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آمال ملونة من أجل عام جديد أفضل

وزارة الهجرة تعرقل إقامة الطلبة األجانب

 نودع في األيام املقبلة عام 2014 لنس��تقبل 
عامنا اجلديد، وكلنا أم��ل أن تتحقق جلاليتنا 
العراقية في بريطانيا وفي كل مكان ما تصبو 
أليه،  من تواصل مع األهل في الوطن وإستقرار 
وأمان وخصوصا النازحني واملهجرين الذين 
يعيش��ون ظروفًا صعبة ف��ي بحثهم عن مكان 

أمن. 
نس��تقبل العام اجلديد وكلنا آمل، أن حتقق 
البس��مة ألطفالن��ا وخصوصا أبن��اء املناطق 
الفقيرة واملهجرة من املناطق الساخنة، وبهذه 
املناس��بة يحدون��ا األم��ل أن يتعزز مش��روع 
صندوق الطف��ل العراقي الذي يتبناه املنتدى، 

من خالل التبرعات التي تس��هم في التخفيف 
عن معاناتهم  وحرماناتهم الكثيرة.

يأتي العام اجلديد واملنتدى العراقي مازال 
ماضي��ا  في رحلته في خدمة اجلالية العراقية  
من خالل مكتبه األداري ونش��اطاته الثقافية 

والترفيهية.
 وكلن��ا أم��ل أن يك��ون التف������اف أبن����اء 
وبن��ات  اجلالي��ة العراق���ي��ة الك��رام  ح��ول 
املنتدى مناس���بة ألس���تمرار دعمهم -  لبيت 
العراقيني-  وجت��اوز ما يعانيه م��ن نق����ص 
الك���ادر ومن قلة ال���دعم ومن  املكان املالئ����م 
ومنه��ا  اخملتل��ف��ة  نش��اط���اته  لتحقي�����ق 

اإلدارية.
كل عام جن��دد أمالنا امللونة ف��ي عام جديد 
للجمي��ع، وجن��دد أيض��ا  اإلعت��زاز بش��باب 
عام��ا  معارفه��م  يراك���م��ون  وه��م  جاليتن��ا 
بع��د ع��ام،  بتف��وق م��ن مرح���لة ال��ى أخرى 
ويتخرج��ون وملء أرواحهم العط��اء والعمل 

واإلبداع. 
 عام ميضي وع��ام يأتي، نتذكر دائما األيام 
اجلميلة التي قضيناها م��ع  الذين رحلوا عنا، 

فلهم الذكر الطيب.
فكل ع��ام وأنتم بخي��ر وكل ع��ام وجاليتنا 

ووطننا احلبيب بخير.

حجب�ت قوان�ن الهج�رة البريطاني�ة من�ذ أيل�ول 
/ س�بتمبر  2012،  مؤخ�را الكثي�ر م�ن التس�هيالت  
اململك�ة  مواطن�ي  غي�ر  م�ن  املقيم�ن  الط�الب  ع�ن 
 Limited( املتح�دة، مم�ن منح�وا اإلقام�ة املؤقت�ة
التقديري�ة  اإلقام�ة  م�ع  أو   )Leave to Remain
)Discretionary Leave to Remain( وتشمل 
 )Student Finance( التس�هيالت متويل الطالب
والت�ي ه�ي ق�روض مس�هلة تش�مل أج�ور اجلامع�ة 
ومصارف املعيشة والس�كن، بالرغم من سماحها لهم 

باإللتحاق باجلامعات في اململكة املتحدة. 
تدع�و حمل�ة » دعون�ا نتعلم » الت�ي يقودها طالب 
ش�باب لتغيير هذه اإلجراءات اجملحفة حتى يتمكنوا 
م�ن مواصل�ة تعليمه�م. وته�دف احلمل�ة ال�ى دعوة 

الرأي الع�ام وتوعيتهم مبا تؤدي سياس�ات الهجرة 
البريطانية  بحق املهاجرين في اململكة املتحدة. حيث 
ينبغ�ي للش�باب االنتظار 10 س�نوات، قب�ل أن تتاح 
لهم ف�رص حتقي�ق تطلعاته�م العلمي�ة او التعليمية 
وما يحرم اجملتمع البريطان�ي من مواهب مهمة تغني 

قدراته وإقتصاده . 
ويأمل هؤالء الشباب التغيير في سياسة احلكومة 
لوق�ف سياس�ة »اإلقص�اء« ه�ذه التي ال تنتج ش�يئا 
س�وى إعاق�ة حتقيق أح�الم كثير من الش�باب. نحن 
نحثك�م عل�ى متابع�ة عل�ى متبع�ة احلمل�ة عل�ى @

هذه  حول  الوع�ي  لزي�ادة  س�عيا   LetUs_Learn
املشكلة املقلقة 

) www.justforkidslaw.org ( 

هددت احلكومة البريطانية مؤخرا باالنسحاب من 
لها  يسمح  لم  اذا  االنسان  حلقوق  االوروبية  املعاهدة 

بتجاهل بعض توصياتها.  
االنسان  حلقوق  االوروب��ي��ة  احملكمة  وأع��ادت 
املساجن  حق  حول  لندن  مع  اخلالف  الواجهة  الى 
كريس  العدل  وزير  هدد  االنتخاب،  في  البريطانين 
القضاة  من  السلطة  بريطانيا  بإستعادة  غرايلينك 
احملاكم  في  القرارات  إتخاذ  الى  وداعيا  االوروبين، 

البريطانية وليس في اماكن اخرى.
البرنامج  في  واردا  سيكون  الذي  املشروع  وينص 
قضاة  يتمتع  ال  ان  على  احملافظن،  حلزب  االنتخابي 
تكون  ال  وان  استشاري  بدور  سوى  ستراسبورغ 
اململكة املتحدة مرغمة على االمتثال لقراراتهم في حن 

 Human( سيتم الغاء القانون حول حقوق االنسان
Right Act( املصادق عليه في 1998 في عهد حكومة 
 )British Bill of Rights( العمالين، ليحل محله

اعالن احلقوق البريطاني.
دومينيك  السابق  العام  النائ����ب  ذلك  وانتقد 
كبير  منصب  في  احلكومة  في  عضوا  كان  الذي  غريف 
تعديل  في  املاضي  متوز  في  اقالته  قبل  البالد  قضاة 
تاميز  فايننشال  صحيفة  نشرته  مقال  في  وزاري، 

بالقول انها »صبيانيات«. 
استعادة  مبعارضته  عرف  الذي  الرجل  واعتبر 
ويعارض  لبروكسل  املمنوحة  القضائية  الصالحيات 
التخلي عن مذكرة التوقيف االوروبية ان » ذلك ليس 

صائبا وسيكون مضرا لنا«.
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تهاني: 
○  »ال�ف مبروك لطلبتنا الذين إجتازوا إمتحان�ات مرحلتي ال� GCSE  وال� 
A Level ... متمنن للجميع حتقيق أمانيهم باحلصول على أفضل   الفرص 

في دراستهم اجلامعية  ... من خالل اجلد واإلجتهاد والتفوق الدراسي«.
 A �تهانين�ا للطال�ب مدين عب�اس اجلميلي إلجتيازه إمتحان�ات مرحلة ال  ○
Level بتفوق وحصوله على قبول من جامعة ورك )Warwick( لدراس�ة 

هندسة امليكانيك.
○  تس�تعد الطالبة عال اجلميلي للس�فر الى الس�ويد واملانيا لتكملة مش�روع 
بحثها املوس�وم »اث�ر اجلاليات العراقية في سياس�ة الع�راق الداخلية« لنيل 

شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة ورك.
○ تهانين�ا احل�ارة لألعزاء مرام الالم�ي ولؤي عباس مبولوده�م البكر الذي 
أس�مياه )مكس�يم( متمنن له حياة هنيئة وحلوة بظل والديه. ونهنئ زمالئنا 
فوزي�ة االعس�م وسوس�ن إبراهي�م وعب�د الله الالم�ي وصمد عب�اس بوالدة 

حفيدهم مكسيم.
○ اجمل التهاني لألخ حيدر االعس�م وزجته س�رمد ل�والدة التوأمن »جعفر« 

و»جودي« متمنن لهم حياة مليئة بالصحة والسعادة في أحضان والديهما.

متنيات:
○ الصحة والشفاء نتمناها لألستاذ صادق الصائغ إلجرائه عملية جراحية.

○   الصح�ة والعافي�ة للس�يدة إنع�ام العبايج�ي )ام س�عد(، إث�ر تفاقم آالم 
املفاصل ومالزمتها البيت.

○ متنياتنا بالشفاء للفنان علي فوزي إثر العملية اجراحية له. 
○ متنياتنا بالشفاء للمربي حليم احليدر إثر إصابته وعكة صحية.

○ الش�فاء العاج�ل وعودته�ا لنش�اطها التطوعي للعزيزة الس�يدة إبتس�ام 
آسوفي لتعرصها حلادث سقوط أثناء سفرتها الى جمهورية اجليك.

○ متنياتنا بالشفاء للمربي حليم احليدر اثر اصابته بوعكة صحية.
○  الصحة والعافية للسيدة سهام الظاهر اثر اصابتها بجلطة.

تعازي:
• تعازينـا احلارة لزميــلنا العـــزيز فيصــــل عبدالله بوفـــاة والدته في 

بغداد لها الرحمة والذكر الطيب، وله والعائلة الصبر واملواساة.
• تعازينـا احلارة للدكتور قاسـم اخلفاف بوفاة شـقيقه مؤمـل اخلفاف بعد 
معان�ات من امل�رض، للفقيد الرحم�ة والذكر الطي�ب ولعزيزنا الدكتور قاس�م 

الصبر والسلوان راجن أن تكون خامتة األحزان.
• تعازينـا للدكتـور أحمد رضا )أبـو ناديا( لوفاة أخيه في العـراق، له الذكر 

الطيب.
• تعازينـا لعائلـة الفقيـد املربـي محمد حسـن مجيـد السـعيدي، راجني لهم 

الصبر والسلوان.
• تعازينـا احلـارة للمستشـار الثقافـي العراقي في لنـدن االسـتاذ الدكتور 
موس�ى املوسوي، بوفاة والده املغفور له الس�يد جواد عزيز املوسوي تغمده 
الله فس�يح جناته، متمنن لالس�تاذ املستشار الصبر  والس�لوان وراجن ان 

تكون خامتة األحزان.
• تعازينـا للسـيدة كفاية عبـاس واوالدها زيد ورباب برحيـل زوجها الفقيد 

أحمد املهنا له الذكر الطيب.
 •  أحـر التعـازي الـى عائلة الكاتب والروائـي الفقيد محمـود البياتي، الذي 
توف�ي في لندن ف�ي 31 /10/ 2014، بعد صراع مرير مع م�رض عضال، والفقيد 
والد فرح وزيد من أمهما الفنانة التش�كيلية ياس�من َدزئي، وش�قيق الس�ادة 
مدح�ت كامل و محمد عارف، والس�يدات مديحه كامل ومليع�ه كامل و الطبيبة 
فاطم�ة كام�ل و الطبيبة مني�ره البيات�ي والصحافية كفاح ع�ارف، له الرحمة 

والذكر الطيب ولعائلته الصبر والسلوان.
• تعازينـا لعائلة وأصدقاء الفنان التشـكيلي عبدالـرزاق علوان الذي توفي 
في لندن يوم 4 تش�رين الثاني / نوفمبر  احلالي، بعد صراع مع مرض عضال ، 

للفقيد الذكر الطيب ولذويه وأصدقائه الصبر والسلوان.

اجتمـــاعـــيات

شكر من عائلة الشهيد كامل شياع  
بإس�م عائلة الشهيد كامل شياع، وبإسمي الش�خصي أتقدم بجزيل الشكر 
والعرف�ان واإلمتن�ان ال�ى كل من واس�انا ف�ي مصابنا األلي�م بوف�اة الوالدة 
العزي�زة الغالية. س�واء م�ن ال�وزراء والبرملانين والسياس�ين واإلعالمين 
وش�يوخ العش�ائر ومنظمات اجملتمع املدن�ي ولكل من حضر مجل�س الفاحتة 
عل�ى روحه�ا الطاهرة في بغ�داد أو لندن، وإل�ى كل من أتصل هاتفي�ًا او بعث 
رس�الة عبر البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل اإلجتماعي. نتمنى للجميع 

ان يحفظهم وأهاليهم وكل عزيز عليهم وان ال يصيبهم مكروه.
 فيصل عبدالله

شكر من عائلة الفقيد أحمد المهنا
بأس�م عائل�ة الكات�ب واألعالم�ي أحم�د املهن�ا،  نتق�دم بالش�كر ال�ى جميع 
االحبة واألصدقاء وابناء اجلالية العراقية في لندن، ممن ش�اركوا في مراسيم 
التش�ييع والدف�ن، اوحضروا مجل�س العزاء، وندوة األس�تذكار الت�ي نظمها 
املنت�دى العراقي في لن�دن، واربعينية فقيدن�ا التي اقامها أصدق�اءه في املركز 
الثقاف�ي العراق�ي في لندن. كما نتقدم بالش�كر لكافة وس�ائل النش�ر املطبوعة 
واملرئية واملس�موعة، ولألش�خاص واجلهات التي كتبت عبر وسائل التواصل 
األجتماعي. كما نتقدم بالشكر واالمتنان للمنظمات والهيئات العراقية، املنتدى 
العراق�ي في لن�دن و املرك�ز الثقافي العراقي في لن�دن و رابطة امل�رأة العراقية 
ومنظم�ة احلزب الش�يوعي العراق�ي والنقاب�ة الوطنية للصحفي�ن العراقين 

وصحيفة الشرق األوسط والقدس العربي.
 زوجة  الراحل كفاية عباس وابنائه زيد ورباب 

المقهى الثقافي العراقي في لندن أمسيات متواصلة
ضمن نش�اطاته املتنوع�ة واملتميزة، يواصل املقهى الثقاف�ي العراقي في لندن تقدمي 
أمس�ياته الشهرية في مبناه اجلديد في كامدن، وقد حفلت األشهر األخيرة ،بأستضافة 
مبدع�ن ف�ي الرواي�ة واملس�رح والش�عر والتش�كيل والصحاف�ة والفن.فف�ي حزيران 
)يولي�و( اس�تضاف الكاتبة إبتس�ام يوس�ف الطاهر للحدي�ث عن جتربته�ا الروائية 
وعملها الروائي )صمت الش�وارع وضجيج الذكريات(، وفي شهر متوز )يوليو( أمسية 
عن ثورة 14 متوز ومنجزاتها اش�ترك فيها الفنان رفعت اجلادرجي، وشيخ الصحفين 

فائق بطي، والشاعر صالح نيازي والفنانة ناهدة الرماح. 
وكان زبائن املقهى مع موعد مع  عدة مس�رحيات لإلطفال والصغار معا، في ش�هر أب 
)أغس�طس(، من اخراج السيدة فيحاء السامرائي، واش�تراك االطفال )ليلى إبراهيم، 

وشميم إبراهيم، وبيدر ناجي وسمار ناجي(.
وفي شهر ايلول )سبتمبر( كانت رحلة مع الشعر أستضاف فيها الشاعر عواد ناصر 

مع تقدمي دراسة عن جتربته الشعرية من قبل الكاتب والشاعر فاضل السلطاني. 

