
  

  

  

  

  أیتھا الصدیقات

  أیھا األصدقاء

  ))جمعیة األمل العراقیة((في المؤتمر األول لـ 

أود التعبیر عن سعادتي ألن الجھد الذي بدأناه، و بذلناه، منذ أكثر من عامین قد اثمر ھذا 
االنعقاد الضروري لمؤتمر الجمعیة. و الحّق أن المؤتمر األول ما كان لھ أن ینعقد لوال االحترام 
الذي حظیت بھ الممارسة الدیمقراطیة في تأسیس فرع كردستان، و لوال المثل الجمیل الذي قدمھ 

  ھذا الفرع في نشاطھ االجتماعي المرموق، و في اندفاع عناصره نحو العمل النبیل المتنوع.

ً، أن ینعقد المؤتمر األول على أرض عراقیة، لكن عزا ئي أننا نحمل العراق، كنت أود، مخلصا
  أعماقنا، أّنى كّنا في ھذه االرض الواسعة التي تناثرنا علیھا مثل نجوم شاحبة.في 

البّد لنا، ھنا، من توجیھ الشكر الى الجھات الھولندیة التي یّسرت الملتقى، بینما عّسرت جھات 
.ً   أخرى، فكرة عقد الملتقى، بل رفضتھا أساسا

َیطوف ببصره، ممی ً لھم بالجمیل، و إن الشعب العراقي، و ھو في محنتھ، ل زا االصدقاء، معترفا
  في الوقت نفسھأن آخرین كانت قلوبھم مع النظام حتى كأن سیوفھم على المظلوم.

ھي الممر الطبیعي لعون الصدیق و المواطن. و ھي المؤھلة لضمد  ))جمعیة االمل العراقیة((إن 
م، و ابتسامة الشفاه المزمومة. ً   الجرح، و بناء المھّد

  أیتھا الصدیقات، أیھا األصدقاء، –أتمنى    

  النجاح كلھ لمؤتمركم األول.

  سعدي یوسف                          

                ١٩٩٥ – ٢ – ٢٠   

  

  

  



  

  

  

  

  

  البیان الختامي

  عن اعمال المؤتمر األول التأسیسي

  لجمعیة االمل العراقیة
 ١٩٩٥شباط  ٢٦-٢٥ھولندا  - انھت جمعیة االمل العراقیة مؤتمرھا االول التأسیسي في الھاي

،بحضور مندوبین من بلدان عدیدة ،فضال عن مندوبین من فرع الجمعیة في كردسان العراق ، 
  و ممثلین عن عدد من المنظمات االنسانیة الدولیة.

و كان العدید من الشخصیات العراقیة ، و من بینھم الشاعر المعروف سعدي وسف، قد بادروا 
التي نشأت عن معاناة الشعب العراقي ، إثر الظروف القاسیة  الى تأسیس الجمعیة ، للتخفیف من

اتصاالت مع ا . و قد التف حول ھذه المبادرة عدد من المھتمین الذین اجروحرب الخلیج الثانیة
و الدولیة ، تطورت الى تأسیس فرع الجمعیة في   العدید من المنظمات االنسانیة العربیة

  لمشارع الصحیة و االجتماعیة.ان العراق، یرعى العدید من اتردسوك

حیث تلف االوضاع المأساویة  ،ي ظل ظروف انسانیة بالغة الصعوبةو یأتي انعقاد المؤتمر ف
، و التي تترافق مع تدھور خطیر في المستوى المعاشي للفرد و االسرة، عراقي بأسرهالمجتمع ال

، على خلفیة مأساویة من ةدیة و الفتاكة، خاصة سوء التغذیو االنتشار الواسع لألمراض المع
و غیر ذلك من المظاھر الناشئة عن انھیار الخدمات الصحیة و  ،التلوث و نقص االدویة

  ، مما یھدد نسیج المجتمع في صمیمھ.لیمیةاالجتماعیة و التع

ردستان ، و التقریر المالي، و مشروع القانون وو تقریر فرع ك ناقش المؤتمر التقریر العام و إذ
النظام الداخلي للجمعیة، و أجرى علیھا التعدیالت و االضافات الضروریة فقد اقر  االساسي و

من  :تحت شعار ،خطة العمل المستقبلیة و البرامج التفصیلیة التي ینبغي تنفیذھا في الفترة المقبلة
ً على الطابع االنساني االجتماعي التنموي للجمعیة ، و التوجھ لوضع  اجل خیر االنسان ، مؤكدا

و على مختلف انتماءاتھم القومیة  ،شاریعھا و خدماتھا في متناول جمیع العراقیین المتضررینم
  و الدینیة و السیاسیة.

و قد استعرض المؤتمر النتائج الكارثیة للحصار االقتصادي المفروض على الشعب العراقي . و 
اوصل المجتمع ھو یشارك الرأي في ان استمرار ھذا الحصار ألكثر من اربع سنوات ، قد 



العراقي الى حافة االنھیار في سائر مجاالت الحیاة، فضال عن مساسھ المباشر بحق االنسانفي 
  الحیاة.

و قد دعا المؤتمر الى اھمیة القیام بحملة إنقاذ انسانیة عالمیة، من اجل تأمین الغذاء و الدواء، و 
ل التطوع امام الفرق الطبیة ، و الى ضرورة فتح مجاتوزیعھ على الشعب العراقي بشكل مباشر

الدولیة للعمل في مؤسسات الصحیة العامة و الخاصة، و ال سیما في مناطق الجنوب المحرومة 
  من كل اشكال المساعدات االنسانیة.

و عبر المؤتمر عن ألمھ العمیق و قلقھ من إستمرار االقتتال في كردستان العراق لما جلبھ و 
مادي یزید من معاناة الناس ، و یعرقل الجھود االنسانیة ألعادة یجلبھ من ضحایا بشریة و دمار 

قف استخدام المؤتمر االطراف المتقاتلة في كردستان العراق الى و اعمار المنطقة. و قد ناشد
، و تجنیب المدنیین االذى و الضرر و اللجوء الى معالجة القضایا السالح و أعمال العنف

  لمي.المتنازع علیھا بروح الحوار الس

و كانت مشاركة ممثلي المنظمات االنسانیة الدولیة في المؤتمر فرصة غنیة لتبادل الخبرات و 
، و ین و تنشیط و توسیع نشاط الجمعیةالتجارب، و الى استخالص المواقف و االتجاھات لتحس

  ضبط ایقاعھ مع مجمل النشاط االنساني العالمي.

