
األقى التاجر العراقي الكردي بكي�س كبري يحتوي  كمية 
اإىل  ال�شائكة  الأ�شالك  فوق  من  املقرم�شات  عبوات  من 
وجيزة  لفرتة  وتفاو�س  اأح�شاها  الذي  العربي،  زبونه 
الذي  املعدين  ال�شياج  عرب  املال  ناوله  ثم  ال�شعر،  على 

يحيط باملخيم.
املوؤقتة، وقف رجال  الأك�شاك  قليلة من  ويف جمموعة 
و�رشائح  رخي�شة  حممولة  هواتف  على  يت�شاومون 
الهواتف، التي طرحها بائع اآخر على مالءة بال�شتيكية 

فوق الرتاب.
عراقي.  دينار  اآلف   4 القدمي  نوكيا  هاتف  �شعر  وبلغ 
وقال �شافني حمزة، بائع الهواتف من بلدة الكلك على 
اأول  “هذا  التفاوؤل:  عليه  بدا  وقد  كيلومرتاً،   15 م�شافة 

يوم اأبيع فيه مبخيم ح�شن �شام.”
اأكراد  من  اأغلبهم  اجلائلني  الباعة  من  ع�رشات  وبداأ 
وال�شلع  واملاء  الأغذية  لبيع  يوم  كل  املجيء  العراق 
املنزلية ل�شكان خميم ح�شن �شام وخميم اخلازر اللذين 
الدائر  القتال  من  الفارين  النازحني  اآلف  ي�شت�شيفان 

لإخراج تنظيم داع�س الرهابي من املو�شل.
ويقول �شكان املخيم الذين ي�شكون نق�س الغذاء واملياه 
عدم  عن  نتج  فراغًا  ت�شد  املوؤقتة  الأ�شواق  اإن  النظيفة 
تعر�شهم  يخ�شون  لكنهم  الإن�شانية  امل�شاعدات  كفاية 
ينفد  بداأ  الذي  الوقت  يف  التجار  اأيدي  على  لال�شتغالل 

فيه ما لديهم من مال.
مبخيم  خيمة  يف  تعي�س  التي  عامًا(   48( ندى  وقالت 
“امل�شاعدات  الثالثة:  واأبنائهما  زوجها  مع  �شام  ح�شن 
موجودة لكن بع�س الأ�شياء ل تكفي ولذلك ُن�شطر ل�رشاء 

الباقي.”
ومياه  اخلبز  من  يكفي  ما  على  نح�شل  “ل  واأ�شافت: 
القذرة يف  املياه  من  باأمرا�س  النا�س  واأ�شيب  ال�رشب. 
من  اأكرث  ن�شرتيها  التي  الأ�شياء  هي  تلك  ولذا  املخيم 

غريها اإذا ا�شتطعنا.”
تنظيم  معقل  املو�شل  من  فروا  كثريون  �شكان  وقال 
العراقية  القوات  تقدم  مع  قرى  من  حولها  وما  داع�س 
بدعم اأمريكي، اإن اخل�رشاوات تاأتي يف املرتبة التالية 

لأهم الأ�شياء التي يحتاجون �رشاءها.
يف  �شعرها  �شعف  جداً.  غالية  “لكنها  ندى:  وقالت 
اأبو  زكريا  زوجها  يوؤد  ومل  ا�شتغالل.”  وهذا  املو�شل. 
بقطاع  ال�شابق  احلكومي  املوظف  عامًا(   52( يحيى 
�شيطر  ان  منذ  اأجر  اأي  على  اأو يح�شل  اأي عمل  ال�شحة 

التنظيم على املو�شل يف منت�شف العام 2014.
وما  مدخراتها  من  تبقى  ما  على  الآن  الأ�رشة  وتعتمد 
تقرت�شه من اأموال من الأقارب. وقال زكريا اإن الأ�شعار 
تتفاوت واإن “بع�س التجار من�شفون والأ�شعار معقولة 

لكن البع�س ي�شتغلون الو�شع.”