عراقية أرمنية لرئاسة البرلمان السويدي 
ألول م�رة في تاري�خ الس�ويد، متّكنت امرأة من أص�ول عراقي�ة أن تكون أول 
مرّش�حة أجنبّية ملنصب نائب رئيس البرملان الس�ويدي.  ويعتبر ترش�يح حزب 
البيئة اخلضر ألحد قياديه أمٌر يحصل ألول مرة في تاريخ الس�ويد، إذ لم يس�بق 

أن ترشح أحد من أصول أجنبية لهذا املنصب الرفيع.
وعبرت البرملانية دينكيزيان لالذاعة السويدية عن فرحها قائلًة: » إنه شعور 
رائع أش�عر بالفخر جدا«. وأضافت: » أريد بهذا الترشيح ان اثبت بأنه من املمكن 
الش�خاص م�ن اصول اجنبي�ة ان يتبّوأوا مواق�ع نفوذ في الس�ويد، وليس فقط 

للذين ميلكون أسماء سويدية او لهم شعر اشقر«.
ه�ذا وتتكون رئاس�ة البرملان الس�ويدي من رئيس وثالثة ن�واب ويعتبر هذا 

املنصب من املناصب العالية جدا في السويد.
وكان ح�زب البيئ�ة قد أعلن س�ابقًا عن ترش�يح ايزابيل ملنص�ب نائب رئيس 
البرمل�ان، بعد النقاش الذي جرى بن األحزاب عق�ب االنتخابات البرملانية حول 

منصب رئيس البرملان، وكيفية توزيع مناصب نواب الرئيس بن األحزاب.

دينكيزي�ان  ايزابي�ل  النائ�ب 
سياسية سويدية من أصل عراقي 
 1962 بغ�داد  ف�ي  ول�دت  أرمن�ي، 
وهاجرت الى الس�ويد مع عائلتها 
ع�ام 1965. والده�ا رج�ل األعمال 
كريكور دينكيزيان، ومن املعروف 
عنه�ا أنه�ا ام�رأة قوي�ة، برهن�ت 
م�ن خ�الل طموحها املس�اواة بن 

الرجل واملرأة في مجال العمل.
عض�وًا  ايزابي�ل  وأصبح�ت 

في البرملان الس�ويدي عن ح�زب البيئة منذ عام 2006، كم�ا احتلت منصب نائب 
جلنة الدفاع وجلنة التربية والتعليم عام 2010 وكانت عضوا في جلنة الش�ؤون 

الثقافية ونائب عضو في عدد من اللجان من بينها جلنة التربية والتعليم.

ح�ازت الطالب�ة العراقي�ة أصال�ة صب�اح الش�اهر عل�ى املرتبة 
األول�ى في جامعة كيمبردج، في دراس�تها ل�ألدب اإلنكليزي حيث 
تخرجت ه�ذا العام من )كلي�ة إميانويل كولج( جامع�ة كيمبردج، 
وبذل�ك تأهلت ملنحة دراس�ية م�ن جامعتي كيمبردج وأوكس�فورد 
إلكم�ال  أوكس�فورد  جامع�ة  وإخت�ارت  املاجس�تير،  لدراس�ة 
دراس�تها للماجس�تير. وكان�ت أصال�ة ق�د أكمل�ت كتاب�ة روايتها 
األول�ى باللغة اإلنكليزية وعمرها س�تة عش�ر س�نة، وهي تواصل 
كتاب�ة القص�ص والش�عر باللغ�ة اإلنكليزي�ة وقد نش�رت العديد 
م�ن نتاجاته�ا في اجمل�الت اجلامعي�ة اخملتصة. وعل�ى صعيد اخر 
 A level �اجتازت الشابة عائش�ة عبدالسالم جتتاز إمتحانات ال
وحصل�ت على معقد دراس�ي في جامع�ة باكينكهامش�ير اجلديدة 

)Buckinghamshire New University(  لتتأه�ل لقي�ادة الطائرات التجارية. وكان حلم الطيران دائما يراود عائش�ة، بس�بب تأثرها بعمها 
الذي كان طيارًا . وبذلك حتول حلمها الى واقع بإنضمامها الى اجلامعة . تقول عائشة لكي أصبح طيارا محترفا هو مشروع كبير وطموح بالنسبة لي 

حيث سأكون أول إمراة طيارة في وطني كردستان وبلدي العراق. 

اصالة الشاهرعائشة عبد السالم

كلير  العراقية  واملربية  الناشطة  وفاة  نبأ  العراقي  املنتدى  تلقى  واألسى  احلزن  بعميق 
مشعل  )أم حقي( التي توفيت يوم الثالثاء 16 ايلول 2014 بعد صراٍع مرير مع املرض في 
لندن. وبرحيلها خسراملنتدى واجلالية العراقية سيدة فاضلة ارتبطت باجلالية العراقية منذ 
قدومها الى اململكة املتحدة في سبعينيات القرن املاضي وبعمل املنتدى منذ تأسيسه 1987، 
وكّرست كل طاقاتها وجهدها املبدع لقضية الشعب من أجل السالم والدميقراطية واملواطنة 
الفقيدة كلير مشعل وكل  أفراد عائلة  الى جميع  احلقة في عراق متحضر.  تعازينا احلارة 

أصدقائها ومحبيها، متمنني لهم الصبر والسلوان.. ولها الذكر الطيب. 

كلير مشعل )أم حقي( في ذمة الخلود

رابطة المرأة العراقية في بريطانيا تعقد مؤتمرها السنوي
عق�دت رابطة املرأة العراقية ف�ي بريطانيا مؤمترها الثامن بنجاح في 19 أوكتوبر 2014 . ُأفتتح 
املؤمت�ر بالترحي�ب باحلاضرات.  ث�م قدمت نبذة مختصرة عن أهم نش�اطات الرابط�ة و مت اقرار 
شرعية املؤمتر وانتخاب جلنة اعتماد وتدقيق املالية وكتابة  احملضر. ووصلت مجموعة من التحايا 
املؤمتر ومنها حتية املنتدى العراقي والتيار الدميقراطي في بريطانيا. بعدها مت استعراض التقرير 
األجنازي عن النشاطات بن املؤمترين.  وفسح اجملال  للحضور  في تقدمي املالحظات واملقترحات  
لغرض تعزيز وتطوير العمل للفترة القادمة. وثمنت الهيئة األدارية السابقة اليجادها نقلة نوعية 
على صعيد األعالم وموقع الرابطة على ش�بكة االنترني�ت وباللغتن العربية واالنكليزية وتعزيز 
وتطوي�ر اجلوان�ب االجتماعية )نادي الرابط�ة وبيت العراقين( وتوثي�ق العالقات مع املنظمات 

العراقية واألجنبية ورفع صوت التضامن مع قضية املرأة العراقية. 
ومت أق�رار التقرير األجنازي واملالي. وأنهى املؤمتر أعماله بأنتخاب هيئة إدارية جديدة وأقرار 

العديد من املقترحات والتوصيات اخلاصة بتطوير العمل للفترة الالحقة. 

طالبتان عراقيتان متفوقتان
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أقامت العيادة الشعبية اجلوالة في بغداد التي يدعمها املنتدى العراقي، يوم 
اجلمع�ة 10 تش�رين األول / اكتوبر، جولة في مجمع للنازح�ن مبنطقة الدوامن 
في حي الش�علة غربي بغداد. وجرى خالل اجلولة فحص وعالج العشرات من 
النازحن الذين قدموا من منطقة احلمدانية في املوصل ومدينة يثرب في قضاء 
بلد، والتجأوا إلى هياكل أبنية مهجورة متناثرة هنا وهناك في منطقة الدوامن.

وقال الطبيب القائم عل�ى الفعالية د. مزاحم املبارك، ان »العديد من الفتيات 

النازح�ات مصابات ب�داء »الثعلبة« جراء الضغط النفس�ي ال�ذي تعرضن له، 
ووجدن�ا عددا من األطفال مصابن مبرض الكس�اح، والكثير من الكبار يعانون 

من حاالت ارتفاع ضغط الدم«.
وأش�ار املب�ارك إلى انه أح�ال مريضن إلى مستش�فى احلكي�م، الن حالتهما 
تتطل�ب عناية صحية خاص�ة، وان فريقه الطبي وزع حب�وب تعقيم املياه على 

العائالت.

ميكن الي مهتم بشأن تربية الطفل ومتتعه بحقوقه التي نصت عليها 
املعاهدات الدولية أن يشير الى ان معظم اجملتمعات ال تخلو من ظاهرة 
انعكاسات سلبية ضارة على  لها من  العنف ضد االطفال، وما  ممارسة 
الطفل واالسرة واجملتمع على حٍد سواء. ويعّرف العنف بانه االستخدام 
البدنية ضد اي طفل من قبل اي فرد او جماعة،  املتعدد للقوة والطاقة 
يؤدي الى ضرر فعلي او محتمل لصحة الطفل او لبقائه على قيد احلياة، 

او لنموه او كرامته.
ضدهم  متارس  التي  العنف  اشكال  جلميع  معرضون  فاالطفال 
واالمهات  اآلباء  مثل  به  يثقون  شخص  قبل  من  يكون  حينما  وبخاصة 
مكان  اي  في  االطفال  ضد  العنف  يحدث  وقد  واملعلمن.  األسرة  وافراد 
وفي اي وقت، بل ميكن ان يحدث في دور االيتام واملدارس وحتى في 
املنزل. وتعد ظاهرة العنف ضد االطفال في بلدنا من املشاكل االجتماعية، 

التي نادرا ما يتم التبليغ عنها. 
فيما تشير معلومات هنا وهناك الى أنها موجودة على نطاق واسع. 
باستخدام  االطفال  تأديب  فأن   2009 لعام  اليونسيف  تقارير  وحسب 
العنف في اعوام 2005 -2007 في العراق وصلت نسبته الى 84 باملائة 
بن االطفال من عمر 2 الى 14 سنة. كما ذكرت ان نسبة االطفال بن عمر 2 
الى 14 سنة الذين تعرضوا الى تعنيف نفسي بلغت 15 باملائة، اما نسبة 
وتعرض  باملائة،   4 بلغت  فقد  العنف  من  النوعن  لكال  تعرضوا  الذين 
مستمر  واألذن?بشكل  والرأس  الوجه  على  للضرب  منهم  باملائة   30

وعنيف.
وفي عام 2006 نفذ اجلهاز املركزي لالحصاء، استبيانا مبشاركة عينة 
املستخدمة  األساليب  حول  سنة   14 الى  سنتن  بن  ما  طفال   12789 من 
باملائة   83,7 نسبة  بان  النتائج  وكانت  األسرة،  داخل  األطفال  لتأديب 

عانوا من العقوبة البدنية القاسية.
تشريع  من  بد  ال  األطفال  ضد  العنف  ظاهرة  من  احلد  والجل  عليه 
األطفال  ضد  العنف  لتجرمي  قانون  يوجد  ال  حيث  الغرض،  لهذا  قانون 
بكافة أشكاله وخاصة العنف األسري. بل ان قانون العقوبات 111 يجيز 
في مادته41 ممارسة العنف ضدهم من قبل االب واالم واعتباره ممارسة 
حق. يضاف الى ذلك ان احلاجة ملحة الى برنامج توعية مبخاطر العنف 
االسري ضد االطفال ومساعدتهم على الوصول الى العدالة واستخدام 

وسائل االتصال املتاحة لإلبالغ عن حاالت العنف التي يتعرضون لها.
نورس عزيز 

طفــل العـــراق

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

طفلة عراقية بيعت
في سوق العبيد

رحلة فيونا في أوكسفور وشذى في لندن

متكن�ت طفلة عراقية تبلغ من العم�ر 15 عامًا من الهروب إلى تركيا 
بعد أن باعها تنظيم »داعش« في سوق العبيد لرجلن حتايلت عليهما 
لتتمكن من اإلفالت، ومن ثم بدأت تدلي بش�هادتها التي تكشف حجم 
املأس�اة التي تعرضت وتتعرض لها النس�اء والفتيات ممن وقعن في 

أيدي مقاتلي »داعش«.
وبحس�ب الفت�اة التي حتفظ�ت جريدة »ديل�ي مي�ل« البريطانية 
على اس�مها حفاظ�ًا على حي�اة عائلتها، فإنها ليس�ت س�وى واحدة 
من ب�ن آالف النس�اء والفتيات م�ن الطائفة األزيدي�ة اللواتي متكن 
مقاتل�و »داع�ش« م�ن اختطافهن من جبال »س�نجار« ش�مال العراق 
في أغس�طس املاضي.  ومتكن إرهابيوا »داعش« من اختطاف اآلالف 
من النس�اء والفتيات وتهريبهن على الف�ور إلى معاقلهم، فيما أفادت 
س�يدات ناجيات بأن الكثير منه�ن مت اغتصابهن، مبا في ذلك طفالت 

تصل أعمارهن إلى اخلمس سنوات فقط.
وروت الفتاة الناجية م�ن مقاتلي »داعش« والبالغة 15 عامًا قصة 
مرعبة عما حدث لها، حيث تقول إن والدها وأش�قاءها الذكور جميعًا 
اختف�وا وال تع�رف مصي�ر أي منهم، أما ش�قيقتاها االثنت�ان فمازالتا 
ف�ي أي�دي »داع�ش«، بينما ه�ي متكنت بش�جاعة نادرة م�ن اإلفالت 
من الرجال الذي�ن كانوا يختطفونها. ومتثل ه�ذه الفتاة الناجية من 
»داع�ش« قصة واحدة م�ن بن اآلالف اللواتي يت�م بيعهن وتداولهن 
ب�ن املقاتلن، في الوقت الذي مت في�ه قتل اآلالف من الرجال من أبناء 

الطائفة األزيدية، التي تعيش منذ آالف السنن في شمال العراق.

فيونا ماكاي امرأة من 75 عاما شرعت في مسيرة 
ترعاه�ا لصالح األطف�ال العراقين لدعم حملة طفل 
العراق للمنت�دى العراقي. واألموال التي مت جمعها 
لألطف�ال  خي�ري  تعليم�ي  مرك�ز  لتموي�ل  تذه�ب 

املعوزين في مدينة الصدر/الثورة شرقي بغداد. 
بدأت رحل�ة فيونا من جامعة أكس�فورد وانتهت 
ف�ي بانب�وري 31 مي�ال.. مس�يرة املش�ي كانت على 
ط�ول قن�اة حيث كان�ت تقط�ع  حوال�ي 8 أميال في 
الي�وم،  إلتق�ت أثناءها بأش�خاص عديدي�ن أبدوا 
تفاعلهم وإهتمامهم بعملها. حيث حتدثت إليهم عن 
الوضع في العراق عموما وأضاع الطفولة خصوصًا 
. وجمع�ت الس�يدة فيونا ف�ي حملتها ه�ذه 2160£ 

لصالح مشروع طفل العراق للمنتدى العراقي. 
وعل�ى صعي�د آخ�ر قام�ت الدكت�ورة الدكتورة 
ش�ذى بيس�راني بجول�ة 100 مي�ل عل�ى دراجته�ا 
جلم�ع  األول/اكتوب�ر،   تش�رين   26 ف�ي  الهوائي�ة 
تبرع�ات ملش�روع طفل الع�راق للمنت�دى العراقي، 
والتزال حملة التبرعات مس�تمرة، وميكنكم التبرع 

من خالل:
JustGiving �صفحة ال 

  )https://www.justgiving.com/
ShathaIraqChild/ (

أو موقع املنتدى
  http://www.iraqiassociation.org/
worldpay.html

أو أرسال صك على عنوان املنتدى اجملاني
FREE POST RTCE-TKZY-

 XXXZ - Iraqi Association, Office
 C, Norland House, 9 Queensdale
Crescent,  London W11 4TL

طبيب العيادة الجوالة يداوي النازحين في الشعلة

العنف ضد الطفل..
ضرورة تحريمه قانونيًا 
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يتخذ سوء التغذية ثالثة أشكال هي:

 التغذية غير السليمة: 
يقص�د به�ذا املصطل�ح ع�دم احلصول عل�ى القدر 

كالبروت�ن،  األساس�ية  املغذي�ات  م�ن  املناس�ب 
الدقيق�ة  واملغذي�ات  احلراري�ة،  والس�عرات 

اجلس�م  فيضع�ف  واملع�ادن(،  )الفيتامين�ات 
وتتسم بكثرة اإلصابة بالعدوى واألمراض، 
ونتيجة لفقدان التغذية الصحيحة، يتعرض 
الكثيرون للوف�اة نتيجة اإلصاب�ة بأمراض 

شائعة كاحلصبة أو اإلسهال.
وال يقاس سوء التغذية بكمية الطعام الذي 

يتم تناوله، وإمنا باملقاييس الفيزيائية للجسم 
كال�وزن والط�ول والعم�ر والتحلي�ل اخملب�ري 

للدم. 

