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املنتدى في ظل سياسات حكومة التحالف في بريطانيا

فـي يـوم االحـد املصـادف 22 أيلـول / سـبتمبر 2013 عقد 
املنتـدى العراقي يـوم عمل للهيئـة اإلداريـة واملوظفني وعدد 
من االستشـاريني املتطوعني ملناقشـة شـؤون املنتدى في ظل 
سياسـات حكومـة التحالـف فـي بريطانيـا وتأثيراتهـا على 
اجلاليـة العراقية، واعـدت الهيئة االدارية ورقتـني للمداولة، 
االولـى حـول اسـتراتيجية عمـل املنتـدى والتحديـات التي 
يواجههـا، والثانية حول بناية املنتدى ومشـروع اقامة البيت 

العراقي في لندن.
فـي بداية االجتماع حتدث رئيـس الهيئة االدارية للمنتدى 
االسـتاذ محي الدين محمود مرحبا باحلضور وشارحا الغاية 
من هذا االجتماع الذي يعّول عليه املنتدى مبا يتوصل اليه من 
نتائج ومقترحات، ثم تولى مدير املنتدى االستاذ جبار حسن 

عـرض مسـتفيض لوضع املنتـدى العراقـي في ظـل العوامل 
التـي نتجت جراء سياسـات حكومـة التحالف فـي بريطانيا 
السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والتكنولوجية، التي 
سـتحدد شـكل ومسـار املنظمات العاملة في القطاع الطوعي، 
كاملنتـدى العراقـي،  للسـنوات اخلمسـة القادمـة. بعدها قدم 
عضـو الهيئـة اإلدارية االسـتاذ اسـامة الوكيل عـرض مكثف 
لورقـة البناية للمناقشـة وقـدم احلضور اسـتيضاحات على 

الورقتني وحول خلفيات املشاكل التي يعانيها املنتدى.
وبعـد اسـتراحة قصيـرة إلتـأم اإلجتمـاع ثانيـة، حيـث 
ابدى املشـاركون مقترحات اتسـمت بالعمليـة والواقعية في 
مسارين، املسـار االول تطوير اخلدمات واجملاالت التي تخدم 
ابنـاء اجلاليـة علـى ضـوء التغييـرات والقوانني التقشـفية 

التي جـرت  وتراجع الدعـم املالي، كما تضمن توسـيع قاعدة 
العالقـات العامـة وتطوير العمـل الطوعي وتطويـر القدرات 

البشرية لتالئم املناخ اجلديد التي حتيط بالقطاع الطوعي.
امـا املسـار الثانـي فقد تركـزت املناقشـات فيـه على طرح 
بدائل للمكتب احلالي للمنتدى وآفاق إيجاد مركز مالئم ويفي 
بإحتياجات اخلطة اإلسـتراتيجية، وخلصت هذه املناقشات 
الى مقترحات جدية ووضـع خطوات لتنفيذها وترجمتها الى 

الواقع.
وفـي نهايـة يـوم العمـل وحتـدث عدد مـن احلضـور على 
ضـرورة دعم املنتـدى العراقي باعتبـاره البيت الـذي يجمع 
ابنـاء اجلاليـة العراقيـة مبختلـف اطيافهـا.  دام االجتماع ما 

يقارب اخلمس ساعات.

افتتاحية املنتدى 
جتسيد املواطنة

كيف يكون؟
رغـم صعوبـة اندمـاج اجلاليـة العراقية  
املؤشـرات  أن  أال  البريطانـي،  اجملتمـع  مـع 
األحصائيـة تشـير الـى تزايد هـذا اإلندماج 
وخصوصا بني أوساط اجليل الثاني والثالث 

من املغتربني العراقيني.
فقد أشارت أحدى البحوث اجلادة الى أن 
63٪ مـن املبحوثني من العراقيـني يؤمنون 
بعملية اإلندماج مع الثقافة البريطانية، وأن 
هنـاك 50٪ متكنـوا مـن اإلندمـاج باجملتمع 
البريطاني بحدود معينة، وأن 34٪ متكنوا 

من اإلندماج بشكل كامل.
إن مـا يعيننـا فـي هـذا احلديث هـو متتع 
البريطانيـة  املواطنـة   بصفـة  العراقيـني 
كل  يعامـل  حيـث  القوانـني  تكفلهـا  التـي 
مـن أكتسـب اجلنسـية علـى قـدم املسـاواة 
مـع األخريـن مـن أمثالـه، ومـن ضمـن أهـل 
البلـد األصلـي فـي احلصـول علـى العمـل، 
الصحيـة  واخلدمات،والسـكن،والرعاية 
للدوائـر  والترشـح  والترشـيح  والتقاعـد، 

النيابية اخملتلفة،وغيرها من احلقوق.
بينمـا نـرى مفهـوم املواطنـة فـي وطننـا 
األصلي العراق غائبة، وأن أرخص شيء فيه 
هو اإلنسـان، كمـا أن املواطنة فيـه درجات، 
وأن بحـث املواطن العادي عـن حقوق يعني 
الدخول فـي متاهات تبدأ باملماطلة والروتني 
ودفـع الرشـاوى، وباألخير قـد يحصل على 

حقوقه أو ال يحصل. 
 اننـا كمنظمـة مجتمـع مدنـي نسـعى الى 
كل شـيء من شـأنه، يرفع من قيمـة املواطن 
الطفـل  (مشـروع  ضمنهـا  ومـن  العراقـي، 
العراقـي) من أجـل تخفيف معانـاة األطفال 
فـي العـراق الذيـن يتعرضون لكافة أشـكال 
والتسـول،وانعدام  واجلـوع،  االعتـداءات، 
املـدارس،  مـن  والتسـرب  الترفيـه،  امـكان 
والعمل في االعمال الشاقة، باالضافة الى قلة 
الرعايـة الصحية، وقلة املـدارس وإنعدامها  

وخصوصا في األرياف.
غيـر أن جهودنـا وجهـود بقيـة منظمـات 
اجملتمع املدنـي  تبدو بعض األحيـان عبثية، 
أمـام الهـدر العام لألمـوال العامة، والفسـاد 
والسـرقات املعلنـة، وهـذا يرجـع باعتقادنا 
بشكل أساس الى غياب مفهوم املواطنة ودور 
املواطن في صنـع القرار وفي متثيل منظمات 
اجملتمـع املدني وغيـاب الدعم الـذي حتصل 
عليـه مـن الدولـة ضمن تشـريع واضـح، ال 
يخضع لألسس الطائفية واحلزبية وغيرها.

إن جتسـيد املواطنـة ال تكـون في اخلطب 
والشـعارات واألناشـيد احلماسـية، بـل في 
الواقـع العملـي، في أيجـاد األرضيـة لوطن 
يتسـع للجميع، يحفظ كرامتهـم، وآدميتهم، 

ويوفر لهم األمان والعيش الكرمي. 

هولندا تعزم على إعادة 15 الف
من طالبي اللجوء العراقيني املرفوضني

ابلغت حكومة هولندا العراق عزمها اعادة 15 
الف عراقي مـن طالبي اللجوء لديها الى العراق. 
ونقـل بيـان للدائـرة االعالميـة جمللـس النواب 
العراقـي  يوم االثنني  23 أيلول ان « وكيلة وزارة 
اخلارجيـة الهولنديـة رينيـه جونز بـوس قالت 
خالل لقائها مع رئيسـة جلنة املرحلني واملهجرين 
واملغتربني النائبة لقـاء وردي في مقر اللجنة ان 
احلكومـة الهولنديـة سـتعيد 15 الـف عراقي من 
طالبي اللجـوء الى العراق لعدم توفر الشـروط 
الالزمـة القامتهـم « مشـيرة الـى ان « الالجئيني 
العراقيـني في هولندا يبلغ عددهم 50 الف مهاجر 

عراقي «.
ووعـدت املسـؤولة الهولنديـة بتوفير  فرص 
عمـل ومبالغ ماديـة تخصص ملن سـيتم اعادتهم 
مـن هولندا الى العـراق « معربة فـي الوقت ذاته 
عـن سـعادتها بوجودهـا فـي العـراق « حسـب 

البيان.
وتابع البيان ان « اجلانبني ناقشا خالل اللقاء 
موضـوع العـودة القسـرية لالجئيـني العراقيني 
في هولندا « مشـيرا الى ان « وردي طالبت خالل 
اللقاء بان يكون هناك تنسيق بني اعضاء اللجنة 
واحلكومة الهولندية بشـأن االليات التي سـيتم 
اتخاذهـا العـادة العراقيـني املهجريـن «. ودعت 
رئيسـة جلنة املهجريـني النيابية الـى ضرورة « 

قيـام وفد من اللجنة بزيارة هولندا لالطالع على 
احوال الالجئني العراقيني للتعرف على مشاكلهم 
وايجاد احللول املناسـبة لها وتأمني عودتهم الى 

العراق «.
وكانت قد أصدرت محكمة روتردام الهولندية، 
حكمـا لصالـح طالـب جلـوء عراقي فـي حقه في 
البقـاء فـي هولنـدا، حيـث أسـتند القاضـي فـي 
حكمه على «تـردي الوضع األمني في العراق منذ 
شـهر أبريل لهذا العـام ( 2013 ) «.  وقال القاضي 
فـي معرضـه تفسـيره لقـراره ان هنـاك « تردي 
جوهـري في الوضع األمني في العراق»، مشـيرا 
الـى ان « دائـرة الهجـرة واللجـوء الهولندية لم 
تقـدم األدلـة الكافيـة والتي تثبت فيهـا أن تردي 
الوضـع األمنـي العـام فـي العـراق ال يتعـارض 
مـع البند الثالـث مـن املعاهدة األوربيـة حلقوق 
األنسـان». وقـرار القاضـي لصالـح طالب جلوء 
عراقـي يعد  امـرا  نادر احلدوث بعـد ان اعتبرت 
دائـرة الهجـرة الهولندية العـراق «منطقة آمنة» 
منـذ العـام 2008، ومبوجـب ذلك تقـرر النظر في 

طلبات جلوء العراقيني بصورة فردية.
وكانـت السـلطات الهولندية اضطـرت العام 
2010،  إلى وقف إجراءات ترحيل طالبي اللجوء 
العراقيـني املرفوضة طلباتهم بصـورة مؤقتة اثر 

قرار من احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان.

في محاولـة للحد من أعداد 
املهاجريـن  الذيـن يحصلـون 
البريطانيـة،  اجلنسـية  علـى 
قـرر ت حكومـة التحالـف في 
بريطانيا إجراء تعديالت على 
االمتحان الذي يجرى لطالبي 

اجلنسية.
املهاجريـن  علـى  يتعـني 
الراغبـني فـي احلصـول علـى 
عـادة  البريطانيـة  اجلنسـية 
مـن  للتأكـد  امتحـان  اجتيـاز 
اإلجنليزيـة  للغـة  إجادتهـم 
ومعرفتهـم ملعلومات عامة عن 

احلياة في بريطانيا. 
التـي  التحالـف  حكومـة  أدخلـت  و 
يقودهـا حـزب احملافظـني الـذي ينتقـد 
قوانـني الهجـرة التـي يراها متسـاهلة، 
تعديـال علـى االمتحـان سـالف، حيـث 
سـيتضمن اإلمتحـان اجلديد أسـئلة عن 
البريطانيـة  واآلثـار  الوطنيـة  الرمـوز 
التغييـرات  هـذه  إن  احلكومـة  وتقـول 
سـتركز على القيم واملبادئ التي تشـكل 
الهوية البريطانية، وأنها ستسـاعد على 
اندمـاج املهاجريـن فـي اجملتمـع.  فمثال، 
سـيكون على املتقدمني لالختبـار معرفة 
اسـم القائـد البريطاني االدميـرال لورد 
نيلسـون، الذي هزم األسطول الفرنسي 

في عام 1805، وينتصب متثال له مبيدان 
األغـر  الطـرف  أو  سـكوير)  (ترافالغـار 
العاصمـة لنـدن. كمـا سـيكون  بوسـط 
علـى املتقدمـني معرفـة أمـور مثـل اسـم 
نصـب (سـتون هينـج) الـذي ينتصـب 
فـي مقاطعة ويلتشـر منذ آالف السـنني. 
فـي املقابـل، سـتختفي األسـئلة املتعلقة 
مبواضيـع مثل اسـتخدام وسـائل النقل 
العـام، وبطاقات االئتمان، والدخول إلى 
االنترنـت. ومت فرض اختبار «احلياة في 
بريطانيـا» عام 2005 من أجـل التأكد من 
متتـع املتقدمـني بطلبـات احلصـول على 
اجلنسـية من املهاجرين املعرفـة الكافية 
احليـاة  وجوانـب  االجنليزيـة،  باللغـة 

العامة، والتاريخ في بريطانيا.

إمتحان جديد ملنح اجلنسية في بريطانيا
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تهاني:
○ « الــف مبروك لطلبتنا الذين إجتازوا إمتحانات مرحلتي الـ GCSE  والـ 
A Level ... متمنني للجميع حتقيق أمانيهم باحلصول على أفضل الفرص في 

دراستهم اجلامعية ... من خالل اجلد واإلجتهاد والتفوق الدراسي.»
○ تهانينا للطالــب حامت عزت أبو التمن حلصوله على A 5*، في مرحلة الـ 

الطب – جامعة كمبردج. كلية  في  وقبوله   ،A Level
○ تهانينا للطالب كياني محمد عبدالرحمن كياني حلصوله على A 4*، في 

مرحلة الـ A Level، وقبوله في كلية الطب – جامعة كمبردج.
○ تهانينــا للطالب نالــي محمد عبدالرحمن كيانــي حلصوله على A 4، في 

.AS مرحلة الـ
A و3B،  في  ○ تهانينا للطالب نزار هاشــم علي حلصوله علــى A 4* و3 

.GCSE مرحلة الـ
 A 5و *A 3 تهانينــا للطالبــة دميــا عبدالوهاب عليــوي حلصولها علــى ○

.GCSE 2،  في مرحلة الـCو
  ،B6و A 3و *A 1 تهانينا للطالب شـوان عبداجلبار حسن حلصوله على ○

.GCSE في مرحلة الـ
○ تهانينــا للطالب آدم أموري  حلصــــوله علــى A 2* وA10،  في مرحلة 

.GCSE الـ
○ تهانينا الى عشــتار علي رفيق  حلصولها علــى بكالوريوس الرياضيات 

بدرجة جيد جدا والى والدتها الزميلة ذكرى علي ووالدها الفنان علي رفيق.
○ تهاننينا للشاب حسان كثير احليدر للحصول على شهادة البكالوريوس 

في ادارة االعمال
○ تهاني للشاب لؤي صمد حلصوله على شهادة البكالوريوس، ومتنياتنا 

له بالنجاح في حياته العملية. 

متنيات:
○ احلفيد الثاني للفنانة التشكيلية ياسمني عمر وهو الطفل الثاني ألبنها 

العزيز زيد، نتمنى لهم الفرح بوجوده بينهم ويتربى بحبهم  وداللهم...
○ متنياتنا بالصحة الدائمة والعافية للسيدة إنعام العبايجي (أم سعد)  

إثر عملية جراحية تكللت بالنجاح.
○ الصحة والشــفاء  نتمناها للعزيزة السيدة بشرى االعسم الجرائها 

العملية، متأكدين انها ستعود الينا بنشاطها قريبا جدا 
○ الصحة والســالمة نتمناها لالستاذ عبد الرزاق االعسم (أبو مناف) 

على أثر الوعكة الصحية التي مر بها...
○ متنياتنا بالشفاء للسيدة نادية احليدر اثر عملية في الركبة 

○ الصحــة والعافية لالخ عدنان حامت (ابو نورس) اثر الوعكة الصحية 
التي مر بها.

○ متنياتنــا بالشــفاء للســيد هــادي ثامــر (ابو ياســر) اثــر عملية له 
باملثانة.

○ الصحة والسالمة للسيدة سمر بدن اثر العملية اجلراحية في الكتف 
متمنني لها الصحة والعافية.