ياأتون  عندما  الأ�شعار  يرفعون  ل  اأنهم  الباعة  وي�رش 
يف  للعمل  الرئي�س  ال�شبب  اإن  ويقولون  للمخيمات 
املنطقة هو انخفا�س عدد زبائنهم يف مدنهم الأ�شلية 

منذ اجتياح التنظيم للمنطقة قبل اأكرث من عامني.
وقال كردي يدعى عمران )30 عاًما( يرتدد على خميم 
ح�شن �شام منذ ثالثة اأ�شابيع من مدينته بردرا�س لبيع 
للتنظيم:  ال�شائع  ال�شم  م�شتخدما  والفاكهة  اخل�رش 
“قبل داع�س كان هناك حركة بيع وكان الزبائن ياأتون 

من القرى القريبة.”
النا�س  ي�شتطع  مل  داع�س  �شيطر  عندما  “لكن  واأ�شاف: 
النا�س  خاوية.  واأ�شبحت  القرى  دمرت  والآن  اخلروج 
انتهى به احلال  اأو رحلوا. والبع�س  اأ�شبحوا فقراء  اإما 

هنا. ول يوجد عمل يف بردرا�س.”
ا اإنه يحقق يف  وقال وحيد عباد الذي يبيع اخل�رش اأي�شً
بع�س الأيام دخاًل يف املخيمات يفوق ما يح�شل عليه 

يف الكلك. ويف بع�س الأيام يح�شل على دخل اأقل.
والزبائن  الكلك  يف  حمل  �شاحب  كنت  ”اإذا  واأ�شاف: 

اإذا كنت مثلي تبيع من  انتظاَما فهذا معقول لكن  اأكرث 
�شندوق �شيارتك فهذا رهان اأف�شل.”

عن  عاجزون  اإنهم  املخيمات  �شكان  من  كثري  ويقول 
عمليات  الرتكية  الأمن  قوات  جتري  ريثما  الرحيل 
الأمني وحتري اخللفيات خ�شية ت�شلل مقاتلي  الفح�س 

تنظيم داع�س مما يجعل منهم �شوق حكر.
ال�شياج املحيط  وقد تزايد عدد الأك�شاك املوؤقتة خارج 
مبخيمي ح�شن �شام واخلازر يف الأيام الأخرية واأ�شبح 
اإىل  عائًدا  البع�س  وي�شري  حولها  يتزاحمون  النا�س 

خيامهم وهم يحملون اأكيا�س ما ا�شرتوه.
اإن  العاملي،  الأغذية  برنامج  من  هاغينز  مايكل  وقال 
املنظمات املحلية تقدم م�شاعدات بالتوازي مع جهود 
يف  توزع  التي  الغذائية  امل�شاعدات  واإن  املتحدة  الأمم 
لأكرث  الو�شول  الربنامج  وا�شتطاع  كافية.  املخيمات 
من 100 األف �شخ�س احتاجوا للم�شاعدة ب�شبب هجوم 

املو�شل.
اإىل  للو�شول  يكافح  العاملي  الأغذية  “برنامج  وقال: 

الأمر  ي�شتغرق  واأحيانا  �شهرية…  مب�شاعدات  اجلميع 
وتقول  غذائه.”  على  الكل  يح�شل  اأن  قبل  اأيام  ب�شعة 
الأمم املتحدة اإن هجوم ا�شتعادة املو�شل الذي بداأ قبل 
وتتاأهب  �شخ�س  األف   68 نحو  نزوح  يف  ت�شبب  �شهر 

للو�شع الذي قد يحتاج فيه مئات الآلف امل�شاعدة.
امتالء  مع  �شيتدهور  الو�شع  اأن  على  موؤ�رش  ويف 
املخيمات ونفاد ما لدى النازحني من اأموال بداأ بع�س 
ال�شكان بالفعل بيع امل�شاعدات الغذائية للتجار لإعادة 

بيعها.
ت�شلموا حليب  الذين  “النا�س  يدعى جا�شم:  تاجر  وقال 
اأطفال لكن لي�س عندهم اأطفال ر�شع يبيعونه لنا. ونعيد 

نحن بيعه لأ�رش مقابل �شعر اأعلى بقليل.”
املو�شل  من  فر  الذي  عاًما(   16( حممد  اأحمد  وعر�س 
الأغذية  برنامج  من  البقول  من  كي�شا  اأ�شبوعني  قبل 
يحمل  بيعه” م�شيفا وهو  يحاول  “اإنه  وقال:  العاملي 
للبيع(  )لي�س  عبارة  بو�شوح  عليه  كتبت  الذي  الكي�س 

