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8 آذار

الصائغ يضفي
حلة جديدة للمنتدى

مرة ثانية يجمل الشاعر والفنان 
صادق الصائغ 

بيراعه صحيفة املنتدى بـ )لوغو( جديد، 
وهو تركيبة بني  الديواني والرقعة.

فتحية ملبدعنا، متمنني له املزيد من العطاء 
والصحة والعمر املديد.

                     الهيئة اإلدارية للمنتدى

• أح�ر التهاني وأصدق التمنيات لبنات وأبناء جاليتنا من الصابئة املندائيني بحلول 
عيد اخلليقة )البروانايا -البنجة( .

• أصدق التمنيات وأحرها بحلول عيد نوروز اجمليد في ال�21 من آذار .
• التهان�ي والتبريكات لبنات وأبناء جاليتنا املس�يحيني بحلول عي�د الفصح املبارك 

يوم 3 نيسان.

بكم نكبر... ونواصل العطاء

مساواة مواطني اإلحتاد األوروبي بالبريطانيني 

الدورة  أعداد  أخر  هو  هذا  »املنتدى«  جريدة  عدد 
وبهذا  العراقي،  للمنتدى  والعشرين  السادسة 
التي  والتحديات  النشاط  من  عام  نهاية  يسجل 
بريطانيا  في  العراقية  واجلالية  املنتدى  واجهها 

وفي ظل ظروف عاصفة شهدها العراق.
إن اإلستعدادات لعقد املؤمتر السابع والعشرين 
الذي  املوعد  إال أسابيع على  بلغت نهايتها وما هي 
الى تظاهرة، نؤكد فيها على خيار  أن يتحول  نأمل 
خدماته  وتوسيع  عمله  وطرق  املنتدى  عمل  تغيير 
نوعا وكما، وهذا لن يتحقق بدون مشاركة ناشطة 
أن  كما  عموما،  اجلالية  وأبناء  املنتدى  جمهور  من 
مستوعبة  ناشطة  إدارية  هيئة  إختيار  يتطلب  األمر 
في  العراقيني  وحياة  للمنتدى  اجلديدة  الظروف 

املهجر.

إن الشئ املهم الذي نصبو إليه في هذا املؤمتر هو 
الوطن  وبني  العراقية  اجلالية  بني  التواصل  زيادة 
في  العراقيني  ومتكن  العزلة  جدار  انهيار  بعد  االم 
بالدهم  في  الوضع  تطورات  متابعة   من  املهجر 

وتوثيق العالقة بها.
وبعض   املنظمات  بعض  به  تقوم  ما  وأفرحنا 
بالتعاون  العراقية  املرأة  رابطة  ومنها  الشخصيات 
مع املنتدى وأبناء اجلالية في إرسال املعونات الى 
تعرضوا  الذي  وخصوصا  الوطن  داخل  النازحيني 
من  الكثير  ذل��ك  ج��راء  وفقدوا  )داع��ش(  إلره��اب 
مقومات احلياة الكرمية ويعيشون في ظروف غاية 

في الصعوبة.
احلميمية  األج��واء  ه��ذه  تسود  أن  نتطلع  إننا   
األخوية  العالقات  تتعزز  وأن  اجلالية  صفوف  بني 

العراقي  املنتدى  يضعه  ما  بالذات  وه��ذا  بينهم. 
نصب عينيه من خالل فعالياته وإمسياته ونواديه 

ونشاطه اإلداري.
وركيزة  هدف���نا  هي  وق����وية  متماسكة  فجالية 
العراق����ية  اجلال���ية  بني  العمل  في  ركائزنا  من 
جالية  كونها  اجلالي���ات  جمي���ع  بني  عرفت  التي 
واالكادميية  العلمية  بالكفاءات  وزاخرة  متحضرة 

واملهنية.
خطوة  اجلديد  املنتدى  مؤمتر  يكون  أن  نتمنى 
اليتم  وه��ذا  العمل  مجال  كل  بتفعيل  األم��ام  نحو 
وتوسيع  اعماله  في  ومشاركتم  حضوركم  بدون 
النهوض   اج��ل   من  اخملتلفة  اجلوانب  النقاشات  
أكثر  العراقي(  )بيتنا   وجعل  السلبيات،  وجتاوز 

إشراقا.

 كشـفت قوانـني العمل والهجرة، على حصـول مواطني اإلحتاد األوروبي العاملـني في  اململكة املتحدة 
ممن يتقاضون  153 £   أو أكثر في األسبوع،على حقوق املواطنني البريطانيني نفسها.

 وذكـرت  اللوائح أن التأهل  للحصول على إعانـات إذا كانت مدخول املهاجر االوروبي من العمل أعلى 
من » العتبة الدنيا »، وهو 153 £ أسبوعيًا في السنة الضريبية 15/2014 .

فـإذا كنت مـن مواطني بلـدان اإلحتاد األوروبي EEA و تسـتطيع أن تثبت كسـبك مـا ال يقل عن 153 
£ أسـبوعيًا وملدة 3 أشـهر مباشـرة قبـل تقدمي طلب اإلعانة، فسـتكون مؤهـا للحصول علـى اإلعانات، 

باستثناء مواطني كرواتيا الذين  فرضت عليهم قيود إضافية.

كشف تقرير جلماعة األقليات الدولية  صدر اواخر العام املاضي، االوضاع الصعبة  واملؤملة التي 
تعيش��ها االقليات في العراق،نتيجة االنتهاكات اجلسدية التي يتعرضون لها باالضافة الى انتهاك 
حقوقه��م االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  ويذكر ان جماعة حقوق االقليات الدولية هي منظمة 
غي��ر حكومي��ة وتعمل مع اكث��ر من 150 منظمة في ما يقرب من 50 دولة وتش��غل مركزا استش��اريا 
لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لالمم املتحدة ومراقبا لدى اللجنة االفريقية حلقوق االنس��ان 

والشعوب.   )التفاصيل ص 5(
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إطالق الحملة الوطنية لدعم 
النازحين

ص 3 

نادي كبار السن
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الرسام فيصل لعيبي يتألق
ص 8

اإلنتخابات البريطانية 2015
ص 9

كلمة المنتدى

من األزمة الى الكارثة: وضع األقليات في العراق

تهاني وتبريكات

متمنين لكل جاليتنا أعيادًا مجيدة وألهلنا في العراق السالم واإلستقرار
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متنيات بالشفاء:
○  متنياتن��ا  للعزي��ز الدكت��ور رضوان الوكي��ل )أبو راف��د( بالصحة 

والعافية  إثر دخوله املستشفى.
○ متنياتن��ا للكات��ب والصحف��ي نض��ال الليث��ي بالتعاف��ي والصحة 

املوفورة.
○ متنياتنا للسيد عبدالهادي ثامر )أبو ياسر( بالصحة والتعافي.

○ متنياتن��ا للكات��ب والصحفي زهي��ر اجلزائري بالصح��ة والعافية 
والنشاط الدائم.

○ متنياتن��ا لألس��تاذ محمود يعقوب س��ليمان )أبو أمن��ار( بالعافية 
والصح��ة املوف��ورة إث��ر الوعك��ة الصحي��ة الت��ي أمل��ت ب��ه وأدخلت��ه 

املستشفى.
○ متنياتنا للسيدة  لقاء يعقوب عبدالله بالصحة والعافية  .

○ متنياتنا للس��يدة  فيحاء الس��امرائي )أم إينار( بالتعافي والصحة 
املوفورة.

○ متنياتنا للسيد غامن جواد )أبو هدى( بالصحة والعافية.
○ متنياتنا للس��يدة  لوزة طارش )أم نادية( بالصحة املوفورة والعمر 

املديد.
○ متنياتنا للكاتب والصحفي عبد جعفر بالعافية والصحة املوفورة .

○ متنياتن��ا للس��يد مع��ن بيث��ون بالصح��ة والتعاف��ي إث��ر دخول��ه 
املستشفى.

○ متنياتنا للدكتورة سعاد الزبيدي )أم عبير( بالشفاء والصحة.
○ متنياتنا بالشفاء للسيد شاكر الدعمي )أبو محمود(.

○ متنياتنا بالشفاء لالستاذ عبد الرزاق الصافي لدخوله املستشفى.

تعازي:
• تعازينا للس��يد حبيب الس��لطان )أبو ليث(، بوفاة زوجته احلاجة 
فتحية عبداألمي��ر العطار التي وافتها املنية يوم 13 كانون الثاني 2015 
ف��ي لن��دن، ووريت الثرى ف��ي النجف األش��رف، لها الرحم��ة والذكر 

الطيب لعائلتها الصبر والسلوان. 
• تعازين��ا للس��يد عبدالكرمي أحم��د عمران بوفاة ش��قيقته تغريد في 
اح��دى مستش��فيات لندن يوم اجلمع��ة 9 كانون الثان��ي املاضي  بعد 

معاناة مع مرض عضال ، للفقيدة الرحمة وألهلها الصبر والسلوان.
• تعازينا احلارة الى األس��تاذ عادل ش��ريف بوف��اة والدته، للفقيدة 

الذكر الطيب و له الصبر والسلوان .
• أح��ر التعازي للدكتور فاروق الراوي بوفاة ش��قيقه )صباح ناصر 
ال��راوي( املفاج��ئ في 26 ش��باط 2015 في بغداد عن عم��ر ناهز ال�62 
عامًا، للفقي��د الرحمة والذكر الطيب وللعزي��ز الدكتور فاروق  الراوي 

وكل أفراد عائلته الصبر والسلوان.

اجتمـــاعـــيات

رحيل مؤلف »الحكمة العربية«
بعد معانـاة طويلة مع املرض، غادرنـا في بداية هذا 

العام الشيخ اجلليل حسني محمد العاملي )أبو مالك(.
ويعـد العاملي مـن الشـخصيات العراقيـة املعروفة 
بـني أوسـاط اجلالية العراقية، وسـاهم فـي العديد من 

نشـاطاتها. وقد أهدى قسـما من كتبه للجالية العراقيـة عن طريق املنتدى 
العراقـي.  والراحـل من املهتمـني بالبحث والـتأليف، أذ  تـرك لنا عدة كتب 
في التراث  ومنها مؤلفه عن األمثال و األمثال املقارنة سماه  )كتاب احلكمة 
العربيـة(  وقد صدر عـام 2007 عن دار اليقظة الفكريـة في دمش. وبفقدان 

العاملي خسرت اجلالية العراقية أحدى نخاتها الباسقات.
 فتعازينـا للجالية العراقيـة بفقدانه، ومتمنني الصبر والسـلوان ألهله 

ومحبيه، والذكر الطيب للفقيد الراحل.

المريض النفسي بين القانون وحقوق االنسان
أقامت رابطة األكادمييني العراقيني 
فـي اململكـة املتحدة نـدوة بعنـوان » 
املريض النفسي بني القانون وحقوق 
شـباط   24 السـبت  يـوم  االنسـان«، 
النفسـي  االخصائـي  قدمهـا   ،2015
الدكتـور ماجـد الياسـري فـي املركـز 
الثقافي العراقي بلندن، وأدار الندوة 

الدكتور أحمد جيهانلي. 
تطرق الدكتور الياسـري إلى واقع 
الطب النفسـي الذي يغلب عليه طابع 
السرية والتحفظ من ِقبل املصابني به 
أنفسهم أو من ِقبل عوائلهم. وتناولت 
الندوة جانبـني ، األول يتعلق بوضع 
ومـا  املهجـر  فـي  العراقيـة  اجلاليـة 
يتعرض لـه أفرادها حلاالت األمراض 

النفسـية نتيجـة ضغوطـات احليـاة 
األمـور  مـن  وغيرهـا  الغربـة  وثقـل 
التـي تتطلـب مـن املريـض النفسـي 
احلقـوق  مبعرفـة  االطـاع  ذويـه  أو 
وفقـًا للقانـون. وأشـار احملاضـر إلى 
اجلانـب الثاني الذي يتعلق بالشـأن 
العراقـي، حيث صدر قانـون الصحة 
النفسية في عام 2005 ولكنه لم ُيفعل 
بسـبب الظروف الصعبة التي مير بها 
العـراق. وأكـد على أهمية االسـتقرار 
السياسي في الوطن ألنه يساعد على 
نهضتـه وتطـوره. وطالـب منظمـات 
اجملتمـع املدني واجلهـات اخملتصة أن 
تقـوم بدورهـا فـي التثقيـف بحقوق 

املريض النفسي.

رحيل شفيق إبراهيم علي
مبزيـد من احلزن واألسـى نعـى املنتـدى العراقـي وفاة أحد مؤسسـيه 

وأعضائه النشطني
الفقيد شفيق إبراهيم علي الذي توفي في لندن مساء يوم األحد 8 شباط 
2015، بعد أشهر من املعاناة من املرض العضال، كان الفقيد ناشطا إجتماعيا 

وسياسيا وشخصية محبوبة متيز بروح املرح واألخاص ألصدقائه.
وكان قـد رافقه إبنه وسـام طول عمـره والزمه طوال مرضه في األشـهر 

األخيرة قبل وفاته .
وبرحيله خسـراملنتدى واجلاليـة العراقية أحد أبنائـه ارتبط باجلالية 

العراقيـة منـذ قدومـه  الـى اململكـة املتحدة فـي سـتينيات القرن املاضـي وبعمل املنتـدى منذ تأسيسـه عام 
1987. تعازينـا احلـارة الى جميع أفراد عائلة الفقيد شـفيق علي وكل أصدقائه ومحبيـه،  متمنني لهم الصبر 

والسلوان.. وله دائما الذكر الطيب.

تعازي الى آل الصميدعي
يتقدم املنتدى العراقي بأحر تعازيه الى السـادة سمير ومنيب وسؤدد ومحيي الدين )رئيس 
الهيئة اإلدارية السـابق للمنتدى( والسـيدات ميسون وسناء وسـوالف  بوفاة والدهم املرحوم 
السـيد شاكر السيد محمود الصميدعي،  عميد عشائر الصميدع الذي وافاه األجل يوم 11 شباط 

2015 في لندن،
له الرحمة والذكر الطيب ولعائلته الصبر والسلوان

بحث للدكتور عدنان رجيب عن عالج السرطان
قـدم الدكتـور عدنـان يوسـف رجيب بحثـا أصيا عـن عاج السـرطان 
 Novel strategy of a method to cure from the( بعنـوان: 
cancer ( مت نشـره فـي نهايـة ينايـر 2015 فـي اجمللـة العلميـة الدورية   
املقترحـة بعد  العـاج  Cancer Research Journal، مت إجنازطريقـة 

حتليل وتعليل معمقني جلوهر أسـباب حصول السـرطان ولنتائج نشـاطه  
في جسم الكائن احلي. البحث يختلف في حتليله وعاجه كليا عن الطريقة 
التقليديـة املسـتعملة منذ عشـرات السـنني. وهناك مشـروع للحصول على 

منحة لتطوير موضوع البحث.