صة التي قدمتھا منظمات االغاثة الدولیة للشعب ن المؤتمر المساعدات االخویة و المخلو ثمّ 
  العراقي بشكل عام و الدعم الذي تلقتھ الجمعیة بوجھ خاص.

و في ختام اعمال المؤتمر ،تم انتخاب الھیئة االداریة و ھیئة الرقابة المالیة و االداریة 
یع المنتخبة،قبل انفضاض المؤتمر ،جر انتخاب السید نعمان منى رئیسا لھا و تم توز

 المسؤولیات بین اعضائھا وفقا لخطة العمل التي اقرھا المؤتمر.

  

  نداء الى:

 حكومة إقلیم كردستان -
 البرلمان المحلي لكردستان العراق -
 الجبھة الكردستانیة العراقیة -

  

-٢٥ھولندا، للفترة من  –المؤتمر االول التأسیسي لجمعیة االمل العراقیة، الذي انعقد في الھاي 
، یعبر عن ألمھ العمیق و قلقھ د من المنظمات االنسانیة الدولیةو بمشاركة عد ،١٩٩٥شباط  ٢٦

ً جدیدة الى معاناة شعبنا الكردي،  من استمرار االقتتال في كردستان العراق، الذي یضیف آالما
، إلعادة اعمار المنطقة و تقدیم المساعدة للسكان ھود االنسانیة المحلیة و الدولیةو یعرقل الج

  ن.المدنیی



، و فرض روح الحكمة و الحوار اف النزاع المسلح و أسالیب العنفإننا نناشدكم العمل على ایق
ر عملیة إعادة السلمي لحل القضایا المتنازع علیھا، و تأمین الظروف المدنیة السلمیة إلستمرا

  ، لخدمة اإلنسان و سالمتھ و تطوره.االعمار و التنمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمعیة االمل العراقیة 

  ١٩٩٥شباط  ٢٦- ٢٥األول التأسیسي  المؤتمر

  التقریر العام
ان اجتماعنا الیوم في اطار المؤتمر االول التأسیسي لجمعیة االمل العراقیة، بحضور مندوبي 
فرع كردستان و ممثلین عن الجالیات العراقیة في مختلف البلدان و اعضاء مكتب التنسیق ھو 

، لألتفاق على صیاغة مشتركة من خطوة ضروریة جمعیة، لما یشكلھحدث ھام في حیاة ال
و آلیة عملھا، نحو تطویر الجمعیة و نشاطاتھا، و من اجل ارساء لبرنامجھا و نظامھا الداخلي 

اصل و التفاعل بین ھیئات و، بأتجاه تطویر التلفعلیة في المسؤولیات و النشاطاتالمشاركة ا
  الجمعیة المختلفة.

المراحل االولى و تشكیل الجمعیة و تقییم مسارھا خالل الفترة بدایة ال بد من العودة الى 
  .المنصرمة لغرض استخالص المھام  التوجھات الالحقة

  :مقدمة

ً في نتائجھا السیاسیة و االقتصادیتشكل حرب الخلیج الثانیة ة و االجتماعیة على ، زلزاال مأساویا
ً.، و في ابعادھا الخطیرة على المنطقة العربشعبنا بالذات   یة عموما

المناطق، مشاعر  ي كل، من دمار و مآسي و تشرید لشعبنا فو فجرت احداث الحرب و ما تالھا
فكانت الدافع االساسي لحمالت اغاثة و  الغضب و الحزن لدى الجالیات العراقیة في الخارج،



عب نشاطات تضامنیة، قامت في العدید من بلدان العالم من اجل كسب التضامن العالمي مع الش
  العراقي.

یسعى لتوفیر المساعدات  ،كتجمع عراقي ))االمل((في ظل ھذه االحداث المأساویة انبثقت فكرة 
و عذاباتھ، و في الوقت نفسھ، یعمل ألحیاء االمل  ، للتخفیف من آالم الشعب العراقياالنسانیة

و القومیات یستفيء بظاللھا جمیع العراقیین من العرب و الكرد  في بناء حیاة آمنة وكریمة
  االخرى.

تواضعة بدأنا . و بامكانیات مء یعیشون في سوریاولدت الفكرة وسط حلقة صغیرة من االصدقا
و مع  ،عراقیین في مختلف البلدان الشتات، في اقامة الصالت مع جمیع الالعمل بحماس و جدیة

ولى في العمل، . و جعلنا كردستان محطتنا االات االنسانیة العربیة و العالمیةعدد من المنظم
ً من قبل عدد من ، و اخذوا على عاتقھم االخوة الذین استجابوا للمبادرة فكان الترحیب رائعا

  تشكیل فرع الجمعیة في كردستان، من بینھم االخوة الذین یحضرون مؤتمرنا ھذا.

رغم ، دفعنا بالمبادرة تلو االخرى لننجز نشاطات ملموسة ویة مع ادارة الفرع نھضنا بالعملو س
  محدودیاتھا و لكنھا تقدم خدمة نافعة لشعبنا في المجال الصحي و التربوي و المعیشي.

من صندوق حملة اغاثة ضحایا االخوة في برطانیا، و بالذات كما كان التجاوب نبیال من 
اء تبرعاتھم المالیة، دعما اساسیا للجمعیة و بن ذین قدموا بمؤازرتھم المعنویة و، الالحرب

 ))االمل((. فتحیة محبة و اعتزاز لكل من ساھم في تأسیس الولى على ارض الوطنقاعدتھا ا
  كتعبیر ألجمل المعاني و المشاعر االنسانیة.

