملفــــاهـيـم ً وفقــــا ــــا سـيـكــــولــــوجـي
سيجموند فرويد ولكن بطريقة
منـحطة. ال تنـدهش هم عبـاقرة
ــــــزمــن. االنـحــــطــــــاط يف هــــــذا ال
ــــــائـهـــم ــــــد بـــن ـــــشـــيـــي ــــــدون ت ــــــري ي
ـــــاجلــمـــــاجـــم وبعـــظـــــام الـكـــتف ب
والـســاقني ويـسـيجــوهــا بكـلمــات
زيف وهـوســات تنـطلـق وفق سلم
مــوسيقــى معني تــرفع )القـائـد(
ـــــان الــــســمـــــاء. يــتــــــابع ـــــى عــن إل
تـنـقالته حــشـــد مـن الكـــامـيـــرات
والــكـالشــــنــكــــــــــوفــــــــــات وحــــــــــرس
جمهوري مـرقط كنمـور البراري

والغابات والكهوف..
ــــــــــا كــــــــــان الــكـالم يــــتــــــــــواصـل، ان
وصـــاحـبـي يف عـتـمـــة الـــزنـــزانـــة،
ليل نهـار مكـث معي عـشـرة أيـام
ــــى محـكــمــــة اقــتــيــــد بعــــدهــــا إل

الثورة.
بعد مـرور خمـسة أشهـر. وجدته
ــــو غــــريـب. يـنـتــظــــر يف سجـن أب
انقضــاء عشـر سنــوات من عمـره

)الرومانسي(..!
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صائب ادهم

ذاكرة املعتقالت

العدد )278(االثنني)20(كانون االول 2004
NO (278)Mon. (20) December

إن املــدخل للـكتـابـة عـن العالقـة مـا
بـني مـفهــــومـي "اإلنـــســـــان العــــام" و
"املــصـلحــــة العـــامـــة" ســيكـــون عـبـــر
مفهوم "مؤسـسات اجملتمع املدني" و
مــــــا تقــــــدمه هـــــذه املـــــؤســــســـــات مــن

خدمات الصالح العام للمجتمع.
لـقـــــــــد اســـتـقـــــــــر الـــــــــرأي مـــن خـالل
الـدراسـات األكــادمييــة و امليــدانيـة و
املـتابعـة التـاريخيـة لنـشاته و تـطوره
أن اجملـتـمع املـــدنـي هـــو )مجـمـــوعـــة
التنـظيمـات الـتطـوعيـة احلــرة التي
متال اجملـــــــال العــــــام بــني األســــــرة و

الدولة(.
و مــن الــتعـــــريـف أعاله ميـكــنــنـــــا أن
نحـــــدد مقــــومــــات اجملـتــمع املــــدنـي

األساسية و كما يلي :
1ـ تشكيل كيانه عبر املنظمات.
2ـ اشتراط التطوع احلر فيه.

3ـ الـتـنـــوع يف الـتـنـظـيـمـــات و قـبـــول
التعايش مع اآلخرين.

4ـ عـــــدم الــــسعــي للـــســيــطـــــرة علـــــى
السلطة.

و استنـادا للتعـريف و املقـومـات فـان
اجملـتــمع املــــدنـي سـيـتـكــــون مـن أي
كـيــان مـنـظـم بــشـــرط أن يقــوم هــذا
الـكــيــــــان علـــــى أســــــاس العـــضـــــويـــــة
الطــوعيـة و أن ال تـسـتنـد الـعضـويـة
فيه إلى أسـس العشيـرة أو األسرة أو
الـــدين أو الـطــائفـــة،و بنــاء علــى مــا
تقـدم ميكنـنا أن نحـدد أهم مكـونات

اجملتمع املدني و كما يلي :
* النقابات املهنية.

* النقابات العمالية.
* اجلمعيات التعاونية.

* املنظمات األهلية.
* النوادي الرياضية و االجتماعية.
* مــــــراكــــــز الــــشــبــــــاب و االحتــــــادات

الطالبية.
* الغـرف الـتجـاريـة و الـصنــاعيـة و

جماعات رجال األعمال.
* اجلمعيات الثقافية.

