
ìÉ````````éædGh AÉ```````````£`©dG ø```````e É``````````eÉ``Y 26

Al-Muntada
www.iraqiassociation.org

»bGô©dG ióàæŸG øY Qó°üJ ájQhO áØ«ë°U Issue No. 109 June 2013العدد 109 حزيران (يونيو) 2013

Iraqi Association, Office C, Norland Hse, 9 Queensdale Crescent, London W11 4TL Tel: 02070232650 Fax: 02035130098, Company No. 4684099, Charity No. 1101109 email: info@iraqiassociation.org

عنوان المنتدى العراقي
(Shepherds Bush – شبرسبوش) 

 Office C, Norland House,
 9 Queensdale Crescent,

London W11 4TL
تلفون:  2650 023 0207
الفاكس: 0098 513 0203

بريطانيا جتري تغييرات جديدة على إعانات الضمان اإلجتماعي
التغييــرات  بــدأ ت مؤخــرا  اإلصالحــات و 
علــى نظام الضمــان اإلجتماعــي البريطاني، إذ 
شــرعت احلكومة البريطانيــة بتطبيقها بصورة 
 Tameside جتريبية  كخطة رائــدة في منطقة
شــمال إنكلترا إضافــة الى 4 بلديــات في لندن 
 Bromley و   Croydon) بلديــات  وهــي 
بقيــة  ولتشــمل   (Haringey و   Enfield و 
البلديات ومناطق بريطانيا األخرى تدريجيًا من 

شهر تشرين األول / اكتوبر القادم.
التغييــرات تشــمل معظم املعونــات احلالية، 
ليحــل محلهــا نظــام معونــات جديــد. وادنــاه  

ملخص ألهم التغييرات التي ستحدث.

(Universal Credit - UC) اإلعانة الشاملة
اإلعانة الشاملة (UC) تدفع كمعونة واحدة 
لكل شــخص في سن العمل، ولتحل محل معظم 

املعونات احلالية ومنها:
.(JSA) معونة الباحث عن عمل بدل  •

.(ESA)  معونة غير القادرين عن العمل  •
.(Income Support) معونة الدخل  •
.(Housing Benefit) معونة السكن  •

•  منفعة العمل الضريبية
.(Working Tax Credit)       

• منفعة الطفل الضريبية
.(Child Tax Credit)       

وإذا كنت تســتلم أي من املعونــات املذكورة، 
 (UC) فســتنقل الــى نظــام اإلعانــة الشــاملة

بحلول عام 2017.

(DLA) معونة اإلعاقة
 DLA-) اإلعاقــة  معونــة  ستســتبدل 

 (Disability Living Allowance
 Personal) الشــخصي  اإلســتقالل  مبعونــة 
 ،(Independent Payment – PIP
وتدفــع الـ (PIP) لــك إذا كنت مريضــا جدا أو 
تعاني من إعاقة  أوصعوبة في تأدية الواجبات 
احلياتية / املعيشــية اليومية و إلى األشــخاص 
الذيــن تتراوح أعمارهــم  بــني 16 و 64. أن كنت 
حتصــل على معونة الـــ DLA حاليًا، فلن تنقل 
الى معونة اإلستقالل الشخصي(PIP ) تلقائيا 

وإمنا عليك تقدمي معاملة جديدة.

(Council Tax) ضريبة البلدية
كانت تدفــع إعانة ضريبة البلدية وفق صيغة 
وطنيــة أينما كنت تعيــش. ولكن منذ نيســان/

ابريل 2013، أنيطت مســؤولية اعانــة الضريبة  
بالسلطات احمللية (البلدية) مباشرة. 

والكثيــر مــن البلديات ســتخفض املعونة أي 
أن املواطن الــذي كان يحصل على معونة تغطي 
كل مقدار الضريبة ســتقع عليه تغطية نسبة من 
دخله الشــخصي، ويســتثني القرار املتقاعدين 

من هذا اخلصم في املعونة.

ملاذا ندعم مشروع 
الطفل  العراقي؟

يحتفل العراق في االول من حزيران (يونيو) 
من كل عام بيوم الطفـل، ومير هذه اليوم كغيره 
مـن االيـام ، اذ لـم يتغيـر مـن اوضـاع الطفولة 
العراقية شـيئا. فيوما بعد يوم تزداد معاناتهم، 
وتسـتمر احلياة البائسة ملاليني منهم، إذ كشفت 
احصائيـات االمم املتحدة والدراسـات العراقية 
الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
عن حالـة االطفال وجـود اكثر من مليـون وربع 
املليون  طفل يتيم، ويعاني اآلالف من االصابات 
واالمـراض املزمنـة والوفيـات املبكـرة، ويزداد 
تسربهم من املدارس وتشغيلهم في اعمال خطرة 
وبأجـور منخفضة، رغم معرفـة اجلميع، ان هذا 
االمر يشـكل خطرا على املصلحة الوطنية وهدرا 
واضـح فـي طاقـات املسـتقبل، وخرقـا واضحًا 
للمواثيـق الدوليـة فـي حماية االطفـال جراء ما 
يتعرضـون له من مخاطـر تنعكس على وضعهم 

النفسي والسلوكي  والعقلي أيضا.
ان تبني املنتدى العراقي ملشـروع دعم  الطفل 
العراقي وايجاد املنافذ لدعمه وايصال التبرعات 
اخملتلفة الى مشـاريع انسانية في داخل الوطن، 
يأتـي من  حرصه على دعـم الطفولة في العراق، 
وهو يأمل ان تتسـع رقعة املسـاهمني في رفد هذا 
املشـروع كجزء من واجبنا ملـا يالقيه اطفالنا من 
معاناة سببها الرئيسي ضعف اهتمام السلطات 
املسـؤولة بهـذه  الشـريحة الواسـعة التي تقدر  

اليوم بأكثر من 15 مليون طفل.
اننـا كأحد ممثلـي اجلاليـة العراقيـة ال ميكن 
ان نقـف مكتوفي االيدي ونحن نرى هذا املشـهد 
املأسـوي  الجيـال املسـتقبل وهـي تـرزح بـني 
سـندان االهمـال  ومطرقـة احلالـة االجتماعيـة 

الصعبة التي يعيشونها.
اننـا نتوجـه الـى جاليتنـا العزيـزة للقيـام 
باملبـادرات لدعم صندوق طفـل العراق، ووضع 
املسـألة نصـب اعينهم فـي التحرك في الوسـط 
الناشـطات  احـدى  قامـت  مثلمـا  البريطانـي، 
النسوية في اسـتغالل ماراثون الدراجات جلمع 

التبرعات ألطفال العراق.
انهـا مهمة اجلميـع ، فال ميكن ان نسـكت على 
سـرقة الطفولة مـن اطفالنا فهم ورود املسـتقبل 

وبناته القادمني.

«إسالم فوبيا» تالحق اجلالية العربية في بريطانيا
تصاعـد حمـالت  اليمني املتطرف ضـد املهاجرين امللونني 
بعد مقتـل اجلندي البريطانـي في منطقـة ووليتش جنوب 

لندن على ايدي اثنني من املتطرفني االسالميني. 
اذ اخـذ  انصـار رابطـة الدفـاع االجنليزية ، بعـد حادث 
اغتيـال اجلنـدي  يـرددون  شـعــــارات عنصرية واضحة 
، غيـر أن الشـرطة حتركت بسـرعة لفــــض هـذا التجمهر 
والتحذيـر من  مخاطره. ورافق ذلك هجوم على مؤسسـات 
تواصـل  الفاشـية    القـوى  واخـذت  ومسـاجد،  اسـالمية 
التحريـض  مـن خـالل مواقـع االتصـال االجتماعـي ضـد 
املهاجريـن مـن اجـل طردهـم ، وكانـت منظمـات عنصريـة 
مثـل تلك التـي يتزعمها نيـك جريفني زعيم احلـزب القومي 
البريطاني (الفاشـي) وجهت العداء للمسـلمني على اساس 
عنصـري مما ادى إلى قيام الشـرطة بالقبـض على جريفني 
وتقدميه للمحاكمة بشـأن التحريض العنصري الذي يقوم 

به.
وعلـى صعيـد اخـر فـأن القـوى املتطرفة االسـالمية  في 
اعمالها االجرامية تعطي الفرصة لليمني املتطرف للتحريض 
ضد ابناء اجلالية العربية واالسـالمية ، رغم انهم قلة قليلة 
وال ميثلون االكثرية الواسـعة من اجلالية  العربية واملسلمة 
التعدديـة  فـي  ولهـم  البريطانـي،  اجملتمـع  فـي  املندمجـة 
والدميقراطيـة فـي هذا البـالد ضمان ملصاحلهم  ومسـتقبل 

اوالدهم.
ان موجـة العنف ضد ابنـاء  اجلالية العربيـة والعراقية 
البريطانيـة مسـؤولية  غيـر مبـررة، وتتحمـل السـلطات 
حمايتهـم كما فعلت  احلكومـة العمالية السـابقة اثر حادث 

مـن  ايضـا  حمتهـم  والتـي   ،  2005 عـام  لنـدن  تفجيـرات 
التصرفات العنصرية سواء بالفعل أو اللفظ.

 كما نتمنـى على جاليتنـا العراقية أخـذ احليطة واحلذر 
من العنصريـني وجتنب الصدام معهم واالتصال بالشـرطة 
أو االدارات احملليـة أو املنتـدى العراقـي فـي حالة التعرض 
ألي إنتهاك عنصري،  وفي الوقت نفسـه فضح كل اسـاليب 
املتطرفـني الـذي يواصلـون اجلرميـة سـواء داخـل وطننا 
العزيـز او فـي اخلـارج.  وتذكـر بعـض املصـادر الصحفية 
ان السـلفية اجلهاديـة  نقلت نشـاطها إلـى بريطانيا بهدف 
تخريـب واضح يطلقون عليه اسـم « اجلهاد » فاالرهاب كما 

نعرف الوطن له.

غادرتنـا بعـد معانـاة طويلـة من 
مـرض عضال السـيدة نـوال صادق 
عبدالكـرمي الـورد، زوجـة الدكتـور 
قاسـم اخلفاف ، وذلك يـوم الثالثاء 
عرفـت  بغـداد.  فـي   2013 أيــار   14
الراحلـة بأنهـا ناشـطة فـي املنتدى 
العراقـي ونـادي كبـار السـن ، وفي 
اجملال النسـوي. أن املنتدى العراقي 
فـي بريطانيا يتقـدم باحـر التعازي 
لزوجهـا وأهلهـا وأصدقائهـا متمنيا 
لهم الصبر والسلوان، والذكر الطيب 

للفيدة.

نوال كريم الورد.. 
وداعــا

في هـذا العـــدد:

• الطفولة في العراق
• امسية الشاعرة

      بلقيس حميد حسن
• معارض وفنون

•  نشاطات قادمة

ص 3
ص 6

ص 8
ص 5و6
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متنيات:
○ متنياتنا بالصحة الدائمة والعافية لعضو الهيئة االدارية للمنتدى 
الدكتــور صباح جمال الدين إثر الوعكة الصحية التي أملت به في الفترة 

األخيرة.
○ متنياتنا بالصحة والعافية الدائمة للســيدة ألس جرجيس نعمان 

(أم لقاء) إثر عملية جراحية.
○ تشــكر عائلة الســيد صالــح األســدي جميع االخــوة واألخوات 
ألذين قامو بالزيارة أواالتصال، إثر أجراء عمليه جراحية كبرى تكللت 

بالنجاح ويتقدم املنتدى بأطيب التمنيات بالصحة والعافية. 
○ متنياتنا بالسالمة والتعافي للفنان فالح هاشم إثر عملية جراحية 

في العني.
○ متنياتنــا بالصحــة للســيدة (أم مخلص) زوجة الشــاعر الراحل 

عزيز السماوي.

وتهاني:
○ أحــر التبريكات والتهاني للشــابة ذلفاء اخلفاجي والســيد توم 

كويك، مبناسبة زواجهم يوم السبت 11 أيار 2013.
○ تهنئــة الى الدكتورة عبير محمد عثمان في اول وظيفة لها في جامعة 
هونولولــوـ  جزيرة هاواي في الواليات املتحدة االمريكية، وهي اصلة على 

درجة الدكتوراة في اجليولوجي من جامعة ابردين في اسكتلندا.
○ أحلــى التهاني من الهيئــة االداريــة للمنتدى العراقــي وموظفيه 
للفنان النحات املبدع علي املوسوي والعزيزة سعاد العتابي لزواجهما 

فألف مبروك مع متنياتنا لهما بالسعادة والفرح الدائم. 
○ التهاني احلارة للســيدة عبير الطائي وزوجها الســيد إســماعيل 
موســى بــوالدة طفلهما البكر «ســامي» نتمنى لــه احليــاة الهانئة في 

أحضان والديه.  
○  أصدق التهاني الى زينة عبدالرحمن وأليكس سبنســر مبناســبة 

زفافهم، والف مبروك . 
○ تهانينا ليســار معن كدوم حلصوله على شــهادة املاجســتير في 
جامعة  من    (  Biology and Control of Disease Vectors)

لندن ، متمنني له املزيد من النجاحات األكادميية .

وتعازي:
• تعازينــا احلارة بوفاة الشــخصية االجتماعيــة املعروفة الدكتور 
االستشــاري رزكار أميــن في لندن إثر نوبة قلبية في 15 نيسان 2013، 

للفقيد الذكر الطيب ولعائلته صادق مواساتنا.
• تعازينا للدكتور زهير والدكتور بشــار والســيد نوار شامل النهر 
بوفاة والدتهم املرحومة ســلمى اجلمالي التي توفيت في لندن في آذار 

املاضي، للفقيدة الرحمة ولذويها خالص التعازي واملواساة.
• تعازينــا بوفاة املهندس الشــاب عماد مكي فــي آذار املاضي بعد 

صراع مرير مع املرض، للفقيد الرحمة ولذويه الصبر واملواساة.
• تعازينــا الصادقة للســيدات والســادة عواطــف وعالية وعفاف 
وعامــر وعلي وعادل الشــيباني ، بوفاة والدتهم في العراق، عســى أن 

تكون خامتة األحزان.