تثبیت مفاھیم التطوع، و تحفیز التضامن و التكاتف بین الناس،  ،لقد آلینا على أنفسنا في نشاطنا
غییر و مكافحة ظاھرة االتكالیة و و التركیزعلى االنسان كطاقة خالقة و مبدعة للعمل و الت

  التي ابتلى بھا مجتمعنا. االرتزاق و كل اشكال التخلف و التشوه االجتماعي

بالتعاون مع االجھزة الرسمیة، و مع مختلف المؤسسات  –كما یتجلى في كردستان  –و نعمل 
و افادة الفئات  ،في عملیة اعادة البناء و التنمیةاألھلیة لتوسیع قاعدة المشاركة االجتماعیة 

.ً   المتضررة و الفقیرة أساسا

بتوجھنا و نشاطنا الغاء مسؤولیة الدولة و دور االجھزة الحكومیة في التنمیة، و  اننا ال نھدف
سؤولیتھا من ضرورة تحمل الدولة لم ، بل ننطلقتھا االجتماعیة في تطویر المجتمعوظیف

بدورھا التنموي التكاملي، الذي یستھدف  ، و قیام المؤسسات االھلیةاالنمائیة و االجتماعیة
ترسیخ اسس المجتمع المدني و مستلزماتھ في توسیع المشاركة الشعبیة على مختلف الصعد، و 

  في تقدم البلد ككل.

، و تشذیب سلبیاتھا و لى جھود كبیرة لتطویر ایجابیاتھاان تجربتنا ال تزال فتیة، و بحاجة ا
ات انطالقا من التغییرات الملموسة التي طرأت على واقع معالجة النواقص، و مواجھة التحدی

  مجتمعنا.



شاطاتھا و حدد لھا و لنت، ان ن الضروري لجمعیتناو قد استخلصنا خالل الفترة المنصرمة، ان م
  ، تأخذ في نظر االعتبار االمور التالیة:مشاریعھا، استراتیجیة

ا یبغي ، و تسعى لتعبئة كل م عامةتأكید ھویة الجمعیة، كمنظمة تلتزم بأھداف انسانیة  .١
ً عن استقطاب االسھام في تحقیق برامجھا، أو المشاركة في بعض حمالتھا ، بعیدا

 العصبیات الحزبیة او القومیة او المذھبیة.
أن صیغة نشاطھا الخدمي و التنموي ینبغي ان یلعب دورا حیویا في التأثیر على الوعي  .٢

سلوكھ، بحیث ال تقتصر مھمتھا على تقدیم االجتماعي، و على نفسیة االنسان و 
ات النفسیة و المعالجة الطبیة أو تحسین الوضع االقتصادي، دون معالجة التعقید

في مجتمعنا العراقي: قضایا المھجرین، ، التي تبدو مظاھرھا حادة السلوكیات المنحرفة
االنمائیة و  االطفال الیتامى و االرامل، التربیة بروح السالم و التسامح، المشاریع

 االنتاجیة.
مكثف، لتأھیل الكادر القیادي للجمعیة، و الكادر المتخصص بالعمل  لالعمل بشك .٣

بروح اھداف الجمعیة و  ،الیھمعمل و المھام الموكولة المیداني، ألستیعاب طبیعة ال
، النساء، و ابراز العناصر الممیزةجھا. و من االھمیة ھنا التركیز على الشباب و برنام

وضع الحوافز المعنویة و المادیة و خلق روح التنافس و المبادرة لدیھم بھدف و 
 تشجیعھم و تطویر قابلیتھم.

ة وضع دراسات میدانیة تمھیدیة لكل مشروع، قبل اقراره، ألجل تفھم الخصوصی .٤
 ، و مدى استفادة الفئات الھامشیة و الفقیرة منھ.االجتماعیة لكل منطقة او مدینة

مشاریع الجمعیة اذ یتحقق بدایة بمساعدات مادیة خارجیة، اال انھ من ان تنفیذ  .٥
موه، و مستقبل الجمعیة، اقرار سیاسة مالیة ضروري ألستمرار ادامة المشروع و نال

 تتبنى شعار االعتماد و االكتفاء الذاتي.

المنظمات المحلیة و في تحدید استراتیجیتنا، ال بد من ان نعمل على بناء العالقات و التعاون مع 
، و دة على الساحة العراقیة و خارجھا، و ان نستفید من تجاربھاالعراقیة المثیلة المتواج

  .و اخفاقاتھاانستوعب دروسا من نجاحاتھا 

اننا اذ نحرص عى تمثیل ھویتنا كعراقیین متآخیین حریصین على مصالح بلدنا عربا و كردا و 
ً في تشكیل نواتات قومیات اخرى، نعمل على تعزیز وشائج  الوحدة الوطنیة و نعتمد علیھا اساسا

لتطویر انشطة الجمعیة و ، و في تحریك المبادرات المتنوعة، و فروع الجمعیة في الخارج
  ، و قد تمكنا حقا من تحقیق نجاحات ملموسة في ھذا االتجاه.مشاریعھا

ي، و صندوق حملة اغاثة ، أن نحیي اخوتنا، في المنتدى العراقفأسمحوا لنا، بإسم المؤتمر
، و جمعیة الطلبة العراقیین في المانیا، و جمعیة التضامن مع الشعب ضحایا الحرب في بریطانیا

العراقي في بلجیكا، و لجنة اغاثة الشعب العراقي في امریكا، و كذلك الى عدد من االخوة 
  شاریعھا و انشطتھا.العراقیین، نحییھم جمیعا لجھودھم المشكورة في دعم جمعیتنا و تمویل م

، فإن انعقاد مؤتمر الفرع في كردستان كان خطوة ھامة في بناء اسس الجمعیة باالضافة الى ذلك
تعمیق العمل الجماعي  و تطویر فاعلیتھا. كما ان عقد مؤتمر الجمعیة العام سیسھم في توسیع و

  رج.، و التفاعل االیجابي بین جمھرة االعضاء في الداخل و الخااو المشترك



، فإن تقریر االخوة ممثلي الفرع ھو بین و مشاریعھا في كردستان أما عن تقییم انشطة الجمعیة 
ً بالتقریر العام. ً ملحقا   ایدیكم و یعتبر جزءا

  