 نقص التغذية:
يس�تخدم ه�ذا املصطل�ح لوصف حال�ة األش�خاص الذين ال يحت�وي م�ا يتناولونه من طع�ام على 
الس�عرات احلرارية )الطاقة( الكافية لتلبية احلد األدنى من احتياجاتهم الفسيولوجية الالزمة حلياة 
نشيطة. ويوجد في الوقت احلاضر 1.02 مليار شخص يعانون نقص التغذية في مختلف أنحاء العالم، 

ومعظمهم من الدول النامية.

 التغذية غير املتوازنة:
هي التغذية التي يتم فيها تناول أنواع معينة من املغذيات أكثر من األخرى كالنش�ويات أو الدهون، 

فتظهر معها األمراض املزمنة كالسمنة وأمراض القلب. 

 ما آثار سوء التغذية؟
يس�بب س�وء التغذية عدًدا من املش�كالت كالنحافة الش�ديدة، أو قصر القامة الش�ديد مقارنة بعمر 
الش�خص، أو نق�ص الفيتامين�ات واملع�ادن )كنقص احلديد الذي يس�بب فق�ر الدم(، أو زي�ادة الوزن 

)السمنة املفرطة(.
�ا للغاية؛ حيث يعاني من�ه ما يقرب من  ويع�د نقص املغذي�ات الدقيقة )الفيتامين�ات واملعادن( مهّمً
ملي�اري ش�خص في العالم. ووفًقا ملنظم�ة الصحة العاملية، فنق���ص احلدي�د وفيتامن )أ( والزنك هي 
ضمن العش�رة أس�باب الرئيس�ة املؤدي�ة إلى الوفاة م�ن خالل اإلصاب�ة باألمراض، وذلك ف�ي البلدان 

النامية. 
فنقص احلديد هو أكثر أش�كال سوء التغذية شيوًعا؛ حيث يؤثر في مليارات األشخاص في مختلف 
أنح�اء العال�م. كما يؤثر ف�ي إنتاجي�ة الدولة، ويع�وق النمو اإلدراك�ي. ونقص فيتامن )أ( هو س�بب 
أساس�ي لعمى األطف�ال في البل�دان النامية ويولد مالين األطف�ال وهم يعانون اإلعاق�ة الذهنية لعدم 
تن�اول أمهاته�م كمية كافية من اليود أثناء احلمل. ونقص الزنك يس�هم في وق�ف النمو وضعف املناعة 

ا. لدى األطفال الصغار، ما يؤدي إلى وفاة مئات األطفال سنوّيً

مرض فيروس إيبوال )احلمى النزفية(
أص�درت منظم�ة الصحة العاملية ف�ي 28 آب 2014، »خارطة 
طريق« لتوجيه وتنس�يق االس�تجابة الدولية ملرض فيروس 
اإليب�وال في غ�رب أفريقي�ا. واله�دف منها هو وقف الس�ريان 
احلال�ي لإليبوال على نطاق العالم في غضون 6 إلى 9 ش�هور، 
مع التصدي بس�رعة للعواق�ب التي تترتب على أي اس�تمرار 
لالنتش�ار. كما انها تقر باحلاجة إلى التصدي في الوقت نفسه 

لألثر االجتماعي االقتصادي األعم املترتب على اجلائحة.
وم�رض في�روس إيبوال )املع�روف قباًل باس�م حمى إيبوال 
النزفي�ة( ه�و مرض وخي�م يصيب اإلنس�ان وغالب�ًا ما يكون 

قاتال.
ويص�ل مع�دل الوفيات التي يس�ببها إلى 90٪. وتتفش�ى 
أساس�ا  حم�ى اإليبوال النزفية ف�ي القرى النائي�ة الواقعة في 
وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات االستوائية املطيرة. 
وينتق�ل في�روس احلمى إلى اإلنس�ان من احليوان�ات البرية 
وينتش�ر بن صفوف التجمعات البش�رية عن طريق س�رايته 

من إنسان إلى آخر.
أس�رة  م�ن  املنح�درة  الفاكه�ة  خفافي�ش  إل�ى  وُينظ�ر 
Pteropodidae على أنها املضيف الطبيعي لفيروس حمى 
اإليب�وال. يتطل�ب املصاب�ون بامل�رض الوخي�م رعاي�ة داعمة 
مرك�زة. وليس هناك من ع�الج أو لقاح نوعي�ن مرخص بهما 

ومتاحن لالستخدام ال لإلنسان وال للحيوان.

عدوى المرض

تنتقل عدوى اإليبوال إلى اإلنس�ان مبالمسة دم احليوانات 
املصاب�ة بامل�رض أو إفرازاتها أو أعضائها أو س�وائل جس�مها 
قت في أفريقي�ا حاالت إصاب�ة بالعدوى عن  األخ�رى. وق�د ُوثِّ
طري�ق التعام�ل مع ق�ردة الش�مبانزي والغوري�ال وخفافيش 

الفاكهة والنس�انيس وظب�اء الغابة وحيوان�ات النيص التي 
ُيعث�ر عليها نافق�ة أو مريضة في الغابات . وتنتش�ر الحقا من 
خالل س�راية عدواها من إنس�ان إلى آخر بس�بب مالمسة دم 
الف�رد املص�اب به�ا أو إفرازاته أو أعضائه أو س�وائل جس�مه 
األخ�رى. كما ميكن أن تؤدي مالمس�ة  مباش�رة جث�ة املتوفى 
دورا في عدوى فيروس اإليبوال، التي ميكن أن ُتنقل بواس�طة 
الس�ائل املن�وي احلام�ل للعدوى خ�الل مدة تصل إلى س�بعة 

أسابيع عقب مرحلة الشفاء السريري.

أعراض امرض

لكل فيروس في احليوان او اإلنسان خاليا معينة يصيبها، 
فيدخ�ل تل�ك اخلالي�ا ويحول امل�ادة اجليني�ة في الن�واة الى 

فيروسات من نوعه وبذلك يتكاثر.
األي�دز مث�اًل يتكاثر في خالي�ا املناعة في ال�دم، وداء الكلب 
ف�ي خاليا اجلهاز العصب�ي، أم�ا اإليبوال فه�و يهاجم الكريات 
البيض وخاليا الغش�اء املبطن لألوعية الدموية وخاليا الكبد 
واخلليا القش�رية لغ�دة الكلية وخاليا الغ�دد اللمفاوية. هذه 
الش��مولية ف�ي إصابة اخلاليا ي�ؤدي الى الوفاة الس��ريعة، 

مارًا باعراض أهمها:
ح�رارة مرتفعة مصحوب�ة بنوبات قش�عريرة، ضعف عام 
ش�ديد وفق�دان الش�هية وتقئ وص�داع ش�ديد وآالم عضلية، 
وتباطؤ في ضربات القلب وفي املراحل التالية إس�هال حاد ثم 
نزوف داخلية وخارجية تؤدي الى الوفاة، كل ذلك اليستغرق 

األسابيع الثالثة غالبًا.
واليوجد لقاح والدواء لهذا املرض الى اآلن، كما أن العدوى 

س�ريعة !

المرتفعات االربع: السمنة والكلسترول وضغط الدم وداء السكري
الدكتور صباح جمال الدين 

عزيزي القارئ، تص��ور ان بيتا من ثالث غرف، ميثلن 
ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر والكلسترول في الدم! 
ولهذه الغرف الثالث مدخل مش��ترك واحد )اجملاز( وهو 
الس��منة ان الغرف )االمراض( الث��الث مرتبطة ببعضها 
ومدخله��ا الس��منة! فالس��كر كم��ا نع��م هو م��ن جملة (
الوق��ود( في ش��علة احلي��اة، تصور انك وضع��ت حطبًا 
كثيرًا ف��ي املوقد، فانك ام��ا ان تطفيء الن��ار او يتصاعد 
الدخان )وهو ما يس��ميه اهل الطب الكيتون بدي( وفعله 
فعل الدخان فيخنق الكلى ويتلف انس��جتها، وهي التي 

تخلص اجلسم منه!
كم��ا ان تواج��د الس��كر بال��دم يزيد م��ن كثاف��ة الدم 
ولزوجت��ه وبالتالي ال��ى صعوبة ضغطه في الش��رايني 
الدقيق��ة مم��ا يتعب املضخ��ة )القل��ب(! وتزيد الس��منة 
الط��ني بّل��ه، تص��ور ان لديك حديق��ة او بس��تانًا صغيرًا 
تس��قيه مبضخة كهربائية تكفي ري احلديقة.. لتناس��ب 
مس��احة احلديقة وقوة املاكنة، واآلن تصور ان جارك ال 
مضخة لديه، فتطفل عليك فاصبحت تس��قي احلديقتني 
مبضخت��ك... وهذا س��يتعب املضخة، حديق��ة جارك هنا 
هي االنس��جة الكثيرة التي جتلبها )الس��منة( التي تزيد 
املس��احة املروية احيانا الى الضع��ف واكثر، مما يؤدي 
ال��ى )خ��ذالن القلب( اي املضخ��ة في نهاي��ة االمر.. هذا 

مفعول السمنة على القلب!
ان جهاز الدوران كالبالونة املتشعبة، اآلن ضع املاء في 
بالونة االطفال املطاطية، واضغط بيديك على جوانب���ها 

ف��ي��زداد الضغط داخله����ا، كلم��ا زدت الضغط صّغرت 
حجمها، فان بالغت بالضغط انفج���رت البال���ونة وسال 
منه��ا املاء، وهذا م��ا يحص���ل عند املصاب��ني بالض���غط 
عندما يزداد ضغطه��م تنفج����ر بعض االوعية الضعيفة 

فينزف الدم داخل أو خارج اجلسم )كالرعاف(!
الدقيق��ة  الش��رايني  م��ن  مجامي��ع  ال��دوران  جله��از 
لهامطاطية تتم��دد عندما تأتي دفعة ال��دم بها، فان قلت 
مطاطيته��ا انفج��رت م��ن الضغط املس��لط عليه��ا! وهذا 
يحص��ل عن��د تصلب الش��رايني ال��ذي يصاح��ب تراكم 

الكلسترول بها!
انت تعلم ان الش��رايني عكس االوردة من حيث مجرى 
الدم، ففي الشرايني تأتي دفعات الدم من الشريان الكبير 
فاالصغر فاالصغر، وفي االوردة يسري الدم من االوردة 
الصغي��رة الى االكبر ال��ى االكبر.. اذن س��يكون الضغط 
في الش��رايني اعلى من االوردة، فاذا علمت ان الش��رايني 
في جس��م االنس��ان بطول يعادل ضعف خط االستواء! 
وعل��ى القلب ان يدفع بها 75 س��م في كل ضربة ومبعدل 
حوالي 75 ضربة في الدقيق��ة... اآلن تصور اجلهد الذي 
تبذل��ه ه��ذه املضغة لت��روي كل انحاء اجلس��م؟! والكثر 
من 75 س��نة هذه االيام؟! تصور ان االنسان مصاب بداء 
السكر فان دمه اكثر كثافة ولزوجة مما يؤدي الى اتعاب 
القل��ب حتى لو كان غي��ر مصاب بالضغ��ط!  اآلن تصور  
مصاب��ًا بالس��كر ازدادات مس��احة اجلس��م بالس��منة! 
س��تكون املتاعب اكثر حتما على ه��ذه املضخة الصغيرة 
التي نس��ميها القلب! مع الكلس��ترول يحصل تصلب في 
الش��رايني، وهذا ال يجعلها تتسع مع كل ضربة لتقلل اثر 

الضغط عليها.. وقد تنفجر وال س��يما في املناطق عدمية 
الدعم كالدماغ واالنسجة الرقيقة!

ما هو الكلس��ترول؟ هو نوع م��ن انواع الدهون الفائقة 
االهمي��ة في اجلس��م، مع انه��ا ف��ي احلال��ة الطبيعية ال 
تزي��د عن 3 غم في االنس��ان ال��ذي وزنه 65 كغ��م، ولكن 
هذه امل��ادة تدخل في جدار كل خاليا اجلس��م، ومصدرًا 
لتصنيع الهرومون��ات االنثوية والذكري��ة، وهورمونات 
الغ��دة الكظرية )فوق الكلية( وتصنيع فيتامني A! وبالغ 
 )AFDEK( االهمية في امتصاص خمسة فيتامينات هي
باالضاف��ة ال��ى تكوين اف��رازات املرارة التي تس��اعد في 
هضم الدهون! ارجو ان ينتب��ه القاريء، ان اهمية تكوين 
ج��دران اخلاليا ونس��بة الكلس��ترول بالدم تتناس��بان 
عكس��يًا، كلم��ا زاد او اس��رع بن��اء خالي��ا جدي��دة كلما 
انخفض مس��تواه بال��دم، فلو انخض بس��رعة وبصورة 
كبيرة، فهذه عالمة تكون خاليا جديدة.. غالبا السرطان! 
ان اي تل��ف في انس��جة الكلي��ة، يؤدي الى ظه��ور مادة 
تس��مى )الرنني( تس��بب تقلص ش��رايني الدم، وبالتالي 
ارتف��اع ضغط  ال��دم كما ارتف��اع ضغط البالون��ة عندما 
قلل��ت حجمه��ا بالضغط عل��ى جانبها، وداء الس��كر من 
اس��باب انهاك وتلف انس��جتها، وبالتالي ارتفاع ضغط 
الدم، وال ننس��ى حالة االنسان النفسية، فكل االنفعاالت 
واخلوف ت��ؤدي الى تنبيه الغدة الكظري��ة )فوق الكلية( 
الفراز هرمون االدرنالني الذي ي��ؤدي الى تقلص اجلهاز 
ال��دوري، مما يزيد من ضغط الدم، وهذا يفس��ر النزوف 
الدماغية في احلاالت العصبية او سماع اخبار سيئة في 

السلم واحلرب!