يواصـل املقهـى الثقافي العراقـي في لندن امسـياته في 
قاعتـه اجلديدة في كامـدن، وبحضور الفـت لانتباه، ففي 
يـوم 26-10-2014 اسـتضاف الشـاعر والكاتبـة بلقيـس 
حميد حسـن للتحدث عن روايتها )هـروب املوناليزا..بوح 
قيثـارة( أكدت فيها أن عملها هو بـوح ما أختزن في ذأكرتها 
من معاناة شـخصية ومعاناة النسـاء اللواتـي عرفتهن في 
طريـق احلياة. وبعد احلـوار مع اجلمهور قـرأت العديد من 

قصائدها القدمية واجلديدة.
وفـي يـوم 30-11-2014 اسـتضاف الشـاعر والباحث 
في علـوم احلضارات واألديان واملثولوجيا  الدكتور خزعل 
املاجدي للحديث عن )األدب السـومري، إجناسية جديدة، 
واملتنوعـة  الشـيقة  محاضرتـه  وفـي  ..أنواعـه(  تاريخـه 
التـي ترافق مع عـرض صـور توضحية وصور لرسـومات 
ومنحوتات  سـومرية،أكد املاجدي أن عظمة حضارة سومر 
تكمـن  في أنهـا أول  حضارة في التاريخ البشـري، ولها أثر 
عظيـم علـى  املناطق اجملـاورة لها، وما تاهـا من حضارات 
الحقة، كما قدمت  أول أدب ظهر على وجه األرض، وهو أدب 
طازج ظهرت منه آداب العالم األخرى.  كما استضاف املقهى 
يوم 18-1-2015الشـاعر هاشم شـفيق حيث قدم عددا من 

قصائده، ومنها )السياب في لندن( 

فبعد إرحتالي الطويل،
تيقنت

أن دثاري زجاج
فلم يقني

برد الشوارع
 أو  قّرً

 تلك املدائن،
منت هنالك
حتتي رمال

وفوقي شظايا
انتهيت الى كسر

من مرايا،
أحطت كياني بها

فحياتي بدت في النثير 
تعيش،

وكنت مشظى متاما،
كسيرا يطقطق ضلعي،

تئز عظامي

اذا ما مست الريح
طرف ردائي،

يخشخش جلدي
يضيء

للمسة ثلج،

لهذا اتكائي على الوهم
كان ساما لقلبي

وليس هنالك 
غير العصا من سبيل

يقود حطامي.

املقهى الثقافي العراقي في لندن 

أماسي للشعر والتاريخ والرواية

عقـدت رابطـة االكادمييـني العراقيـني مؤمترهـا 
السـنوي السـابع عشـر يـوم 30 تشـرين الثانـي/
الشـرقية  الدراسـات  معهـد  فـي   ،2014 نوفمبـر 
واألفريقية )سَوس(. و أفتتح الدكتور عمر الصكبان 
بعـد الترحيـب باحلضـور املؤمتـر بالوقـوف دقيقة 
حداد إجااًل ألبناء وطننا ضحايا العنف و اإلرهاب، 

ومن رحلوا من األكادمييني. 
كلمـة  السـام،  سـلوى  الدكتـورة  ألقـت  بعدهـا 
ترحيبية بإسم الهيئة االدارية شكرت فيها احلضور 
من ضيـوف وأعضاء ملشـاركتهم في أعمـال املؤمتر، 
وأكدت فيها على دور الرابطة في دعم األكادمييني في 
اخلارج و الداخل، وأشـارت الى النشاطات العديدة 
فـي اجلوانـب العلميـة واألكادمييـة واالجتماعيـة 
واالعاميـة التـي حققتهـا الرابطـة خـال الـدورة 
املنصرمة رغم الصعوبات وضعف امكاناتها املادية. 
وأختتمت كلمتها بالدعـوة الى إنتخاب هيئة إدارية 
متضامنـة وحريصـة علـى العمـل متمنيـة للمؤمتـر 

النجاح في أعماله. 
بعدهـا ألقيـت كلمـات الضيـوف ومنهـا كلمـة د. 
موسـى املوسـوي امللحق الثقافـي العراقـي، وكلمة 
د. وسـن العلـوان امللحـق الصحـي وكلمـة رابطـة 

املـرأة العراقيـة فـي بريطانيـا، ثـم املركـز الثقافـي 
العراقي جمعية الكندي للمهندسـني، فكلمة اجلمعية 
املندائيـة، و املنتـدى العراقـي في بريطانيـا، وكلمة 
املقهـى الثقافـي في لندن، و حتية من شـبكة العلماء 
العراقيـني في اخلـارج، وجمعيـة رعايـة العراقيني 
فـي اململكـة املتحـدة.  وبعدها بـدأت أعمـال املؤمتر 
بالتقرير اإلجنازي الذي خلـص ما قامت به الرابطة 
مـن نشـاطات وبرامج خـال هـذا العام، ثـم املالي، 

وجرى مناقشـتهما واملصادقة عليهـا مع التوصيات 
باإلجماع. ثم أجريت فـي أجواء دميقراطية انتخاب 
الهيئـة االداريـة اجلديدة التي ضمت سـبعة أعضاء 
أساسيني وعضوي إحتياط. وتتكون من: د. سلوى 
السـام، د. عبد احلسـني الطائي، د.، ذكـرى علي، د. 
جيهـان بابان، د. عمر الصكبـان، د. احمد جيهاني و 
د. حيدر البدري. واإلحتياط فهما: د. سهير الذراعي 

ود. عدنان رجيب.

رابطة األكادمييني العراقيني تعقد مؤمترها السابع عشر 

التطوع في المنتدى
الكثيـر مـن خدمـات املؤسسـات اخليرية، 
ينفذها متطوعـون يهبون أوقاتهم وجهودهم 
مـن أجل خدمـة اجملتمع الـذي ينتمـون إليه، 
واملنتـدى العراقي كمؤسسـة طوعية خيرية، 
يصبـوا إلى تقدمي خدماته املتنوعة والعديدة 

بأفضل وجه ممكن كما ونوعا. 
لـذا ندعـو كل مـن يجـد لديـه القـدرة في 
التطـوع ببعـض من وقتـه وجهده أسـبوعيا 
لهـذا الغـرض، االتصـال باملنتـدى العراقـي 
على تلفون 2650 7023 020، وباملقابل سـوف 

تتوفر للمتطوع:

 • تدريبات عملية في هذا اجملال.
 • تدريب على أسس العمل املكتبي 

واستعمال برامج مختلفة للكومبيوتر 
واالستنساخ.

.Reference احلصول على خبرة عمل • 
•  زيادة فرص إيجاد عمل.
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قـد يكون العنوان غريبا للبعض، ولكنه بالنسـبة لـي ال نوع في الغرابة فيه 
ألن ماشـاهدته و سـمعته وقرأته عن معاناة األطفال في العراق اليقل شأنا عن 
األرهـاب الدولي املنظم الذي متارسـه اجلماعات املسـلحة هنا وهناك في القتل 
والدمـار، والقصة معنـا بدأت عندما شـاهدت أطفال أخوتـي وأخواني الذي ال 
يتجاوزون السن السادسة من العمر وهم يتسابقون فيما بينهم لشراء اسلحة 
نارية ) باسـتيكية ( ال تختلف في أشـكالها عن األسـلحة احلقيقية سـوى في 
مادتها الباستيكية، ويتبادلون أطاق النار فيما بينهما برصاصات باستيكية 
أيضا والتي قد تكون مؤملة أذا ما أصابت العني أو الوجه، وهنا تبدأ لذة األطفال 
ألنـه اصـاب غرميه !! وعن حـوادث اإلصابـة بالعيون والني قد تسـبب العمى 
للكثيـر مـن األطفال بسـبب اللعب ببنـادق ومسدسـات )أم الصجـم( وغيرها 
مـن األلعاب اخلطيرة وال يقتصر هـذا األمر على أوالد عائلتنا فشـوارع املنطقة 
مملـوءة مبثلهم ومـن مثلهم احملات التي تبيع هذه هذه األسـلحة الفتاكة بفكر 
وطبيعة األطفال منذ الصغـر والتي باتت تلقى رواجا تدر على اصحابها الرزق 

اليومي على حساب هؤالء األطفال.
متابعتـي لألمر أوصلنـي الى قناعة مفادها ان أطفـال العراق يتعرضون الى 
أكبـر عملية إرهـاب محلية و دولية منظمـة تهدف الى سـحقهم كطبقة ميكن أن 
تبنـى عليهـم آمـال العـراق اجلديـد وجعلهـم أســــيروا اجلرميـة والتخلف، 
فاألطفـال بعيدون عن مقاعد الدراسـة وخـال جتوالك في شـوارع بغداد مثا 
وباالخص في االحياء الشـعبية جتدهم يبيعون املناديل الورقية او احللويات 
اوميسـحون زجاج السـيارات أو ميكانيكي للسـيارات أو أو .. ووظائف أخرى 
بعيـدة عن حياة الطفولة التي يجب ان يعيشـوها في بلد يطوف على بحيرات 

من النفط !! .
فاالرهـاب الداخلي هـو إرهـاب احلكومة على أطفـال العـراق ويتمثل بعدم 
جديتهـا في وضـع خطـة إلنقاذهم مـن محنتهم وبذلـك أصبح الطفـل العراقي 
فـي نظر السـلطات احلكومية مهـدور القيمة كونـه احللقة األضعـف وليس له 
صـوت مؤثر في هذا اجملتمـع، ولم يجرؤا احد حتى اآلن علـى بذل جهود جدية 
إلنقاذهـم، في حني يكمن اإلرهـاب اخلارجي الذي يتعرض له أطفال العراق هو 
فـي املنظامـات الدولية التـي هي األخرى متـارس ) إرهابها ( ضدهـم وإهمالها 
املتعمد ملعاناتهم وغيابها عن الساحة العراقية بدوافع أمنية حسب إداعاءاتها، 
وتعتـرف بصعوبة احلصول على وثائق مؤكدة عـن أوضاع أطفال العراق وإن 
جميـع تقاريرها التي تعدها هي أصا مأخوذة مـن احلكومة العراقية وبالتالي 

فإن مصداقيتها تبقى ناقصة،. 
ثاثـة مايـني و500 ألف طفـل عراقي كما يقول اسـكندر خـان، ممثل منظمة 
اليونيسـيف فـي العـراق بينهـم طفـل مـن كل 4 أطفـال حصتـه 2500 دينـار 
عراقـي، أي مـا يعـادل 2,2 دوالر أميركـي، وهنـاك 750 ألـف طفـل لـم يلتحقوا 
باملـدارس االبتدائية، » وهذه إحصائيات حكوميــــة معتــــمدة من قبلــنا » 
وبالتالـي فإن حاالت العوز الشـديد التي يعانونها منذ اكثر من تسـع سـنوات 
اوجـدت مناخا خصبا لتشـريدهم وجلوئهم الى الشـوارع لتتلقفهم العصابات 
املنظمة التـي تعمل حتت احلماية احمللية او املافيـا الدولية املتخصصة بتجارة 
االطفال، واسـتغالهم كأيـدي عاملة مجانية او زجهم في ممارسـات الأخاقية 
تقتـل براءتهـم وتصادر مسـتقبلهم الذي قد يجعلهم يستسـلمون لاسـتغال 

والعبودية . 
اخملتصون من جانبهم يحذرون من مخاطر الشـعور باحلرمان الذي يعيشه 

األطفـال في العراق حيث ال يحصل معظمهم على املسـاعدات املادية أو املعنوية 
الازمـة من الدوائـر احلكومية وإمكانيـة أن يتحول هؤالء إلـى قنابل موقوته 
تهـدد أمن اجملتمـع إذا لم يتم رفدهم بالرعاية النفسـية الازمـة وتؤكد إنتصار 
علـي عضوة جلنة املرأة واألسـرة والطفولة في مجلس النـواب ان واقع الطفل 
العراقـي ميكن وصفه بـ«الكارثة« إذ ان العديد من العوائل العراقية، وبسـبب 
غيـاب برنامج حكومي لرعايـة وتأهيل األطفال جتبر أبناءها اما على التسـول 
او العمل في مهن ال تتناسـب واعمارهـم، مؤكدة انها تعتقد بصحة اإلحصاءات 
التـي تقول ان عدد األيتام فـي العراق يتجاوز 4 مايني طفـل وان معظم هؤالء 
تركـوا مقاعد الدراسـة وتوجهوا للبحث عـن لقمة عيش لهـم ولعوائلهم، نظرا 

لعدم وجود برنامج حكومي لرعايتهم.
القنابـل املوقوتـه في العـراق يـزداد أعدادهم يومـا بعد يوم ويـد احلكومة 
بعيدة عنهم بحسـب ما تؤكده سميرة املوسـوي رئيسة جلنة الطفل واملرأة في 
البرملان إنـه بوجود مليون أرملة فمن احملتمل وجود أكثر من ثاثة مايني يتيم 
وأن املال العام الذي تخصصه احلكومة لهؤالء ضئيل باملقارنة مع احتياجاتهم، 
وكل طفـل يتم تسـجيله لـدى وزارة العمل والشـؤون االجتماعية يحصل على 
12 دوالر فقط كمعونة شـهرية !!! في بلد بلغت ميزانيته السـنوية أكثر من مائة 

مليار دوالر !!.
كذلـك ال يقتصـر األمر في العـراق على إتخـاذ األطفال الشـارع ملجأ لهم في 
ملواجهـة معاناتهـم فهنـاك أطفال آخـرون باتـوا ضحية احلروب التـي خاضها 
العـراق وإسـتخدمت فيهـا أبشــــع أنـواع االســــلحة وتعانـي عوائلهم من 
املشـكات املسـتدمية التـي ما زالـت تعاني مـن وقعهـا املؤلم معظـم العائات 
العراقيـة وال سـيما تلـك التـي ابتليت بأطفـال معاقـني او يعانون مـن امراض 
خطيـرة كالسـرطان وغيـرهـ  والذيـن تكثـر نسـبتهم فـي املناطـق اجلنوبيـة 

والغربية من العراق .
إن مثـل ها األمر وبسـبب غيـاب البرامـج احلكومية ملواجهة هـذه األمراض 
ومبـاديء رعاية ملثل هـؤالء األطفال دفـع عائاتهم الى االستسـام لقدر موت 
ابنائهـا احملقق وذلك لعدم متكنها من احلصول على الـدواء الازم او اخلدمات 
الطبيـة عاليـة التكاليف التي ال تتحملهـا ميزانيات تلك االسـر التي تكاد تكون 

خاوية اصا . 
وزارة حقوق اإلنسـان ومنذ عشـر سـنوات الزالت الهية بإيجـاد إحصائية 
رسـمية ميكن من خالها معرفة واقع الطفولة في العـراق !! وبالتالي فإنها غير 
قادرة حسـب قـــولها مـن وضع برنامــج احلكومي ملعاجلـة أوضاعهم ويقول 
مديـر دائـرة حماية احلقـوق ورصد االداء فـي الـوزارة كامل امـني ان التقرير 
يتضمـن تقييمـا شـفافا لوضع الطفـل العراقي للسـنوات املاضيـة، ومت تثبيت 
فقـرات عده حول ظاهرة تسـول االطفال، واعداد اليتامـى، والتهرب من مقاعد 
الدراسـة، فضا عن تثبيته إحصاءات وأرقام رسـمية لكل تلك احلاالت وطرق 

عاجها.
أطفالنـا اليوم هم بحاجة الى التفاتة حكومية جديدة ألنهم أمانة في أعناقنا 
جميعـا وعـدم تركهم أسـيروا الشـوارع بائسـني يتسـولون مبابسـهم الرثة 
ويشـكون الفقـر والعـوز والبطالـة، وإن النقـص احلالـي في التموين يسـبب 
إعاقـة العديد من املشـاريع اخلاصـة باالطفال الذين باتوا يحتاجون ملسـاعدة 
جادة ملنعهم من العودة إلى الشـوارع للبحث عن اخملدرات أو اجلرائم وإن مثل 
هـذه احلاالت حتتـاج ملراكز متخصصة، غير موجودة فـي العراق يتوجب على 
املنظمات الدولية املتخصصة باالطفال توفيرها وإال سـنكون جميعا مشـاركني 

في زرع إرهاب جديد هو إرهاب أطفال العراق ومعاناتهم .