  العالقات العامة للجمعیة:
لتجارب المنظمات العالمیة  ربما كانت مبادرتنا في تشكیل الجمعیة متأخرة، بعض الشيء، قیاسا

لعمل االنساني التطوعي. لذا فقد سعینا ألن یكون لنا حضورنا على النطاقین العربي في مجال ا
مع  و العالمي، بما یتیحھ ذلك من فرص االغتناء بمختلف الخبرات العالمیة، و إقامة الصالت

  ون معنا في مبادرات و مشاریع محددة.عا، و كسب تعاطفھم و تشجیعھم للتالمنظمات الدولیة

التي  ١٩٩٢ة االولى من خالل زیارة البعثة الطبیة لمدن كردستان في آب و تحققت الخطو
مثلت: النجدة الشعبیة اللبنانیة و النجدة الشعبیة الفرنسیة و اوكسفام البلجیكیة. و قد ساھمت 
البعثة مع كوادرنا الصحیة في تقدیم العون العالجي و الدوائي. و من خالل المشاعر الودیة التي 

  البعثة بعد عودتھم.حملھا اعضاء 

عبیة اللبنانیة، الذین والبد من التنویھ، الى المواقف االخویة التشجیعیة لألصدقاء في النجدة الش
، و اتاحوا لنا بدعواتھم فرص االحتاك و التعاون المتقدمة ، و ما زالوا یقدمون، خبرتھمقدموا لنا

، و مشاركتنا في اللقاء ١٩٩٣مع المنظمات الدولیة، من خالل حضور مؤتمرھم في صیف 
و  ١٩٩٤للمنظمات العربیة االھلیة غیر الحكومیة الذي عقد بدورتین في لبنان صیف االقلیمي 

ً لقمة التنمیة االجتماعیة، فتحیة  ١٩٩٥بدایة    تقدیر و إمتنان للنجدة الشعبیة اللبنانیة.تحضیرا

، و بعد اكثر من ثالثة اعوام على التأسیس، نلمس الیوم ان مسؤولیتنا في العمل قد كبرت إننا
ً، و انفتحت امامنا آفاق واعدة للتعاون الم ، في مشاریع ثمر مع عدد من المنظمات العالمیةنسبیا

ین طبیتین في اربیل و السلیمانیة، تأسیس ورشة متنوعة على الساحة الكردستانیة: فتح عیادت
نفیذ بناء الخیاطة لتأھیل و تشغیل النساء من العوائل العربیة المھجرة في شقالوة، و قید الت

  ، و انشاء مستوصف بیطري جوال في منطقة كالر و كفري.مدرسة ثانویة في جومان

ائنا في النجدة الشعبیة ان، ألصدقفأسمحوا لنا، بإسم المؤتمر، بتوجیھ عبارات الشكر و العرف
، و منظمة "وادي" االلمانیة و منظمة جسور لمساعدة االطفال االلمانیة، و اللجنة الفرنسیة

في ، لمواقفھم التضامنیة و مساھمتھم الكریمة اجل التضامن العالمي الدیمقراطي الیونانیة من
ة و ترسیخ الثقة، و تطویر عملنا تمویل المشاریع المذكورة. اننا حریصون على دیمومة العالق

  المشترك معھم، و تعزیز التعاون مع غیرھم من المنظمات العالمیة.

الصالت ، دعوة عدد  قو قد أرتأینا في مكتب التنسیق، من اجل تعمیم الخبرة و التعاون و توثی
ن من المنظمات الصدیقة لحضور مؤتمر الجمعیة االول. فتحیة شكر لمندوبي المنظمات الذی

  یساھمون معنا في المؤتمر.

، التي التحضیر لقمة التنمیة االجتماعیةكما البد من االشارة الى ان حضورنا الفعالیة العربیة في 
، قد اتاح لنا الفرصة لنسج العالقة مع عدد من المنظمات تعقد في كوبنھاكن في آذار القادمس



لمشتركة تجاه المواضیع المطروحة ، و صیاغة المواقف اھلیة في المشرق و المغرب العربياال
القیناه في اقرار مشروع التوصیة، و  في جدول اعمال القمة. اضافة الى التأیید الحار الذي

، و مؤتمر قمة التنمیة االجتماعیة ، التي قدمنا وفدنا لمطالبة االمم المتحدةتوقیعھم على المذكرة
  ساسي من سیاسة العقوبات الدولیة.لرفع الحصار االقتصادي عن الشعب العراقي المتضرر اال

لمنظمة النرویجیة لمساعدة و مؤخرا اتیحت لنا فرصة لزیارة النرویج، بناء على دعوة من ا
، لحضور الندوة  العالمیة المتخصصة ضد العنف ضد النساء في اطار التحضیرات الشعوب

  القادم.العالمیة الجاریة لمؤتمر النساء العالمي الذي سیعقد في بكین الصیف 

و ھنا ایضا و في مجال العالقات العامة، نرى من االھمیة، ان یبلور المؤتمر تصورات واضحة 
، لتطویر نشاط الجمعیة على النطاقین العربي و العالمي و تنظیمھ حسب التوجھات الرئیسیة 

  للجمعیة و خطة عملھا المستقبلیة. و ذلك یتطلب:

الدولیة، على اساس التضامن المتبادلو و توثیق  توسیع العالقات مع التجمعات العربیة و .١
التعاون معھا في دعم انشطتناو مشاریعنا، مما یتیح للجمعیة امكانات افضل للنجاح و 

 النماء
المشاركة في اللقاءات االقلیمیة العربیة، و السعي لتعزیز العمل المشترك في اطار دائم  .٢

ة العربیة، بإتجاه خلق صیغ تضامن للتنسیق یضم اوسع عدد ممكن من المنظمات االھلی
 فعلي في قضایا التنمیة االجتماعیة.

، نحو كسب التأیید تفعیل صیغ مشاركتنا الدولیة، بالمساھمة في تجمع عالمي محدد .٣
 لقضایانا الوطنیة.