سوء التغذية

نصائح وارشادات
بـني  )اللبـان(  العلكـة  مضـغ   •
الوجبات: ينصح مبضغ العلكة اخلالية 
من السكر بعد الطعام ملدة نصف ساعة 
وذل�ك للتخفيف من اع�راض حموضة 

املعدة .
 • االسـتعاضة بالعسل عن السكر: 
عن�د حتلي�ة الش�اي او احللي�ب عليك 
باس�تعمال العس�ل ع�ن الس�كر وذل�ك 
لقدرت�ه عل�ى تقوي�ة املناع�ة ومكافحة 

اجلراثيم.
 • نظافـة االسـنان: احـرص علـى 
تف�ادي ترطيب فرش�اة االس�نان باملاء 
قب�ل وض�ع املعج�ون عليه�ا حي�ث ان 
امكاني�ة  م�ن  تزي�د  اجلاف�ة  الفرش�اة 

التخلص من البالك بنسبة 67 ٪ .
 • االسـتعاضة عن اخلبـز االبيض 
االس�مر  اخلب�ز  االس�مر:   باخلب�ز 
)القم�ح الكام�ل( يحت�وي على نس�بة 
اكبر م�ن االلي�اف الغذائي�ة، وبالتالي 
فه�و اكثر ق�درة عل�ى االش�باع، كما ان 
الكربوهي�درات املوج�ودة ف�ي اخلب�ز 
ف�ي  كبي�رة  زي�ادة  تس�بب  االبي�ض 

مستويات سكر الدم .
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حامد رجيب ... انسان طيب ورجل انيق
قاسم غ��الي*

نشرت »املنتدى« في عددها )111( خبر وفاة الصديق 
حامد رجيب وقد تأملت كثيرا حيث فقدت االتصال به منذ 
س�نوات عدة، دارت خاللها الكثي�ر من االحداث وتداول 
فيه�ا الناس اجليد وغير من االخب�ار. وهذا اخلبر املؤلم 

واحدا منها.
تعرف�ت على ه�ذا االنس�ان الطي�ب خالل الس�نوات 
االخي�رة من عم�ر املعارض�ة العراقية في اخل�ارج حيث 
اتخذ ج�زء كبيرا منها لندن مقرا لنش�اطه اومأوى يلجأ 
ل�ه. كان مثل غيره من العراقين الذين عاش�وا س�نوات 
طويلة في الغربة واس�توطنوا عاصم�ة الضباب قبل ان 
تلج�أ اليه�ا العديد م�ن التنظيمات السياس�ية العراقية 
املعارض�ة لنظ�ام ص�دام، كان ه�ؤالء عين�ات عراقي�ة 

مختلفة. 
كان حام�د رجي�ب واح�دا من اولئ�ك االوائ�ل، وكان 
يتردد على مكتب الس�يد س�عد صالح جبر، وفي مرحلة 
الحق�ه على بيته، وه�و على عالقة خاص�ة بابي صالح، 
او صداق�ة قدمية. وال�ى جانب حامد رجي�ب كان الكثير 
م�ن العراقي�ن يتردد على ه�ذا املكان، بينهم السياس�ي 
والتاج�ر واملثق�ف واعداد م�ن العاطل�ن او العاملن في 
صف�وف املعارض�ة العراقي�ة، خاص�ة عندم�ا حتول�ت 
بريطاني�ا ال�ى اح�دى مراك�ز النش�اط امله�ة للمعارضة 

العراقية.  
فت�ح ابوصالح بيته ومكتبه، كما وضع كل امكانياته، 
ل�كل العراقين م�ن مختلف االطي�اف والفئ�ات ومن كل 
االدي�ان واملذاه�ب والقوميات، دون متييز او اس�تثناء.  
وكان كرميا مع اجلميع، سواء في تقدمي العون واملساعدة 
او في دعم النش�اطات السياس�ية وغير السياسية التي 
تص�ب في خدم�ة القضية العراقية التي جتس�دت انذاك 
في املس�اعي الهادف�ة الطاحة النظام البعث�ي. وبعد عام 

)2003( احت�ل بع�ض ه�ؤالء مواق�ع مهم�ة ف�ي النظ�ام 
اجلديد الذي جاء بعد االطاحة بنظام البعث.

هن�اك، بدأت التع�رف جيدا عل�ى هذا الرج�ل الطيب 
واالني�ق واملهذب ال�ى ابعد احل�دود. لقد لف�ت انتباهي 
تواضعه ورقي خلقه واناقة هندامه، اضافة الى اسلوبه 
اله�ادىء ومرونت�ه في احل�وار. ثم اهتماهات�ه الثقافية 

وحبه لالدب وتذوقه للشعر خاصة. 
وعندما كنت اشرف على حترير جريدة »العراق احلر« 
تبرع حامد رجيب للمس�اعدة في حترير الصحيفة وكان 
يقضي معنا عدة ساعات كل االسبوع لهذا الغرض. ساهم 
ذلك في توطيد عالقتي به والتعرف الى ش�خصة بشكل 
اكب�ر. فهو م�ن عائلة جنفية له�ا عالقة وطي�دة بالثقافة 
والطباعة والنشر، وعاش فيها في مرحلة شهدت املدينة 
املقدسة قمة النشاط الوطني والتقدمي للحركة الوطنية 
العراقي�ة. وقد وثق هذه احلقيق�ة التاريخية ما جاء في 
كتاب الصديق صاحب احلكيم عن تلك الفترة » النجف: 
الوج�ه اآلخر .. محاولة اس�تذكار« من دور ب�ارز ملدينة 
النجف في مواجهة القوى الرجعية واجلماعات املعادية 
للدميقراطي�ة كالبع�ث وغي�ره م�ن الق�وى العنصري�ة 
والطائفي�ة رغ�م انه�ا واح�دة م�ن اه�م املراك�ز الدينية 
واملقدسة في العراق.   وفي وقت الحق اتضح لي انه ابن 
عم الدكت�ور عدنان رجيب الش�خصية العلمية املرموقة 
واالكادمي�ي املع�روف، وعضو الهيئ�ة االداري�ة لرابطة 
االكادميين العراقين، حيث عملت معه لعدة سنوات في 
تلك املنظمة التي تأسست في اململكة املتحدة ونشط فيها 
ع�دد غير قليل م�ن االكادميين العراقي�ن ممن اضطروا 
للعيش او العمل خ�ارج العراق خالل عقدي الثمانينات 

والتسعينيات من القرن املاضي.
خالل عمل�ه )التطوعي( معنا في »العراق احلر« صار 
يكت�ب بن احلن واالخر مواضيع قصيرة اما على ش�كل 
خواطر س�ريعة  او مالحظات انتقادي�ة للحالة العربية 

بش�كل ع�ام والعراقية على وجه التحدي�د. وفي واحدة 
من تل�ك الكتاب�ات تعرض للصح�ف العربي�ة الصادرة 
ف�ي لندن الهمال الكتابة او االش�ارة الى ذكرى العدوان 
االس�رائيلي )ع�دوان او ح�رب اخلام�س م�ن حزي�ران 
ع�ام 1967( فقد تبن ان هناك ش�به اجم�اع على االهمال 
الذك�رى ف�ي اح�دى  لتل�ك  املقص�ود  او غي�ر  املقص�ود 
الس�نوات التي ال اتذكرها بالضب�ط االن. فقد كان يتابع 
االخب�ار والقضاي�ا العربي�ة صغيره�ا وكبيره�ا. وكان 
على امل�ام جيد باحوال ال�دول العربي�ة وطبيعة الفئات 
احلاكمة فيه�ا، وخاصة ال�دول اخلليجي�ة. ومنه عرفت 
الكثي�ر ع�ن صالت�ه وعالقات�ه بعدد م�ن الش�خصيات 
املتنف�ذة في منطقة اخلليج من جت�ار واصحاب مصالح. 
اضاف�ة ال�ى عمل�ه مع ع�دد م�ن ه�ؤالء او املش�اركة في 
مش�اريع بريطانية في تلك الدول. وهويحسن اللهجات 
اخلليجية وعل�ى معرفة جيد بالتقاليد والعادات احمللية 
ف�ي اغلب دول تلك املنطقة. وقد س�اعده حس�ن اطالعه 
عل�ى اح�وال تل�ك ال�دول عل�ى اقام�ة صداق�ات حميمة 
وعالقات ناجحة مع ابناء تلك الدول وعلى صالت جيدة 

باملقيمن منهم في لندن. 
وف�ي واح�دة م�ن االش�ياء الت�ي اتذكرها جي�دا، وال 
ميكن ان تنس�ى، اذ يظه�ر فيها حامد رجي�ب مهارته في 
التعامل واسلوبه )الدبلوماس�ي( املرن. اقترح ان يقوم 
بترجمة نص�وص، يختارها من كتاب » صدام حس�ن .. 
سياس�ات االنتقام« مؤلفه الكاتب الفلس�طيني املعروف 
سعيد ابو الريش للنشر في »العراق احلر« واتفقت معه 
دون التفكي�ر بعواقب مثل ه�ذا التجاوز او اصولية هذه 
الفكرة. وبدأت الصحيفة تنشر هذه النصوص املترجمة 
عل�ى حلقات وهي حتوي على معلوم�ات مهمة عن نظام 
البع�ث واس�اليب صدام ف�ي احلكم وخفايا ع�ن حياته. 
ومشت االمور عادية ونحن سعداء بهذا املنجز اجملاني.

لكن هذا احلال لم يستمر طويال، وبالتأكيد لن يستمر، 
فثم�ة خطأ، وثم�ة جتاوزا ف�ي االمر. وفي ي�وم ما اتصل 
ببيت�ي هاتفيا الكاتب س�عيد ابو الري�ش، والني لم اكن 
موجودا ترك لي رس�الة مع زوجتي، يطلب مني االتصال 

ب�ه المر في غاي�ة االهمية. وملا وصلني امر تلك الرس�الة 
عرفت باملش�كلة وباعتباري املس�ؤول عن اجلريدة كان 
عل�ي تدبر االمر. فقد عرفت ان س�عيد اب�و الريش ينوي 
تق�دمي ش�كوى باحملاك�م البريطاني�ة ضدن�ا لتجاوزن�ا 
عل�ى حقوق�ه وقيامنا بالترجم�ة والنش�ر دون موافقته 
او اخ�ذ االذن منه. وبالتأكيد لم يك�ن امامي من حل لهذا 
املأزق، سوى حامد رجيب صاحب الفكرة واملترجم لهذه 

املوضوعات. فقلت ان الرجل يريد مقاضاتنا. ما رأيك؟
قال: ال يهمك انا سوف اتدبر االمر!

قلت له: كيف! هذا كاتب معروف وبريطاني اجلنسية 
ويعرف القانون والنظام جيدا.

سألته: هل تعرفه؟
اجاب حامد ببرود لكن صاحبها نظرة مفكرة وعميقة: 
ال عليك س�وف اعرفه! وبع�د ان تركت االمر معه، عاد لي 
بعد ايام ليخبرني بانه اتصل بس�عيد ابو الريش واتفقا 
على حل هذا االش�كال باالعتذار للكات�ب على ما قمنا به 
من »جت�اوز« وان�ه اي الكاتب س�عيد اب�و الريش طلب 
من�ه، اي م�ن »حامد رجي�ب« ابالغنا بع�دم التوقف عن 

النشر من كتابه. 
ال ادري، حت�ى ه�ذا الي�وم، تفاصي�ل ما دار ف�ي لقاء 
او لق�اءات حام�د رجي�ب مع س�عيد اب�و الري�ش. لكني 
كنت وم�ا ازال متأكدًا، ان ما يتميز ب�ه هذا الرجل الكرمي 
واملهذب من خصال نبيلة وس�لوك سوي، ميكنه من حل 
هذه وغيرها من املشكالت. كان على قدر كبير من املعرفة 
باحلي�اة وبالبش�ر، يصاحبه�ا احملب�ة والس�عي الدائم 

لعمل اخلير.
هذه وغيرها من االش�ياء اجلميلة جس�دت شخصية 
االنس�ان الطي�ب الرج�ل االني�ق حام�د رجي�ب ال�ذي 

سيفتقدة اهله والكثير من االصدقاء واملعارف.  
حامد رجيب منوذج رائع لالنس�ان العراقي االصيل، 
وش�خصية هادئة كلها وداعة وحب وسعي دائم خلدمة 
الن�اس وم�د ي�د الع�ون له�م. وبالتأكي�د ف�ان فقدان�ه 

خسارة.. وخسارة كبيرة.
 لندن اوائل تشرين االول 2014
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خالد القشطيني
 

كل ما نق�وم به ينطلق م�ن مجموعة غرائز مغروس�ة 
فينا. ولكن كل هذه الغرائز تنطلق بدورها من غريزتن، 
االولى بقاء الفرد والثانية بقاء النوع . وكالهما ينطلقان 
من غريزة بقاء االصلح. الغريزة اجلنس�ية تنطلق منها، 
فعليها يتوقف بقاء النوع. وبقاء النوع يؤدي الى تنازع 
البق�اء. فاالنس�ان ين�ازع احليوان�ات م�ن اج�ل البقاء 
وعليه ان يثبت تفوقه عليها ليضمن بقائه. ولكن البشر 
انفس�هم على كل واحد منه�م ان يثبت انه اكثر تفوقا من 
غي�ره. ويكون عل�ى االنثى ان تختار من ه�و اكثر تفوقا 

لتضمن حتس�ن النوع. ويكون علي�ه هو ايضا ان يختار 
من هي اكثر تفوقا من صويحباتها. 

تكمن وراء هذا النزعة الغريزية كل ما فعله االنس�ان 
ف�ي تاريخ�ه ولكن بش�تى املقايي�س اخملتلفة اس�تجابة 
للظ�روف اخملتلف�ة ومرحل�ة التط�ور. يثب�ت االنس�ان 
الق�دمي في املرحلة البدائي�ة احليوانية تفوقه على غيره 
باستعراض قوته اجلسمية في االنتصار على احليوانات 
االخرى او على س�واه من البشر حوله. وبإثبات تفوقه 
هذا يس�يطر على م�ن حوله ويترأس عليهم ويس�تحوذ 

لنفسه على أحسن االناث تفوقا. 
بتق�دم البش�رية ومتدنها، راح االنس�ان يس�تعرض 
تفوقه مبميزات غير القوة العضلية، بل مبميزات قيادية 
او س�حرية او فكري�ة او تقني�ة. من يرك�ب حصانا ارقى 
مم�ن يرك�ض عل�ى رجله وم�ن يصن�ع عرب�ة ارقى ممن 
يركب حصانا. وه�ذا االرتقاء يعطيه متيزا، وهذا التميز 

يؤهله الختيار ارقى االناث واقدرهن. 
بتق�دم املدني�ة ظه�رت قي�م جتريدي�ة متي�ز الرق�ي. 
الس�احر بس�حره والش�اعر بش�عره واحلكيم بحكمته 

واملفكر بفلس�فته والفنان بفنه. كل هذه االعمال اخلالدة 
ف�ي دنيا العلم والفكر والفن تنطلق في جذورها من هذه 
الغري�زة: إثب�ات تف�وق الف�رد وارتقاء الن�وع. وظهرت 
مقاييس له�ذا التفوق واالرتقاء، وهو ما نس�ميه بالنقد 
الفن�ي وتقيي�م القيم. وفيها من التن�ازع ما ال يختلف في 
جوهره عن تنازع االنسان البدائي مع احلمير او الكالب 

في الغاب. فكلها إلثبات ما هو اقوى وابقى وارقى. 
اخي�را اصبحت الث�روة مقياس�ا لالحس�ن واالرقى. 
هذا ما يفس�ر تهالك املليونيرية وامللياردرية على كس�ب 
املزي�د م�ن املالين وامللي�ارات. من الواضح انهم ليس�وا 
بحاجة اليها ولكنها وس�يلتهم ألثبات انه�م اقدر وارقى 
م�ن غيره�م م�ن امللياردرية. وم�ا اطيب لنفوس�هم وهم 
ومل�كات  والعارض�ات  احلس�ناوات  ه�ؤالء  كل  ي�رون 
اجلم�ال يجرين ورائهم، علم�ا بأن اكثره�م غير قادرين 