○ متنياتنا بالشــفاء العاجل للكاتب والصحافــي أحمد املهنا الصابته 
بنوبة قلبية، ونتمنى عودته السريعة لعائلته وقرائه ونشاطه.

○ متنياتنا بالشــفاء والتعافي للسيدة ســميرة توفيق (ام بفرين)، اثر 
عملية جراحية كبرى.

○ متنياتنا بالشفاء العاجل للسيدة عفيفة االعسم (ام مناف) الجرائها  
عملية تبديل الركبة.

○ متنياتنــا بالصحة والســالمة لألخ صبيــح مدنيف (أبو نــوري) اثر 
عملية جراحية.

تعازي:
• تعازينا احلارة للزميل جمال اثناسيوس.. بوفاة والدته في لندن لها 

الذكر الطيب.
• تعازينــا الصادقة لألخ عــادل خصباك بوفاة والدته فــي العراق لها 

الذكر الطيب ولألخ خصباك وعائلته الكرمية الصبر واملواساة.
• تعازينا احلارة لألخ هادي الســاعدي بوفاة والده الشيخ محمد رضا 

الشبيبي الساعدي في النجف األشرف له الرحمة والذكر الطيب.
• تعازينا للسيد عادل شريف احلسيني املدني ب رحيل اخته العلوية  

ماجدة احلسيني املدني في العراق في متوز املنصرم، للفقيدة الذكر الطيب 
وله وعائلته الصبر واملواساة.

• تلقينا بأســف خبر وفاة والدة الشاعر املبدع جواد القابجي، تعازينا 
القلبية له ونتمنى ان تكون آخر األحزان.

• تعازينــا لالخت ســمر بدن اثر وفــاة ابن عمها في العــراق اثر مرض 
عضال  للفقيد الذكر الطيب وللعائلته الصبر واملواساة.

• تعــازي الى الزميلة احالم الســعدي لوفاة ابن عمتهــا في املانيا بعد 
معاناة مع مرض عضال.

• احر التعازي واملواســاة للزميــل رامي النجار عضــو الهيئة االدارية 
للمنتدى العراقي لوفــاة عمه حافظ النجار في املانيــا، كما نتقدم بتعازينا 
الى العزيز د. سعدي النجار، للفقيد الذكر الطيب ولعائلته  الصبر اجلميل، 

وعسى ان تكون آخر االحزان.
• تعازينــا احلــارة للزميلــة بلســم عجينة الســكرتير الســابقة للهيئة 
االدارية واختها الســيدة ياســمني عجينة وعائلتهم الكرميــة بوفاة عمتهم 

السيدة هناء عجينة لها الذكر الطيب.
• تعازينــا احلارة للدكتورة ســميرة توفيق (ام بفرين) بوفاة شــقيقها 

وزوجته اثر التفجير االرهابي في بغداد.

اجتمـــاعـــيات

اشـترك املنتـدى العراقـي مـع جلنة 
تنسـيق التيـار الدميقراطـي العراقـي/
اململكـة املتحـدة، ورابطـة االكادمييـني 
العراقيـني في اململكة املتحـدة واملنظمة 
ELA Rights، العراقيـة   املدنيـة 
ورابطـة املـرأة العراقيـة فـي بريطانيا  
أمـام  يـوم 31آب 2013 فـي اإلعتصـام 
السـفارة العراقيـة فـي لنـدن، تضامنًا 
العديـد  شـهدتها  النـي  تظاهـرات  مـع 
مـن احملافظات مـن أجل رفـع إمتيازات 
أعضاء مجلـس النواب وإلغاء رواتبهم 
التقاعديـة، واحتجاجًا على سياسـات 
القوى املتنفذة والتدهـور األمني املريع 
نهـج  وتعميـق  الفسـاد  واستشـراء 
احملاصصـة الطائفيـة املذهبية واإلثنية 
اآلمـن  العيـش  حسـاب  املقيتة،علـى 

واحلياة احلرة الكرمية لشعبنا.
مـن  العديـد  املتظاهـرون  ورفـع 
الشعارات التي تطالب بإلغاء امتيازات 
اعضـاء البرملـان، وإيقـاف االسـتهتار 
مبقـدرات الشـعب العراقـي، واملطالبة 

بالعدالة واألمن. 
ورفع املتظاهرون باملذكـــرة املوجه 
لرؤساء السـلطات الثالثة والبرملانيني 
العراقيـة  السـفارة  رفضـت  التـي 

استالمها.
وأوضـح مديـر املنتدى فـي تصريح 
لـه (للمنتدى) إن ما يؤسـف لـه أن في 
الوقت الـذي حترض منظمـات اجملتمع 
املدنـي ومنها املنتـدى العراقي في جمع 
التبرعـات علـى قلتهـا لدعـم مشـاريع 
وغيرهـا،  واملكتبـات  العراقـي  الطفـل 
فأنه يجري بعثرة وسـرقة اموال البالد 

بدون واعز وضمير.
وعلى صعيـد اخر قال جو سـتورك، 
القائـم بأعمـال املديـر التنفيذي لقسـم 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا فـي 
منظمـة «هيومـن رايتس ووتـش: «من 
بـأن  مسـؤولون  يوحـي  أن  املفارقـة 
اسـتخدام القوة ملنع مظاهرات سـلمية 
من شأنه مساعدة العراق في « مسيرته 
نحـو الدميقراطيـة « . ميكن للسـلطات 
أنهـا  اعتقـدت  إذا  املظاهـرات  حظـر 

سـتجنح إلى العنف، لكـن مبعث القلق 
هنا على ما يبـدو هو أن تثير املظاهرات 

احلرج أو اإلزعاج السياسي».
وأضـاف: « تبـدو السـلطات وكأنها 
أكثر انشغاًال مبنع العراقيني من التعبير 
السـلمي عـن آرائهـم منهـا بحمايتهـم 
مـن االعتـداءات التـي قتلـت وجرحت 
الكثيريـن هذا العـام. وعلى مسـؤولي 
املتظاهريـن  حتمـي  أن  األمـن  وقـوات 
السـلميني وأن توفـر لهم مسـاحة آمنة 
لالحتجـاج، ال أن تخيف الناس لدفعهم 

إلى التزام الصمت».
 ومـن جانبـه، أكـد ماينا كيـاي، أول 
مقـرر خاص لألمم املتحدة معني باحلق 
وحريـة  السـلمي  التجمـع  حريـة  فـي 
تقريره فـي  فـي  جلمعيـات،  تكويـن 
مايو/أيـار 2012، أنـه ال يجـوز للـدول 
تقييـد احلـق فـي التجمـع السـلمي إال 
حيثمـا كانت هناك «ضـرورة اجتماعية 
ملحـة». شـدد التقرير علـى أن الدول ال 
حتتـاج إلى حظـر التجمعات السـلمية 
لكي تكافـح اإلرهاب بفعاليـة، وقال إن 
«التدفـق احلـر حلركـة السـير ال يجوز 
أن يتمتـع بأسـبقية تلقائيـة على حرية 
التجمـع السـلمي». يلقـي كيـاي علـى 
السـلطات مبسـؤولية تزويـد منظمـي 
التجمعات بـ»أسـباب متكاملة ومقدمة 
فـي حينها» ألي حظـر، وكذلك بإمكانية 
الطعن السـريع عليه. ومن الواضح أن 
أسـباب وزارة الداخلية ملنـع مظاهرات 
31 أغسـطس/آب تقصر كثيـرًا عن هذه 
التوصيـات، بحسـب هيومـن رايتـس 

ووتش.

اخليون، وكطافة، واجلادرجي في ضيافة املقهى الثقافي العراقي في لندن
استضاف املقهى الثقافي في لندن خالل االشهر االخيرة في أماسي مختلفة كل من 
الباحث الدكتور رشـيد اخليـون، والروائي كرمي كطافة، والفنـان والباحث الدكتور 

رفعت اجلادرجي. 
ففـي 13 حزيـران 2013، قـدم اخليـون محاضـرة عـن (أخـوان الصفـا وجودهم 
وأرائهـم)  تنـاول فيها  قضية اختـالف املؤرخـني والباحثني في معرفـة منهم أخوان 
الصفا، وليس لدينا  سـوى رسـائلهم التي أسموها البستان،  ولم نحصل سوى على 

بعض األسماء التي ذكرها أبو حيان التوحيدي. 
وتنـاول الباحـث كيفيـة وصـول أخبـار هـذه اجلماعة، مشـيرا أنـه لـوال  رواية 
التوحيدي لضاع خبر هذه اجلماعة.  وعن ارائهم وافكارهم أوضح  اخليون أن احلكم 
الذين يريدون هو حكم رمزي أي حكم اهل اخليرالتي يتر أسـها احلكماء.  تلك الدولة 
هي غايتهم القصوى. وهم يؤمنون بإشـتراك الناس مع بعضهم البعض، كما تناولوا  
نشـأة الكائنـات بشـكل واضـح. وما مييـز  أخـوان الصفـا  وقوفهم ضـد الصراعات 
املذهبيـة العاصفة في زمانهم وإسـتغالل بسـطاء النـاس فيها. ومـن أفكارهم املهمة 
تأكيدهم علـى كروية األرض في ذلـك الزمان، ومعرفتهم بالـدورة الدموية الصغرى 
قبـل إبن نفيس بثالثـة قرون. ولهـم اراء متنوعة  أخـرى حول اجلاذبيـة والتنجيم  

والطبيعة ورمزية العدد.  
وقدم في 28 متوز 2013، أمسـية للكاتب والروائي كـرمي كطافة، املقيم في هولندا، 
في قراءات وتأويالت عن روايته  السـاخرة (حمار وثالث جمهوريات) وحتدث فيها 
كل من االستاذة خالد القشطيني عن (لون من السخرية العراقية)، وابتسام يوسف 
الطاهر (الدراما السـاخرة) وجاسم املطير (حتديث السـخرية) وفيحاء السامرائي 
(األسلوب السردي) . والرواية محاولة استفزاز لعقول تنحت بعيدًا في خضم القمع 
واالسـتبداد واالبـادات والتعصب، اسـتفزاز كرامتهـا، كبريائهـا، اعتدادها بالنفس 
بهذا احليوان (احلمار) الذي بات مشـجبًا يعلقون عليه غبائهم وسذاجتهم وجهلهم 
بأكاذيـب يطلقونهـا عليـه ويصدقونهـا. محاولة رد إعتبـار لهذا احليـوان اخلدوم، 
اجلميـل، صاحـب الفضل األول فـي بناء خمس حضـارات على هـذا الكوكب دون أن 

يفتح بوزه بنهقة واحدة متفاخرًا.
وأجمـع املتحدثـون أن روايـة (حمـار وثـالث جمهوريات) تعـد فتحـا جديدا في 
الرواية العراقية السـاخرة،  وهي جتربة تقع خارج النسق الكثيف للرواية العراقية 
و(العربيـة) فـي مشـهدها االخيـر، ومتيـزت فـي إختراقهـا احملرمـات، مـن اجلنس 
والشـذوذ وكافـة أشـكال القمع، واسـتغالل الديـن وذلك بلغـة رصينة سلسـة وفي 
جمـل قصيـرة موحية، خالية من االسـراف العاطفي والوصف الكثيـر. إن ميزة هذه 
الروايـة هي وجع السـخرية ومتعتها، وهي نص روائي مثير للدهشـة داخل الفضاء 

االجتماعي وعبر هذا التدفق احلداثي في الفكرة واالسلوب.
واسـتضاف يوم 31 آب 2013، املعمار واملفكر األستاذ رفعة اجلادرجي في احلديث 

عـن احلرفـة والفـن. أذ أوضـح ان موضوعـة الوعـي بالوجود، اإلنسـان فـي مقابل 
احليـوان، اشـار الـى ان احليوان يتعامـل مع الوجـود والظواهـر الطبيعية مبرجب 
غرائزه،  أما االنسـان فبعـد مر بعدة مراحل من انواع االنسـانيات خرج من الغريزة 
الـى الفكـر بالوجـود. ولهـذا فالطفل ال ميتلك سـترتيجية التعـاون مع البيئـة، لديه 
امكانيـات ولكن بحاجة الى تدريب وتشـجيع خالل مدة اقصاها السـنوات الثامنية 
مـن حياته، وأال يبقى شـخصية التفكـر ويطلـب التفكير من اجلهة األخـرى ويصبح 

شخص ال يقود اجملتمع نحو اجلديد.
وفي تناوله الوعي بالوجود، امللل وعبثية الوجود، اشـار الى أن نحن كبشر نعي 
وجودنـا ونعرف أيضا بأننا سـنزول، وهذا الوعي مهم جدا في تاريخ اإلنسـان ألنه 
ابتكر املتعة في الوجود من أجل السـعادة بأشكل مختلفة، فالشخص أحيانا ميارس 

املتعة من أجل السعادة فقط.
وحـول دور املصّنـع بصفته حرفـي وفنان، أكـد احملاضر هناك فـرق جوهري بني 
احلرفـة والفـن، فاحلرفي يلتـزم بالرجعية القائمـة، والفن ظهر ألول مـرة في تاريخ 
البشـرية عندمـا أصبح الفنان حرا، ولكن احلرفة شـرط أسـاس لكل فنـان. والفنان 
بدون حرفة متميزة فهو مشـعوذ. أما قيمة املصّنع، موضحا أن املصّنع يبتكر إلرضات 
ثالث حاجات : النفعية، الرمزية (مثل كرسـي السـلطة، كرسـي العمل)،اإلسـتمتاع، 
فاحلاجتـان النفعيـة والرمزيـة تزوالن مع تطـور احلاجة واجملتمع، وال تبقى سـوى 

قيمة االستمتاع التي متتد مع الزمن.

املنتدى العراقي يشارك في االعتصام امام السفارة العراقية
هيومن رايت  تدين التجاوزات على املعتصمني قيس كبة على جدار الشرف بلندن 

نقـش اسـم اول طبيـب عراقـي هـو 
جـدار  علـى  كبـة  قيـس  البروفيسـور 
الشـرف في اجلمعية الطبية امللكية في 
اململكـة املتحدة في سـابقة هـي االولى 
مـن نوعها. واقيـم احتفال بهيـج بهذه 
املناسـبة يوم االحد  13تشـرين األول/ 
اكتوبـر اجلـاري، حضـره لفيـف مـن 
االطبـاء والعلماء مـن انحـاء العالم.. 
بينهـم مـن مت تكرميه مع البروفيسـور 

كبـة. واجلدير بالذكر ان هذا اجلدار لم ينقش عليه حتى اآلن اكثر من 
700 اسم لعالم او طبيب منذ تأسيس اجلمعية وحتى اليوم.

شـــكـر
تتقدم األخوات بلسم وياسمني عجينة بالشكر اجلزيل 
فقدان  مصاب  شاركوهم  الذين  واألخوات  األخوة  لكافة 
حضر  من  سواء  عجينة)،  (هناء  الفاضلة  املربية  عمتهم 
مجلس العزاء او قدم التعازي عن طريق الهاتف او االمييل، 

سائلني الله ان ال يريهم أي مكروه.