* املــنـــظــمــــــات غــيــــــر احلـكــــــومــيــــــة
الدفـاعية و التنمويـة كمراكز حقوق
اإلنسان و املرأة و التنمية و البيئة.

مـن معـــاجلـــة املــشـــاكل الـنفــسـيـــة و
االجــتــمــــــاعــيــــــة الــتــي جنــمــت عــن

التقدم الصناعي و التنمية.
لـقــــــــد أصـــبـح أبـــنــــــــاء اجملـــتـــمـعــــــــات
الــصنـــاعيــة الـــرأسمـــاليــة املـتقــدمــة
يعـيشـون بـشكل مجمـوعـات أو فئـات
مــنعــــزلــــة عــن بعـــضهــــا الــبعــض ال
تــربـطـهم أيــة رابـطــة اجـتمــاعيــة،بل
تــــــــربــــطـهـــم املــــصــــــــالـح املـهـــنـــيــــــــة و
االقـتـصــاديــة ألـبحـتـــة، و علــى هــذا
األسـاس فلقـد أحـس مفكـرو الغـرب
بهـذه احلالـة التي أسـموهـا "سقوط
اإلنــســـان العـــام"،فلقــد أحــســوا بــان
هـــنـــــــاك خــــطـــــــورة يف اجملـــتـــمـعـــــــات
الــصـنــــاعـيــــة املــتقــــدمــــة يف حتــــول
مفهـوم "اإلنـســان العــام" من إنـسـان
محـــــوره اجملـتــمع كـله الـــــى إنـــســـــان
محوره اجلـماعة أو الفئـة أو النقابة

التي ينتمي إليها.
و اسـتـنــــادا الـــــى كل مـــــا تقــــدم،فــــان
الـــدول الـنـــامـيـــة الـتـي حتـتـــاج الـــى
تـــنـــمـــيــــــــة دور اإلنــــــســــــــان الـعــــــــام يف
مـجتـمعــاتهــا يجـب علـيهـا أن تـنتـبه
الـــــــى أن الــبـعــــض مــن مــنــــظــمـــــــات
اجملـــتـــمـع املـــــــــدنـــي ذات املـــــصـــــــــالـح
اخلـــــــاصـــــــة ميـكـــن لـهـــــــا مـــن خـالل
تنـميـتهــا للـتكـتالت الـتنــافــسيــة أن
تــســـاهـم يف سقـــوط اإلنــســـان العـــام
الذي تسعـى هذه الدول الـى بنائه و

تنميته يف مجتمعاتها.
و علـيه فـيجـب علــى هــذه الــدول أن
تطـور أنـواعـا جـديـدة مـن منـظمـات
اجملـتمع املـدني العـاملـة للمـصلحـة
العامـة التي ميكن لهـا أن تساهم يف
مــــــــــواجـهــــــــــة مــــــــشــــــــــاكـل الــــتـفــكــك
االجـــتـــمـــــــــاعـــي الـــتـــي حـــــصـلـــت يف
مـجتـمعــات الـــدول املتـطــورة،الن مــا
عـــــانـــته اجملــتـــمعـــــات الـــصــنـــــاعــيـــــة
املتـطــورة خالل مــراحل تـطــورهــا،ال
يجـب أن تعـــانـيه أيـضـــا اجملـتـمعـــات
الــنـــــامــيـــــة الــــســـــاعــيــــــة للــتـــطـــــور و
التقـدم،بل يجـب عليهـا جتـنب هـذه
املـــشــــاكل و االســتفــــادة مـن جتــــربــــة

اجملتمعات التي سبقتها.