على االداء.
و عندم�ا نس�تعرض ه�ذه املس�يرة من إثب�ات الرقي 
بالقوة العضلية ثم الفكرية ثم املالية، افال ميكن االرتقاء 
ملرحلة جديدة يقاس فيها االرتقاء بعمل اخلير لآلخرين، 

جت�ري  بحي�ث 
احلس�ان ومل�كات 
اجلمال ال وراء من 
املالي�ن،  يكس�ب 
م�ن  وراء  ب�ل 
لآلخري�ن،  يهبه�ا 
واليتامى  للمرضى 
احملروم�ن،  وكل 
ينج�ز  وم�ن 
ال�دواء لالنتص�ار 
الس�رطان  عل�ى 
والفقر  والس�كري 
واجملاع�ات؟ هناك 
ه�ذه  وص�ل  م�ن 
الرقي  م�ن  املرحلة 
وقرأن�ا اخباره�م، 

ولك�ن اف�ال ميك�ن تعميم ه�ذا املق�اس اجلدي�د لالرتقاء 
بحيث يعتز اجلميع مبن يعمل من اجل اجلميع؟ 

بدع�وة م�ن رئاس�ة اجلمعي�ة اخليري�ة 
الكاثوليكي�ة ف�ي اململكة املتحدة ورؤس�اء 
الكنيس�ة الش�رقية في لندن، نظ�م صباح 
يوم 26 متوز )يوليو(،  إعتصام  أمام مبنى 
البرملان البريطاني ومسيرة الى )10 داون 
س�تيريت( حي�ث مبن�ى مجلس ال�وزراء، 
وذل�ك أحتحاج�ا عل�ى جرائ�م عصاب�ات 
ف�ي  املس�يحين  ض�د  وحلفائه�م  داع�ش 

محافظة املوصل. 
 وأش�ترك ف�ي ه�ذا األعتصام احلاش�د، 
أطياف متنوعة من إبناء اجلالية العراقية، 
والقي�ت فيه كلم�ات عددي�دة،  ومنها كلمة 
اللجنة التنس�يقية  للتي�ار الدميقراطي في 

بريطانيا،  ألقاها اإلعالمي طالب العواد.  
وندد اخلطباء  بجرائم داعش وإرهابها  
وكرامت�ه  لإلنس�ان  واملدم�ر  الوحش�ي 
التاريخ�ي.  وأرث�ه  وحضارت�ه  وحريت�ه 
ودعوا اجلهات املس�ؤولة للعمل للتخفيف  

وطالب�وا  املهجري�ن،  ومعان�اة  أالالم  م�ن 
ف�ي  الع�ام  وال�رأي  اإلنس�انية  املنظم�ات 
بريطانيا الى وقف�ة تضامنية مع املواطنن 
مش�اربهم،  مختل�ف  عل�ى  املوص�ل  ف�ي 
وخصوص�ا املس�يحين الذي�ن يتعرضون 
للقت�ل والتهدي�د واإلغتص�اب والطرد من 

ديارهم.
وأكد  اخلوري نزار س�معان ) إن وقفتنا 
اليوم هو إظهار التضامن مع أخوتنا الذين 
يتعرضون الى هجمة بربرية، ولتأكيد أننا 
معهم، وس�نبذل كل م�ا نس�تطيع لدعمهم. 
كم�ا أن كل الكنائ�س العراقي�ة ف�ي لن�دن 
تصل�ي من أجل أن يعم الس�الم في العراق  
والبنائ�ه وخصوصا املس�يحين. ونتطلع 
الى دعم  سياس�ي ودبلوماسي مع محنتنا 

وحلول دائمية لها(. 
 وأض�اف : ان الداعش�ين يحاولون أن 
ميح�وا تاري�خ الع�راق األصيل م�ن خالل 

ه�دم وتدمير دور العب�ادة ومنها الكنائس 
واثار احملافظة.

وأعتب�ر الناش�ط عل�ي عرم�ش )إن م�ا 
يحص�ل ه�و هجم�ة بريري�ة م�ن عصابات 
املس�يحين  عل�ى  وخصوص�ا  داع�ش 
واألقلي�ات الديني�ة األخرى، وه�و يتطلب 
أن تق�ف اجلهات احلكومية وقفة مس�ؤولة 
م�ن جراء  م�ا يحدث، وأن تق�دم كل العون 
للمهجري�ن وتوفر لهم مس�تلزمات العيش 

الكرمي(.
وه�ي  باجني�ت،  الراهب�ة  وأضاف�ت 
بريطانية، أش�تركت ف�ي اإلعتصام قائلة ) 
نحن مع املسيحين العراقين في محنتهم، 
وزراء  رئي�س  بلي�ر  تون�ي  أن  ونش�عر 
بريطانيا األس�بق، هو مسؤول عما يجري 
له�م، ملوافقت�ه عل�ى إحت�الل الع�راق، وما 
تركه هذا من أثار مدمرة الحقة على اجملتمع 

العراقي ومنهم املسيحين(.
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أق�ام املنت�دى العراقي ف�ي بريطاني�ا  ي�وم 22 آب حفال 
اس�تذكاريا للفقي�د الكات�ب واإلعالم�ي أحمد املهن�ا، الذي 
رح�ل عن�ا في 24 مت�وز 2014،  أثر مرض عض�ال، وذلك في 
كنيس�ة ريفركورت في همرسمث غرب في لندن، وبحضور 
ع�دد غفي�ر م�ن أبن�اء اجلالي�ة العراقي�ة وعائل�ة الفقي�د، 
وع�رض  في احلفل ص�ور مختلفة تؤرخ  س�نوات من عمر 
املهنا، جمعته مع االصدقاء والعائلة ورفيقة دربه الس�يدة 
كفاي�ة قاس�م وغيرها م�ن الصور التي  تس�جل نش�اطاته 
اإلعالمي�ة املتنوع�ة. وحت�دث في ه�ذا احلف�ل الكبير عدد 
م�ن أصدق�اء  الراح�ل ع�ن ذكرياته�م وانطباعاته�م عن�ه 
ورفقته�م له التي اس�تمرت عقودا من الزم�ن وفي محطات 
متنوعة.  واألصدقاء هم:  الش�اعر هاشم شفيق، والروائي 
عبدالله صخي، والش�اعر ع�واد ناصر، واالعالمي قاس�م 
غال�ي، والش�اعر ف�وزي ك�رمي، واالعالم�ي عب�د الس�تار 
الس�كيني، واالعالمي عدنان حس�ن باالضاف�ة الى رئيس 
الهيئ�ة االدارية للمنتدى االس�تاذ أحم�د خضير. وتناولت 
الكلمات  بدايات أحمد املهنا املتميزة في القراءة وتش�جيع 

اصدقائ�ه القتناء الكتاب،  وروحه املرح�ة، وتبادل الرأي، 
واستقالليته الفكرية، وإحترام االفكار اخملالفة.

وفي ع�ام 1978هرب م�ن اضطهاد النظام الس�ابق رغم 
ان�ه لم ينت�م ألي حزب، وتنق�ل بن محطات عدي�دة بدأها 
في بيروت ليمضي بعدها نحو دمش�ق، ونيقوسيا، ولندن 
وأبو ظبي والقاهرة  وغيرها،   وكان مثقال في بحثه الدائم 
ع�ن الذات ع�ن احلرية والعدالة اللذين ش�كلتا  اجتاها في 
العم�ل االعالم�ي والكتاب�ة الفكري�ة، وله�ذا ع�ده أو يعده 

البعض أنه مشروع ثقافي ممتاز في ثقافتنا العراقية.
واش�ار البع�ض الى متي�ز برنامجه ف�ي قن�اة أبو ظبي 
الفضائية )بن زمنن(،  ويحسب له مساهمته في تأسيس  
فضائي�ة احل�رة العراق،  وصحيف�ة العالم  وفي تأس�يس 

النقابة الوطنية للصحفين.
 ويذك�ر أن الفقي�د عم�ل في صح�ف  ومج�االت اعالمية 
عدي�دة من�ذ ع�ام 1979 وكت�ب ونش�ر ع�ددا م�ن القصص 
القصي�رة، وص�در ل�ه كتاب�ان هم�ا )اإلنس�ان والفك�رة(،  

و)األمر رقم واحد( .

ن�صـــاطـات املـنتدى

األصدقاء يستذكرون
كاتب )اإلنسان والفكرة(

مستجدات قوانني وإجراءات )تأشيرة الفيزا أو اإلقامة أو اللجوء البريطانية(  
املنتدى - خاص

حت�ت ه�ذا العنوان  أق�ام  املنت�دى العراقي 
ندوة اس�تضاف فيها  محامي الهجرة  األستاذ 
ش�وان  ش�ريف وذلك يوم 10 اكتوبر )تشرين 
االول( ف�ي كنس�ية ريف�ر كورت في همرس�مث 

غرب لندن.
أكد  األس�تاذ جبار حس�ن مدي�ر املنتدى في 
تقدمي�ه  ضي�ف اجلالي�ة، أن سياس�ة الهجرة 
وقوانينها قد تغيرت بس�بب سياسة احلكومة 
البريطاني�ة، فاإلجت�اه الع�ام ه�و احل�د م�ن 
الهج�رة، باالضاف�ة ال�ى التأثي�رات الدولي�ة 
واالقليمي�ة وغيره�ا التي تزيد م�ن التضيقات 

على الهجرة وطلب اللجوء.
 ونظ�را ألهمي�ة ه�ذا املوض����وع وكث�رة 
ق�ام  املنت�دى  ال�ى  ت�رد  الت�ي  اإلستفس�ارات 
ضيفن�ا، وه�و متخص�ص ف�ي مج�ال الهجرة 
بتوضي�ح  املس�تجدات اجلدي�دة ف�ي  قوان�ن 
أو  اإلق��ام�ة  أو  الفي�زا  تأش�يرة  وإج�راءات 

اللجوء البريطانية،

وف�ي مداخلت�ه، أوضح ش���وان أن قوانن 
بالنس�بة  ج�دا  صعب�ة  أصبح�ت  الهج�رة 
للعراقين، ولكن بع�د احداث املوصل ال نعرف 
هل س�يقل تش�دد وزارة الداخلي�ة البريطانية 
أم ال؟ عل�ى اعتب�ار ان البلد مير بح�رب أهلية. 
وه�ي  نهائي�ة،  ليس�ت  اجراءاته�ا  ان  رغ�م 
متناقض�ة باألضافة الى دور احملاك�م في البت 

في القضايا.
وأكد أن طلب اللجوء يتم عن طريقن االول 
املط�ار، والثاني عب�ر اإلتصال املباش�ر بدائرة 
الهجرة في حالة دخول البلد. وفي حالة رفض 
الطلب، على طالب اللجوء الراغب في إستئناف 
قرار الرفض أن يحضر شخصيا، للمقابلة أمام 
دائرة الهج�رة كي يتحققوا م�ن عنوانه، وهو 
إجراء يهدف للسيطرة على طالبي اللجوء من 
أج�ل ترحيلهم في حالة رفضه�م النهائي. وفي 
حال�ة اإلعتراض يجب أن يق�دم طالب اللجوء 
دليال جديدا يعزز قضيته ويسهم في إجناحها. 
عل�ى  يترك�ز  كمحام�ن  عملن�ا  أن  واحلقيق�ة  
االس�تفادة من التناقضات في قوانن الهجرة، 

ح�ول  األوروبي�ة  اإلتفاقي�ة  عل�ى  واإلعتم�اد 
حقوق اإلنس�ان ومعاهدة جنيف التي حتاول 
دائ�رة الهج�رة التمل�ص منه�ا. كم�ا أن هنالك 
اش�ياء اس�تثنائية رغم أنها ليست بالضرورة 
تنطب�ق عل�ى اجلميع منه�ا االش�خاص الذين 
يعيش�ون في مناط�ق غير مناطقهم، والنس�اء 
اللوات�ي يتعرض�ن لس�وء املعامل�ة، واالطفال 
املعرض�ون لالختط�اف،  وإصح�اب الكفاءات 

وغيرها من األمور كاإلمراض اخلطيرة.
األقام�ة  موض�وع  بالتفاصي�ل  وتن�اول 
للمتزوج من بريطاني أو بريطانية، والشروط 
املطلوبة من إمتحان اللغ�ة والفحص الصحي 
واحلص�ول  بالت�درن(  اإلصاب�ة  م�ن  )اخلل�و 
عل�ى عم�ل ف�ي دوام كام�ل برات�ب اليق�ل ع�ن 
18.600  جنيه اس�ترليني في الس�نة.  وتوقف 
كثي�را حول طبيعة منح الفي�زا للدخول اململكة 
والتش�دد فيها للحد من طلب اللجوء،  مش�يرا 
أنه اليوجد إس�تئناف في حال�ة رفض الطلب. 
واش�ار ال�ى إن�واع )الفي�زا( منه�ا الزي�ارات 
العادي�ة، والدراس�ة وللع�الج أو لإلس�تثمار 

ولكل واحدة شروطها.
 وتن�اول أيض�ا موض�وع اإلقام�ة الدائم�ة 
ومنح اجلنس�ية والتش�دد في قوان�ن الهجرة 

في هذين األمرين بهدف تقليل عدد الالجئن.
وفي ختام الندوة فتح باب احلوار واألسئلة 
العام�ة  القضاي�ا   مختل�ف  ح�ول  للجمه�ور 
والش�خصية التي تهم أبن�اء اجلالية العراقية 

ح�ول األقام�ة والب�ت ف�ي طلب�ات جلوئه�م، 
وإش�كالية دع�وة إفراد م�ن عائلته�م، ووضع 
األطف�ال م�ن اجليل الثال�ث والذي�ن ال ينطبق 
عليه�م ش�روط التجن�س بحكم أن اجلنس�ية 
البريطانية تورث ملرة واحدة. وأبدى األستاذ 
ش�وان إس�تعداده لتقدمي النصح اجملاني لكل 

حالة عبر املنتدى العراقي.