يحييه الفنان املبدع

محمد البيك
يوم السبت 26 تشرين األول / إكتوبر 2013

الساعة  6:30  مساًء
التذاكر 15£   للكبار  و10£    لألطفال

على قاعة كونوي هول
Conway Hall

 25 Red Lion Square،
London WC1R 4RL

حفل فني ساهر بمناسبة عيد األضحى
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وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

مكتبة الطفل في مدينة الثورة (الصدر)

عمالة األطفال في العراق آفة اجتماعية ال بد من مكافحتها

اسمي فيونا ماكي و أعيش في أكسفورد وعمري ٧٣ عامًا 

واصلــت مكتبة الطفــل العراقي التابعــة لرابطة املرأة 
العراقيــة في مدينــة الصدر اســتقبالها لألطفال من عمر 
( 7 – 13 ) ســنة ملمارســة هواياتهــم في الرســم وقراءة 
القصــة والرياضــة باإلضافة إلى تدريبهــم على األعمال 
اليدوية وقد وضعت إدارة املكتبة منهاج لألطفال تضمن 
تخصيــص الســاعة األولــى مــن تواجدهــم حملاضرات 
توعويــة حــول النظافــة والوقاية من األمــراض وأهمية 
التعــاون والتســامح واحملبــة واالحــتــرام واحلــد مــن 

العنف.
كمــا زينــت املكتبــة إلقامــة احتفــال مبناســبة يــوم 

الطفــل العاملي والــذي تأجل بســبب مشــاركة األطفال 
فــي الوقفــة التضامنيــة التــي أقيمــت على حدائــق أبو 
نــؤاس وتخلل احلفــل أداء األناشــيد وأغانــي لألطفال 
وصادف فــي االحتفال عيد ميالد الطفل مصطفى محمد 
فاحتفل باملناســبة كما هناؤا وصفقوا للطلبة الناجحني 
واملتفوقــني الذيــن حصلوا علــى درجات عاليــة ووزعت 

العصائر والكيك على األطفال .
واجلدير بالذكر إن املكتبة افتتحت عام 2008 بدعم من 
جلنة التضامن الســويدية العراقية واملنتدى العراقي في 

بريطانيا. 

يحتفـل العالـم سـنويًا فـي 12 حزيـران باليوم 
العاملـي ضـد عمالـة األطفال، الـذي اعلنتـه منظمة 
العمل الدولية عام 2002. حيث يجري فيه تسـليط 
الضـوء علـى زهـاء 215 مليـون طفـل هـم أسـرى 
عمالـة األطفـال بينهـم 115 مليونـا يـؤدون اعماال 
خطيـرة ، مبـا في ذلـك زجهم فـي نزاعات مسـلحة 
أواسـتغاللهم فـي جتـارة اخملـدرات وغيرهـا مـن 
النشـاطات احملظورة. وفـي غالـب األحيـان يكون 
هـؤالء الكادحون األطفـال معزولني عـن عائالتهم 
ومخفيني عن انظار العالم ويتعرض كثير منهم الى 

االستغالل اجلنسي. 
وفـي العراق اورثـت احلـروب والعقوبات التي 
دمـرت االقتصـاد الوطنـي، شـريحة واسـعة مـن 
العائـالت املعدمـة والفقيـرة التـي اجبرتهـا الفاقة 
على إيقاف تعليم اطفالها ودفعهم الى سـوق العمل 
بدال من املدرسـة.  ليكدحوا ساعات طويلة ملساعدة 
عائالتهـم، يزاولـون أعمـاال مـن شـتى األصنـاف 

يتعرضون خاللها الى اشكال مختلفة من االستغالل 
واالضطهـاد.  وتتبدى هذه الظاهرة مبأسـاوية في 
الشـوارع والطرقات وفي املعامل والورش احلرفية 

على اختالفها.
ورغم اجلهود التي ُتبذل للحد من عمالة األطفال 
فانهـا ما زالت مستشـرية في العراق أكثـر منها في 
بلـدان اخرى كما لفتت مديـرة هيئة رعاية الطفولة 
عبيـر  االجتماعيـة  والشـؤون  العمـل  وزارة  فـي 
اجللبـي الذاعـة العـراق احلـر. ورغـم ان خطورة 
هـذه الظاهـرة وتفشـيها تسـتدعي دراسـة جدية 
تبـدأ بتقدير حجمها فـان مديرة هيئـة الطفولة في 
وزارة العمـل أكـدت عـدم وجود احصائيـات تتيح 
اعـداد اخلطـط الالزمـة ملكافحة عمالـة األطفال في 
ضوئهـا. كمـا أشـارت الـى تخصيـص راتـب ثابت 
ألطفـال العائالت الفقيرة كإجـراء مؤقت فضال عن 
اعـداد قانون حلمايـة الطفل بالتنسـيق مع منظمة 
األمم املتحدة للطفولة «اليونسيف» مؤكدة وصول 

القانون الى مراحله التشريعية األخيرة.
الباحثة االجتماعية نهى درويش أعادت التذكير 
بـأن العراق مـن الدول املوقعة علـى اتفاقيات متنع 
عمالـة األطفـال منعـا باتـا وبالتالي فان مـن يدعو 
الى غض الطرف عن عمل األطفال بسـبب الظروف 
االقتصاديـة امنـا يدعـو الى عـدم تنفيـذ التزامات 
واعربـت  عاتقـه.  علـى  العـراق  اتخذهـا  دوليـة 
درويـش عـن األسـف لعدم وجـود تشـريع  يحمي 
الطفولـة فـي العـراق محـذرة مـن ان الطفـل الذي 
ُتهضـم حقوقه برميه في الشـارع ودفعه الى العمل 
في سـن العاشرة مثال سـيصبح قنبلة موقوتة بعد 
عشـر سـنوات أخرى بسـبب مخاطر انحراف التي 

تواجهه في طفولته.
اعلنـت منظمـة العمـل الدوليـة اليـوم العاملـي 
للطفـل عـام 2002 مـن اجل لفـت انتبـاه العالم الى 
معانـاة العمال األطفال والتفكير فـي ما ميكن عمله 

ملساعدتهم.

عملت كأخصائية اجتماعية في احملاكم املدنية. وبعد 
وإجتزت  الفرنسية  اللغة  درســت  العمل  عن  تقاعدي 
ملدة  فرنسا  في  ألعيش  وذهبت   ،A Level الـ  إختبار 
سنة وهناك بدأ شغفي بركوب الدراجات التي أستمتع 
وقدراتي  سني  تالئم  صغيرة  دراجة  ولدي  كثيرًا.  بها 
القناة  عبوري  عند  يــد'  'كحقيبة  لتصبح   تطوى  التي 

اإلنكليزية على العبارات أو قطار اليوروستار. 
لدي إهتمام آخر وأهم هو العمل من أجل املساواة في 
يعيش  أن  يجب  أحد  ال  بأن  وأومن  العالم  أنحاء  جميع 
في فقر. خاصة األطفال، الذين لهم حق عيش طفولتهم 
بكرامة.  أمتمت في شهر حزيران / يونيو املاضي جولة 
 » من  كيلومترًا،   120 ملسافة  الصغيرة  دراجتي  ركوب 

مبثل  عــادة  أقــوم  وال  فرنسا،  في  فرساي»  إلى  دييب 
حتقيق  أردت  ولكن  بالدراجة،  الطويلة  الرحالت  هذه 
من  احملتاجني.  لألطفال  األمـــوال  جمع  أجــل  من  هــذا 
غير  عراقيون  يديرها  التي  العراقي،  املنتدى  دعم  أجل 
متزقت  الذين  بغداد  في  باألطفال  ويهتمون  طائفيون 
مشروع  عبر  الطائفي  والعنف  العراق  حلروب  نتيجة 
طفل العراق، الذي يجمع مبالغ يدعم بها مشروعني في 
الثورة/الصدر  بغداد أحدهم، مكتبة الطفل في مديــــنة 
خدماتها  تقدم  جوالة  عيادة  واآلخــر  بغداد  شرق  في 
اخملتلفة.  بغداد  أحياء  في  الفقيرة  للعوائل  الصحية 
فقدت الكثير من هؤالء األطفال واحد إن لم يكن األثنني 
الشوارع، حيث غدوا  آبائهم وبعضهم يعيشون في  من 

بصدمات  بعضهم  أصيب  و  لالستغالل.  سهلة  فريسة 
نفسية وجسدية. 

أو  املباشر  التبرع  املشروع عبر  لدعم هذا  أدعوكم  لذا 
اجلالية  بني  الوعي  لنشر  ومبادرات  نشاطات  تنظيم 
العراقية واجملتمع البريطاني حيثما تسكنون أو تعملون 

أو تدرسون.
ملزيد من املعلومات اتصلوا باملنتدى العراقي على 020 

7023 2650 أو البريد اإللكتروني:

info@iraqiassociation.org 
أو موقعنا على االنترنت:

www.iraqiassociation.org

ليلك الطائي تتألف بإحياء احلفل املوسيقي اخليري لدعم مشروع طفل العراق في 2013/6/30
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التمارين الرياضية بعد الوالدة

المشي بدون حذاء يقوي عضالت القدم

التماريــن الرياضيــة بعــد الوالدة هــي تدريبات 
هادئة تستمر ملدة ستة أسابيع. 

ومن الضــروري البـــــدء بهــا عنـــدما ينصــــح 
الطبيــب أو املمــــرضــة املســؤولة بعــــــد الوالدة. 
تتمــــــدد عضــــــالت البطــــــن واحلـــــوض فــي 
فتـــــــرة احلمل ونتيجــة لهذا يصيـــبهــا الضعف 

واألرتخاء. 
لذا مــن الضــروري أجــراء التماريــن الرياضية 
التبــول  اخلاصــة ملعاجلــة آالم وتقــوس الظهــر، 
الــالارادي وغيرهــا مــن األعــراض الناجتــــــة عن 
عملية الوالدة واحلمل، وستساعدكي هذة التمارين 
علــى أقتنــاء صحــة جيدة وحتمــل مهــام األمومة 

اجلديدة. 
عضالت احلوض؟

هي مجموعةعضالت على ســكل كيس حتتضن 
اجلنــني وتســند الرحــم واملثانــة ومــن املهــم جدا 
االهتمام بتقويتها لكونها تسيطر على مجرى البول 

الالارادي.
ماهــي التماريــن املســاعدة في تقويــة عضالت 

احلوض؟
متارين الشد:

وذلــك عليــك أن تتمــددي علــى ظهــرك وحتني 
الركبتني وحتاولي شــد عضــالت األرداف وكأنك 
متنعني خروج البول، ويجب أن تكرري هذة العملية 
من أربعة الى ســتة مرات على مــدار اليوم وفي كل 

ساعة .

متارين الرفع:
وفــي هــذه التمارين عــادة تتمددين علــى الظهر 
وحتنــني الركبتــني بوضعهمــا قريبــا مــن الصدر 
وتشديهم اليك لعشــرة مرات ثم ترتاحي وتعيدين 
الكــرة لعــدة مــرات. يجــب احلفــاظ علــى التنفس 

الهادئ وعدم قطعة نهائيا.
عضالت البطن ؟

عضالت البطن تتكون مــن أربعة طبقات حتافظ 
علــى األحشــاء الداخلية وتســند هــذة العضالت 
منطقــة الظهـــــــر، وتقــوم هذة العضــالت بحركة 
القســم العلــوي من اجلســم وتســاهم فــي عملية 

السعال.
متارين مساعدة لتقوية عضالت البطن؟

-  متددي على ظهركي وحاولي أن تثني الركبتني 
بأوقات مختلفة وكأنكي متارسني لعبة   التزحلق .

-  وأنــت متمددة مع الركبتــني مثنية حاولي أن 
متســكي بيــدك كعب قدميــك وكرري هــذة العملية 

لعدة مرات.
-  وأطلبــي عزيزتــي القارئــة مــن ممرضتك أن 
تعلمك كيفية القيام بهذة التمارين بعد الوالدة.وأذا 

توفر عندك بعض 
   الوقــت أذهبي مع طفلك الى الصفوف اخلاصة 

بهذة التمارين.
بعــد ثالثة شــهور مــن الــوالدة أذا الحظــت بأن 
التبول ما زال غير أرادي عند سعالك راجعي طبيبك 

حول املوضوع.  

املشــي بأقــدام عارية يوميًا يســهم فــي وقاية 
اإلنســان من اإلصابة بتشــوهات القدم، الفتًة إلى 
أنه ُيمكن القيام بذلك في أي مكان، سواء في املنزل 

أو على حشائش احلديقة أو على رمال الشاطئ.
مــن ناحية أخــرى قالــت كاثرينا شــيل، عضو 
رابطة أخصائيي العالج الطبيعي املستقلني مبدينة 
بوخــوم األملانيــة :“ ال توجــد مــدة زمنيــة محددة 
للســير بأقــدام عارية، إمنــا ُيوصى األشــخاص، 
الذين ال يعانون من أي أمراض في قدمهم، باملشي 

بأقدام عارية لقرابة ساعة يوميًا».
وأضافت:“ُيمكن أن ُيساعد التبديل بني نوعيات 
مختلفــة من األحذية وكذلك املشــي علــى نوعيات 
مختلفة مــن األرضيات، إلى جانب املشــي بأقدام 
عارية، فــي الوقاية أيضًا من اإلصابة بتشــوهات 
القدم“. وشــددت علــى أنه ال يجــوز على اإلطالق 
أن ميشــي اإلنســان بأقدام عارية لفتــرات طويلة 
للغايــة؛ حيث تعمــل األحذية علــى حماية القدمني 
امتصــاص  علــى  وقدرتهــا  تصميمهــا  بفضــل 
الصدمــات. وأكــدت بأن ميشــي اإلنســان بأقدام 
عارية يصطدم كعبه كثيرًا باألرض، وتســري هذه 
الصدمات لتصــل إلى العمود الفقــري. لذا ينصح 

بعدم املشــي بأقدام عارية بشــكل زائــد عن احلد، 
السيما بالنسبة لألشخاص املصابني في األساس 

بتشوهات القدم.
وُتعانــي النســاء، الالئــي يرتديــن أحذية ذات 
كعب عال يوميًا من تشوهات القدم، حيث يتسبب 
الكعــب العالــي فــي تقلص طــول عضــالت باطن 
الســاق. لذا فإذا أردّن هؤالء النساء السير بأقدام 
عارية، ســيؤدي ذلك إلى إصابتهــّن ببعض اآلالم، 
بســبب كون عضالت الساق اخللفية أصبحت غير 

مهيئًة لديهّن على أن يتم فردها بكامل طولها.
ضرورة اإلقالل من املشي بأقدام عارية بالنسبة 
لألشــخاص، الذيــن يعانون مــن أقدام مســطحة 
أو متباعدة، وكذلك تتســبب اإلصابة بتشــوهات 
الورك والركبتــني في التأثير على األقــدام، لذا من 
الضروري على هؤالء األشــخاص ارتداء األحذية 
املالئمــة مع طبيعــة أقدامهم واملزودة بحشــوات. 
يختلف األمر بالنســبة لألطفــال؛ حيث ال يجوز أن 
يرتــدي األطفــال الُرضــع أية أحذية من األســاس 
خالل الشــهور األولى بعد والدتهم، موضحًة ألنه 
ال ُيمكن اكتمال منو قوس القدم على نحو سليم إال 

إذا ظلت أقدام الطفل الرضيع عارية.

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

أرشادات صحية 

املطعـم: عند ذهابك إلى مطعم، احــرص على أن يكون خيارك للوجبــة (اَألَصح) وليس * 
(اَألَلذ).

األسـماك: األحماض الدهنية املوجودة بالســمك تعزز مستوى ذكاء اإلنسان، ألن ٪70 * 
من الدماغ  مكون من الدهون وبالتالي فانه يحتاج إليها باستمرار.

املشي: بعد األكل مباشرة يسبب سوء الهضم والتي تؤدي إلى انتفاخ البطن (الغازات) * 
واحلموضه.

املشـي املفيد: ان يكون صباحا وعلى معده فارغه، ألنه يحرق الدهون التي ال تزال عالقه * 
من وجبة  العشاء وينشط الدوره الدمويه بشكل كبير.

تناول الطعام: تستغرق املعدة 20 دقيقة لترسل إشاراتها العصبية للدماغ لتخبره بأنها * 
قد وصلت حالة التخمة. ولهذا عليك  تناول غذائك ببطء وال تفرط باألكل. 

لتعديل مزاجك: استنشــق رائحة الليمون، حيث وجد باحثون يابانيون أن في الليمون * 
مادة تسمى  لينالوول (linalool) تقلل التوتر.

الليمـون: اضافته للشــاي األخضــر ُيضاعف كمية مضــادات األكســدة التي ميتصها * 
اجلسم من الشاي والتي  لها دور مبحاربة الكثير من األمراض.

