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تنويه
سيكون هذا العدد آخر عدد

ورقي وستتحول »المنتدى« إلى 
صحيفة الكترونية الرجاء لمن 

يرغب في الحصول عليها
ارسال ايميله لنا من اجل التواصل

مؤتمر »المنتدى« الـ29
يعقد المنتدى العراقي مؤتمره 

29 في 18 حزيران2017
وستوزع وثائق المؤتمر للمناقشة 

على األعضاء الحقا

شذى بيسراني تشارك في الماراثون
ص 3

فعاليات متميزة للمنتدى 
ص 6

المحكمة العليا تؤيد متطلبات

الحد األدنى للدخل            ص 5

شريط رسائل من بغداد
ص 9

كلما يقدم اإلرهابيون على إفعالهم الشنيعة في البلدان 
األوروبية، يقــدم املتطرفون اليمينيون مــن جانبهم على 
وحتميلهم  والالجئني،  الوافديــن  ضد  عنصرية  إعتداءات 
ذنــب أفعال أولئــك اجملرمــني. وتبدأ الصحافــة الصفراء 
باحلديث عن )خروقات( الوافدين لهذا القانون أو ذاك من 

أجل تهيئة األجواء ضدهم.
 نحن نعرف أن البلــدان األوروبية، قد دعمت الالجئني 
والوافدين بشــكل عام من شــرقنا األوســط والعراقيني 
خصوصا، وأبعدتهم مــن اخلوف واحلاجة فــي بلدانهم. 
وباملقابــل إندمــج الوافدون بهــذا القــدر أو ذاك في هذه 
اجملتمعات، وســاهموا في كل نواحي احليــاة االجتماعية 
واالقتصاديــة والثقافية، وقــد برزت أســماء المعة منهم 
في مجــال الطب واملعمــار والثقافة واإلقتصــاد والتعليم 

واإلكتشــافات والعمــل السياســي واملهنــي وغيرها من 
اجملاالت.  إن التناقض بني الثقافتني قد تشكل عائقا، ولكنها 
لم متنــع التقارب وإحترام القوانني والقيم اإلنســانية في 

بلدان اللجوء.
 فإذا قام إفراد في اإلســاءة لهذه القيم واإلعتداءات ضد 
إنسانها املسالم والبريء، فأنهم يعتدون على كل الوافدين 
جميعا، ويعطــون ذريعة لعصابات اليمني املتطرف في قتل 
أو ضرب هذا أو ذاك من الوافدين الذين ال ذنب لهم ســوى 

أنهم يحملون بشرة غامقة.
إن إعمــال قــوى التطــرف مدانــة ومرفوضــة من كال 
اجلانبــني،  ألنها اعمال مشــينة ال يقرها دين أو شــرع أو 
عرف إجتماعــي، ولهذا نطالب كممثلــي للجالية العراقية 
بقوة في حماية اجلميع من كل تطرف، وفي الوقت نفســه 

ندعو للتعايــش والتســامح وإحترام القوانــني املرعية، 
لقطــع الطريق ضد مــن يتجار مبســتقبل وعيش اجلالية 
ويبث الرعــب والكراهية ويؤجج كل من شــأنه في زيادة 
بروز  مع  خصوصا  العنصرية  واإلعتداءات  االســتفزازات 
اليمني املتطرف وزيادة نشــاطه العدواني سواء في اململكة 
املتحدة وغيرها من بلــدان اللجوء.  واجلديــر بالذكر ان 
املنتــدى العراقــي أصدر بيانــا دان جرمية قتــل األبرياء 
اإلرهابية في منطقة ويستمنســتر في مركــز لندن يوم 22 
آذار2017 معبرا عن غضب وفزع اجلالية لهذا العمل الشنيع 

في الهجوم على قلعة الدميقراطية ملدينتنا لندن.
وفي الوقت نفســه دعا الى احلكمــة والهدوء والتكاتف 
مع أبناء لندن ودعم كل اجلهود ملواجهة هذه اخملاطر ومنع 

وقوع إعتداءات أخرى.

ال للكراهية نعم للتسامح

يعد اعالن رئيسة وزراء بريطانيا ) تيريزا 
ماي( أواخر شهر مارس )اذار( املنصرم، بدأت 
اإلجــراءات للخروج من االحتــاد األوروبي، 
نهاية بقاء بالدها بعد عقود في العمل مع هذه 
اجلمعية التي تضم 28 دولة أوروبية واخرهم 

كانت كرواتيا.
االحتــاد تأســس بنــاء علــى معاهــدة 
العديد  املوقعة عام 1992، ولكن  ماســترخت 
مــن أفــكار االحتــاد كانــت موجــودة منذ 
خمســينيات القرن املاضي. مــن أهم مبادئ 
االحتــاد األوروبــي نقل صالحيــات الدول 
األوروبية.  الدولية  املؤسســات  إلى  القومية 
لكن تظل هــذه املؤسســات محكومة مبقدار 
الصالحيات املمنوحــة من كل دولة على حدة 
لذا ال ميكن اعتبار هذا االحتاد على أنه احتاد 
فيدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد 
من نوعه في العالم، والذي شكل سوق موحد 
ذي عملة واحــدة هي اليورو والذي تبنته 19 
دولة من اصل 28، كما انه له سياســة زراعية 
مشتركة وسياســة صيد بحري موحدة، وقد 
نال االحتاد جائزة نوبل للسالم ملساهمته في 

تعزيز السالم واملصاحلة والدميقراطية.
االحتاد  مــن  البريطانيني  خــروج  دوافع 

كثيــرة وان كانــت النســبة 52٪ لصالــح 
اخلروج مــن اإلحتــاد. ويلخصهــا عدد من 
احملللني بسبب الهجرة واإلقتصاد، فبريطانيا 
تريد التخلص مــن عبأ املهاجرين والالجئني، 
وقد تزامن ذلك مع صعود اليمني الشــعبوي 
في بريطانيا وعموم القــارة األوروبية الذي 

يطالب بإلغاء حق اللجوء.
وتشــير آخــر اإلحصائيات إلــى أن عدد 
املهاجرين في بريطانيا يقّدر بـ863 ألف مهاجر 
أوروبي، وهو ما يشــكل عبئًا بقيمة تتجاوز 
 4.131( إســترليني  جنيــه  مليــارات   3.67
مليارات دوالر( ســنويًا، بحســب » مدرسة 
لندن االقتصاديــة - LSE ». وكما ان هنالك 
أصوات ترى فــي اخلروج  يحول دون دخول 
االرهابني الى بريطانيا عبــر أوروبا. كما انه 
سيخلص الدولة من أعباء استقبال املهاجرين 
وتوفيــر املبالــغ املرصودة لهم فــي خدمات 
البريطانيون  ويأمــل  والتعليــم.   الصحــة 
املؤيدون للخروج في إقامة عالقة مع االحتاد 
األوروبــي دون اخلضــوع لقوانــني االحتاد 
وكذلك العمــل في إقامة عالقــات جتارية مع 
أمريكا والهند والصني، و إقامة منطقة جتارة 
حــرة،  وان اخلروج ســيمكنهم من التصرف 

مؤسسات  في  مواقع  على  واحلصول  بحرية، 
انضمامها  بســبب  خســرتها  كانت  عامليــة، 

لالحتاد األوروبي كمنظمة التجارة العاملية.
 ومهمــا كانــت توقعــات بريطانيــا في 
خروجهــا مــن املعطــف األوروبي، ســواء 
املعلنــة واملســتترة، فأن اليمني الشــعبوي 
)الدمياغوجي( يحاول ان يتبنى الشــعارات 
التي تدغدغ العواطف ويدعو الى هدم االحتاد 
األوروبي، بحجة الرجوع الى الدولة القومية 

واحلد من استقبال املهاجرين.

الدوليــة ان  وتــرى منظمــة الشــفافية 
احلــركات الشــعبوية فــي امريــكا أوروبا 
ســتعرقل اجلهود املبذولة مــن اجل مكافحة 
الفســاد النها دأبت على اجلمــع بني )النخب 
الفاســدة( وتهميش الطبقــات الفقيرة. واذا 
كان الفســاد فــي النظام العاملــي والتفاوت 
االجتماعــي يعززان بعضهمــا ويؤديان الى 
االســتياء الشــعبي ولكن )الشــعبوية هي 
العالج اخلاطئ( فقادة الشعبوية ميليون الى 

االستبداد.

بريطانيا تنهي زواجها الكاثوليكي مع االتحاد األوروبي

القنصلية العراقية...
دوالر أم جنيه؟!

في  العراقية  القنصليــة  تقــدم 
لندن خدمات جليلة ألبناء اجلالية 
زخم  رغم  معامالتهــم  إجنــاز  في 
املعامــالت. ولكــن الشــْي امللفت 
مطالبة  هــو  لإلســتغراب  واملثير 
املراجعني بتسديد رسوم املعامالت 
بالــدوالر األمريكي، وهو إجراء لم 

يكن العمل به جاريًا سابقًا.
لــذا نطالــب بإعــادة النظــر 
الرسوم  تسديد  ومعاودة  بالقرار، 
اإلسترليني(  )اجلنيه  البلد  بعملة 
إضافة  بدون  بالدوالر،  يعادله  مبا 

متاعب أخرى للمراجعني.

اختبار اللغة اإلنكليزية 
لتمديد اإلقامة

أعلنــت وزارة الداخليــة  البريطانيــة 
 ،2017 أيار/مايــو   1 مــن  اعتبــارا  أنــه 
سيحتاج املقيمـــــــون من خارج املنطقة 
االقتصاديــة األوروبيــة EU امللتحقــن 
اجلنســية  البريطــــانيي  بأزواجــــــهم 
إلى اجتياز اختــــــبار اللغة اإلنكليـــزية 
فــي  واالســتماع  التحــدث  فــي   SELT
املستوى A2، بعد قضاء عامن ونصف 
العــام فــي اململكــة املتحــدة مــن أجــل 
للتأهل للحصول على متديد اإلقامة في 

بريطانيا.

كلمة املنتدى

غروب
شمسني عراقيني

 فقــدت اجلالية العراقيــة في لندن 
مؤخــرا إســمن مهمــن مــن أبنائها 
املشــهود لهما فــي العطــاء واالبداع 
علــى عقود مــن الزمن وهمــا الفنانة 
ناهدة الرماح والدكتور غامن حمدون. 
وعزاء جاليتنــا الوحيد بفقدانهما 
املفجــع، أنهمــا يظالن رمــزان للتألق 
احلمــاس  وبــث  املصاعــب  رغــم 
والتواصــل مع الوطــن. الذكر الطيب 

لكما دائما يا أبا ثابت ويا أم هند 



 Al-Muntada - Issue No. 120 May 2017

2العدد 120  أيار )مايو( 2017 أخـبـار الجــــالـــية

تهاني:
○ أرق التهاني لعائلة أبو ســمير بزواج إبنتهم ســارة من الشــاب )أوندي( 

وبالرفاه والبنن.
○ تهاني للشابـــــن مروان كريـــم احليــــدر وأليس مبناسبة خطوبتهما.

متنيات بالشفاء:
○ متنيات بالصحة والشــفاء للدكتور نعيم الشذر بعد اجراء عملية جراحية 

له.
○ متنياتنا بالشفاء للسيدة لوزة طارش )ام نادية( اثر الوعكة الصحية التي 

مرت بها ودخولها املستشفى.
○ متنياتنا بالشفاء للشابة ليلى عبد جعفر اثر عملية جراحية.

○ متنياتنا بالشفاء للطفل زين عبد الرحمن مفنت اثر عملية جراحية له.
○ متنياتنا بالشفاء والصحة الدائمة لعزيزتنا السيدة بشرى برتو لدخولها 

املستشفى وإجراء عملية جراحية.
○ متنيات بالشفاء لوالدة السيد منير السعدي ابو نسرين الراقدة في إحدى 

مستشفى عمان في االردن.
○ متنياتنا بالشــفاء والتعافي للعزيزة السيدة بشرى برتو العضو السابق 

في الهيئة اإلدارية واجمللس اإلستشاري للمنتدى العراقي.

تعازي:
• تعازينــا بوفاة الشــخصية االجتماعية، الطبيب العراقــي الدكتور عصام 
القرينــي صبــاح يــوم 12 شــباط 2017، وللفقيــد الذكــر الطيــب ولعائلتــه 

وأصدقائه الصبر والسلوان.
• املنتدى يعزي بفقدان الروائي واملسرحي عارف علوان بعد مرض عضال، 

له الذكر الطيب ولعائلته وأصدقائه الصبر والسلوان. 
• يتقدم املنتدى العراقي بأحر التعازي للســيدة رجاء كمال الدين )أم زيد( 
والى عائلتها الكرميــة مبصاب وفاة عمها الشــخصية الوطنية الدميقراطية 
املهندس جواد ســعيد كمال الدين في بغداد، متمنن لها الصبر والســلوان، 

وللفقيد الذكر الطيب دومًا.
• يتقــدم املنتــدى العراقي الى عائلــة  واصدقاء الفقيد املوســيقار العراقي 
)ألفريــد جــورج(  الذي توفي فــي القاهرة ودفــن في لندن يوم 11 نيســان 
،  باحــر التعازي واملواســاة متمنن لهم الصبر اجلميل بهــذا الفقدان املفجع 

وللراحل الذكر العطر دومًا.
• تعازينا للدكتور عباس الفياض )أبو ظافر( بوفاة شــقيقته )أم متوز( لها 

الذكر الطيب وللعزيز أبو ظافر وعائلته الكرمية الصبر والسلوان.
• تعازينا للسيد عبدالرزاق العلي بوفاة جنله الدكتور آزاد عبد الرزاق العلي 
عضو الهيئة العامــة ملنظمة الكرد الفيلين األحرار، راجن لعزيزنا األســتاذ 
عبدالــرزاق وعائلته وأصدقاء ومحبــي الفقيد الصبر والســلوان مبصابهم 

اجللل وللفقيد الذكر الطيب دومًا.
• تعازينا للبروفيســور حميد الرويشــد بوفاة والدته، راجــن له ولعائلته 

الكرمية الصبر والسلوان وللفقيدة الذكر الطيب.