والرعاي�ة  القانوني�ة  النص�ح  مش�روع  يق�دم 
االجتماعي�ة، املش�ورة والدع�م ألف�راد اجلالي�ة مم�ن 
ال يس�تطيعون الوص�ول إل�ى اخلدم�ات املتخصص�ة 
ف�ي مج�االت الرعاي�ة والس�كن والتعلي�م والتدريب 
والعم�ل والهج�رة والصحة من خالل توفير جلس�ات 
نصح مباشرة وجها لوجه أو بالتلفون، باالضافة الى 
ورش�ات العمل أو الزيارات املنزلي�ة للمقعدين والتي 

يقوم بها املتطوعون .
ف�ي  صعوب�ات  لديه�م  الذي�ن  يدع�م  واملش�روع 
اإلس�تفادة م�ن اخلدمات وامل�وارد والف�رص املتاحة، 
واملناف�ع  باخلدم�ات  الدراي�ة  اوع�دم  اللغ�ة  بس�بب 

املتوف�رة أو بس�بب التميي�ز. ويعال�ج املش�روع ه�ذا 
اخلل�ل من خ�الل توفير املعلومات واملش�ورة، ومتكن 
اجلالي�ة العراقي�ة من حتقي�ق االس�تفادة الكاملة من 
اخلدم�ات املتوفرة. ويعمل املش�روع عل�ى التقليل من 
آثار التميي�ز املزدوج، ضد العمال غي�ر املهرة من جهة 

وأفراد األقليات العرقية من جهة أخرى. 
وم�ن عملن�ا ب�ن اجلالي�ة العراقي�ة ف�ي إط�ار هذا 
املش�روع،  وعلى وج�ه اخلصوص أولئ�ك الذين فروا 
م�ن العن�ف ف�ي الس�نوات األخي�رة، فأنن�ا نعم�ل مع 
االفراد الذين يعيشون دون دعم أقارب او أصدقاء، أو 
أولئ�ك ممن يعانون من آثار صدمات التعرض للعنف، 

أوفق�دان البي�ت أواالختطاف، أو من ح�االت  اخلوف 
م�ن التميي�ز ومن مس�تقبل مجه�ول اوالعزل�ة، أو من 
ع�دم إتقان اللغة اإلنكليزية  ف�ي النظم املعمول بها في 
املؤسس�ات البريطانية.  كما يهتم املش�روع بأصحاب 
الدخول الواطئة من إبناء اجلالية  الذين يتعذر عليهم 

الوفاء بالتزاماتهم.
واملنت�دى كمؤسس�ة غي�ر طائفي�ة أوعرقي�ة يق�دم 
متيي�ز،  دون  م�ن  اجلالي�ة  أف�راد  جلمي�ع  خدمات�ه 
ويوف�ر م�ن يلجأ الي�ه من خ�الل عاملن مه�رة وذوي 
خب�رة طويلة. وه�ذا ما تعكس�ه أرقام اإلستفس�ارات 
والقضاي�ا الت�����ي وردت إلي�ه وال���ت�ي جت�اوزت 

ال�� 2587  قضي�ة  ف�ي الع�ام املنص�رم..  حي�ث يجري 
العمل حس�ب الضوابط واملعايير احملددة في اللوائح 
املؤسس�ات  حددته�ا  الت�ي  للمن����ت�دى  الداخلي�ة 
الرس�مية املش�رفة على ع���مل�ه كمكت�ب مفوض���ية 
OISC ومؤسس�ة خدم����ات  خدم�ات الهج�����رة 
النص�ح AQS ومفوض���ي�ة اجلمعي�ات اخل����يرية 
Charity Commission ودائ���رة الش����ركات 
Companies House واجلهات الداعمة، من حيث 
مب�دأ تكافؤ الف�رص جلمي�ع املواطنن وس�رية العمل 
والكتم�ان في قضاي�ا املراجعن ومتابع�ة القضايا في 

وقتها احملدد وحسب تعهد املنتدى الرسمي.

مشروع المنتدى للنصح القانونية ... في خدمة ابناء الجالية العراقية

أحم�د خضي�ر وفوزية األعس�م رئيس وس�كرتير الهيئة اإلداري�ة للمنتدى مع س�فير جمهورية الع�راق في لندن 
األستاذ فائق نيروئي ، أثناء مأدبة اإلفطار التي أقامته السفارة العراقية في شهر رمضان. 

الدكتور صباح جمال الدين في جلسة قراءات شعرية في نادي كبار السن ملنطقة كامدن
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 IOM Facilitates Access to
Employment for Iraqi Returnees

 In September 2014, the International
 Organization for Migration Mission in Iraq
 held a job fair in Sulaymaniyah, Kurdistan
 Region of Iraq. The fair was held by the UK
 MAGNET project, which is funded by the
 British Foreign and Commonwealth Office
 and provides job placement assistance for
 beneficiaries of IOM’s Assisted Voluntary
 Return and Reintegration program.

 Before the returnees depart from the UK,
 the MAGNET focal point in the UK (IOM
UK) provides them with comprehensive pre-
 departure information on the job placement
 assistance to potential returnees, on the
 socio-economic context in Iraq (currently
 mostly the Kurdistan Region of Iraq) as well
 as on concrete job and training opportunities
 through the development of various
 information materials.

 When the returnees arrive back in Iraq,
 UK MAGNET focal points in Erbil,
Sulaymaniyah and Duhok they receive post-
 arrival counselling and referral to assist
 them in accessing training facilities and/or
 potential employers based on the identified
 needs of the private sector and their skills
and experience.

 Participants were introduced to IOM’s
 work in Iraq and globally. They were also
 informed about essential skills required
 to find a job such as how to put together
 a CV and how to match skill sets to job
opportunities.

 Arem left Brighton in the UK and
 returned home to Sulaymaniyah in 2013. A
 few months after his return, Arem contacted
 the UK MAGNET team and he was assisted
 in preparing a CV and identifying suitable
 positions that he could apply for. He was
 soon invited for interview and was hired
 as a driver by an international oil company
operating in the Kurdistan Region of Iraq.

 Arem said: “Returning home from living
 in a foreign country after a long time
 away is always very difficult and you need
 a lot of help try and live a normal life and
 especially to get a job. Getting help to find
 work is very important for me and it was
 the most important thing for me when I

 decided to leave the UK and come home.
 If I had not known about the MAGNET
 project or had not been told that there
 would be someone to help me find a job,
 I would not have decided to come back
home.”

 Arem is particularly pleased with his
 current situation, particularly after he was
 assured that if he takes up training courses
 along the way his chances of getting
 promoted and progressing with his career in
 this company would significantly increase.
 An example of the type of training that would
 be of benefit to him, include improving his
 English and also learning more about other
 areas of the oil business. Arem says he big
ambitions to be more than a driver.

 Choman, who also returned from the
 UK in 2013, was equally impressed by the
 different opportunities presented by the
 Magnet project. Although he is yet to find
 a job, Choman has received pre-departure
 and post-arrival counselling support from
 IOM Magnet focal points in the UK and
 in Sulaymaniyah respectively. He was

 particularly pleased to get assistance from
 MAGNET in developing a CV, which he
 had never done before. While he is waiting
 for a suitable job, he is using his free time
 to finally get his high school diploma. He
 returned from the UK without qualifications
 and his only previous work experience was
 as a cashier at a local convenience store in
the UK.

 “Although I don’t have a job now, I
 am very hopeful that MAGNET will
 help me get one very soon. With Magnet
 supporting me, I am very hopeful that
 this will happen quickly and I believe it
 is to my advantage that they are there to
 help me. Without MAGNET, it would be
more difficult to get a job.” Choman said.

 Choman also acknowledged that it was
 always going to be tough for him to get a job

 when he did not have any formal skills. He
 is hoping that MAGNET will support him
 in accessing some training after he gets his
high school diploma.
 
 “For someone like me who has no
 formal training, I would be very interested
 in doing some skills training (vocational
 training or apprenticeship) which I think
will lead to a good paying job.”

 Both Arem and Choman said they would
 definitely recommend the MAGNET project
 to some of their Kurdish friends who were
 still in the UK and may be considering
whether to return to Kurdistan.

 With MAGNET focal points on the ground
 in the UK, Erbil, Sulaymaniyah and Duhok,
 IOM is ready to help many more returnees
 like Arem and Choman.

UK MAGNET IN A NUTSHELL
 UK MAGNET is a project implemented by the International Organization for
 Migration (IOM) that fosters the long-term socio-economic reintegration of Iraqi
 voluntary returnees from UK by linking them to potential employers in the
 Kurdistan Region of Iraq and vice versa. The project is funded by the British
 Foreign & Commonwealth Office with the support of the Bureau of Migration
 and Displacement (BMD) and in coordination with the Ministry of Labour and
   Social Affairs of the Kurdistan Regional Government (KRG).
 Pre-arrival Counselling - Returnees from the UK get the chance to have
 counselling on job opportunities even before they return with a designated Focal
 Point based in its IOM London office. Counselling includes individually tailored
 advice for CVs and interviews, and access to the many job opportunities in IOM
database.
 Post-arrival Counselling - Once back in the KRG, returnees can also take
 advantage of job counselling from IOM Focal Points in Sulaymaniyah, Erbil and
 Dahouk.

Contact us & visit our website!

info@magnet.iomiraq.net
IOM London: +44 (0)2078116057
 http://magnet.iomiraq.net/
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خزعل املاجدي يصدر كتابا جديدا:

كشف احللقة املفقودة بني أديان التعدد والتوحيد

عراقي يطوع الموسيقى لتوحيد األقليات الدينية 

غناٌء لـ إينانا
   Singing for Inanna

فنان عراقي يفوز بالذهبية في »بينالي«

املرحل�ة الهلنس�تية هي أكث�ر املراحل أهمي�ة ، من 
الناحية الدينية والروحية، في تاريخ البشرية )وهي 
املرحل�ة التي تلت وفاة اإلس�كندر املقدون�ي وانتهت 
بقي�ام الدولة البيزنطية أي مابن )323 ق.م – 323م(  
ل الكبير  ألنها املرحلة احلاس�مة الت�ي مًت فيها التح�وّ
من األديان املتعددة اآلله�ة الى األديان املوحدة، لكن 
األمر لم يحدث بالبساطة التي نتصورها أو من خالل 

التاريخ الرس�مي املعلن الذي نعرفه لهذه املرحلة كما 
تعلمناه أو قرأناه أو فرض علينا .

لق�د اكتش�فت أن هن�اك حلقة مفق�ودة ب�ن أديان 
التع�دد )الت�ي تس�مى بقلي�ل م�ن الدق�ة بالديان�ات 
املش�ركة( وأدي�ان التوحي�د ش�غلتها تي�ارات دينية 
غنوصية بش�كل خاص، وكان معها تيارات مس�ارية 
وهرمسية، هي التي بدأت بالتوحيد الباطني العرفاني 

الس�رّي  )الغنوص�ي( 
فانبثقت  طريقتها  على 
املؤث�ر  حضوره�ا  م�ن 
التوحيدي�ة  ه�ذا 

اليهودية ثم املس�يحية وجاء اإلس�الم في أعقاب هذا 
التأثير في وقت متأخر نسبيًا ولكنه كان ضمن دائرة 

التأثير املباشر وغير املباشر لها .

على مدى عامني من البحث املوس��يقي واملس��ح امليداني جنح املوسيقار 
وعازف العود العراقي دريد فاضل في جمع موس��يقى املسيحيني والشبك 
واأليزيدي��ني والصائب��ة، ف��ي إطار مش��روع متكام��ل للحفاظ عل��ى تراث 

وثقافات األقليات العراق���ية واملساهمة في التعريف بها.
وق��د أطل��ق اجل��زء األول من مش��روعه ف��ي ع��ام 2010 متضمن��ا أربع 
إسطوانات هي »موسيقى من املقام العراقي« و«موسيقى الريف العراقي« 
و«موس��يقى غرب العراق« و»س��رد عراقي«. وفي ع��ام 2011 أجنز اجلزء 
الثاني من مش��روع موس��يقى من العراق حتت عنوان:  »موسيقى األقليات 
العراقي��ة«، وق��د تضمن املش��روع إط��الق إس��طوانتني حتوي من��اذج من 
املوس��يقى التقليدي��ة لأليزيدي��ني والش��بك الس��اكنني في ش��مال العراق 
بالقرب مدينة املوصل. إحدى معزوفات دريد فاضل على آلة العود بعنوان 

»رقصة من بعشيقة«:  

إس�تذكارا للفن�ان والكاتب املس�رحي الراحل قاس�م 
مطرود ال�ذي غادرنا يوم الس�ابع من أيلول )س�بتمبر( 
ع�ام 2102 ع�ن عم�ر ناه�ز اخلمس�ن،  أقام�ت مؤسس�ة 
احلوار االنس�اني في لندن أمس�ية في 24 أيلول، اشترك 
فيها كل من األستاذ غامن جواد مسؤول مؤسسة احلوار، 
املس�رحي  والفن�ان  محس�ن،  الس�يد  محم�د  والش�اعر 

والسينمائي علي رفيق، وأبن الفقيد األصغر )آوس(.
وأوض�ح الدكتور محمد الطائي ف�ي تقدميه ان الفنان 
قاسم مطرود مواليد 1961- غادرنا وهو في قمة عطائه، 
معتب�را اي�اه ظاه�رة متمي�زة ف�ي املس�رح العراق�ي، أذ 
قدم�ت عنه ع�دة دراس�ات  منها خمس رس�ائل دكتوراه 

وماجستير.
وقال غامن جواد في كلمته اخملتصرة ان قاسم مطرود 
كان أح�د املهتم�ن في دعم مؤسس�ة احلوار االنس�اني، 

و  وان�ه يحب قاعة املؤسس�ة )دار الس�الم( ويتمنى أن 
يكون احد اركانها.

وأكد الشاعر محمد السيد محسن: ان قاسم باحث عن 
خطوة وهي اجلملة التي طاملا كان يرددها حيث لم يصل 
وأن حطت به محطته األخيرة في لندن ومنها انقطع عن 
املس�ير لكن�ه كان يبحث ع�ن خط�وة الن الواصل اليبع 
ومن يس�ير ويس�تمر في البحث فأن االبداع يبقى نصب 

عينيه وقاسم كذلك.
وأضاف الفنان علي رفيق قائال: مسرح مطرود يعتمد 
عل�ى اقتن�اص املوض�وع املأل�وف، احل�دث العاب�ر، في 
حياتن�ا العابرة .. لك�ن معاجلته لذل�ك املوضوع التنظر 
الي�ه باعتباره مألوفا او عاب�را ال ينبغي التوقف عنده.. 
وامنا على العكس مس�رحه يدعو الى تغيير هذا املألوف 

وكسرالضار في  التقليدي السائد .

قاسم مطرود في ذكرى رحيله الثاني... 

شعراء ضد العنف والقتل
أقام )امللتقى الس�وري الثقافي(  يوم 30 ايلول 2014 أمس�ية 

شعرية بعنوان: 
»الش�عر، االنسان، وال��ح���رية مق����ابل العنف والقتل«، 
اش���ترك فيه���ا من الع���راق الشاعران ف���اضل السلطاني، 
وع����دن�ان الص����ائ�غ،  والس�وري الش�اعران األب ن�دمي 
نص�ار، وندى منزجل�ي. وذلك ف���ي قاع���ة بايرت كاس�ل في 
ش�مال لندن، وأدار األمس����ية الكات���ب�ة والصحف��ية غالية 

قباني.

معرض خامات عراقي  لندن
 

افتت�ح  في صالة فنية في ش�ارع جالنت ش�مال لندن معرض 
)خام�ات( ي�وم 18-9 ، اقامته جمعي�ة التش�كيلين العراقين 
ف�ي بريطانيا واش�ترك فيه الفنانون : د. عالء بش�ير، وباس�م 
مه�دي، وهاني مظهر، وجالل عل�وان، ومريوان جالل، ومحمد 
عل�ي داوود، ورائد هوبي، وس�ؤدد النائ�ب، وزينة اجلواري، 
باالضاف�ة ال�ى الفنان�ن البريطانين أندرو س�مث، وريش�ارد 

جانس.
و ه�ذا املع�رض كما يق�ول الفن�ان هان�ي مظهر  ش�اهد على 
هول الكارثة نضع جانبا حس�ابات السياس�ة وأرقام االقتصاد 
وأس�عار برميل النفط، جئنا بالبراميل محملة بكل آثام البش�ر 
الذين أش�علوا ناره�ا ح�ول أول األنبي�اء وحتاصراليوم، بعد 

أربعة آالف سنة،  القليل الذي بقي لنا من أمل(.

ص�در ع�ن دار ش�ركة  )أم 
ب�ي ج�ي( العاملية ف�ي لندن 
باخلي�ر(  )الل�ه  دي�وان 
قي���س  الش�عبي  للش�اعر 
م�ن  ع�ددا  ض�م  الس�هيلي، 
ف�ي  كتبه�ا  الت�ي  قصائ�ده 
فت�رات مختلف�ة. والش�اعر 
من موالي�د الناصرية 1955 
 1976 ع�ام  الوط�ن  وغ�ادر 
ولكن العراق ظل س�اكنا في 

روحه ووجدانه.