الـدور الـذي يقـوم به اإلنـسـان العـام
يف تنمية مجتمعه و خدمة تقدمه.
إن تكون "اإلنسان العام" ال يأتي من
العـــــدم،و لــيــــس مــن الـــــسهـــــولـــــة أن
يـتحــول اإلنـســان العـــادي البــسيـط
)اإلنــــــســــــــان الــــــــذي يـعـــمـل لــــــــذاتـه
اخلـــــاصـــــة فقــط دون الــنــظـــــر الـــــى
مـصلحـة اجملـتمع و مـدى تقـاطعهـا
مـع مــــصـلـحـــتـه اخلــــــــاصــــــــة( الــــــــى
"اإلنـســان العــام"،إن تكــون "اإلنـســان
العـام" مـرتـبط بـنمـو الـوعـي بحيـاة
اجلـمــــاعــــة و هــــذا الــــوعـي مــــرتـبــط
بــــدوره مبجـمـــوعـــة مـن املـتــطلـبـــات
االجــتــمــــــاعــيــــــة و االقــتـــصــــــاديــــــة و
الــسيــاسيـة الـتي تــؤدي مبجمــوعهـا
الـى تطـور مفهوم احلـياة اجلـماعـية
لـدى اإلفراد،و الـتي ستـؤثر بـالتـالي
يف وعي اإلنـســـان البــسيـط و متكـنه
مـن أن يتحـول الـى "اإلنـسـان العـام"
الـــذي نـنــشـــده و أن يعـمل ملــصلحـــة
اجملـــــتـــــمـع دون االلـــــتـفـــــــــــــات الـــــــــــــى

مصلحته اخلاصة الضيقة.
و بنــاءا علـى تـطــور حيــاة اجلمـاعـة
من مجـتمع الـى آخـر،فـان احـد أهم
الفروقات بني اجملتمعات املتقدمة و
الــنـــــامــيـــــة هـــــو اتــــســـــاع نـــطـــــاق دور
"اإلنــــســـــــان العــــــام" يف اجملــتـــمعــــــات
املــتقــــدمــــة و تـقلــص هــــذا الــــدور يف

اجملتمعات النامية.

اجملتمعات املتقدمة
و لكـن هـــذا ال يعـنـي أن اجملـتـمعـــات
املــتقــــدمــــة هـي بــــأفـــضل حــــال مـن
الناحية االجتماعية عن اجملتمعات
النـامية بسـبب تطور حيـاة اجلماعة
فيهــا،فضــريبــة التقـدم الـصنــاعي و
الــتقـنـي الـتــي دفعــتهـــا اجملـتــمعـــات
املـتقــدمـــة،متثـلت بــشكـل رئيــسي يف
مجـمـــــوعـــــة مـن مـــشـــــاكل الــتفـكـك
االجـتماعـي و األسري،و علـى الرغم
مـن كثــرة منـظمـات اجملـتمع املــدني
الـتـي تهـــدف الـــى الـصــــالح العـــام و
تــسعــى خلــدمــة اجملـتـمع،فـــإنهــا لـم
تـتمكن يف هـذه اجملتمعـات املتقـدمة

حـمــــايــــة األمــــومــــة و الـــطفــــولــــة و
جـمعـيــــات مكــــافحـــة اإلدمــــان علـــى
اخملـــــدرات و الــكحـــــول و جـــمعــيـــــات
حمــايــة البـيئــة و جمـعيــات حمــايــة
املسـتهلكني و غـيرهـا من اجلمعـيات

األخرى.
مـن هـنـــا يـتــضح لـنــــا أن الغـــالـبـيـــة
العــظـمــــى مـن مـنــظـمــــات اجملـتــمع
املدني ال تهـدف الى خـدمة الـصالح
العــام كمــا يتـصـور الـبعـض،و لكـنهـا
تـــسعـــى جـــاهـــدة خلـــدمـــة املــصــــالح