اجتمـــاعـــيات فريال حسني تسرد سيرتها املهنية في املقهى الثقافي
يواصــل املقهى الثقافــي العراقي فــي لندن 
امســياته كل يوم أحد من نهاية كل شهر، معززا 
بذلك صالته مع اجلالية العراقية في تقدمي وجوه 
إبداعية متميزة، وقد اســتضاف مؤخرا وجهني 
اعالمني مهمني هما فالح هاشــم و فريال حســني 
في امســيتني مختلفتني. حتدث في األولى الفنان 
فالح هاشــم عن جتربته كممثل وكاتب ومخرج 
في إذاعة بغداد وهن عمله في ال رسوم املتحركة 
وقــدم العديد من قصائده وحتــدث عن جتاربه 

اخملتلفة. 
وفي األمســية الثانية حتدث اإلعالمية فريال 
عــن جتربتها مع الســلطة الرابعــة، التي بدأت 
بصدف وفرص ليســت على البال. فهي خريجة 
وتهوى  اإلنكليزيــة،  اللغــة  قســم  اآلداب  كلية 
الترجمــة وعملت وقتهــا في صحافــة األطفال 
وســردت.  األجنبية،  األطفال  لقصص  كمترجمة 
املسيرة واملتاعب التي تعرضت لها، ثم حتدثت عن 
جتربتها في برنامج »لوحة وفنان« فذكرت :« بعد 
تقدميي للحلقات األولى لهذا البرنامج، مشــيرة 
الى انها حّضــرت كثيرا ملــادة البرنامج وقرأت 
كثيرا عن ســير الفنانني ومدارسهم واجتاهاتهم 
الفنية.. وكانت شــغوفة بهذا الفن.. فكانت اول 
لها حلقة مع الرســام األنطباعي حافظ الدروبي 
والتي هي آخر لقــاء تلفزيوني له حيث رحل عن 
التســجيل بفتــرة قصيرة..لقد كان  دنيانا بعد 

الوحيد  البرنامــج 
تصويره  يتم  الذي 
االســتوديو  خارج 
يذهبون  كانــوا  اذ 
الفنان:  مشغل  الى 
منحته،  مرســمه، 
صحيح  ورشــته.. 
كان  البرنامج  اسم 
وفنــان«  لوحــة   «
لكنه في الواقع كان 
سيرة  مجمل  يطرح 
الفنــان األبداعية.. 
في  ابحــث  كنــت 
أرشــيف كل فنان.. 
حلقــة  وفـــــــي 
بالذات  الدروبــي 
قد  )كنــت  ذكــرت 
األســئلة  أعــددت 

واألجوبة مســبقا فقــد كنت أذّكــر الفنان الذي 
كان نســي الكثـــــير من نتاجه ومسيرته بفعل 
الشـــيخوخة.. اعطت تلك احللقة انطباعا جيدا 
عن طريقة تقدميي وقيمها الفنانون ايجابيا فيما 
عــدا الفنان فائق حســن الذي أعلــن اعتراضه 
التشــكيلي.. وحني  كوني من خــارج الوســط 
التقيته شخصيا جابهني قائال باحلرف الواحد: 

» البرنامج جيد..لكن انتي شجابج على الفـــــن 
التشــكيلي« أجبته انــك قلت البرنامــج جيد.. 
وحاججـــــته بخططي في أرشفة نــــــتاج كل 
فنان وتعريف اجلمهور به.. بعد عدة حلقات من 
البرنامج اتصــل بي فائق ليخبرني على موافقته 
على تصـــوير حلقة له وهو الذي كان ميتنع عن 

احلديث لوسائل األعالم(«.

جواز سفر عراقي مفقود
فقد جواز سفر عراقي  بإسم حامت عزت سلمان أبوالتمن، يرجى ممن 

يعثر عليه اإلتصال بالرقم 07576922612

جواز سفر عراقي مفقود
فقد جواز ســفر عراقي برقــم G1654657 صادر مــن بغداد بتاريخ  

2015/11/12  بإسم هناء مهدي غيدان اجلنابي.
يرجى ممن يعثر عليه اإلتصال بالرقم 02088468064

رابطة املرأة العراقية... فعاليات صحية وثقافية متنوعة

العنف اجلنساني والتعصب الطائفي واإلستبداد

متيزت نشــاطات رابطة املــرأة العراقية فرع 
بريطانيــة للفتــرة القريبــة الســابقة بالتنوع 
والتميز، حيث متكنت من تنفيذ 3 مشاريع توعية 
)دالكارنو(  منظمــة  ودعــم  بالتعــاون  صحية 
الصحية اخليرية وكانــت والتي قد القت جناحا 

وحضورا جيدا، وهي:
- الصحة النفسية ودورها الفعال في الصحة 
العامة، محاضرات قدمها كل من د. نزار بوال و د. 

عمر الصكبان و د.ماجد الياسري 
- الســباحة ودورهــا فــي تنشــيط الدورة 
البدنية..ألربعة  اللياقــة  على  واحلفاظ  الدموية 

أسابيع متتالية. 
- اليوغــا و فوائدهــا للصحــة العامة تقدمي 
األخت شــذى بيســراني. وذلك ألربعة أسابيع 

متتالية أيضا. 
 كما متكنت الرابطة من اســتضافة الناشــطة 
املدنية فاتن عبد االله رئيسة منظمة آلق الطفولة 

في العراق.
وســاهمت الرابطة فــي دورة تأهيلية ملنظمة 
دالكارنو )حول كيفية أعــداد الكوادر الصحية( 

للمتطوعني 
وكانت أحتفاليــة الثامن مــن آذار يوم املرأة 
العاملــي والذكــرى اخلامســة والســـــــتون 
لتأســيس رابطــة املــرأة العراقيــة مــن أبرز 

النشــاطات لهذه الفترة والتــي حظت بحضور 
جماهيري واســع وبرنامج منوع نال أستحسان 

اجلميع.
املبــادرة  إلــى  األشــارة  يفوتنــا  ال  كمــا 
املتمــــــيزة التــي أقامتهــا الرابطــة بزيــارة 
وتسليم  بريطانيا  في  العراقـــــــية  الســفارة 
مذكــرة أحتجاج للســفير العراقــي ومن خالله 
إلى الرئاســات الثالث على املقترح املشوه الذي 
النائبة جميلة العبيدي ومايحمل من آثار  قدمته 

ســلبية على تكوين األســرة واجملتمــع بدال من 
إيجاد احللول اجلذرية بحماية األسرة واألرامل 
الذي يضمن  الرعايــة االجتماعية  وإيجاد نظام 

حقوق اجلميع 
كما اســتضافت الرابطة يوم 4/22 حيث أقام 

معرضه اخلامس عشر. 
باالضافة لألشــتراك بالعديد من املناســبات 
والفعاليات من مؤمترات ومعارض ومناســبات 

أجتماعية مختلفة. 

اقامــت رابطــة االكادمييــني العراقيــني في 
بريطانيا يوم األربعاء املصادف 5 نيســان 2017 
ندوة حوارية مفتوحة حــول العنف ضد املرأة، 
االستاذة  العلي  نادية  البروفيسورة  فيها  قدمت 
 )SAOS( الشــرقية  الدراســات  معهــد  فــي 
محاضرة قيمــة بعنوان )العراق، قصة لم تروى 
بعــد : العنف اجلنســاني والتعصــب الطائفي 

واالستبداد.
وقدمت الدكتورة شــذى بيســراني الضيفة 
وحضر الندوة عدد غفير من اخملتصني واملهتمني، 
حيث تناولــت فيها التغيــرات واملصاعب التي 
القرن  العراقيــة منذ منتصــف  املــرأة  واجهت 
العشــرين حتى الوقت الراهن مرورا بالتغيرات 
السياســية والثقافية واالقتصاديــة التي ألقت 
بثقلهــا الكبير على حياة املــرأة العراقية والتي 
كانت فــي مختلف املراحــل املتعاقبة على رأس 
قائمــة املتضرريــن.  وتطرقــت الــى جتربتها 
البحثية حول املرأة العراقيــة ومحاولتها القاء 
الضــوء علــى كل مرحلة من خــالل جمع اآلراء 

والقصــص التــي تتناولهــا النســاء اللواتي 
عاصرن هذه احلقب املتباينة كل حسب جتربتها 
البيئة  وطبيعة  واالجتماعية  الثقافية  وخلفيتها 
التي عاشــت فيها والتي أظهرت للدكتورة العلي 
أنه مهما كان هناك إجماع على الرضا أو السخط 
علــى حقبة مــا هناك دائمــا فئة أخــرى تتبنى 
الرأي املعاكس لرأي األغلبية حســب اســتفادة 
هذه الفئة أو خســاراتها. كما أشارت الى كتابها 
املعنــون Iraq untold story والذي قدمت 
فيه خالصة جتربتهــا البحثية وتضمنته بعض 
القصص واملقابــالت التي أجرتهــا مع مختلف 

الفئات والشرائح النسوية العراقية. 
أغنــى  للمحاضــرة  شــيق  عــرض  وبعــد 
الندوة بتوجيه األســئلة والنقاش  احلاضرون 
حول مــا تتعرض له املــرأة العراقيــة من ظلم 
التساؤل حول  واعتداء وعدم مســاواة واثارة 
املرأة في  كيفية إيجاد احللول للنهــوض بواقع 

العراق وضمان حقوقها وإمكانية حتقيق هذا.
كذلك مت اإلعالن خالل الندوة عن حملة التبرع 

بالكتب التي اطلقتها رابطة االكادمييني من اجل 
املساهمة في اعادة احياء املكتبة املركزية جلامعة 
املوصل بعد الدمــار الهائل الــذي خلفته زمرة 
)داعش( اإلرهابية فيها، وذلك من خالل توجيه 
الدعوة الى كافة املؤسســات واملنظمات العلمية 
للمساهمة  بريطانيا  في  واألكادمييني  والتربوية 
فــي حملــة التبرع بالكتــب الى مكتبــة جامعة 
املوصــل و ســتتبنى الرابطة مســؤولية جمع 
الكتب وإرســالها الى اجلامعة في العراق. وِفي 
اخلتام قدمت الهيئــة اإلدارية للرابطة باقة ورد 
جلهودها  تقديرا  العلي  نادية  البروفيسورة  الى 

وشكرها على تلبية الدعوة.  

لقاء إجتماعي لألطباء العراقيني في لندن
عقد فــي لندن يــوم 8 آذار 2017 لقــاء جملموعة مــن االطباء العراقيــني و عوائلهم 
مــن خريجى كلية طــبـ  جامعة بغداد دورة عــام 1969. وقدم الدكتــور رحاب توفيق 
االستشاري في طب األطفال في مدينة ويكفيلد ـ شمال إنكلترا، كلمة أشار فيها الى أهمية 
هــذا اللقاء واملعاني التي يحملهــا. ويذكر أن عدد خرجي هذه الــدورة كان 230 طبيبا، 

وأستذكر البعض الراحلني منهم الدكتور غياث جمال لدين والدكتور عصام القزويني.
وألقــت إحدى خريجات الدورة قصيدة تأبني أشــادت بذكرى الراحلني. تخلل اللقاء 

احلديث عن ذكرياتهم وماتعرضوا له من مفارقات.
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انعكســت الظروف السيئة التي يعيشــها النازحون 
العراقيــون في اخمليمات التي أقيمت لهم كســكن مؤقت، 
بصورة سلبية على أطفالهم بحيث تغيرت حتى ألعابهم. 

ففي مخيم بحركة لالجئــني الذي إقامته حكومة إقليم 
كردستان شــمال مدينة أربيل، الذي تسكن فيه أكثر من 
300 عائلة، جتــد األطفال يلعبون لعبة اخليمة، فيقومون 
بنصب خيمة صغيرة ويقومــون ببنائها وترتيبها وبعد 
االنتهاء منها يجلسون فيها والفرحة بادية عليهم وكأنهم 
أجنزوا عمــال كبيرا.  العديــد من األطفال ذكــروا بأنهم 
ال يجدون مــا يلعبون به، لذلك يحاولون اســتغالل أي 
شــيء لكي يتسلون به ويلعبون به، حتى لو كان بسيطا 
جدا، وقد ال يكون ذي قيمة لو أنهم يعيشــون في ظروف 

طبيعية. 
وأجبرت عصابات  داعش عشرات اآلالف من العوائل 
على تــرك منازلها والهــرب خوفا على حيــاة أطفالهم، 
وهم يعيشون في ظروف قاســية. لكن مع هذه الظروف 
الصعبة، جتد بعض األطفال يحلمون أحالما كبيرة. حيث 
يقول الدكتور يوســف هيثم اجلبــوري، اختصاصي في 
علم النفس، ان »األطفال يتأثرون بشــكل كبير في البيئة 
التي يعيشــون فيها، وتنعكس الظروف التي يعيشــون 
فيها سواء كانت جيدة أو سيئة على تصرفاتهم، واأللعاب 
جزء من السلوك اليومي لألطفال، لذلك من غير املستغرب 
أن نــرى أطفــال النازحني الذين يســكنون فــي اخليم 

ميارسون لعبة متثل واقعهم الذي يعيشون فيه. 
إلى  ودعا اجلهــات احلكومية واملنظمات اإلنســانية 
االنتباه للحالة النفســية وتوفير العــاب لألطفال، حتى 
لو كانت بســيطة من اجل تنمية قدراتهــم العقلية النهم 
ثروة البلد املســتقبلية وتركهم يعني خسارة البلد جليل 
كامل في املستقبل أو قد يؤدي إلى انحرافهم في املستقبل. 
وأدى هجــوم تنظيم داعــش االرهابي ومســانديه الى 
نزوح اكثر من مليون ونصف عراقي، اغلبهم من االطفال 
والنســاء. وعلى صعيــد اخر جتبر  الظروف املعيشــية 
الصعبة الكثير من األطفال النازحني من العمل في الورش 
لســاعات طويلة وبأجور زهيدة. ويذكر أن منظمة األمم 
املتحدة للطفولــة قد ذكرت ان أكثر من نصف مليون طفل 

عراقي منخرطون في سوق العمل.
ومن صعيــد آخر، يعاني أطفال العــراق من احلرمان 
والنقص الكبير في اخلدمات الصحية والتعليمية وسوء 
التغذية، نتيجة لتوالــي األزمات واحلروب والصراعات 
الداخلية والفساد السياسي املستشري على نطاق واسع، 
والتي انعكســت تأثيراتها الســلبية على براعم العراق 
وحولتهم إلى فريسة ســهلة لإلمراض أو متسولون على 

قارعة الطــرق، بينما عانــى غيرهم من نقــص التعليم 
واالســتغالل والعمل ألقســري، في ظل الصمت املطبق 
من قبل اجلهات الرســمية فــي العــراق. وتتركز اليوم 
معاناة األســر العراقية التي لديها أطفــال رضع بتوفير 
حليب األطفال بعد ان غابــت فقرتها في مفردات احلصة 
التموينية قبل أكثر من عام، ما يعرض األطفال إلى أخطار 
كثيرة تؤثر بشكل ســلبي على بنيتهم، األسر التي لديها 

أطفال وإمكانياتها املالية محدودة.
وحــذرت منظمــة األمم املتحــدة لرعايــة الطفولــة 
)يونيســيف ) من خطورة األوضاع التي يعيشها أطفال 
العــراق، وقالت إن 15 مليون طفل عراقي تأثروا بشــكل 
مباشــر بأعمال العنــف أو يعانون احلرمان من أبســط 
احلقوق التــي يتمتع بهــا أقرانهم في الــدول األخرى، 
وذكرت املنظمة في تقرير لــــها أن أكثر من 360 ألف طفل 
يعانون من أمراض نفسية، وأن 50٪ من طلبة املدارس 
االبتدائيــة ال يرتــادون مدارســهم، و40٪ منهم فقط 
يحصلون على مياه شــرب نظيــــــــفة، وقال إنه يتم 
اســتخدام األطفال في العمل من أجل احلصول على مورد 
رزق إلعالة أسرهم، كما يتم بيعهم في دول اجلوار ودول 

أخرى.
واعلنــت املنظمة عــن حتديد تاريــخ 13 متوز/يوليو 
موعدا الحيــاء )) يوم الطفل العراقي((،  وذلك في ذكرى 
مقتل 32 طفال بانفجار سيارة مفخخة استهدف احتفالية 
عــام 2005 في بغداد كان يوزع خاللهــا جنود اميركيون 
القتلى  احللوى ولعب االطفال، ومتثل حصيلــة االطفال 

خالل االعوام الثالثة املاضية حوالى 8.1 باملئة.