أقيم في 25 أيلول حفل توقيع وإطالق ديوان »غناٌء ل� اينانا«،  للش�اعرة 
البريطاني�ة جن�ي لوي�س، والش�اعر العراق�ي عدن�ان الصائ�غ، باللغت�ن 
 ،Keats House العربي�ة واالنكليزية. في بيت - متحف الش�اعر كيت�س

قدمتها الناشرة ليونا ميدلن.
 م�ع الدي�وان ق�رصCD، يض�م ق�راءات للقصائ�د بصوت الش�اعرين، 
يصاحبهم�ا ع�زف عل�ى الع�ود للفنان����ة االملاني�ة باتريش�ا دي مايو، مع 

مقطوعات موسيقية للفنان نصير شمة.  
كم�ا اقي�م حفل آخر للغرض نفس�ه ف�ي مدينة اكس�فورد، يوم 2 تش�رين 

األول، في مكتبة البيون بيتنك
The Albion Beatnik Bookstore

ف�ازت أعم�ال الفن�ان التش�كيلي العراقي 
)أمن شاتي( بامليدالية الذهبية عن مشاركته  
في )بينالي فلورنس�ا( ال�ذي يعد أكبر جتمع 
عاملي للفن االتش�كيلي حتتضنه هذه املدينة 

األيطالية العريقة منذ عشرات السنن.
شارك في بينالي العام احلالي الذي أنعقد 
في مطلع شهر كانون األول – ديسمبر 2013،  
حوال�ي 450 فنانا تش�كيليا ميثلون خمس�ن 
دولة في العالم. وش�ارك الفنان أمن ش�اتي 

بخمس�ة عش�ر عم�ال فني�ا جس�دت املفردات 
واألس�اطير النابعة من احلضارة السومرية 
العريق�ة مس�تخدما ف�ي تنفيذها م�واد فنية 

متعددة.
ومت تس�ليم امليدالية الذهبي�ة للفنان أمن 
ش�اتي مصحوب�ة بش�هادة  دبل�وم ف�ي الفن 
التش�كيلي مينحه�ا البينالي ع�ادة للفنانن 
الفائزي�ن، ف�ي حف�ل كبي�ر حظ�ي بأهتم�ام 

الصحافة والتلفزيون األيطالي. 
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هل أنا أعيش في الحلم أم الواقع؟

الفنانون الشباب...  بني واقع جامح وطموح محاصر

ه�ل صحي�ح أن أص�ّدق ما اس�معه من اهلي وعش�يرتي 
واحبائي في مدينتي احلبيبة عما يفعله اجلهلة واملتخلفون 
املدين�ة  املتحج�رة االرهابي�ون ف�ي ه�ذه  العق�ول  وذوي 
العريق�ة ذات االمتداد احلض�اري منذ آالف الس�نن والتي 
حت�دث عنها الكثي�ر.. هذه املدين�ة التي حتّملْت م�ا حتّملْت 
من نكبات وحروب على م�دى التاريخ والعصور منذ القدم 
وهذا ما يدركه ويعلمه من درس التاريخ القدمي واملعاصر.. 
وما س�ور نينوى الش�اهد على العصر وال�ذي ُبني من قبل 
أهالي املدينة لرد الغزاة والطامعن ااّل الدليل الس�اطع على 

ذلك.
 وقد قال احد الرفاق اذا ُفقدت اي سلعة او بضاعة في اي 
مكان فانك حتما س�تجدها في هذه املدينة العريقة كل شيء 
فيه�ا موجود.. ومنذ ع�دة ايام ادخلت بي اح�دى االخوات 
املسيحيات من مدينة املوصل وهي تبكي بحرقة وألم.. وانا 
اق�ول لها.. إنك ي�ا عزيزتي محقة في هذا الب�كاء ولِك احلق 
ف�ي التعبير عن مش�اعرك فانا مثل�ِك مصدومة ألن االخوان 
املسحين اجبرواعن التخلي عن بيوتهم وأمالكهم ونزحوا 
الى أماكن اخرى... ولكنها رّدْت بسرعة ال أنني أبكي لسبب 

دمار معالم مدينتي وآثارها.
م�اذا أق�ول للصديق�ة العزي�زة وه�ي حت�س الس�كوت 
والتخاذل ع�ن هذه اجلرائم التي نس�معها كل يوم.. ملاذا ال 
نخ�رج كلنا ونعارض س�واء في ه�ذا البلد او ف�ي بلداننا.. 

انه�ا احلض�ارة بعينها.. مل�اذا نقتلها؟ ومل�اذا ندفنها؟ وماذا 
بق�ى لدين�ا بعده�ا.. ان مدينتن�ا  ُتعرف عن طريق ش�موخ 
حضارته�ا.. ف�اذا ذهبت ه�ذه املعالم الش�امخة فم�اذا بقى 
لدين�ا؟ ه�ل جنل�س لنبكي عل�ى االط�الل فقط؟ وتقاس�منا 
س�ويا لقمة العيش وألنني تربيت في محلة مس�يحية وهي 
محل�ة االرمن في املوصل فهذا رب البيت )ألبير( وهو حاّلق 
وزوجت�ه جاكلن واخ�رى حبيبةجورج وه�ي معلمة معي 
لعدة س�نوات واخريات غيرها توزع�وا اآلن في كل املنافي 
وأن�ا عل�ى اتصال معه�م دوم�ا فواح�دة يزيدية ف�ي املانيا 
واخرى في الس�ويد واخرى في هولندا واخرى في كندا أو 

أمريكا في ميتشجان.
ألي�س كلن�ا سواس�ية ومواطن�ن.. مل�اذا نحص�ل عل�ى 
احلق�وق وال نحصل عليها في بلدن�ا العزيز... واذكر عندما 
دخلت املستشفى السبوع الجراء عملية املرارة فان املمرضة 
التي كانت تخدمني كانت حتمل الصليب على صدرها فكنت 
اتس�اءل وهي تهرع اليَّ وتخدمني بقدر اس�تطاعتها.. ماذا 
يربطني بهذه االنس�انة الطيبة... انها االنس�انية فقط فهي 

من دين وانا من دين آخر.
وعندم�ا أصعد احيانا للب�اص أو القطار ال اقول الكل بل 
البع�ض م�ن الناس.. ف�أن الغرب�اء يقفون ل�ي، ويعطوني 
اماكنهم.. فهذا رجل مسن واخرى امرأة... وأنا متأكدة انهم 
في ه�ذا البلد.. فأخجل من نفس�ي وأحيانا ات�ذرع بالنزول 

اخ�رى  وأحيان�ا 
استمر بالرحلة... 
اس�ترجع  وان�ا 
اآلن  ذكريات�ي 
فانني كنت مديرة 
ابتدائية  ملدرس�ة 
قريت�ي  وأه�ل 
وعندما  مس�لمن 
ُنْقلت الى املوصل 
معاونت�ي  ف�ان 
كان�ت  باملدرس�ة 
م�ن  مس�يحية 

اهل بعش�يقة وهي ناحي�ة تابعة للموصل يس�كنها األخوة 
املسيحين واليزيدين.. وهذه املعاونةاسمها صبيحة وهي 

اآلن في السويد وزوجها أسحاق.
 لق�د قامت القيام�ة عندما جعلتها مدي�رة من بعدي، ألن 
أهل القرية كانوا يعارضون ذلك... ألني وجدت فيها االمانة 
واالخ�الق الرفيع�ة واالنضباط.. فنح�ن نتعامل مع أخالق 
وس�لوك.. وليس مع مذاهب وأديان فنح�ن مختلفن ولكن 

يجمعنا العراق املوحد اجلميل.
عن نادي كبار السن
أم نشوان

حميدة العربي
ف�ي كل املراحل الزمنية كان للش�باب أدوار مهمة وفاعلة 
.. وأحيانا حاس�مة . فالش�باب دائما هم من يبتكر وس�ائل 
ويتص�درون  اجمل�االت  مختل�ف  ف�ي  والتجدي�د  التغيي�ر 
النهض�ات واحلركات الفكري�ة واالجتماعي�ة والثقافية في 

أي مجتمع .
وف�ي الف�ن، غالب�ا، م�ا يب�رز الش�باب، ك�رواد للتجديد 
والتجري�ب واالبت�كار. وف�ي اخلمس�ينيات والس�تينيات 
وحت�ى نهاية الس�بعينايت من القرن املاض�ي، كانت الفرق 
املس�رحية األهلي�ة ظاهرة فني�ة مؤثرة وفاعل�ة في احلركة 
الثقافي�ة واجملتمع عامة،  أذ أصبحت بح�ق مدارس فنية - 
عملي�ة - تصقل مواهب الش�باب وتنمي قدراته�م األدائية 
والذهني�ة وت�زرع فيه�م الش�عور باملس�ؤولية وااللت�زام 
واحت�رام الفن وقيم�ه الفكرية واالنس�انية، فظهرت أجيال 
م�ن الفنان�ن الش�باب عمل�وا باخ�الص وتف�ان وترك�وا، 
الحق�ا، بصم�ات واضحة في ف�ن الدرام�ا وأصبحوا جنوما 

أو معلمن!
وكان دور الفنان - في السابق - حتدده اعتبارات فنية 
وسياس�ية وأجتماعي�ة أهمه�ا موقفه من الس�لطة وموقف 
الس�لطة جتاه�ه، وق�د متي�زت العالق�ة م�ع الس�لطة، ف�ي 
املاضي، بنوعن من التعامل .. األول برز في معاداة السلطة 
ل�كل ما هو تقدمي أو مختلف عن توجهاتها، وأغلب الفنانن 
م�ن التقدمي�ن، م�ا يجعله�م في موق�ع حتدي مع الس�لطة. 
وف�ي الوقت نفس�ه كانت الس�لطة تعمد الى كس�ب البعض 
اآلخ�ر م�ن الفنان�ن - الش�باب - حس�ب درج�ة الوع�ي 
والتقبل لديهم- فتحتويهم وجتعلهم ضمن بطانتها املنفذة 
إلرادتها، م�ن خالل تقدمي أعمال فني�ة تعكس توجهات تلك 
الس�لطة ومتجد أفعالها وتس�اهم بتلمي�ع صورتها. وكانت 
الفرق األهلية تستقطب، عادة، الفنانن الشباب املعارضن 

للس�لطة، في حن ينتمي الش�باب املؤيد للسلطة الى الفرق 
الرس�مية، ورغم معاناة الفرق األهلي�ة وصعوبة العمل في 
ظ�ل اضطهاد فكري يصل أحيانا الى املالحقات واالعتقاالت 
وايق�اف أو منع األعمال الفنية من الع�رض، أضافة الى قلة 
مصادر التمويل وااليرادات، اال أن حركتها الفنية اس�تمرت 

في نهوض متواتر وتطور واضح.
والن�وع اآلخر م�ن التعامل - وهو ما يح�دث في احلقبة 
احلالي�ة -  ويتمي�ز بإهمال  الس�لطة لعم�وم الثقافة وعدم 
اعترافه�ا أو ادراكه�ا ألهميته�ا ودوره�ا في تط�ور اجملتمع 
وحتض�ره وجتاهله�ا للمثقفن ودورهم، ومنه�م الفنانون، 
وه�ذا األهمال والتجاهل يرافقه عدم اهتمام باملرافق الفنية 
أو توفير املعدات واملس�تلزمات الضرورية للفن والفنانن،  
أضاف�ة الى عدم توفر ف�رص العمل النعدام وجود أوس�اط 
فني�ة متخصصة ) كالفرق األهلية ( وال مؤسس�ات انتاجية 
تس�توعب أعداد الفنانن الشباب - من اخلريجن والهواة 
- واذا م�ا أخذنا بنظر األعتبار الوضع العام للبلد حيث في 
كل حقبة - مع كل بداية للنهوض - تتفجر أحداث جس�يمة 
متنع الفنانن من مواصلة العمل الفني الذي يحتاج - حتما 
- لالس�تقرار واحلرية والبناء التدريجي. فالس�لطة، هنا، 
ال تبال�ي بالفن�ان وان كان مؤيدا لها، ألن الف�ن ليس جزءا 
م�ن آيديولوجيته�ا أو ثقافته�ا األجتماعي�ة ب�ل غريبا على 

عقليتها. 
وهذا املوقف السلبي من الفن وضع الفنانن، وخصوصا 
الشباب، في خانة املهمشن الذين ال دور حقيقي لهم .. وهكذا 
أصبحوا في وضع ال يحسدون عليه، يبدأون خطواتهم في 
واقع جامح، محت�دم بالصراعات والتناقض�ات واملعوقات 
محاص�رة  وطموحاته�م  مؤجل�ة  واملمنوعات،أحالمه�م 
بالتخلف واجلهل والالمباالة. البعض منهم يخطط  للهجرة 
والكثير يضطر التباع الطرق السلبية للحصول على فرص 
والتن�ازل  )املصلحي�ة(  والعالق�ات  الواس�طة  مث�ل  فني�ة 

األج�ور  ع�ن 
تخفيضه�ا  أو 
ل  لقب�و ا و
دون  باألعم�ال 
قناع�ة. ويتحم�ل 
الفنانون - الكبار 
والشباب - جزءا 
مس�ؤولية  م�ن 
ال�ذي  التهمي�ش 
حل�ق به�م بع�دم 
م�ع  تعاونه�م 

بعضه�م وع�دم اصطفافه�م ح�ول أه�داف معين�ة واضحة 
وبل�ورة مطالي�ب ضروري�ة ينادون به�ا مجتمع�ن )وهنا 
يأتي دور نقابة الفنانن(.. اال أنهم ظلوا متفرقن، وصوتهم 
غي�ر مس�موع.. كل واح�د منهم يعم�ل مبف�رده ومبعزل عن 

اآلخرين. 
إن التباع�د ب�ن الفنان�ن أح�د أس�باب أختف�اء الف�رق 
األهلي�ة وعدم التفكي�ر باحيائه�ا أو تكوين ف�رق جديدة.. 
تلك الفرق التي ستشكل، في حال وجودها، املنافس القوي 

واملؤثر  للفرقة الرسمية ) اليتيمة(. 
الفنان�ون الش���باب بحاج�ة ال�ى الكثي�ر م�ن األم�ور 
األساس�ية منه�ا، أهتم�ام اجله�ات الرس�مية باملؤسس�ات 
الفني�ة واملرافق الضروري�ة وتطوير املناهج الدراس�ية في 
املعاهد والكليات الفنية وجعل القبول على أس�اس املوهبة 

وليس املعدل. 
ض�رورة  إنش�اء وتكوين فرق أهلية وش�ركات انتاجية 
متخصصة تستوعب الشباب وتستثمر طاقاتهم . كما يلعب 
نش�ر الوعي الثقافي واالنس�اني بن الش�باب وب�ث تقافة 
التع�اون والعم�ل اجلماعي الغناء املس�يرة الفردي�ة  د ورا 

مهما في  النهوض باحلركة الفنية عامة.