األف دينار”. “اأطلب فيه 

باجتاه  والأكادميية  املهنية  الظروف  ت�شغط   
املركزي،  املجل�س  اإنتخابات  بتنظيم  الإ�رشاع 
يعانيه  ما  نتيجة  العراقيني؛  الأطباء  لنقابة 
معاناة  وهي  العمل،  خالل  اإجرائيا..  الأطباء، 
يف  كافة..  اأبعادها  من  املهنة،  اأطراف  �شملت 
وكليات  ال�شخ�شية  والعيادات  امل�شت�شفيات 
الطب، يف اجلامعات، تتحملها وزارتي ال�شحة 
دوريهما؛  من  ترباأتا  اللتني  العايل،  والتعليم 
اأمان  �شمام  تعد  التي  النقابة،  غياب  ظل  يف 
لأع�شاء  مبكت�شبات  احلكومة  يلزم  للمهنة، 
بقوة  اإحتماًء  تلوذ  التي  العامة،  الهيئة 
النقابة، فالنقابات كما هو معروف يف العامل 
املتح�رش، دورها مطلبي.. "خذ وطالب" �شعيا 

لتاأمني حقوق مكت�شبة للمهنة ولأع�شاء الهيئة 
العامة للنقابة.

ثمة  لكن  الإنتخابات،  لإجراء  احلاجة  تلحف 
ونظامها  النقابة  قانون  حددها  �شياقات 
الداخلي، من غري اجلائز جتاوزها، وفق قانون 
الذي   ،1984 ل�شنة   )81( رقم  الطباء  نقابة 
اأن  على  منه،  اأول  الفقرة   ..17 املادة  تن�س 
"جتتمع هيئة الفرع يف مقره اجتماعا اعتياديا 
واحدا يف ال�شنة ويتم يف يوم اجلمعة الأول من 
اأكرثية  يح�رش  مل  اإذا  �شنة  كل  من  �شباط  �شهر 
اإىل  انعقاده  يوؤجل  الجتماع؛  هذا  الأع�شاء 
اجلمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد احلا�رشين" 
اأي جترى الإنتخابات يف اجلمعة التالية، مبن 

ح�رش.
وتن�س الفقرة �شاد�شا، من املادة نف�شها، على 
�شوؤونه وخا�شة،  اإدارة  الفرع  "تتوىل هيئة  اأن 
وهي: "اأ - انتخاب رئي�س واأع�شاء جمل�س الفرع 
الن�شباط.  واأع�شاء جلنة  املتممني  والأع�شاء 
ال�شنوي وامل�شادقة على  التقرير  ب - مناق�شة 
احل�شابات اخلتامية واإقرار موازنة الفرع لل�شنة 
واأع�شاء  رئي�س  من  الثقة  �شحب   – ج  التالية. 
جمل�س الفرع. د – النظر يف جميع اأمور املهنة 
التو�شيات  وتقدمي  بها  املتعلقة  والقرتاحات 

ب�شاأنها اإىل جمل�س النقابة".
اآذار   29 يف  املعدلة   ،21 املادة  يف  ورد  كما 
الأ�شبوع  يف  النقابة  جمل�س  "ي�شدر   :1985
الأول من �شهر كانون الثاين من ال�شنة الأخرية 
بيانًا  انتهائها  وقبل  الثانية(  )ال�شنة  للدورة 
لإجراء  النقابية  واللجان  الفروع  فيه  يدعو 
�شهر  من  الأوىل  اجلمعة  يف  النتخابات 
الن�شاب جتري  اكتمال  عدم  �شباط ويف حالة 
النتخابات يف اجلمعة الثالثة من �شهر �شباط 
مهما بلغ عدد احلا�رشين" فيما ن�شت املادة 
الإعالم  بو�شائل  الدعوة  "توجه  اأن  على   ،22
النقابية  اللجنة  ورئي�س  الفرع  رئي�س  قبل  من 
لإجراء  املحافظة  اأطباء  اإىل  املحافظات  يف 
والأع�شاء  ورئي�شها  الفرع  هيئة  انتخابات 
املنتمني وعلى اأن يعني زمان ومكان النتخاب 

قبل مدة ل تقل عن �شهر من موعد النتخاب"
مع  اأول،  املادة  من  و6   1 الفقرتان  ترتادف 
املادتني 21 و22، مع اإجرائني قانونيني، لأبد 
من اإ�شتيفائهما، الول: هو الدعوة لالنتخابات 
حتديد  والثاين:  تاريخها،  من  �شهرين  قبل 
موعدها بعد الن�رش الر�شمي يف و�شائل العالم 