طفــل العـــراق

محنة أطفال العراق… إهمال وفساد وحرمان مركب

شــاركت الدكتــورة شـــذى بيســــــــــراني، كما عودتنــا كل عام،  
في ماراثــــــــون الـ5 كيلومـــــــترات(!Gung-Ho)  في لندن، يوم 
الســبت 25 آذار 2017، بهــدف دعــم صنــدوق طفل العــراق للمنتدى 
العراقــي وجمع تبرعات ملســاعدة النازحن داخــل العراق. وجنحت 
الدكتورة شــذى بجمــع مبلغ جتاوز الـ 700£ فــي مبادرتها. ووجهت 
الدكتورة شــذى رســالة الى اجلالية العراقية قبل بــدء املارثون جاء 

فيها:
»أتوجــه اليكــم بدعمــي ومســاندتي وســتذهب تبرعاتكــم التــي 
سأجمعها، عن طريق املنتدى العراقي في لندن، لدعم فعالية )العيادة 
الشعبية اجلوالة( بتوفير املستلزمات الطبية واألدوية التي يحتاجها 
النازحــون داخل العراق. واناشــدكم بالتبرع مبا تســتطيعون، حيث 
ســتكون فرصتكم للمســاهمة في تخفيــف معاناة النازحــن، أولئك 
الذين ما زالوا يعيشــون وضعا تنعدم فيه أبســط مستلزمات احلياة 

الكرميــة..«. اليــزال اجملــال مفتــوح للتبرع،  لــذا نتوجه اليكــم بدعم 
مبادرتها بالتبرع:

عن طريق الرابط:
https://www.justgiving.com/fundraising/
ShathaIraqChild2

أو مباشرة عن طريق صفحة املنتدى العراقي على اإلنترنت:
 http://www.iraqiassociation.org/worldpay.
 html

أو احلساب البنكي ملشروع طفل العراق للمنتدى العراقي:
Bank: Barclays
Account name: Iraq Child
Account number: 20366528
Sort Code: 20-67-59

الدكتورة شذى بيسراني... تشارك في ماراثون الـ5 كيلو دعما للنازحني العراقيني 

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

طفل عراقي أصّم يواجه الترحيل من بريطانيا
 WhatsApp شارك هذه الصفحة عبر

الوند حمد أمني فّر مع أســرته من العراق، 
بقتل  اإلســالمية«  »الدولة  تنظيم  تهديد  بعد 
األطفال من ذوي اإلحتياجات اخلاصة. لكنهم 

اآلن أمام خطر الترحيل من بريطانيا.
يقــول مســؤولون بريطانيــون إن طلب 
اللجوء األصلي قّدم في أملانيا، لذا فإن النظر 
بقضيتهم يجــب أن يتم هناك. على األســرة 
اآلن انتظار قرار قاضي احملكمة العليا لتحديد 

مستقبلهم.

الغارديان: الجئون صغار ُيجبرون على بيع أجسادهم كي يصلوا إلى أوروبا
صحيفــة الغارديــان نشــرت موضوعا ملراســلتها 
فــي اليونان ديان تايلــور بعنوان »أطفــال مهاجرون 

يضطرون لبيع أجسادهم للدفع للمهربني«.
تقول تايلور إن عددا كبيرا من االطفال املهاجرين غير 
املصحوبني ببالغني يضطرون ملمارســة اجلنس مقابل 
النقود في اليونان ليدفعوا للمهربــني مقابل نقلهم إلى 

بريطانيا أو إحدى دول شمال أوروبا.
وتوضح تايلور أن األمر كشــفه تقرير أشــرف على 
اجنازه مركز الصحة وحقوق اإلنســان التابع جلامعة 
هارفــارد، وكشــف عن تفشــي الظاهرة بــني األطفال 

املهاجرين في اليونان خالل األشهر املاضية.
ويوضــح التقرير أن االطفــال املهاجرين من مناطق 
صراع منها ســوريا وأفغانســتان وباكستان يسعون 

للوصول إلى شمال أوروبا عبر اليونان التي تعد محطة 
أولى لهم لكن أغلبهم تتقطع به الســبل هناك بعدما تنفد 
منه النقود واليتمكنون مــن دفع مقابل للخطوة التالية 

وهي االنتقال إلى شمال أوروبا عبر عمليات التهريب.
وتقــول تايلور إن التقرير يؤكــد أن بعضا من هؤالء 
األطفــال يضطرون إلى التورط فــي جتارة اجلنس في 

اليونان بحثا عن املال املطلوب لدفعه للمهربني.
وتنقل تايلور عن التقرير قولــه »الميكننا أن نكتفي 
بالصمت في الوقت الذي ُيستغل فيه األطفال جنسيا في 
واضحة النهار«. وتضيف »إن مهمتنا كبشــر أن نواجه 
هــذا األمر املســتعجل، ونتحمل مســؤولية الفعل على 
كل املســتويات ووقف هذه االنتهاكات اخملزية للكرامة 

وحقوق اإلنسان«.
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د. كاظم حبيب

في يوم 2016/12/21 مات صديق الطفولة والصبا والشباب، 
مات الفنان التشــكيلي واحملامي، مات ابن أخــي حميد مجيد 
حبيب العطار، مات في الغربة وحيدًا في وســط العشرات من 
لوحاتــه الزيتية الكبيــرة ومجموعة من أعمــال اجلبس التي 
احتلت حتى فراش نومه ومقعد جلوسه أمام شاشة التلفزيون 
واحلمــام واملطبــخ في فوضــى ال مثيــل لها، مات في شــقته 
الصغيرة بضواحي لندن. عثر عليه، من أقرباء وأصدقاء لنا هم 
الدكتور محمد املوسوي والدكتور مرتضى املوسوي والدكتورة 
باسمة املوســوي، ميتًا في شقته صباح يوم األربعاء املصادف 
في 2016/12/22، بعــد أن تغيب عن حضــور لقاءاته اليومية 
مع مجموعة من العراقيني أصدقاء الغربة القســرية بعيدًا عن 
األهل واألحبة واألصدقاء، بعيدًا عن الوطن الذي أحبه وُأجبر 
على مغادرته أكثر من مرة منذ العــام 1963 إلى برلني، ومن ثم 
في العام 1980، وهي املرة األخيرة التي تنقل فيها بني دمشــق 
وبيروت والقاهرة ولندن، حيث كانت مســتقره األخير. وكان 
الوطن ومصائب الوطن هاجسه الدائم وشغله الشاغل في كل 
أعماله التشكيلية املتراكمة في الشقة التي عاش فيها كأي فنان 
بوهيمي. منذ ما يقرب من عشــر سنوات بعد أن كف عن الرسم 
واعتزل احلياة الواقعيــة الفعلية، بعد أن أصيب مبرض الكآبة 
والشــعور الدائم بالوحــدة، وخضع لرغبة ملحــة في اقتناء 
األعمال الفنيــة الصغيرة من محالت بيع األنتيكة واألســواق 

اخليرية التي تراكمت بالعشــرات في شــقته الصغيرة، إذ لم 
يعد يهتم مبأكله ومشربه، ولكنه حافظ على رشاقته ووسامته 

ونظافة ملبسه حتى اللحظة األخيرة.
ولد حميد فــي 1933/2/2 مبدينة كربــالء ودرس االبتدائية 
والثانوية فيها، ثم أكمل دراســته العالية في كلية احلقوق في 
اخلمسينيات من القرن العشرين. من زمالء الدراسة املتوسطة 
والثانوية الكاتب والشــاعر والطبيب الدكتــور صباح جمال 

الدين.
  كان فنانًا بالفطــرة، ثم درس الفن في كلية احلقوق على يد 
الفنان التشــكيلي القدير من الرواد األوائل عطا صبري. وكان 
من زمالء وأصدقاء ومعارف حميد العطار مجموعة من الفنانني 
املبدعني، منهم كاظم حيدر ومحمد مهر الدين وعيدان الشيخلي 
وفيصــل لعيبي وعشــرات آخرين مــن خيرة فنانــي العراق 
التشــكيليني. شــارك في الكثير من املعارض الفنية التشكيلية 
بالعراق وفي اخلــارج، وآخر معرض مشــترك له كان مبدينة 

لندن قبل عدة سنوات.
عرف حميد العطار في بداية حياته الفنية برســم األسواق 
البغداديــة والطبيعة. وكنت أحتفظ بــداري ببغداد مبجموعة 
من لوحاته اجلميلة، مبا فيها لوحة اخلريف، إلى جانب لوحات 
أخرى لفنانني آخرين، التي صــودرت كلها من قبل جهاز األمن 
البعثي في بداية العام 1979 ببغداد، بعد أن صودر البيت أيضًا.

الذكرى الطيبة للعزيز الغالي، للفقيد احلبيب حميد العطار
2016/12/23

صادق الطائي

ال حاجة بنا الى تعريف معنى الشتم او السباب، فهي مفردات نعرفها 
جيــدا ونعرف مــا تعني، ورمبا مارســناها في حياتنــا اليومية نتيجة 
ضغوط احلياة التي نحســها لنعبر عن غضبنا، لكن جتدر االشــارة الى 
ان مدلوالتها واســتخداماتها تختلف باختالف الزمان واملكان، وتتغير 
ســياقاتها بتغير الثقافة الســائدة في اجملتمعات، ورمبا يطرح السؤال، 
وهل للشــتائم اهمية لنتناولها بقراءة اجتماعيــة؟ واجلواب، نعم، الن 
الشــتم واملفردات املســتخدمة فيه والصور اخمللقة من تركيب اكثر من 

مدلول هي جزء اساس من سياقات ثقافة اجملتمع الذي نسعى لفهمه.
والشــتم رمبا كان قدميا قــدمي احلياة االجتماعية لإلنســان، فما ان 
يجتمع انســان واخر، وبالضرورة ستنشــب اخلالفات ســنعثر حينها 
على منظومة الشــتم، النها احد الطرق املعبرة عــن وجهة نظرنا جتاه 
االخر اخملتلف، قد تكون وجهة النظر هذه غير صحيحة او آنية بســبب 
الغضب الذي نشــعر به، لكنها في احملصلة النهائية جزء من التفاعل في 
حالة انسانية ما، لذلك جند االديان والفلسفات االخالقية حتاول ان حتد 
من ظاهرة الشــتم او ان تقننها، حتى وصلنا الى زمن القوانني الوضعية 
التي جترم هذا السلوك حتت بند جنحة )السب والقذف( وتضع مرتكبها 

حتت طائلة القانون وقد ينال جزائه سجنا او غرامة.
ان طبيعة الشتم والشــتائم تختلف كما اشرنا باختالف الزمان، وقد 
يعتقد البعض ان مجتمعات بشــرية في زمن ما كانت شــبه مالئكية او 
مثالية الســلوك، مثال ذلك مجتمع الصحابة إبان حياة الرسول الكرمي، 
لكن دراسة كتب السيرة النبوية تبني لنا، ان اجملتمع آنذاك كان مجتمعا 
انســانيا طبيعيا فيه اخلالفات والنزاعات والتشــامت والسباب، وعند 
حدوث مشــكلة ما كان يتم الرجوع فيها الى الرســول حلل اخلصومة او 
الرجوع الى اخللفاء بعد وفاة الرسول الكرمي، وقد خصص االستاذ عبود 

الشاجلي في كتابه )موســوعة العذاب - في سبعة اجزاء( اجلزء االول 
للشتم والشتائم، وبني انواع الشتائم حيث كانت تنصب على الشكل او 
العاهة اجلســدية او ذكر االبوين بســوء او املعايرة باالصل او املهنة او 
غيرها من طرق الشــتم التي تسعى للنيل من االخر اخملتلف معه، كما ان 
خليل عبد الكرمي قد تناول االمر في كتابه )شــدو الربابة بأحوال مجتمع 
الصحابة( في ســفره الثاني املعنون )الصحابة والصحابة(، الذي تتبع 
فيه النزاعات والتشامت الذي كان يحصل في مجتمع دولة الرسول )ص( 

الذي هو في النهاية مجتمع انساني فيه السيء واجليد من السلوك.
كما ان املكان اي االنتقال من مدينة الى اخرى او من بلد الى اخر، يعني 
تغيرا في منط وسياق الشتائم، فما قد يقال على انه مدح، يفهم في مكان 
اخر على انه ذم او شــتيمة، مثال ذلك ان شــتم االنســان لدينا بنسبته 
الــى انه ابن حيوان ما، كالكلب او احلمار او اخلنزير، يعد من الشــتائم 
املعروفة والشــائعة في مجتمعاتنا، والشتيمة هنا قائمة على التقليل من 
قيمة املشتوم بانه ليس ابن بشر مثل االخرين، بينما ال جتد هذا االمر في 
احلضارة الغربية املعاصرة، وال ميكن ان يعتبر شــخص ما ان الكلب او 
وصف الشخص بانه ابن كلب شــتيمة، وذلك لقيمة هذا احليوان املدلل 

في هذه اجملتمعات.
ورمبا كان اكثر الفاظ الســباب والشــتم في مجتمعاتنــا فيها الكثير 
من املفارقة، اذ ان الشــتم الينصب على الشــخص املعني بقدر انصبابه 
على عائلته، وذلك ألهمية البنــى االجتماعية لدينا، وغياب ثقافة فردية 
الفرد في ثقافتنا، فنجد ان الشــتائم لدينا عادة ما تنصب على الســلوك 
اجلنســي الناث عائلة املشــتوم مثل االم واالخت والزوجــة، الن املرأة 
في العائلة ما زالت متثل لدينا مفهــوم )العورة( وهو مفهوك يقترب من 
القدســية، حتى ان بعض مجتمعاتنا تعتبر ذكر اســم االم فقط عورة او 
شــتيمة، وان تناول )العرض( بســوء او خدش حيائه بوصمه بسلوك 
جنســي مرفوض، بل يعد من االمور اخلطيــرة، بينما جتد الفرد الغربي 

املعتز بفرديته عندما يتشامت 
الصفات  جنــد  االخــر  مــع 
تنصــب على الفــرد حصرا، 
مثال ذلــك وصفه بالكذاب او 
احملتال او الســارق او القاتل 
او الســافل... الــخ، بينما ما 
زلنا في مجتمعاتنا ال نشــتم 
اخملالــف مبا فيه، بــل نتجه 
الى عائلته مباشــرة فنصفه 
ان  او  شــرعي  غير  ابن  بانه 
امه او اخته منفلتة الســلوك 

اجلنسي. 
كما اننا قــد جند احتفاءا اجتماعيا بالشــتام في اجملتمــع التقليدي 
حتديدا، وهــو ما قد يكون متحدرا من قيمة )شــاعر القبيلة( في تراثنا، 
الذي كان يفاخر بقبيلته ويشتم اعدائه، وكلما كان مفوها وميتلك القدرة 
على القيام بذلك كانت قيمتــه تعلو اكثر في مجتمعه، وهذا ما قد نلحظه 
في ســلوكيات قد تكون انقرضت في مجتمعاتنا احلديثــة، لكنها كانت 
موجــودة في مجتمعاتنا التقليدية مثل )الرداحة( في احلارة الشــعبية 
املصرية القدمية، او القرج )وهي املرأة ســليطة اللسان( في ازقة بغداد 
القدميــة، التي يتحاشــاها االخرون النها شــتامة ال تبــارى في اطالق 
الشــتائم، حتى قيل في املثل الشــعبي العراقي )القرج خاتونة احمللة( 
اي انها ســيدة احمللة او احلارة التي ال يشاكســها احد ويهابها اجلميع 

ويتجنبون لسانها السليط.
 لذلك ميثل الشتم والشــتائم معينا مهما يساعدنا على فهم اخملفي من 
سلوكنا وانســاق ثقافتنا التي قد تتخفى حتت العديد من اغلفة السلوك 
املهذب التي نتحلى بها، لكن شــتائمنا سرعان ما تظهر في ساعة غضبنا 