اجتمـــاعـــيات

فـي  العراقيـة  املـرأة  رابطـة  تعمـل 
بريطانيـا وبدعم من منظمـة (دالكارنو) 
اخليرية الصحية على استمرار فعاليات 
مـدار  علـى  للنسـاء   الشـهري  النـادي 
عـام  ونصـف، كل آخـر جمعـة مـن كل 
شـهر.  وقدم النادي العديد من نشاطات 
وفعاليـات متميزة لنسـاء اجلالية. ومن 

هذه الفعاليات :
التمارين الرياضية واليوغا ومتارين 

تنشيط وتقوية الذاكرة.
الصحيـة  واألرشـادات  النصائـح 
االصحـي  الغـذاء  اختيـار  وكيفيـة 

املتوازن. 
اجلديـدة  اوالقوانـني  التعليمـات 

املتعلقة باستقرارنا في هذا... الخ.
تقدمي دروس ومحاضـرات مختصرة 
عـن مواضيـع مختلفـة تهم النسـاء مثال 
النقـش علـى احلريـر وصناعـة وتزيني 

الكيك وغيرها.
الشـخصيات  مـن  عـدد  أسـتضافة 
النسـوية للتحـدث عـن مواضيـع طبية 

وأدبية واخرى.
تتضمـن  خيريـة  أسـواق  اقامـة 
التبرعـات العينيـة من األخـوات لبيعها 

ودعم الرابطة على أرض الوطن. 
كمـا اقـام النـادي عـدة رحـالت الـى 
مناطـق مختلفة وبحضور جيـد وبأقبال 

شديد.
رابطـة املـراة العراقيـة فـي بريطانيا 
وبأسـناد ودعم مـن منظمـة (دالكارنو) 
متكنـت مـن متديـد سـاعات النـادي من 
ساعتني الى أربع سـاعات وتقدمي وجبة 
غداء صحية النـادي ملتقى جيد لتوثيق 
أواصـر الصداقة بني النسـاء  العراقيات 
وتكوين عالقات جديدة واألسـتفادة من 
الوقت بشـكل مثمر وبناء وعلى العنوان 

التالي: 
Henry Dickens Court Estate
St Ann’s Road,
 London W11 4PD

أقرب محطة أنفاق: 
 (Hammersmith & City Line)
  Station Latimer Road

الباص: 295
للمزيد من املعلومات ميكنكم املراسـلة 

على أمييل الرابطة:
rabitauk@hotmail.com

أو األتصال على الرقم التالي:

07867767815 
األخـوات  لكافـة  مفتوحـة  الدعـوة 
احلضـور  علـى  واملواظبـة  للمسـاهمة 
وسـنتمكن مـن حتقيـق جناحـات اكبـر 

بتعاوننا جميعا .

رابطة االكادمييني العراقيني في اململكة املتحدة عشرون عاما في الدفاع عن حرية الفكر
متر هذه االيام الذكرى العشــرين مليالد رابطة االكادمييــني العراقييني في اململكة 
املتحــدة التي   تأسســت مببادرة و جهــود نخبة من االكادمييــني العراقيني العاملني 
واملوجودين في بريطانيا و جمهرة من االكادمييني واالختصاصيني العراقيني الذين 
هاجروا من العراق نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها العراق . وكان  أول مؤمتر لها 
في 3 متوز1994 في جامعة لندن واستمرت مؤمتراتها بأنتظام ، كان اخرها مؤمترها 

اخلامس عشر الذي عقد في متوز 2012 . 
 ومعروف ان الرابطة كما يقول االســتاذ عبداالله توفيق ســكرتير الهيئة االدارية 
(مؤسســة علمية ، مهنية ، طوعية مســتقلة غير سياســية ال تســعى لتحقيق الربح. 
رسالتها تشجيع حرية الفكر والدفاع عن حقوق اعضائها ومساندة األكادمييني في 

كل مكان).
وعضويــة الرابطــة مفتوحــة لكافــة االكادمييــني العراقيــني في اململكــة املتحدة 
ولالكادمييــني الداعمني لتحقيق اهدافها وعلى وجه املســاواة بــدون اي متييزعلى 
اســاس املعتقد او اجلنس او الدين او العرق .وهنالك شــروط لتعيني نوع العضوية 
موضحة في النظام الداخلي. ومتلك الرابطة جمهرة واسعة من االعضاء واالصدقاء 

و املؤازرين مبختلف االختصاصات.  
وعن فعاليات الرابطة يقول عضو الهيئة االدارية االستاذ عبد االله توفيق « قامت 

الرابطة بنشاطات عديدة في السنوات االخيرة منها»:
• املشــاركة الفعالــة فــي اقامة املؤمتــر االول للطلبــة العراقيني في الدراســات 

الهندسية العليا الذي انعقد في جامعة لندن للفترة 1-2 شباط 2011.
• ســمينار لدراســة ومناقشــة التوجهات اجلديدة في االقتصاد العراقي قدمها 
كل من الدكتور كمال البصري والدكتور عباس الفياض في جامعة لندن 12 تشــرين 

الثاني2011.
• ســمينار حول «مســتقبل العراق بعد رحيــل االمريكان»، شــارك  فيها كل من 
البروفســور شارلس تريب والدكتور ســلم علي والدكتور ابراهيم بحر العلوم (وزير 
النفط الســابق) في جامعة لنــدن في  16 آذار 2012، بالتعاون مــع  املعهد البريطاني 

لدراسة العراق.
• تكرمي املعماري الدكتور محمد مكية في 10 شــباط 2012 على قاعة اخلليلي في 

كلية الدراسات الشرقية واالفريقية (سوس) .
•  احتفاليــة مبناســبة الذكرى املئوية مليــالد العالم العراقي اجلليــل عبداجلبار 

عبدالله في  26شباط 2012 في جامعة لندن.
وشهدت الدورة احلالية العديد من النشاطات منها:

•  محاضرة قدمها  الدكتور عادل مطلوب مستشــار وزارة العلوم والتكنولوجيا 
العراقية عن املشــروع العراقي الســتخدام تكنولوجيا املعلومات في الدولة العراقية 

(احلكومة االلكترونية) على قاعة املركز الثقافي العراقي في لندن.
•  ســمينار عن الثــروة النفطية وفي محــاور متعددة في شــهر كانون االول من 
العام املاضي/ شــارك فيه اكادمييون وخبراء نفط واقتصاد كبار، والقيت فيه اورق 

ونقاشات قيمة ..
•  بدعــوة من الرابطة وعلى احدى قاعات جامعة لندن في 13 شــباط 2013 قدم 
بروفيســور الفيزياء النظرية في جامعة ســري ومقدم البرامج العلمية املشــهور جم 
اخلليلي (جميل اخلليلي - العراقي املولد) محاضرة بعنوان «االرث املنســي للعلوم 

عبر التأريخ العربي» .
ويقول االســتاذ عبد االلــه توفيق  « لدى الرابطة مشــروع تقدمي جوائز ســنوية 
باســم العالم العراقي عبداجلبار عبدالله « ، وننتظر احلصــول على الدعم املادي له، 
وكذلــك برامج اخرى طموحــة يقوم بهــا اكادمييونا مثل اعــداد دورات تدريبية في 
فروع مختلفة ،دراســات عن تلوث البيئة ،دراسات عن التصحر واملياه،دراسات عن 
مشــكلة االســكان وطرق معاجلتها في ظروف العراق احلالية الخ. . كما  ان للرابطة 
عالقات واســعة مع املنظمات العراقية والبريطانية والعاملية التي تهتم بشؤون العلم 

واملعرفة).

نادي رابطة املرأة العراقية ـ بريطانيا
نشاطات متميزة

تعزية الى سالم صالح حسني
 

يتقدم زمالء وأصدقاء السيد سالم صالح حسني بتعازيهم احلارة لوفاة شقيقته 
سـهير صالح حسـني التي فارقت احلياة بعد صراع مع مرض عضال وتركت طفلني ، 

الى سالم وعائلة الفقيدة ووالديها الصبر والسلوان.
عن األعضاء السابقني في جمعية الطلبة العراقيني في اململكة املتحدة 

املقهى الثقافي العراقي في لندن ..
نشاطات متواصلة مع زبائنه

شهدت الفترة االخيرة نشـاطات مختلفة ومتنوعة للمقهى الثقافي في 
لندن ومنها امسـية للشـاعر فاضل السـلطاني الذي قرأ عددا من قصائده 

ومنها: 
ألوان السيدة املتغير

زرقاَء كنت حتت ذراعي
وكان الثلج األزرقُ ميطر

زرقاء أنِت
كأّن السماَء قبعُتك

وكان الليُل األزرُق ميطُر
نحن في املنتصف اآلَن

أنسرُع أم نعوُد؟
العشب الناهُض
يرقُب أن ندخلُه

والفجر األبيُض
ينتظُر أن نبلغُه

نحن في املنتصف اآلن
وأنت تكبرين حتت ذراعي

مع الليل والعشِب
كنت أريد أن أرى عينيِك

بني األزرِق واألبيِض
لكني رأيت دمعتني في عينّي

تذكرُت شاعرًا وحيدًا
أحب فقتلته املوسيقى

كما احتفـى زبائن املقهى الثقافي العراقي في لندن يوم 24 شـباط 
2013  باملفكـر والباحـث العراقي الدكتور فالح عبـد اجلبار الذي قدم  
محاضـرة ممتعـة عن النصـوص األدبيـة فـي رأس املـال  ووظيفتها 

املعرفية  واجلمالية عند كارل ماركس شاعر الديالكتيك.
وفي الذكرى مليالده احتفى املقهى بالشاعرة دالل جويد في امسية 

(امليموزا) حيث القت العديد من قصائدها املتنوعة، 
أنا ربة بال مؤمنني وال أتباع.. ربة تعمد أبناءها بالدموع.. وتبتسم 
للشـياطني الذيـن يتراقصـون مطلقـني الشـتائم نحوهـا... أنـا ربة 
بالكثيـر الكثير مـن االخطاء... لـم تتبعني السـعادة ولـم أتبعها.... 
أحمـل أنـاي علـى كتفي وأتناسـى دائما أن أملا في احشـائي سـيكون 
جنينـا ميتـا أتنكـب احلزن عليه لسـنوات طويلـة.. ربة أنا مـن ألم..  
ورافقت االمسـية  عزف على العود قدمتها الشـابة ليلك الطائي حيث 
قدمـت مقطوعـات مختلفة من ملحنـي الكبار روحـي اخلماس ومنير 

بشير والسنباطي وغيرهم.

محمد سعيد الصكار
ثمانية عقود من العطاء

مبناسـبة بلـوغ الفنـان الرائـد محمـد سـعيد 
الصـكار عقـده الثامـن، تتوجـه (املنتـدى) بأحر 
التهانـي واالمنيـات لهـذا املبـدع الكبير فـي مجال 
الصحـة  لـه  متمنيـة  واالدب،  واخلـط  التشـكيل 
واملزيـد مـن العطـاء.  ومعـروف ان االصـكار كان 
دائم الصلة مع ابنـاء اجلالية العراقية وخصوصا 

في لندن، التي كرمته  مبناسبة عامه السبعون . 
ولد عام 1934 في بلدة املقدادية، شـرقي بغداد. 
ويقيـم فـي فرنسـا منـذ 1978 ويعمـل بهـا مديـرًا 
ملنشـورات الصـَكار، ومتفرغـًا لعملـه الفنـي فـي 

مرسـمه.  مارس العمل الصحفي حتريـرًا وتصميمًا وخطًا منذ 1955، كما أسـس 
وأدار أربعة مكاتب لإلعالن في البصرة وبغداد وباريس.

شارك في العديد من الندوات الشعرية واملؤمترات األدبية والفنية في العراق 
وخارجه.

نشر الكثير من املقاالت في النقد األدبي واملسرحي والسينمائي.
قدم استشـارات خطيـة وزخرفية لعدد من املؤسسـات واملكاتب املعمارية في 

بلدان مختلفة.
دواوينـه الشـعرية: أمطـار 1962 ـ برتقالـة في َسـْورة املاء 1968ـــ األعمال 

الشعرية ،ومجموعة شعرية باللغة الفرنسية .1995
مؤلفاته: اخلط العربي للناشئة ـ أيام عبداحلق البغدادي.

حصـل علـى جائـزة وزارة اإلعـالم العراقيـة لتصميم أحسـن غـالف 1972، 
وجائزة دار التراث املعماري لتصميم جداريات بوابة مكة 1988،وترجمت بعض 

قصائده إلى اإلجنليزية والفرنسية واألملانية والدامنركية والبلغارية.
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منظمة الرسا تطالب بـ«حقوق الطفل وفقا للمعايير الدولية» 

بـدأت حركة حقوق اإلنسـان فـي النصف األول مـن القرن 
املنصرم وأثمرت على صـور إعالنات ومواثيق ثم تطورت إلى 
اتفاقيـات ملزمة في القرن الثاني من القرن املذكور إال إن أهمها 
تتناول اإلنسان الفرد البالغ أو الطفل الذي هو عبارة عن لبنة 
أوليـة لبناء املسـتقبل لم تتناولـه هذه االتفاقيـات وكونه من 
يحتاج حلماية معينة تسـتوجب منحه حقوقا» خاصة متميزة 
عـن حقوق البالغني تهدف إلى توفيـر بيئة صحية واجتماعية 
ونفسـية قابلة لتنشئته النشـأة الصحيحة لذا فقد اجته الفكر 
اإلنسـاني إلـى التركيـز علـى هـذه الناحيـة واصـدر اإلعالن 
العاملـي حلقـوق الطفل فـي 20 / تشـرين الثاني في عـام 1959 

داعيا اإلنسانية الن متنح الطفل خير ما لديها .

المبادئ األساسية لحقوق الطفل
يوفـر قانـون حقـوق اإلنسـان الدولي عـددا» مـن املبادئ 

املتصلة بحقوق الطفل وهي :-
1- مبدأ عدم التمييز .

2- املصالح الفضلى للطفل .
3- حق الطفل في احلياة والبقاء والنماء .

4- واجب احترام آراء الطفل . 
وتشـرف جلنة حقوق الطفل في األمم املتحـدة على مراقبة 
تطبيـق هذه املبـادئ من قبل الـدول األطراف وتوجه بشـأنها 
التخـاذ التوصيـات والقـرارات وكذلـك تنظـر فـي القـرارات 
اإلدارية والقضائية وفي املشـاريع والبرامـج واخلدمات التي 
لهـا تأثير على الطفل وحقوقه وسـنأتي عليها بالتسلسـل كما 

يلي :

١- مبدأ عدم التمييز 
التمييـز معنـاه معاملة األشـخاص بشـكل متفـاوت يعتمد 
الترجيح أو االسـتبعاد أو التقليل مـن احلقوق أي كل ما يبتعد 
عن املعاملة على أسـاس املسـاواة .وهذا املبـدأ ضمنته اتفاقية 
حقـوق الطفـل فـي املـادة (2) منهـا، ويعتبـر التمييزانتهـاكا 
«خطيرا» حلقوق اإلنسان ويأتي تأثير هذا املفهوم  في مجاالت 
احلياة اخملتلفة كالتعليم والسياسة والعمل واخلدمات الطبية 
واالجتماعيـة واإلسـكان والنظـام التأديبي وتنفيـذ القوانني 

وإقامة العدل بشكل عام.
كما انه ينشـأ من مختلف األسباب ويؤثر في شتى األصول 
االثنية والعنصريـة والوطنية واالجتماعيـة وجتد االختالف 
واضحـا» بـني األصـول واالنحـدارات الطبقيـة واالجتماعية 
ضمـن الوطن الواحـد، ما يهمنا هو إن املعاييـر الدولية برمتها 
وأهمها اتفاقية حقوق الطفل أجمعت على جتنب مفهوم التمييز 

بني أطفال الدولة الواحدة.

٢- المصالح الفضلى للطفل
  تبنـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل والتـي هـي مبثابـة احلكـم 
الرئيسـي هـذا املبـدأ ضمـن منطـوق الفقـر (1) من املـادة (3) 
وتناول امليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل في الفقرة (1) من 

املادة (4) مصلحة الطفل الفضلى.