قامـت العيادة الشـعبية املتنقلة في بغداد والتي يدعمها مشـروع 
طفل العراق للمنتدى العراقي  يوم 2015/1/30  بزيارة  النازحني من 
أهل تلعفر الذين اتخذوا مـن مجمع األميان الطبي وروضة املصطفى 
في السـيدية في منطقة الدورة مأوى لهم، ويبلغ عددهم 159 شخصا 
مـن ثاثني عائلة، حيث أنتشـرت بينهم األمـراض اجللدية وأمراض 

الشتاء بسبب األوضاع البيئية املتردية.
و أحـال طبيب العيادة املتطـوع  د. مزاحم مبارك عدد من احلاالت 
الى املستشفيات التخصصية وحالة واحدة الى مستشفى اليرموك، 
ووزعت حبوب تعقيم املياه  أضافة الى أرشـادات طبية عامة للتقليل 

من آثار النزوح على الصحة اجلسدية والنفسية.

طفــل العـــراق

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

العيادة الشعبية في زيارة 
لنازحي تلعفر  

)إرهاب( معاناة األطفال في العراق

العيادة الشعبية
في زيارة لنازحي تلعفر  

إطالق »احلملة الوطنية
لدعم النازحني« 

  
أطلق ناشـطون ومنظمات مجتمع مدني، يوم السـبت 21 شباط 2015، 
احلملـة الوطنية لدعم النازحـني، التي تهدف إلى معاجلة املشـكات التي 

تواجهها العائات النازحة في بغداد واحملافظات.
وأشـاروا في مؤمتر صحفي عقدوه في بغداد، إلى أن احلملة ستتضمن 
فعاليـات تضامن وتظاهرات للمطالبة بإغاثة وإنقـاذ اآلالف من العائات 
النازحة، حيث األمراض املتفشـية في اخمليمـات بلغت مديات خطرة تهدد 
أرواح اآلالف مـن النازحـني. وقرأ نـداء احلملة الذي وقـع عليه برملانيون 
وسياسـيون ونشـطاء ونخـب ثقافيـة واجتماعيـة مـن جهـات مختلفة، 
متوجهـا بالدعوة إلى العراقيني كافة، في داخل الوطن وخارجه، لارتقاء 
بالنشـاطات والفعاليـات التضامنيـة، الراميـة الـى التخفيـف مـن وطأة 
معاناة النازحني، وتقدمي املسـاعدة لهم، وإسـناد مطالباتهم امللحة بوضع 
حـد لبطء اإلجراءات الرسـمية، ومعاجلـة غياب التشـريعات التي تؤّمن 
استرداد حقوقهم، وإلى فضح الفاسدين املتاجرين مبآسيهم، ومحاسبتهم 
ومعاقبتهـم.  وأن احلملـة ليسـت مقتصـرة على جهـة محـددة، وأمنا هي 
مفتوحـة ملشـاركة كل األطـراف الوطنيـة احلريصـة علـى مواجهـة حياة 
النازحـني، ومشـيرين إلـى أن احلملة ستسـتمر حتـى االنتهاء مـن األزمة 

وعودة النازحني إلى مناطق سكناهم.
مـن جانبه، قال طبيب العيادة الشـعبية التي يدعمهـا املنتدى العراقي 
الدكتـور مزاحـم مبـارك، ان »العوائل النازحـة بحاجة ماسـة الى العاج 
الطبي كأولوية في الوقت الراهن«.  وأضاف ان »احلملة بدأت كفكرة جراء 
الزيارات املتكررة للعوائل النازحة الى مراكز املدن، ومعسكرات النازحني 
واماكن تواجدهم في الكرفانات والهياكل واالبنية واجلوامع واحلسينيات 
واملدارس والكنائس«، مبينًا ان االوضاع االنسانية املأساوية دعت الفريق 
الطبي الى سـرعة الدعم الصحـي باالضافة الى بقيـة املنظمات، لكن االمر 
جرى في البداية من دون برنامج منسـق مع اجلميع«، مشيرًا الى ان هناك 
مخاطـر اكبـر حتيق بهذه العوائـل، في ظل اداء حكومي غيـر فعال إضافة 
الـى بطء وصول منظمات االغاثة الدوليـة . وذكر انه باالضافة الى فقدان 
االعزاء من الشـهداء واملسـبيات لهذه العوائل، فقـد النازحون ممتلكاتهم 
واموالهم، وحتى املستمسـكات الرسمية، وفي ظل الفساد الذي وصل الى 
جلان إغاثة النازحني، وبدل دعمهم واجه النازحون ابتزاز الفاسدين لقاء 

تسليمهم املنحة املالية.
وبشـأن اوضـاع اخمليمات يقـول الدكتـور مزاحـم، ان أمراضـًا معدية 
خطرة انتشـرت فيهـا، منها حبة بغـداد، التي أصيب منهـا نحو 80٪ من 
الاجئني في معسـكر سعد مبحافظة ديالى، منهم نسبة عالية من االطفال.  
وطالـب احلكومة واملنظمـات االنسـانية الدولية واحملليـة، صون وحفظ 
كرامة املواطنني النازحني وزيادة نسـبة املسـاعدات االنسانية املقدمة الى 

نحو ثاثة مايني نازح داخل الباد.
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عنـد حـدوث إغمـاء مفاجئ أمامـك حاول أن تتحـدث مع  املصـاب وحتاول ان 
توقظـه بصوت عـال، وتعمل على حتريك كتفيه  بهدوء، وأذا لم يسـتجب فضعه 
علـى ظهـره و أرفـع احلنك وأرجـع الرأس الـى الوراء لتسـهيل انفتـاح القنوات 

الهوائية.
*حـاول أن تتأكـد في العشـر ثواني األولى من وجـود النفس وذلك مبراقبة 
صـدر املصاب )حركة ارتفـاع وانخفاض(، قّرب أذنك من أنفه وحاول أن تسـتمع 

الى عملية التنفس أو حتسها بيدك .
*عنـد التأكـد من التنفـس يجب وضع املصـاب  في وضع األسـترداد، وذلك 
بوضـع اليـد اليمنى للمصاب حتت خده األيسـر وثنـي الركبة اليمنـى ووضعها 
على السـاق األيسـر وبهذا يتاح  للسـوائل املوجودة في الفم باخلـروج الى بدل 

القنـاة  فـي  الهوائية وسدها.الدخـول 
السـبابة * التأكـد من نبض  أصبـع  بوضـع  وذلـك  القلـب 

الرقبـة  والتأكـد من وجـود النبض والبنصر على أوردة 
لعشرة ثواني.

حلـرارة  اجلسـم وكذلـك الـى *انتبـه 
وان  البشـرة،  أي لـون  هنـاك  كانـت 

التنفـس  تعيـق  تضــايـق مشـدات  أو 
عنه.املصـاب، حـاول أن  تنزعهـا  
*األسراع باألتصال بـ999 
الفـوري  األسـعاف  وأبـاغ 

بوجود هذا املصاب .

التمارين الرياضية
بعد الوالدة وأهميتها

التماري��ن الرياضي��ة بعد الوالدة ه��ي تدريبات هادئة تس��تمر ملدة 
س��تة أس��ابيع. ومن الض��روري البدء به��ا عندما ينص��ح الطبيب أو 
املمرض��ة املس��ؤولة بعد ال��والدة. تتم��دد عضالت البط��ن واحلوض 
ف��ي فترة احلم��ل ونتيجة لهذا يصيبه��ا الضعف واألرتخ��اء. لذا من 
الضروري أج��راء التمارين الرياضية اخلاص��ة ملعاجلة آالم وتقوس 
الظه��ر، التب��ول ال��الارادي وغيرها م��ن األعراض الناجت��ة عن عملية 
الوالدة واحلمل، وستس��اعدكي هذه التمارين لتتمتعي بصحة جيدة 

وحتمل مهام األمومة اجلديدة. 

ابتعد عن السكر!

الوجبات  أكثر  و  رئيسية  وجبة  الفطور  وجبة  تعد 
أهمية بحسب معظم اختصاصي التغذية، شرط أن تكون 
زالوا يجهلون أهمية هذه  الناس ما  إال أن معظم  صحية. 

الوجبة.
من   ٪40 من  أكثر  أن  حديثة  أميركة  دراس��ة  كشفت 
من  نسبتها  في  عالية  فطور  وجبة  يتناولون  األطفال 
مع  نفسه  هو  واحلال  اجلاهزة،  الفطور  كحبوب  السكر 
غنية  فطور  وجبات  يتناولون  منهم   ٪20 أن  إذ  األه��ل 
سهلة  هي  برأيهم  األطعمة  فهذه  والشوكوال،  بالسكر 
ليست  هي  التغذية  اختصاصي  بحسب  ولكن  التحضير 

اختيارًا صحيًا.
أهمية  على  الدراسة  على  القائمون  شدد  جهتهم  من 
هذه  تكون  أن  شرط  الصباح  في  صحية  وجبة  تناول 
الوجبات متنوعة ومحتوية على جميع العناصر الغذائية، 
كاحلبوب الكاملة والفواكه والتمر والعسل واخلضروات 
الالزمة.  واأللياف  بالطاقة  اجلسم  لدعم  وذلك  واأللبان 
كما شددوا على ضرورة االبتعاد عن تناول األطعمة التي 

حتتوي على نسبة عالية من السكر.

الشيخوخة ومرض الزهايمر
الدكتور صباح جمال الدين

الشـيخوخة مرحلة من مراحل حياة االنسان، تخبو بها 
)شـعلة احلياة( حتى تنطفـي، فينتهي دوره في مسـرحية 
احلياة ! وتعبير )شـعلة احلياة( تعبيـر أدبي، له مصداقية 
علميـة، ففـي كل خلية من خايا اجلسـم منذ تكـون اخللية 
االولـى ! اخلليـة حتـرق الوقود )الغـذاء( لتولـد )الطاقة( 
التي هي معلم حياتها، تسـتمر الشعلة حتى منتصف العمر 

وتبدأ برحلة األفول .
وهنالك عمليتان متضادتان متازمتان في عملية النمو، 
احداهما تسمى )االنابولزم( وتعني البناء، واخرى تسمى 
)الكاتابولزم( وتعني الهدم، وتكون عملية البناء أسرع من 
الهدم حتى ما دون األربعني، وتتساويان وتكون الغلبة من 
منتصـف العمـر للهدم )مثال مبسـط على ذلـك خذ اي عظم 
مـن عظام الطفل، مبرور الزمن يذوب العظم الصغير وُيبنى 
حوله عظم أكبر، وتكون عملية البناء أسـرع من الهدم، فلما 
يصل االنسـان منتصف العمر تتسـاوى العمليتـان ثم تبدأ 

عملية الهدم تسبق البناء بالسرعة( .
العمليـات  مديـر  هـو  املركـزي  العصبـي  اجلهـاز  والن 
)بأسـلحته الهورمونيـة( فإن بوادر نقص وإنطفاء شـعلة 
احليـاة في خايـاه تبدأ غالبا بعد السـتني، ويكـون ظهور 
عامـات خمـود الشـعلة متباينًا فـي الناس حسـب طبيعة 
احليـاة التـي عاشـها ذلـك االنسـان قبـل تسـاوي الهـدم 
والبناء، و)موروثه اجليني( وغذائه، وقد اكتشف الطبيب 
االملانـي )الزيسـيوس الزهامير( سـنة 1906 بدايـة تداعي 
اخلايا العصبية الدماغية التدريجي عند بعض مرضاه من 
كبار السـن، والسـيما خايا املراكز العصبية املسـؤولة عن 

الكام والذاكرة، وسجل ثاث مراحل للمرض :
االولـى نسـيان قريب الذكريـات )كوضعـك املفاتيح في 
مـكان ما ونسـيانها ( وبقـاء الذكريات القدمية فـي الذاكرة 
) كذكـرك الطلبة الذيـن كانوا معك في الصفـوف االبتدائية 
االولى( وتردد في تذكر الزمان واملكان، وصعوبة في الكام 
سببها بداية الضمور في خايا منطقة الكام املرتبطة بخايا 
الذاكـرة، الن االنسـان يتكلم عند تكوينه )صـورًا دماغية( 
عمـا ينطقه . فـي املرحلة الثانية يشـمل النسـيان االحداث 
واالماكـن وزيادة في صعوبة الكام، وال ننس ان اللغة هي 
وعـاء الفكـر فاملواضع واالماكـن واالزمان بل حتـى االمور 
املعنويـة كالصـدق والكذب لهـا صورها املعنويـة )الصور 

الدماغيـة(، لكل صورة تعابير او كلمـات )رموز( في مراكز 
الـكام، فإن اختفت الكلمات صعب ترميز الصور، والعكس 
بالعكس، اي اذا اختفت الصـور الدماغية )الذاكرة( صعب 
تكويـن الكلمات، ولتقريب الفكرة للقاريء الكرمي، اقول ان 
لنـا جهـاز )تصويـر( تلفزيوني فـي دماغنا وجهـاز صوتي 
وتناغـم اجلهازين يـؤدي للكام املفهـوم لآلخرين، فاخللل 

في اي اجلهازين سيؤدي الى صعوبة في الكام .
امـا في املرحلة الثالثة فيصبح املريـض معتمدًا كليًا على 
اآلخريـن، اهلـه او من يرعاه فـي املصح، في املشـي واالكل 
والشـرب )وفي نهاية الشـوط قـد يفقد الشـعور بالعطش 
واجلوع( وينسـى اجزاء منزله او املشفى الذي يعيش فيه، 
حتـى انه لو ترك فـي احلمـام ال يعرف كيف يعود لفراشـه 
الذي غادره قبل دقائق، بل وينسـى اهـل بيته وكل احبائه 
مـن بنني وبنات وزوجة، فيتحول من انسـان الى كائن حي 
غيـر مـدرك ملا وملـن حواليه !! اتفـق علماء الطـب ان هنالك 
ثاثة اسـباب للمرض، الوراثة )خلل في الكروموسوم 21 ( 
وسـوء التغذية ومنها نقص فـي الفيتامينات )فيتامني اي، 
وفيتامني سـي، وفيتامني بي 12، وحامـض الفوليك( ارجو 
ان ينتبـه القاريء العزيز الى كلمة )فولك( الاتينية والتي 
تعني ورقة الشـجر، فهذا الفيتامني يكثـر في ورق النباتات 
اخلضراء، ولكسـل الغـدة الدرقية اهميـة بالغة في حدوث 
املـرض، الن دور هذه الغدة كدور )املهفة( في توهج شـعلة 
احليـاة !! وليس مـرض الزهاميـر هو الوحيد الـذي يؤدي 
الى ما نسـميه خرف الشيخوخة )كلمة اخلرف مأخوذة من 
الفلكلور العربي القدمي، من شـخص اسمه خرافة من قبيلة 
عذرة استهوته اجلن، فكان يحّدث مبا رأى فكذبوه، وقالوا 
– وهو احلديث املسـتملح الكاذب( حيث  – حديـث خرافة 
ترى كبير السن يستغرق في كامه مازجًا ذكرياته البعيدة 
بحوادث واشـخاص متباعديـن باملكان والزمـان )كبعض 