حميد العطار فنان تشكيلي آخر ميوت في الغربة 

قراءة اجتماعية في الشتم والشتائم 

د.  صباح جمال الدين

منــذ انتشــار وتطور ثــورة املعلومــات، دخلت 
شــعوب العالم في نفق عميق ومظلــم، واملتخلفة 
منهــا بصورة خاصــة، اذ دخل كل مــن هب ودب 
في مناقشــة واعطاء الرأي فــي مواضيع ال دخل 
وال معرفة له بها، والســيما انصــاف املثقفن في 
كل فــروع املعرفــة، وادى ذلك في السياســة الى 
تشــتيت الرأي، حتى داخل العائلة الواحدة، وفي 
الدين الى تعميق الطائفية الدينية واملذهبية، وفي 
االدب الــى ظهــور مــدارس ادبية اخرجــت االدب 
والشــعر عن املفهوم العقلي لالنســان، فالشــاعر 
االمريكــي ارشــيبالد مكليــش املتوفى عــام 1982 
لــه مقولة في )قصيدة( اســمها فن الشــعر تنص 
)القصيــدة ال يجــب ان تعنــي... بل ان تكــون !!!( 
اي ان يكتــب او يقول )احليوان الناطق( كالمًا بال 
معنى ويدعوه )الشــعر( !!! كل هذا اجلنون يهون، 
ولكن اخلطورة تتجســم عندما يكتب بالطب من ال 
يعرف حتى معنى كلمة الطب ! اما ناسبًا املعلومة 
لبحوث في )املستشــفيات العاملية الفالنية( دون 
ذكــر املصدر ! او ناســبًا الى نبـــــــي مــن االنبياء 
)املعصومــن عن اخلطأ( فاشــربوا النــاس بوال 

االبل، عالجًا لكل االمراض !!! 
قبل ان اخبركم عن اسم هذا املرض واعراضه، 
تذكــرت قصة ظريفــة وقعت لي شــخصيًا عندما 
كنت اعمل في واحد من بلدان اخلليج العربي، فقد 
تفتقت عبقريــة وزير من وزراء الصحة اخلليجين 
ان يفتتحوا في بلدانهم، عيادات )للطب الشعبي(، 
واجتمع الوزراء وكلهم )مقيدة رؤوسهم بالعقال( 
وليــس بهم اال وزير صحة ســلطنة عمــان  طبيبًا، 
واضــاف احدهــم ويبــدو انــه اكثــر عبقريــة من 
املعقلن اآلخرين في هذا املضمار، بانشاء عيادات 
)الطب النبوي( ايضــًا !!! الطبيب العماني الوحيد 
فيهــم كان االكثرعقاًل  فبذكاء هــذا الرجل انقذت 
ة كبرى ذاتية، اذ اقترح ان  شعوب املنطقة من طامَّ
يستشار االطباء البداء رأيهم، وكنت من جملة من 
كتــب ردًا، فافتتحت ردي بقولي )الطب الشــعبي 
ليــس بطب وال شــعبي( الن الطبيب قبل ان يعالج 
ال بــد وان يجــري الفحوص والتحاليــل اخملتبرية 
وان يعرف فســيولوجيا وتشريح اجلسم، وكلمة 
شــعبي تعني ان كل الشــعب يتعالج بهــذا الطب، 

والواقع غير ذلك ! ال يتصــور القاريء العزيز اننا 
في ديار االغتراب ال نعاني من )خفة العقل( هذه، 
فانا اســاعد املنتــدى العراقــي في ناديــي )كبار 
السن(، وعانيت الكثير من افهام اخواتي واخوتي 
ان ال يســتعملوا اي دواء او اجراء طبي مذكور في 
االنترنيت قبل ان يستشــيروا طبيبــًا، او يتأكدوا 
من مصدر املعلومــة، الن معلومات االنترنيت فيها 
نســـبة كبيرة قد تكون اما خطأ، او انها في سبيل 

التجارب الطبية غير املكتملة.
املرض اخلطر املنتشر بيننا هو )مرض اخلوف 
مــن املرض( وســببه الرئيــس اليوم هو ما ينشــر 
من معلومــات خاطئة او غيــر مفهومة، مما يؤدي 
الــى تفاقــم املــرض اذا كان املصــاب خائفــًا قبل 
التشــخيص حتــى ثبوت وجــود مرض مــا، وقد 
اثبتت الدراســات الطبية االحصائيــة ان اخلوف 
بحد ذاته يؤدي الى افرازات معينه في اجســامنا، 
هــي في االصل حلماية اجلســم، ولكنها في حالة 
عدم وجود عناصر املرض قد تؤدي الى التســبب 
فــي بــؤر اخــرى للمــرض، الســيما فــي حــاالت 
الســكري والســرطانات، والعكــس ايضــًا ثابت 
بالدراســات الطبية، فعدم القلق والتفاؤل يؤديان 
الــى قــوة املناعــة !!! الواقــع الــذي اضــاف لهذه 
املشــكلة جانبًا آخر هو انتشــار )الطــب البديل(، 
والــذي ســأحدثكم عنــه فــي االعــداد القادمــة، 
)فالطب الشعبي( للشعوب االخرى قد يكون اكثر 

ضررًا من طبنا الشعبي علينا !!!

انتشار مرض خطير ال عالج له
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نازحة ايزيدية من سنجار تفوز مبنحة لدراسة الطب في ايطاليا
»لن استسلم، وسأتابع دراستي مهما حدث«، 
هذه العبارة التي آمنت بها نداء رشو ومتسكت 
بها، رددتهــا كثيرًا في نفســها منذ دخل داعش 
ســنجار وحاصر قراها في 3 آب 2014، وماتزال 
حتى اليوم ترددهــا وهي تعد أوراقها وحقائبها 
استعدادا للسفر وترك اخليمة التي عاشت فيها 
خالل الســنتني املاضيتني مع أهلها، بعد النزوح 

الى إحدى مخيمات دهوك.
هذه الطالبــة الهادئة الذكيــة تابعت حلمها 
وأصرت على الدراسة رغم كل الظروف القاسية 
التي مرت بهــا، وكانت مثــال الفتــاة الواثقة 
والقوية االرداة. نداء رشو عثمان مواليد 1996 
من ســنجار، االبنة الثانية فــي عائلتها، أختها 
الكبــرى طالبة في كليــة االدب االنكليزي، ولها 
أختان وثالثــة أخوة أصغر منهــا. ترك والدها 
محلــه التجــاري وبيتــه كحــال كل العائالت 
االيزيديــة هربــًا من القتــل واملوت، ليمســي 
اليوم بــال عمل، ويبقى حلمه هــو وزوجته هو 
تفوق أبنائهما في الدراســة التي حرما منها في 

صغرهما. 
نداء ابنة العشــرين ربيعًا، اختبرت الرعب 

واحلصار ملدة خمســة عشــر يومــًا حني دخل 
داعش ســنجار وكانت حينها تستعد المتحان 
يشعرها  كان  الكتاب  وحده  العلمي.  الســادس 
باألمــان، فتمســكت بــه، كانت تراه الســالح 
واملنقــذ الوحيد لها. تقــول: »كان أهلي خائفني 
على إخوتي الصغار، أما أنا فكنت أخشــى على 
»تابعت  وتضــــيف  ومســتقبلي«،  دراســتي 
الدراســة حتت أصوات الهاون، وكنت مصممة 

على ذلك«. 
متكنت وعائلتها من الهرب مع تســع وستني 
عائلة مشــيًا إلى زاخو )محافظــة دهوك( ملدة 
اثني عشر ســاعة، قصدوا بعدها تركيا )منطقة 
سلوبيا(، حيث بقوا أربعني يومًا هناك، وعادت 
بعد ذلك لدهوك، حيث ســكنت في هيكل )بناء 
غير مكتمل( قريب من دوميز لتنهي امتحاناتها، 

وتستقر بعد ذلك في خيمة في مخيم للنازحني. 
رغم كل ظروف النزوح الصعبة، واظبت على 
الدراســة. »ألني لم احمل كتبي معي، كنت اينما 
احل أبحث عن ورقة وقلم، ألكتب املعلومات التي 
كنت قد درســتها خوفًا من أنســاها«، تبني نداء 
التي أصرت على تقــدمي االمتحان في ) دوميز ( 

بعد ان مت حتويل مقر امتحانات الطلبة النازحني 
من ســنجار إلى هناك. » كنت أذهب أحيانًا إلى 
االمتحان مشيا على االقدام«. قدمت امتحاناتها 
في املوعد املقرر في 2014/10/12 وجنحت بتفوق 
مبعــدل 80,17.  كانت فرصة عمرها، حني أعلنت 
إحدى املنظمــات في اخمليم على الفيس بوك عن 
منحة للمتفوقني لدراســة الطب في ايطاليا على 

أن يخضعوا المتحان ثاٍن باللغة االنكليزية.
بلغ عدد الطالب املتقدمــني، وكانت ضمنهم، 
اثنني وعشــرين طالبًا، اختير منهم أحد عشــر 
طالبــًا، خضعــوا المتحان مبــادة الرياضيات 
واللغــة االنكليزية واملعلومــات العامة. وكانت 
املفاجــأة فوزها كبنت وحيدة مــع ثالثة طالب 

آخرين باملنحة لدراسة الطب في ايطاليا. 
عن هذا النجاح تقــول: » كان حلمي ان أتابع 
دراستي حتى مراحل عليا، وحني حظيت بفرصة 
دراســة الطب شــعرت بســعادة كبيرة. لطاملا 
حلمت بالنجــاح الذي يجعــل مجتمعي وأهلي 

فخورين بي«. 
نداء تســتعد حاليا للســفر إلى ايطاليا في 

الشهر القادم.

أعلن رســميا ا إطالق موقــع مهاجر نيــوز، في ندوة 
صحفية نظمت في 30 آذار في مقر فرانس ميديا موند، التي 
تضم فرانس24 وإذاعتي فرنســا الدوليــة ومونت كارلو 
الدولية، بحضور الشــركاء في املشــروع: قناة دويتشه 
فيله األملانية، وكالة أنســا اإليطالية، إضافة إلى االحتاد 

األوروبي املمول األساسي للمشروع.
وذّكرت رئيســة فرانــس ميديا موند ماري كريســتني 
ســاراغوس في كلمتهــا بأهمية هذا املشــروع اإلعالمي، 
مشــيرة إلى أن الهدف األساسي منه تقدمي أخبار موثوقة 

إلى املهاجرين، ليكون مرجعا لهؤالء في رحالتهم.

عــارض البرفيســور الرس فيلد، اخلبير بالسياســة 
االقتصادية، مايشــاع بأن أملانيا ال ميكنها حتمل التبعات 
االقتصادية الســتقبال الالجئني. وقــال فيلد في تصريح 
لصحيفة )فيلت أم زونتاغ( ُنشر يوم األحد )26 آذار2017(، 
وأعادت نشــره صحيفة )برلينر مورغن بوست(: »نسمع 
مرارًا وتكرارًا أن أملانيا ال ميكنها حتمل استقبال الالجئني. 
غير أن تكرار هذه املقولــة ال يجعل منها مقولة صحيحة«. 
وتابع قائاًل: »إن نظامنا االقتصادي )القائم على التكافل( 
االجتماعي ميكنه استيعاب مليون مهاجر ومصمم لدمجهم 

في سوق العمل.«

جتربة إعالمية أوروبية غير مسبوقة موجهة للمهاجرين

خبير اقتصادي: استقبال الالجئني ال ميثل مشكلة مالية ألملانيا

مقتل شاب عراقي
في مدينة ماملو السويدية

فتى  املاضي  الثاني  كانون   12 يوم  في  قتل 
محطة  ــرب  ق ــار  ن الطــالق  تــبــادل  بعد  عــراقــي 
ماملو  مدينة  في  نغورد(  )روز  مبنطقة  حافالت 
من  كبير  عدد  يسكنها  والتي  السويد  جنوب 
وسائل  أفــادت  حيث  العراقية.  اجلالية  ابناء 
»أحمد  هو  املغدور  الشاب  بأن  سويدية  اعالم 
جنم الذبحاوي« عراقي االصل يبلغ من العمر 16 
عامًا يسكن مع عائلته في مدينة ماملو، ويدرس 
متأثرًا  توفي  وقد  األولــى  الثانوية  املرحلة  في 
)روز  حي  في  نار  الطالق  تعرضه  بعد  بجراحه 
نغورد( في املدينة، رغم محاولة اسعافه من قبل 

من كانوا يتواجدون في مكان احلادث6.
عن  الفقيد  الشاب  عائلة  من  مقربون  وعبر   
كان  بانه  ووصفوه  بوفاته  وصدمتهم  حزنهم 
مشاكل.  أية  لديه  توجد  وال  وخلوقًا،  مهذبا 
وتساءل بعضهم في صفحات مواقع التواصل 
التي  السويدية  الشرطة  دور  عن  االجتماعي 
وتقدمي  األمــن  فــرض  من  االن  حتى  تتمكن  لم 
اجلناة الى العدالة، كما استغربوا موقف وزارة 
متابعة  عدم  في  وإهمالها  العراقية  اخلارجية 
في  العراقــية  اجلالية  تطال  التي  اجلرائم  هذه 

السويد.
ُفجعت  قد  ذاتها  السويدية  املدينة  وكانت 
من  غدرًا  اآلخر  هو  عراقي  أسنان  طبيب  مبقتل 
قبل مجهولن والسباب غامضة أيضَا. وتشهد 
أكثر  او  قتل  جرمية  السويد  جنوب  ماملو  مدينة 
الشرطة  التــزال  حيث   2016 عام  منذ  شهر  كل 
حتقق بأكثر من عشرين جرمية قتل خالل العام 

املنصرم.

أحمد حسني... من الجئ صومالي
 إلى وزير باحلكومة الكندية

رئيــس  عــني 
الكندية  احلكومــة 
تــرودو  جاســن 
حســني،  أحمــد 
األصل،  الصومالي 
للهجــرة  وزيــرا 
وشــؤون الالجئني 
وصل  واملواطنــة. 
أحمــد حســني إلى 
كالجئ  وحيدا  كندا 
صومالــي في 1993 
عاما.   16 عمــر  عن 
وقطع أشواطا مهمة 

في حياته الدراسية، حيث حصل على اإلجازة في احلقوق 
من جامعة أوتاوا، ليمتهن احملاماة ابتداء من 2012. وجاء 
تعيني حســني وزيرا للهجرة وشؤون الالجئني واملواطنة 
في إطار تعديــل حكومي قام به رئيس الوزراء جاســن 
ترودو لتعزيز سياســته في الهجرة، وهــي املرة األولى 

التي يعني فيها كندي مسلم في احلكومة الكندية.

احملكمة العليا تؤيد متطلبات احلد األدنى للدخل... 
البريطانية  العليــا  احملكمة  قضت 
مؤخــرا بــأن قواعــد احلــد األدنــى 
للدخــل املتعلقــة بلم شــمل األزواج  
قانونيــة. ويعني هــذا احلكم تثبيت 
البريطانيــة  الداخليــة  وزارة  قــرار 
املواطنــن  جميــع  بــأن  والقاضــي 
البريطانين الذيــن يأملون في جلب 
أزواجهم أو شــركائهم األجانب من 
دول غيــر تابعة لالحتــاد األوروبي 
إلــى اململكة املتحدة يتعــن عليهم أن 
يحصلوا على دخل سنوي اليقل عن 

18600 جنيه إســترليني.  كما قررت احملكمة أن هذه القواعد تتماشــى مع تشريعات حقوق اإلنسان، وبالتالي 
ستتمسك بها.