٣- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو
حـق احليـاة لعمـوم البشـر كفلتـه املـادة (3) مـن اإلعالن 
العاملـي حلقـوق اإلنسـان التـي تناولـت حـق األفـراد ومنهم 
األطفـال في البقـاء والنماء ضمن بيئة سـليمة ووسـط رعاية 
دائمـة وكمـا جاء فـي املـادة 25 منـه . وتناولت املـادة (6) من 
الفقـرة (1) اتفاقيـة حقـوق الطفـل هـذا اجلانب وحـق الطفل 
فـي احلياة محمي مبوجـب أحكام املادة (6) مـن العهد الدولي 
اخلـاص باحلقـوق املدنية والسياسـية  يخضـع االطفال وهم 
معرضـون لالصابـة باالمـراض بشـكل كبيـر الى االيـداع في 
املستشـفيات واملصحـات لتلقـي العالج والبد لهـذا العالج ان 
يأخـذ دورتـه املنتظمة كما ترسـم به اجلهـات الطبية اخملتصة 
ولم تخف هذه الناحية على االتفاقية والتي  تناولتها في املادة 
25، اما بالنسبة لوجوب كفالة الدولة لضمان الطفل اجتماعيا» 

فنصت عليها املادة 26.
والجل ضمان مسـتوى معيشـي مالئم لالطفال يقترب معه 

النمـو البدني والعقلـي والروحي واالجتماعـي البد من تظافر 
جهود الدولة مع االسـرة لرفع مستوى اداء وامكانية الوالدين 
او من يكون مسؤوال» عن الطفل مسؤولية مباشرة مما يتحتم 
معه ان اسـتوجبت الضرورة تقدمي املسـاعدات املالية وبرامج 
الدعـم ويقتضـي االمـر اتخاذ كافـة التدابيـر املناسـبة لتامني 
االنفـاق على االطفال سـواء من والديهم او مـن الدولة وتأمني 
وضع السـياقات الدولية التي تهدف الى تسـهيل اسـتحصال 
نفقـات االطفال ان كانت هذه النفقات ترد من بلدان اخرى غير 
البلد الـذي يعيش فيه الطفل وذلك لضمان مناء الطفل بشـكل 

صحي وعمال» باحكام املادة (27) من االتفاقية.

٤- حق الطفل في ان تسمع اقواله 
للطفـل كمـا للبالغ احلق فـي ان تسـمع اقواله حـني يتعلق 

االمـر بشـخصه او حياتـه او حريته وهذا ال يعنـي بأن للطفل 
حـق تقريـر مصيـره بل هو مـن باب اشـراك الطفل فـي اتخاذ 
القـرارات التـي تهمـه ومشـاركته هذه يجـب ان تكـون جدية 
وان تؤخـذ بعـني االعتبـار ال ان تتخـذ كتصـرف إجرائي غير 
منتـج وتعامل بشـكلية فقط وامنـا ال بد من توخـي اعمال هذا 
اجلانـب موضوعيـا» ضمانا» ملصلحة الطفل سـواء اكان االمر 
يخص موضوع حضانة الطفل بعـد حصول الفرقة بني والديه 
او مثولـه امـام احملاكم التهامـه بخرقه لقانـون العقوبات وما 
يسـتوجب هذا اخلرق من اجراءات حتقيقيـة وقضائية فال بد 
ان يكون الطفل حاضرا» في هذه االجراءات وان تسمع اقواله 
وان ينتدب له محام ان لم يكن له محام عمال» بكافة االجراءات 
التـي يخضع لها الكبـار عند تطبيـق احكام العدالـة اجلنائية 

وذلك عمال» بأحكام املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.
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وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

الطفولة في العراق معاناة مستمرة

حققت الدكتورة شذى بيسراني حملة تبرع خيرية لدعم مشروع طفل العراق برعاية املنتدى 
العراقي في بريطانيا ، وذلك من خالل قيادتها لدراجتها الهوائية ملسافة تزيد عن املئة كيلو متر 
من مدينة لندن الى مدينة كيمبرج في حملة  (قيادة الدراجة حتت ضوء القمر) نظمتها مؤسسة  
(Moon Riders) وفي رحلة أستغرقت أكثر من 8 ساعات والتي أنطلقت مساء يوم اجلمعة 
10 أيار وأستمرت حتى صبا ح السبت 11 أيار2013،  مع فريق كبير جتاوز عدده الـ 400 شخص 

ساندوا حمالت جمع تبرعات جلمعيات خيرية مختلفة .
ندعوكــم جميعا لدعم هــذه املبادرة وحتشــيد أصدقائكم ومعارفكم مــن العراقيني والعرب 

واألجانب للتبرع ومساندة هذه املبادرة.

لم تعهد االنسـانية طفولـة مرت بظروف 
قاسـية مثلمـا مـر بهـا اطفـال العـراق، فهم 
حرمتهـا  التـي  الواعـدة  العمريـة  الفئـة  
احلـروب واحلصـارات وظـروف االحتـالل 
والعرقيـة،  الطائفيـة  واالنقسـامات 
والصراعات السياسـية من ابسـط حقوقها 
في احليـاة واحلماية  واملشـاركة والنماء... 
انهـا طفولـة معذبـة ومهـددة، ذاقـت مرارة 
الفقـر واليتـم والتشـرد والتهجيـر والقتـل 
العابـث.. ومـن الثابـت ان الطفـل العراقـي 
يـدرك اهميـة التعليـم اال انه يكـره الذهاب 
الـى املدرسـة خوفـا مـن األرهـاب.. ويقـدر 
عالقاته االجتماعيـة ويعتز بذكرياته اال انه 
يحذر مدينته ويخشـى النـاس  ويحاذر من 

اجليـران، ويحـب  لعبة كرة القدم ويفضلها على سـواها من لعب االطفال اال انه ال ميارسـها خوفا من انفجار لغم او 
عبـوة زرعتها احلروب وفرق املوت واسـتهداف العمليات االرهابية بطريقة انتقامية ووحشـية، حتى ان الكثير من 

األقبية  والزوايا املظلمة شهدت صفقات بيع واملساومة ليطلق جثة هامدة.. 
وهنـاك قصص ومشـاهد مثيرة تعكس الواقع االليم واملعانـاة املريرة ألطفال العراق اولئـك الذين يحملون صلة 
الوصـل القويـة بأقـدم احلضارات على االطـالق، فهم ميثلـون االمتداد الطبيعي لرمـوز املعرفة والسياسـة والفكر، 
يتجاوزون احملنة ويتحدون املؤامرات واخملططات، انهم رجال املستقبل الذين يعدلون املسارات ويجلون الغشاوات 

عن االنظار القاصرة عن تقدير امور الوطن واملواطنني.
و حسـب االحصاء العـام لعام 2006 (من مدونـة املركز الوطني للبحوث والدراسـات العراقي) يقـدر عدد اطفال 
العـراق بـ 14,779,923 مليون طفل منهم 1,344,973 مليون يتيم، و عدد الوفيات دون سـن اخلامسـة 123,000 طفل 

سنويا الوالدات 978,000 طفل منهم:
23٪ حالة تقزم

8٪ يعانون الهزال
7٪ مصابون بالتهاب رئوي

و1٪ مصابون باملالريا
54٪ تعرضوا لألسهال .

ونسبة معدل وفيات االمهات أم واحدة  لكل 65 والدة
وتكشـف التقاريـر  غير الرسـمية ان طفـال واحدا من بـني كل 8 اطفال يولـدون بعجز يودي بحياتهم قبل السـنة 
اخلامسـة. وان 4,5 مليون طفل يعانون من امراض سـوء التغذية ، و 6٪  من املصابني مبرض السرطان وهم اطفال 

دون اخلامسة وهناك 900,000 حالة عوق جسدي وعقلي واكثر من 1,5 ارملة.

حملة التبرع 
اخليرية
لدعم مشروع
طفل العراق

برعاية املنتدى 
العراقي في 
بريطانيا
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معلومات من اجل صحتك...

االكتئاب وطرق عالجه 

مركبات  األصفر  او  االبيض  سواء  املاجي  ـ 
كيميائية ونكهات صناعية غير صحية وعند 
استخدامها بإعتدال ال تضر، أما اإلكثار منها 

فهو الذي يضر بالصحة.
ـ  يجب أن ال تخدعنا الدعايات واالكاذيب 

الدهون  يحرق  جهاز  او  مادة  يوجد  ال   :
بالرياضة  اال  يتم  ال  الدهون  حرق   ،

واحلمية والغذاء احملتوي على خضار 
وفواكه،

ملساحيق  جتميع  ميت)  (الكوفي  ـ  
كيميائية ومستخلص حليب وبعضها 
غير صحي وينصح بإستخدام احلليب 

الطازج لتبييض القهوة.
ـ األلبان قليلة الدسم تفقد فيتامني 

نزع  وعند  بالدسم  مرتبط  ألنه   ( د   )
الدسم يقل فيتامني د بشدة، لذا 
اخرى  بأغذية  التعويض  ينبغي 

او اقراص.
عجني  وأي  اللقيمات  او  الدونات   ) املقلية  املعجنات  ـ  
ملرض  املسببة   RAGE  &AGE مركبات  ترفع   ( مقلي 
السكر بنسبة 400٪ فأحذرو املقليات ألنها تزيد االصابة 

مبرض السكر.
امللح  بحت،  ــاري  جت تسويق  ضحية  نكون  لئال  ـ 
ضروريوهو صحي، لو نقص ضر، نرجو أن يفهم اجلميع 
وكهربائية  ومناعته  اجلسم  لقوة  ضرورية  األمالح  أن 

القلب.        

انه  فارغه،  معده  على  صباحا  املشي  مميزات  من  ـ 
يحرق جميع الدهون التي ال تزال عالقه من وجبة العشاء 
وينشط الدوره الدمويه بشكل كبير، و املشي بعد األكل 
انتفاخ  إلى  تؤدي  والتي  الهضم  سوء  يسبب  مباشرة 

البطن (الغازات) واحلموضة.
تعزز  بالسمك  املوجودة  الدهنية  ـ  األحمــــاض 
عقله  من   ٪70 ألن  اإلنسان،  ذكاء  مستوى 
مكون من الدهون وبالتالي فانه يحتاج 

إليها باستمرار.
ـ الشعور بالعطش هو آخر خط 
لذا  اجلفاف.  ضد  للجسم  دفــاع 
دائما  معك  ماء  بقارورة  إحتفظ 

لشرب املاء.
األناناس  عصير  فوائد  ـ 
ومينع  الطعام  هضم  يسهل 
تراكم  مينع  املعدة  انقباض 
األوعية  ــل  داخ الــدهــون 
تسوس  مينع  الدموية 
على  إلحتوائه  األسنان 

مادة الفلورايد
فوائد اإلستحمام باملاء البارد :ـ 

 1 ـ يقوي املناعة.
 2 ـ  مفيد جللدة الرأس. 
3 ـ مقوي لشعر الرأس .

من مضادات الشيخوخة: .، املكسرات، املاء، األسماك، 
الشوكوالته، الشاي األخضر، السبانخ

االكتئـاب هو مصطلح طبي يشـمل نطاقا واسـعا من 
االضطرابـات النفسـية، فـي أخـف حاالته يتسـبب في 
مـزاج هابط ال مينعـك من السـير في حياتـك الطبيعية، 
لكنـه يصعـب عليك القيـام باألمـور ويجعلها تبـدو أقل 
قـدرة. في أعنف حاالتـه فإنه قد يهدد حياتـك  و يدفعك 

إلى التفكير في عدم الرغبة في احلياة. 

القلق 
الذين يعانون من االكتئاب كثيرا ما يعانون من القلق 
كذلك. إنك تصبح قلقا عندما تشـعر باخلوف، سواء كان 
القلـق حقيقيـا أو متخيـال. والقلق قد يظهـر في أعراض 
جسـدية مثل الصداع وآالم العضالت والتعرق والدوار. 
شـخص مـا يعانـي مـن القلـق قـد ميتلـئ عقلـه بأفكار 
مزدحمـة ومتكـررة، مما قـد يجعل من الصعـب عليه أن 

يركز أو يسترخي أو ينام. 
علـى املـدى الطويـل فـإن القلـق قـد يـورث اإلرهاق 

اجلسدي وضعفا عاما في الصحة. 

االضطراب العاطفي الموسمي 
هـذا النوع من االكتئاب ُيعتقد أن مصدره نقص ضوء 
النهار في شـهور الشـتاء، مما يجعل بعـض الناس أكثر 

عرضة لالكتئاب. 

اكتئاب ما بعد الوالدة 
والدة  بعـد  االكتئـاب  مـن  يعانـني  األمهـات  بعـض 
أوالدهـن. يعتقـد أن مصـدر ذلـك هـو التغيـر الكبير في 

مستويات الهرمون. 

االكتئاب المصاحب للهوس 
هذا يتسـبب في جعـل الناس يعانون مـن نوبات من 
االكتئاب والهوس. الهوس هو حالة من التهيج الشـديد 

وعدم التحكم في السلوك. 

أعراض االكتئاب 
االكتئـاب يؤثر بطرق مختلفة، وقد يتسـبب في طيف 
واسـع من األعـراض التي قد تكون عاطفية أو جسـدية، 

ومنها: 

هبوط الروح املعنوية معظم الوقت.
عدم الرضا عن النفس وفقدان الثقة بالنفس 

أفكار سلبية 
الشعور بالعجز واخلواء واليأس 

لومـة النفس والشـعور بالذنـب جتاه األمـور بدون 
ضرورة 

صعوبة التركيز وإتخاذ القرارات 
سرعة االنفعال بشكل غير اعتيادي و فقدان الصبر 

اإلستيقاظ املبكر و صعوبات في النوم 
األكل أكثـر مـن املعتـاد وإزديـاد الوزن أو عـدم األكل 

جيدا ونقص الوزن 
عدم التمتع باألنشطة املبهجة عادة 

نقص في الرغبة اجلنسية 
إسـتهالك التبغ أو الكحول أو اخملـدرات األخرى أكثر 

من املعتاد 
التفكير بإيذاء النفس أو االنتحار 

ضعف في النشاط والطاقة 
اإلنعزال واليائس والتشاؤوم  

أسباب االكتئاب 
ليـس هنـاك سـبب واحـد لالكتئاب، 
ويختلـف الوضع من شـخص إلى آخر. 
ففـي كثير من األحيان االكتئاب يتسـبب 
بأحـداث احليـاة، خصوصا فـي املرحلة 
األولى منه. ما يحدث في مرحلة الطفولة 
قد يكون له أثر بالغ واألحداث املأساوية 
أو  األقـارب  أحـد  وفـاة  االعتـداء  مثـل 
األصدقـاء قد تسـبب االكتئـاب، وكذلك. 
إنه ليس فقط التجربة السـيئة هي التي 
تسـبب االكتئـاب ولكـن كيـف التعامـل 
أكثـر  تكـون  السـيئة  التجـارب  معهـا. 
مسـاهمة في إحداث االكتئـاب إذا كانت 
األحاسـيس جتاه التجربـة مكتومة ولم 

يعبر عنها. 
مـن املمكن كذلـك أن يرتبـط االكتئاب 
بأسـباب جسـدية، مثـل سـوء التغذية 
أو فقـدان اللياقـة البدنيـة أو األمـراض 

مثل االنفلونزا، قد تتسـبب كلها في الشـعور باالكتئاب، 
وكذلك التعاطـي املتكرر لبعض اخملـدارت التي تتعاطى 

للشعور بالبهجة تقود إلى االكتئاب. 