 الصالت مع الجالیات العراقیة و اسھام مراكز الجمعیة في الخارج، في توثیق .٤
ن. و استثماء االمكانیات ، و تفعیل التصاقھا بالوطیةمؤسساتھا االجتماعیة و الثقاف

، و لى الرأي العام المحلي في كل بلد، للتأثیر عالمتاحة، و خصوصا وسائل االعالم
 ، من اجل تحقیق برامج ملموسة لمساعدة شعبنا.تمتین الصلة مع التجمعات الشعبیة

و العمل المشترك، یعتمد على و في ھذا المجال الحیوي، نود التأكید على ان تطویر الصالت 
، و ھي مصداقیتنا في العمل و النشاط، و الثقة التي تنعكس لدى االطراف قضیة اساسیة

  االخرى، في مدى نجاح المشاریع التي نرسمھا و ننفذھا.

  مالمح الوضع في العراق
ً للعیان، ان استمرار الحصار االقتصادي الدولي  من اربع على العراق، ألكثر لقد اصبح واضحا

  ، قد تحول عملیا الى عقوبة للشعب.سنوات

أن االوضاع المأساویة التي تلف المجتمع العراقي بأسره ، قد وصلت بھ الى حد االنھیار في 
سائر مجاالت الحیاة. و یصف الناس الحالة بأنھا جحیم حقیقي. و معایشة اربع سنوات في ظل 

ذة، جعلت من شعبنا ذلیال و مھانا، و مریضا و الحصار االقتصادي و االوضاع االستثنائیة الشا
جائعا، و االحباط و الیأس و الحزن یلف نفوس الناس، اذ ال یبدو امامھم اي افق للتغییر و 

  الخالص.



فالمستوى المعاشي للفرد و االسرة قد تدھور بشكل مریع: الغالء الفاحش یتصاعد، و یتالزم مع 
مع تخفیض دینار للدوالر الواحد،  ٨٠٠مة صرفھ التدني الدینار العراقي الذي تجاوزت قی

، و االنتشار المروع تموینیة الى نصف المواد االساسیة، و تدني الخدمات الصحیةالحصة ال
، بحیث اصبح الحصول على الدواء و انتشار التلوث  ألمراض فقدان المناعة بسبب سوء التغذیة

التي طرأت علیھ ال یتجاوز اال بضعة  مشكلة كبرى. و بات الدخل الشھري مع كل الزیادات
دوالرات، ھي دون الحاجة بكثیر، مما یضطر العوائل الى بیع مدخراتھا من الحلي و التحف و 
االثاث، و منھم من نزع ابواب و شبابیك بیتھ لبیعھا. و في الفترة االخیرة شملت عملیات البیع، 

البیتیة الیومیة البسیطة، كل ذلك من  و المستلزمات الحصص التموینیة و المواد االستھالكیة
  .اجل البقاء

و اتسعت شریحة الفقراء في المجتمع، لتطال ذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة، و حتى 
العوائل التقلیدیة الغنیة بدأت تعاني من وطأة التضخم. ناھیك عن فقدان االمن و انتشار اعمال 

  السوداء و القمار و الفساد و الدعارة.النھب و السلب و القتل، و تفشي السوق 

و تبدو صورة العراقي الذلیل و المھان و المریض و الجائع صارخة: في ارتفاع نسبة الوفیات 
بالمائة بعده، و في ظھور امراض عند  ٢٢,٧بالمائة قبل الحصار الى  ٤,٢عند االطفال من 

ل من الشباب عاش الحرب في االطفال كانت قد اختفت، سببھا سوء التغذیة. و في نشوء جی
.ً ً و جسدیا ً و معنویا ً نفسیا و في نمو جیل  جبھات مختلفة لسنوات طویلة، و خرج منھا محطما

من االطفال یفتقد الى الرعایة االسریة و التربویة و الصحیة الطبیعیة، حیث تزداد نسبة 
ماعي اكثر من اي فئة المتسولین و المشردین بینھم، و ارواحھم الغضة معرضة لألنحراف االجت

حلمھن اجتماعیة اخرى. و في وجود عشرات االالف من االرامل و الشابات، االتي فقدن 
المشروع في بناء حیاة آمنة و مستقرة لھن و لعوائلھن، بل و یتحملن اعباء ھي فوق طاقة 

لھن. و البشر، في مواجھة ھذا الوضع الالأنساني، في سبیل استمرار العیش و الحفاظ على عوائ
كذلك في ھجرة اعداد ھائلة من شعبنا الى الخارج، و بینھم اعداد كبیرة من ذوي العقول العلمیة 

  و الكفاءات الفنیة العالیة، اذ یتحولون الى ایٍد عاملة رخیصة، ال ضمان لھم في لعیش الكریم.

شعبنا؟ ھذه  ما العمل؟ و ما ھو دورنا؟ و كیف یمكننا ان نمد ید العون و المساعدة ألھلنا و
جمیعا. ھذا الوضع الخطیر یستدعي تكاتف جھود كبیرة لأللتفاف حول حملة االسئلة تلح علینا 

ھذه  انقاذ انسانیةعالمیة لشعبنا. و نرى ان انعقاد مؤتمر الجمعیة ھو الفرصة الثمینة لمعالجة
العالمیة و  االسئلة، و التداول في كیفیة توحید المساعي العراقیة في الخارج مع المنظمات

لتأمین الغذاء و الدواء لشعبنا. كما  و اعالمیة. المجتمع الدولي، في مبادرات انسانیة عاجلة،
، ومات المتحكمة بالقرارات الدولیةیجب الضغط على النظام نفسھ، و على االمم المتحدة و الحك

ت الدولیة و توزیعھا ألفساح المجال للمنظمات الالحكومیة، العراقیة و العالمیة الیصال المساعدا
الفرق  ماما بشكل مباشر، على المؤسسات الصحیة و المواطنیین، و كذلك فتح مجال التطوع

الطبیة الدولیة للعمل في المؤسسات الصحیة العامة و الخاصة، و التأكید على ضرور رفع 
  الحصار االقتصادي عن شعبنا عاجال.

ظمة انسانیة، نطمح ان تتغلغل مفاھیمھا و ذلك ھو التحدي الكبیر الذي یواجھنا الیوم كمن
  مشاریعھا في كل المدن العراقیة.