وفي الوقت نفســه اكدت احملكمة أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات فيمــا يتعلق باألزواج مع األطفال، بأن 
تأخذ بنظر االعتبار ســبل التمويل األخرى املتاحة لألزواج. وبرزت هذه املســألة ألول مرة في متوز 2012 عندما 
أدخلــت القواعد اجلديدة التي قالت إن متطلبات الدخل الزوجية لرعاية الشــريك هي 18600 جنيه اســترليني 

ويزيد هذا املبلغ إلى 22400 £ للزوجن مع طفل واحد واضافة 2400 £ لكل طفل آخر.
وكــررت وزارة الداخليــة موقفها بأنها وضعت احلد األدنى للدخل لضمان أن » األســر املهاجرة ال يعتمدون 

على موارد دافعي الضرائب للحصول على الدعم املالي، وأنهم قادرون على االندماج بفعالية«.
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ضمن نشــاطاته املعهودة مــن ندوات وعروض أفالم وحفــالت في فضاءات املعرفة واالبداع، شــهدت الفترة 
السابقة فعاليات متنوعة للمنتدى العراقي وبحضور جمهرة واسعة من أبناء اجلالية العراقية. 

 ففــي باب الندوات اســتضاف املنتدى العراقــي الدكتور كاظم املوســوي يوم 26 كانون الثانــي 2017 وقدمه 
اإلعالمي فالح هاشم وذلك على كنسية ريفر كورت في همرسمث حتدث فيها عن املثقف العربي في الغرب بــــن 
احلداثة واالغتراب.  موضحا أن املوضوع شــائك  و واســع ويحتاج العديد من النــدوات واملؤلفات، فهنالك فرق 
بــــــن اإلشــكالية واملشــكلة، فاملشــكلة نتاج متغيرات حتاول ان تبحث عن حال لها، بينما اإلشكالية هي صياغة 

بشكل سؤال حول العالقات القائمة وعرض مكونات البحث.
 وحول الثقافة واملثقف من هو املثقف؟ تنوعات الثقافة واملثقفن، الثقافة واأليديولوجية، أشار الى ان للثقافة 
تعريفات عديدة تناهز ال200 تعريف، وأن لها   مكونات  كظاهرة تاريخية مرتبطة باجملتمع، داعيا ملراجعة مفاهيم 

الثقافة واحلضارة والفرق بينهما.  ثم تناول الثقافة واحلداثة واالغتراب والهوية واللغة ودور املثقف.

كما اســتضاف املنتدى الدبلوماســي البريطاني )الســير فنســت فن(  يــوم 16 آذار2017 
وقدمــه الدكتــور ماجد الياســري للحديث عن وعــد بلفور مبناســبة ذكراه املئويــة.  وتناول  
الضيف الصراع اإلســرائيلي الفلســطيني   مدينا قدوم حكومته آنذاك فــي إعطاء وعد بلفور 
الذي ســاهم في خلق إسرائيل وتقسيم فلسطن واحتاللها الحقا. وعضت في األمسية فيلم 

وثائقي عن تلك الفترة.

كمــا اســتضاف املنتدى الدكتور موفــق كمال يوم 23-1-2017 وقدمــه الكاتب صادق الطائي حتدث فيها عن منشــأ 
األديــان  وتطورها فــي وادي الرافدين. تناول فيها جذور الفكــر الديني  وفهم الدوافع النفســية والعقلية  التي أدت الى 
نشــوء األديان. وقد اعطــى الباحث موجز لتاريخ األديان وصــال الى الديانات التوحيدية واألديــان العرقية أخرى منها 

املانوية التي اندثرت ومنها ما زال حيا مثل األيزيدية واملندائية واهل احلق الكاكائية.

 وحول )صناعات الطاقة بالعراق( استضاف املنتدى املهندس كرمي مجيد السبع  يوم 23 آذار و قدمه األستاذ مصباح كمال.  حتدث فيها السبع عن 
التطورات التي شهدها االقتصاد العراقي منذ بداية القرن املاضي فازداد منو قطاع الزراعة بعد تنفيذ بعض مشاريع الري والبزل والتحكم مبياه األنهار 
وإنشــاء السدود مبعدل 3٪ ســنويًا قبل اخلمسينيات لتصبح الزراعة الرافد األكبر لالقتصاد.. كما شهد العراق ايضا ازدياد منو قطاع النفط تدريجيًا 
إثــر إنتاجه وتصديره ســنة 1927 ولكن حصتــه في الناجت اإلجمالي كانت ضئيلة بالبدء نتيجة العقود غير املنصفة وطنيًا مع شــركات االســتثمار في 
فترة االنتداب البريطاني آنذاك.  ولكن بعد التغيير السياســي االجتماعي الذي شــهده العراق سنة 1958 وما تاله من سنوات  وتوسع مرافق احلكومة 
وخدماتهــا وتوســع املدن على حســاب األرياف،  فقد حتول العــراق تدريجيًا من دولة منتجة زراعيًا إلى دولة ريعية بدءًا من أواســط ســتينيات القرن 
املاضي وما زال، وخاصة في العقود األربعة األخيرة، حيث يعتمد اقتصاده كليًا على عائدات النفط امُلصدر للسوق العاملي املتغير وفقًا لقانون العرض 

والطلب ومتغيرات السياسة الدولية.

نشـــاطـات المـنتدى

فعاليات متنوعة للمنتدى العراقي

 وعلــى صعيــد احلفالت  اقام املنتــدى أواخر العــام املاضي في 16 
كانــون األول حفــال موســـــيقيا خيريــا لدعم مشــروع طفــل العراق 
للمنتــدى، وذلــك على قاعــة كنيســة ريفر كورت شــارك فيــه كل من 

الفنانن توني وايت وبول أوفلن وعمار علو.

نادي السينما العراقي
 وضمــن عــروض النادي الســينمائي للمنتــدى الذي يشــرف عليه الكاتب صــادق الطائي 
عرضــت عــدة أفالم  مهمة  وهي  PK، وهو من أفالم اخليــال العلمي  والكوميديا يحكي قصة 

شاب غريب قادم من كوكب اخر في  مدينة، يسأل أسئلة بريئة لم يسألها احد من قبل، الفيلم 
هو رحلة من احلب والضحك والدموع مغلفة بالفضول.

 وتــاله عرض  فيلم اوديســا العراقية )هناك تغطيــة عنه في مكان اخــر(  وفيلم )عن االلهة 
والرجال( وهو فيلم فرنســي  يتنــاول احداث وقعت في اجلزائر ويحكــي قصة مجموعة من 
الرهبــان الكاثوليك تعيش بســالم مــع اجملتمع احمللي اجلزائــري الفقير وتقــدم له اخلدمات، 

ونتيجة للتهديد اإلرهابي يجــب ان تقرر البقاء او الرحيل. 
كما عرض فيلم متجر قطع الغيار  اخرجه واشترك في كتابة قصته اخملرج األمريكي اإليراني 
رامــن بحراني ويتنــاول قصة صبي يتيــم يعمل في ورش تصليح ســيارات، في هــذا العالم 

الفوضوي من البالغن، ويكافح الطفل ليصنع حياة افضل له وألخته.
وفــي إســتضافة للمخرج العراقي جعفر مراد، عرض نادي الســينما خمســة أفالم قصيرة 
هي »هارمونيكا« و »هوت جوكليــت« و»الرجوع الى فيكتوريا« و»خلف املرآة« و»لي فوياج«.. 
متيــزت هذه األفالم في تناول هم االنســان وبحثه عن خالصه، وتطلعه الى احلرية رغم القمع 
كما في فيلم » لي فوياج«. قدم اخملرج جعفر مراد رسالة واضحة في إدانته لإلرهاب، في فيلمه 

»الرجوع الى فيكتوريا«..  وأضافت النقاشات مع اخملرج، احليوية لهذه األمسية املتميزة. 
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خدمات املنتدى العراقي 
قدم املنتدى العراقي منذ تأسيسه في سنة 1987، وحلد االن، خدمات كبيرة ومتميزة للجالية العراقية شملت جوانب متنوعة منها : )االستشارات القانونية 
فــي مواضيع الهجــرة )اللجوء واالقامة والتجنس( و الضمان االجتماعي و الســكن و العمل التطوعي و خدمات كبار الســن ونواديهم ونشــاطات ثقافية 

واجتماعية وفنية واصدار صحيفة »املنتدى« و متثيل اجلالية العراقية أمام مختلف احملافل الرسمية البريطانية وغيرها.
وعلــى أثرها حظي املنتدى باالهتمام واالحتضان من ابناء جاليتنا، بانفتاحه وتقدميه اخلدمات للجميــع بغض النظر عن قومياتهم وطوائفهم ومذاهبهم 

وتوجهاتهم السياسية. و حظي كذلك باهتمام وتقدير املنظمات واجلهات الرسمية البريطانية و احترامها له.
ونظرا لتقلص الدعم الذي تقدمه املؤسســات اخليرية واجراءات التقشــف التي تنتهجها احلكومة البريطانية التي اثرت بشــكل كبير على متويل املنتدى 

والجل استمرار خدمات النصح واالستشارات القانونية ومتكني املنتدى من تلبية الطلبات املتزايدة تقرر استحصال اجور مالية كما مبني في اجلدول ادناه:

إستشارات بسيطة على أن ال تتجاوز فترة الـ 10 دقائق مجانية
إستشارات ومتابعات ال تتجاوز 30 دقيقة £15.00

إستشارات ومتابعات تتجاوز الـ 30 دقيقة £20.00

مقابالت احملامي نصف ساعة £10.00

املصادقة وتوثيق الوثائق املترجمة £10.00

ترجمة هوية األحوال الشخصية £30.00

ترجمة شهادة اجلنسية £30.00

رسالة دعوة للحصول على تأشيرة/فيزا بريطانية £30.00

اصدار طلب تغيير اسم غير مصدق باللغة االنكليزية £40.00

 )Travel Document( ملء استمارة جوازالسفر البريطاني / وثيقة سفر الالجئني £40.00

طلب منفعة السكن )Housing Benefit( – تلفون / انترنت  £40.00

طلب الضمان االجتماعي )Job Seekers Allowance JSA ( تلفون / انترنت £40.00

ترجمة عقد/شهادة زواج £50.00

ترجمة شهادة ميالد £50.00

ملء استمارة متديد االقامات البريطانية  £50.00

ملء استمارة اجلنسية البريطانية  £50.00

طلب غير القادرين على العمل )Employment & Support allowance-ESA( تلفون / انترنت £60.00

طلب املعني )Carer’s Allowance( تلفون / انترنت £60.00

 PIP – ملء إستمارة املعاقني £70.00

ملء استمارة متديد االقامات لألوربيني £70.00

ملء طلب احلصول على الفيزا البريطانية لغرض الزيارة أو العالج – انترنت £100.00

مشروع رفاهية ومتكني املرأة
من أجل تعزيز مفاهيم التآخي وقيم العيش املشــتركة تعزيز الشــعور 
باإلنتماء واإلندماج واملشاركة في نشــاطات اجملتمع املدنية زيادة قدرات 

اجلالية  للصمود امام التحديات التي تواجهوها
تنظم اللجنة االجتماعية باملنتدى العراقي لقاءات نســوية اســبوعية  

)كل يوم خميس( من الساعة 12.30 - 3 بعد الظهر
تتضمــن: متاريــن رياضية مع املوســيقى ، معلومــات صحية تتعلق 

بالصحة البدنية والنفسية، فقرات ترفيهية.
العنوان:

Shepherds Bushشبرسبوش 
 Edwards Wood Community Centre, 60-70
Norland Road, London W11 4TX

أقرب محطات أنفاق:
                        Shepherds Bush (Central line)

الباصات:
  31, 49, 72, 94, 95, 148, 207, 220, 237, 260, 272, 283, 295,
316, 607

عرض في نادي الســينما للمنتدى العراقي فيلم 
األوديســا العراقية للمخرج العراقي ســمير جمال 
الديــن، الذي يحــــــمل اجلنســـــية السويســرية، 
الفيلم تبلغ مدته 160 دقيقة، يتــــــناول موضـــــوع 
الهجــرة العراقيــة التــي أصبحت ظاهــــــرة خالل 
العقود الثالثة األخيرة، وصور سيارات مفخخــــة، 
ونســـــوة ينتحنب، والشــــــوارع مغبرة ومدمـــرة، 
هــي صــورة العــراق املعاصـــــر بعــد االحتــالل، 
وتناقض هــــذه الصورة احليــاة النمطية لذكريات 
العائلــة العراقـــــية التــي عاشــت فــي العـــــراق 
فــي عقــد اخلمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
املاضــــي، والتوجه نحـــــو قراءة الرواية والقصة 
واملوســـــيقى  األفــالم  ومشاهــــــدة  والشــعر 
اخملتلفــة، والرجال الذين يلبســون البــزات األنيقة 
في بغداد التــي كانت حينذاك أمنــــــــوذجًا للمدن 
املعاصــــرة، متسائاًل كيف تغّير حال العــــراق إلى 

هذه الدرجة؟.
ويــروي الفيلــم قصــة عائلــة عراقيــة منتميــة 
إلــى الطبقة الوســطى باتت مشــتتة بــن أوكالند 

وموسكو ونيويورك ولندن. 
كمــا إّن اخملرج اعتمــد تقنية األبعــاد الثالثة في 
النسخة اإلنكليزية للفيلم، مقدمًا كشفًا في التاريخ 
العراقــي املعاصر منــذ تأســيس الدولــة العراقية 
وحتى سنوات قريبة خلت بالرغم من أنه لم يتوسع 
في عرض تاريخ هذه العائلة بالصور الفوتوغرافية 
ومراحل تاريخهم. ويبدو الفيلم بهذه النســتاجليا 
)احلنــن لفتــرة من الزمــن املاضــي(، وكأنه يرثي 
مــوت الطبقــة الوســطى فــي العــراق التــي عانت 

اإلقصــــاء والتهميش إبتداًء منذ عام 1985. 
يذكــر أّن فيلــم )األوديســا العراقية( حــاز على 
جائزة أفضل فيلم وثائقي آسيوي من مهرجان أبو 

ظبي السينمائي في دورته الثامنة. 
واخملرج ســمير جمال الدين ولد فــي بغداد عام 
1955 ونشأ في سويســرا وأجنز أكثر من 40 فيلمًا 
منهــا محطــة القطــارات ومالئكتها  عــام 2010، و 
بــــــياض الثلــج  2005، انــس بغــداد  2002، بحثًا 
عــن وفــاة  1999، اجلــزار، 1996،   بابــل 2 ـ 1993، 

حصــدت أفالمه العديد من اجلوائز العاملية.

 فيلم األوديسا العراقية في نادي السينما 

فعالية مميزة في نادي كبار السن في هامرسمث
األربعن  على  يفوق  عدد  حضرها   )Dementia( الذاكرة  فقدان  أمراض  حول  فعالية  املنتدى  نظم 
ومؤسسة  اخليزران  عشتار  السيدة  مع  بالتعاون  همرسميث و  في  السن  لكبار  املنتدى  نادي  أعضاء  من 
املرض الصعب  الذي اصاب والدها  بإنتاج فيلم عن جتربتها مع هذا  التي قامت    )Dementia UK(

الذي كان احد رواد النادي  . 
الفيلم  انتهاء  احلميد وبعد  عبد  سامي  الفنية  الشخصية  و  السينمائي  املمثل  التمثيل  في  شارك  وقد 
من  شديدة  حاالت  و  الذاكرة  فقدان  أهمها  ومن  املرض  أعراض  دقيقة  وتناول  عشرين  ملدة  استمر  الذي 
االرتباك  وازدياد احلاجة الى الرعاية و نوبات من الغضب  وتأثيرات ذلك  النفسية على العائلة ، وقد مت 
متثيل معظم أحداث الفيلم في دار للرعاية االجتماعية لكبار السن في لندن ، و أعقب الفيلم أسئلة و نقاش 

شارك فيها أعضاء النادي.
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)القلب( رسالة جميلة
للشابة حنان فياض

األولى  اجملموعة  هــي  )القلب( 
الفياض  حنان  الشــابة  للشاعرة 
التي صدرت  اإلنكليزيــة  باللغــة 
من شــركة أمــازون مؤخرا ضمن 
موقعها االلكتروني. استمد مادتها 
واحلروب  الصراعات  ويالت  من 
التي رأتها بالعراق وعيشــها مع 
أهلها في سوريا ولبنان واليمن، 
ولكــن قصائدها مفعمــة باألمل 
واحلــب واحليــاة وأن لونتها 
ســورة الغضب في عالقتها مع 

األخر.
 وامتــازت قصائد اجملموعة 

بالعاطفة العالية وسرعة اإليقاع والعمق الروحي أيضا.
ويذكــر أن حنان لهــا مواهب متعددة بالكتابة والرســم 
واملوســيقى، وبدأت كتابة الشــعر بالعربية منــذ كانت في 
السادســة، ووجدت في اإلنكليزية لغـــــــة شعرية ثانية، 

تتواصل مع جيلها الثاني من املغتربني في بريطانيا.