اخلاصة بإفرادها.
و اآلن لنــأتي الــى مفهــوم "اإلنـســان
العـــام"،إن املـفهـــوم اخــــذ معـنـــاه مـن
ارتــــبـــــــــــاطـه بـــــــــــالــــــصـــــــــــالـح الـعـــــــــــام
للـمجـتـمع،فــاإلنــســـان العــام إذا هــو
)اإلنـــــســــــان الـــــــذي يحــــــس بحــيــــــاة
اجلــمـــــاعـــــة و يـــــدرك مــــشـــــاكـلهـــــا و
يتحـمل مسـؤوليتـه جتاهـها(،و عـلى
هذا األسـاس فان املفهـوم قد جتـسد
يف العـــــاملـني مبـنــظـمــــات اجملـتــمع
املـدني التـي تعمل مـن اجل الصـالح
العـام لـلمجـتمع،حـيث بـرزت أهـميـة

فان العضو يف هذه املنظمات املهنية
ال يعمل بـالضرورة يف نطاق انتمائه
لهــا لـ "الـصـــالح العـــام"،بل هــو بـكل
تـــــأكــيـــــد يعــمل مــن اجل مــصـلحـــــة
الفـئـــة الـتـي يـنـتـمـي إلــيهـــا و الـتـي
متثل "مـصلـحته اخلـاصـة" و هـو يف
هــــذه احلــــالـــــة ابعــــد مــــا يـكــــون عـن

"الصالح العام" للمجتمع.
وبــالـكالم نفــسـه ميكـنـنــا أن نـبــرهـن
علـــــى أن الغــــالـبـيـــــة العــظـمــــى مـن
مــــؤســـســــات اجملـتــمع املــــدنـي الـتـي
ذكـــرنـــاهـــا ســــابقـــا،تـــسعـــى جـــاهـــدة
خلــــــــدمــــــــة املــــصـلـحــــــــة اخلــــــــاصــــــــة
ألعضـائهــا من دون االنـتبـاه إلـى مـا
ميـكن أن تـعنـيه هــذه املــصلحــة إلــى
اجملـتـمع كـكل و مــدى اقـتـــرابهــا مـن

الصالح العام أو تضاربها معه. 
أمــا منـظمــات اجملتـمع املــدني الـتي
تعـمـل فعـال للــصـــالـح العـــام،فــــإنهـــا
تــــتــــمــــثـل فـقــــــط يف املــــنــــــظــــمـــــــــــات
اجملـتـمعـيــة اخلـيــريــة و اإلنــســانـيــة
الـتـي تــسعــى الــى حتقـيق مــصلحــة
عــــامــــة يف اجملـتــمع مــثل جــمعـيــــات

مؤسسات اجملتمع املدني
إن مكـــونـــات اجملـتــمع املـــدنــي أعاله
هي الـتي يـطـلق علـيهــا "مــؤسـســات
اجملـتــمع املــــدنـي"،و بــــإلقــــاء نــظــــرة
فـــــاحـــصــــــة علـــيهـــــا يــتــبــني لــنـــــا أن
الـغـــــــالــبــيـــــــة الـعــــظــمـــــــى مــن هـــــــذه
املــؤسسـات تعبـر عـن مصـالح لفئـات
محـــــددة،أعــضـــــاء هـــــذه املـنــظـمـــــات
جتـــمـعـــــــــوا فـــيـهـــــــــا عـلـــــــــى أســـــــــاس
مـصـــاحلهـم املــشـتــركـــة و كل حــسـب
املـنـظـمـــة الـتـي متــثله،أي أنـنـــا هـنـــا
أمام مجموعة من املصالح اخملتلفة
التـي يف كثيـر من األحيـان ال تـوجـد
بـيــنهـــــا رابــطـــــة مـــشـتـــــركـــــة تخــص

املصلحة العامة للمجتمع. 
فالنقـابات املهنـية مثال تـشمل عدداً
كبيـراً من املهـن اخملتلفـة و كل منهـا
متـثل مــصلحـــة فـئـــة محـــددة،و مـن
دون أدنــــى شك يف ان مـصـــالح هـــذه
الفـئــات اخملـتلفــة ال متـثل مـصـــالح
اجملتمع بشكل عام، أي أنها ال متثل
"الصالح العام" للمجتمع،و بالتالي