الشعر احلديث( !
تـدل االحصائات الطبيـة العاملية ان ثاثـني باملائة ممن 
تعـدى اخلامسـة والثمانـني مصـاب مبـرض االلزهامير او 
خرف الشـيخوخة وقـد يصاب بعـض الناس بالسـتينات 
حسـب االسـباب التـي ذكرتهـا اعـاه، والغريـب ان عـدد 
املرضـى يتضاعـف كل خمس سـنوات، راجيـا االلتفات ان 
املرض ال يفرق بني السياسـي وغيـره، وخصوصا اصحاب 
القرار في الـدول الكبرى، فرأيس الواليـات املتحدة ريغان 
كان مصابـًا بالزهاميـر قبـل ان تنتهي مدة رئاسـته، وكان 
)يأخـذ بالفـال واخليـرة قبل االقـدام على بعـض االمور(، 

وبـوش كان مصابـًا باخلرف عندمـا تعدى السـتني، وكان 
يعتقـد بوجود ياجـوج وماجوج وقـد حاربهم فـي العراق 
وانتصـر وال زالـت رجـال في الـدول املتحضـرة واملتأخرة 

مريضة وحتتفظ بأماكنها القيادية !!!
كيف نتقي االصابة بالزهامير:

عند عـدم وجود العامـل الوراثي، بل حتـى مع وجوده، 
هنالك امور يسـيرة يتخذها االنسان في حياته فتؤخره او 
توقفه او جتعل االصابة ايسر على فترة الشيخوخة، وهذه 

االمور بإيجاز هي :
1 –  ال تعش خاما ابدًا، كن نشطًا باجلسد والعقل، امش 
نصف ساعة يوميا : فإن  صعب هذا عليك فببعض التمارين 
ببعـض  العقلـي  النشـاط  تنـس  وال  للجسـم،  البسـيطة 
التمارين وااللغاز مثل السودوكو او الكلمات املتقاطعة فهي 
للدماغ كاملشـي للعضات او القراءة وهـي خير الرياضات 

الدماغية، رياضتان ال بد منهما .
2 –  ليكـن فـي كل وجبـة تأكلهـا شـيء من اخلضـار، ان 
تركيبـة الكلوروفيـل الكيميائيـة تشـبه حلـد كبيـر تركيبة 
فيتامـني سـي، باالضافـة لتوافـر فيتامـني الفولـك اسـيد، 
وفي الطـب الصيني القدمي، كانوا يقسـمون الطعام الربعة 
الوان : االخضرلـكل انواع اخلضـروات، واالبيض لالبان 
ومنتجاتها، واالحمر للحوم ومنتجاتها، واالسود الي نبات 
ال خضرة به كالفطر، ثم يوجبون ان تكون الوجبات حاوية 
على سـبعة اجزاء من االخضر وُسـبٍع من االلـوان الباقية، 

وقد ثبت صحة مقولتهم هذه في التغذية .
3 –  فـي اخلضـار عمومًا والشـوفان خصوصـًا، كميات 
وافية من الفيتامينات املذكورة اعاه اي فيتامني أي وسـي 

وب12 والفولك اسيد .
4 –  خايا اجلسم كله واخلايا العصبية بالذات ينطبق 

عليها املثل االجنليزي :
 اي مـا لم تسـتعملها تفقدها، وهذا ينطبـق على اخلايا 
)Use it, or lose it(  العصبيـة وغيرها، تصور انك اتيت 
بأعظم سـباح وربطت يديه مدة مناسـبة، الستعصى عليه 

ان يسبح !
ختامـًا قارئـي العزيـز، اروي لـك عـن احـدى اآللهـات 
االغريقيـات التي اسـتطاعت ان تهب اخللـود حلبيبها ابن 
احد امللوك فيما لم يسـتطع جلجامش ان يحققه ... ساعدها  

رب االرباب جوبيتر على االمر ولكن ...!!!
يـروى ان احـدى اآللهات اخلالـدات احبت ابـن ملك من 
الفانـني، وبادلهـا احلـب وهـام بهـا، فعزمـت ان تطلب من 
جوبيتر ان يعمر حبيبها ويبقى خالدًا، توسـلت الى جوبتر 
واراقـت الدمع بني يديه، عطف عليهـا جوبيتر وعلى دمعها 
السـخني، والطلب عند رب االرباب ال يثنى، اي ال تسـتثني 
او تضيف في وقت آخر، متن ما شـئت ولكن ال تعود لتطلب 
مرة اخـرى !! وهب جوبيتـر اخللود لذلك الشـاب اجلميل، 
وعاشـا في منتهى السـعادة، ولكن الزمن بدأ يلعب لعبته، 
وخط الشـيب وجهه ثـم بـدأت التجاعيد تعصـف بالوجه 
اجلميل لتشـوهه لقد نسـيت حبيبته ان تطلب من جوبيتر 

ان يخلد حبيبا بشكله عندما تولهت به حبًا...
بـل ان حجمه تضائـل وتضائل حتى صـار صرصورًا ... 

يقضي الليالي يبكي حظه !
فـا تدعون ملـن حتبـون بالعمر املديـد، وامنـا بالصحة 

...الصحة فقط  

إرشادات مهمة حول
اإلسعافات األولية
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المرأة ونظرية )راحت علينا(
حميدة العربي

ف��ي مجتمعاتن��ا التي حت��رم املرأة من كل ش��ئ 
جمي��ل ومري��ح ومفي��د، وال تعترف ان له��ا حقوقا 
ودورا ف��ي احلياة م��ا عدا اجن��اب الذري��ة وخدمة 
الذك��ور، تف��رض تل��ك اجملتمع��ات قي��ودا اضافية 
على املرأة غير القيود املتمثل��ة بالتقاليد االجتماعية 
وااللزامات الديني��ة واالوامر الذكوري��ة واالعراف 
العش��ائرية .. اال وهي القيود النفس��ية ) املعنوية(. 
ومت��ر امل��رأة عندن��ا مبرحلت��ني : االولى ينظ��ر فيها 
للم��رأة عل��ى انه��ا قاصر وغي��ر قادرة عل��ى حتمل 
مسؤولية نفسها لذا فهي بحاجة الى ذكر ليسندها 
ويدير ش��ؤونها! وهذه تبدأ من ال��والدة الى ما بعد 
ال��زواج وحت��ى س��ن االربع��ني تقريب��ا.. واملرحلة 
الثاني��ة، مرحلة ) راحت علي��ِك ( وتبدأ عندما تتقدم 
املرأة بالس��ن، فم��ا ان تصل امل��رأة االربعني � ورمبا 
اق��ل � حتى يع��اب عليها اي ش��ئ تقوم ب��ه وتقابل 
كل نش��اطاتها بالنقد واالس��تنكار، فال يحق لها ان 
تش��ارك في فرح او فعالي��ة ترفيهية وال يحق لها ان 
ترغب او تعجب بش��ئ وال ان تلب��س ازياء ملونة او 
حل��ي او مجوه��رات، تعامل وكأنها بال مش��اعر او 
احاس��يس او رغبات.. وذلك حت��ت مبدأ او نظرية ) 
انك اصبحت كبيرة في الس��ن وراح��ت عليك الدنيا 
( وعليه��ا ان تعتزل احلياة وتعيش في عتمة وحزن 

بانتظار املوت.. واال توصم بصفة متصابية!
يبدأ الرجل )الزوج( ببث روح اليأس واالنكسار 

داخل نفسية املرأة )الزوجة( كلما تقدما في السن، 
فيرس��خ لديها فكرة س��ن الي��أس واعراضه )وهي 
فكرة ذكوري��ة بامتياز، فاليأس ال��ذي ينتاب بعض 
النس��اء س��ببه الرجل وليس التقدم في العمر( ألن 
الرج��ل مير بنفس الس��ن ونف��س االع��راض اال ان 
ما يخف��ف عنه ه��و احلري��ة )الكاملة( الت��ي يتمتع 
بها حيث يقضي ما يش��اء من الوق��ت خارج املنزل 
م��ع االصدقاء في الس��هر وامل��رح والس��فر وحتى 
الزواج او معاش��رة أخريات!.. في حني تكدح املرأة 
بني جدران املن��زل من الفجر حت��ى منتصف الليل، 
بني اش��غال البي��ت املرهقة وتربي��ة االوالد وحتمل 
مس��ؤولية كل صغيرة وكبيرة، وبدل ان جتد العون 
واملس��اندة يقابله��ا الرج��ل باحلج��ود والنك��ران 
وع��دم التقدير.. وان اش��تكت او تذمرت فهي ناكرة 
او متم��ردة او نكدي��ة.. فكي��ف ال تش��عر بالي��أس 

واالحباط؟
وحت��ى ال��زواج )واملف��روض هو ح��الل( تنتقد 
عليه امل��رأة كلما تقدمت في الس��ن وال يش��مل ذلك 
الرج��ل مهم��ا بلغ م��ن العم��ر. ويس��اهم املتدينون 
في حتبي��ذ وترس��يخ فك��رة ال��زواج بالصغيرات، 
الن العالقة مع املرأة � بالنس��بة لهم � جس��دية فقط 
وليست حياة انسانية مشتركة بني اثنني ناضجني 
يعيش��ان معا ويكبران معا.. ل��ذا فالرجل يرى املرآة 
تكبر وتش��يخ في حني ال يرى نفس��ه كذلك ويدعي 
انه مازال فتيا حتى بعد السبعني . والرجل، بصورة 
عام��ة، ي��زداد تفكيره بالصغي��رات كلم��ا تقدم في 
الس��ن )ليوهم نفس��ه واآلخري��ن انه م��ازال قويا( 

ل��ذا يقصي )الكبيرات( من امامه بش��تى الوس��ائل 
والطرق الالانس��انية.  وبسبب اجلهل الذي اغرقت 
به املرأة وقلة الوعي � او انعدامه � عند الكثيرات فقد 
تبنت املرأة نظرية ) راحت علينا ( وآمنت ان حياتها 
تتوقف بعد س��ن االربعني ولذا جنده��ا تردد دائما 
وبكل مناس��بة ان احلياة )راحت علينا( او )ال نأخذ 
زمانن��ا وزمان غيرن��ا( .. الخ من القناع��ات القمعية 
الت��ي تبعد امل��رأة عن خض��م احلياة وه��ي في اوج 
نضجها االنس��اني. والكثير من رجالنا )ونس��ائنا 
ايضا( يعتب��رون الغرب مثاال س��يئا للمقارنة ألنه � 
ببس��اطة � مينح امل��رأة حرية واس��تقاللية وحقوقا 
مس��اوية حلقوق الرجل، وهذا م��ا ال يريده اجملتمع 
وحريته��ا  حقوقه��ا  امل��رأة  من��ح  ألن   .. الذك��وري 
الهيمن��ة  بس��اط  يس��حب  قراره��ا  واس��تقاللية 
والتس��لط م��ن الرجل… فامل��رأة � عندنا � اس��تغلت 
للواجبات فقط، تبدأ حياتها خادمة لالب واالخوة, 
وبع��د الزواج خادمة لل��زوج واالبناء، وعندما تكبر 
في السن يتم االستغناء عنها � كاآللة � تهمل وتركن 
ف��ي احدى زواي��ا البي��ت .. اما ف��ي الغ��رب فاملرأة 
تتقاسم كل ش��ئ مع الرجل بالتساوي وتبدأ حياة 
جدي��دة بعد الس��تني )ما يس��مى بالعم��ر الذهبي( 
حي��ث تتف��رغ لنفس��ها بعد رحل��ة من املس��ؤوليات 
والعمل والتربية، فنجدها ترت��اد االندية الرياضية 
واملسارح وتشارك في السفرات والرحالت وتنتظم 
ف��ي دورات ادبي��ة او فنية او اجتماعي��ة، او تطوير 
هواي��ة او امكاني��ة معين��ة، او التط��وع ف��ي اعمال 
خيري��ة.. اضافة ال��ى اهتمامها مبظهرها وش��كلها 

مبتابع��ة آخ��ر املوض��ات واختيار االل��وان البهيجة 
واحلل��ي واالحذي��ة املناس��بة.. م��ع التس��ريحات 
وقص��ات الش��عر احلديث��ة .. دون ان تس��مع كلمة 
متصابي��ة او عبارة )راحت عليِك( او )اوالدك اطول 
من��ك(.. وألن اجملتمع��ات الغربي��ة تتبن��ى فلس��فة 
خاص��ة مفادها ان : احلي��اة فرصة قصيرة واحدة، 
يجب ان يس��تثمرها االنسان ويس��تمتع بها قدر ما 
ميكن، لذا تخلصوا من عق��د التخلف وجتاوزوا كل 
ما يعيق تق��دم حياتهم وانش��غلوا باالنتاج والبناء 
واالب��داع ليعيش��وا برفاهي��ة وازده��ار … في حني 
تتبنى اجملتمعات الذكورية فلس��فة احلياة من اجل 
املوت، فاالنسان � عندنا � يتعذب ويعاني ويضطهد 
نفسه ويقمعها امال في حياة اخرى بعد املوت .. لذا 
ال يهتم بتحس��ني حياته وتطويره��ا � باالختراعات 
واالبتكارات واالكتشافات � يجتر املاضي وال يعنيه 
احلاض��ر او املس��تقبل، مس��تهلك ال يفك��ر باالنتاج 
وال يبال��ي حت��ى بالترفي��ه او التس��لية وال يس��عى 
لالس��تمتاع مبا توف��ره له احلياة. يفض��ل االنعزال 
على املش��اركة واحل��زن عل��ى الفرح والب��كاء على 
الضحك.  فبالتأكيد لن يس��مح هك��ذا مجتمع للمرأة 
ان تعيش حياة طبيعية، وهي خصمه الوحيد القادر 
عل��ى دح��ره باس��م الدين، ال��ذي فس��ره لصاحله، 
واالع��راف والتقاليد الت��ي ابتدعها بنفس��ه وثبتها 
لتصب��ح قوانني جائ��رة، يعاقب بها امل��رأة على اي 

خط��وة ال تعجبه او ال تصب ف��ي صاحله. والغريب 
ان املثقف��ني ودعاة احلري��ة يعرفون ه��ذه احلقائق 
اح��دا  ان  اال  اليه��ا وينتقدونه��ا  امل��ّرة ويش��يرون 
منه��م لم يتج��رأ ويغير من واقع نس��اء بيت��ه، الكل 
خاضعني ومستس��لمني الرادة املتنفذي��ن. اما اآلن 
وبعد ان تعرض البلد الى الدمار واخلراب واجملتمع 
الى اقس��ى الوي��الت واملصائب، اصبح��ت املطالبة 
بحقوق املرأة ومس��اواتها ام��را ثانويا.. واحل���رية 

الشخصية ترفا يستكثرونه عليها.
وهن��ا تبرز اهمي��ة دور منظم��ات اجملتمع املدني 
ومنظمات حقوق املرأة ورافعي ش��عارات املساواة 
واحلري��ة والعدال��ة.. ف��ي ب��ث الوعي ب��ني الرجال 
والنس��اء والصغار والكبار، ح��ول حقوق املرأة في 
احلياة الطبيعية وحريتها ومساواتها في كل شئ.. 
والتصدي حمل��اوالت املتطرفني في فرض قوانينهم 

وثقافتهم على اجملتمع ..
وهذا لن يتم بالش��عارات والندوات املغلقة وامنا 
بحم��الت ش��عبية، جماهيرية، يش��ارك بهااالعالم 
واملنظم��ات املدني��ة وال��وزارات املعني��ة وامل��دارس 
واجلامع��ات واالوس��اط الثقافي��ة كاف��ة .. مبعنى 
ان القضي��ة بحاجة ال��ى ث��ورة ثقافية يش��ارك بها 
اجلمي��ع، ان كن��ا نريد بناء مجتم��ع مدني متحضر، 
فاملوق��ف م��ن امل��رأة ه��و مقي��اس حتض��ر الرجل 

واجملتمع معا. 