ما هي طرق العالج المتوافرة؟ 
هناك نطاق واسع من العالجات املتوافرة. على سبيل 
املثال العالج الذي يتم عن طريق احلوار مثل االستشارة 

.(Counselling) النفسية
الذيـن يعانـون من االكتئـاب فإمكانهـم االختيار بني 
مزيـج من العالجـات منها العقـارات املضـادة لالكتئاب 
كخيـار أول أو مزيجـا مـن العـالج الذي يتم عـن طريق 

احلوار ومضادات االكتئاب.

االستشارة النفسية 
االستشـارة النفسـية تتضمـن احلـوار مـع شـخص 
مدرب على االستماع وهذا يسمح للتعبيرعن املشاعر من 
أجل البدء  في إيجاد حلول. احلديث واالسـتماع من قبل 
شـخص ما يظهر التفهم والقبول قد يعني على اكتشـاف 

املستشـار  و  املكتئـب،  الشـخص  تزعـج  التـي  األمـور 
النفسـي ميكنه املسـاعدة علـى الوصول إلـى فهم أعمق 

ملشاعر وأفكار وسلوك املريض. 

العالج النفسي عن طريق الحوار 
العالج النفسـي عن طريق احلوار هو عالج يساعدك 
على إيجاد طرق للتغلب على املشـاكل التي تعاني منها. 
طريقـة العالج النفسـي عـن طريق احلـوار تتبع طريقة 
 :(Counselling) النفسـية  االستشـارة  مـن  أعمـق 
قـد تشـجع على النظـر بإمعان إلـى ماضيـك، خصوصا 
طفولتـك وعالقاتك مع األشـخاص الذيـن كان لهم تأثير 

بارز في حياتك. 

عالج السلوك العقلي 
عـالج السـلوك العــــقلـي هـو عــــالج عـن طريق 
احلـوار يسـاعدك علـى إدراك املشـاكل والتغلـب علـى 
الصعوبـات العاطفيـة. اُملعالج ُيمكنك مـن إيجاد صالت 
بـني أفكارك وكيف تؤثر أفكارك فيك وفي سـلوكك. عالج 
السـلوك العقلـي يسـاعدك علـى تطوير مهـارات عملية 
متنـكك مـن استكشـاف مـاذا يكمـن فـي جـذر شـعورك 
وسـلوكك. عالج السـلوك العقلي ميارسـه عـادة أطباء 
نفسانيون لذا فإن حتويال من طبيبك العام أمر ضروري 

عادة.
 

العقاقير 
مضـادات االكتئـاب هـي أكثـر طـرق العـالج الطبـي 
انتشـارا. إنها تؤثر في مواد كيميائيـة في الدماغ بحيث 
يتحسـن مزاجك. إنهـا ال تعالج االكتئاب، لكنها بال شـك 
تخفف من األعراض لتتمكن من القيام بشيء ما للتعامل 
مـع االكتئاب بنفسـك، ومضـادات االكتئـاب ال تنجح مع 
كل شخص وتسـبب أعراض جانبية غير مرغوبة. عادة 
ما يسـتغرق األمر بني أسـبوعني إلى أربعة قبل أن يأخذ 
الـدواء مفعولـه. وبعـض مضـادات االكتئاب قـد تكون 
خطيرة عند استعمالها مع عقاقير أخرى، وقد تعاني من 

آثار انسحاب العقار عندما تتوقف عن تعاطيها. 

اإليواء في المستشفى 
اإلكتئـاب احلـاد يحتـاج إلـى عـالج قسـم األمراض 
العقليـة باملستشـفى ليتـــمكـن الطبيــــب املعالـج أن 
يراقـب أثـر أنـواع العـالج اخملتلفـة و توفير بيئـة آمنة 

وداعمة .

اهمية الطعام غير املطبوخ
غالبــًا ما ُيكتــب على 
املوجودة  الطعــام  علب 
قائمــة  األســواق  فــي 
من  العلبــة  مبحتويــات 
مــواد غذائية مــع مقدار 
الطاقة في كل مادة. لكن 
يبــدو أن الرقــم يختلف 
في حالتي الطعام النيء 
املطبوخ. ففي جتربة  أو 
الفئران،  علــى  أجريــت 
التي  الفئــران  أن  ُوجــد 
أعطيت طعامًا مطبوخًا، 
كانــت أكثــر وزنــًا مــن 
التــي أعطيــت  الفئــران 

طعاما نيئًا.
ويصرف اجلســم كمية من الطاقــة على عملية 
هضم الطعــام كالطاقــة الالزمة للمضــغ وانتاج 
العصــارات الهاضمة وحركــة األمعاء. وال تؤخذ 
هــذه الكمية من الطاقة باحلســبان عند حســاب 
عدد الســعرات احلرارية، التي حتتويها أي مادة 

غذائية. 
ويحتــاج الطعــام النيء لطاقة هضــم تزيد عن 
الطاقــة الالزمة لهضم الطعــام املطبوخ. تراوحت 
هــذه الزيادة بــني 10٪ و40٪ فــي التجربة التي 
أجريــت علــى الفئــران. بكلمــة أخــرى، يحرض 

الطعــام النيء اجلســم على حرق كميــة أكبر من 
السعرات احلـرارية.

 فــي حــني بينــت دراســة أخــرى، أن هضــم 
سندويش مكون مـــن اخلبز األسمر مع اجلبـــنة 
الصفراء يحتاج حلوالي 60 ســعرة حرارية، أكثر 
مــن هضم ســندويش مكــون من اخلبــز األبيض 
واجلبنة الطرية، أي أن تغييرًا بســيطا في طريقة 
اختيــار الطعــام مثــل اســتخدام اخلبز األســمر 
أو الطعــام النيء ميكــن أن تلعــب دورًا كبيرًا في 
احلفاظ على الوزن، وذلك عن طريق إجبار اجلسم 

على صرف الطاقة لهضمه.
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د. عبد الحسين صالح الطائي:
الجالية العراقية تميزت في حضورها في بريطانيا

مبناسبة صدور كتابه (التعددية 
في اجملتمــع البريطاني مع دراســة 
ميدانيــة خاصة باجلاليــة العراقية 
في لندن) عــن دار احلكمة في لندن 
، التقــت (املنتدى) مــع الدكتور عبد 
احلســني صالح الطائــي وكان معه 

هذا احلوار: 
املوضـوع  هـذا  اختـرت  ملـاذا   
املتشـعب ، التعددية في بريطانيا 

والدراسة امليدانية للجالية العراقية فيها؟
في احلقيقة هو موضوع الســاعة، فقد شهدت العقود األخيرة 
الكثيــر مــن األحاديث عــن املفاهيــم العصريــة احلديثــة، أبرزها 
الدميقراطيــة، التعدديــة، قيــم حقــوق اإلنســان، حريــة التعبير، 
احلقــوق الطبيعيــة املتعلقة بالتعليــم والصحة والعمــل وغيرها. 
ومبــا أن فكــرة التعدديــة قــد أضحت من أكثــر املواضيــع تداوًال 
في عاملنــا املعاصر، وكمفهوم واســع االنتشــار، يحمل إيحاءات 
إيجابية فــي أذهان الناس خاصــة في مجال نقد مبــدأ األحادية 
واملنــاداة بقبول اآلخر اخملتلف. والتعددية في مفهومها الشــامل 
مفهوم ليبرالي ارتبط باحلياة السياســية وأصبح جزءًا ال يتجزأ 
مــن النظرية الليبراليــة الدميقراطية املتبعة في بريطانيا بشــكلها 
املعاصــر.   فــإن هذه األمور وغيرهــا دفعتنا إلى تنــاول موضوع 
التعددية من خالل البعد الفلســفي والتحليل التاريخي لكي نطلع 
علــى األحــداث واملواقف التي تشــير إلى أن مفهــوم التعددية قد 

تطور فكرًا وممارسة. 
واحلكومــة البريطانية قــد تبنت فكرة التواصــل واحلوار بني 
الثقافــات املتعــددة انطالقًا مــن حقيقــة الواقع الثقافــي املتنوع 
وإميانًا بأن هذا التنوع يســهم في إثــراء احلياة الثقافية. وحقيقة 
إن جتربــة التعددية الثقافية في بريطانيــا قد مثلت طيفًا متداخًال 
بني السياســي واالجتماعي والديني إلى درجة فريدة متيزت بها 
عــن بعض دول العالم التــي تتبنى مبدأ التعددية في سياســاتها 
العامة. لقد تبنت احلكومات البريطانية املتعاقبة سياســة احتواء 
اجلاليات املتنوعة بهدف خلق تنوع ثقافي وحضاري يســهم في 
حتقيق السلم االجتماعي والتعايش بني مكونات اجملتمع. وقامت 
بتشــجيع عمليــة االندماج مــن خالل مســاعيها املتعــددة بهدف 
الوصــول بأفــراد اجلاليــات إلى درجــة متقدمه مــن التفاهم بني 

مكونات اجملتمع. 
وقد لعبت الثقافة والسياســة الدور الفاعل في توســيع آفاق 
التعدديــة، والســير بخطــى متطورة وثابتــة انطالقًا مــن الوعي، 
وإميانــًا بالتحدي فــي مواجهة املعوقات. لذا فــإن البحث قد ركز 
علــى اجلوانــب اإلبداعية مــن اإلســهامات االيجابيــة للجاليات، 
ومســاهمات السياســة البريطانيــة في خلــق حالة مــن التوازن 
للقوى االجتماعية والسياســية في اجملتمع لغرض احملافظة على 
هــذا التنــوع الذي يعتبر مشــجعًا للحريــة والعدالــة االجتماعية. 
وإشــاعة هــذه السياســة ببرامــج األحــزاب التي تتنافــس فيما 
بينها في تقدمي األفضل وصوًال إلى تعزيز االســتقرار السياســي 
وبناء مرتكزات السلم االجتماعي باالستناد إلى مبادئ التعددية 

بأشكالها املتنوعة.
وباعتباراجلاليــة العراقيــة جــزءًا مــن تركيبــة التعدديــة في 
بريطانيــا ، ولهــا حضورهــا املتميز في أكثر اجملــاالت، خصصنا 
البــاب الثاني مــن البحــث للدراســة امليدانية، لكي نســتطيع من 
خاللها أن نطل على واقع اجلالية، ونفهم دورها احليوي باجملتمع 
البريطاني.وحاولنا توضيح اجلــذور التاريخية للجالية العراقية 
فــي بريطانيا. ومســاهماتها باملشــاركة فــي تطويــر الفعاليات 

الثقافية املشتركة مع السلطات احمللية البريطانية، وحتقيق بعض 
برامــج االندماج االجتماعي. ومتكنا مــن رصد الكثير من احلاالت 
االيجابية والســلبية التي يعيشها أفراد اجلالية، ومت توظيفها في 

حتليل البيانات املهمة التي حصلنا عليها من الدراسة امليدانية.
ماهـي اهم االسـتنتاجات التـي خرجت بها لتحسـني وضع 

اجلالية العراقية وارتباطها بالوطن؟
توصلت الدراســة بشــكل عام إلى بعض النتائــج التي نعتقد 

بأنها مهمة في حياة اجلالية منها:
تشير معظم النسب إلى أن اجلالية العراقية دورها ايجابي في 

التعامل واالنفتاح على اآلخر.
إن اجلالية العراقية تعتبر من اجلاليات التي ترتفع فيها نســبة 
املتعلمني واملثقفني وأصحاب املؤهالت واملواهب، وميتاز أفرادها 
باملهــارات العلمية والثقافية، وإن أبنــاء اجلالية من اجليل الثاني 
والثالث قد شــقوا طريقهم في أكثر اجملاالت العلمية باملؤسسات 
التعليميــة البريطانية التي من املمكن أن تقــدم خدمات جليلة إلى 

الوطن في حالة استثمارها بشكل ايجابي.
إن أغلبية العراقيني املقيمــني في بريطانيا مبختلف توجهاتهم 
الثقافيــة ليســوا ضــد العلمانيــة، ألنهــم يدركــون جيــدًا بأنهــم 
مســتفيدون مــن تطبيقــات وتوجهــات العلمانية السياســية في 
اجملتمــع البريطاني. فقد أشــارت مجموعة من املبحوثني، بنســبة 
عاليــة بلغت (43٪) بأنهم مع قيم العلمانية الســائدة في اجملتمع 
البريطانــي. ومما يدعم هذا التوجه النســبة العاليــة (45٪) التي 
اختارت احلقل (إلى حد ما) الذي يشــير بشكل ايجابي إلى قبول 
القيــم العلمانية ولكــن بتحفظ من بعض توجهاتهــا. إن هذا األمر 
يؤكد إمكانية االســتفادة مــن التجربة البريطانيــة كنموذج مميز 
في مجال تطبيقــات التعددية الثقافية في العراق. وهذه النســب 
تشــير بشــكل واضح إلــى الــرأي االيجابــي املتداول بــني أفراد 
اجلالية العراقية بأنه هناك إمكانية كبيرة لالســتفادة من التجربة 

البريطانية.
إن مصــادر الدعــم املادي التي متنحها املؤسســات الرســمية 
البريطانية معرضة ملزيد من القطع والتقليص مع تصاعد األزمات 
املالية احمللية والدولية. مما يتطلب من مؤسسات اجلالية العراقية 
املتعــددة أن تبحث عن مصادر بديلة ذات إيرادات منتظمة ودائمة 

لكي تتمكن من مواصلة عملها املكرس خلدمة اجلالية.
ضــرورة إقامــة اخليمــة العراقيــة التــي تضــم حتتهــا أكثــر 
املؤسســات واملراكز واجلمعيات العراقيــة املتفرقة، والعمل على 
توحيــد جهودها فــي اجملاالت املشــتركة لكي تتمكــن من حتدي 
العراقيــل وجتاوز اإلشــكاالت. والعمل على إيجــاد قنوات تقرب 
العراقيــني من بعضهــم، وتعالج اخلالفات القائمــة بحيث ينفتح 
كل طــرف على األطراف األخرى على ضوء القواســم املشــتركة، 
وصوًال إلى تشــكيل مجلس عام للجالية، ال يتعارض مع تشــكيلة 

كل مجموعة، ليمثلها أمام اجلهات البريطانية أو غيرها.
 تتحمــل اجلهات واملؤسســات العراقيــة فــي بريطانيا مهمة 
احملافظة على ثقافة التراث العراقي بكل أشــكاله الفنية واألدبية، 
وتوصيلــه بالطرق املناســبة إلى األجيال اجلديــدة. وتفعيل دور 
املؤسســات الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة فــي التأكيــد على 
مشــروعية العيش املشــترك، والتركيز علــى فهم القيــم الدينية، 

والتوعية بأخطار التطرف والتصدي لألفكار املتطرفة.
  وقدمنا بعض التوصيات موجهة إلى املؤسسـات الرسمية 

والشعبية في العراق بضرورة:
تكثيــف اإلعــالم الوطنــي العراقــي املوجــه إلــى املهاجريــن 
العراقيــني، والعمل على توفيــر نقاط اجلذب فــي الوطن األم من 
حتســني اخلدمات، وتوفير فرص االستثمار، وتشجيع السياحة 

بــكل أنواعهــا، وتفعيل النشــاطات الرياضية والثقافيــة والفنية 
املشتركة بني أبناء اجلالية والوطن.