العطش: الشعور به هو آخر خط دفاع للجسم ضد اجلفاف، لذا حافظ على قارورة ماء * 
معك دائما في األجواء احلارة، خاصة اجلافة. 

عالج الكوليسترول: تناول العصائر الطازجة وخاصة عصير اجلزر فهو يساعد إخراج * 
الدهون من العصارة الصفراوية بالكبد فيؤدي إلى خفض الكوليسترول بالدم.

عصير األناناس: يســهل هضم الطعام ومينع انقباض املعدة مينع تراكم الدهون داخل * 
األوعية الدموية مينع تسوس األسنان إلحتوائه على مادة الفلورايد

 اإلستحمام باملاء البارد:

   1- يقوي املناعة . 

   2- مفيد جللدة الرأس .

   3- مقوي لشعر الرأس .

من مضادات الشيخوخة:
  1- املكسرات، املاء.

  2-  األسماك.
  3- الشوكوالته.

  4- الشاي األخضر.
  5- السبانغ. 
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المنتدى العراقي في بريطانيا والتنمية الثقافية في الخارج
جتـد الثقافـة مبعناهـا الواسـع  تعبيرهـا كمـا يقـول 
الباحث نورثروب فراي كأسـلوب حيـاة، أي تلك الطرق 
التـي ميـارس اجملتمـع مـن خاللهـا طقوسـه االجتماعية 
اليوميـة. وتتمثـل ايضـا كإرث مشـترك مـن الذكريـات 
والعـادات التاريخيـة املنقولة بشـكل رئيسـي عبر اللغة 
املشـتركة وايضا في التعبيرات اخلالقة في اجملتمع التي 
تتتجسد في هندسة البناء واملوسيقى والعلوم واملؤسسة 

التعليمية والفنون التطبيقية.
مـن هذا املنطلق  عمل املنتـدى االجتماعي العراقي في 
بريطانيا، وهومنظمة تأسسـت لضرورات عام ١٩٨٧، من 
جـراء سياسـة القمع ابان احلكـم الدكتاتـوري وماجلبه 
من ويالت احلصار واحلروب لشـعبنا. ودأب على تقدمي 
خدماتـه اجملانيـة للجالية العراقية مـن مختلف طوائفها 

القومية والدينية وانتماءاتها السياسية.

نقول عمل المنتدى:
 بأجتاهـني في سياسـته الثقافية في اوسـاط اجلالية 
العراقيـة  املغتربـة مـن إميانـه ان  خلـق اي تغيرات في 
نفسـية االنسـان املهاجر أو املغتـرب خصوصا من اجليل 
اجلديد لن تتم بدون خلق أرضية ثقافية تشـكل االرضية 
الفكرية لهذا التحول، فسالح الوعي الدميقراطي التقدمي 
املنفتح ذي االبعاد االنسـانية، هو سـالح فعال في خلق 
ثقافـة وطنيـة ذات بعـد انسـاني وعاملـي وتعلـو علـى 
الطائفية والعنصرية وكل اشـكال التمييز. وباعتقادنا ان 
اجليـل الـذي منا في الغربة مع نشـأة املنتدى، نسـتطيع 
القـول عنـه انه جيل بعيد كل البعد عن كل اردان املاضي 
وما يفعله فرسان وامراء الطوائف في العمل على التفرفة 

بني مكونات شعبنا املتعددة.
ومعروف ان الثقافة لها تأثير واسع ومهم على اشكال 
الوعـي (الوعي العـادي والوعي النظـري)، وخللق منط 
انسـاني فـي الوعي العادي وخلق وعـي نظري علمي له 
اميانه العميق بثقافة مهمتها تبني االنسـان وتفتح آفاقه 
ومعارفـه نحو املدينة الفاضلـة، ال ميكن  ان تكون بدون 
خلـق عقل جدلي،ال يقبل باالشـياء اجلاهـزة، عقل متفتح 
متسامح، ال يقوده النص، بل يقوده رؤيته للواقع ومدى 

تطابقه مع كل ما يسمى بإنسانية االنسان.
وكأي معركـة أخـرى، أن األمـر يحتـاج الـى املثابـرة 
واالسـتمرار، فاملعرفـة ال ميكـن ان تسـير بخط مسـتقيم 
دائمـا، وألجـل النهـوض بهـا دائمـا تعتمـد علـى ايجـاد 

األرضيـة للمعرفة من مؤسسـات  تعليمية وثقافية ونظم 
اداريـة وتغييـر فـي العالقـات االجتماعيـة وفـي بنيـة 
اجملتمـع ومكافحة كل اشـكال التشـويه الناجت من خراب 
البنى االجتماعية من فسـاد، وبيروقراطية، واالغراق في 

االميان الغيبات. 
ومـن هذا املنطلـق ان املنتدى االجتماعي العراقي عمل 

كما ذكرنا بأجتاهني:
 األول: إيجـاد  ودعـم وتوفيـر كل السـبل  ـ مبا لديه 
مـن امكانيات ـ في دعم الدورات التأهيلية والتدربية مبا 

املهاجر في ذلك تعلم لغة البلد املضيف، بهدف  ادمـاج 
، مـع محيطـة والتعلم منـه واالنفتاح  عليـه
واألخـذ ما ميكن مـن منجز الثقافي 

الذي اثرى البشـرية، من االعمال 
االدب  مياديـن  فـي  العظيمـة 

والفـن واملوسـيقى والعمران 
منجـازات  الـى  باالضافـة 

الثـورة الصناعية، والقيم 
الدميقراطية التي ارستها 

عبـر  البـالد  مسـيرة 
تاريخها.واالسـتفادة 
من التعددية الثقافية 

في بريطانيا.
وكـرس املنتـدى جهـوده فـي 

اقامـة النـدوات حـول الشـباب واجليـل 
اجلديـد  العراقـي فـي بريطانيـا ومـا يواجه من 

مشـاكل في اجملتمع واالسـرة واملدرسـة.وقد اسـتضاف 
عـدد مـن الباحثـني واالطبـاء النفسـيني فـي عـدد مـن 
احملاضـرات  للحديث مع جمهور اجلالية حول كيفية فهم 
اندماج الشـباب، ومعاجلـة بعض االنحرافـات كاالدمان 
علـى اخملـدرات، وظاهـرة العنـف فـي االسـر وتأثيرتهـا 
عليهـم. واهمية اكتسـاب ثقافة التسـامح واالنفتاح على 

ثقافة االخر واحترامها.
وقـد اشـار الباحـث الدكتـور عبد احلسـني صالح في 
كتابه التعددية في اجملتمع البريطاني الى وجود ٤٤٪ من 
املبحوثـني بامكانية االسـتفادة من التجربـة  البريطانية 
كنمـوذج مميز في مجال تطبيقـات التعددية الثقافية في 
البلدان متعددة الثقافات،وتليها نسبة ٣٤٪ اختاروا احلقل 
االيجابـي ان مجمـوع هاتني النسـبتني بشـكل واضح ال 
الـرأي االيجابي املتداول بني افراد اجلالية العراقية بانه 
هناك امكانية كبيرة لالستفادة من التجربة البريطانية.

ثانيـا: أنبـرى اليـوم للدفـاع عـن الثقافـة الوطنيـة 
الدميقراطيـة امـام كل اشـكال  ثقافـة القـوى الظالميـة 
واالرهابيـة. وقد بذل املنتدى العراقي جهوده الى جانب 
مؤسسـات عراقيـة اخـرى مثـل ديـوان الكوفـة وروابط 
املثقفـني العراقيــــــني الـى القيـام باألماسـي الثقافيـة 
واملهرجانـات، اشـترك فيهـا مئـات املثقفــــني وحظيـت 
بحضـور كبير من قبل ابنـاء اجلالية حيث اصبح  بيتهم 

بحق.
كمـا اشـترك مع املتحـف البريطاني في فعالية تسـلط 
الضوء على عمق االثار العراقية وعبقرية انسـان ما بني 
النهريـن في انتاج احلضارة التي لم تنطفئ معاملها حتى 
االن، واسـتضاف فـي هذا اجملال متخصصـون من داخل 

العراق لتقدمي محاضرات بهذا الصدد.
ولـم يكتـف املنتـدى باالهتمـام باملثقفـني 
املنفيـني فـي بريطانيـا وتكرميهـم بل 
اهتم بـكل املثقفني في املغترب 
فال تخلو امسـياته من 
املبـدع  هـذا  حضـور 
اصقـاع  مـن  ذاك  او 
ينتشـر  التـي  االرض 
فيمـا  العراقيـون،  فيهـا 
نشرت الصحافة البريطانية 
تقاريـر  والعراقيـة  والعربيـة 
ضافية عن الفعاليات الشـعرية 
واملوسيقية واملسرحية والندوات 
واملهرجانـات التـي اقامهـا املنتدى 
وتكرميهـم  باملبدعـني  لالحتفـاء 

ل  مسـيرته، وكانت الصحافة واالذاعات خـال
واقنيـة التلفزيون البريطاني جتد لـدى املنتدى العراقي 
واملتطوعـني في صفوفه املعلومـات الصحيحة والواقعية 
حول االوضاع العراقية مبواجهة احلملة االعالمية الظاملة 

التي تسئ الى الشعب العراقي.
لقـد اولـى املنتـدى العراقـي اهتمامـه بنشـر الثقافـة 
الوطنيـة الدميقراطيـة فـي نشـرته الدوريـة (املنتـدى) 
واسـتقطب اقالمـا كبيـرة فـي الكتابة فيها. وتـكاد تكون 
(املنتـدى) الصحيفة العراقية الوحيدة في بريطانيا التي 
تواصـل الصـدور في املنفـى بجهود تطوعيـة عقدين من 
ـواسـع لـدى بنات  السـنني،  وهـي حتظـى بصـــــدىـ 
وابنـاء اجلاليـة، ويتحمل املنتـدى نفقـات توزيعها على 
ابنـاء اجلاليـة رغم ما يعانيه من قلة دعم وتقليص املنح 

املقدمـة اليـه من اجلهـات البريطانية باعتباره مؤسسـة 
خيرية.

وعلـى صعيـد اخـر اهتـم املنتدى أيضـا بكبار السـن 
واقامـة النوات التثقيفية لهـم، واهتم ابضا بثقافة الطفل 
فـي الداخـل، وجمـع التبرعات ملكتبـة مدينـة الثورة في 
اخملتلفـة  ونشـاطاته  املنتـدى  اعمـال  وحظيـت  بغـداد. 
البريطانيـة  واملؤسسـات  اجلاليـة  منظمـات  باحتـرام 
وتعـاون بعـض من اعضـاء البرملان البريطانـي معه في 

حل الكثير من قضايا ومشاكل اجلالية. 
غيـر  ان اهتمـام املنتـدى بالثقافة واملثقفـني، ال يعني 
ان معانـاة املثقفـني في املهجر خصوصـا ممن نضال ضد 
النظـام السـابق وحتمـل مـا حتمـل مـن غربـة وتشـرد، 
قـد انتهـت، فاملثقفـون مازالـوا  يالقون االهمـال من قبل 
احلكومـة، وهـم يعتمـدون علـى امكانياتهـم القليلـة في 
القيام بالنشـاطات منها املقهى الثقافي العراقي في لندن، 
وكاليـري أرك، ورابطـة االكادمييني وغيرهـا من منظمات 

اجملتمع املدني املهتمة بالثقافة.
وحتـى ديـوان الكوفـة الـذي رعـى الثقافـة العراقية 
لسـنوات عـدة بجهـود فردية مـن الدكتور محمـد مكية، 
أذ كانـت تقـام فيهـا اإلماسـي االسـبوعية باالضافة الى 
املؤمترات واملعارض، أغلق، ولم تبادر  أي جهة حكومية  
للتعويـض عن هذا املركـز املهم، وعلى صعيد أخر منا في 
الغربـة اجليـل الثانـي، وهو  مرتبـط بالوطـن وثقافته،  

وهو بحاجة الى دعم ورعاية من الدولة.
 وقـد بـادر املنتدى لتنشـيط احليـاة الثقافية، بدعوة  
مـن وزارة الثقافـة، وقد فاحتنا املركز الثقافي باملوضوع، 
وقد أعد مشروعا  لعدد من الفعاليات، يهدف الى ترويج 
وتعريـف تنـوع الثقافـة العراقيـة باجلمهـور البريطاني 
ومؤسسـاته الثقافيـة، وفـي الوقت نفسـه زج وتشـجيع 
مسـاهمة اجلاليـة العراقيـة فـي وخاصة فئات الشـباب 
والنساء غير انه لم يحصل على الدعم الذي وعدوا فيه، 

ففشل املشروع.
اننـا  ندعـو كل مـن يعـز عليـه وضـع املهاجريـن في 
الغربة، واالهتمام بابداعهم ونشاطهم الثقافي وارتباطهم 
الروحي بالوطن، أن يضعوا نصب اعينهم توجيه الدعم 
الكافـي للمنظمـات الناشـطة الثفافية فـي اخلارج، خللق 
ارضيـة حقيقـة وفعالـة للتواصـل وحمايـة املبـدع أينما 
تواجـد، النـه يعـد ثروة حقيقـة، ال تقل أهميـة عن ثروة 
النفط، فقرطاجة كما يقول الشاعر صالح عبد الصبور لم 

تخلدها احلروب بل الفن.

اخلصخصة وتأثيرها على االقتصاد العراقياملواطنة في اململكة املتحدة

متعـددة  حملاضـرة  حضـوري  مهمـة  مـن  كجـزء 
التخصصـات حـول معنى املواطنـة في هـذا البلد في 
جامعـة كينكسـتون، أوكلـت مهمة تقييم األفـكار التي 
طرحت في احملاضـرة، وإمكانية تطبيقها على اجلالية 

العراقية .
فاملواطنـة هي مسـألة معقـدة بالنسـبة للعديد من 
املهاجريـن العراقيـني ألنه هنـاك جدلية وصـراع بني 
مفهوم االندماج في اجملتمـع البريطاني واحلفاظ على 
الهويـة االجتماعيـة والثقافيـة اخلاصـة . وأشـارت 
واحدة من وجهات النظر األكادميية التي نوقشـت في 
الندوة، إلى أن من أجل تقبل املهاجرين لفكرة اإلندماج 
غالبا ما يقعون في وضعني مختلفني من السلوك. األول 
تسـعى إلى تعزيز هويتهم الثقافية التي يقدمونا معها 
والثانية هواإلنسـالخ من تلك الهوية وبالتالي تؤدي 
الى عزلتهم، لكونهم غير قادرين على حتقيق االندماج 

في اجملتمع البريطاني وبالعيش كمواطنني فاعلني .
فما الذي ميكن عمله لتخفيف هذا الصراع؟

فمـن الواضـح أن التركيـز يقع على عاتـق اجلالية 
العراقيـة فـي بريطانيا للتغُيـر والتكَيف مـع ظروفهم 
اجلديـدة. فكـرة أن « أنا عراقـي «  أو « أنـا البريطاني 
« ال ميكن حتقيقه إال عنـد االنخراط في اجملتمع احمللي 
املباشـر وعلـى نطاق واسـع. وهـذا هو حتمـي عندما 
يتعلق األمر بالشـباب الذين يتفهمـون مع العيش في 

بيئة جديدة وأجنبية. 
أجريت دراسـة فـي ايرلندا الشـمالية ركـزت على 
تطوير وتوثيق التضامن اإلجتماعي بني الشباب التي 
فرقت بينهـم إنتماءاتهم  الطائفيـة. وتبني أن البرامج 
اإلجتماعيـة التـي تركزعلـى تطويـر هويـة شـبابية 
مسـتقلة مـن القيـم التقليدية كانـت أكثر تقبـال وميال 

وجناحا في دفعهم ليكونوا مواطنني جيدين . إنتهجت 
الدراسـة ثـالث محـاور أكـدت علـى تعليـم املواطنـة 
والنشاط الالصفي والتنشئة االجتماعية سمح إلعادة 
تعريف فكرة املواطنة. من خالل الفعاليات االجتماعية 
والنشـاطات الرياضية والثقافية، سـاعدت الشـباب 
ليصبحـوا شـركاء وأصحـاب املصلحـة فـي اجملتمـع 
األوسع، ومن خالل وسـائل اإلعالم ومواقع الشبكات 
االجتماعيـة التـي أصبحـت أكثـر ميال لالنخـراط مع 

بعضها البعض وكذلك اجملتمع األوسع .
ماذا ستتعلم اجلالية العراقية من هذا ؟

تثقيف اجلالية العراقية وخاصة الشباب بحقوقهم 
ومسـؤولياتهم كمواطنـني أمر بالغ األهميـة في تعزيز 
وإزدهـار هويتهـم فـي اجملتمع الـذي يعيشـون فيه . 
املسـار األول واألساسـي هو تعلـم اللغـة اإلجنليزية 
وثقافة املواطنة في املدارس، ومن خالل اجلهد املنسق 
لآلبـاء واملعلمني والطالب الذي سـيمكن الشـباب من 
إكتساب  املهارات الالزمة للتواصل بسرعة واالندماج 
بشـكل فعـال فـي بيئتهـم سـواء فـي املدرسـة أو فـي 
مجتمعهم األوسع. وهذه العملية في حد ذاتها ال تكون 
فعالـة إال عندمـا تتـم جنبا إلـى جنب جهـود منظمات 
التواصـل  تعـزز  التـي  الفعاليـات  لتنفيـذ  اجلاليـة 
والتنشئة االجتماعية بني الشباب العراقي ونظرائهم 
البريطانيـني . واملرجوهو من خالل مثل هذه احلمالت 
تسهيل عملية التنشـئة االجتماعية والتكامل للشباب 
العراقيـني، ممـا يسـمح لتطـور املواطنـة التـي ميكن 

تعريفها بأنها متكاملة.