أ.د. محمد الربيعي
البعثـات  حـول  اخـرى  مـرة  بالكتابـة  رغبتـي  اثـار  مـا 
والدراسـات العليـا هو قـرار التعليم العالي بالغـاء االجازات 
الدراسـية لطلبة الدراسـات العليا من املوظفـني املقبولني على 
دراسـة شـهادتي الدكتـوراه واملاجسـتير لهذا العـام وإيقاف 
اجراءات ابتعاثهم الى اخلارج.إن سياسة البعثات واإلجازات 
الدراسـية والدراسـات العليا فيها اشـكاالت ومشـاكل عديدة 

ميكن اختصارها مبا يلي: 
عـدم حصـر االبتعـاث او تركيـزه باجلامعـات املتميزة في 
الـدول االمريكية واالوربية واالسـترالية، فالشـهادة يجب ان 
تكـون محصلـة للخبـرات والتجـارب واملعارف املكتسـبة من 
جامعة راقية ومن بيئة اجلامعة وبلدها املتطور. ولهذا السبب 

كان لدينا في العراق اساتذة متميزين.
ابتعـاث ومنـح اجـازات دراسـية العـداد هائلـة مـن غيـر 
املوهوبـني او املتميزيـن، ومـن الذين ال يسـتحقون االبتعاث، 

تنفيذا لسياسة تغليب الكم على النوع.
نـدرة وجود مبتعث يـدرس في جامعة لهـا منزلة بني اعلى 

20 جامعة عاملية.
في معظم اجلامعات ال يحصل طلبتنا على تدريب في مهارات 
االبتكار والتعلم واالتصال واالحتراف واإلدارة والتدريس او 

اية مهارات اخرى خارج نطاق مشكلة البحث اخلاصة.
التأكيد على االختصاصات التقليديـة كالكيمياء والفيزياء 
والبيولوجيا والتي  ال حتتاجها اجلامعات في يومنا هذا وندرة 
االختصاصـات في اجملاالت التي يحتاجهـا اجملتمع واالقتصاد 

الوطني و االختصاصات املسـتقبلية، ومنها على سـبيل املثال 
وليـس احلصر: التمريض والتلوث البيئـي والتصحر وتنقية 
املياه وإدارة اجلودة واقتصاد السوق وحل الصراعات وادارة 
االزمات وعلوم التأهيل الصحي وطب الطوارئ وهندسة املواد 

اجلديدة والبترول والطاقة البديلة.
عدم وجود فهـم واضح حلالة التعليـم العالي واحتياجات 
اجملتمع والسـوق في املستقبل لتحديد االولويات في مواضيع 

االبتعاث.
حتديد موضوع البحـث، اذا كان مصير الطالب ان يقبل في 
جامعة جيدة وله مشـرف متميز فاحتماالت ان يكون بحثه في 
صدارة العلم، اما اذا كان مصير الطالب ان يقبل في جامعة من 
الدرجـة الثانية او الثالثة ومشـرفه غير مهتـم بنوعية بحوثه 
فـان موضـــوع البحـث وعلـى اكثـر احتمـال سـيكون عـدمي 

االهمية.  
عدم وجود سياسـة تأهيـل للمبتعث قبل سـفره او متابعة 
اكادمييـة واجتماعيـة ولغوية للمبتعث خـال وجوده في بلد 
الدراسـة او اهتمام خاص به بعد رجوعه للوطن  ضعف اللغة 
االنكليزية يحول دون احلصول على قبول من جامعة رصينة. 
 ندرة عدد املبتعثني في الدراسـات االنسانية واالقتصادية 
واالداريـة والتاريخيـة واالجتماعيـة واللغـات. وضعفنا هذا 
ال يعـود الى عـدم رغبتنا فـي تعلمها بل يعود ذلـك الى ضعف 

النظام التعليمي االساسي واجلامعي في تعليم اللغات. 
تقييـم  بـدون  االكادمييـة  بالشـهادة  الوحيـد  االهتمـام   

حملتوياتها واهمال التدريب املهني والتقني. 
 االجازات الدراسـية وسـيلة للتحايل على شروط البعثات 

املتضمنـة التفوق العلمـي واالكادميي ومن حيـث انها تختلف 
عن البعثات بعدم وجود شروط للمفاضلة واالنتقاء. 

عـدم وجـود سياسـة لاسـتفادة القصـوى مـن املعـارف 
املتوفرة لطالب البعثة خال سنوات دراسته في اخلارج يؤدي 
الـى ضعف خطيـر وغير قابل للعـاج في معلومـات ومهارات 
حامـل الشـهادة العليـا.   عـدم وجود سياسـة فعالـة لضمان 
رجـوع املبتعـث الى الوطـن يـؤدي باخلصوص الى خسـارة 
الكفـاءات املتفوقـة التي تبتلعها اسـواق العمـل االنتقائية في 
البلـدان الغربيـة.  تعيني من حصـل على الدكتوراه تدريسـيا 
فـي اجلامعـات وكأن ذلك حـق طبيعي ومـن دون احلاجة الى 
خبـرات اخـرى ممـا يعنـي ان الدكتوراه فـي نظـر اجلامعات 
العراقية تؤهل حاملها للتدريس بينما هي مجرد شهادة تؤهل 

صاحبها للبحث العلمي.. 
 وفـي ضـوء ما سـبق مـن خاصة ألهم مشـكات سياسـة 
البعثات والدراسات العليا في العراق اقدم بعض املقترحات :

فصل بعثة تعلم اللغة عن بعثة االختصاص.. ويعود سـبب 
ذلـك الى اهمية اللغة في اكتسـاب املعارف، وبدون لغة قوية ال 
يحصـل الطالـب إال على الشـهادة فإذا كان هذا هـو الهدف من 
االبتعـاث فـا داعـي لاهتمام باللغـة اما كان الهـدف هو بناء 
طالـب مبـدع ومتميـز وقوي فـي املعـارف والعلوم فـا بد من 
تزويـده بـاألدوات الازمة لكي يتمكـن من اخلـروج الى عالم 

اجلامعة الواسع واجملتمع اجلديد    
 دمج البعثات واالجازات الدراسية، وتوحيد مهمة االبتعاث 

في مؤسسة واحدة.. 
 جتميد الدراسـات العليـا احمللية للدكتوراه لفترة خمسـة 

الدراسات  في  سـنوات 
الصرفـة  العلميـة 
وتلـك  والتطبيقيـة 
التـي تعتمد علـى توفر 
واالجهـزة  اخملتبـرات 
املتطـورة.  واملرافـق 
تتميز بحوث الدراسات 

العليا حاليا بالسطحية وانعدام االهمية . 
 ربط دراسات املاجستير بحاجة الدولة والسوق وحصرها 
على التدريـب العملي لزيـادة الكفاءة واملهـارات، مع ضرورة 
الغاء االمتيازات التفضيليـة للقبول واملمنوحة لبعض الفئات 

االجتماعية فهي غير مقبولة ابدا. 
 وقـف تعيني حملة املاجسـتير أو ما يعادلها فـي اجلامعات 
العراقيـة كتدريسـيني اال فـي االختصاصـات التـي ال تعتمـد 

بالضرورة..  
 فتح مجال التعيني لوظيفة باحث بعد الدكتوراه الستيعاب 
حملـة الدكتـوراه ومنحهم فـرص التدريب البحثـي وتأهيلهم 

للعمل االكادميي في اجلامعات.
 الغاء شـرط نشـر البحـوث لغـرض الترقية وذلـك لهزالة 
القاعـدة البحثيـة في اجلامعـات ولغرض احلد مـن االقتباس 
والسـرقات العلميـة ونشـر البحـوث الضعيفـة فـي مجـات 

»عاملية« وهمية وزائفة. 
االهتمام بتطوير عمل امللحقيات الثقافية وجعلها مؤسسات 
مستقلة نسبيا لتصبح مسؤولة كليا على متابعة مسيرة وتقدم 

دراسة الطالب.. 

أفكار حول سياسة البعثات والدراسات العليا

التقريـر  واوضـح 
احلديـث  التاريـخ  ان 
العـراق  فـي  لاقليـات 
بالقمـع  يتسـم  اصبـح 
والصراعـات والتهجير 
واالضطهاد. واشار الى 
انـه فـي فتـرة موجات 
شـهدها  التـي  العنـف 
العـراق ما بـني 2006-
عشـرات  لقـي   2007
العراقيـني  مـن  االالف 
مصرعهـم، بينمـا همت 
اعـداد غفيـرة منهـم مبغـادرة البـاد. وكثيرا مـا وقعت 
االقليـات ضحيـة لهذا العنـف الدموي، حيـث ان ٪30 
من الاجئني الفارين من العراق هم من االقليات العرقية 
والدينيـة، بحسـب مـا كشـفته عنـه املفوضيـة العليـا 

لشؤون الاجئني التابعة لامم املتحدة.
واكـد التقريـر انـه بعـد اسـتياء عصابـات داعـش 
علـى املوصـل في حزيـران عـام 2104 اصبحـت اوضاع 
االقليـات في العـراق في حالة حرجة اليـوم، اذ تقلصت 
اعدادها بسـبب القتل والتهجيـر. خصوصا ان االقليات 
ال حتتفـظ عـادة مبيليشـيات خاصـة او قـوات حمايـة 

قبلية مثل سـائر اجملموعات اجملتمعية، فانها تكون اكثر 
عرضـة للمخاطر في ظل تلك الهجمات. وكشـف التقرير 
باالرقـام والتقاريرعن طبيعة االنتهـاكات التي تتعرض 
لهـا االقليات. فالتركمان تعرضوا ) للتهديدات وعمليات 
خطف وإغتيال وتفجيرات واسـعة النطاق، واخيرا فقد 
وقع التركمان الشيعة ضحية لعمليات قتل ممنهجة متت 
بواسـطة مقاتلي داعش(. اما مسيحو العراق التي يقدر 
عددهـم اكثر مـن 1.4 مليون، فقد قتل منهـم اكثر من الف 
ومت تفجير عشرات الكنائس.ويشكل املسيحيون نصف 

الاجئني اجلدد في كل من لبنان وتركيا.
داعـش  جرائـم  مـن  األمريـن  األزيديـون  ويعانـي 
األرهابيـة ونـزوح االالف منهـم والعيـش بعيـدا عـن 
مناطقهـم في ظروف مأسـوية. واشـار التقريـر الى انه 
بسـبب سـكن االيزيديني في مناطق متنازع عليها ما بني 
احلكومة الفيدرالية العراقية وحكومة اقليم كردسـتان، 
عـرض األزيديـون لضغـوط مـن أجـل اإلذعـان للهوية 
الكرديـة. على الرغـم من الكثيـر منهم يتحـدث الكردية 
ومتسـكها بهويتهـا. وكشـف التقرير الى مـا يتعرض له 
)أهل احلـق - الكاكائية( الذين يدينون بديانة جتمع ما 
بني تعاليم الزرادشتية واالسام الشيعي ويقدر عددهم 
بــ200 الف الى التهديـد باخلطف واالغتيـال واملقاطعة 
بسبب طقوسهم الدينية، باإلضافة ال لتعرضهم للتمييز 

على ضوء هويتهم الكردية.
والشيء نفسه ينطبق على الشبك الذين اجبر الكثير 
منهم ممن يسـكنون املوصل للجوء الـى القرى اجملاورة 

بسبب املضايقات واعمال القتل والتهديد.
ومازالت مشـكلة الكرد الفيلية السـتعادة جنسـيتهم 
العراقيـة بعـد ان اسـقطت عنهـم وهجروا بالقسـر الى 
ايـران بعد تعـرض العديـد منهم ابـان النظام السـابق 
لاعدام والسـجن ومصادرة ممتلكاتهـم تواجه عراقيل 

كثيرة من اجل حلها.
ونتيجـة لتعرضهم للقتل واملضايقات غادر الكثير من 
الصابئة - املندائيني وتقلصت اعدادهم بشـكل ملحوظ 
وينـذر تناقص اعـداد هذه الطائفـة، كما يقـول التقرير 
)بأن وجودها املستقبلي في العراق يظل رهن التهديد(.

ويواجه البهائيون حتديات في احلصول على بطاقات 
الهويـة او تعديل الديانة املسـجلة على مسـتنداتهم من 
االسـام الى البهائية. رغم ان عددهم اقل من الف بهائي 

في عموم العراق.
ويتعـرض العراقيـون األفارقـة الـى عمليـات متييز 
ممنهـج وتهميش فـي كافة مناحـي احليـاة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية. ويتم االشارة اليهم باستمرار 
بلفـظ )العبد( وتعاني جتمعاتهم فـي جنوب العراق من 

أمية مفرطة وفقر مدقع ونسب بطالة مرتفعة.

واشـار التقريـر الـى الغجـر الذيـن يقـدر عددهـم ما 
بـني 50-200 الـف نسـمة فأنهـم يعانون من اسـتهداف 
املليشـيات االسـامية لهم بسـبب طبيعـة عملهم ومنط 
حياتهـم، وكمـا يتعرضـون للتمييـز واملقاطعـة ويعجز 
اغلبهـم باالحتفـاظ بوظائـف ثابتـة فضا عـن تعرض 

قراهم لاهمال وافتقارها البسط اخلدمات االساسية.
ويهـدف التقريـر الـي تقدمي صـورة كاملـة عن وضع 

األقليات في العراق، وتوصيات بإتخاذ تدابير: 
 • إيق�اف حال�ة الطائفية الت�ي تؤثر عل�ى احلكومة 

العراقية وقوات األمن. 
 • العمل على اإلمس�اك باملسؤولني عن الهجمات ضد 
األقليـات وتقدميهـم للعدالة محليا ودوليـا أمام احملكمة 

اجلنائية الدولية. 
 • إيق�اف جميع مص�ادر التمويل املال�ي واملادي إلى 
منظمة داعش وإلى جميع اجملموعات املسلحة املسؤولة 

عن االعتداءات اجلسيمة. 
 • توفي�ر املأوى الالزم في البلدان األخرى للعراقيني 

)مبا في ذلك األقليات( الهاربني من األضطهاد. 
 • التأك�د من أن جميع األطراف املتناحرة على دراية 
بالقانـون اإلنســـاني الدولـي وحظـر أي قصـف وأي 
نـوع مـن الهجمات ميكـن أن تسـفر عن مقتـل الكثير من 

املدنيني. 
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يق��دم مش��روع دع��م ورعاي��ة كبار الس��ن، املش��ورة 
والدعم لكبار الس��ن م��ن جاليتنا الكرمي��ة، وخصوصا 
الذي��ن جتاوزت أعمارهم ال� 75 عامًا في مجاالت الرعاية 
والس��كن والهجرة و الصحة من خالل توفير جلس��ات 
نصح مباش��رة وجها لوج��ه أو بالتلفون، باالضافة الى 
ورش��ات العم��ل أو الزي��ارات املنزلية، ولتحس��ني منط 

حياتهم ومنحها استقاللية أكبر. 
واملشروع يدعم الذين لديهم صعوبات في اإلستفادة 
من اخلدم��ات وامل��وارد والفرص املتاحة، بس��بب اللغة 
اوع��دم الدراية باخلدم��ات واملنافع املتوفرة أو بس��بب 

التمييز. 
ويعالج املشروع هذا اخللل من خالل توفير املعلومات 
واملشورة، ومتكني اجلالية العراقية من حتقيق االستفادة 

الكاملة من اخلدمات املتوف���رة. ويعم���ل املش���روع على 
التقليل من آثار أي متييز أن وجد. 