رواية جديدة لعبد الله صخي
بعنوان  جديــدة  رواية  صــدرت 
»الالجئ العراقــي« للكاتب عبد الله 
صخي عــن دار املدى فــي بيروت، 
وهي جزء مكمل لروايتيه السابقتني 
الفقدان«.  و»دروب  السدة«  »خلف 
وإذا كانــت الرواية األولى عاجلت 
الهجــرة من أرياف جنوب شــرق 
والثانية  بغــداد،  إلــى  العــراق 
إلى  بغــداد  من  الهجــرة  عاجلت 
بغــداد، فــإن الروايــة اجلديدة 
تعالج الهجرة إلى خارج العراق. 

جتري أحــداث »الالجئ العراقي« 
في دمشــق وبيروت وعدن ولندن، لكنها كثيرا ما تعود إلى 
احلياة داخل العراق، إلى املكان األول الذي يشــغل مساحة 
واســعة من مجريات الســرد حيث احلب واألحالم والكفاح 

اليومي العنيد في مواجهة قسوة الواقع ومرارته.

ثالثية فوزي كرمي النقدية
عن  حديثــًا   صدر 
املتوسط  منشــورات 
ـ إيطاليــا، ثالثة كتب 
والناقــد  للشــاعر 
كرمي.  فــوزي  الكبير 
الكتب  هــذه  وتأتي 
نشــاِطه  حقــِل  في 
الــذي  النقــدي، 
مطلــِع  مــع  بــدأه 
الشعري  نشــاِطه 
فــي الســتينيات، 
هي  الكتب  وهــذه 
)شــاعُر  كتــاب 

املتاهِة وشاعُر الراية، الشعُر 
وجــذوُر الكراهية(، وكتــاب )القلُب املفكر، الشــعُر ُيغّني، 
ولكنه ُيفّكر أيضــًا(، إضافة إلى طبعة ثانية، مزيدة ومنقحة، 
من كتابه الشــهير )ثياُب االمبراطور، الشعُر ومرايا احلداثة 
اخلادعة(؛ لتشكل مع كتٍب مقاربة ســبقتها، ومئاِت املقاالت 
النقدية موقفًا نقديًا يتبلور ويتســع  وال يكتمل، و تسعى إلى 
َتحفيِز الشاعِر والقارئ على معاودِة النظر، وعلى احملاججِة، 
وعلــى االختالف. إنهــا كتب يجب أن ُتقــرأ ككتاب من ثالث 

حلقات.

التشكيليون العراقيون يقيمون معرضا للخط العربي 

معرض الفنان ساطع هاشم الشيء غير جميل

يوسف الناصر... يستحضر عبر اإللوان الذاكرة العراقية وآالم العنف

مرة أخرى، وكل مرة، يقدم لنا الفنان ســاطع هاشــم 
جديــده املتميز ضمــن بحثــه الدائم في دراســة تاريخ 
اللون،مثلمــا جترى البحــوث في معرفة تاريــخ الكتابة 
وتاريخ األزيــاء وغيرهــا، ومعرضه األخير فــي املركز 
البولونــي في لنــدن )كل األشــياء جميلة، أو ال شــيء 
غير جميــل( يجمع بني رؤيته الفلســفية لدالالت األلوان 
وبني املوضوعــات التي تشــغله، وهو تكريــس لبحثه 
بأن االنســان يحاول دائما أن يرمز األشياء، عبر األفكار 

اجملردة.
فاللون األســود كان مقدســا في احلضارات العراقية 
القدمية، وهو ما أنعكس في مســلة حمـــــورابي ومتثال 
جوديا حيث شــكال من احلجــــــــر األســود املستورد 
من مناطق نائية، غير أن الديانات اإلبراهيمية عاكســت 
النظرة الى األســود، وهو ما يعكــس التناقض بالعقلية 
بالنظــر الى الظواهــر الطبيعية وترميزها على أســاس 

عقائدي.
والشــمعة في الثقافــات القدمية تبعــث النور، وهي 
تعبر عن الفــداء والتضحية وأحيانــا للعذاب الروحي، 
وبالنســبة للفنان ســاطع )شــيء يعيش معي كل يوم( 
كما يقــول ويضيف )فمثــال لوحة شــمعة حتترق، هي 
املرأة رمز العطاء والوفاء أيضا. وفي لوحة )شــموع هذه 
احلياة( رســمتها باألحمر وهي مهــداة إلصدقائي الذين 
رحلوا، فأنا لم ارســم صورهم بل رسمتهم كفكرة(. وفي 

واملوضوع  اللــون  بــني  مزجه 
لوحة  فــي  واضحا  ذلــك  نرى 
)العيــد او الكرنفال(، فاأللوان 
الزاهيــة، كمــا يقول ســاطع، 
الــى عالم  النظر  هي محاولــة 
افتقدنــاه، من طفولة وذكريات 
لم متت بعــد(. ويضيف )عالم 
قد دمروه بنجــاح فائق كل من 
وأخوان  والقوميــني  البعثيني 
املعرض  وأحتوى  املســلمني(. 
على تخطيطات، وهي سلســلة 
من األعمال تعبر عن احوالنا في 

الشرق األوسط.
ويقــول ســاطع اللوحــات 
أمريكية  أغنيــة  من  مســتمدة 
موجه  بالســتينيات  اشتهرت 
 ( ضد حــرب فيتنــام اســمها 
الثورة لن تنقل على شاشــات 
تنطبق  وكلماتها  التلفزيــون( 

على اوضاعنا احلاليــة. فهنالك احلروب والدمار لتحقيق 
مآرب من لديهم القدرة على التحكم بعقول البشر، واطمح 
ان تكون التخطيطات مبثابة نقد ووسيلة لفضح ما يجري 
وخصوصا قوى الظالمية الذين يقتلون الناس بال ســبب 

وال ضمير.
املعرض نداء باللون والتشــكيل الى احملافظة والدفاع 
عن كل شيء جميل، ورســالة متميزة لفنان عاشق لعمله 
حريص كل احلــرص أن حتاورك لوحاتــه وتفيض معك 

باألسئلة. 

املعــرض  عنــوان  أخــرى،  وأشــياء  وأرواح،  حبــر، 
الــذي أقامه الفنــان يوســف الناصر في منطقــة أيلينغ 
غــرب لندن، أســتحضر عبر ألوان اللوحــات وخطوطها 
وصخــب حركتها، ذاكرة املنفي لواقــع لم يعد موجودا. 
فاإلفتــراض كما يقول الناصــر أن ذاكرة املنفي تضعف 
مبــرور الزمن، ولكن احلقيقة تؤكــد هي أن ذاكرته تبقى 

حية بينما الوطن)األمكنة( قد أختفى.
 ولهــذا يحــاول الناصــر التعبيــر باللون عــن محنة 
اإلنسان في خداع ذاكرته، نفســه، عبر التذكر اإلبداعي 
أن صــح التعبيــر. فهنــاك النخلــة، والشــارع، ومالعب 
الطفولــة متداخلة مع بعضها كاحللم، فــي ألوان هادئة 

تتوسل التأمل والغور في املاضي السحيق.
 وتســتحضر أعمــال أخــرى في املعــرض موضوعة 
العنــف وإنســحاق إنســانها حتته، في منطقة الشــرق 

األوسط وخصوصا بالعراق. فدورة العنف لم تنته ولن 
تنتهي، مادام )الشــيطان( كما يعتقــد )كهنة( اإلرهاب 
قائمــا في اجلســد، حيث يعمدون الــى تعذيب الضحية 
كي يخرجــوه.  فالرأس املتمرد واللســان الهادر باحلق 
عقابهمــا القطــع. ولكن شــيطان التمرد ينتقــل الئذا من 
جســد الى أخــر وآلة التعذيــب مســتمرة بعملها. وعمل 
الفنــان الناصــر تبســيط رؤيته عــن العنــف باخلطوط 
البســيطة ناقال وجــع الضحايا وصراخهــم حتى نكاد 
نتلمــس أيديهــم املمــدودة إلينــا مــن أجل مواســاتهم. 
املعــرض عكس احللــم والعنف بثيمات إعمال، أشــتغل 
عليها طويال منذ خروجــه من الوطن، وهو الهم العراقي 
الذي ينتقل معــه أينما ذهب في منافي وبلدان اإلغتراب 
كعالمة لفنان ظل مرتبطا عضويا بقضايا شعبه ومحنة 

وطنه.

أقامــت جمعية التشــكيليني العراقيني فــي بريطانيا 
وبالتعاون مع أكادميية الفنون والتراث العربي في لندن 
معرض لنــدن لفن اخلط العربي الــذي افتتح بتاريخ 18 
ديسمبر العام املاضي مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية.

 وأنطلقت فعاليات يوم اإلفتتاح بكلمة رئيس اجلمعية 
الفنان التشكيلي باسم مهدي كما حتدث الفنان التشكيلي 
صادق طعمة عن جماليات اخلط العربي وأعقبها بورشــة 
عمل في اخلط العربي وبعد ذلك أقيمت محاضرة للســفير 
البريطاني األسبق في العراق السير تيرنس كالرك الذي 
حتدث عن جتربته مع اللغة العربيــة واخلط العربي من 
خالل الفترة الزمنية التي قضاها في العراق في ثمانينيات 
القرن املاضي وقد اســتعرض مجموعة مــن اعماله التي 
أجنزها بعــد أن تعلم فن اخلط العربــي على يد اخلطاط 
العراقي طــه الهيتي وقــد قدمه األعالمــي املميز عدنان 

حميدان املذيع في قناة احلوار.

 وقــد اختتــم برنامــج املعــرض بورشــة عمــل عن 
اســتخدامات اخلط العربي في فنون احلــرف اليدوية ) 
التخرمي على اخلشــب منوذجا ( قدمها اخلطاط حســن 

اجلراح.
واملشاركون في املعرض من الفنانيني من داخل وخارج 

بريطانيا هم :
الفنان العراقي صادق طعمة - بريطانيا

الفنان التشكيلي العراقي مخلد اخملتار - النمسا 
الفنان التشكيلي العراقي رائد هوبي - بريطانيا 

اخلطاط العراقي حسن اجلراح - بريطياتيا
اخلطاط العراقي بهنام أكزير - بريطانيا

اخلطاط احمد بــن ناصر الســالمه - اململكة العربية 
السعودية

الفنانة التشــكيلية زهراء بنت طارق الظافر - اململكة 
العربية السعودية

الفنان التشكيلي اجلزائري أحمد خلوفي - بريطانيا
اخلطاط العراقي د. حليم مرتضى - بريطانيا

 

 عبد جعفر 

1 ـ نسيان 
كان بني املدعوين، يدفع شــيخوخته املزمنة على كرسيه املتحرك، يحدق 
بوجوه تتجاهله وأخرى مستغربة  من وجود كتلة من املاضي تدنو من حافة 

زمن جديد.
صفــق اجلمهور للمكرمني وغادر. وحده الذي لــم ميت ولم يعش، لم تقو 
يده املتخشــبة على دفع كرســيه خارج املكان، أخذ يتأمل خشــبة املسرح 
وعتمة املكان، وأرتفع صوته يردد أول جملة قالها على اخلشبة قبل أكثر من 

نصف قرن )كن أو ال تكن تلك هي املشكلة(! 

2 ـ مشاهدة
وحده  ...رآها

 وحده ...سمع وقع خطواتها

وحده... دق قلبه على أجراس ضحكتها 
وحده...جتاوزته، علقت يدها وخصرها بأيدي األخرين

وحده...بكى، وبطلة الفيلم ترقص جذلة

3 ـ الكالب
الشــاعر احلزين  اصطفاني  من بني كل زبائن  املقهى ليلقي علي قصيدته 
أو كابوسه عن كالب مازالت تطارده منذ الصغر. نهشت ساقه، وهو يتسلق 
اجلدار، وحالت دون أن يرى حبيبته ابنة اجليران، ثم مضى الشــاعر تاركا 

حزن قصيدته ينزف يتردد في روحي صاخبا:
الكالب التي أفزعتنا صغارا/ الكالب التي أفزعتنا كبار/ الكالب الشــتيمة 
رغم شهامتها/ الكالب العدوة ليال/ نطاردها في النهار/ الكالب التي أفزعتنا/ 

أفزعتني ذيولها/ وهي تهتز ليل نهار.
لن أمن الليلة. فما زالت كالبه تنبح، بعد ما طاردتني نهارا

 4 ـ تعلق
زاروه، شــربوا معه، تضاحكوا على حكايات وطرائــف كثر اجترارها، 
وقبــل أن يزرع الفجر شمســه غــادروه ، راقبهم من شــرفته العالية وهم 

يرسمون على اجلدران ظالل انحناءاتهم، 
وأجســادهم التــي يهزهــا الضحــك، ثم 
اختفــوا. ظل واقفا وهو يخيــط فتق كآبة 

داهمه من وجع املقاعد الفارغة ..

5 ـ عازف الساكسفون
لم يبال به أحــد حني صعد على املنصة. 
الثرثــرة ترتفع وتثقب مــا تبقى من جدار 
الصمت. تطلع الــرؤوس واألفواه التي ال 
تنطبق، بدهشة وحيرة، لم يجد ما يقوله، 

أغمض عينيه، وأخذ يؤذن بساكســفونه، فجاءت املآذن مشرئبة بأعناقها 
نحــو احلمائم احمللقة. تصاعد النغمات، هزت الريح العذبة ســعف النخيل 
وتســاقطت حبات وفر تلون األرض بالبياض، فضحــك النهر ملء ضفتيه، 

وغفا احللم في العيون  وهو يبرق بنسمات فرح وحزن شفيف.
خفتت النغمات وأسلمت روحها ملقامها احلجازي احلزين، طافت بالقاعة 
تالمس رؤوس لم تغادر ثرثرتها، وأخذت تتصاعد. نزل برشــاقة  لم يلحظه 

أحد، وبقى الساكسفون طائر على بساط الريح بأنغامه.