فارس النعيمي
 موظف رعاية إجتماعية في املنتدى العراقي

 عدنان حسني أحمد 
 صدر عــن دار» أمل اجلديدة «بدمشــق كتاب جديــد يحمل عنوان 
»اخلصخصــة وتأثيرهــا على االقتصــاد العراقــي» للدكتــور عّباس 
الفيــاض وهو فــي األصل أطروحــة أكادميية تقّدم بهــا إلى اجلامعة 
املفتوحــة فــي الدمنــارك لنيل درجــة الدكتــوراه عــام 2010. يتضمن 
الكتــاب ثالثة أبواب، وســبعة فصــول، وثمانيــة وعشــرين مبحثًا. 
تنــاول الفّيــاض فــي البــاب األول الــذي يتألــف من فصلني وســتة 
مباحث التوجهات اإلســتراتيجية ملا يسّمى بـ«الليبرالية اجلـــــديدة« 
واملســاجالت الفكريــة بــني العـــــلمــاء واملفكرين مــن االقتصاديني 
وظهــور الليبراليــة اجلديـــدة ومناقشــة أفـــــكار ديفيــد هيوم وآدم 
ســميث وريــكاردو وكارل ماركــس وغـــــيرهــم حــول عـــــــدد مــن 
املوضوعات الرئيسة املهمة مثل اقتصاد السوق، والتوازن، وخليـــــة 
النحل، واليــد اخلفية، وفائض القيمة، والرجــل االقتصادي وما إلى 
ذلــك. توقــــف الفّياض في هذا الباب عنــد الليبرالية اجلديدة للبحث 
عن َمخرج لألزمة الرأســمالية الثاتشرية- الريغانية، وناقش أسباب 

فشل النظرية الكينزية.

الخصخصة وبعض التجارب التاريخية
يشــتمل البــاب الثاني مــن الكتاب علــى ثالثة فصول حيــث رّكز 
الفيــاض على ســتة جتــارب تاريخية من أميــركا الالتينيــة وأفريقيا 

والعالم العربي.
ال شك في أن هدف الباحث ينّصب على العراق جتربة اخلصخصة 
في العراق فال بأس أن نتوقف قليًال عند الكيفية التي تشّكل فيها قّطاع 
الدولة فالفياض يرى أن قطاع الدولة قد تشّكل بثالثة أساليب، األول 
هو عن طريق نقل ِملكية بعض املؤسسات إلى الدولة من اإلمبراطورية 
العثمانيــة أو من ســلطات االحتالل البريطاني بعد تشــكيل احلكومة 
العراقية، والثاني عن طريق االســتثمارات املتعددة، والثالث بواسطة 

التأميم
 .يرى الفياض أن ســبب إخفــاق التنمية في العراق يعود إلى ثالثة 
أسباب وهي السياسة االرجتالية للنظام والتدخالت الفردية ألعضاء 
مجلس قيــادة الثورة، واالعتمــاد على ريع النفــط املتذبذب، واحلرب 
العراقية- اإليرانية التي أنهكت االقتصاد العراقي. كما يعزو الباحث 
سبب إخفاق اخلطة التنموية إلى عدم تنوع مصادر االقتصاد العراقي 
الــذي معتمــدًا كليًا علــى النفط فقــط، إضافة إلى االجــراءات األمنية 
املشــددة على املواطنــني، وضعف الرقابــة، ونأي الدولــة في اتخاذ 

القرارات بعيدًا عن املواطنني. 

الخصخصة في العراق
أشــار الفياض إلــى أن الهدف 
حتويــل  هــو  اخلصخصــة  مــن 
مركزيــًا  اُملخطــط  االقتصــاد 
واُملســتند إلــى دعــم الدولــة إلى 
نظــام الســوق املعتمــد على قوى 
العــرض والطلب، وإبعــاد الدولة 
عن النشــاط االقتصــادي. ولكن 
كيف يتم إبعاد الدولة وأن العراق 
فــي الســتينات والســبعينات قد 
قام بسلسلة من التأميمات يعتقد 

الفياض أن هناك خمسة أسباب تفضي إلى عدم الكفاءة في مؤسسات 
القطــاع العام من بينها عدم وضوح األهداف العامة واخلاصة لغالبية 
مؤسســات القطاع العــام التي تنــوء بأمزجة املســؤولني املتقلبة في 
احلــزب والدولة، والتخلــف اإلداري والنفــس البيروقراطي، وغياب 
التخطيط املســتند إلى املناهج العلمية، وهدر املواد اإلنتاجية، ووجود 
البطالة املقّنعة، هذا إضافة إلى الفساد اإلداري وضعف الرقابة اُملشار 
إليهما سلفًا. األمر الذي أدى إلى تراجع الناجت احمللي اإلجمالي تسعة 
أضعاف ســلبًا وهذا يعني، من وجهة نظر الفياض، شــطب خمســني 

عامًا من النمو وحتّسن مستويات املعيشة للمواطن العراقي. 

إستراتيجيات سلطة االحتالل
ناقــش الفياض في الباب الثالث من كتابه إســتراتيجيات ســلطة 
االحتــالل الذي شــرعن احتالل العــراق وفقًا للقانــون (1483) وهي 
ســابقة خطيرة وغير مألوفة فــي التاريخ!  لعب برمير دورًا أساســيًا 
فــي في خصخصــة االقتصــاد العراقي وقــال بأن العراق ســيزدهر 
ويتغّيــر اقتصاده، لكن مــا حدث على العكس مــن توقعات برمير فقد 
اســتمرت معــدالت الفقر واجلــوع والبطالــة واملرض وفقــدان األمن 
واخلدمات وغياب املواطن وتهميشــه، بل تعتيم األفــق أمام ناظريه. 
وعلى الرغم من هذه االنتكاســة الكبيرة إال أن املعنيني يقولون بضروة 
القيام ببعــض اإلصالحات نذكر منها معاجلــة االختالل الهيكلي في 
بنيــة االقتصاد األحاديــة املتمثلة بهيمنة قطاع النفــط اخلام، وإعادة 
النظــر بالضعــف والتراجع في معــدالت النمو االقتصــادي، ووضع 
حلول لتدني املؤسسات العاملة في السوق، واحلّد من ظاهرة هروب 
رؤوس األمــوال وتوظيفها في اخلــارج، ومعاجلة االرتفاعات احلادة 

في األسعار. 
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حفل إستذكاري مشترك
مع رابطة المرأة العراقية في بريطانيا

أقـام املنتـدى العراقي ورابطة املـرأة العراقية  في بريطانيا، يـوم األحد 8 أيلول 2013 حفال إسـتذكاريا 
مشـتركا، للناشـطة اإلجتماعية والنسـوية الراحلةنوال عبدالكرمي اخلفاف، التي غادرتنا في الرابع عشر 
من شـهر أيار املاضي بعد صراع طويل مع املرض العضال، على قاعة كنيسـة رفركورت، حضره حشد كبير 

من أبناء وبنات اجلالية العراقية في لندن.

املشاركة في احتفال يوم العراق الذي نظمه املركز الثقافي العراقي في 29 حزيران 2013

الفنانون الذين أحييوا احلفل اخليري لدعم مشروع طفل العراق في 2013/6/30

نادي  كبار السن للمنتدى في منطقة كامدن يؤبن الراحلة (نوال اخلفاف) في اربعينية وفاتها

جانب من ورشات العمل حول املنافع االجتماعية لكبار السن

السيدة فوزية علوجي نائب رئيس الهيئة االدارية تتسللم الهدية التقديرية
من د. عبد  الرحمن دياب مدير املركز الثقافي العراقي، في احتفال يوم العراق املقام في 2013/6/29
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الجالية العراقية تحت مبضع التشريح والدراسة في لندن 

الجالية العراقية في لندن تحتفل بصدور كتاب نظرية الموسيقى

عبد جعفر

اســتضاف املنتدى العراقي فــي بريطانيا يوم 
15حزيــران 13، الباحــث الدكتورعبــد احلســني 
صالــح الطائــي فــي  أمســية عــن التعدديــة في 
اجملتمــع البريطاني واجلاليــة العراقية في لندن، 
مبناســبة صدور كتابه الذي يحمل االسم نفسه، 
وذلك في كنســية ريفركورت في همرسمث غرب 

لندن.
واشــار االعالمي فالح هاشــم في تقدميه الى 
اهمية  موضوع الندوة التصاله مباشــر باوضاع 
اجلالية العراقية في بريطانيا واشكالية االندماج 
فــي اجملتمع البريطانــي عبر الدراســة والتقصي 
وطريقــة االســتبيان التــي ابتــــدعهــا الباحــث 
فــي هذا امليــدان. ثم  عــرف  جمهـــــور االمســية 
البكالوريــوس  علــى  حاصــل  فهــو  باحملاضــر 
فــي اللغــة االنكليزية عــام 1976 مــن اجلــــامعة 
املســـــتنصرية وعلى دبلوم عال في الكومبيوتر 
عــام 1996 في لنــدن، واملاجســتير في تخصص 
علــم االجتماع عــام 2009 مــن اجلامعــة العاملية 
للعلوم االسالمية في لندن والدكتوراه عام 2012 

من اجلامعة نفسها. 
وفــي تناوله للموضــوع اكد الطائــي ان بحثه 
يتكون من بابني، األول يتعلق مبوضوع التعددية 
فــي اجملتمع البريطاني، والعوامل التي ســاعدت 

على نشوء وتطور الدميقراطية في هذا البلد. 
والباب الثاني عــن اجلالية العراقية في املهجر 
ســواء كانــت فــي بريطانيــا أو فــي باقــي دول 

اللجــوء. وحول الوجــود العراقي فــي بريطانيا  
اشــار احملاضر الى انه يعود إلى ما بعد تأســيس 
الدولــة العراقيــة، خاصة بعــد أن ارتقت العالقة 
إلى املستوى الدبلوماسي. اذ كان العراق بحاجة 
إلــى أطباء ومهندســني وكوادر أخــرى مبختلف 
اســتعدادها  أبــدت  وبريطانيــا  التخصصــات، 
بالقيــام بهــذه املهمــة. وابتعــث عدد مــن الطلبة 
للدراســة أو التدريــب، منهم من تزوج واســتق. 
وانفتحــت اجملاالت األخرى كالســياحة والعالج 
والعمــل التجاري، ولكنها كانت بشــكل محدود، 
وضيق جدًا، ألن طبيعة العراقي غير ميال للهجرة 
أو الســفر. والوجــود العراقي فــي بريطانيا منذ 
تأســيس الدولــة العراقيــة ولغايــة ســبعينيات 
القــرن املاضي  كان على شــكل أفــراد في بعض 
املناطق البريطانية، وبــدأت تظهر مالمح اجلالية 
عندما تصاعدت عمليات التهجير خالل احلروب 
واحلصار، حيث هاجــر اآلالف من العراقيني إلى 

مختلف الدول املانحة للجوء. 
عندما بدأت أعداد كثيرة من الالجئني العراقيني 
تصل إلــى بريطانيا، متركــزت األكثرية منهم في 
العاصمة البريطانية لندن بحثًا عن أوفر الفرص، 
اذ كانوا بحاجة إلى تقدمي طلبات اللجوء ومراجعة 
اجلهات البريطانية لغرض احلصول على اإلعانة 
االجتماعية، بحاجة ايضا  إلى تســجيل أوالدهم 
في املدارس وغيرها من األمور التي خلقت شعور 
عام بأن هذه اجلالية الكبيرة بحاجة إلى مؤسسة 
عراقية تســاندهم. وبدأ التفكيــر الفعلي من ِقبل 
مجموعة من العراقيني الذين لهم باع طويل في هذا 

البلــد، ولهم معرفة في كيفية التعامل مع اجلهات 
البريطانية الرســمية، بادروا بتكوين مؤسسات 
عراقية خيرية لتقدمي املساعدة للعراقيني اجلدد، 
وخاصة في مجال تقدمي طلبــات اللجوء. وكلها 
يجمعها هدف واحد مشترك، هو تقدمي اخلدمات 

إلى أبناء اجلالية. 
واوضح الباحــث ان اجلاليــة العراقية، جالية 
كبيرة، تســتحق املزيد من الدراسات األكادميية، 
وخاصة هنــاك مجاالت متعــددة ميكن اخلوض 
بهــا، مثــل التعليم، الــزواج والطــالق، اجلرمية، 
التطــرف، األمراض االجتماعيــة، الكآبة وغيرها.  
مــن  العظمــى  الغالبيــة  إن  الباحــث  واضــاف 
العراقيني يتمتعــون بالكفاءة العلمية واملهنية من 
العراق، مما ســاعدهم علــى االنخراط في مجرى 
احلياة العامة في بريطانيــا، وتفاعلهم مع روافد 

الثقافة املتنوعة. 
واوضح ان املهاجر  العراقي يواجه إشكاليات 
وحتديات تتمثل في كيفية التكيف واالندماج مع 
اجملتمــع اجلديد، حيــث يتطلب بــذل الكثير لرفع 
مســتوى كفاءتــه في اللغــة والعمــل وتعديل أو 
تغيير الكثير من عاداته وتقاليده، وقيمه الثقافية، 
وعملية االندماج االجتماعي تعد حجر الزاوية في 
مســألة وضع املهاجر اجلديد ومستقبله، ومدى 
مــا ســيقدمه للبلد اجلديــد. إن مفهــوم االندماج 
االجتماعي يقــوم على مدى التفاعــل االجتماعي 
الذي يبديه املهاجر جتاه البلد اجلديد، وما درجة 
ارتباطــه ووالئه له.  كان  موضوع األمســية التي 
حضرهــا العديد مــن ابناء اجلالية، مثــار اهتمام  
اجلمهور والباحثني، اذ زادت النقاشــات واالراء 

من متعة احلضور.