واملش��روع يهدف للعم��ل مع االفراد الذين يعيش��ون 
من دون دعم أقارب او أصدقاء، أو ممن يعانون من آثار 
صدمات التعرض للعن��ف  وفقدان البيت، أو من حاالت  
اخلوف من التمييز ومن مس��تقبل مجه��ول والعزلة، أو 
من عدم إتقان اللغة اإلنكليزية  ودراية النظم املعمول بها 

في املؤسسات البريطانية.  
واملنت��دى كمؤسس��ة غي��ر طائفي��ة أوعرقي��ة يق��دم 
خدمات��ه جلمي��ع أفراد اجلالي��ة من دون متيي��ز، ويوفر 
خدمات��ه مل��ن يلج��أ اليه م��ن خ��الل عاملني مه��رة وذي 
خب��رة طويل��ة..  حيث يج��ري العمل حس��ب الضوابط 
واملعايير احمل��ددة في اللوائ��ح الداخلي��ة للمنتدى التي 

حددتها املؤسسات الرسمية املشرفة على عمله كمكتب 
مفوضية خدم��ات الهجرة OISC ومؤسس��ة خدمات 
 Charity ومفوضية اجلمعيات اخليرية AQS النصح
 Companies الش��ركات  ودائ��رة   Commission
House واجله��ات الداعمة، من ح����يث مبدأ تكاف����ؤ 
الف����رص جلميع املواطنني وسرية العمل والكتمان على 
قضايا املراجعني ومتابعة القض���ايا في وقته���ا احملدد 

وحسب تعهد املنتدى الرسمي.
ويش��رف عل��ى مش��روع دع��م ورعاي��ة كبار الس��ن 
موظفان ب��دوام جزئي ميكنكم اإلتص��ال بهما على رقم 
مكت��ب املنت��دى العراق��ي 02070232650، أي��ام األثن��ني 
والثالث��اء واألربعاء واخلميس بني الس��اعة 10 صباحًا 

و5.30 عصرًا.

ن�صـــاطـات املـنتدى

مشروع كبار السن توفير الدعم والرعاية

االوطان كاالجسـاد، فيها االرجل التـي تتقدم بها، وااليدي التي متسـك االمور بها، 
والدماء التي تسـري حياتًا بها، والعقول التي ال تسـتمر احلياة بدونها، وهذه العقول 
تكون الصفوة واملقدمة، هي الطبقة املثقفة التي تتقدم املسيرة وتخطط وتقرر خطوات 
ذلـك البلـد. تتكـون هـذه الطبقة مـن الفنانني والشـعراء واالدبـاء وجمهـرة املعلمني 
واملدرسـني واسـاتذة اجلامعات . ومتى ما غادر العقل اجلسـد، فسـد اجلسد وبالتالي 
االوطان، وسـيكون لنا في كل عدد واحد من العقول التي كانت مبقدمة شـعبنا وفقدها 

الوطن الضطرارها االبتعاد والغربة السباب ال تخفى على احد.   
ولكي يساهم القاريء العزيز معنا في كشف العقول املهاجرة، نرجوا ان يساهم هو 
معنا في اختيار اسـماء بعٍض ممن يعرف منهم، فتكون مساهمة القاريء كشفًا لنزيف 

الوطن الذي نتمنى ان ينتهي قريبًا
فتعود العقول الى جسد الوطن لتعود احلياة .

  د. صباح جمال الدين

نزيف الوطن

تداعيات اعتداءات فرنسا هل تطول الجالية العراقية في بريطانيا ؟
املنتدى ـ خاص 

 جاء الهجوم  على الصحيفة الفرنسية )شارلي ابيدو( 
مؤخرا، هدية من السـماء الى اليمني املتطرف )الفاشي( 
في أوروبا،  كي يؤجج االعداء ضد املهاجرين وحتمليهم 
املسـؤولية عن االعتـداءات، واعتبـار املهاجرين طابور 
خامـس يعيش في الدول الغربية، كما اشـار زعيم حزب 

استقال اململكة املتحدة نايجيل فاراج.  

 ملمحا الى انتشار شبكات بينهم تستخدم األطفال في 
أعمال الدعارة في شـمال لنـدن. مطالبا بالتصدي للنهج 
الـذي يؤدي إلى إحداث شـرخ فـي اجملتمـع البريطاني 
بسـبب سياسـات يتـّم تبّنيها “حتـت مسـّمى التعددية 
الثقافيـة”.  وعلى الرغم من العاصمـة البريطانية لندن 
والعديد من املدن الكبيرة  لم تشـهد هجمات عدائية ضد 
الاجئني أو ابناء اجلالية العراقية خاصة، كما حدث في 
عواصم أوروبية أخرى كرد فعـل على الهجوم اإلرهابي 

الذي تعرضت له صحيفة )شارلي أبيدو( في باريس.

غيـر أن األمر المينـع من وجـود بعـض التصرفات و 
ارتفـاع أصوات النشـاز يؤججها  حـزب اليمني املتطرف 
وبعض العنصريني )النازيـني(، وهذا واضح من ازدياد 
شـعبية حزب اسـتقال اململكة املتحدةالى 18٪ بعد ان  

ان كانت شـعبيته التتجاوز 14٪ بعد اإلعتداءات التي 
حدثت في فرنسـا.  ويخشـى املهاجرون في بريطانيا أن 
تعمل وزيرة الداخليـة )تيريزا ماي( في حكومة ائتاف 
احملافظني والدميقراطيني األحـرار الى زيادة املضايقات 
ضدهـم وكذلـك املضايقات علـى املهاجريـن وخصوصا 
اصحاب البشـرة السـمراء، وقد حدث مـع  مجموعة من 
العراقيـني حـني كانوا يعودون من فرنسـا فـي منتصف 
الشـهر التاسـع )سـبتمبر( مـن العـام املاضـي، احتجز 
أربعـة منهـم رغـم كبـر سـنهم،  ومنهـم مواطـن جتاوز 
السبعني عاما ويحمل اجلواز البريطاني، أكثر من نصف 
ساعة وسـؤالهم عن سبب سـفرهم الى فرنسا، وغيرها 

من األسئلة االستفزازية. 

لقـد مت احتجازهـم من دون مئـات املسـافرين عندما  
نزلـوا من القطـار متجهني الى بوابة اخلـروج في محطة 
»سـانت بانكـرس« فـي لندن، ليس لسـبب وأمنـا لكون 

مامحهم شرق أوسطية!      

ويذكـر أن بعض الصحف اليمينيـة واألقام املتطرفة 
البريطانية تنشـر بـني فترة وأخرى اخبـارا وحتقيقات 
لتجـاوزات فرديـة الهـدف منها اثـارة الـرأي العام ضد 
املهاجريـن وحتميلهـم أزمـة االقتصـاد والكسـاد الـذي 
تشـهده البـاد، رغـم أن املهاجريـن ومنهـم العراقيـون 
يشـكلون عصب املؤسسـات املهمـة في بريطانيـا ومنها 

وزارة الصحـة وخروجهم يسـببا شـلا لهـا، باعتراف 
املسؤولني البريطانيني في هذا اجملال.

ويتوقـع أن تسـتلم السـيدة )تيريـزا مـاي( رئاسـة 
حـزب احملافظـني لتصبـح املـرأة احلديديـة الثانية بعد 
)مارغريت تاتشر( لتقود الباد الى مزيد من االجراءات 
ضـد ذوي الدخـول الواطئـة واملهاجرين بشـكل خاص 

وطالبـي اللجـوء. واذا كانت )تاتشـر( تسـمى سـارقة 
حليـب األطفال، بعـد تقليص السـن القانونـي لاطفال 
الذين يحصلـون على احلليب اجملاني من احلكومة، فأن 
تيريزا، سـتدمر، ما تبقى من مكاسب الرفاهية والضمان 
الـذي حتقـق عبر عشـرات السـنني، ويزيد مـن االعمال 
االسـتفزازية العنصرية ضـد املهاجرين ومنهـا جاليتنا 

العراقية.

نادي كبار السن في كامدن األلفة والصداقة .. والشاي العراقي 
عبد جعفر - لندن

 أشـعر بالوحـدة  والوحشـة كل يـوم، وأنتظر بفـارغ الصبر يوم 
األثنـني  كـي أذهب الـى نـادي كبار السـن في كامـدن والثاثـاء في 
همرسـمث ألجتمـع مـع أخوانـي العراقيـني مـن كبـار السـن . بهذه 
الكلمات يلخص األستاذ واملربي املتقاعد محمود يعقوب سلمان )أبو 
أمنار( ما يعنيه نادي كبار السـن الذي يشـرف عليه املنتدى العراقي 

في بريطانيا له.
و يشـارك معظم كبار السـن العراقيني في لندن شعور )أبو أمنار(  
بالوحـدة بعد ترمل البعض أومن غادر ابنائه البيت، وال يجد نفسـه 
مندمجـا مع اجملتمـع البريطانـي. كل واحـد منهم يهمـه أن يلتقي مع 
عراقيني يشـبهونه فـي الهم، ويحرص على  تذكـر زمنا  جميا مضى 
وتبـادل أطـراف احلديـث واملفارقـات فـي احليـاة، والتمتع بشـرب 

الشاي العراقي )اخملدر(.
ولكن ماذا يعمل الكبار في األيام االخرى؟

البعـض أخبرنا أنه يبقى حبيـس البيت وخصوصا أيام الشـتاء 
الباردة، أو يذهب الى اإلسـواق للتسكع أو لقضاء املراجعات الطبية 
وهي ليسـت قليلة بعد أن ابتلوا بأمراض الشـيخوخة. وأبو )أمنار( 
يفضـل أن يقضـي )األيـام القاتلـة( كما يحلـو أن يسـميها، بالذهاب 

الـى املناطق البعيدة عن لنـدن ليجلس  في مقاهيها وسـماع اللهجة 
االنكليزيـة  األصلية، التـي لم تلوثها اللكنات األخـرى كما هو احلال 
فـي لندن. ونادي كبار السـن في كامدن، كما أخبرنا األسـتاذ صبيح 
مدينف )أبو نـوري( أصبح مكانا جميا لبنـاء صداقات حميمــــية 
بـني العراقيـــــني، ويبادر اجلميـع في توفير األطعمة واملشـروبات 
للحضـور وبشـكل تطوعـي وخصـــوصا فـي املناسـبات واالعياد، 
ويسـاهم احلضور في دفع قسـم من إيجار القاعــة، وبهذا فقد تغلب 
النـادي علـى محاوالت إغاقه بسـبب الضائقـة املالية التـي مير بها 
املنتدى. ويضيف االستاذ أموري عطية )أبوسمير( أن النادي أصبح 
قبلة للباحثني والدارسـني الذين يكتبون عن العراق، ليستمعوا الى 
شـهادات  حية فـي مختلف املواضيع خصوصـا وأن رواد النادي من 
ذوي اخلبـرة واالختصاصـات االجتماعيـة والثقافية والسياسـية. 
واشـار الى أنـه جتري فـي النادي بني فتـرة وأخرى نقاشـات حول 
مختلف القضايا في األدب والشـعر والسـينما وعن املدن االنكليزية 

وغيرها من املواضيع املشوقة.
 ويقتـرح أعضـاء النـادي من أجل تطويـر هذا امللتقى األسـبوعي 

لهم:
االداريـة   هيئتـه  تقـوم  وأن  للنـادي  دعمـه  املنتـدى  *مواصلـة 

بزيارات الى الوقوف على إحتياجاته.
النادي. اليه وأقامة فعاليات في  الى اجملئ  املبدعني  * حث 
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فيصل لعيبي يتألق
بالوجوه العراقية األليفة في ميم 

أقام  مؤخرا الرسام  فيصل لعيبي  معرضا في )غاليري ميم( في دولة االمارات احتوى على أربعني 
عمال من اعماله التي تس��تمد من الواقع العراقي  وجمالية  رس��م وجوه ش��خوصه البس��طاء بطريقته، 
جامع��ًا صورة جلجامش وأبجديات س��ومر وبابل باألحياء الش��عبية البغدادي��ة. وكان املنفى ثيمته، 

ولكنه منفى العراقيني جميعهم حتى في وطنهم. 
يقّدم لعيبي واحة من الوجوه العراقية األليفة، كما لو أنه يفتح لنا كنزه الفني الذي اختزنه س��نوات 
طويلة. ويقول لعيبي »يحاول كثير من الرس��امني العراقيني والعرب التش��ّبه بالرسامني الغربيني، وال 
يفكرون مبش��اريعهم احمللية اخلاصة. أنا رس��ام محلي، بروحية املواضيع التي أطرحها، وهي بسيطة 
كما تراها في اللوحات املعروضة حاليًا مثل بائع البطيخ األحمر، وبائع القماش، وعازف الناي، ومدخن 

النارجيلة، ورواد املقهى. العقدة عندي ليست في املوضوعات بقدر ما هي في اجلماليات«.

اخلطاط بهنام اكزير يواصل معارضه
اق��ام اخلطاط املوصلي معرض��ا ومحاضرة أواخر الع��ام املاضي في املركز الثقاف��ي العراقي في 
لن��دن، وذلك ضمن مش��روعه الفني  في اظهار جمالي��ة اخلط العربي  بأبهى صوره ع��ن طريقة ابراز 
انواع��ه املتعددة.ويذكر ان الفنان قد اقام عدة معارض  ش��خصية  أو مش��تركة منذ وصوله الى لندن 

عام 2003.

 أحزان املرايا ومسراتها
حت��ت هذا العنوان صدر حديثا عن دار املدارك ف��ي األمارات اجملموعة القصصية الثالثة للقاص  والصحفي 
عبد جعفر أحتوت على عدد من القصص القصيرة والقصيرة جدا، تشكل إلتقاطات الكاتب ألوجاع ومسرات 
إبطال��ه في بحثه��م الدائم مل��كان ينزعون في��ه أتعابهم، وه��م يحاولون رؤية احلياة وتلمس��ها ب��كل جمالها 
وقس��وتها بدون أقنعة وس��تائر وكوابيس،  ألنهم يريدون حريتهم كالهواء الذي يتنفس��ون بال مساءلة وأن 

كان ثمنها غاليا. 
الكتاب يتكون من القطع املتوسط من 140 صفحة وكانت لوحة الغالف للفنان أمني شاتي.

متثالت احلداثة في ثقافة العراق
 حتت هذا العنوان، صدر كتاب عن دار اجلمل في بداية هذا العام،  للناقدة الدكتورة فاطمة احملس��ن . ويأتي هذا 
األجناز اس��تكماال ملا بدأته املؤلفة في كتابها األول  ) متثالت النهضة في ثقافة العراق احلديث( في رصدها تاريخ 

العراقي الثقافي والبحث عن معالم حداثته املفترضة، في مقاربة تتوخى املوضوعية وتبتعد عن احلماس.
 موض��وع هذا الكتاب يتناول التطورات الت��ي انتقلت فيها الثقافة العراقية من متثالته��ا عن فكرة )النهضة( الى 
تصوراته��ا عن العالقة مع )احلداثة( العاملية. وهي فترة متحركة ال حتس��ب بعق��ود محددة، ولكن معاملها األوضح 

تبدت في األربعينات واخلمسينات ثم الستينات من القرن املنصرم.