بغداد/احسان خطاب الراوي

بغداد/يحيى الشرع
متـكنت جـمعيـة الصـداقـة والتـآخي
يف غـضــون فـتــرة قـصـيــدة مـن رسـم
ــــــــوحــــــــات الـعـــمـل ــــــــد مـــن ل الـعــــــــدي
اإلنـــــســــــانـــي علــــــى خــــــارطــــــة عـــمل

اجملتمع املدني العراقي.
وقـال مـديـر قـسـم حمـايـة اإلنـسـان
والــبــيــئـــــة يف جـــمعــيـــــة الـــصـــــداقـــــة
والـتــآخـي ان اجلـمعـيــة اسـتـطــاعـت
وبجهـد تنـسـيقي مـع بعض شـركـات
القـطـــاع اخلـــالـص مـن اعـــادة بـنـــاء
واعـمــــار )18( داراً سـكـنـيــــة عــــائــــدة
لشهـداء انتفـاضـة عـام 1991 والتي
سـبق وان هـــدمهـــا الـنـظـــام الـبـــائـــد
بـعــــــــد اعــــــــدام اصـحــــــــابـهــــــــا وتــــــــرك

األطفال والنساء يف العراق.
وأضـــاف قـــائالً ان اجلـمعـيـــة اعـــدت
دراســـة شــــاملــــة بهـــدف الـتــــوسع يف
بـنـــــاء واعـمـــــار عـــــدد لـــــدور شهـــــداء
االنـتفــاضـــة يف املنـطقـــة اجلنـــوبيــة
فــضـالً علـــى الـــشـــروع بـــاالجـــراءات
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هــذه الــوزارات وتعـيني عــدد ممــاثل
يف عــــدد مـن الـــشــــركـــــات العــــاملـيــــة

العاملة يف البصرة. 
وعلــى صعيـد العـمل النـســائي قـال
انـشـأنـا مكـتبــاً للمـرآة يف اجلـمعيـة
والــــــذي اخـــــــذ علــــــى عـــــــاتقـه وضع
الـبـــرامج الـتـثقـيفـيـــة للـنــســـاء مـن
خـالل عقـــــد الــنـــــدوات الــثقـــــافــيـــــة
والعلمـية وفتح الـدورات التدريـبية
يف مجـــــال احلـــــاســبـــــات والـلغـــــات..
فـــــــــــضـــالً عــــــــن فــــــــتـــح ورش عــــــــمـــل
للـصنـاعـات اليـدويـة وآخـرهــا قمنـا
بفــتح مــــشـغالً لـلخــيـــــاطــــــة يقــمــن
ـــــــــشـغـــــيـلـه )15( امــــــــــــرأة ــــــــــــإدارة ت ب
ومختص بـصناعـة املالبس ومن ثم
تـــوزيعهــا علــى اجلهــات املــسـتحقــة
مـنــــوهــــاً إلــــى ان اجلــمعـيــــة اعــــدت
دراســـــة شـــــاملـــــة النـــشـــــاء مـنـتـــــدى
لالطفـال وانـشــاء ورش عمل كـبيـرة
ملـن كــــان معـتـقالً مـن الــسـيـــاسـيـني

وكذلك املعوقني.
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القــانــونيــة لـشــراء قـطعــة أرض من
الــدولـــة بهــدف بـنـــاء )3( مجـمعــات
سكنيـة ملواطنـني ومن شريحـة أبناء
املعـــدومـني واملغـيـبـني زمـن الـنــظـــام

السابق.
وأفــاد بـــان اجلمـعيــة الـتي تــأســست
علــــــى اهــــــداف تــــــوطــيــــــد وتــــــوثـــيق
الـعـالقـــــــات بــني طــبـقـــــــات وشـــــــرائـح
اجملـتمع العـراقـي من جهـة والعـالم
وحتـديـداً دول اجلــوار والعـمل علـى
اعــادة املـيــاه إلـــى مجـــاريهـــا بعــد ان
تعـكــــر صفــــوهــــا ومجــــراهــــا بـــسـبـب
سيـاسات آنـذك وقد وزعت اجلـمعية
كـــســــوة شـتــــائـيــــة ألكـثــــر مـن )700(
عائلة وشمـول أكثر من )500( طفل
بكـسوة أخـرى غيـرها وتـوزيع مبـالغ
نقـديـة علـى )200( عـائلـة مـتعففـة