حكايات
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انتهى املطاف بالشــاعر العراقي زاهد محمد زهدي مديرا 
لشــركة ســفريات في مدينة جدة. اتاح له ذلك التنقل بني 
العواصم و االقطار. و كشــاعر رومانســي القى به ذلك في 
مهاوي احلســن و اجلمال مبــا لم يترك له غيــر ان يفيض 
بالقوافــي في حســن من التقــى بهن من مخلوقــات الله. 
ففاضت بهن دواوينه الشعرية. لقد جرته االسفار الى لقاء 
رسامة بولندية اخذت ترسم وجهه في حني راحت توحي له 

بهذه الكلمات: 

يــا بنــت بولنــدا جلســت مبرســم
 قــدام عينيهــا و قلــت لهــا ارســم 

لــو تعلمــني الشــعر ايــن يقودنــي
املتبســم  بوجهــا  اطــوف  انــا  و 

مغــرم بهيئــة  حتمــا  لرســمتني 
عينــاك فــي عينــي وثغرك فــي فمي

حزنــه يحفــر  الدهــر  رأيــت  لكــن 
متجهــم  عابــس  وجــه  بغضــون 

فعــذرت ريشــتك التــي غطــت على
دمي فــي  احلرائق  واضرمــت  قلبــي 

وحملتــه الطائرة الى ايطاليا حيــث لفتت نظره وزيرة 
الثقافة و عضــوة احلزب الشــيوعي الســيدة ميالندري 

فوجدها حســناء باذخة اجلمال لم تفت ان توحي له بشيء 
من شاعريته فقال فيها: 

جائتــك مــن رومــا يشعشــع وجهها
احلســناء  مزيــة  تلــك  و  حســنا 

عينــان فــي موقيهمــا ســكن الهوى
االضــواء باهــر  اشــرق  والفجــر 

كأنــه احلديــث  تلقــي  شــفاهها  و 
أصــداء بــال  موســيقى  انغــام 

خافــق فــوآد  جنبيهــا  بــني  مــا 
والفقــراء«  لـ»العمــال  باحلــب 
حمله املطاف الى »حسناء لندن« التي رافقته السفر الى 
مطار هيثرو. و لكن الدقائق القليلــة التي صاحبته فيها لم 
متلك حتى دغدغت خاللها مشــاعر الشاعر العربي و اوحت 

له بقصيدة طويلة اقتطف منها هذه االبيات: 

بــاذخ حســن  أي  لنــدن  حســناء   
تنطق احملاســن  جعــل  الــذي  هــذا 

وجــه علــى خديــه يبتســم الســنا
زهــوا ومنه الشــمس جذلى تشــرق

والثغــر كاد النحــل يزحــف نحــوه

يعبــق شــتى  الزهــر  فيــه  فــكأن   
قالوا عشــقت فهل رجعــت الى الصبا

يعشــق ال  مــن  ســبحان  فأجبتهــم 
اوالء اهــل الشــعر مــا الحــت لهــم

تعلقــوا  باخليــال  اال  حســناء 
و ســبيلهم فــي العشــق ســر مغلق

مغلــق ســر  اللــه  خلــق  وكــذاك 
ولكن ابا عمــار صادف في لندن جماال من لون و ســحر 
آخر. جمال و قيافة الصومال متمثال بعارضة االزياء العاملية 
» اميــان«. و كانت صورة لها وهي تبكي ملا حل في بلدها من 

مصائب. قال: 
صونــي املدامــع يــا ابنــة الصومال

ودعــي البــكاء فــإن دمعــك غالــي
احلزن في عينيك اشــعل في احلشــا

اوصالــي  لدغهــا  يقطــع  نــارا 
مصيبــة إن  األزيــاء  جنمــة  يــا 

الصومــال  بنــو  ابدعهــا  لصومــال 
مثلمــا بعــض  حلــوم  الناهشــون 

االدغــال فــي  اآلســاد  تتناهــش 
فدعــي دموعك وأســألي رب الســما

بالزلــزال  االرض  طغــاة  يخســف 

شريط »رسائل من بغداد«: حني يستحضر احلاضر املاضي

»اخلاتون« وتشكيل كيان العراق السياسي احلديث في ظل دعوات تقسيمه
فيصل عبدالله 

بعد ان شاع إسمه، عبر وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية 
واملسموعة، وعلى مدى أكثر من ربع قرن من الزمن بفعل 
أحداثــة الدراميــة، غدا العــراق مصدرًا للخبــر الصحفي 
وصانعــه بإمتيــاز. لم ال وعــراق األمس واليــوم ال يبخل 
على متابعي أحواله، بتقــدمي ما هو مخبوء في »صندوق 
عجائبــه«، ومبا يؤمــن عناوين »خبر عاجــل« الذي يظهر 
في أســفل شاشــات التلفزة. إذ عرف العراقيون، ومعهم 
العالم، أفعال نظام صدام حســن املشينة، وعرفوا أيضًا 
عملية »عاصفة الصحراء«)1991( العسكرية،  و »أسلحة 
الدمار الشامل« و »احلصار اإلقتصادي القاسي«، وغزو 

عسكري إتخذ من »الصدمة والرعب« )2003( عنوان له.
 مأالت ما ســبق جتاوزت التوقعات، وصــار البلد املصدر 
للنفط أساسًا، مصدرًا للخبر الصحفي أيضًا مثله مثل بلدان 
مبتالة بصراع اإلرادات، كما هو احلال في القارة الســوداء، 
وفــي جعبة أمرائهــا املال والســالح واإلســتقواء باخلارج. 
وبفعــل تلــك املأالت غــدت صــورة العــراق، كبلد، ملتبســة 
على نفســه وعلى اآلخر حــن يتعلق األمر بســؤال الهويات 

وخباثاتها واحلدود وترسيماتها واألديان ومعاركها.
بعيــدًا عــن ما ســبق، يأتي شــريط »رســائل مــن بغداد« 
الوثائقــي)120 د( لســابن كراينبهــول وزيفــا أويلبــاووم  
بنكهــة جديدة معتمدًا الوثيقة التاريخية، ومعززًا بشــهادات 
مــن عاصر حقبة مــا بعد احلــرب العاملية األولــى وما ترتب 
عليها من نتائج جيوسياســية. وليعيد ســؤال ترسيم حدود 
العــراق اجلغرافية الى بدايته وتشــكيل نظامه السياســي، 
أو ما عــرف باململكة العراقية وتنصيب مليكــه، مرورًا بتنوع  

ألوان مجتمعه.
ومثلما نتابع ســيرة حياة الرحالة والكاتبة واملستكشــفة 
والدبلوماســية واجلاسوســة البريطانيــة غيرتــرود بيــل، 
يأخذنا شريط الفيلم  للدور اخلطير الذي لعبته آنذاك. سيرة 
مترعة فهي، صانعة امللوك، النســخة النســوية من »لورنس 
العــرب«، ملكــة الصحــراء، املشــرفة علــى تشــكيل اجمللس 
األساســي للحكم في العراق، املستشــارة لسفارة بلدها في 
بغداد، مؤسســت املتحف الوطنــي العراقــي، اخلاتون، »أم 
ناجــي«، كمــا يحلــو للعراقين تســميتها، وما الــى ذلك من 
ألقــاب حصدتها خالل حياتهــا حتى وفاتها فــي بغداد في 
12 متــوز/ يوليو 1926 نتيجة جرعــة دواء زائدة، ودفنت في 
مقبرة األرمن في منطقة الباب الشــرقي/الرصافة وبحضور 

امللك فيصل بن احلسن.
إســتعانت اخملرجتــان بـــ 500 ســاعة مصــورة باألبيض 
واألســود مــن قبــل املــس بيــل، تذكرنــا ببدايات الســينما 
الصامتــة. وأطلعتــا علــى أكثر من 1600 رســالة شــخصية، 
وأالف الصــور املوزعــة على 25 مكتبة توثيقيــة حول العالم، 
ولتعيد ســؤال  حاضر العراق وتكوينــه اجملتمعي وحدوده 

اجلغرافية وشكل حكمه. 
 يأخذنا الشــريط، وعبر تسلســل تاريخــي حلياة مغامرة 

وجدت في الشرق فردوســها كما تبوح في احدى رسائلها. 
ومــن خــالل عائلة املــس بيل، حيــث نتعــرف علــى والدها 
الصناعــي الكبيــر لوثان بيــل، وفقــدان والدتها بعــد ثالثة 
ســنوات مــن والدتهــا فــي عــام 1868، ودخولهــا  جامعــة 
أكســفورد لتحصل على شــهادة في تاريخ الشــرق األوسط 
بإمتياز عال، وقتها كان القســم الوحيد الذي يســمح بقبول 

الطالبات فيه.
وينتقل الشريط الى أهم رحالتها الشرق أوسطية، طهران 
في عام 1892، حيث ترتبــط بعالقة حب قصيرة مع القنصل 
العــام في ســفارة بلدها هنــاك، إال ان وفاته املبكرة شــكلت 
لهــا الصدمة العاطفيــة األولى، ولتنتقل الى دمشــق في عام 
1913مرورًا بوالية املوصل. هذه التنقالت مثلت الفصل األهم 
واألغنــى من حياتها. إذ تكتب الى والدها رســالتها األشــهر 
بعنــوان »أنا إنســانة«، ومنها تتسلســل احلكايــة والفصل 
اجلديــد في حياتهــا. ورغــم ان وزارة املســتعمرات لم تأخذ 
برســائلها بشــكل جاد، إال ان موعدها مــع التاريخ إقترن مع 
احلرب العاملية األولــى، ووصول قطعات اجليش البريطاني 
الــى البصرة بقيادة اجلنرال مود، ليتم اإلســتعانة بخبراتها 
بعشائر وطباع أهل املنطقة ولترافق تلك الوحدات الى بغداد. 
تولــت املمثلــة البريطانيــة واملتوجــة بجائزة األوســكار، 
مديــرة اإلنتاج، تيلدا ســوينتون قراءة رســائل املس بيل. ما 
تقوله تلك الرســائل كبير، ففــي احداها تقــول »تبقى والية 
املوصــل ضمن حــدود اململكــة العراقيــة كونها متثــل الثقل 
العربي الســني«. وفــي أخرى »ال ينبغي فــرض إرادة احملتل 
علــى بلد مثــل العــراق. كونكم ال تعرفــون كيف ينظــر أبناء 
البلــد الــى احملتــل ألن بريطانيا لم حتتــل من قبــل«. وثالثة 
»من الصعب فرض منوذج غربي علــى بلد متنوع اإلنتماءات 
ومحكــوم بقــوة التقاليــد«. بــل من األفضــل رعايــة جتربة 
احلكــم ودعمها والعمــل على تطويرها«. لــذا أتهمت من قبل 
مرؤوســيها بانهــا »صارت منهــم« والتي هي فــي حقيقتها 

شتيمة حسب القاموس اإلنكليزي.
تكمــن أهمية شــريط »رســائل بغــداد« بكونه مســاهمة 
ســينمائية جــادة تعتمــد التاريــخ ووقائعــه بحرفية احملب 
للشــخصية املركزية، وفي معاجلة ســينمائية حذقة، تقتفي 
دورها احملوري في صياغة أســس مملكة العراق او ما عرف 

»بالد الرافدين« وقتها.

خالد القشطيني

شجون حيث
تتنقل العيون

في جلســة مكاشــفة حقيقية، وضعت النقاط على احلروف،أوضح الكاتب واإلعالمي ورئيس النقابة الوطنية 
للصحفيني العراقيني اإلستاذعبد املنعم األعســم أن التشوهات التي أصابت السلط الرابعة، هي جزء عضوي من 
البنية التحتية إلعالم دولة احملاصصة، وهي نتاج الواقع السياسي واالجتماعي الذي جتسد مبستويات متعددة.

 جاء ذلك في الندوة التي أقامتها له مؤسسة احلوار اإلنساني في لندن يوم 1-3-2017 وقدمها األستاذ صادق 
الطائي.

وأوضح األعســم أن التشــوهات تتعلق أوال بالتشــريعات الصادرة وتناقضاتها التي أدت الى غياب الهيئات 
املستقلة وحتولها الى ساحة للصراع وتفشي الفساد، وتعطيل حرية الصحفي في الوصول الى املعلومة.

فشبكة اإلعالم على ســبيل املثال تضم حوالي 6500 منتســب ال حاجة ألكثرهم ملؤسسة للخدمات االعالمية ال 
يلزمها إال بضع مئات، والشيء نفســه ينطبق على صحيفة الصباح الرسمية التي تضم املئات من العاملني، بينما 

هي الحتتاج اكثر من خمسني شخصا كفوءا.
 وأشــار الى أنه ال يوجد قانون ينظم العمل النقابي حتى اآلن، وأكثر القوانــني التي صدرت هي قوانني مقيدة 
للحريات مثل قانون حق الوصول الى املعلومة الذي يضم حوالي 14 فقرة تعاقب الصحفي الذي يســعى احلصول 
عليها. كما يعاقب الصحفــي عن الرأي الذي يبديه خالفا للمدونات واملعاهــدات الدولية اخلاصة بحرية التعبير 
حيث توضـــع استدراكات عقابية مثل »أذا كان هذا الرأي مخالفا وفق القانون« ولكن أي قانون؟ في الوقت الذي 

يبذل الصحفيون دماءهم للوصول الى املعلومة التي توضع غالبا خلف األبواب املوصودة.
 ومن جانب أخر يعاني اإلعالم من تشــويهات على املســتوى االجتماعي، فالعراق كما توضح شهادة وضعها 

فريق صحفيي بال حدود هو البلد األول في العالم الذي تتدخل فيه القبيلة والعشيرة في الشؤون اإلعالمية.
ويعيش الصحفيون حالة ذعر إزاء تهديدات عشــائرية متزايدة حيث يتحمل السياسيون وبعض االعالميني 

املسؤولية حني يلجأون الى عشائرهم حلرها في الساحة االعالمية بدل اللجوء الى القضاء حلل مشكلته معهم.
وقد ســجلت نقابتنا ومرصد احلريات ومنظمــة جمعية الدفاع عن الصحفيني مؤخــرا خاالت خطيرة لدخول 

الســاحة  العشــائر 
وجلمهــا  االعالميــة 
التعبيــر  حلريــات 
رئيس  دعا  الذي  االمر 
الــوزراء الــى اصدار 
اجلهات  الــى  أوامــر 
هــذه  ملنــع  املعنيــة 

الظواهر.
األعســم  وأشــار   
يأســف ومبرارة لدور 
الصحفيــني  بعــض 
فــي الترويــج لهــذه 
التاريخيــة  الســقطة 
فهنالك  واحلضاريــة، 
حاالت جلــأ إعالميون 
الى عشــائرهم، وهذه 
تعــد ظاهــرة خطيرة 

جدا على االعالم. وتلقي هذه التشوهات بظاللها على حريات التعبير في تناول الفساد والتجاوزات.
 ورغم تدخل السلطات العليا حلد من هذه الظاهرة، اال أن الدور يبقى محصورا في اطار املناشدات.

 وأشار األعسم الى أنه من التشوهات التي ترافق االعالم حاليا هو التحرش اجلنسي بالعامالت في هذا اجملال، 
الذي اصبح ظاهرة واسعة مستفحلة.وهنالك ضغط واضح على العنصر النسوي في الساحة اإلعالمية. وقد بينت 
دراسة )اســتبيان( حول 500 إعالمية تعرض حوالي النصف منهن للتحرش اجلنسي، واجابت على السؤال« هل 

تعرضت الى التحرش في مجال عملك؟
45٪ بنعم
و21٪ بال

 والبقية قلن أحيانا
 وحول سؤال االستبيان ماهو املوقف بعد التحرش:

42٪ ذكرن إنهن مضطرات للبقاء في العمل
20٪ تركن العمل

 والبقية طردن من العمل
 ومعــروف أن العديد مــن االعالميات يتحملن الضغوطــات خوفا من الفضيحة أو حلاجتهــن الى فرصة عمل 

للعيش.
وقد أشــار رئيس مكتب حقوق االنسان في البعثة الدولية لألمم املتحدة الى أن الفرق الدولية التي تضم نساء 

لغرض التحقيق باالنتهاكات قد رصدن التحرش هن أيضا!
 وأكد األعســم أن هذا كله يؤشــر الى وجود إعتالالت في املؤسســات اإلعالمية القائمــة، ومبوازاة ذلك يعمل 
سياسيون ونواب الى توظيف إعالميات مستغلني حاجاتهن الى العمل كمجرد ديكور الى مناصبهم، وهذه احلالة 

خلقت مشاكل كثيرة القت بظاللها على احلياة الصحفية واإلعالمية.
كمــا يجري أحيانا التمييز بني العاملني والعامالت في اجملال اإلعالمي، وتضيقات كثيرة عليهن، والتنكيل الفظ 

في بعضهن مثلما جرى من إختطاف اإلعالمية افراح شوقي وتعرضها الى التنكيل مؤخرا.
وفي أجوبته مع اجلمهور، تناول االعســم الوضع النقابي في الســاحة االعالمية واجلهود التي تبذلها النقابة 
الوطنية للصحفيــني العراقيني في رفع كفاءة االعالميني الشــباب وغـــــــيرهم عــــبر ورش كثيرة في بغداد 
وكردستان واحملافظات، واضاف القول، اننا ندافع عن التعددية النقابية وندفع الى صدور قانون يترك للصحفيني 

حرية .