شوكت الربيعي: حياته .. فنه .. أدبه 
صدر في لندن عن دار نشر أوروك كتاب: شوكت الربيعي: حياته .. فنه .. أدبه، وهو الطبعة الثانية لكتاب: »شوكت 
الربيعي .. فضاء ابداعي متوهج« الصادر عن مؤسس��ة املثقف العربي في س��يدني، ودار متوز، دمش��ق سوريا، بعد 

نفاد طبعته االولى، التي وزعت في جميع انحاء العالم عام 2011.
 تقع الطبعة الثانية من الكتاب ب� )390( صفحة من القطع الكبير، مزين ب� )300( لوحة ملونة . ومنحوتات وكرافيك 

وروائع اخلط العربي اإلسالمي . والكتاب دراسة في حياة وفن وأدب شوكت الربيعي.
 والربيعي لم يكن فنانا تشكيليا فقط، وامنا هو ناقد فني متميز، ترك منجزا كبيرا، ارخ خالله ملسيرة الفن، بالعراق 
والوطن العربي، والعالم اجمع، وحتدث خالل منجزه عن رموز الفن التش��كيلي، ومنجزاتهم الفنية. وميكن بس��هولة 

التعرف على اعماله من خالل ما كتبه عن سيرته الفنية واالدبية والثقافية. 

ثالثة كتب لوفاء عبد الرزاق
صدر عن مؤسسة املثقف في سيدني، ودار العارف في بيروت لألديبة وفاء عبد الرزاق ثالثة كتب أدبية، هي:  في 
غي��اب اجل��واب ويتكون الكتاب من 104 صفحة من احلجم املتوس��ط، وقد زينت غالفه األمام��ي األنيق لوحة الفنانة 

التشكيلية ليال صالح ابراهيم. وقد اشتمل الكتاب على 31 نصا قصصيا،  كتبت ما بني عام 2011 و 2012.
 و أغالل أخرى ويقع الكتاب في 80 صفحة من احلجم املتوسط، واشتمل على 60 نصا قصصيا. كتبت ما بني 2010 
و2011. وزينت أيضًا لوحة الفنانة التشكيلية ليال صالح ابراهيم غالفه األمامي اجلميل. ويذكر أن أغالل أخرى هي 
القصص الفائزة باملرتبة األولى جلائزة نازك املالئكة 2013، الصادرة عن االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق.

 وكتاب  وجوه أش��باح وأخيلة ويقع في 104 صفحات من احلجم املتوس��ط، ويش��تمل على 41 نصا، كتبت ما بني 
2008 و 2010 . توزع��ت: وج��وه: 13 نصا، اش��باح: 14 نصا، أخيل��ة: 14 نصا. وقد زينت غالف��ه االمامي األنيق لوحة 

الفنان التشكيلي املغربي محمد سعود.

المثقفون العراقيون 
وامتناع عن العودة*

زهير الدجيلي

مفارقات العراق ال تنتهي !
شـعب يهاجر مـن ابنائه وبناته خمسـة 
مايني نسـمة، في ظـل دكتاتوريـة صدام .. 
»جاء حكـم جديد.. ولـم ترجع منهم نسـبة 
تذكـر .. بل الهجرة مشـرعة، مفتوحة وعدد 

املهاجرين يزداد«.
السـابق،  النظـام  مـن  املهاجريـن  بـني 
مطربـون،  شـعراء،  ادبـاء،  مثقفـون، 
موسـيقيون،  تشـكيليون،  مسـرحيون، 

صحافيون، علماء، نساء ورجال..
لعـل كثيـرا مـن األسـئلة ميكـن اإلجابـة 
عنها بسـهولة إال هذا السـؤال: ملاذا ال يعود 
املثقفـون العراقيون في املنافـي إلى وطنهم 
العـراق؟ الصعوبـة في انـه يحتـاج إجابة 
منصفة مـن اجلميـع.. من املثقفني انفسـهم، 

ومن احلكومة ومن أقرانهم مثقفي الداخل.

الهجرة القسرية والعودة الطوعية

كثيـر مـن املثقفـني ان لـم يكونـوا كلهـم، 
فرضـت عليهم هجرة قسـرية إلـى اخلارج. 
وكانت الهجرة األخيـرة في عهد صدام اكثر 
الهجرات عددا واتساعا، حيث شهدت بلدان 
العالم جميعا اكبر نزوح للمثقفني العراقيني 
ومن مختلف االنتماءات السياسية، بعد ان 
كان النـزوح مقتصـرا علـى فئات سياسـية 
يسارية محددة. لكن الدكتاتورية الشمولية 
دفعت عشـرات آالف من مثقفـي العراق إلى 

هجرة وطنهم...
ال يشترط املثقفون العراقيون في اخلارج 
شـروطا تعجيزية على حكومة العراق على 
عودتهم.يعتبر بعـض املثقفني في املهجر ان 
كل املسـؤولني احلاليني ويصف تصريحات 
بعـض املسـؤولني بانهـا اشـبه باحاديـث 
خرافـة. ويضرب مثا بحديث لوزير الثقافة 
العراقي األسـبق حني قـال »ال نريد للمثقف 
العراقـي املوجـود خـارج العـراق ان يبقى 
ينظر مبنظار خيالي بعيدا عن واقع العراق، 
بحيث يطالب بأشـياء ال نسـتطيع توفيرها 
لـه. لذلك انـا اقول وأكـرر فـي كل احاديثي 
باننا مطالبون بتقـدمي هامش من التضحية 

معارضة لهذا االستخفاف. 
وال نعيـش فـي جنـات، كما يقـول بعض 
مثقفي اخلارج، لكننا ال نريد العيش في وطن 
كاجلحيم أو نصبح ديكورًا حلكومات آخر ما 

تفكر به وتتذكره هو املثقف واألديب..
وبالتأكيـد لـم تكـن بلـدان املنافـي هـي 
جنات بالنسـبة للمثقفني املغتربني ولم تكن 
محطـات راحة واسـتقرار بالنسـبة لهم كما 
يحسـدهم علـى ذلـك مثقفـو الداخـل، فتلك 
املنافـي جلبـت للمثقف فـي اخلـارج الكثير 
مـن اآلالم النفسـية واالنقطـاع عـن محيطه 
وبيئته التي كان يسـتمد منها مـداد إنتاجه 
وأدى عـدم االندمـاج مبحيـط الغربـة لدى 
الكثير منهم إلى إحباطات نفسـية ومشـاكل 
أسـرية واجتماعيـة لـه، ونـادرًا مـا يحدث 
مبدعـا عراقيـا فـي أي مجـال حافـظ علـى 
عائلته وزوجته دون طـاق، وكان البعض 
منهم صبورا على الضائقة املالية واملعيشية 
لقـاء احلريـة التي وجدهـا فـي الغربة لكن 
احلنـني للوطـن ظـل متأججـا فـي نفـوس 
الكثيـر منهـم، وهـو حنـني محكـوم بوضع 

الباد ومدى استقرارها....

بالعنوان نفسه املقال  * إعداد عن 
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اإلنتخابات البرملانية البريطانية... دعوة أن تدلي بصوتك لألفضل
يقال أن السياس��يني الس��يئني ينتخب��ون من قبل 
الن��اس الطيب��ني الذي��ن ال يصوت��ون، ف��إذا كنت ال 
تصوت فأنك تس��تغني عن صوتك وجتعل اآلخرين 
يقررون مصي��رك. االنتخابات العام��ة 2015 فرصة 
عظيم��ة بالنس��بة لن��ا لتنظي��م أنفس��نا. لي��س فقط 
التس��جيل ولكنه��ا إليص��ال أصواتن��ا ع��ن طري��ق 
تطوير وتنمية ق��ادة وصناع التغيي��ر الذين يعملون 
معا لصالح معاجلة القضاي��ا التي تؤثر على حياتنا 

ومجتمعاتنا على املستوى احمللي والوطني.
أي مواط��ن يحمل اجلنس��ية البريطاني��ة ومولود 
قب��ل أي��ار )ماي��و( 1997، أو م��ن مواطن��ي بل��دان 
الكومنولث أو جمهورية ايرلن��دا املقيمني في اململكة 
املتحدة، يحق له التسجيل للتصويت في اإلنتخابات 

العام��ة ف��ي اَيار)ماي��و( 2015. وال ميك��ن ملواطن��ي 
االحتاد األوروبي التصوي��ت في االنتخابات العامة 
م��ا لم يكن ق��د حص��ل عل��ى اجلنس��ية البريطانية، 
ولكن ميكنه��م التصويت في االنتخابات احمللية، مبا 
في ذل��ك التصويت لعمدة لندن الع��ام املقبل! ميكنك 

التسجيل عبر اإلنترنت بإتباع الرابط التالي:
http://www.votebooster.org/register/ 
theforum
أو حتمي��ل النم��وذج ف��ي اللغ��ة اخلاص��ة بك عن 

طريق نسخ هذا الرابط: 
http://www.electoralcommission.org.
uk/i-am-a/electoral-administrator/
running-electoral-registration/public-

engagement-resources.
أو االتص��ال مبكتب التس��جيل في اجمللس احمللي 
)البلدية( اخلاص بك، وطلب إس��تمارة التس��جيل.  
ولك��ي تتأكد من وجود إس��مك في س��جل املقترعني 

اتبع هذا الرابط:
http://www.aboutmyvote.co.uk/ 
am_i_already_registered_to_vot.aspx
ال تتأخر! املوعد النهائي للتسجيل في االنتخابات 
العامة هو 20 نيس��ان/أبريل2015.  املنتدى هو جهة 
محاي��دة، والنقت��رح أن تصوت ملن، ألن��ه هو قرارك. 
نح��ن نري��د فق��ط للتأكد م��ن أن��ك تس��تخدم قوتك 
التصويتي��ة ملصلحت��ك وملصلحة اجلالي��ة واجملتمع 

الذي أنت جزء منه.

شروط اللغة اإلنكليزية للحصول على الجنسية أو اإلقامة الدائمة
قد حتتاج إلى إثبات معرفتك للغة اإلنكليزية إذا جتاوز 
عمـرك الـ 18 سـنة للتقدم بطلب احلصول على اجلنسـية 
البريطانيـة أو اإلقامـة الدائمة فـي اململكة املتحـدة إال إذا 

كنت معفى.
ميكنك إثبات ذلك من خال وجود إما:

 C1 أو B2 أو B1 مؤهل اللغة اإلنكليزية في مستوى •
 C2 أو

• شهادة جامعية أو بحث مت باللغة اإلنكليزية.

مؤهالت اللغة اإلنكليزية المعتمدة

إحدى شـهادات اللغة اإلنكليزية مستوى B1  أو B2 أو 
التالية:  C2 أو  C1

 • شهادة ESOL Entry 3  أو أعلى )على سبيل املثال 
املستوى 1 أو 2( صادرة من اململكة املتحدة.

التـي   6 أو   5 أو   4 مسـتويات   ESOL ش�هادة   •  
متنحهـا هيئة املؤهات االسـكتلندية )SQA( صادرة في 

اسكتلندا.
ميكنـك اإلطـاع علـى الئحـة الشـهادات واالختبارات 
واملؤهات املعترف بها من قبل وزارة الداخلية البريطانية 

على الرابط

 https://www.gov.uk/government/
publications/guidance-on-applying-
for-uk-visa-approved-english-
 language-tests .

بعض املؤهـات علـى الئحـة وزارة الداخــلية تنتهي 
بعد سـنتني ولكن تعتبر نافــــذة إذا الطلب للحصـــول 
علـى اجلنسـية البريطانـــية حتـى إذا انتهـت صاحية 

ذلك.
أمــا إذا كان الطلـب للحصـول علـى اإلقامـة الدائمـة، 
فيمكن قبـول املؤهل املنتهي الصاحيـة إذا كان واحدًا من 

املدرج أدناه:
 • قبل�ت م�ن قب�ل وزارة الداخلي�ة في معامل�ة هجرة 

أخرى، مثل الفيزا أو سمة الدخول.
.Ofqual صادر في اململكة املتحدة وعلى سجل • 

سـتحتاج إلى شـهادة تأكيد املؤهل أو إمكانية التحقق 
مـن أن النتائج اخلاصة بـك على االنترنـت ميكن اإلطاع 
عليهـا مـن قبـل إدارة التأشـيرات والهجـرة فـي اململكـة 

.)UKVI( املتحدة

شهادة جامعية أو بحث درس باللغة اإلنكليزية

ستحتاج إلى إثبات شهادتك:
 • درست أو بحث باللغة اإلنكليزية.

 • مت معادلة الشهادة من قبل  UK NARIC، بدرجة 
اململكـة  الدكتـوراه فـي  أو  املاجسـتير  أو  البكالوريـوس 

املتحدة
سـتحتاج الى النسخة األصلية لشـهادتك وواحدة من 

الوثائق املدرجة أدناه:
Point- النق�اط  حاس�بة  م�ن  مطبوع�ة  نس�خة   •  
based calculator(( تؤكد مستوى شهادتك ومستوى 

اللغة اإلنكليزية.
NARIC مـن اململكـة   • رس�الة أصلي�ة أو ش�هادة 
املتحـدة تؤكـد مسـتوى شـهادتك، باإلضافة إلـى خطاب 
رسمي من جامعتك يكون اسمك ومستوى/ درجة الشهادة 

مثبت فيها و يؤكد التدريس باللغة اإلنكليزية.
 • نس�خة رس�مية وأصلي�ة خلط�اب أو ش�هادة تؤكد 
صدورهـا من جامعـة في بلد اللغة الرسـمية أو الشـائعة 

فيها هي اللغة اإلنكليزية )عدا كندا(.
إذا كنـت قـد فقـدت الشـهادة اخلاصـة بـك أو كنت في 
انتظـار التخـرج للحصول عليهـا، فعليك دليـل حصولك 

على شهادتك. وميكن أن يكون هذا إما:
 • رس�الة رس�مية وأصلي�ة )لي�س إستنس�اخ( مثبت 
عليهـا اسـمك واسـم املؤسسـة والشـهادة وتؤكـد منحك 

الشهادة.
 • رس�الة أصلي�ة ورس�مية م�ن جامعت�ك تؤك�د ع�دم 

إمكانية إعادة إصدار الشهادة أو متى سيتم صدورها.
ويجب أن تتضمن الرسالة:

 • اسمك      
 • شهادتك

 • التاريخ الذي مت أو سيتم منح الشهادة
اإلستثناءات: 

أنـت ال حتتـاج إلى إثبـات معرفتك للغـة اإلنكليزية إذا 
كنت:

 • 65 سنة أو أكثر.
 • تعان�ي ولفت�رة طويلة من إعاقة جس�دية أو عقلية، 
وسـتحتاج إلـى رسـالة طبيـب تؤكـد احلالـة البدنية أو 

العقلية. 