يف الناصرية وميسان والبصرة.
وأشـــــار إلـــــى ان اجلـــمعــيـــــة متـكــنــت
وبــالـتـنــسـيق مع عــدد مـن الــوزارات
من تعـيني وإعـادة )120( مـوظفـاً يف

يف جامعة بابل

احتاد الطلبة العام يطالب بإعادة االنتخابات.. وامجاع طاليب عىل الزي املوحد
ــــــــطــــــبــقــــــيـــــــــــــــة مــــــن الــفـــــــــــــــوارق ال
واالجــتــمـــــاعــيـــــة ويـــضفــي علــيــنـــــا

االحترام.

ظاهرة مضاربة
والـطـــالـبـــة ديـــانـــا صالح /عـــربـي/
ثـاني قـالت أنهـا من أشـد املـؤيـدين
للزي املـوحد ألنه ظـاهرة حضـارية
ويعـبــــر عـن انـتـمــــاء الــطلـبــــة إلــــى
جــــامعــــاتهـم وهــــو يعــمق الـــشعــــور
بـــــإزالــــــة الفـــــوارق ان وهـــــو جــمـــيل

بألوان مناسبة لكل الطالبات.

رأي الطلبة
لـيــس احلـــديـث للـطـــالـبـــات وإمنـــا
للـطـلبــة أيـضــاً الـطــالـب علـي عبــد
احلــسني/ قــال بـحمـــاس أمتنــى ان
يـطبـق بشـكل دقيق لـيلغي كـرنفـال
األلوان ويخلـصنا من املالبـس غير
االعـتيـاديـة وأكـد الـطلبـة زيــد علي
راضــي ومعـني عـبـــد وكـــاظـم زعــيج
واحـمــــد عـبــــد الهــــادي ومــــرتــضــــى
احمـــد من كـليـــة التـــربيــة علــى ان
الزي املوحد هوية وانتماء الطالب
إلــى جــامعـته ويــوحــد الـطـلبــة وال

يخلو من جمالية وأناقة.
ويف ختام جـولتنا ألح الطـلبة على
ضـرورة تطـبيق الـزي املـوحـد وعـدم
الــتـــــســـــــاهـل مـع الـــــــذي يـخـــــــالـفـه
وخصوصـاً عند دخـول الطلبـة إلى
اجلــامعـة ـ وتـشـديـد االسـتعالمـات
علــــى االلـتــــزام وكــــذلـك األسـتــــاذة
ورؤســــــــاء االقـــــــســــــــام لــكـــي نـــبـــنـــي
مجــتـــمعــــــاً جــــــديـــــــداً بعــيــــــداً عــن

الفوارق االجتماعية والطبقية.
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انيق وجميل ويظهر هوية الطالب
وامتــنـــــــى مــن اجلــمـــيع تـــطــبــيـقه
واألخـذ به امــا الطــالبـة رنـا عـزيـز
فقـــد قـــالــت انه زي يـتــســـاوى فــيه
الغــنــي والـفقــيـــــر. وقـــــالــت زهـــــراء
محمـد علي عبـاس كلـية الـتربـية/
الـلغــــة االنـكلـيــــزيــــة انــــا مع الــــزي
املـوحــد ألنه مقبـول يـلغي الفـوارق
االجـتـمــاعـيــة بـني الـطلـبــة. وأتـيح
لنــا اختيـار األلـوان املنـاسبـة للـزي
وأشــــــــارت الــــطــــــــالـــبــــــــة ز.د كـلـــيــــــــة
الهنـدسـة/مـيكـانـيك إلـى ان الـزي
املــــوحــــد يعــــرّف بهــــويــــة الــطــــالـب
ويـنـمـي فـيه روح االلـتــزام ويـبـتعــد
عـــن املـالبـــــس غـــيـــــــر الـالئـقـــــــة انـه
الــشـيء اجلـمـيل الــذي يــرمــز إلــى

