
   
  

  مـن أجــل خیــــر اإلنســـــــان
  

  المؤتمر العام الثالث
  ١٢/٢٠٠٨/ ١٩- ١٨بغداد في                                                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
  

  كلمة رئیس الجمعیة المھندس نعمان منى
   

  األخوات واألخوة الضیوف والمراقبین الكرام
  الزمیالت والزمالء األعزاء أعضاء المؤتمر الثالث لجمعیة األمل العراقیة

  
ریة ، متمنیاً لمؤتمرنا النجاح ، ولكم الموفقیة في أحییكم جمیعاً باسمي وباسم الھیئة اإلدا       

  .مساعیكم اإلنسانیة ، من أجل االرتقاء باإلنسان أوالً 
  

البد لنا أن نتذكر فقیدنا الشھید كامل شیاع الذي ...وإذ نبدأ مؤتمرنا بھذه الكلمات البسیطة       
عزیز وقریب من جمعیتنا وھو أحمد  وقبلھ فقدنا زمیل...اغتالتھ أیادي الظالمیین وھو في عز العطاء 

كما فقدنا صدیقتنا أمال المعملجي الناشطة ...الموسوي رئیس الجمعیة العراقیة لحقوق اإلنسان 
النسائیة ، وفقیدة منظمات المجتمع المدني ماركریت حسن ، والعدید غیرھم من دعاة الرسالة 

  ،یة اإلنسانیة والتطلع إلى مجتمع المساواة والعدالة والرفاھ
  

فقدت الجمعیة الشیخ عطا الطالباني ، أحد مؤسسیھا ، ورئیس فرع  ٢٠٠٠وفي نیسان        
كردستان ونائب رئیس الھیئة اإلداریة لجمعیة األمل العراقیة ، الذي كان لھ دوراً كبیراً في تطویر 

  .عملھا ، وكان لھ حضوراً مؤثراً وموقعاً جامعاً في كردستان 
  

شارك في ..أعود مرة أخرى إلى فقیدنا كامل شیاع ، الذي كان أحد مؤسسي الجمعیة  البد لي أن       

مستفسراً عن ...قریباً منا...مؤتمرھا األول في ھولنده ، واستمر في مواكبة نشاطھا حتى أخر أیامھ
ا تحدثت معھ في أذار الماضي عندم...مقدماً المالحظات والمقترحات لتطویر العمل ...خططنا وبرامجنا

فاقترح عقد ندوة ثقافیة بھذه المناسبة ...كان في لندن ، وناقشنا خطتنا لعقد المؤتمر الثالث في بغداد 

ل الجمعیة في مؤتمر ... ّ كان كامل من األوائل الذین استطاعوا الحصول على دعم مادي للجمعیة ، ومث
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ً مكثفاً عن اعمال الم ؤتمر الذي  تناول موضوعة التسامح ، والزلنا في بلجیكا وقدم بعد ذلك تقریرا
ً ....الغائب الحاضر...ھذا ھو كامل الكامل . نحتفظ بالتقریر بخط یده  ستبقى ذكراه وخلقھ وتفانیھ ملھما

  .لنا

  
مواقع عملنا كانت ... ١٩٩٥، وعقدت مؤتمرھا األول في  ١٩٩٢لقد تاسست الجمعیة في عام        

، لكننا حرصنا على عراقیة الجمعیة ، فابقینا مقرھا الرئیسي مؤقتاً في  األولى في كردستان العراق

  .دمشق
  

مباشرة بعد ....وقد كانت األمل من أوائل المنظمات التي برزت على ساحة العمل في بغداد       
وأصبح نشاط الجمعیة یمتد من البصرة في الجنوب إلى الدیوانیة والنجف .  ٢٠٠٣التغییر في عام 

من بابل وبغداد في الوسط إلى صالح الدین واألنبار في الغرب ، ...ء في الفرات األوسطوكربال
  .وكركوك والسلیمانیة وأربیل في كردستان ، والموصل في أقصى الشمال 

  

اننا نعتز بدور العاملین والمتطوعین في جمعیة األمل لعملھم الدؤوب والمتفاني وعزیمتھم على        
من الرجال ...لقد جابھ ھذا الموج الكبیر من الشابات والشباب...ھي كثیرةمجابھة التحدیات و

ومن صعوبات یومیة ...وضعاً مأساویاً من تردي األمن والوضع االجتماعي والسیاسي العام...والنساء

ً ...، إلى مضایقات ال تنتھي انھم حملة رسالة األمل الذین أثبتوا ان لمنظمات المجتمع المدني دورا
  .في بناء المجتمع الجدید أساسیاً 

  

  . ونحن نفتخر بتأثیر جمعیة األمل الفاعل واإلیجابي بتعزیز دور منظمات المجتمع المدني       
  

مرة أخرى أحییكم وأرحب بكم متمنیاُ لكم مساھمة مباشرة في تحدید مسار الجمعیة للسنین        

  .المقبلة
  

ً لكم جمیعاً    .وشكرا
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