اقــام  املنتدى العراقــي في بريطانيا أمســيية 
في كنســية ريفزكروت في همرسمث غرب لندن، 
مبناســبة صــدور كتــاب (فلســفة املوســيقى- 
التجربــة احلســية واجلمالية للصــوت) عن دار 
الــوراق للباحثة واملؤلفــة املوســيقية اجلزائرية 

السيدة عائشة خالف وذلك في  15 آب املاضي.
وفي تقدميه، رحب الفنان أحمد مختار بضيفة 
األمسية، متسائال كيف نؤسس نظرية موسيقية؟  
وهو سؤال في غاية األهمية يطرح اآلن بعد مرور 
اكثر من ســبعة قرون مــن توقف تطــور النظرية 
املوســيقية العربية التي وضعهــا الكندي (805-

873) وتبعهــا الفارابي (874-950) وإبن ســينا 
(980-1037) وصفــي الدين األرمــوي البغدادي 

واألذقي وطالبهم مثل بن زيله وإبن باجة. 
الكتــاب( فلســفة املوســيقى)  يطــرح اســئلة 
مــع مقترحــات وحلــول قابلــة للتطبيــق العملي 
. ويناقــش املقامــات وتداخلهــا وكيــف تتماها 
ألوانهــا الصوتيــة في بعض األحيــان، ويتحدث 
عن  اإليقــاع الداخلي واخلارجي أو ما اصطلحت 
عليه املؤلفة بالباطني والظاهري. ويراعي الكتاب 
عمليــة التدوين التــي تبدأ من اليمني الى اليســار 
وليس العكس كمــا يحدث في التدويــن الغربي، 
ولهــذا مغــزى طبعا كمــا هــي عملية اســتخدام 
احلــروف العربية فــي التدوين.  ويطــرح الكتاب 
ســؤاال مهما ملاذا أهمل الكثير من الذين كتبوا عن 
تاريخ املوســيقي  فيلســوف كبير مثل الكندي أو 
األصفهانــي وركزوا على الفارابــي، أألن الكندي 
لديه نظرية منهجية خاصة مبوسيقانا دون غيره 
أم أن منهــج الفارابــي اليوناني فــي التحليل هو 

األهم بالنسبة للغرب.
ومعروف ان السيدة عائشة خالف من  مواليد 
عنابة في اجلزائــر وأنهت تعليمها الثانوي هناك 
. وحصلــت علــى البكالوريــوس فــي األقتصــاد 
السياســي من جامعة باريس الثامنة في فرنسا، 
ودبلوم فــي الكنتربونيــت والتأليف املوســيقي 
مــن جامعة برياك في لندن، درســت العزف على 
آلــة البيانو في كلية ســتي لت في لنــدن، والعود 
على يد األســتاذ أحمد مختار . وعلمت بالتدريس 
فــي اجلزائر، ولها مؤلفات موســيقية مخطوطة، 
وتقيــم في لندن منــذ  1992 في لنــدن مع زوجها 
الفنــان فيصــل لعيبــي. وفــي مداخلتهــا أكدت 
الباحثة عائشــة خالف  أن بحثهــا  (كان مغامرة  
في احلديث عن واقعنا وتراثنا املوســيقي  ودور 
االستشراق الذي لعب دورا كبيرا في تشخيصها 

ووضع احللول لها. مشــيرة الــى أن األمر يتطلب  
الشــجاعة واجلرأة معينة للتطــرق الى حاضرنا 
املوســيقي، أمام غزارة اإلجنــاز الفكري الغربي، 
ألننا نعقتد أنه هو الذي ميلك اإلجابة عن احلاضر 
وليــس نحن، كما يتطلب األمر فهم ما موجود في 
الواقع فهمــا جيدا وإعطاء رأيي فيــه وهذا يعني 
الوقوف عند فهم املصطالحات والتصنفات التي 
وضعها اإلستشراق (كرؤية فكرية لفهم الشرق) 
لتخلص من عقبة املوسيقى العربية والتي سماها 

باملوسيقى «الشفاهية».
ومعروف ان املستشــرقني كانوا يرون حلماية 
تراثنا املوســيقي هو حاجتنا للتنويط او التدوين 
الغربي. رغم أن املوسيقى الغربية فيها جزء كبير 
من من املوســيقى العربية. واشارت الى أن آسيا 
وأفريقيــا  شــهدت والدة،املوســيقى النها متلك 

فضاء ثقافيــا كبيــرا .فالثقافة ظاهرة إنســانية 
وجتربة إجتماعية. و تتميز الثقافة بعملية اإلبداع 
وتخلق أرضية لتراكم املعرفــة- لكل ثقافة نظرة 
جماليــة وتتميــز الثقافة العربية بنظــرة جمالية: 
وحدة الكون. مؤكدة أن إرتقاء فكر اإلنســان في 
هذه املنطقــة العربية -األســالمية  التي أعتبرها 
فضاءا ثقافيا الى حقبة التجربة العلمية حيث بدأ 
ينفذ في الكون بوســيلة التجربة العلمية محاوال 

توحيد الظواهر الطبيعية.
ثــم تناولت كيف يتحول الصوت الى نغمة  عن 
طريق  األرقام وكيف يتحول الســلم ااملوســيقي 
الطبيعــي الــى ســلم لوني وأثــارت هــذه الندوة 
تساؤالت وتعقيبات  كثيرة من احلاضرين . وفي 
ختام األمسية جرى حفل توقيع الكتاب بحضور 

جمهرة واسعة من أبناء اجلالية العراقية.
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علي الوردي.. جمع بني رصانة الفكر وبساطة األسلوب فأحبه الناس
د. إبراهيم احليدري 

يعـد علـي الـوردي (1913 - 1995) عالـم االجتمـاع 
العراقـي املعروف علما بارزا مـن أعالم الفكر االجتماعي 
التنويـري الـذي خلـف وراءه مؤلفـات قيمـة فـي علـم 

االجتماع وعلم النفس وتاريخ العراق االجتماعي.
واستخدم الوردي أسـلوبا تنويريا نقديا يعتمد على 
السـرد املبسـط والكالم السـهل املمتنع، منقبـا في عمق 
األشـياء الصغيـرة والظواهـر االجتماعيـة املبعثرة في 
ثنايا اجملتمع والتاريخ، التي جتاهلها الكتاب واملفكرون 
وحتى املتخصصـون في علم االجتماع إما حلساسـيتها 
والثقافيـة،  االجتماعيـة  ألهميتهـا  تقديرهـم  لعـدم  أو 
جلمعها ودراستها وحتليلها والربط بني أجزائها، ليصل 
إلى معانيها االجتماعية واألنثروبولوجية ويكشـف عن 

دوافعها وأهدافها القريبة والبعيدة.
ومن املمكن إيجاز فرضياته االجتماعية الثالث في ما 

يلي:
أوال: شـخصية الفـرد العراقي - وهـي محاولة أولية 
لتفسـير طبيعـة اجملتمـع العراقـي فـي ضـوء ظاهـرة 
«ازدواج الشـخصية». وهي ظاهرة اجتماعية وليسـت 
نفسـية، نتاج وقوع اجملتمع العراقي حتت تأثير نسـقني 
مختلفـني ومتناقضني من القيم االجتماعية، قيم البداوة 
وقيـم احلضـارة. وهـي مصـدر الصـراع والتناقض في 

شخصية الفرد العراقي.
وتظهر االزدواجية في امليل إلى اجلدل وفي ممارسـة 
والرشـوة  الوسـاطة  وفـي  والدميقراطيـة  احلريـة 
والشـطارة وفي خدمة العلم وكـره احلكومة وكذلك في 

األغاني احلزينة وغيرها.
ثانيـا: الصـراع بـني قيـم البـداوة وقيـم احلضـارة: 
تأثر فيهـا مبقولة ابن خلدون «اإلنسـان ابـن عوائده». 
فقـد الحظ الوردي وقـوع العراق على حافـة الصحراء، 
التي متـده مبوجات بدوية مسـتمرة تؤثر على سـلوكه 
وقيمـه احلضريـة، وهـو مـا سـبب صراعا مسـتمرا بني 
«بـدوي غالب وحضـري مغلوب» من نتائجـه: التغالب 
والعصبية القبلية والقتـال بني القبائل واملدن واحملالت 

وامتهان احلرف وغيرها.
ثالثا: التغير والتناشز االجتماعي، فقد أنتج االتصال 
احلديثـة  اخملترعـات  ودخـول  الغـرب  مـع  احلضـاري 
املتقدمـة علميـا وتقنيا إلـى العـراق، تناشـزا اجتماعيا 
وثقافيـا انهارت على أثـره جميع احلواجز بـني املعقول 
وغيـر املعقول، وأصبح الطريق مفتوحا لتقبل كل شـيء 
جديـد وممكـن. غيـر أن هذا التغيـر فجـر صـــراعا بني 
«اجملددين»، مؤيدي احلضارة الغربية وبني «احملافظني» 
الذيـن وقفـوا ضدهـا وحاربوهـا، وقـد اعتبـر البعـض 
اجملدديـن كفـارا، في حـني اعتبـر اجملـددون احملافظون 
رجعيـني. وهـو ما أحـدث صراعـا اجتماعيا بـني اجليل 

اجلديد واجليل القدمي.
كتب الوردي ثمانية عشر كتابا 
ومئات البحوث واملقاالت. خمس 
كتـب منها صدرت قبـل ثورة «14 
متوز» 1958، وكانت ذات أسلوب 
أدبي - نقدي ومضامني تنويرية 
جديدة وساخرة لم يألفها القارئ 
العراقـي، ولذلك واجهـت أفكاره 
اجلريئـة  االجتماعيـة  وآراءه 
انتقـادات الذعـة وبخاصة كتابه 
الذيـن  السـالطني»،  «وعـاظ 
الوعـظ  منطـق  علـى  يعتمـدون 

واإلرشـاد األفالطوني منطلقا من أن الطبيعة البشرية ال 
ميكـن إصالحها بالوعظ وحده، وأن الوعاظ أنفسـهم ال 
يتبعـون النصائح التي ينادون بها وهم يعيشـون على 
موائـد املترفني، كمـا أكد أنـه ينتقد وعـاظ الدين وليس 

الدين نفسه.
أمـا الكتـب التي صـدرت بعـد ثـورة «14 متـوز» فقد 
اتسـمت بطابـع علمي، ومثلت مشـروع الـوردي لوضع 
نظريـة اجتماعيـة حـول طبيعـة اجملتمـع العراقي وفي 
مقدمتها «دراسـة في طبيعة اجملتمـع العراقي» و«منطق 
ابـن خلـدون» و«حملـات اجتماعيـة مـن تاريـخ العراق 

احلديث» في ثمانية أجزاء.

كتب الوردي عن حياة الناس االجتماعية وعن قيمهم 
وعاداتهـم وعصبياتهم وسـلوكهم في احليـاة اليومية، 
االجتماعيـة  وأصولـه  السـلوك  هـذا  مرجعيـة  وعـن 
والنفسية واملصلحية، من دون حتيز وانفعال وتعصب، 
كعالم اجتماعي يكتب من دون مواربة أو مبالغة وافتعال 
عـن طبيعـة اجملتمـع البشـري وعـن شـخصية الفـرد 
العراقـي، كمـا طرح ما كتبـه للفحص والنقد واملسـاءلة 
منتقدا الظواهر االجتماعية السـيئة واألحداث السلبية 
واملفاهيـم القدميـة الباليـة، ولـم يلـن أو يعجـز وهـو 
ينتقـد ويعري ويسـخر مـن األشـياء، إال بعـد أن هدته 
الشـيخوخة وأتعبه املرض ومسـه هاجـس اخلوف من 

النظام االستبدادي الشمولي اخمللوع.

 في جو احتفالي كبير، افتتح على قاعة (ال غاليريا) في وســط لندن يوم 25 حزيران 
2013  معــرض اســتعادي  للفنــان الكبيــر محمود صبري مبناســبة الذكرى الســنوية 

لرحيله، بعد عقود من العطاء في مجال الفن والفكر والنضال.
وضــم املعرض 40 عمال متنوعا عكســت مراحــل  مختلفة من ابداعه التشــكيلي  من 

الرسوم التعبيرية الى واقعية الكم التي اعلنها في عام 1971.
وفي هذه املناســبة عقــدت، يوم  29 حزيــران  ندوة في القاعة نفســها، حول اعمال 
الراحل اشترك فيها كل من الفنانني فيصل لعيبي وساطع هاشم وعبدالله حبه وادارها 
صــادق الصائغ. وقال الصائغ في بداية الندوة قد يختلف الناس والنقاد على األخص 
فــى تقيم أعمال محمود صبــرى وخاصة جتربته االخيرة فى مجــال واقعية الكم. لكن 
اجلميع يتفق بشــكل تام على أن محمود صبري يشكل أحد االعمدة الريادية االساسية 

في التراث الوطني العراقي والعربي.
فهو مؤســس ورائد ويرتبط اســمه بجواد ســليم. وابداع محمود صبــري في الفن 
التشكيلي العراقي له تاريخ طويل وممتد ويشمل حقلني اساسني: حقل النظرية وحقل 

التطبيق ايضا اي احلقل التشكيلي نفسه. 
وفي مداخلته اكد الفنان فيصــل لعيبي ان محمود كان من الذين إعتبروا الفن كمرآة 
للمجتمــع، وكذلك كلغة تعبرعن موقف الفنان من قضايا مجتمعه. فقد أكد على اجلانب 
اإلجتماعي، وعمل على تفسيره نظريًا من خالل إعتماده على الفكر املاركسي ودور الفن 
فــي احلياة اإلجتماعية، لكنه بعد فترة، من خالل (واقعيــة الكم) وهي دعوة لفن جديد 

هو فن املستقبل كما كان يدعوه.
وفــي احلديث عن جتربة محمود صبري الفنية وســيرته الذاتية اكــد الفنان عبدالله 
حبــه ان احلديث عن جتربته صعب جــدا فهو لم يكن فنانا  فقط بل فليســوفا، اذ ان له 
نظرة متميزة للحياة واستطيع القول انه اثقف فنان عراقي، من خالل  الفكر الذي ادخله 
وابتداعــه نظرية واقعية الكم. واشــار الى ان محمود صبري مــر مبراحل مختلفة، فهو 
قــد بدأ كهاوي ولم يدرس الفن دراســة اكادميية.  ومتيز بجرأته في رســم املومســات 
وتصوير حياتهم البائســة، فاالنســان اساس فكرته في الرســم، باالضافة الى رسمه 
الفالحني والعمال  الذين يعيشــون حياة الفقر. واشار الى ان محمود لديه نظرية بالفن 
مرتبطة بعلم األجتماع، وان الفنان بحاجة الى احلرية كي يتطور، كما ان اي فن ال ميكن 

ان يتطور بدون حرية املبدع .
وخاض الفنان ســاطع هاشم في نظرية الكم التي يعد نفسه أحد اتباعها مشيرا الى 
ان واقعيــة الكم هي واقعية فيزياء الكم او على االقــل هكذا تطمح ان تكون، وال يربطها 
بالواقعية املعروفة في األدب أو الفن ســوى تشابه املصطلح اما معناه فمختلف متاما، 
هذه الواقعية العلمية اجلديدة هي موضوع وهدف واقعية الكم، حيث ترســم االشــياء 

كما كشفها العلم احلديث وكما راها وفسرها علماء الطبيعة واحلياة .
وفي ختام الندوة،  عرض فيلم محمود صبري بني عاملني، تابع تطور الفنان من خالل 

اعماله ورؤيته الفنية من خالل احلوار معه، وخصوصا حول نظرية واقعية الكم.