اني طالبة جامعية.
وأكــدت الطــالبـة جنالء تــرك كليـة
الــتــــــربــــــة/ قــــســم الــتــــــاريـخ علــــــى
االلتـزام بـالـزي املـوحـد ألنـه يقلل

االغلبية الطالبية.
مـن جهــة أخــرى أجــرى منــدوب يف
بـــــابل حـــــواراً مع عــــدد مــن طلـبــــة
اجلــــامعـــة حـــول الـــزي املـــوحـــد يف
ضـــــوء تـــــوجــيهـــــات وزارة الــتـعلــيــم
العــالي والـبحـث العلـمي اسـتمــرار
العمل بـتطـبيق الـزي املـوحـد علـى
طلــبـــــة وطـــــالــبـــــات الــكلــيـــــات بــني
الــطلـبــة ويـجعل احلــرم اجلـــامعـي
مكـانـاً بـعيـداً عـن بهـرجــة املالبـس
امللونة ويوحد الطلبة بشكل عام.

اجماع على الزي املوحد
الـطــالبــة هــالــة عبــد االميــر كـليــة
الهـنـــدســـة تقـــول: انـــا مع تـطـبـيق
الزي اجلـامعي املوحـد ألنه الهوية
الثـــانيــة للـطـلبــة ورمـــز للحــشمــة

والوقار وانا ملتزمة بهذا الزي.
وأكدت الطـالبة زـ ج كـلية الهنـدسة
الـتــــزامهـــا بـــالـــزي اجلــــامعـي ألنه

وديقـراطيـة االنتخـابـات الـطالبيـة
يف جـــامعـــة بـــابل الـتـي جـــرت يـــوم
الثالثاء 30 تـشريـن الثانـي املاضي
ووصف االنـتخـــابـــات بـــانهـــا جـــرت
ــــــــواب مـغـلـقــــــــة ودون إعـالن وراء أب
مــسـبق يـتـيح جلـمـــاهـيـــر الــطلـبـــة
االســتعــــداد خلــــوضهــــا وممــــارســــة
وســــــــــــــــائــل الــــــتــــــــــــــــرويــج واالعــالم
االنــتخــــابـي كـمـــظهـــــر للـتـنــــافـــس
الـــــــدميقــــــراطـــي. ووصف الــبــيــــــان
كــــذلك االنـتخـــابـــات بـــانهـــا كـــانـت
)مفبـركـة( وجتــاهلت ارادة الـطلبـة
وطـمـــوحـــاتهـم املــشـــروعـــة يف بـنـــاء
احتـــــاد طالبــي دميقـــــراطــي وقـــــال
الـبـيــــان ان العـملـيـــة االنـتخـــابـيـــة
الـتـي جــــرت متــثل عــــداءاً ســــافــــراً
لكـافـة اشكـال احلـريـات اجلـامعيـة
التـي قمعهـا الـنظـام الـديكتـاتـوري
الــســـابق ودعــا الـطلـبــة يف بـيـــانهـم
رئـاسـة اجلــامعـة الــى الغــاء نتــائج
االنـتخــابــات الـتي جـــرت رغم إرادة
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انتخابات باطلة
وأضـــاف الـــركـــابـي ان املعـــروف هـــو
حتـديـد وقت للتـرشـيح واالنتخـاب
ومـا يـستلـزمه مـن استعـدادات بني
املـــتـــنـــــــافــــــســـني، ومـــن االفــــضـل ان
جتـري االنتخـابـات بـواسطــة هيئـة
مسـتقلة تعد لالنتخـابات، وتشرف
عـلــــيـهــــــــــا وذلــك إلرســــــــــاء أســــــــس
الـــــــدميقــــــراطــيـــــــة احلقـــيقــيــــــة يف
الوسط الطالبي وبدون تدخل من

أية جهة.
هــــذا وقــــد أصــــدر احتــــاد الـــطلـبــــة
العـــام يف اجلـمهـــوريـــة العـــراقـيـــة/
فـرع بـابل، بيـانـاً اعتبـر نتـائج تلك
االنـــتخــــــابــــــات بـــــــاطلــــــة وطــــــالــب

بالغائها. 