العمل على ترســيخ روابط التواصل مع اجلهات واملؤسسات 
العراقيــة في املهجر وربطهــا بالوطن األم من خــالل الدعم وبناء 
جســور مــن الثقة واحلــوار. والعمل علــى اقامة مشــاريع هادفة 
حتفــز العقول العراقية املهاجرة بالعودة إلى الوطن واالســتفادة 

من طاقاتها. 
الســعي لفتــح املــدارس العراقيــة فــي بلــدان املهجــر لغرض 
احملافظــة على تدريس اللغة العربية لألجيــال اجلديدة. ومحاولة 

اشاعة الروح الوطنية في نفوسهم بعيدًا عن كل أشكال التمييز.
االحتفــاء بالرمــوز الفكرية والثقافيــة من العلمــاء واملفكرين 

العراقيني املقيمني باملهجر.
اقامــة نوع من التنســيق والتفاهم مــع الدول التــي تقيم فيها 
جاليات عراقية لغرض تسهيل مهمة التواصل مبختلف اجملاالت.

 الحظنـا انـك لـم تشـر الـى دور االنقسـامات السياسـية 
والفكريـة عنـد اجلاليـة ، بدليـل تعـدد النشـاطات اخملتلفـة 

واحيانا تضاربها؟
لقد أوضحت الدراسة بأن اجلالية العراقية في بريطانيا تعيش 
حالة الشتات، فهي عبارة عن مجموعة من التجمعات التي مازالت 
جتذبهــا املصالح وامليــول والتوجهــات االيديولوجيــة الضيقة. 
وأكثــر اجلهات حتتفظ بخصوصياتها وتغلب األعمال الفردية أو 
الشــخصية على العمل اجلماعي. ولم تتمكن أي جهة من االنفتاح 
على اجلهات األخرى لتقليص الهــوة فيما بينهم، وبهذا فإن الكل 
ال يســتطيع الوصــول إلى اجلالية، وســتبقى اجلاليــة تعاني من 
هذه املعضلة لوقت طويل نتيجة انعكاســات الوضع في الداخل. 
ونتيجة التباين الواسع في توجهات أطراف اجلالية العراقية، لم 
تتمكن من توحيد صفوفها على أســاس األهداف املشــتركة حتت 
هيكلــة متثلها أمام اجلهات البريطانيــة، وتكون أداة ضغط مرئية 
وفاعلة تكســب من خاللهــا احلضور القوي، الذي يســاعدها في 
حتقيق املكاســب التي تخدم وجود اجلالية. ولهذا مازال صوتها 

خافتًا أمام اجلهات البريطانية والعراقية.
رأينا انك لم تشــر الى دور املنظمات ااثقافية واملراكز الثقافية 
في تعريف اجلالية بثقافــة الوطن ، وخصوصا التي كانت تدافع 
عن  الوجــه الدميقراطية التقدميــة للثقافة العراقيــة مثل الكوفة، 
املقهى الثقافي مؤخرا، كربالء، نــادي اوروك، والنوادي الكردية 

واالشورية وغيرها؟
إن التوجه العام للدراســة هو دراســة وضــع اجلالية العراقية 
بشكل عام دون اعطاء تفاصيل عن املؤسسات العراقية التي ورد 
ذكرها بشــكل واضح بني ثنايــا البحث. فقد ذكرنــا بأن الوجود 
العراقــي في بريطانيا يعود إلى ما بعد تأســيس الدولة العراقية، 
وبعد أن توطدت العالقة ما بني العراق وبريطانيا، أصبح الوجود 
العراقــي منذ ذلــك الوقت ولغاية ســبعينات القــرن املاضي على 

شكل أفراد في بعض املناطق البريطانية.  
إن نشــوء وتشــكل اجلالية العراقية قد بدأ قبيل وأثناء حرب 
اخلليــج األولــى عــام 1980، وبدأت تظهــر مالمح اجلاليــة عندما 
تصاعدت عمليات التهجير خالل فترة احلرب، وتضاعفت األرقام 
بعد أحداث حرب اخلليج الثانية وأثناء فرض احلصار، وارتفعت 
األرقام بشكل كبير بعد سقوط النظام واحتالل العراق في 2003، 
حيــث هاجــر اآلالف مــن العراقيــني إلــى مختلف الــدول املانحة 
للجــوء. وبعــد وصول أعداد كثيــرة منهم إلــى بريطانيا، ومبرور 
الوقت استقروا في مختلف املناطق، ومتركزت األكثرية منهم في 

العاصمة البريطانية لندن بحثًا عن أوفر الفرص. 
وذكرنــا بأنــه مــن رحــم هــذه اجلاليــة انبثقــت مجموعة من 

املؤسسات العراقية اهمها: املنتدى العراقي في بريطانيا، جمعية 
رعاية العراقيني، رابطة األكادمييني العراقيني في اململكة املتحدة، 
جمعية الكندي للمهندســني العراقيني، رابطة الفنانني العراقيني، 
رابطــة الكتــاب والصحفيــني العراقيــني، وأقيمت مراكــز ثقافية 
الحتضــان أفراد اجلاليــة مثل (كالــري الكوفة)، مركــز كربالء، 
املركز الثقافي الكردي، املركز الثقافي اآلشوري، مؤسسة احلوار 
اإلنســاني، املركز الثقافي العراقــي. وهناك الكثير من املســاجد 
واحلســينيات واملراكــز الثقافية الدينية. إن الهدف األســاس من 
تشــكيل املنتديــات واملراكــز الثقافيــة واملراكز الدينيــة العراقية 
هــو احتضــان أبنــاء اجلاليــة، وتســهيل أمورهم أمــام اجلهات 
البريطانيــة، والعمل على إيجاد الســبل لربطهم بوطنهم األصلي، 
وتعليمهــم التــراث الثقافي العراقــي الذي ال يتعــارض مع عملية 
اندماجهم باجملتمع.  وبدأ التفكير الفعلي لهذه املؤسسات باتخاذ 
اخلطــوات الالزمة لتعزيــز دور اجلالية، وتفعيــل عملية االندماج 

والتكامل للجالية من خالل توجهني:
التكامل الداخلي: يراد بالتكامل الداخلي تعزيز الوشــائج بني 
أفــراد اجلالية وتعزيز الروابط، والتنســيق بني القطاعات املؤلفة 
للجالية، لغرض الوصول إلى صيغة تســهم في جتاوز اخلالفات 

وتطوير توجهات اجلالية مع احلفاظ على املبادئ والقيم.           
التكامــل اخلارجي: يراد بــه االنفتاح على اجملتمــع البريطاني 

والثقافات األخرى، واالستفادة من برامج االندماج االجتماعي.
مـا هو تصـورك عن مـدى اندمـاج أفـراد اجلاليـة العراقية 
باجملتمع البريطانـي، ومدى انفتاحهم على الثقافة البريطانية 

والثقافات األخرى املتعايشة في اجملتمع البريطاني؟
إن البعض من أفراد اجلالية العراقية الذين وصلوا في السنني 
األخيــرة، لــم يتمكنوا من االندمــاج باجملتمع البريطانــي، ألنهم ال 
يشــعرون بأنهم جزًء من هــذا اجملتمع الكبير. فقد ســاهمت كثير 
مــن األمور في عرقلــة عملية االندمــاج، أبرزها التفــاوت الثقافي 
وصعوبــة اللغــة. فقد أوضحــت الدراســة امليدانية هــذه األمور. 
ومما يزيد من حدة العراقيل، إن أفراد اجملتمع البريطاني مكتفون 
بثقافتهــم ولغتهم، وهذا يترتب عليــه أن تكون املبادرة من الطرف 
العراقــي، بأن يتجــاوز حواجز اللغــة، أي أن يتعلــم ويتقن اللغة 
الرســمية، لكي يتمكن من جتاوز التفــاوت الثقافي والتعرف على 
الكثير من مزايا اجملتمع، وبذلك يتمكن من التآلف ومســايرة أمور 
احلياة العامة. ومســألة الفشــل أو النجاح في عملية االندماج في 
إطــار اجملتمــع اجلديد تعتمــد بالدرجــة األولى على مــدى تفاعل 
املهاجــر العراقــي ورغبته في االســتقرار، وهنا ميكــن القول بأن 
الذين لديهم ضعف في اإلرادة الذاتية، يجدون صعوبة في جتاوز 

إشكالية اللغة.
وتأتــي بعد ذلك الفــوارق الدينية ملا لها من تأثير مباشــر على 
شــريحة واســعة من مجتمع اجلالية، ألنها حتــد من حتركهم في 
مجال النشــاطات االجتماعية وغيرها، ألن االختالف في العقائد 
كثيــرًا ما يكــون عائقًا في عمليــة التواصل االجتماعــي بني أفراد 
اجملموعــات الثقافية املتباينــة. وتوجد شــريحة اجتماعية تؤمن 
بأن عدم معرفة برامج االندماج االجتماعي يؤدي إلى عرقلة عملية 
االندماج في اجملتمع، ألن برامج االندماج االجتماعي لها دورًا مهمًا 
في تشــجيع املهاجر وتوعيته بضرورة مســايرة عملية  االندماج 
باجملتمع، ومتكنه من جتاوز الصعوبات، وإيجاد منافذ للتواصل 
االجتماعــي. ولكــن علــى العمــوم ميكن القــول بأن بــأن اجلالية 
العراقية جالية ايجابية في مجــال التفاعل مع الثقافة البريطانية 
والثقافات األخرى املتعايشة في اطار اجملتمع البريطاني، مقارنة 
مــع اجلاليــات األخرى، ألنهــا جالية أكثــر أفرادها مــن املتعلمني 

وأصحاب الكفاءات.  
هـل تعتقـد بأنـه هنـاك امكانيـة لالسـتفادة مـن التجربـة 
البريطانيـة كنمـوذج مميـز فـي مجـال تطبيقـات التعدديـة 

الثقافية في العراق ؟
 نعــم تعتبر التجربــة البريطانية في مجــال تطبيقات التعددية 
الثقافية جتربة ناجحة ومميزة عن باقي الدول األخرى. وإن أكثر 
املهاجريــن الذين يأتون إلــى بريطانيا، مبختلــف الدوافع يحبون 
هذا البلد بتســامحه، ودميقراطيته البرملانيــة، وبتجربته املميزة. 
وأفراد عينة البحث هم ممن يعيشــون في هذا اجملتمع، وينتفعون 
من إيجابياته، وبعضهم تأثر بطبيعة النظام الليبرالي، وأخذ يدعو 
إلى تبني الفكر الليبرالي، إلعتقادهم بأنه العالج املناســب لتجاوز 
الســلبيات املتراكمة في أنظمــة اجملتمعات العربية واإلســالمية. 
والبعض اآلخــر ينظر إليه النظرة االيجابية ألنــه يركز على أهمية 
الفــرد، وضــرورة حتريره مــن كل أنواع الســيطرة واالســتبداد 
السياســي واالجتماعــي، ومنهم من يــرى بأن النظــام الليبرالي 
يعتبر األنســب للمجتمع العراقي. إن هذه النظرة العامة عكســتها 
الدراســة امليدانية بشــكل واضح من خالل النســب الكبيرة التي 

تؤكد على إمكانية االستفادة من التجربة البريطانية.

حفل موسيقي خيري 
عزف منفرد على آلة العود
موسيقى وغناء كردي

لدعم مشروع طفل العراق للمنتدى العراقي
األحد 30 حزيران 2012

7:00 – 9:00  مساًء
سعر التذكرة   £10

على
قاعة كنيسة ريفركورت 

(قرب البناية السابقة للمنتدى في همرسميث)

 Rivercourt Methodist Church
 King Street  - Hammersmith  - London W6  9JT

Hammersmith    أو    Ravenscourt Park  :اقرب محطة أنفاق
10 ,11 ,295 ,9 ,220 ,72 ,H91 ,391 ,290 ,267 ,190 ,27 ,266 :الباصات

سفرة المنتدى السنوية
 ينظم املنتدى العراقي سفرته السنوية 

الى شواطئ مدينة (إيستبورن) الساحلية 
 Eastbourne 

يوم األحد 25 آب 2013
التجمع أمام البناية السابقة للمنتدى في همرسميث

241 King Street, London W6 9LP

                
أسعار التذاكر

للكبار                                                              £15.00
للعوائل 2 كبار و 2 صغار                      £50.00
للعوائل 3 أشخاص كبار                        £42.00
للعوائل 4 أشخاص كبار                        £55.00

  ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على التلفون  2650 7023 020 
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بلقيس حميد حسن
بنت سوق الشيوخ التي كتب شعرها في اعلى مباني الهاي

عبد جعفر

ضيفة  كانت   ، حسن  حميد  بلقيس  الشاعرة 
املنتدى العراقي في بريطانيا، وذلك في االمسية 
ريفر  كنسية  على  يـــوم5-17  لها  اقامها  التي 
بدأ  تقدميه  وفي  لندن.  غرب  همرسث  في  كورت 
االعالمي والشاعرفالح هاشم في قرأة  قصيدة  

لبلقيس (ال اهل وال وطن)

أشد موتي على خصري فيصحبني 
عشٌق ترنح مذبوحًا من األلِم

سئمُت عيشًا بال أهٍل وال وطٍن
كأنني فكرة جاءت من العدمِ 

...
هّال أنهيت قلقك ياروح؟

فقلق العاشِق يربُك توازن الكون..
...

كل املصابيح أطفأت إال مصباحي
ال يريد االنطفاء 

كيف لي أن اغصبُه على املوت غصبًا؟
...

أصومَك
يتحوُل العطُش حجرًا في القلب

كيَف أحّد من هواجس العشق ألنام؟
..

السنني أعادت ترتيب خطها
البندول لم يعد كالسابق

حركته تختل
فما أقسى النهاية..

...
ا  ـّ يقينًا بان

نعود الى األرض بعد غياب 
ولكن

قبورا ووحشة..
..

يا ندميي
عطٌش بي

غيَر أن الكأَس عطشى
لشفاٍه 

لم تذْق طعَم الشفاِه
...

بفراغ لم يالمس احلب
بحٍب لم يالمس املاء

مباٍء لم يالمس الصحارى 
بصحاٍر لم تالمس األخضر 

بأخضَر كقلبَك
وجدت نفسي أهيم...