التجنس

لن حتتـاج إلثبات معرفتك اإلنكليزيـة إذا كنت مواطنا 
من إحدى البلدان التالية:

 
• أنتيغوا وبربودا

• أستراليا
• جزر البهاما

• بربادوس
• بليز
• كندا

• دومينيكا
• غرينادا

• غيانا

•جامايكا
• نيوزيلندا

• جمهورية ايرلندا )للحصول على اجلنسية فقط(
• سانت كيتس ونيفيس

• سانت لوسيا
• سانت فنسنت وجزر غرينادين

• ترينيداد وتوباغو
• الواليات املتحدة األمريكية

طلب اإلقامة الدائمة:

ال حتتاج إلثبات معرفـــتك للغــة اإلنكليزية إذا كنت:
 • ضحي�ة العن�ف األس�ري للمت�زوج/ة م�ن مواط�ن 
بريطاني أو أي شـخص مسـتقر )إقامة دائمـة( في اململكة 

املتحدة.
 • الش�ريك أو ال�زوج/ة مواط�ن بريطاني أو ش�خص 

مستقر )إقامة دائمة( في اململكة املتحدة قد مات.
 •  تعتم�د على أق�ارب بالغني أعمارهم م�ا بني 18 و 64 
سـنة متواجدين ويتمتعون باإلقامة الدائمة في بريطانيا 
أو منحوا اللجوء السياسي )مبوجبب معاهدة جنيف( أو 

منحوا احلماية اإلنسانية.
 • الجئ يعي���ش في اململكة املتح��دة ملدة 5 سنوات.

 • ش�خص يعيش ف�ي اململك�ة املتحدة ملدة 6 سـنوات 
.)Discretionary Leave( بإقامة تقديرية

 • ش�خص يعيش ف�ي اململك�ة املتحدة ملدة 3 سـنوات 
 Humanitarian( اإلنسـانية  احلمايـة  بإقامـة 

.)Protection
املتح�دة  اململك�ة  ف�ي  بالبق�اء  إذن  لدي�ه  ش�خص   •  

كشخص متقاعد من ويعيش على نفقته اخلاصة.
 • مواط�ن من بل�دان الكومنولث مس�رح  م�ن القوات 

البريطانية.
العالي�ة  الكفاءات/امله�ارات  ذوي  م�ن  مهاج�ر   •  
وفقـا ألحـكام برنامـج املهاجريـن ذوي املهـارات العاليـة 

.)HSMP(
 • ش�خص في ظ�روف اس�تثنائية، على س�بيل املثال 

يتيم أو أرملة أو معيل لبالغ.
اذا كنـت بحاجـة الـى مزيـد مـن الوقت إلثبـات معرفة  
اللغـة اإلنكليزية، فيمكـن متديد اإلذن بالبقـاء في اململكة 
املتحـدة حتى تتمكن مـن إثبات معرفتك اللغـة اإلنكليزية 
إذا كنت فعـًا متواجدًا في اململكة املتحدة. وعليك التحقق 

من تعليمات متديد اإلقامة.

التحقق من اإلقامة
على املستأجرين خرق

حلقوق االنسان في بريطانيا
ب��دأ ف��ي كان��ون األول )ديس��مبر( املاض��ي، تطبيق 
إج��راء التحق��ق من حق اإلقام��ة في بريطاني��ا  من قبل 
أصحاب الدور املس��تأجرة في مدينة برمنكهام وبلدات 
)وولفارهامت��ون و دادل��ي و س��اندويل و وولس��ل ( 
القريب��ة منها، كإجراء تبنت��ه وزارة الداخلية البريطانية 
ضم��ن تعديالتها عل��ى قانون الهج��رة 2014. ومبوجب 
هذا االج��راء،  فأنه عل��ى املالكني للعقارات املس��تأجرة 
التأكد م��ن أن املس��تأجرين احملتملني مقيم��ون بصورة 
رس��مية في اململكة املتحدة ولهم » احلق في اإلس��تئجار 
»، ويش��مل ه��ذا اإلج��راء العق��ود اجلديدة فق��ط ومن 
تاري��خ تنفيذ اإلجراء . وق��د اثار هذا  التوج��ه جداًل، ما 
زال دائ��رًا ب��ني أصحاب ال��دور املس��تأجرة واملنظمات 
الطوعية وجمعيات الس��كن، حول مخاوف   األستمرار 

في تطبيقه  وتتلخص:
• أن يخل��ق متيي��زا غي��ر قانوني  يرقى ال��ى التمييز 
العنص��ري، خاص��ة و أن إج��راءات التحق��ق ممكن أن 
تكون معقدة، ويضطر معها املالكون الى إختيار »اخليار 

اآلمن«.
• دف��ع بعض مجموعات من املهاجرين الى اإلختفاء 
ويعرضه��م ملزيد من س��وء املعاملة واس��تغاللية بعض 

املالكني.
• من احملتمل أن تؤدي إلى التأخير وتكاليف إضافية 

يتحمل اعبائها كل من املالك  واملستأجر .
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مستوى عالي من املهنية و اخلبرة
 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 العراقيني 

شركة ديكارت مرخصة ومعتمدة من قبل هيئة تنظيم احملامني البريطانية
 Solicitors Regulation Authority 

) رقم الرخصة - 571256(

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
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• تصليح كافة أنواع الكومبيوتر • ترقية اجلهاز وحتسني األداء

 • إعداد وتركيب االنترنت
• إستعادة البيانات • إزالة الفيروسات والبرامج املضرة 

فحص مجاني في ورشة العمل واألجر األدنى للزيارات املنزلية £40 
Tel: 020 7249 1400
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Our Work with Elderly People
 Having delivered a free, impartial
 and highly regarded information
 and advice service to our community
 since 1987, from 1998 we made
 repeated efforts to build the scale of
 our service by forging relationships
 with our elderly users and concern
organisations.

  In 1999 these efforts resulted in
 the launch of first elderly project to
 provide advice and offer tailor made
 activities to help elderly users of our
 charity. Our key funders in developing
  such project were different bakers,
 including the current work with the
City Bridge Trust.

 Our work has changed since then,
 but we still work hard to provide
 lonely or isolated older people with
 opportunities to socialise, meet new
 companions, and build long lasting
 and mutually beneficial friendships
 with each other. We are committed
 to increasing the independence and
 confidence of older people to make
 positive changes in their own lives.

 Many of our elderly service users
 have limited support systems. Lack of
 transportation and limited mobility
 make even the simplest of tasks –
 visiting friends, picking up groceries,
 and basic home maintenance – a
 hurdle to overcome. Poverty and
 illness only compound the challenges
even greater.

 These roles can range from
 helping out at lunch clubs to slightly
 more challenging work in health
 areas. We engage volunteers with
 elderly people, with training and
 supervision. We offer volunteering
 opportunities, which gives them the
 chance to volunteer in a number of
 roles with our charity users, ranging
 from becoming a befriender to help
out with elderly.

 So whatever your reasons for
 getting involved, there are plenty
 of opportunities to offer a friendly
 ear and some company to elderly
 people in our community. We aim
 to maintain and improve the quality

 of life and to help them to remain
 independent and active within the
community.

 This will enable older people to
 exchange points of view about their
 concerns, and by gaining information
 about services, discussing these
 services, consulting older people
 locally and raising issues and
 concerns with relevant professional
 bodies. The current work was
 developed with the City Bridge
 Trust, under  'Older Londoners
 programme', to benefit users of over
 75 years, to become less isolated
 and  have healthier  lifestyle. The
 project lifetime is three years, it will
 empower the elderly members of the
 community to improve their lifestyle
and become more independent.

 At Iraqi association, we have a list
 of more than 200 elderly people of 75
 years and over.  Iraqi Association is
 a non sectarian service provider, we
 welcome and help people from all
  walks of life.

 Iraq War 12th
Anniversary

 As you may have noticed—or rather, not noticed—few
 in the media paid any attention to the 12th anniversary of
 the Iraq War. But on 10th anniversary there was a good deal
 of coverage, which we may not expect for any year that
doesn't end in zero! But still, no coverage or probing or re-
 capping at all this year? Why, thousands of lives were lost
 just simply statistics? Plus million of refugees and internally
displaced.

 The war which had, a few serious consequences and must
 be remembered every year. The absence of this seems odd,
 and revealing, since the region is  destabilized and that the
 wave of terror nihilists are murdering and raping women and
children. With continuing ugly sectarian hate killings.
 
 Beside this, hundreds of thousands of Iraqis have lost
 their lives. Although the Iraqi despot was toppled, but the
 Iraqi political elite nurtured a culture of nepotism with its
 sectarian aim, which has produced widespread corruption,
 oil revenue robbing and human rights abuses. In March
2003, a US-led ‘Coalition of the Willing’ launched a pre-
 emptive intervention against Iraq. Their ambitious project
 was to turn Iraq into a liberal democracy, underpinned by
 free-market capitalism, its citizens free to live in peace and
 prosperity. However, the Iraq war did not go to plan and the
 coalition were forced to withdraw all combat troops at the
 end of 2011, having failed to deliver on their promise of a
democratic, peaceful and prosperous Iraq.

 Instead, the country has produced 2.5 million refugees
 and over 2 million internally displaced people. Soon after
 the invasion, the bloody sectarian killings have started
 between Shia and Sunni, now the country is almost run by
 its neighbours, mainly Iran.
 Iran has advanced its influence in the region since the
 overthrow of its arch-enemy Saddam Hussein, and is now
 the most influential foreign power in Iraq. The mistakes and

 blunders of the coalition was unimaginable, mainly confined
 to the lack of post war strategic planning, as well as that,
 the refusal of Iraqi political elite to resolve their differences
peacefully in a democratic process.
 
 Today, the Iraqi people faces perhaps its greatest challenge
 in the wake of the devastating evil terror of the Islamic State
of Iraq and Syria (ISIS).

 The Launch of Iraqi
 National Campaign
 to Support
Displaced People

 On February 21st this
 year, Iraqi civil activists and
 civil society organisations,
 launched the Iraqi National
 Campaign to support the
 recent displaced people, which
 aims to address the problems
 faced by the families in
Baghdad and other provinces. 

 They pointed out in a
 press conference, which was held in Baghdad, that
 the campaign will include events and solidarity
 demonstrations to demand relief and rescue of
 thousands of displaced families, where the disease
 and lack of sanitations in the camps threatens the
lives of many people, particularly children and sick.
 
 The campaign appeal, signed by parliamentarians,
 politicians, and activists, from different political
 groups and directions, calling upon all Iraqis,
 inside and outside the country, to support and
 promote activities and events of solidarity, aimed
 at alleviating the suffering of the displaced, and to
 provide immediate assistance, as well as that, to
 demand an end to the Iraqi authorities slow formal
 red tape procedures of resettlement. In addition
 to that, to address the restoration of the rights of
 displaced people, and to expose the corrupt officials
 who are playing with their plights, and to hold them
accountable.
 
 As for the Iraqi Association, our charity has
 provided support towards a mobile health clinic
 with support from volunteer local health workers. In
 Baghdad, our volunteer doctor, Muzahim Mubarak,
 said, "Displaced families are in dire need of urgent
 medical treatment and must be a priority at the
 moment."  For more information and how to help,
please contact Jabbar on 020 7023 2650.
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 We Condemn the Smuggling and
 Destruction of Iraqi Heritage

 ISIS terrorists  have engaged in so-called
 “cultural cleansing” across Iraq and
 other territories occupied by the group,
 including the destruction of religious
 heritage belonging to Muslim, Christian
 and Jewish sects alike. At the same
 time, they also participate in the illicit
 traffic of artefacts in order to help fund
 their evil terrorist acts. The land of Iraq
 gave rise to some the oldest societies we
 know: the Sumerians, the Akkadians,
 the Babylonians, the Assyrians, and the
 Parthians, and many others. Traces of all
 of these peoples remain in archaeological
 sites of the utmost significance. And now
 they’re being destroyed by terrorists.

 In a statement released by the UN Security
 Council, it says that ISIS “must be
 defeated” and the “intolerance, violence
 and hatred it espouses must be stamped
 out,” adding that the “continued acts of
 barbarism perpetrated by ISIS do not
 intimidate them, but rather stiffen their
 resolve.” In their statement, the Security
 Council similarly condemned the looting
 and smuggling of cultural heritage items
 from archaeological sites, museums, and

 libraries, warning that the illicit trafficking
 of such valuable materials was being used
 to support and finance groups likes ISIS
and Al-Qaida.
 
 Large statues from the UNESCO world
 Heritage site of Hatra, in Mosul, as well as
 unique artefacts from the archaeological
 sites of the governorate of Nineveh have
 been destroyed or defaced in the Mosul
 Museum, among many other pieces. The
 systematic destruction of iconic components
 of Iraq's rich and diverse heritage that we
 have been witnessing over the past months
 is a reminder that their sadistic terrorists
 evil acts are not only destroying local
  history but the world. We believe that the
 destruction  of cultural heritage is a war
 crime according to the Rome statute of the
International Criminal Court.
 
 In Mosul museum, the latest video shows
 that ISIS terrorists smashes the statues
 with hammers and push them to the
 ground, watching them break into tiny
 fragments. The footage also shows a man
 dressed in black at a nearby archaeological
 site, inside Mosul, drilling through and

 destroying a winged bull, an Assyrian
 protective deity, that dates back to the 7th
century BC.

 
 ISIS terrorists took control of Mosul last
 summer in a lightning advance that led
 to the eviction of thousands of Christians
 and other minorities from their ancestral
 homelands in the Nineveh plains, amid
 reports of forced conversions. It is the latest
 assault in a campaign against coexistence
 in Iraq, which has seen the displacement of
 many of its Chaldean Christians, who have
 lived there with many ethnic minorities
 since the religion’s dawn. ISIS terrorists
 also starved and enslaved members of the
 Yazidi Kurd minority in Iraq.
 The artifacts most vulnerable to theft
 are those that are the most commercially
 desirable. In Iraq, looters target cylinder
 seals and tablets with cuneiform writing
 because collectors value them. These stolen
 artifacts typically end up in New York,
 London, or Geneva through a developed
 network of illicit trade. The market for
 antiquities is huge, and in recent years the
 financial value of ancient Mesopotamian
 artifacts has increased dramatically. The
 largest share of these illicit profits goes to
 art dealers. A looter in Iraq receives very
little.

 
  Donny George, the Former Director of
 Iraqi National Museum says that “The
 looters have had time to organize their
 trade network and build up international
 clientele. They are powerful and armed.” 

 The  international community must act to
 prevent the destruction and looting of the
 artefacts. The loss is the loss of the entire
 world.

 In the run-up to the UK general election on 7 May 2015, we’re
 calling on our community members to exercise their rights
 and vote. The General Election is rapidly approaching, we
 encourage all members to participate in the process, it helps
 you navigate the political process before, during, and after
 Election Day. The campaign does not advocate for certain
 candidates or political parties, but instead seeks to increase
 political awareness and build a community of educated and
 involved individuals. We are fortunate to live in a country
 where we have the right to vote, and by voting have a say in
 how our government is run. We encourage you to get vote and
 get others to join you in May 2015 UK Parliamentary General
 Election. Thousands of our community members of young
 and elderly are registered voters, particularly in the greater
 London area, Kingston Upon Thames, Surrey, Yorkshire,
 South Wales and Scotland. Your vote matters, make sure you
are in.

 A Snapshot
 of Our
Recent Data

 During the last three months, starting
 1st December 2014 to end of February
 2015, our charity assisted 349 clients,
 using one-to-one services. This
 figure represents 35٪ female and 65٪
 male clients. The highest borough is
 Hammersmith and Fulham users,
 which represents 22٪ of the total
 Greater London clients. The second
 highest is the London borough of
 Ealing of 8٪, and the outer London is
 7٪. The breakdown of age range is also
 indicated that the highest is between
 35-60 age range, which correlates to
 47٪ of total service users for December,
 January and February. For category
 of enquiries using telephone calls, our
 charity has dealt with the total of 519
  enquiries.

 Let Your Voice Be
Heard, Vote