األعسم... يضع نقطة نظام أمام تشوهات اإلعالم
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إنهم لن يقتلوا األمل
كلما حاولت سكاكني الليل الطويلة  »داعش«  كسر 
إنســاننا العراقي خصوصا في نينــوى اجلريحة، 
تصاي بالهزميــة، فكيف لها مقاومة عشــب األرض 

وروح أمكنتهــا،  وفي هــذه »اخلواطر« من نازحات 
املوصل، نكتشــف هذه الروح التــي تضيء باألمل 

واخلضرة واحلنني.

جمعتها السيدة املوصلية )أم نشوان( من مخيمات 
النزوح في املوصل، لتلون محطة »املنتدى« األخيرة، 

ونحن ننشرها كما هي بدون أي تعديل ...

رسائل من نازحي املوصل

سالما عليك يا موصِل احلدباء
سالما على من ذهب ولن يعود

سالما على اثارك التي طمعت بها ملوك الدنيا
سالما على من سالت دمائهم على ارضك فداءا

فارقناك بأجسادنا ولكن ارواحنا معك والقلب شيب
بعد الفراق اااااه ياموصلي احلبيبة كم حتوين من حبيب ال 
نعرف عنه شــيء عذرا منك ولكنه الطلب األخير احفظيهم لنا 

حتى اللقاء ان حان والله خير احلافظني.
نازحة من املوصل
هديل يونس
طالبة جامعية

من خاطر السيدة
 أحالم عبد الفتاح

ألــم العــراقـ  ابنة املوصــل اجلريحة... أحالمــي.. دمعة 
موصلية..

مدينتي مدينة الربيعية واالزهار
كبرنا فيها حلوة منذ كنا صغار
ال تبكي يا حلوتي فأنت الرجاء

أينما كنا وأين كنت دائما أنت دار الهناء
ال تفضي علينا إن فارقنا الزمان...

ستبقني احلب والعطاء وال يحلو لنا أي مكان
فأنت الغالية واحلبيبة مهما كانت اآلالم...

ليس بايدينا ضحت أمانينا...
انت حبيبتي يا زهرة البساتني...

في القلب والعني ما تزالني...
هل ترقص النوارس ما زالت على شواطئنا

انا مجروحة مغلوبة على امري يا رائحة الياسمني
انت يا ملكتي فابتسامتك تدفعنا...

شيماء

حبيبي...
أسألك ان تهجر كاحلك

لتعيش عالي
وأسأل قلبك ان يغادر جسدك

ليسكن رومي...
احتاجك حبيبي...

كحاجة االرض ؟؟؟؟
احتاجك حبيبي...

كحاجة الفجر للشروق...
رّبي

ربي عوضني مبا هو خير مما خسرُت...
واكتب لي السعادة حتى ترضى علّي...

وابدلني مبا هو خير لنفسي...
واجعل صلتي بك افضل من صلتي بغيرك...

اسجيت بني ضلوعك واحلم باملؤبد... اكتب اعلى َمَلفّي غير 
شامل العفو(!!!

جامعة املوصل تنفض غبار »داعش« بجهود متطوعني 
 يســتند نــزار إلــى عكازة  ليســير بــن أنقاض ما 
تبقــى من مبنى رئاســة جامعة املوصــل الواقعة في 
اجلزء الشــرقي مــن املدينة الذي اســتعادته القوات 
احلكومية من أيدي تنظيم الدولة اإلسالمية قبل نحو 

ثالثة أشهر.
ونزار الذي اخترقت وركه شــظية  قذيفة أصابت 
منزلــه خالل معارك املوصل، واحد من أربعة شــبان 
نذروا أنفسهم بشــكل تطوعي إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
من مســتندات أتت عليها املعــارك بن القوات األمنية 
واجلهاديــن الــذي كانــوا متمركزين داخــل احلرم 
اجلامعــي في حــي اجملموعة ويســتخدمونه كمركز 

للعمليات واجتماع القيادات.
داخل املبنى الذي يحتاج دخوله إلى عمليات أقرب 
إلى التســلق، يقول الشاب العشــريني »هذا ما تبقى 
هنا«، مشــيرا إلى الدمــار الهائل داخــل غرفة كانت 
ســابقا مخصصة لطباعة بطاقات الطــالب. ويتنقل 
نــزار ورفاقه بن الركام من طابق الى آخر ومن غرفة 
الــى أخرى، يرفعون احلجارة لســحب وثائق إدارية 
وأوراق رســمية، منهــا موافقــات حكوميــة يصعب 
حتصيلهــا مجــددا ومســتندات تثبت ملكيــة آليات 
أحرقهــا اجلهاديون داحل اجلامعــة.  ومتتد جامعة 
املوصل علــى مســاحة نحــو 251 كيلومتــرا مربعا، 

وتضم 124 مبنى، وكانت تســتقبل سنويا ما يقارب 
22 ألــف طالب، وفق ما يشــير لوكالــة فرانس برس 
مدير قســم اإلعمار واملشــاريع في اجلامعة أســامة 
أحمــد حمدون. ويقــول حمدون »بعــد التحرير أتينا 
وقمنا بتقييــم أولي لألضرار. هنــاك 12 مبنى مدمرا 
بالكامل، أما باقي املباني فنســبة الدمار تتراوح بن 
خمســة و20 في املئة، غالبيتها جراء احلرق املتعمد. 
بعــض املبانــي كانــت مفخخــة ومت تنظيفهــا مبعية 
القــوى األمنيــة«. علــى اجلــدران اخلارجيــة ملباني 
الكليات، ميكن قراءة عبارة »آمن« أو«غير آمن« مطلية 
باللون األحمــر، او عبارة »كانت مفخخــة بالكامل«. 
وأمام تلك املباني مقاعد دراســية محطمة فوق جبال 

من الركام.
ويقول حمــدون »لنا مع كل مبنى قصــة وتاريخ. 
عندمــا رأينا الدمار، شــعرنا بالغصة واأللم. ولكنني 
أقول إنها ســتعود )...( لتكون في طليعة اجلامعات 
جهودهــم  أقصــى  املتطوعــون  ويبــذل  العراقيــة«. 
لتمكن اجلامعة من اســتقبال الطلبة في أقرب وقت 
ممكــن. ويؤكد حمــدون أن »العــام الدراســي املقبل 
يجــب أن يكــون فــي جامعــة املوصــل. والعمل جار 
على هذا األســاس«. ويصل قطر اجلامعة إلى سبعة 
كيلومتــرات، مــا يجعلهــا قريبــة من اجلــزء الغربي 
مــن مدينــة املوصــل حيث 
تخــوض القــوات العراقية 
معركة استعادته من أيدي 
فإن  وبالتالي،  اجلهادين، 
اخلطر ال يزال قائما حيال 
إمكانية تعرضها للقذائف. 
لكــن ذلــك لــم يثــن للحظة 
نزار وزمــالءه عن مواصلة 

العمل.
»هــذه  نــزار  ويقــول 

مدينتنا وجامعتنــا. للجامعة فضــل علينا«، مضيفا 
»نحــن موظفــون أصال فــي اجلامعــة، ولبينــا نداء 
الرئاســة لتشــكيل فــرق تطوعيــة. نأمــل أن ننجــز 
شــيئا«. لكن بحســب نزار، فــإن األمر »يحتــاج إلى 
وقــت غيــر محــدد. يحتــاج إلــى دعــم دولــي ودعم 
احلكومــة املركزيــة، إذ أن هناك مشــكلة في صرف 
الرواتــب حتــى اآلن«.  ويضيــف »نحــن فــي حاجة 
إلى دعم مالــي، ندعو املنظمــات الدولية واحلكومية 
للنظر إلينا«.وتوضب املســتندات التــي يتم إنقاذها 
فــي صناديق كرتونيــة وتنقل إلــى غرفة مخصصة 
للتخزيــن مينــع على أحــد دخولها.وبعــد ذلك تقوم 

ادارة اجلامعــة مبراجعتهــا لتصنيفها. ويشــير أحد 
املســؤولن اإلدارين إلى أن »هنــاك فرقا عدة موزعة 
على الكليــات كافة للقيام بالعمل نفســه«. ويضيف 
»العمــل مثمر جدًا، وجدنا وثائق ومســتندات وكتبا 
نعتبرها كنوزا. ولكن لألســف داعــش أحرق مراجع 

تاريخية كثيرة. هذا أمر يدعو إلى احلزن«. 
وتســتقبل اجلامعة طالبا من اجلزءين الشــرقي 
والغربــي، وهنــاك بعــض الطــالب، وفق املســؤول 
نفســه، ما زالــوا متواجدين فــي اجلــزء الغربي من 
املدينــة، أو الســاحل األمين كما يســميه العراقيون، 

بحسب مجرى نهر دجلة.
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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

Shatha goes Gung-Ho! for IraqChild
 On Saturday 25th March, Shatha Besarani took part in the Gung-Ho! 5k
 obstacle run in London to raise funds for our IraqChild project. As a public
 health professional, by taking part in such an event Shatha has combined
 her passion for encouraging people to adopt healthy lifestyles with a
desire to support vulnerable children in Iraq who are helped by IraqChild.

 As a result, Shatha has raised well over £700 in online and offline
 donations for IraqChild. This will help to continue funding both a mobile
 clinic which works in the poorest districts in Baghdad as well as travelling
 to help displaced children in other provinces, and an educational resource
centre for children, based in the Al-Thawra district of Baghdad.

 More fundraising activities are currently being planned and there may
 be opportunities for team events. If you are interested in taking part in a
 walking or cycling event, or would like to organise your own effort please
get in touch.

 Elections
 2017 – An
Opportunity

 The announcement on 18th April
 of an early general election, which
 was backed by parliament the next
 day, kicked off 7 weeks of election
 campaigning before polling day on
 Thursday 8th June.
 Practicing our democratic right to
 vote is always important, especially
 when we have the opportunity to do
 so.
 Eligibility: Over 18 years of age,
 British citizen, resident at a UK
 address, registered to vote. (Note:
 EU citizens resident in the UK can
vote in local elections).
  Voter Registration Deadline:
 Monday 22nd May; it is a quick and
 easy process online. If you need any
 help doing this, do not hesitate to
 contact us and we can help you. You
could also register for a postal vote.
 Polling day is Thursday 8th June. If
 you do not know where your polling
 station is, you should receive a
 polling card through your door
 which will tell you where this is,
 although you do not need the polling
 card in order to vote – just a piece
 of ID. Polling stations will be open
 from 7am – 10pm.

‘The Balfour declaration: 100 years on’ – with Sir Vincent Fean

 On the 16th February 2017, former British diplomat Sir
 Vincent Fean was hosted by the Iraqi Association as part of its
 programme to combat ideological extremism by promoting
 dialogue on politically sensitive issues or divisive religious
 beliefs. This is the fourth such event since 2016.
 During the evening, which included the screening of a
 documentary exploring the historical background of the
 Balfour Declaration (produced by the Balfour Project), Sir
 Fean spoke about the history of British involvement in the
 Palestinian-Israeli conflict.
 One of the Iraqi Association’s aims is to empower the Iraqi
 community and enhance resilience in combating extremism
in a safer, more integrated and better Britain.

‘Abdullah and Leilah’

 A short film tackling the important issue of dementia was
 recently screened at the Iraqi Association’s weekly Older
 People’s Club in Hammersmith, with a wider screening to
 take place soon.  ‘Abdullah and Leilah’ is based on real events
 as experienced by writer and director Ashtar Al Khirsan,
 whose father suffered with dementia. In the film, the character
 of Abdullah (played by Iraqi actor Sami Abdul Hameed) drifts
 back into his memories of 1950s Baghdad as a result of his
 dementia. Despite having lived in London for many years,
 he also reverts back to only speaking in Arabic which makes

 communication difficult for his daughter, Leilah who only
speaks English.
 Ashtar introduced the film by explaining why her personal
 experience compelled her to work on highlighting the
 importance of raising awareness about dementia, particularly
 for people who speak English as their second language,
 through the ‘Abdullah and Leilah’ Wellcome Trust Project.
 IA Chair Dr Majid Al-Yassiri also attended, helping to further
 outline the key points about the disease in Arabic, as well as
answering numerous questions from members.
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 Dr. Yasmine Shauket
Al-Hamdani

 We congratulate Yasmine Shauket Al-Hamdani
 on the recent completion of her Doctorate
 in Engineering (Molecular Modelling and
 Materials Science) and also extend the
 congratulations to her proud parents, Dr Ali
 Shauket and Dr Alia Al-Hamdani. Since the
 completion of her PhD, Yasmine has gained
 employment in Luxembourg where she has now
 relocated. We wish her all the very best for a
successful career and future.

Dr Oula Kadhum
 Congratulations to
 Dr Oula Kadhum
 on the successful
 completion of her
 PhD from Warwick
 U n i v e r s i t y .
 Her thesis was
 entitled ‘Diasporic
 i n t e r v e n t i o n s :
 State-building in
 Iraq following
 the 2003 Iraq War', and is a comparative study
 of how the UK and Swedish Iraqi diaspora
 mobilised towards state-building in Iraq
following the 2003 US-led intervention.
 The thesis was examined by Professors Charles
 Tripp and Feargal Cochrane. We wish her all the
 very best with her future academic endeavours
 and extend our congratulations to her proud and
 happy parents, husband and friends.

 Following the horrifying events of 22nd March in
 London, the Iraqi Association issued a press release
 condemning the act of terror on Westminster Bridge and
 the entrance to the Palace of Westminster. Chairman of
 the Iraqi Association, Dr Majid Al-Yassiri said “the good
 old Big Ben and Westminster Bridge, worldwide symbols
 of our capital, witnessed a lone wolf attack, a senseless,
 terrorist crime that also targeted the oldest democracy in
the world.

 “Our community is shocked and angered by the despicable
 actions of this perpetrator, but we must all remain calm
 yet vigilant and support law enforcement efforts to deter

 further attacks. Our response as a community should be
 constructive and responsible in uniting with other London
 communities to combat this evil. In particular, we should
 make sure to stand against other extremists who use
 this event as a pretext to ferment hate, divisiveness and
Islamophobia in an attempt to divide our communities.”

 This criminal act represents an attack on our values,
 every principle of human right and on our democratic
 system. The perpetrator targeted every religion in his
 indiscriminate attack. It also represents a desperate
 attempt in the face of gains made by the international
 community in the war against terrorism in Mosul and
Raqqa.

 As a community we stand united against this heinous
 act and the attempt of the criminals to spread fear,
 resentment and anger in our community. Our response
 will be focused on carrying on with our normal lives at
home, school, businesses and shops.

 We also pay tribute to the excellent response of the
 emergency services including the police and salute PC
 Keith Palmer who died defending our British way of life.
 We send our deepest condolences to the victims' families
 and friends, and our thoughts are with those who were
injured; we wish them an early recovery.

We are all Londoners
and united…