و نتوقف الیوم ایضا، امام الوضع في كردستان، لنعبر عن قلقنا العمیق و االسى الكبیر الذي 
مؤسف طیلة االشھر الماضیة، و ما جلبھ و یجلبھ، من یساورنا، على اثر اندالع االقتتال ال

  مادي لشعبنا في كردستان. ضحایا بشریة و دمار

و انعكس تأثیر ھذه االحداث المؤلمة في اضعاف وتیرة نشاطات جمعیتنا و في تأخیر تنفیذ 
  مشاریعھا، ناھیك عن فتور حماس المنظمات الصدیقة في مواصلة الدعم ألقلیم كردستان.

لسلمي بین من على ھذا المنبر نحي جمیع المبادرات، ألیقاف القتال و تغلیب روح الحوار ا
مختلف القوى في المنطقة، حفاظا على وجود شعبنا و صیانة لمصالحھ و منجزاتھ، بما یؤمن 

  لجمعیتنا و للمنظمات االنسانیة المحلیة و العالمیة، ممارسة نشاطھا في تقدیم العون لشعبنا.

  وضع الجمعیة الداخلي:
تولى شاعرنا التنسیق)، و  نھض بمبادرة التأسیس بضعة افراد فقط شكلوا فیما بینھم (مكتب

، دمشق، ألسباب . و تم اعتبار مكان مكتب التنسیقالعزیز سعدي یوسف مھمة رئاسة الجمعیة
  تتعلق بموقعھا القریب من الوطن و امكانیات االتصال مع الخارج.

لین، و نقص الخبرة في ھذا المجال، و ضعف كانت بدایة العمل بطیئة، بسبب قلة عدد العام
القانون االساسي و النظام الداخلي، و ترتیب . و مع ذلك انجزنا وضع مسودة التحركامكانیات 

المسائل الفنیة، مثل تصمیم الشعار و فتح صندوق برید و حساب في البنك و تھیئة القرطاسیة 
، و بعض من االخوة العراقیین في الخارج الالزمة. و قمنا بتعمیم رسائل و نداءات الى العدید

ً لتأسیس وجود للجمعیة في كردستان ، ج لدولیة و وسائل االعالم. و بذلناالمنظمات ا ً خاصا ھدا
، الذین عملوا على استحصال اجازة لفرع الجمعیة من ث نجحنا في اجتذاب عدد من االخوةحی

  .١٩٩٢-٦-٢٣الجھات المختصة بتاریخ 

اثر اعتذار رئیس ، طرأ تغیر كبیر في قوام مكتب التنسیق، على ل العامین الماضیینو خال
، ألسباب شخصیة تتعلق بانشغاالتھم و التزاماتھم تجاه لجمعیة و اربعة آخرین من مھماتھما

امور اخرى. فبإسم المؤتمر نوجھ الى ھؤالء جمیعا، تحیة الود و الوفاء، لمبادرتھم السامیة في 
متمنین لھم ، و ازدھارھا غرس الشتلة، و مساعیھم الحریصة على رعایة الجمعیة و نمائھا

  المزید من النجاحات في نشاطاتھم و عملھم.

ھم التزاماتھم الشخصیة االخرى. كنا نواجھ لبقى في مكتب التنسیق ثالثة اعضاء متطوعین 
لتي تتطلب منا دائما ضغط الوقت. و خاص مع تشعب نشاط الجمعیة، و توسع مسؤولیتھا ا

اعة و ترجمة و تصویر و ارسال البرید و (طب ، بما في ذلك االمور الفنیةانجازھا بتفاصیلھا
تأمین مستلزمات فرع الجمعیة في كردستان العراق من المواد الطبیة و العالجیة، و كل ما 

  یخص مشاریع الجمعیة...الخ).

جمعیة ، و نستعین ال یوجد لدینا مكتب خاص، بل نستعین ببیوتنا و اماكن عملنا لننجز اعمال ال
ا بتقدیم الكثیر من الخدمات المجانیة لنشاطاتنا. و في ھذه المناسبة، ساھمو، الذین كذلك باصدقائنا

ودھم الكبیرة، التي بدونھا لم یكن ھنعبر لھم عن عمیق االمتنان و الشكر، لمساعدتھم القیمة، وج
ً للجمعیة ان تحیا و تتطور بھذه السرعة.   ممكنا



االعالم، اذ لم ویة، و خاصة نعاني في نشاطاتنا من خلل و نقص، في بعض المجاالت الحی
 ً ، من اصدار مطبوع خاص بالجمعیة، و اعداد شریطي فدیو، یصور االول نتمكن إال مؤخرا

نشاط الجمعیة، و یصور الثاني معاناة شعبنا الكردي. و من ھنا یجب العمل على، اعادة تنظیم 
ً  ث لم یعد ممكنااالمور االداریة و الفنیة للجمعیة، باالعتماد على القدرات االتیة، حی و سلیما

  االستمرار على المنوال السابق.

منذ بدایة التأسیس، كنا نناقش اھمیة عقد المؤتمر العام للجمعیة. و نضجت الفكرة مع توسع 
الجمعیة في  الجمعیة و تنامي امكانیاتھا و افاق عملھا. كما وجدنا من الضروري ان یعقد فرع

ً، فحددنا عام    ألنجاز ھاتین الخطوتین. ١٩٩٤كردستان مؤتمره ایضا

ً في تلك  د المؤتمر االول في ایلول الماضي، و لحسن الحظ كان،و بنجاح كبیر عق القتال متوقفا
، ھو الوحید بین المنظمات االنسانیة المحلیة في نبغي االشارة الى ان فرع جمعیتناالفترة. و ت

طة عملھ، و انتخب الھیئة كردستان و الذي قام بعقد مؤتمره و صادق على برنامجھ و خ
  االداریة للفرع.