سوق  في  ولــدت  بلقيس  الشاعرة  ان  ــد   واك
والدها  كان  اذ  الشعر،  تكتب  عائلة  من  الشيوخ 
الشعر  كــتــابــة  عــلــى  اوالده  وشــجــع  ــرا  ــاع ش
قصائدها   وتتميز    ، املطالعة  في  واالهتمام 
باجلرأة التي عكست جتربة حياتية مهمة، اكسب 
فقصائدها  النابض،  احلقيقي  االيقاع  شعرها 
من  واحــدة  هي  والشاعرة  كثيرة.  اشياء  تقول 
جيل الشاعرات العراقيات اللواتي دخلن املشهد 
صرخة  فشعرها  احلرية،   فضاء  من  الشعري 

الى   واشار  القول.  في  جرأته  ويتملك  احتجاج، 
(اغتراب  وهي  لها،  الشعرية  مجموعات  صدور 
 ،1997 عام  مرمي)  و(مخاض   1996 عام  الطائر) 
و(اجمل اخمللوقات رجل) عام 2012 ولها ديوان 
أخر قيد الطبع ورواية تعكف على كتابتها اضافة 

الى كتاب حول املرأة اوضاعها وحقوقها.
النزيف  ــل  داخ نفسها  تأسر  لم  انها  ــد  واك
حقوق  مجال  في  بنشاط  اردفته  بل  الشعري 
وكانت  عــديــدة،   تنظيمات  خــالل  من  االنسان 
مساهمة في تأسيس املنظمة العراقية للدفاع عن 
حقوق النسان وترأسها حتى عام  2007. وحظيت 
بتكرميات عديدة في هولندا، اذا اختيرت كواحدة 
احلرية  اجل  من  يكافحن  اللواتي  الشاعرات  من 
واحلــروب  االضطهاد  من  خــال  لعالم  والتوق 
والظلم. بل والرغبة في توضيح العالقة امللتبسة 
بني املرأة والرجل . وكانت هذه املواضيع عنوان 
كتابها الذي  اصدرته كتابا منظمة العفو الدولية 
باللغة  يسمى)  ال  ان  للحب  (افــضــل  بعنوان 
عربيات  شاعرات  خمس  بني  لتكون   ، الهولندية  
املالئكة  وفدوى  املنحى وهن (نازك  متيزن بهذا 
طوقان وسعاد الصباح  وظبية خميس). واشار 
ان بعض اشعارها اختيرت ضمن عشرة شعراء 
هولندا  في  الهــاي  في  مباني  اعلى  على  لتخط 

حيث تقيم.
مشيرة  جتربتها  عــن  الشاعرة  حتدثت  ثــم 
فيه  يسمع   ، شعري  بيت  في  نشأت  انها  الــى 
األدبية  املناقشات  فيه  وجتري  يوم  الشعركل 
الشعرية  أيضا، ومنذ الصغر تعلمت  واملباريات 
كثيرا  والدها  وشجعها  وأوزانه،  الشعر  عروض 

اظافرها،  الشعر منذ نعومة  القراءة وكتابة  على 
فيها  وحصلت  عديدة  مسابقات  في  واشتركت 
على جوائز كثيرة . وحتدثت عن مدينتها (سوق 
انذاك،  العامة  مبكتبتها  امتازت  التي  الشيوخ) 
بالثقافة  واهتمامهم  فيها  العالي  الناس  ووعي 
والشعر. وبعدها قرأت عددا من قصائدها منها 
2009بعد  عام  كتبتها  التي  من؟)  (أسال  قصيدة 
عودتها الى الوطن بعد رحلة غياب  ثالثني عاما :

هل أسأل عَرافّي الدنيا
لَم سقطت وردات ربيعي

وبال دهشة
وانفرَط  الرماْن ؟

هل أسأل عّرافّي الدنيا
لَم أعناق نخيلي ُتلوى

وعناقيد البلح ُتهاْن ؟
هل أسال عّرافّي الدنيا

عن سور حديقتي اللّماع
وثراء كان ُيبعثُر حتت األقدام

واملتعة باألمس ُتداس
وتراق عطوري ؟

..................................
هل أسأل

أم أغرُق في النسياْن ؟
 وقرأت الشاعرة  ومضات شعرية من ديوانها 

االخير (اجمل اخمللوقات رجل ) ومنها 
حينما تذبح الورود،

ويداهم بيت شاعر بحثا عن السالح،
من  الــشــعــر  تــســريــحــات  تختفي  وحينما 

الشوارع،
فالطوفان قادم ال محال حينما تذبح الورود،

وفي ومضة اخرى  انشدت بلقيس
تقّبلني في الهواء

ندى فمي ـَ فتلسعني شفتاي وي
كأني رشفتُ رضابكَ عبر الفراغ..

وفي ختام هذه االمسية اجلميلة اثيرت العديد 
من األسئلة، أخذت الشاعرة الى املاضي واعوام 
واحلكايات  اجلميلة  املفارقات  وتذكر  الطفولة 
جاء  سواء  الشاعرة،  لدى  القصيدة  تولد  التي 
تعبير  حد  على   يأت،  لم  وأن  الشعر  شيطان  بها 

الشاعرة في اجابتها على احد اسئلة اجلمهور.

أقــام املنتدى العراقي مســاء يوم األحد 3 آذار 2013 على قاعة كنيســة 
ريفركورت في همر ســميث ، حفال تكرمييا للناشــطة البريطانية السيدة 
فــران هيزلــنت ، تعبيــرًا عن االعتــزاز بدورهــا املتميــز فــي الدفــــاع عن 
حقوق اإلنســان فــي العراق فــي الثمانينات والتســعينات مــن القــــرن 
املاضــي ، في اطار «احلملة ضد القمع ومن اجــل احلقوق الدميقــــراطية 
فــي العــراق - كاردري »، وتقـــديــرًا لنشــاطها املتواصــل للتعــــريــف 
بحضـــــارة وادي الرافديــن، عبــر فعاليات جمعية « انهدوانــا « الثقافية  
(The Enheduanna Society)، نســبًة الى أول شاعرة في التاريخ 
كانت أمها ســومرية وأبوها امللك ســرجون األكدي، حضره جمهور كبير 
من أبناء اجلالية العراقية حيث قدمت فيها كلمات االطراء من الكثير ممن 
واكبهــا في تلك الفترة وقدمت لها الهدايا وباقــات الورد عرفانا وتقديرا 

جلهودها.

تكرمي الناشطة البريطانية فران هزلنت

• ندوة حول التعددية في اجملتمع البريطاني واجلالية العراقية يوم 
اجلمعة 14 حزيران 2013.

• حفل شبابي (Disco) يوم السبت 29 حزيران 2013.
• حفل موسيقي خيري يوم األحد 30 حزيران 2013.

• االجتماع النصف السنوي يوم احلد 11 آب 2013.
• سفرة عائلية الى إيستبورن يوم األحد 25 آب 2013.

فعاليات قادمة: 
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فنانو آل لعيبي يلونون الكويت ببهجة احلياة العراقية وطقوسها 
ُأقيم في ضاحية الساملية في دولة الكويت الشقيق، معرض  
تشـكيلي عائلـي فريـد مـن نوعـه علـى قاعـة بوشـهري للفن 
التشـكيلي الواقعة في شـارع بغداد، وذلك من 8 نسـيان الى 6  
أيار املاضي ، اشـترك فيـه من آل لعيبي ثالثة وهـم : الفنانون 
فيصـل لعيبي، عبداالله لعيبي وعفيفـة لعيبي مع ابنها الفنان 

آذار جبرعلوان. 
وضـم املعـرض  حوالي أربعني لوحة ونحـت وتخطيط ، أذ 
قدمت   عفيفة فيه لوحات من احلجم املتوسـط والكبير ، منها: 
(النـاي،  والشـجرة،  وقريبا من السـتارة، وموديـل ، واملرأة 
صاحبة القبعة، والرسـالة السـرية،  والبعد ، والنهر) وساهم 
فيصـل فـي لوحـات من احلجـم الصغيـر وهـي (اكليريك على 
كانفـس) ومنها ( شـاي العصر، وبائـع الفاكهـة، والبغدادي، 
واملقهـى،  وبائع الرقي، بائعة الشـاي، احلـالق املتجول، فتاة 
آشـورية أمـا الفنان عبـد اإلله فقدم أعمـاًال ذات نكهـة بصرية 
متميـزة ومنها (امـرأة جنوبيـة، وعنـد اجلامـع الكبير،بائعة 
اخلضروات وجوه معبرة لنساء عراقيات  وغيرها)، واشترك 
آذار فـي ثالثـة اعمـال نحتيـة وسـت تخطيطـات باحلبر على 
الورق  مع أربع صور فوتغرافية ألعماله النحتية على الرخام.
ومعروف ان عائلة آل لعيبي مشـهورة في ارتباطها بالفن ، 
فـاألخ الكبير فيصل خريج اكادميية الفنون اجلميلة في بغداد، 
واكمل دراسته في 1981 في مدرسة الفنون اجلميلة في باريس 
كما حصل على دبلوم الدراسـات املعمقة من جامعة السوربون 

فـي باريس. اما الفنانة عفيفة  فقد حصلت على الدبلوم العالي 
فـي الفنـون التشـكيلية فـي بغـداد عـام 1974 وحصلـت على 
درجة املاجسـتير فـي الفن اجلداري من معهـد الفنون اجلميلة 

(سوريكوف) في موسكو عام 1981. 
اما الفنان عبد االله فقد تخرج من اكادميية الفنون اجلميلة 
في روما عام 1975، وكانت أعماله ذات احجام صغيرة نسـبيًا 
مرسـومة، مبادة الزيت وبتكنيك أثار دهشـة الزّوار ببساطته 
وقوته وعمقه، وهي أعمال مكرسـة لألم العراقية التي عانت ما 
عانت وملشـاهد األزقة والشـوارع البصريـة احلميمية، وكذلك 

للمراقد املقدسة واجلوامع وحركة الناس في داخلها. 
شـهادة  علـى   2007 عـام  حاصـل  فهـو  آذار  والشـاب 
البكالوريوس في الفنون التشكيلية قسم النحت من األكادميية 
امللكيـة للفنون اجلميلية في مدينـة آنتفيربني – بلجيكا، وعام 
2008 علـى شـهادة املاجسـتير مـن األكادميية  امللكيـة للفنون 

اجلميلة في مدينة آنتفيربني – بلجيكا.
وله معارض شـخصية ومشتركة ومشـاريع فنية و حاصل 
علـى العديـد مـن اجلوائز . وقـد متحـورت اعمالـه التعبيرية 
حول معاناة اإلنسـان، من خالل حركة اجلسـد، والتي تذكرنا 

مبنحوتات مايكل أجنيلو  غيراملكتملة عن العبيد. 
ويعقب الفنان فيصل على احتراف جميع أفراد أسرته للفن 
التشـكيلي، قائـال  :الوالـد كان عاشـقا ألغنيات عبـد الوهاب 
وأم كلثـوم، وكان ميتلـك صوتا شـجيا تعرفنا مـن خالله على 

املوسـيقى، أمـا األم ففالحـة أمية لكنها بسـبب شـظف العيش 
كانت تصنـع ألطفالها العابا شـعبية من الطـني وتلونها فتثير 
خيالنا. أخي علي الذي يكبرني كان عاشـقا للرسم وهو معلمنا 

االول، تعلمنا منه الولع بالرسم. ويذكر ان هذا املعرض املتميز 
كتبـت عنه الصحافـة الكويتية ونقلت وقائعـه اكثر من محطة 

فضائية التي عكس جتارب انسانية مختلفة. 

أحمد مختار في املسرح امللكي

سمر بدن فنانة ترسم احالمها بالطين والريشة

الرسم واحلرب
قـدم مؤخـرًا عازف العـود العراقي أحمد مختار  أمسـية موسـيقية أقيمت على املسـرح 
امللكي في "سـلون سـكوير" فـي العاصمة البريطانية ضمـن احتفالية اشـترك فيها العديد 
مـن املسـرحيني والفنانـني البريطانيني وحضرها عمدة لندن السـابق كني ليفنكسـتون و 
مجموعة من مشاهير الثقافة دعمًا للسالم في العراق وذلك مبناسبة مرور 10 سنوات على 

احلرب على العراق.
ونـوع املوسـيقى التي قدمـت تعتمد علـى قوالـب املوسـيقية العراقية وتنبـع من روح 
املوسيقى واملقام العراقيني ألنهما ميتلكان خصوصية تختلف عن تلك األشكال في موسيقى 

الدول العربية والشرق األوسط.

خاص- املنتدى
افتتح على قاعة (ناتي)  في منطقة ويرن ستريت 
في وسـط لندن يـوم 1-3 -13 املعرض الشـخصي 
االول للفنانـة سـمر بـدن وضـم 38 لوحـة و12 عمال 
نحتيا.  ورافق املعرض الذي استمر اسبوعا قراءات 
شـعرية ونـدوة سـاهم فيهـا كل مـن الشـاعرة دالل 

جويد والفنان والكاتب خالد القشطيني.
ان مـا مييـز هـذا املعـرض هـو االعمـال النحتية  
والسـراميك في جتسـيد الوجوه والتكوينات كأنها 
تؤكـد انتماءهـا  الـى فنـان الطـني، فنـان احلضارة 
السـومرية والبابليـة. امـا اللوحات التـي خلت من 
التسميات ، تشير الى قدرة الفنانة في خلق التكوين 
واالبداع في ايجاد العالقات اللونية بينهما، فالوجه 
االنسـاني ميكن ان يكون شـجرة بعيونه اخلضراء 
او صرخـة صامتـة  بالفم االحمـر القانـي املطبق، و 
ظـالل املرأة  في االلوان القامتة تبعث على التسـاؤل 

هل هي هاربة ام قادمة ؟
وتقـول الفنانة سـمر بـدن :» ان تسـمية املعرض 
(احـالم) الن لكل واحد حلم يعكس بقدر ما مر به من 
ظروف مؤملة وحلوة ، وأنا حاولت ان اجسد احالمي 
فـي هذه االعمال واسـتعيدها من الذاكـرة. واعمالي 
تعبيريـة حتمـل كل واحدة منهـا فكـرة وموضوعها 
اخلاص، وحاولت ان اجسـد ذلك باستخدام ادوات 
والكـوالج  املائيـة  واالصبـاغ  الزيـت  مـن  مختلفـة 
باالضافـة الى اسـتخدام الطـني كمادة اساسـية في 

العمل النحتي والسيراميك « .
وتضيـف (في عالم التشـكيل اليوم ، اجد نفسـي 
املبدعـني  مـن  ونوعـي  هائـل  كـم  فهنـاك   ، مبتدئـة 
واملبدعـات فـي هـذا اجملـال، وال اسـتطيع ان اقارن 
نفسـي بأحد، ولكن هذه جتربتي االولى الشخصية 
فـي  خاصـة  مكانـة  لـي  تؤسـس  ان  املمكـن  ومـن 

املستقبل).

 / الصراع  خضم  في   – هاشم  ساطع  الفنان  معرض  مؤخرا،  افتتح 
التبادل  مؤسسة  اقامته  الذي    – العراق  في  الدائمة  احلرب  انعكاسات 

الفني احلديث التي منحته جائزتها السنوية لسنة 2012.
ضم املعرض خمسة وثالثني عمال، من لوحات، وتخطيطات واعمال فن 
الديجتال، والول مرة اعمال في (واقعية الكم) منفذة بالطبع على احلرير.