محمود صبري مازال يشغل جمهوره
بـ(واقعية الكم) وابداعه التشكيلي 

رابطة األكادمييني العراقيني  في اململكة املتحدة
تكرم  مصمم اجلندي اجملهول في لندن

فـي حفل مهيـب اقيم علـى قاعـة اخلليلي في كلية الدراسـات الشـرقية 
واالفريقيـة  يـوم 28-6  جرى تكـرمي املعماري  االسـتاذ رفعـة اجلادرجي  
وذلك مببـادرة من رابطة االكادمييـني  العراقيني في اململكـة املتحدة. وقال 
اجلادرجـي اثناء تسـلمه هدية الرابطـة : « إني أكّرم كفرد،غيـر منتم لهذه 
اجلهـة او تلـك،  وهـذا مـا يسـعدني، خصوصـا  وأن مجتمعاتنـا ال حتترم 

احلرفيني أمثالنا «. 
ومعـروف ان الكثيـر  مـن اعماله تعرضـت للهدم والتشـويه مثل نصب 
اجلندي اجملهول الذي هدم بأمر من صدام حسـني عام 1982، وبناية البرق 
والبريـد التي قصفت مرتني في حـرب 1991 و 2003 وبناية مجلس الوزراء 
التي قصفت من قبل اجليش االمريكي، ثم جرى تشـويهها من قبل احلكومة 
احلالية بأضافة اشكال مبتذلة، المتت بصلة لطبيعة البناء وال الى رمزيته.  
ومـن االعمال األخرى مدخل قلعة مدينة أربيل الـذي هدم في عام 2013 من 
قبل رئاسـة أربيل احلالية.  وتعرض هو شخصيا الضطهاد النظام السابق 

حيث حكم عليه عام 1978  بالسجن املؤبد. 
في بدايـــــة احلــــفل  رحب الفنان فيصل لعيبي بجمهوراحلاضرين، 
مضيفـا :» تكـرم الرابطـة  فـي هـذا  اليـوم  البهيـج الفنـان الكبيـر رفعـة 
اجلاردجـي الـذي يعـد أعمـدة الثقافـة والفن  فـي ثقاتنـا املعاصـرة « . ثم 
القـى د. سـعدي النجاررئيـس الرابطة  كلمـة ، اكد فيهـا  « دأب الرابطة في 
تكـرمي املبدعـني  واملفكريـن من اصحـاب االختصاصـات في حقـول العلم 
واملعرفـة والثقافـة والفن،  واليـوم نكرم علما وقمة من الرعيـل املتقدم  في 
الفن املعماري الى جانب إجتهاده في اسـتنباط العالقة بني الفن والفلسفة 
واالنسـان، اضافة الى نشاطاته األخرى في التصوير  الفوتوغرافي وربط 

ذلك باالنثروبولوجية العراقية ونتاجاته في التأليف والكتابة. 
 ثم حتدث في الندوة  كل من االسـتاذ موسـى املوسـوي امللحق الثقافي  
فـي السـفارة العراقية،  ود. محمـود العلي، ود. صباح عفاس،  ود. رشـيد 
اخليون، واملعماري احسـان فتحي من عمان، قـرأت كلمته بالنيابة الكاتبة 
واالعالمية السـيدة سـلوى اجلراح، وفي النهاية حتدثت  السـيدة بلقيس 
شـرارة اسـتاذة األدب االنكليزي واإلنثروبولوجيا  وزوجة االستاذ رفعة 
ورفيـق دربه عن األعمال التـي هدمت واألعمال التي لم تسـتكمل والتي لم 

تنفذ أيضًا من مشروع األستاذ رفعة املعماري والفني.
وعبرالشريط املصور قدم املهنس املعماري خالد السلطاني من الدمنارك 
كلمتـه، منوهًا علـى األهمية املتميزة لهذا األسـتاذ واملربـي والفنان  وقيمة 
عملـه وجهده في ترسـيخ قيـم احلداثة والتمـدن واملعاصرة فـي مجتمعنا 
العراقي احلديث، كما قرأت كلمة املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية السيد 
عبد اللطيف رشـيد،الذي أشـار أيضًا لدور األسـتاذ رفعة وقيمته ومنجزه 

الفريد واملتقدم .
واكد املتحدثـون على متيز اجلادرجي بفنه املمعاري، حيث ابتكر عمارة 
محليـة متوافقـة مـع التكنولوجيـة احلديثة، واضـاف عليها نكهـة عراقية 
اسـالمية، كمـا انه دّعـم الدراسـني والفنانـني، واكد علـى أهمية اكتسـاب 
اخلبرة، وعدم الركون الى السـلبية،  واشـار املتحدثـون  الى أنه ال يجامل 
على عقله، والفن قضيته األنسانية،  وهو شخص يتجاوز العقائد كأنسان، 
فهو رجل مفتون باحلضارة والفنون.  وعرضت في احلفل ثالثة افالم االول 
عن  السـيرة الذاتية للجادرجي  وأخـر( اجلادرجي مصورا انثروبولوجيا 

للمجتمع العراقي) مع موسيقى جميل بشير على العود من مقام الالمي.
 أمـا الثالـث، فكان حول فلسـفة العمارة حوارية مـع اجلادرجي أجراها 

الفنان فيصل لعيبي وقد عرضت منه عشرون دقيقة.
وفـي هذا احلـوار اجلميل أكد اجلادرجـي ان املبادىء التي أسـتند اليها 
فـي اجنازاتـه على نظريـة جدلية تقول : « أن الشـكل املعمـاري أوالفني أو 

املصنـع هو محصلة لتفاعـل احلاجة. فالشـكل يحصل أذا تغيـرت احلاجة 
والتكنولوجيا جتعل الشكل  مختلف «.

واشـار الـى : « ان العمـل اجليـد هـو الـذي يحقـق التـوان بـني الطاقة 
املسـتنفذة (الفكـري) وإرضاء احلاجـة «. واوضـح : « ان اجلمال هو وعي 
وهو الفكر الذي حصل على تربية ومعرفة حسية ومعرفية لطبيعة الوجود 
حتـى اإلكتمـال بالشـيء   أو حالـة اإلبتمـال  او اإلبتماليـة حسـب اللغـة 
االتينيـة». واضـاف : « ان الفـرق بـني الفنـان احلرفي ان االول حـر هو أنا 
وليس غيري، بينما احلرفي يخضع بعمله الى املرجعية سواء كان اجملتمع، 

السيد... « الخ
ويذكـر ان اجلادرجـي مـن مواليد بغداد عـام 1926 . ومـن اعماله مبنى 
احتـاد العـام للصناعـات، ونقابـة العمـال والبرملـان العراقـي،  والبدالـة 
الرئيسـية في السـنك  ونصب  اجلندي اجملهول في ساحة الفردوس، وهو 
املصمم للقاعدة التي علق عليها نصب الفنان جواد سليم في ساحة التحرير 
في بغداد. وعـرف أيضا في التصوير الفوتوغرافـي االنثروبولوجي حيث 
حقق عددا من الدراسـات، وأقـدم على تصميم احلدائق فـي جتارب كثيرة 
للبيـوت في العراق، كما اجتـه عام 1963 الى تصميم األثاث،  واشـترك في 
تلك احلقبة في معرض األثاث الدولي الذي أقيم في مدينة برشلون وحصل 
علـى اجلائزة البرونزية. كما انه  ألف العديـد من املولفات الهامة في مجال 
الثقافـة و العمـارة والفـن وعلـم اجلمال منها  : شـارع طه و هامر سـميث، 
صـورة أب، حوار في بنيويـة الفن والعمارة، املسـؤولية اإلجتماعية لدور 
املعمار،األخيضر والقصر البلوري ثم  صفة اجلمال في وعي اإلنسـان وهو 

آخر ماصدر له حتى هذه الساعة.
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ناظم رمزي  وداعا
فيصل لعيبي صاحي

غادرنا في الشـهر املاضي الفنان املصور الكبير  ناظم 
رمـزي، ووفاء لهذا املبدع كتب الفنان فيصل لعيبي مقاال 
(ناظم رمـزي وداعا) ولضيق احليز نقـدم مقتطفات من 

هذا املقال اجلميل عن الراحل.

من هو ناظم رمزي ؟
رسـام كاريكاتيري، خطاط ، مصمم حـروف طباعية 
راقيـة ، أول مـن ادخـل الطباعـة الفنيـة احلديثـة فـي 
العراق، مطـور اإلعالن الفني والتجاري احلديث، مدني 
متحـرر من الفرعيات األِثنية  ومنتمي للعراق كله، حفظ  
أهـم اللحظـات التي مـرت علـى عراقنا  منـذ أربعينيات 
القـرن املاضي ، في صـور فنية غاية في الدقـة واملهارة. 
أحد مؤسسـي و دعاة الــــحداثـة األوائــل في عراقنا 
..مصور فني مذهل ومصور سـينـــمائي  في فيلم ( عليا 
وعصـام )عام 1948   ماذا بعد ؟؟ إنسـان مـن طراز نادر 
وفريـد .  ولد  الفنان ناظم رمزي عـام 1928 كما يذكر في 
كتابـه ( مـن الذاكـرة ) ، الصادرفي عـام 2008 عن الدار 
العربيـة للعلوم ناشـرون في بيـروت، وهو غيـر متأكد 
مـن التاريـخ ، لكني سـمعته وبحضـور الراحـل الفنان 
الكبير محمود صبري يقول : أنه مولود و محمود بسـنة 
واحـدة ، وهـذا معناه  أنه مـن مواليد عـام 1927 .كانت 
طفولتـه مليئـة بالشـجن واألوجـاع وبقدر مـوازي من 
املـرح والشـيطنة والتمرد. مرضت والدتـه وهو صغير، 
فتبنته خالتـه وجدته من أمه ، وتربى بعيدًا عن والده ، 
بسبب طبيعة وظيفته كقائم مقام ، والتي تتطلب التنقل 
من مكان الى آخر بشـكل دائـم، وكان الوالد  يختلف في 
طبعـه عن ولده رمزي ، واليتعاطـف مع رغباته وميوله 
الفنيـة. وظل الوالد والولـد في نزاع بـني عاطفة األبوة 
وحـب اإلبـن ألبيـه، وبـني إختـالف األمزجـة والـرؤى 
وإحتياجات الطفل الذي ال يسـتقر علـى حال : « أنا مثل 

الزمبلك ال أهدأ وال أستقر على حال « . 
كان يحب معاشـرة بسـطاء النـاس ويهتـم بهم وقد 
معاناتهـم  ليعكـس  التصويـر،  فـي  وقتـه  كل  منحهـم 
وتطلعاتهـم. كان وهـو يافعـًا يأخـذ قسـمًا مـن مؤونـة 

الـدار التي عاش بهـا مترفـًا، ليقدمها لعوائـل أصدقائه 
واحملتاجـني من اجليـران، وكان هذا يثيـر غضب الوالد 
عليـه، كما بـدأ منذ صغـره فـي اإلعتماد على نفسـه في 
تدبير شؤونه املالية، وله في هذا حكايات طريفة نشرها 

في كتابه املشار إليه اعاله .
 أول رسـوماته في الصحافة  كانت في مجلة ( الثقافة 
الرياضيـة ) ،عندمـا كان طالبـًا فـي كلية فيصـل وهو ال 
يتجاوز السـبعة عشـر وبتكليف من أسـتاذه في الكلية 
نـوري عمـران ، مـدرس الرياضـة،  وكانـت عبـارة عن 
رسـوم للتماريـن الرياضــــيـة ، نسـخـــها عن مجلة 
غربيـة تهتم بالصحة البدنية. وأنتبـه لفن الكاريكاتير، 
عندمـا زار معـرض الفنـان سـعاد سـليم للكاريكاتيـر، 
الشقيق األكبر للفنان اخلالد جواد سليم، في أربعينيات 
القـرن املاضـي، وهـو اول معـرض لفـن الكاريكاتير في 

العراق . 
إرتبـط الفنـان ناظم رمزي منـذ بداياتـه الفنية بأهم 
رمـوز اإلبـداع العراقـي فـي السـينما واملسـرح والفـن 
التشـكيلي واألدب واملوسـيقى وكان واحـدًا مـن رواد 
احلداثـة العراقيـة التـي بـدأت تشـع علـى بالدنـا منـذ 

منتصف األربعينات وما تالها
ميكـن إعتبـار أعمـال الفنـان ناظـم رمـزي، املصورة 
بآلـة التصويـر الضوئـي ، مـن أهـم األعمـال التي ميكن 
وضعها في حقل األنثروبولوجيا من جهة وحقل اإلبداع 
الفنـي من جهة أخرى، إذ كانت للفنـان ناظم رمزي عينًا 
ثاقبـة وجادة وإنسـانية بـكل معنى الكلمة، فـي تناوله 
للمواضيـع التـي عاجلها مـن خالل آلـة التصويـر التي 
ميلكها، كمـا ان مهنيته وحرفيته لفن التصوير وأجهزته 
املتنوعة أضفت على اعماله ، شخصيًة مختلفة عن سائر 
من صور من املصورين الذين سـبقوه وميزته عن الذين 

جاءوا بعده.
تعتبر السـنوات األولـى  لثورة 14 متـوز اجمليدة من 
أخصـب سـنوات إنتاجاتـه في مجـال التصويـر، حيث 
حفـظ لنـا جهـاز تصويـره، حلظـات تاريخيـة ومؤثرة 
في مسـيرة هذه الثورة املغدورة. وواكـب أفراح الناس 
وآالمهم  من زاخو الى الفاو، ناقًال لنا عاملا زاخرًا باخلير 
والتنوع والثراء الباذخ  مع جمال باهر،وعاكسًا طقوَس 
وعـاداَت وتقاليـَد عراقنـا مبختلـف طوائفـه وقومياته 

وإنتماءاته . ومتخذا في أعماله هذه، املوقف اإلنسـاني 
النبيل واخمللص منها.

 فـي عام 1969 ، مت تلفيق تهمة  التجسـس ضد الفنان 
ناظم رمزي، لكسرشـوكته وما ميلكه من روح للتمرد ، و 
«هو الذي اليهدأ وال يسـتقر في مكان «، حسب ماوصفته 
لـي الفنانـة الراحلـة دالل املفتـي ، رفيقـة درب الشـاعر 
الطليعـي بلند احليـدري،  عنـد مرافقتي لها  بسـيارتها  
لتوصلني الى محطة املتـرو، ونحن راجعان من زيارتنا 
له في  بيته ، الذي كان يقع مقابل حديقة الهايد بارك في 

لندن ، قبل سنوات عديدة  .
و تعـرض بيتـه في بغـداد للتدميـر والعبـث من قبل 
أحـد رمـوز السـلطة أيـام فتـرة احلصـار، إذ إسـتولى 
عليـه بشـهادات مزورة ففقدنا أرشـيفًا هامـًا من الصور 
الفوتوغرافية  والشرائط التي التي لم تطبع بعد و كذلك 
الكتـب واألعمـال الفنيـة، التـي كانت موجـودة في تلك 
الـدار ، وقد آملـه كثيرًا، وهو في لندن، سـماعه أخبارعن 
عـرض الكثير من مقتنياته املسـروقة  للبيع على أرصفة 

الشوارع  آنذاك .
واالن وبعـد ان رحل عنا فناننـا النبيل، ناظم رمزي، 
هـل سـنفكر في طريقـة صحيحة، حلفظ ما تبقـى لنا من 
عطائـه الثر؟ الـى من ميكننـا اللجوء؟   مـاذا عن وزارة 

الثقافة ، جمعية الفنانني ، النقابة؟ 
كيف سنرد اجلميل لهذه اجلوهرة النادرة ؟؟ 

حتـت شـعار  « من أجل مشـاركة واسـعة للنسـاء في 
االنتخابـات لعراق آمـن وعدالة للمرأة وطفولة سـعيدة 
«  عقـدت رابطـة املـراة العراقية فـي بريطانيـا مؤمترها 

السنوي السابع  بتاريخ 2013/10/13
ُأفتتًح املؤمتر بالترحيب باحلضور من قبل سـكرتيرة 
الفـرع ، تاله الوقـوف دقيقة حداد على ارواح شـهيدات 
الرابطة واحلركـة الوطنية العراقية ، ثم  مت اقرار وقبول 
انتماء العضوات اجلدد بعدها  جرى انتخاب هيئة رئاسة 
الدارة  املؤمتـر وجلنـة اعتمـاد ،  وكلفـت زميلـة بكتابـة  

احملضر واخــرى لصياغة القرارات والتوصيات.
  قـرأت  بعـض التحايا التـي وصلت الـى املؤمتر منها 
حتيـة سـكرتارية رابطـة املـراة العراقية / املركـز، حتية 
املنتـدى العراقي في بريطانيا ، حتيـة رابطة االكادمييني 
العراقيـني / بريطانيـا. عندهـا  مت اسـتعراض التقريـر 
االجنـازي اخلاص لنشـاطات الفرع  الـذي اعدته الهيئة 
االداريـة  عـن نشـاطاتها السـابقة ، وقد عكـس التقرير 
بالتفصيل مشاركة األخوات بكل ما في وسعهن للتعريف 

بواقـع حـال الوطـن وأهميـة دور املـرأة وعـدم تهميش 
دورهـا في مجتمعنا العراقي والسـعي الـى أخذ حقوقها 
كاملـة من خالل تشـريع القوانـني التي تضمـن حقها في 
البيـت والعمل وحتفـظ كرامتهـا وتؤمن العيـش الكرمي 
ألسـرتها .  وقـد  شـخص( التقريـر) جوانـب النجـاح 
والضعف فـي العمل الرابطي على السـاحة البريطانية، 
عندهـا فسـح اجملـال  للحضـور  فـي تقـدمي املالحظـات 
واملقترحـات  لغـرض تعزيز النشـاط  الرابطـي ،وقد مت 
التأكيد على اهمية العمل مع  العناصر الشـابة . ثم قدمت 
االخت مسـؤولة اللجنـة املالية تقريرا مفصـال عن مالية 
الفـرع ، وبعـد  املناقشـة مت التصديـق على اجلـداول مع 

االخذ باملقترحات . 
أنهـى املؤمتر اعمالـه بأنتخـاب هيئة إداريـة جديدة 
واملتكونـة مـن 5 زميالت ، وأقـرار العديد مـن املقترحات 
واألفـكار للـدورة اجلديـدة منهـا تفعيـل دور الشـابات 
وتوسـيع العالقة مـن املنظمات النسـوية وأعالء صوت 

التضامن مع قضية املرأة العراقية .