بيان
وقــــد أصــــدر احتــــاد الـــطلـبــــة فــــرع
بــــابل/ بـيـــانـــاً شـكك فـيه بـنـــزاهـــة

ـ ـ

طالب احتاد الطلبة
العام يف اجلمهورية

العراقية/ فرع بابل
بالغاء االنتخابات التي

اجريت يف جامعة بابل
بتاريخ 30 تشرين الثاني

معتبراً أياها انتخابات
)مفبركة(، وانها جرت

رغم إرادة االغلبية
الطالبية الساحقة.

وقال السيد علي الركابي
ممثل احتاد الطلبة
العام يف بابل، ان

املتفق عليه ان
االنتخابات جترى يف

وقت محدد مسبقاً من
قبل اجمللس الطالبي

يف بغداد وباالتفاق مع
وزارة التعليم العالي،

إالا ن الذي حدث يف
جامعة بابل كان بخالف ما
جرى االتفاق عليه، وغير

مبرر الجراء انتخابات
دميقراطية على أسس

سليمة.

بابل/علي املالكي

بابل /مكتب املدى
اقــــامـت جــمعـيـــــة شهــــداء وثــــوار
انــتفـــاضــــة العـــراق الـــشعـبـــانـيـــة
حـفالً تـكــــرميـيــــاً لـلعـــــوائل الـتـي
شـــارك ابـنـــاؤهـــا يف االنـتفـــاضـــة.
ووزعـت يف احلفل هــدايــا رمــزيــة
ألكـثــــر مــن اربعـني مــــواطـنــــاً مـن

ذوي الشهداء.
وقـــــال االمــني العـــــام لـلجــمعـيـــــة
الـسيـد وضـاح يـوسف اجللـبي ان
اجلمـعيــة قـــامت بـتكــرمي عــوائل
شهـــداء االنـتفـــاضـــة املـبـــاركـــة يف
هــــــــــــذا احلـفـل ووزعــــت عـلــــيـهــــم
ســاعــات جــداريــة كحــالــة رمــزيــة
تعبر عـن االعتزاز بقيـم الشهادة،
وتـضـمـن احلفل قــراءة آيــات مـن
القـرآن الكــرمي وممثلـو الفـاحتـة

على ارواح الشهداء.
وحــضــــر حـفل الـتـكــــرمي ممــثلــــو
مــنـــظــمـــــات اجملــتـــمع املـــــدنــي يف
احملـــــافـــظـــــة وممـــثلـــــو عـــــدد مــن
االحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة اضــــافــــة

نشـاطـات ممـاثلـة اال ان تلفـزيـون
بابل ال يهتم بـنقلها ونحن نعتب
علــيهـم يف هــــذا اجملــــال..ويجــــدر
بـالـذكــر ان محـافـظـة بــابل تـضم
عـدداً كبيـراً من شهـداء انتفـاضـة

العراق الباسلة.

لعوائل الشهداء.
واضـــــــــــاف اجلـلــــبــــي ان عـــــــــــوائـل
الــــــشهــــــداء لـــم تقـــــــدم لهــم ايــــــة
تعــــــويـــضــــــات وان مــــــا قــــــامـــت به
اجلــمعـيــــة يعــــد اول عــمل يـكــــرم
شهـداء االنتـفاضـة يف احملافـظة،
عـلـــمــــــــاً ان اجلـــمـعـــيــــــــة اقــــــــامـــت

مجعية  ثوار االنتفاضة الشعبانية 
تكرم عوائل الشهداء

مجعية الصداقة والتآخي:  اعادة )120( مفصوالً إىل
وظائفهم وشمول 500 طفل بالكسوة الشتوية

املاسونية ـ الرومانسية..!!
)اإلنسان العام( و)املصلحة العامة( عرب مفهوم مؤسسات املجتمع املدينيف معتقل قرص النهاية