، ھو امر في نا، اال اننا وجدنا ان تحقیق ذلككان بودنا ان ینعقد المؤتمر العام للجمعیة في وطن
غایة الصعوبة، و لیست لدینا القابلیات و االمكانیات لحل المصاعب و التعقیدات الناشئة عن 

  الوطن. التوزع الجغرافي الواسع لصالتنا و بعدھا عن

نا ، و دعموا طلبرنسیة بإستضافة المؤتمر في باریسو رحب اصدقاؤنا في النجدة الشعبیة الف
تغییر زمن و مكان انعقاد . و لكن لظروف فنیة قاھرة جرى امام الجھات الفرنسیة الرسمیة

  .المؤتمر

ً التم شملنا، و بدأنا نتعرف بعضنا على البعض عن قرب، تجمعنا مسؤولیة م شتركة، و اخیرا
. امامنا الكثیر من المھام ألنجازھا الیوم و مستقبال. و كلنا ثقة ان عقد لتحقیق غایة انسانیة نبیلة

، ھو مستقبلھا. فلیكن رائدنا في العملمؤتمرنا ھذا سیفتتح مرحلة جدیدة في حیاة الجمعیة و 
شعبنا المعذب، و  ، في اطار العمل االنساني لخدمةسع الجھود الخیرة، للمشاركة معناتعبئة او

  من اجل خیر االنسان.

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  جمعیة االمل العراقیة

  ١٩٩٥شباط  ٢٦-٢٥المؤتمر األول التأسیسي 

  ردستانوتقریر فرع ك
بعد توفیر المنطقة اآلمنة في كوردستان، و فرض حصارین على المنطقة، و تدھور الوضع 

مقارت لھا في المنطقة، و كذلك تأسست المعیشي للمواطنیین، فتحت المنظمات االنسانیة 
منظمات و جمعیات أنسانیة محلیة، لتساھم في تقدیم المساعدات و الخدمات ألبناء المنطقة، و 
منھا جمعیة االمل (ھیوا) العراقیة، و الذي كان من اھدافھا تقدیم مشاریع خدمیة انسانیة مستمرة 

  في كل لمجاالت.

لو على استقطاب بعض الوجوه االجتماعیة، تم تشكیل و بمبادرة من عدد من االشخاص، عم
) و تزامن ٩٢الھیئة االداریة للجمعیة، التي عقدت اجتماعھا االول في اربیل (تشرین االول 

) و ٩٣معھا تنفیذ المشاریع الصحیة، و منھا فتح عیادتین طبیتین شعبیتین في اربیل (نیسان
م الخدمات الطبیة للفقراء و ذوي الدخل المحدود و )، في مناطق شعبیة لتقدی٩٤السلیمانیة (ایار 

  الكسبة، و الذین ھم بحاجة ماسة لھذه الخدمات، و بأجور رمزیة.

في البدایة كانت العیادة متواضعة، و واجھنا مصاعب عدیدة، مثل ازدیاد عدد المرضى بشكل لم 
اون االطباء و الكوادر نتوقعھ، و قلة االدویة و المستلزمات الطبیة و خاصة المختبریة. و بتع

الصحیة في تقدیم خدمات ممیزة للعیادتین، و بمساعدة المنظمات االجنبیة العاملة على الساحة 
الكوردستانیة و خارجھا، جرى تالفي بعض النواقص من االدویة و االجھزة الطبیة، فأصبحت 

  العیادتان تغطیان عموم مدینتي اربیل والسلیمانیة.

بالعیادة، یستھدف اشراك العاملین فیھا في ادارة العمل و تطویره، و  تم وضع نظام عمل خاص
یعتمد على مبدأ تأمین االكتفاء الذاتي، من اجل ضمان دیمومة العمل و توسیعھ، و ذك بتغطیة 

الشھریة، كاالیجار و الصیانة ، و شراء المستلزمات الطببیة ، و دفع رواتب و المصاریف 



عدا الصیدلیة، التي لھا نظام عمل خاص بھا، یستند على اساس بیع مكافأت العاملین فیھا. ما 
% اقل من اسعار الصیدلیات االھلیة. و لھذا السبب تعاني ٥٠االدویة المشتراة من قبلنا بنسبة 

  الصیدلیة من عجز متواصل.

طموحنا لن یتوقف عن ھذا الحد من النجاح، و سنواصل جھودنا في ان تتحول العیادتان الى 
طبي متكامل، و ان تساھما مساھمة فعالة في تقدیم الخدمات الصحیة ألبناء المنطقة كافة،  مجمع

و ذلك بتوفیر االجھزة الالزمة، ألجراء الفحوصات الطبیة االختصاصیة، مثل اجھزة المختبر و 
طب االسنان و مستلزمات مستوصف سیار للقیام بحمالت وقائیة و عالجیة في المناطق الریفیة 

  طة بالمدینتین، و القیام بدورات التوعیة و االرشاد و التثقیف الصحي.المحی

و منھا  لم تقتصر مشاریعنا على المشاریع الصحیة فقط، و انما امتدت لتشمل المشاریع الخدمیة،
نائیة من ، بناء على مقترح من اعضاء دھوك، لتعمل في مناطق توفیر مطحنة حبوب متنقلة
المدینة و بعد  ، انقطاع التیار الكھربائي عناخذین بنظر االعتبارالمدینة و باسعار مخفضة، 

  ، و صعوبة المواصالت.المجمعات السكنیة

، باجتھاد شخصي من و استبدالھا بمجرشتین صغیرتینبعد فترة من عمل المطحنة تم بیعھا 
نجاح . و كنا نأمل ان یضاھي و موافقة الھیئة االداریة للفرع اعضء مكتب دھوك، و دون علم

الغرض المطلوب، و ذلك ھذا المشروع نجاح العیادتین و لكن لألسف فشل المشروع في تحقیق 
  ، و سوء تصرف ادارة المشروع نفسھ.ة خبرة العاملین و المشرفین علیھلقل

شحة الكتب و المستلزمات توجھنا لدراسة الوضع التعلیمي في اقلیم كوردستان، الذي یعاني من 
بمساعدة منظمة (وادي) االلمانیة، بطبع كتاب اللغة االنكلیزیة للصف السادس ، فقمنا و الدراسیة