في كل يوم أحد يلتقي عشرات املسيحين العراقين الفارين من جحيم العنف 
ف�ي العراق في كنيس�ة مرمي الع�ذراء للس�ريان الكاثوليك في منطقة األش�رفية 
ش�رق عم�ان للصالة وتب�ادل االخب�ار.  وفر أغلب ه�ؤالء بعد س�يطرة متطرفي 
الدول�ة االس�المية على املوص�ل وبلداتهم وقراهم في ش�مال الع�راق، فيما جاء 

آخرون الى اململكة قبل هذا التاريخ. 
ويعد االردن املمر االجباري لهؤالء املس�يحين الراغب�ن بالهجرة الى اميركا 
الش�مالية واوروب�ا، فبعد مغادرته�م املوصل والبل�دات والقرى اجمل�اورة التي 
يقطنونه�ا ال�ى اربيل عاصمة اقلي�م كردس�تان يتوجهون جوا الى عم�ان، التي 

ميكثون فيها اشهرا عدة واحيانا سنوات قبل ان يحصلوا على مرادهم. 
وق�ال وائل س�ليمان مدي�ر ع�ام منظم�ة »كاريت�اس« االردن لوكال�ة فرانس 
برس ان »حوالى 70 ٪ من مس�يحيي الع�راق )الذي كان يقدر عددهم بأكثر من 
مليون ش�خص( تركوا بلدهم خالل السنوات العشرين املاضية بسبب احلروب 
والنزاع�ات املتتالي�ة«. واض�اف ان »من تبقى منه�م في العراق تع�رض لضربة 
قاضي�ة بعد س�يطرة املتطرفن عل�ى مناطقهم م�ا اجبر نحو 200 ال�ف منهم على 

الفرار الى اقليم كردستان«. 
وس�يطر تنظيم الدولة االس�المية املتطرف في حزي�ران املاضي على املوصل، 
ثان�ي م�دن العراق الت�ي كانت تض�م نحو 30 كنيس�ة يع�ود تاري�خ بعضها الى 
نحو 1500 س�نة، ثم متدد الى باقي القرى والبلدات املس�يحية اجملاورة في سهل 
نين�وى.  وفي البداية خير التنظيم مس�يحيي املوصل بن »اعتناق االس�الم« او 
»عهد الذمة« أي دفع اجلزية، مهددا بأنهم »إن أبوا ذلك فليس لهم اال السيف«، ثم 
عاد في متوز وامهلهم بضع ساعات ملغادرة مدينتهم واال سيكون مصيرهم القتل، 

ما اجبر معظمهم على الفرار الى كردستان العراق. 
وف�ي صال�ة الكنيس�ة، التي علقت االع�الم العراقي�ة فيها جنبا ال�ى جنب مع 
االعالم االردنية، جلس غدير يوس�ف )34 عاما( الذي توفيت زوجته قبل عامن 
إثر عملية جراحية، بس�كون واطفاله الثالثة من حوله.  وقال يوس�ف الذي كان 
يعم�ل ف�ي مزرعة دواجن: »هربنا من بلدتنا قره قوش في الس�ادس من آب، بعد 
ان تعرضت للقصف بالهاونات، هربنا بباص الكنيسة نحو اربيل باملالبس التي 
نرتديها. لم آخذ معي س�وى ذه�ب زوجتي الذي بعته فيما بع�د بالفي دوالر كي 
ال مي�وت اطفال�ي م�ن اجلوع«.  واض�اف »بقينا ف�ي اربيل مدة اس�بوع.  مننا في 
الش�وارع واحلدائق العامة حتملنا ما فيه الكفاية ث�م قررنا اجمليء الى االردن«. 
وتابع وهو ميسح بيده على رأس اطفاله الثالثة : »ال اريد العودة الى هذا البلد، 
صحي�ح هي ارض آبائي واج�دادي ولكنها لم توفر ل�ي والطفالي احلماية، نحن 

نأمل بان نحظى بحياة أفضل ال نشعر فيها باخلوف والظلم واملهانة«. 
وقال االب نور القس موس�ى راعي كنيسة السريان الكاثوليك لوكالة فرانس 
برس ان »الكنيس�ة تقوم وبالتنس�يق مع كاريتاس باس�تقبال هؤالء املسيحين 
الفارين وتأمن الطعام والش�راب واملس�كن لهم وتس�جيلهم ل�دى االمم املتحدة 
كالجئن«.  واضاف »لقد عانوا اوضاعا انس�انية صعبة جدا في بلدهم، واغلبهم 
فر باملالبس التي يرتدونها، لقد تركوا كل ش�يء خلفهم وس�ط صمت دولي كبير 
وغياب أي دور للمنظمات االنسانية التي لم حترك ساكنا«.  وتابع »سنساعدهم 
ق�در تعل�ق االمر بنا وهم اح�رار في آخر املط�اف ان يختاروا ما ب�ن الهجرة الى 

اخلارج او العودة الى بلدهم عندما تستقر االوضاع«. 
واكد س�ليمان مدير عام كاريتاس ان منظمته التي قدمت املساعدات لنحو 60 

ال�ف عراقي منذ 2003 »اس�تقبلت الش�هر املاضي نحو الف مس�يحي وقدمت لهم 
كل انواع املس�اعدات وهي تتوقع وصول املزيد منهم«، مش�يرا الى انهم »يعانون 
من مشاكل صحية ونفسية بسبب فقدانهم كل شيء تقريبا، تاريخهم وجذورهم 
وبيوته�م وامواله�م وممتلكاتهم«.  وخالل الس�نوات العش�ر االخي�رة هوجمت 
61 كنيس�ة وقتل نحو الف مس�يحي، لكن ليس جميعهم في هجمات اس�تهدفتهم 

مباشرة، بحسب بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو.  

مسيحيو العراق يبدأون في األردن هجرة جديدة بحثا عن األمان

نائبة عراقية تمنح
جائزة المرأة ..

وأخرى يتم إعدامها
اليزيدي��ة  النائب��ة  ف��ازت 
الوحيدة في البرملان العراقي 
في  للنس��اء  متن��ح  بجائ��زة 

مناطق الصراع لعام 2014. 
ومنحت النائبة فيان دخيل 
أنا بوليتكوفس��كايا  جائ��زة 
الس��نوية للمرأة ف��ي مناطق 
الص��راع ملطالبته��ا بحماي��ة 
والالجئ��ني  اليزيدي��ني 
البل��دات  ف��ي  واحملاصري��ن 
والق��رى التي يس��يطر عليها 

تنظيم الدولة االسالمية.
وقال��ت دخي��ل التي جنت 
طائ��رة  حتط��م  ح��ادث  م��ن 
هليكوبتر لكن ساقها كسرت 
في آب )اغس��طس( املاضي، 
املكس��ورة  س��اقها  أل��م  »إن 
جراء حتطم طائرة هليكوبتر 
ال يذك��ر مقارنة مبعاناة أبناء 
طائفته��ا« حيث كان��ت تنقل 

مس��اعدات النازح��ني اليزيدي��ني في جبل س��نجار، وإنه 
ال ميك��ن أن مينعها ش��يء ع��ن املطالبة بانق��اذ اليزيديني 

احملاصرين في قبضة الدولة االسالمية.
وكان اآلالف م��ن أبن��اء الطائف��ة اليزيدي��ة وعراقيني 
آخري��ن قد جل��أوا إلى جبل س��نجار في الش��هور القليلة 
املاضية هربا من مقاتلي الدولة االسالمية الذين استولوا 
على مس��احات من األراضي في العراق وسوريا.وجذبت 
دخيل أنظار العالم إليها في آب  )اغس��طس( عندما حثت 
احلكوم��ة العراقي��ة عل��ى انق��اذ اليزيديني م��ن اضطهاد 

املتشددين. 
وعلى صعيد آخر قام ارهابي��و تنظيم »داعش« بإعدام 
النائب��ة الس��ابقة في البرمل��ان عن محافظ��ة نينوى إميان 
محمد يونس الس��لمان بعد أكثر من ش��هر على اختطافها 
من منزلها في قضاء تلعفر، وأن املسلحني رفضوا تسليم 
جثتها إلى ذويها، واملعلومات تفي��د بإلقاء جثتها في بئر 
)علوعنت��ر( ش��مالي القضاء حي��ث يقوم التنظي��م بإلقاء 
اغل��ب جثث ضحاي��اه هناك. وتعتبر إمي��ان محمد يونس 
الس��لمان أول برملانية في تاريخ قضاء تلعفر، وأصبحت 
عض��و مبجل��س النواب ع��ام 2004، كم��ا أنه��ا أول امرأة 
تت��رأس منظم��ة مجتمع مدني ف��ي القضاء وه��ي منظمة 
»امل��الك« اإلنس��انية، فضال ع��ن كونها عملت س��ابقًا في 

مجال الصحافة واإلعالم.

إميان محمد يونس السلمان

النائبة فيان دخيل
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 نصائح  وارشادات واضحة وموثوقة مع حلول عملية

فريق قانوني يتقن اللغات العربية والكردية
والتركية والفرنسية إضافة لإلنكليزية

اسعار مناسبة
خبرة طويلة في اجملال القانوني مع قضايا العراقين 
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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

 Student Aisha Abdulsalam
 On Track To Become First
Iraqi Kurdish Female Pilot
 After achieving A-levels in
 Maths and Art & Design, Aisha
 Abdulsalam from Putney
 Academy, is set to be the world’s
 first Iraqi Kurdish female
 Pilot. She has gained a place to
 study Aviation Pilot Studies at
Buckinghamshire New University.
 
 Aviation has always been a dream
 of Aisha’s, inspired by her uncle,
 a pilot. “He used to tell me about
 planes and how fun it was,” she
explained.

 However, it was joining the Air
 Cadets which made Aisha decide
 to turn her dream into a reality.

 “I started flying solo and then
 I felt the thrill of it and I was
 like, ‘that’s it. I want to be a
 pilot’. That’s the day that I was
 definitely one hundred percent
sure what I wanted to do.”
 
 Aisha’s dreams do not end with
 becoming a pilot, however. “I
 don’t want to stop there. I want to
organise my own charity.”
 
 The charity she envisions would
 provide support to families and
 carers of those suffering from
 terminal illnesses, a topic close to
her heart.

 Last year, on top of juggling her
 A-levels, Aisha was caring for her
 mum who was diagnosed with
 cancer. “I would like people to be
 helped out so that the person can
 be looked after while they go and
do whatever they want to do.”
 
 Aisha understands the importance
 of her education in realising her
dream: “Education is your oyster.

  It takes you where you want
 to go. If you apply yourself to
 whatever you want to do and in
 your education then it will always
 be behind you one hundred
 percent.”

 Fiona Mackay is 75, she has
 embarked on a sponsored walk on
 behalf of Iraqi children in Baghdad,
 it is one of Iraqi Association projects.
 The money raised will go towards
 the charity’s education centre for
displaced children in Baghdad.
 
 Fiona’s journey began at Oxford
 and finished at Banbury 31 miles
 away. By her own account Fiona
 witnessed the beautiful countryside
 and interacted with a number of
 interesting people. The walk went
 south to north along the canal which
 Fiona divided approximately 8 miles
 a day. Along her journey Fiona

 noticed the flourishing
 fauna of the local countryside such
 as Herons and farm animals that
 so often dot an English countryside
 that is often overlooked by city
 dwellers. In addition Fiona noticed
 the kempt surrounding of the canal
 routes that is nicely looked after by
 the canal and river trust. Fiona’s
 observations hold a symbolic value
 for those that dream of a better Iraq.
 The interconnectedness between the
 local environment and community
 spirit shown by Fiona and the people
 she spoke to regarding the situation
 in Iraq are inspirational proof that a
better community can exist.

 
 Fiona stands as a remarkable citizen
 and an outstanding example for
 voluntary action and community
 participation. Her commitment
 to raise awareness and money for
 this cause has gone a long way
 to keep the Iraq Child campaign
 alive.  Please give whatever you
 can to support Fiona's campaign
 of IraqChild Appeal. You can send
your donation to:
 
 Iraq Child, Iraqi Association,
 Office C, Norland House,
 9 Queensdale Crescent,
London W11 4TL

Fiona’s Charity Walk for IraqChild Appeal

 You Can Dream It,
 With Hard Work,
You Can Do It

 There are no secrets to success, it is the result of
 preparation, hard work and learning from failures.
 Recently one of our community members,  Assala
 Sabah Alshahir has won a scholarship to study
 Master degree in English Literature. Assala has a
 choice between
Cambridge University and Oxford University.

   She decided to go for Oxford University. Earlier
 Assala received her first degree graduation in
 English Literature in Cambridge University,
 Emmanuel College. She has written in many
 University publications, and has published her
 first novel at the age of 16. In her A Level exam,
 Assala achieved 4 A* in Math, Biology, Chemistry
 and English literature. We wish her the best on her
 future challenges.
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Life is Stronger than the ISIS Toxic Terror

Iraqi Association's Highlight

 When ISIS terrorists in Iraq forced
 thousands of people to flee their homes,
 some of those displaced people of over
 850,000 mainly Iraqi Christians, Êzidî
 Kurds, and those who escaped Mosul city,
 sought safety in the Kurdish area. Half a
 million of them are in the Kurdish city of

 Dohuk alone. The great majority of these
 850,000 internally displaced are members
 of religious minorities – Christians from
 the Ninewa Plains and Êzidî Kurds from
 the Sinjar area. Most of these people
 have witnessed death of family members,
 relatives and friends in the hands of ISIS

psychopath murderers.
 The documented incidents include 1,700
 captives executed in Tikrit, Iraq, and 650
 in the city of Mosul. Some 1,000 Turkmen
 massacred, including 100 children. More
 than 2,000 women and children kidnapped
 and sold as slaves, with systematic hunting
 of members of ethnic and religious
 groups. As well as that, women raped and
 sold. Young boys executed. Girls enslaved
 for sexual abuse. Children recruited as
suicide bombers.
 
 Those who fled the Islamist terrorists
 sought refuge in different places just
 to save their lives. A small number are
 in camps, but most live in empty and
 unfinished buildings, public parks,
 highway underpasses, and under tarps.
 They are enduring scorching summer
 heat and dread the harsh Kurdish winter
 weather that is coming soon. As seasons
 are changing and summer’s heat is
passing.
  
 They are deeply worried, because winter
 will soon bring bitter cold, and many of
 them will not survive particularly elderly
and children.
 In Iraq, overall, the number of internally
 displaced people is now over 3.5 million;

 they are generally extremely vulnerable
 and live in constant fear, with limited
 access to shelter, food, and basic services.
 Although the Government of Iraq
 announced plans in January 2011 to
 address internal displacement issues, the
 vast majority of them continue to live
 in temporary inadequate shelters. The
 unemployment rate among them remains
 high, and women, children and persons
 without official identification documents
are particularly vulnerable.
 
 The humanitarian crisis in Iraq is in dire
 situation, many local community groups
 are making valuable efforts to help and
 provide necessary basic needs such as
food and water.

 But the scale of the problem required
 both, the Kurdish regional government
 and the central government to agree on a
 strategy with an immediate action plan of
relief work.

 This demands the collaboration of
concerned, local and international non-
 governmental organisations, to set and
 implement immediate, medium and
 long term programmes of relief work in
Iraq.

 Although our charity is small, but the impact of our
work is far greater than that.
  
 As a non sectarian organisation, we serve and respect
 all people regardless of their gender, marital status,
 race, ethnic origin, religion, age, sexual orientation or
physical and mental capability.
 
 To highlight some of our data, in the six months from
 March to end of August 2014, we have provided face
 to face and telephone advice to 776 people, including
 39 from out of greater London area.  Among those,

 we served 146 residents of our local borough of
 Hammersmith and Fulham.  This followed by the
 second highest of 100, from Ealing borough. The third
 of 85 people from Westminster area. These represents
%52 females and %48 males.
 
 We are proud of our charitable work, despite the fact
 that we operate on a shoestring budget. We assist and
 aim at helping  vulnerable who have nowhere else to go.
  In the same period, we have also recruited 11 volunteers.
 On average, we assign 7 regular volunteers every week.
 Volunteerism is an important vital part of our work.