استوحت جميع اعمال املعرض مضامينها من املأساة الدائمة في العراق،  
وقد   ، القدمي  النظام  انهيار  على  سنوات  عشرة  بعد  املتواصلة  واحلروب 
ارامل  : السجني السياسي - مقابر جماعية -  توزعت على ستة عناوين 
من  العراق  حروب  مكونات   ، واحلياة  املوت  بني  – الصراع  – انتحاريون 
اليورانيوم والثاليوم  الدمار مثل  الكم حيث رسمت عناصر  خالل واقعية 

والتيزاب وغيرها. 
وقد جاء في مقدمة مؤسسة التبادل الفني للمعرض :

 يعرض ساطع هاشم رسوما ولوحات ومطبوعات تضم امناطا واقعية 
ورمزية ومجردة ، حيث تتواصل ممارسته بتعاطف كبير مع اولئك الذين 
وجدوا انفسهم وسط هذا الصراع الدائم . االختيار اجلمالي العمال ساطع 
مشوشة  قاسية،  اشكال  حيث  الصراع  خالل  من  احلياتية  التجربة  تصف 
خلفية  على  ومنسقة  مرتبة  كهذه  مجموعات  املعرض  هذا  في  فضفاضة.   ،

البشاعة والفضاعة للطبيعة املسلحة لهذه االوضاع.
 ، احلرب  موضوع  قساوة  تعكس   ، مجتمعة  املعروضة  ساطع  اعمال   

موضوعيا و كتجربة تلقائية في وقت واحد . 
وقدم الدكتور ألن انكرام –االستاذ في جامعة لندن – محاضرة في يوم 
االفتتاح عن الفن واحلرب والعراق، تناول فيها اعمال الفنان ساطع هاشم 
كنموذج ، حيث يعكف الدكتور انكرام حاليا على تأليف كتاب مكرس للفن 

العراقي في هذا املوضوع

معرض المالذ االحتفالي «ماض مغاير ، مستقبل مشترك» 
   W3 في غاليري

للفترة 6 - 23 حزيران 2013
املعرض مرتبط بفعاليات اسبوع الالجئني ( 17 – 23 حزيران ) 

غاليريW3  و(اكنت فورم) باالشتراك مع غاليري (ارك) يقيمون معرض املالذ االحتفالي، جملموعة من الفنانني الذين يعبرون 
باعمالهم عن جتاربهم في املنفى، ويهدف الى التواصل من خالل التعبير الفني، ومواجهة االفكار اخلطأ وزيادة وعي اجلمهور مبا 

يخص حقيقة املنفى االجباري. 
(185, High Street, Acton, London, W3 9DJ)

يفتتح املعرض يوم اخلميس 6 حزيران مابني الساعة 7 – 9 مساء للفنانني والضيوف واجلمهور وسيكون هناك عزف للموسيقى .
ويتخلل املعرض فعاليات اخرى من مثل فعالية نهاية املعرض ، وذلك يوم االحد 23 حزيران ، مابني 3-6 مساء،  مع فرصة للضيوف 

للقاء الفنانني الذين سيتحدثون عن دالالت اعمالهم  ، ورايهم باوضاع الالجئنت في غرب لندن واهمية املعرض بالنسبة لهم .
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متى نقول للحزن وداعًا...!!!
وهكــذا ُكتب علينا نحن العراقيني في نادي كبار الســن 
ان نفقــد االعزاء واحدًا تلــو اآلخر في هــذه الغربة اللعينة 
القاتلــة.. وقلوبنــا تهفو الــى الوطن الغالــي وعيوننا ترنو 
الــى االحبة واالهل هناك.. هذا النادي اجلميل الذي جمعنا 
حتت ســقفه على احملبة والتفاهم واالنسجام وتعرفنا على 
بعضنــا البعــض مــن الزميالت والزمــالء.. وانــت واحدة 
منهم يــا نوال. لقد فقدنا زميلة عزيــزة علينا بدماثة خلقها 
وطيبة قلبها وتواضعها ومســاعدتها لالخرين.. فقد كنت 
تطلبــني مّنا يــا نــوال زيارةاملرضى وتفّقــد بعضنا للبعض 
االخر.. وتقدمي املســاعدة ملن يحتاجهــا.. حقًا كنت يا نوال 
صوت املرأة العراقية هنا في لندن.. وانتماءك لرابطة املرأة 

العراقية خير دليل..
فكنت تواظبني على الدوام فيها وحتّمل املســؤولية بكل 
جدارة.. وكنت تتابعني في نفس الوقت اخبار املرأة العراقية 

في الوطــن الغالي.. 
وكنت تواظبني على 
احلضور في الرابطة 
باخبارها  ومتديننا 
تها  طا نشــا و
وفعالياتهــا.. يا رب 
حتمل  على  ساعدنا 
األليــم..  املصــاب 
ال  وفاتــك  وخبــر 
اقــول احزنني فقط 
صدمنــي  ولكنــه 
اصبح  قــد  فاحلزن 
العراقيــني  قــوت 

وغذائهم اليومي.. ذهبت اخيــرًا للعراق لكي تكّحلي عينيك 
برؤيتــه ورغبت ان تتنفســي هواء العراق وان تشــربي من 
ماء الرافدين.. لقد صارعت املرض لفترة ليســت بالقصيرة 
بــكل شــجاعة وقــوة وكان ال بــد ان تنتهــي هــذه املرحلة 
الصعبة من حياتك لكي ترتاحي وتنامي نومًا ابديًا هادئًا.. 
فاملــوت قدرنا ال ينجــو منه احد.. لقد تركــت بصمة جميلة 
في حياتك ومحبيك.. فالكل يتذكرك ويتحّســر عليك ولكن 
مــا باليــد حيلة.. فنحــن تعّرفنا عليــك لفترة قليلــة.. ولكن 

االصعــب  فيمن التصف بك مــن الصديقات احملّبات لك وال 
داعــي لذكرهن فهن ُكثــر وهن ُيبكني احلســرة عليك وعلى 
اخالقــك الرفيعــة الراقية وهذا هــو املهم في هــذه العالقة 
والصداقــة بــني اجلميــع.. فكنــت تثابرين علــى احلضور 
هنا للنادي وتشــاركني في كل ما هو عراقــي.. هذا النادي 
اجلميــل الــذي جمعنا حتت ســقفه علــى احملبــة والتفاهم 
واالنســجام.. وتعّرفنا علــى بعضها البعضمــن الزميالت 
والزمالء.. فهذا من كربالء او النجف واالخرى من كركوك 

وهذا من الناصرية واالخرى من بغداد.. الخ.
هذا املوازئيك اجلميل بكل ألوانه واطيافه ليخلق النسيج 
االجتماعي املتناسق وانت يا نوال واحدة من هؤالء.. حيث 
املذاهــب اخملتلفة واالديــان املتعددة والقوميات املتشــعبة 
وكّنا وال نزال نتلهف ونتشوق ملعرفة اي شي من القرية او 
املدينــة او املنطقة التي يســكنها اي واحد مّنا لنعرف املزيد 
واملزيــد عن ابناء جلدتنا وعن عراقنــا املوّحد اجلميل.. وال 

نستطيع إال القول.. انت في قلوبنا يا نوال..
وانا لله وانا  اليه راجعون

عن نادي كبار السن
لندن
أم نشوان

«يهود العراق ـ موسوعة شاملة
لتاريخ العراق وشخصياتهم ودورهم

في تاريخ العراق الحديث»
حتـت هـذا العنوان صـدر كتـاب للصحفـي مازن 
لطيـف عـن دار ميزوبوتاميـا  للنشـر فـي بغـداد . 

احتوى 
الكتـاب علـي 278 صفحـة من احلجـم الكبيـر، إذ 
جمع الكاتب أكثر من تسـعة وأربعون مقالة ولثالثني 
كاتـب وكاتبة قـد كتبـوا مبواضيع مختلفة في شـأن 
الطائفة اليهودية العراقية ، ويعتبر الكاتب والباحث 
مـازن لطيف مـن املتابعني واملهتمني بتأريـخ الطائفة 
اليهوديـة ومأسـاة تهجيرهم مـن العراق عـام1950 
بقرار صادر مـن قبل احلكومية امللكية رقم(1) لسـنة 
1950 الذي مبوجبه أسـقطت اجلنسـية العراقية عن 
اليهود العراقيني، وقد اسـتخدمت املضايقات والقمع 
لهـم والسـلب ألموالهم الذي تعرضوا لـُه ، ثم صدور 
قانون رقم (5) لسـنة 1950 مبوجبه جمدت وُحجزت 

أموال اليهود العراقيني.
 كتب مازن في مقدمة كتابه : «  كنت وما ازال اتابع 
بشـغف وبلهفة كل ما يذاع  ويكتب عـن يهود العراق 
في الكتب والصحـف واجملالت واملواقع االلكترونية،  
وفـي نفسـي رغبـة ملحـة للتعـرف علـى تاريخهـم 
وتقاليدهـم وعاداتهـم وطقوسـهم وقـد نشـأت  هذه 
الرغبة لدي منذ ان كان عمري 6 سـنوات حينما كانت 
جدتي حتكي لي احلكايات عن يهود  العراق وكيف مت 
تسـفيرهم وكيف تركوا اللوعة واالسى في قلوب من 
جاورهـم واحبهم واحبوه  صادقني، ومكثت ابحث و 
انقــــب عـن اخبارهم كثيرا خالل عقـود طويلة من 

التحريض ضدهم والدعاية املضادة لهم».

منظمات اجملتمع املدني واالهتمام املطلوب 
 جاسم محمد السلطاني 

لم يكن العراق ساحة مناسبة لعمل منظمات اجملتمع 
املدنــي احلقيقية قبــل 2003 بالرغم مــن وجود بعض 
أطرها وأشــكالها متمثلة بنقابات وجمعيات شــكلية 
أوجدهــا النظام الشــمولي للترويج ألفــكاره وخدمة 
مصاحله وتوجهاته السياســية التي حكم العراق من 
خاللها مبركزية وتفرد في السلطة ولذلك فشلت هذه 
املنظمات في دعم الســلطة ولم تتمكن من مســاعدتها 
على الوقــوف بوجه االنهيار الكامــل الذي تعرض له 
النظــام ومؤسســاته فــي 2003، وذلك ألنهــا لم تكن 
حقيقية وال متتلــك أي عمق مجتمعــي وال ترتكز على 
دعائم سليمة. وبعد سقوط النظام انطلـــقت منظمات 
اجملتمــع املدني بقوة في الســـــاحة العراقية لنشــهد 
انتـــــقاال مــن أقصى املركزية إلــى أقصى احلرية ما 
ســاهم في بداية غير صحيحة وال ترتكز على خبرات 
كافية، إضافة إلــى غـــياب ثقافة اجملتمع املدني الذي 
ســاهم في والدة غير متكاملة (مشــوهة) تسببت في 
وجـــود معوقات ومشــاكل ما زالت منظمات اجملتمع 
املدني تعانيها حتى اليوم، وجند أن املشــهد العراقي 
بحاجة ماســة للوقــوف على هذه املعوقــات ووضع 
احللول املناســبة لها لنتمكن من إقامــة مجتمع مدني 
حقيقــي ميكن أن يســاعد العــراق في جتــاوز مرحلة 
التحول الدميقراطي باجتاه تطبيـــق املفاهيم اجلديدة 

والتخلص من مفاهيم الدكتاتورية والتفرد بالســلطة 
وباجتاه تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.

ومن أهم املشــاكل التي تواجهها منظمات اجملتمع 
املدنــي ضعــف اهتمام الدولــة بهذه املنظمــات وعدم 
اكتراثها بالنشاطات واألعمال التي تقوم بها، إضافة 
إلــى ضعف الــدور اإلعالمي فــي دعمهــا، فقلما جند 
صفحات وبرامج تخصص لنشــاطات اجملتمع املدني 
في ظل حاجة املنظمات املاســة للترويج عن مفاهيمها 
وتنوير الرأي العام بأهمية دورها في ترسيخ املفاهيم 
الدميقراطيــة عــالوة علــى دورها في تقييــم ومراقبة 
األداء احلكومي، ال ســيما أن التجربة حديثة وبحاجة 

إلى جهد إعالمي كبير.
ومــن خــالل متابعــة األحداث جنــد أن مــن اخطر 
املعوقــات التــي واجهــت منظمــات اجملتمــع املدنــي 
التهديــدات األمنية التــي يواجهها أعضــاء املنظمات 
خــالل الســنوات األخيــرة حيــث ســاهمت الفتاوى 
التكفيرية في احلد من نشــاطاتها خاصة في املناطق 
التــي تتواجــد فيهــا األفــكار اإلرهابــــيــة املعاديــة 
للدميقراطية والتي شــوهت صــورة املنظمات األهلية 
واإلنســانية إلبعادهــا عــن أداء دورها فــي اجملتمع، 
أركان اجملتمــع  يأتــي دور اإلعــالم وكل  ومــن هنــا 
األخــرى في تصحيح هــذه الصــورة وتوعية اجملتمع 
بأهمية دور هذه املنظمات في مساعدة اجملتمع ونشر 
الثقافة والقيم واألخــالق والفضيلة إضافة إلى القيم 

الدميقراطية واإلنسانية.

والبد لنــا ونحــن نتحــــدث عن مشــاكل منظمات 
اجملتمــع املدني من أن نشــير إلــى نقطة مهمــة، وهي 
غياب املظلة أو املرجعية التي يجب أن تنضوي حتتها 
املنظمـــات العراقية أو العربية على املستـــوى احمللي 
أو اإلقليمي حيث نشــهد عدم وجــود نقابة أو احتاد 
أو جمعية تعمــل املنظمــات من خاللهــا على التعاون 
والتشاور وتنظيم العمل وتبادل اخلبرات والتجارب 
لضمــان النجــاح والتطور فــي العمل، كما نــرى بان 
العمــل اجلماعــي يســاعد علــى اإلبــــــداع واالبتكار 
والتطور خلدمة اجملتمــع من خالل اإلفادة من خبرات 

اآلخرين.
إن منظمــات اجملتــــمــع املدني إذا مــا تهـــيأت لها 
البيئة املناســبة فإنهــا ميكن أن تلعــب دورا مهما في 
عمليــة البنــاء الثقافي للمجتمع فضال عــن دورها في 
إعــادة اللحمــة الوطنيــة واجملتمعية واملســاهمة في 
إجناح املشــروع الدميقراطــي في البــالد، لذلك علينا 
توفير البيئة القانونية والتشــريعية املناسبة وتطوير 
الكــوادر العاملــة فيهــا مــن خــالل إقامــة الــدورات 
والنــدوات والورش التثقيفيــة والتوعوية إضافة إلى 
توفيــر الدعم املطلــوب لتغطيــة نشــاطاتها، باملقابل 
على املنظمــات أن تعمل على إصــالح وتطوير آلياتها 
الدميقراطيــة وتطويــر نظامهــا الداخلي ليكــون أكثر 
دميقراطيــة وشــفافية للتخلــص مــن هيمنــة بعــض 
القيادات لتتمكــن من حتقيق األهداف التي جاءت من 

أجلها.