  ) نسخة قدمناھا لوزارة التعلیم في االقلیم.٣٥٠٠االعدادي (

، للعوائل روع معمل الخیاطة في قضاء شقالوةو بأقتراح من منظمة (وادي) ایضا، تم تنفیذ مش
الحیاة االقتصادیة و االجتماعیة، و تم توفیر و العربیة المھجرة، لمساعدتھم على االندماج في 

تجھیز المعمل بالمستلزمات لبدء العمل، و لكن بسبب الظروف المتردیة و االقتتال الدائر في 
المنطقة، و فقدان الجانب االمني، تم تجمید المشروع لحین ھدوء الوضع. و نطمح الى تطویر 

  مال الیدویة الشعبیة.المشروع لتعلیم النساء الخیاطة الى جانب االع

، و ھي من اھم الثروات الموجودة في كوردستان تم تنفیذ مشروع اھتماما بالثروة الحیوانیة
مستوصف بیطري متجول، لخدمة القرى البعیدة التي عمرت مؤخرا في منطقة كرمیان في 

ریة. و ق ١٠٠كركوك، و ذلك بتوفیر اللقاحات للوقایة واالدویة العالجیة للحیوانات، لحوال 
اللجنة الیونانیة للتضامن الدیمقراطي العالمي دعما ھاما لتنفیذ المشروع، و سیبدأ العمل  قدمت

بھ خالل موسم الربیع القادم. و نأمل ان ننفذ مثل ھذا المشروع في محافظتي اربیل و 
في تنمیة  ، و اھمیتھمات و اللقاحات الطبیة الحیوانیةالسلیمانیة، و ذلك إلفتقار المنطقة للمستلز

  المنطقة، و رفع المستوى المعاشي لسكان الریف.

) صفا ١٢مدرسة ثانویة ذات ( ، تم تبني مشروع بناء و تأثیثو مشاركة منا في اعمار االقلیم
. و تم تشكیل لجنة عاون مع النجدة الشعبیة الفرنسیةفي قضاء جومان في محافظة اربیل، بالت



نفیذ المشروع. و سنباشر عملیة البناء في اوائل الربیع ھندسیة من اعضاء الجمعیة تشرف على ت
  القادم.

و قد اولینا اھتمامنا للناحیة الثقافیة، فقمنا بفتح دورات لتعلیم اللغات االجنبیة، و معرض لرسوم 
االطفال، و دورة لتعلیم الكومبیوتر، في مدینة السلیمانیة، و یتحول الى مركز ثقافي لتنشیط 

  و رفع المستوى الثقافي للشباب.الحركة الثقافیة، 

، و مع االسف، االقتتال االخوي في كوردستان، الذي اثر سلبا على الوضع نشھد ھذه االیام
. و منذ ات االنسانیة العاملة في المنطقة، و من ضمنھا جمعیتنااالمني، و على نشاط المنظم

، على محاور االطراف اعیةنسانیة و النقابیة و االجتمالبدایة عملنا سویة مع المنظمات اال
  المتقاتلة، و دعینا الى وقف القتال.

، و افتقارنا للخبرة رغة للعمل، ھي قلة الكوادر االختصاصیة المتفاھم الثغرات التي تواجھ عملنا
. و بسبب الظروف الصعبة التي تمر بھا المنطقة، و تدھور الوضع االقتصادي و في ھذا المجال

نیین، و ھجرة الكوادر العلمیة الى الخارج، االمر الذي ادى الى المعاشي و النفسي للمواط
انخفاض وتیرة االندفاع نحو العمل التطوعي و الخیري في جمعیتنا، و نعاني كذلك من مشاكل 
غیر قلیلة من ناحیة المواصالت و االتصاالت الداخلیة و الخارجیة، و عدم توفر بعض االجھزة 

  .المكتبیة الضروریة لسیر العمل

ل للفرع، الذي شكل تظاھرة أما من الناحیة االداریة و اتنظیمیة، فقد تمكننا من عقد المؤتمر االو
عضوا من  ٧٠، حیث شارك فیھ لجمعیة انسانیة ینعقد في المنطقة، كونھ اول مؤتمر حضاریة

رات و كل محافظات كوردستان. و قد استغرق المؤتمر یومین خرج بنتائج جیدة متخذا قرا
اعضاء للھیئة  ٩، و في جو تسوده الدیمقراطیة تم انتخاب ت رفعت للمؤتمر العامتوصیا

  اعضاء لھیئة الرقابة المالیة. ٣االداریة و 

عضو ، من  ١٢٠تجاوز عدد االعضاء اكثر من  النتماء للجمعیة و بنسبة عالیة، إذیزداد ا
نانیین و المثقفین و الكسبة، و و الفاالطباء و المھندسین و خریجي الكلیات االنسانیة و العلمیة 

، فإنما یدل على مدى قرب الجمعیة من المجتمع بكل طبقاتھ و شرائحھ و ھذا إن دل على شيء
، حیث تمكنا من كسب بعض الشباب الواعین و اشراكھم لذي نعتبره ركنا من اركان نجاحناا

  بالفعالیات و النشاطات طوعیا رغم الظروف المعاشیة الصعبة.

ة في كوردستان و الجمعیة عالقات واسعة و جیدة مع المنظمات المحلیة و العالمیلدى فرع 
، و لندوات التي تقیمھا ھذه المنظمات، و نشارك في االجتماعات الدوریة و االدوائر الرسمیة

. ت الصحیة و التربویة و الثقافیةنسعى دوما ان یكون لجمعیتنا دورا متمیزا خاصة في المجاال
ال ان نقدم شكرنا الجزیل للمنظمات التي ساعدتنا في النھوض بمشاریعنا، و منھا : او ال یسعنا 

تركي و الیونسیف و الصلیب االحمر السویدي و الھالل االحمر العراقي و الھالل االحمر ال
  .االطباء االكراد في سوریا

، في الوقت نفسھ یسي للجمعیة، نأملإننا إذ نقدم صورة شاملة لنشاط الفرع للمؤتمر االول التأس
ان یخرج المؤتمر بقرارات و توصیات تساعد على تطویر نشاط الفرع في كوردستان في الفترة 

  ، في الوقت الحاظر، في عمل جمعیتنا ككل.بلة الذي یشكل میدانا اساسیاالمق