فنانة من نادي كبار السن
هي جنان أحمد مكي ، ولدت في 
بغداد وحصلت على البكلوريوس 
واملاجسـتير  بغـداد  جامعـة  مـن 
فـي االقتصاد من جامعـة ويلز في 
اململكـة املتحدة. دّرسـت االقتصاد 
في اجلامعة املسـتنصرية من سنة  
ودّرسـت    ،1995 ولغايـة   1979
بعدها في عدد من الكليات األهلية 

في بغداد لغاية عام 1998 .
تقيـم في بريطانيا  منذ عام 2005، وشـاركت فـي العديد من 
املعـارض املشـتركة في لنـدن ولديهـا أكثر مـن 50 لوحة معظم 

مواضيعها اجتماعية.

العراقيون في املركز الثاني
بني طالبي اللجوء في أملانيا

األملاني  االحتادي  اإلحصاء  مكتب  كشف  (وكاالت) 
أملانيا، فيما أشار إلى  اللجوء في  عن ارتفاع عدد طالبي 
طلبات  عدد  ناحية  من  الثانية  باملرتبة  جاء  العراق  أن 
عدد  في  عليه  تتقدم  ولم  عراقيًا   11412 بواقع  اللجوء 
 15227 طلب  التي  أفغانستان  سوى  اللجوء  طالبي 
اإلحصاء  مكتب  وقال   . أملانيا  في  اللجوء  مواطنيها  من 
أملانيا، في بيان  االحتادي ومقره مبدينة فيزبادن غربي 
التوالي يرتفع عدد طالبي  الثالثة على  ”للمــــــرة  انه 
بنهاية  أملانيا  من  مالية  إعانات  على  احلاصلني  اللجوء 
شخص،  ألف   166 نحو  إلى  ليصل  املاضي  العـــــام 

وتنحدر أغلبيتهم من أفغانستان والعراق وإيران .
آسيا  قارة  من  اللجوء  طالبي  ”أغلبية  أن  وأضاف،   
أفغانستان  من  هم  مالية  إعانات  على  حصلوا  الذين 
الجئًا،   11412 ب  العراق  يليها  للجوء،  طالبًا   15227 ب 
”غالبية  أن  منوهًا  شخص“،  آالف  ثمانية  بنحو  وإيران 
من  قدموا  إعانات  على  احلاصلني  األوروبيني  الالجئني 

صربيا وكوسوفو ومونتنيغرو (اجلبل األسود)“ .
السابق  النظام  زمن  في  عرفوا  العراقيني  أن  يذكر 
بارتفاع معدالت هجرتهم وجلوئهم إلى البلدان األخرى، 
أربعة  بنحو  حينه  في  اإلحصاءات  بعض  وقدرتهم 
ماليني الجئ توزعوا في شتى البلدان، وقد عاد بعضهم 
إلى العراق بعد عام،2003 إال أن معدالت الهجرة وطلب 
األعوام  طيلة  أخرى  مرة  تصاعدت  ما  سرعان  اللجوء 
املاضية بسبب الوضع األمني املتدهور وانعدام االستقرار 

وفرص العمل واخلدمات في العراق . 

جبار في باريس
اســتاذ جبــار رمضــان ( أبو بغــدادي)  معــروف لدى 
اجلاليــة، أخــذه جتوالــه الــى باريس فــي منتصــف آب، 
فأدهشــته تلك املدينة،  ويخبرنا برســالة له الى (املنتدى) 
عن انطباعاته، فيقول أن نهر الســني هو دجلة باريس التي 
يشطرها الى قسمني، وبرج إيفل منارتها وقبلة السائحني. 
أمــا األســواق  فهــو تعــج بحركــة املتبضعني مثل ســوق 
بربرس الــذي يكثر فيه الزبائن العرب واالفارقة ويشــدك 

فيه الترويج عن البضاعة باألصوات العالية.
وينصحنــا االســتاذ جبــار بإلتقــاط الصــور فــي هذه 
اإلزدحامات املثيرة، من مطاعم وشوارع فسيحة وبنايات، 
وطرقــات، كي ال ننســى ألــق هــذه املدينة اجلميلــة. وهو 
لــم ينس في إرســال  ببعــض الصــور لنا من ثمــرة رحلته 

امليمونة. 

بالغ عن املؤمتر السابع
لرابطة املرأة العراقية فرع بريطانيا
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مكتب ديكارت للمحاماة
واالستشارات القانونية

                                  
مستوى عالي من املهنية واخلبرة

 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 في بريطانيا والعراق.

شركة ديكارت مرخصة ومعتمدة من قبل نقابة احملامني البريطانية ( 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 وقضايا تغيير االسم  وتصديق الوثائق الرسمية

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

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

Compukeep Ltd
تصليح كافة أنواع الكومبيوتر

لألعمال واملستخدمني في املنازل

ترقية اجلهاز وحتسني األداء

إعداد وتركيب االنترنيت

إستعادة البيانات

إزالة الفيروسات والبرامج املضرة

فحص مجاني في ورشة العمل

احلد األدنى للزيارات املنزلية

Laptop, Mac & Pc repairs

 Business and Home user

 Laptop & computer upgrade

Internet installation and setting

Data recovery

Virus and spyware removal

   Free checking at the workshop

 Home visits minimum charge £40

 
 

  
 

 

 

 
 

26 /2013 
6:30 

 

       £15  £10     

Tel: 020 7249 1400
104 Balls Pond Road, London N1 4AG
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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

 Advice and Social-Care Service

Stories My Mother Told Me
Saturdays, 13:30pm - 16:30pm 19th October - 23rd November 2013

 This project will provide the IA clients, those who live in
 severe disadvantaged conditions, access to free specialist
 services in areas of homelessness,  welfare, housing,
 education, training, employment, immigration and
 health advice by providing drop-in sessions, one-to-one
 appointments, outreach and home visits. It will recruit
 volunteers to provide extra advice sessions for people
 with complex needs. Thanks to the funding support from
 the Big Lottery Fund
 Many of our community members are of working
 age and eager to work if available.. The project caters
 for those who have difficulties accessing services and
 resources available to other community, due chiefly
 to language difficulties and lack of knowledge about
 services or benefits to which they are entitled. This
 project will re-address the imbalance of multiple impact
 of discrimination against people who speak little English,
 have minimal or interrupted workforce experience
 and belong to groups that experience above average
 discrimination. The project will correct this imbalance by
 providing information, advice and advocacy, enabling the
 Iraqi community to benefit fully from services, support
 and resources. The project will diminish the multiplying
 effects of dual discrimination, against unskilled workers
 on the one hand and members of ethnic minority
 communities on the other.  From our work with the Iraqi
 community and in particular those who fled the violence

 in recent years, we have identified the following needs of
 this particular group of people:
 1. Penniless and poor, with no relatives of friends.
 2. Trauma of being affected by violence, loss of home
and kidnapping.
 3. Fear and isolation.
 4. Lack of English language and familiarity with
 British institutions.
 5. Anxious about settlement process and fear of
   uncertain future.
 As a non-sectarian group, Iraqi Association offers
 community-led services; we never coerce our users, but
 instead offer them choices based on our community-led
skills experiences. The need for high-quality, equal, non-
 sectarian services can be seen in the dramatic rise in
 demands for our service. During the last six months for
 example we have been asked to provide for 1178 inquiries
 for help and support, including women and children.
 Advice & Social-Care service will help vulnerable and
 poor, including disfranchised youth, and isolated older
 people. We provide unemployed youth receive advice &
 guidance on employment, volunteering, work placement
 and training.  Older people receive appropriate
 information, advice and training in community languages
 and will provide respite for carers. Also newly arrived
 clients of all ages will benefit from information, advice
and guidance on settlement issues

 It Is a community art project, involving British-Iraqi
 adults living in London, commissioned by the Iraqi
 Cultural Centre and led by community art worker, Tara
 Jaffar. The workshops aims at  to bring together a range
 of adults with a shared Iraqi heritage, potentially with
 no religious, ethnic or professional affiliation, who may
otherwise never meet or have reason to interact.
 At the end of the six workshops, there will be a short
 public pre-sensation of the project findings, at the ICC,
 inviting former workshop participants and co-facilitators
 to share their experiences  of the process. The sessions are
 free and open to anyone between the ages of 21-41 years.
 Places are limited. For more information and to book your
place, please contact Tara:  t.jaffar@iraqiculturalcentre.
 co.uk Mobile: 07793059397 Address: Iraqi Cultural Centre,
 4th Floor, Threshhold and Union House, Shepherd’s Bush

Green, London w12  8TX.
 Tara Jaffar designs and facilitates community art
 workshops, which are intrinsically therapeutic, aiming to
 Engender dialogue between people and their communities.
 Tara has worked to devise community theatre, facilitating
 interfaith dialogue between British Muslim  and Jewish
 adults (MUJU), and intercultural collaborations between
 London--based Palestinians and Israelis (Conflict Relief).
 She has also worked  with recent refugees and asylum
 seekers in London (Tricycle Theatre), adolescent  therapy
 groups (GroOops) and with orphan and  street children in
 Basra (Living Light International). Tara trained in classical
 theatre acting (Drama Centre, Central Saint Martin’s
 School of Art and Design), with experience in physical
 theatre (Pasde Dieux, Paris), and has grounding in Gestalt
Psychotherapy from the Gestalt Centre, London.

 Racial discrimination
 against ethnic
 minority trainee
 doctors can’t be
ruled out

  ethnic minority
 doctors and those
 from abroad are four
 times more likely
 than white candidates
 to fail their clinical
 GP exam, the General

 Medical Council has found. The review into 5,000
 candidates was ordered after ethnic minority
 students complained the exam was unfair. Prof
 Aneez Esmail, an expert on racism in the NHS
 who led the investigation, said «unconscious
 bias» could explain the findings. But the Royal
 College of GPs, which sets the exams, denies
 they are unfair. RCGP chairwoman Dr Clare
 Gerada said the college took equality and
 diversity issues «extremely seriously». She
 added that the college: «strongly refutes any
 allegations that the exam is discriminatory in
 any way». The Clinical Skills Assessment (CSA)
 - introduced in 2010 - is a practical test in which
 trainee GPs are assessed by an examiner while
 they treat actors in a mock-surgery setting. They
 have up to four attempts to take the test which
 they must pass before they can practise as a
 GP.  During the six-month review for the GMC,
 Prof Esmail analysed data on more than 5,000
candidates who sat the CSA exam over a two-
 year period. He said he could not exclude racial
 discrimination as the cause of the findings. He
 told BBC One's Breakfast: «Many of us who
 do work in this area describe the problem of
 unconscious bias. He said all British doctors,
 whether white or from ethnic minorities, had
 «gone through medical school and passed all
 that and so we're not talking about people who
 aren't as good as - they're exactly the same».
 He has made a number of recommendations
 to try to combat bias in the exam including
 having more examiners and actors who are
 from ethnic minority backgrounds. But the
 RGCP's Dr Clare Gerada said the review found
 «no evidence, either through the examiners or
 through the actors, or through the process of
 the examination, of discrimination». The review
 also found that trainee GPs from abroad were
 14 times more likely to fail the CSA exam than
white British doctors.
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Inspiring Success Stories

 Review of the Austerity Impact  Professor Kais
 Kubba on the Wall
of Honour in London

  The Royal Society
 of Medicine  in
 London hosted
 the 5th Unveiling
 Ceremony in October
 2013. It was presided
 by the Society’s
 president, Professor
 Sir Michael Rawlins.
 The ceremony was

 attended by 300 guests, travelled from as far
as the USA, the West Indies and Europe.

  For the first time, an Iraqi distinguished
 academic, Professor Kais Kubba, was
 honoured and his name was e engraved on the
 Virtual Wall of Honour.
 His engaved name was amongst the list
 of 700 names of doctors and scientists from
 around the world. Dr Kubba, was the founder
 of Arab Board Examination of Obstetrics &
 Gynaecology, many brightest successful Iraqi
doctors were trained under him.

  We all wish him good health and happiness
 and he is truly a pride of all our community
 members.

 Since its inception, Iraqi Association
 has been working with and for the
 community to settle and integrate
 successfully. This is continuing despite
 our shoestring and prudent budget, and
 most importantly, we are the only Iraqi
 nonsectarian secular group, to serve all
 those who come to our door, seeking help
 and support.
 As a proud organisation of its work
 and the aspirations of the community, we
 want to highlight the recent success news
  of two young members of our charity.
 Hatem is 17, of Birchwood High
 School in Bishop's Stortford, son of
 an Iraqi exile parents. His father was
 the head of science at Harlow College
  and his mother is a qualified architect.
 Hatem’s dream was to study Medicine
 at Cambridge University. Following his

 excellent A level results earlier this year,
 and subsequent Cambridge university
 entrance examination. He was accepted
 to study Medicine. Meanwhile, Kiyani is
 17, of Tiffin School in west London, had
 also received excellent A level results and
 applied to study Medicine at Cambridge
 University.
 He went through a very tough
 Cambridge University exam process,
 following his positive results, he was
 told that he has been accepted to study
 Medicine. Kiyani, a son of an exile parents
 is determined to become a successful
 surgeon. His parents are overwhelmed,
 Kiyani’s father is a GP and his mother
 is a teacher. We wish Kiyani and Hatem
 all the best, and we hope that this will
 inspire other young people to reach the
highest of their abilities.

 On 22nd September, the Trustees of Iraqi
 Association (IA), staff, and volunteers met to
 highlight the impact of the austerity measures and
 further to review the priorities which were set
 earlier in the year.
 The chair of IA, Muhedeen Mahmoud, he
 highlighted the areas of progress since the last
 review meeting, and the important value of such
 consultation meeting, and he encouraged the full
participation of all.

  This followed by a detailed report by the IA
 manager, Jabbar Hasan, of the current work of IA
 in relation to the impact of the austerity climate

 as a client-led organisation, its weaknesses and
strengths.

 Hasan also presented the next three years
 strategic areas. Then, the Secretary of the Trustees,
 Ausama Alwakil, has presented the office space
 issue and the concept of ‘Al Bayt Al Iraqi’ as the
 capital project, he analysed the obstacles and risks
behind this idea in detail.

  The away - day meeting has also identified and
 discussed the areas of strengthening volunteers and
 how to focus more on fundraising, and to diversify
 IA projects, to meet the new emerging trends of
  our charity users and the community.
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