متحف املاني  يقيم معرضا عن الوركاء أول عاصمة في العالم 
يقـدم متحـف البيرغامون في برلـني لزائريه حملة من 
احليـاة فيما يعتبر أول عاصمة حقيقية في العالم، وذلك 
في معرض جديد يتتبع تاريخ مدينة الوركاء التاريخية، 

الواقعة في أراضي العراق.
ويضم املعرض الذي يحمل اسـم «الـوركاء... املدينة 
الكبيـرة ذات اخلمسـة آالف عـام» أشـكاال مختلفـة من 
األعمـال الفنية، مبا فيهـا األقنعة الشـيطانية املصنوعة 
من الطـني، والتماثيل التي جتسـد شـخصيات احلكام، 
ومجموعة أخرى من تلك اجملسـمات واآلثـار التي يعود 

تاريخها إلى األلفية الرابعة قبل امليالد.
ويبرز املعرض أيضا عددا كبيرا من احلفريات األثرية 
فـي املدينة، والتـي لعب اخلبـراء األملـان دورا كبيرا في 
اسـتخراجها. إال أنـه وحتـى اآلن، يرى املنظمـون لذلك 
املعرض أنه لم يجر اكتشاف سوى ما يقل عن خمسة في 
املئة من مساحة املدينة التي متتد في الصحراء العراقية 

على بعد 260 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد.
وقال مايكل آيزنهاور، رئيس متاحف مدينة برلني، إن 
املعرض يهـدف إلبراز أهمية مدينة الـوركاء، وهي «أول 
مدينة ميكن االعتراف بها في تاريخ اإلنسـانية»، والتي 
متتد أسوارها ملا يربو على تسعة كيلومترات ويعتقد أنه 
كان يقطنها ما يقرب من 40 ألف ساكن في األلفية الرابعة 

قبل امليالد.

وأضـاف آيزنهـاور أن األمناط املنظمة حليـاة املدينة 
الـوركاء، حيـث كانـت اخملطوطـات  بـدأت فعليـا فـي 

واألرشيفات بني األشياء التي عثر عليها هناك.
وتابـع آيزنهـاور: «تعتبر الـوركاء هي املهد ألشـكال 

النظام االقتصادي واإلداري املتقدم.»
كما يضم املعرض ألواحا طينية تبرز بعض االتفاقيات 
والصفقات، مثل عملية لدفع نقود فضية مقابل احلصول 
علـى بعض األحجـار القيمة، إضافة إلـى قطعة من بيان 

قدمي صادر عن إحدى اإلدارات التنفيذية في املدينة.
د ذكرى هـذه املدينة فـي القصيـدة امللحمية  كمـا تخلَّ
املعروفة «غلغاميش»، والتي كتبت على األلواح الطينية 
قبـل ما يقـرب من ألفي عـام على امليالد، وتتنـاول حياة 
ذلك امللك األسطوري، بينما يتضمن املعرض أيضا متثاال 

منحوتا يجسده.
وتضـم القطع املعروضة في متحـف بيرغامون، الذي 
يحوي ضمن جنباته أيضا بوابة عشتار الشهيرة ملدينة 
بابـل، تضـم بينهـا أيضا بعـض القطـع مـن مجموعات 
أخرى موجودة في برلـني وهايدلبيرغ، إضافة إلى قطع 
مستعارة من املتحف البريطاني في مدينة لندن ومتحف 
اللوفـر في مدينـة باريس ومتحف أشـمولني فـي مدينة 

أكسفورد.
مـن جانبهـا قالـت مارغاريـت فـان إيـس مـن املعهد 

األملانـي األثـري إن املنظمـني كانـوا يأملـون أن يؤّمنوا 
بعـض املعـارض من العـراق، إال أن الفكرة فشـلت نظرا 
ألن تصريحـات التصدير يجب أن يوافـق عليها مجلس 

الوزراء العراقي كله.
وتابعـت فان إيس: «ال يعد ذلك أمرا ممكن التنفيذ في 

األوضاع السياسية احلالية في العراق.»
وكان املعـرض قد فتح أبوابـه للجمهور يوم اخلميس 
اخلامـس والعشـرين مـن إبريل/نيسـان، ومـن املقـرر 
أن يسـتمر حتـى الثامـن مـن سـبتمبر/أيلول مـن العام 

احلالي.

رثاء للصديقة الوفية.. نوال
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اختصاصاتنا القانونية:
•   قضايا الهجرة  (اجلنسية  واللجوء)

•   تاشيرات  (الدراسة أو العمل أو اإلستثمار أو الزيارة)
•   قانون اوروبي 

•   قضايا إستئناف 
•   قضايا جنائية
•   قضايا عائلية
•   قوانني العمل

•   قوانني العقود والدعاوي املدنية وقضايا الديون 
•   قضايا خالفات اصحاب االمالك واملستاجرين

•   وكاالت عامة وخاصة و قضايا تغيير االسم  وتصديق الوثائق الرسمية

 152 Chiswick High Road, London W4 1PR
 Tel: 0208 995 3556

  Email: shwan@descartessolicitors.co.uk
   www.descartessolicitors.co.uk

مدرس 
لغة 

عربية

مدرس خصوصي لتدريس اللغة العربية والقرآن الكرمي للمرحلة 
االبتدائية،على استعداد بالتدريس في املنازل وبأسعار مناسبة.

للراغبني االتصال بـ ( أنيس ) على رقم النقال:

07534279724

Compukeep Ltd
Laptop, Mac & Pc repairs تصليح كافة أنواع الكومبيوتر
Business and Home user لألعمال واملستخدمني في املنازل 

 Laptop & computer upgrade ترقية اجلهاز وحتسني األداء
 Internet installation and setting إعداد وتركيب االنترنيت

Data recovery إستعادة البيانات 
  Virus and spyware removal إزالة الفيروسات والبرامج املضرة
Free checking at the workshop فحص مجاني في ورشة العمل

Home visits minimum charge  £40.00 احلد األدنى للزيارات املنزلية
Tel: 020 7249 1400

104 Balls Pond Road, London N1 4AG

• ندوة حول التعددية في اجملتمع البريطاني واجلالية العراقية يوم 
اجلمعة 14 حزيران 2013.

• حفل شبابي (Disco) يوم السبت 29 حزيران 2013.
• حفل موسيقي خيري يوم األحد 30 حزيران 2013.

• االجتماع النصف السنوي يوم احلد 11 آب 2013.
• سفرة عائلية الى إيستبورن يوم األحد 25 آب 2013.

فعاليات قادمة: 
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IRAQI ASSOCIATION (IA)
 The Iraqi Association is a non-profit
 organisation that exists to enable Iraqis to
 settle and integrate in this country with rights
 to express their cultural identities. Our work
 aimed at Iraqis, by providing volunteerism,
 advice, public health support, counselling,
 training, employment guidance, information

 services, and organising cultural events. It
 is also our mission to raise awareness about
 relevant events in Iraq and the integration
 process in this country.”
 Our Aims and Methods:
 We provide the following services to our clients
 regardless of their race, ethnic origin, language,

 and gender, religious or political background.
 • Face-to-face support session
 • Group empowerment session
 • Workshop advice session
 • Training session
 • Outreach work
 • Client-led information

My name is Fiona, I live in Oxford
and I am 73.

 I used to be a social worker in Courts hearing Civil
 Proceedings. Since retiring, I have done A-Level
 French, Lived in France for a year and developed
 a passion for cycling. I am seldom happier that
 when cycling in France on my Brompton, which
 folds away and becomes ‘hand luggage’ on
 cross-channel ferries and in Eurostar. I have a
 passion, too, for worldwide equality. Sickened by
individualistic materialism, I consider that no-
 one should have to live in poverty. In particular,
 I believe that every child has the right to a good
childhood.
 My next cycle ride in France, in June, will be along
 a low traffic route from Dieppe to Versailles: 120
 miles. I would not normally undertake such a long
 journey by bike, but I want to try to achieve this
 in order to raise money for needy children. Please
 consider sponsoring me, in order to support two
very worthwhile charities.

(1) The Iraqi Association
(Charity Number 1101109)

 This Iraqi-run, non-sectarian organisation
 cares for some of the many children in Baghdad
 whose lives have been shattered as a result of the
Iraq wars and more recent sectarian violence.
 Most of these children have lost one if not both
 parents and have been living on the streets, where
 they can easily fall prey to exploitation. Some
 have been physically injured and all have been
 traumatised. Even now, children are still being
 injured by the millions of cluster bomb-lets and

landmines which lie around.
 The Iraqi Association provides medical
 treatment for child casualties. It also provides
 food, shelter, clothing, schooling and emotional
 support for those who arrive at its resource centre
 in the Al-Thawra district of the city.
 Wherever possible, the centre’s workers reunite
 children with surviving relatives, and give these
families practical help.

 (2) The Bhopal Medical Appeal  
(Charity Number 1117526)

 Many people will remember that, in December
 1984, a cloud of gas leaked from a factory in
 Bhopal, India. This gas immediately killed
 thousands of people and created decades of
 suffering for survivors and their children. More
 than 100,000 people are chronically sick, and
 because the water which people have to used is
 polluted by toxic waste left at the factory, second
 and third generation of children are born with
complex birth defects.
 The Bhopal Medical Appeal funds two clinics:
 the Sambhavna Clinic and the Chinhgari
Children’s Centre.
 The Sambhavna Clinic has helped thousands
 of poisoned people with their pioneering
 combination of western & Ayurvedic treatments.
 The Chinhgari Children’s Centre provides
 physiotherapy, speech therapy, education and,
 training in social skills, and opportunities for
 play. Many of them suffer from malnutrition
 because their parents are too ill to work. So each
 child is served a nutritious lunch for over 250
disabled children every day.
 These are the only two clinics in Bhopal where
 those affected by the gas disaster and water
contamination can receive free health care.
********
 As I am well into my seventies, please do not
 expect a Sir Bradley Wiggins type performance as
 I set out on my bike towards Versailles. Normally
 I cycle at 8mph, so as I can’t realistically expect
 to cover more than 25 miles a day, the journey
 should take 5 days.
 Would it be greedy to suggest that sponsors
 should pay 10p per mile? This would add up to 12
 pounds if I complete the trip. If I don’t then the
 mathematics involved in scaling down shouldn’t
 be too challenging! Needless to say, whatever you
 give will be much appreciated, and will have a
positive impact on many children.
 I shall pay my own expenses. Your kind support
would be greatly appreciated.

 If you would like to sponsor me, please contact
 Iraqi Association on 0207 023 2650 or email
 info@iraqiassociation.org ,
Or donate on  http://www.justgiving.com/
 Fiona-Mackey

 La Biennale DI Venezia in 2013 will host
 a group exhibition curated by Jonathan
 Watkins comprising works by eleven
 contemporary Iraqi artists resident in Iraq.
 Working across a wide range of media,
 including photography, drawing, painting,
 video, installation, sculpture, and textiles,
 they represent two generations of artists
 from across the country and were selected
 after many studio visits, other meetings and
much careful thinking.
 The exhibition will be held at Ca’
 Dandolo, a 16th century building that has
 not been used as a pavilion before during a
 Venice Biennale. It will insinuate Iraq into
 this first floor apartment, creating a salon
 atmosphere and interactive space where
 visitors can sit, read and learn about Iraqi
 culture and drink tea. For more information
email: Sophie@pelhamcommunications.
com
 Iraq Pavilion CA’ Dandolo, Grand Canal,
Venice.

 The Pavilion of
 Iraq at the 55th
 International Art
Exhibition
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 Launch of BMER advice
 network for West London

 Together we
 can deliver
 peace and unity

 This is not a time for blame, but rather
 a time to stand together in solidarity and
 support. We call on the whole community
 to redouble their efforts to work for peace,
love, understanding and hope.

 We urge everyone to not let this incident
 lead to tensions between communities
 and let the criminals succeed in their
 objectives. It is important that we all stand
 together united against such criminal act
 and strongly condemn it.
 Those who join extremist groups are
 clearly suffering from massive deficiencies
 in religious knowledge and are often
 politically gullible. Once again religious
 leaders, community representatives and
 ordinary believers - must speak out loud
 and clear in condemning what is done in
 their name by the extremists. It is vital to
 forge a genuine partnership with those
 in mosques and other organisations who
 have already shown an extraordinary
 unity and zeal to fight the menace of
extremism.

 It is unfortunate that the backlash is
 spreading fear among our community
 members, unfortunately, we have had
 reports of ugly incidents. The brain full of
 hate individuals behind such attacks wish
 to polarise and tear apart our society
 for their own sick ends. They should be
 isolated as criminals and subject to the
 full force of the law.

 On behalf of the Iraqi community, we
 strongly condemn the appalling cowardly
 attack in Woolwich, south east London.
 Our members are shocked and saddened
 by this event. We send our deepest
 sympathy to the family, relatives and
 friends of Lee Rigby.  This is an attack
 not just on one British citizen but an
 attack on all of us as a nation regardless
 of race,  religion etc.

 The West London BMER Advice Network is
 launched to assist minority ethnic and refugee
 residents living or working in the six boroughs of
 Brent, Ealing, Hounslow, Harrow, Hillingdon and
Hammersmith & Fulham.

 Its major role will be to see that local BMER
 people can call on good quality advice services
 that are appropriate to their particular cultural
 background. There is a special emphasis on
 providing legal advice, developing strong
 partnerships between West London’s BMER
 organisations and across the advice sector ensuring
 that policy makers, local authorities, the providers
 of statutory services and funding bodies have a
 clear view of the diverse communities in the six
boroughs.

 At a critical time for BMER communities and
 their support groups due to a mixture of funding
 cuts and loss of premises the new Advice Network
 will play a significant role in bringing together and
 strengthening the communities by sharing and
 disseminating advice, experience and expertise.

 The Network will be launched formally on
 Thursday June 27th 2013 at the Centre for
 Armenian Information and Advice, Acton. The
 Centre’s chief executive officer Misak Ohanian
will serve as the Advice Network’s first chair.

 Explaining the need for the Network Misak
Ohanian said:

 “In the current funding and economic climate
 when there is so much change taking place with
 the benefits system, legal aid, NHS, it is imperative
 that BMER groups cooperate even closer and
 use this as an opportunity to shape the future of
 advice provision in West London while at the same
 time safeguarding the statutory rights of their
 communities/clients.”

 The founding members of the Network have
 extensive experience of collaboration and
 partnership work over many years as active
 members within the London Boroughs Grant
 Scheme Refugee Working Party (1987), West
 London Renewal SRB 6 Project (2000-6), Evelyn
 Oldfield Unit (1994), Refugee Forums (1996-),

 BMER Advice Network (BAN 2006-), Advice
Forums (2001-).

 The founding members of the Advice Network
are:
 
•    The Centre for Armenian Information and

 Advice (Ealing),
•    The Bosnia and Herzegovina Community

 Advice Centre (Brent),
 •     Iraqi Association (Hammersmith & Fulham),
•     The East European Advice Centre

 (Hammersmith & Fulham),
•     The Iranian Association (Hammersmith),
•     Havelock Family Centre (Ealing)
 
Contact details:

Misak Ohanian
 West London BMER Advice Network
C/O Hayashen
105a Mill Hill Road
London W3 8JF

E mail:
 westlondonbmeradvicenetwork@caia.org.uk

Tel: 0208 992 4621