ب�شهر.
تلك  عند  بالتوقف  ملزمني  اأنف�شنا  جند  لذا 
من�شك  ريثما  اخلطوط،  املتداخلة  ال�شبكة 
جتري  كي  ناجزا؛  الأمر  فنربم  اخليط،  براأ�س 
كنخبة  بالأطباء،  تليق  مثالية  اإنتخابات 
جمتمعية، تعد من الوظائف احلاكمة يف العامل 
خمل�شة،  بجدية  التحرك  على  مواظبني  اأجمع، 
دون  من  اإقرتاع،  واأ�رشع  اأدق  لبلوغ  �شعيا 
�رشعية،  ول  اإجرائية  ول  قانونية  ل  ثغرات.. 
و�شول لإنتخاب النقابي الأف�شل، ذي العقلية 
املتمكنة من تدبري �شوؤون الأطباء والذي يتمتع 
يف  موؤثرة  ال�شخ�شية"  ح�شور   – "كارزمة  بـ 
اأن  دون  من  العامة،  الهيئة  ل�شالح  الآخرين؛ 
خلدمتهم،  املن�شب  يف  موجود  اأنه  ين�شى، 
بحقوق  �شمولهم  وبالتايل  منفعتهم،  وطوع 
حتميهم  مميزات،  عليهم  ت�شفي  مكت�شبة، 
و...  ومدخولتهم  بعلميتهم  وترتقي  وتوقرهم 
دور  يدعون" فهذا هو  ما  فيها  "لهم  �شيء  كل 
النقابة، التي نتمنى اأن يت�شدى لها اجلديرون 
بثقة زمالئهم وقلوبهم تنب�س باإيتاء تلك الثقة 
العقل..  و�شميم  القلب  �شويداء  من  يعززها  ما 

�رشعا وعرفا ود�شتورا.

ال�شتخفاف  هذا  ملاذا  ال�شناعة  ووزير  الوزراء  رئي�س  اىل 
مبقدرات �رشيحة كبرية من املوظفني احلكوميني ملاذا هذا 
التهاون من قبل امل�شوؤولني ملاذا جعلتموهم �رشكات متويل 
اجلانب  هذا  من  التق�شري  اأين  تعرفون  واأنتم  ونحن  ذاتي 
بالتاأكيد الدولة لنها مل تهتم بت�شغيل امل�شانع واملعامل يف 
جميع املحافظات ول تقت�رش على ذي قار ماذا قالت لكم 
انف�شكم عندما قمتم بنقل موظفي ال�رشكة العامة لل�شناعات 
الن�شائية يف ذي قار الذي اأطلقتم عليها ماي�شمى بالتمويل 
الذاتي اىل حمافظات بعيدة وكيف يتم ذلك وهم يتقا�شون 
رواتب متدنية جدا هل هذا اأن�شاف يامعايل الوزير املحرتم 
..اأكيد لديكم اعذار ولي�س عذر واحد نعم نتقبل كل �شئ و�شوف 
تقولون ازمة مالية ونقبل ذلك لكن باأي نظام او �شياق يحق 
لكم تهديد املوظف ونقله وقطع ق�شم من خم�ش�شاته واأنتم 
والعجيب  جدا  كبرية  وخم�ش�شات  عالية  برواتب  تتمتعون 
مكتوب  وبكتاب  الوزير  ال�شيد  ل�شان  وعلى  احلكومة  بالأمر 
ومر�شل اىل ال�رشكة العامة لل�شناعات الن�شائية لدينا ن�شخة 
منه اعطو مدة �شهر لكل موظف لتدبري نف�شه على القل باهلل 

عليكم ولكم جزيل ال�شكر والمتنان 

اأن  حظرتك  من  ارجو  املحرتمة  علو�س  ذكرى  ال�شيدة  اىل 
تتفقدي �شواق مالك واأجور بلدية الر�شيد اىل يومنا هذا ول 

يوجد رواتب  
اذ ل يتم �رشفها ال بعد مرور عدة ايام على موعدها ونحن 
ا�شحاب عوائل فاأذا مت تاأخري اعطاءه لنا اىل 14 فما الذي 
وكلما  اي�شا  تاأخريه  �شيتم  هل  يليه  الذي  ال�شهر  على  تبقى 
ال�شاأن يت�شارع  حتدثنا اىل اجلهات امل�شوؤولة واملعنية بهذا 

لعطاءنا اجابتني ل ثالث لهما.
مل يتم توقيع ال�شك او ل يوجد اموال يف امل�رشف وغريها 
النظر يف  نرجو  �شاأننا  تقلل من  التي  التعامالت  الكثري من 
امرنا ب�شكل جدي، مع جزيل ال�شكر والحرتام �شواق الليات.. 

بلدية الر�شيد. 

ونواحي  اأق�شية  من  املتقاعدين  من  كبرية  جمموعة  نحن 
اأ�شهر  من  التقاعد  اىل  اإحالتهم  مت  الذين  الب�رشة  حمافظة 
يف  ندور  لزلنا   ، اأ�شهر  الثمانية  اىل  بع�شها  و�شل  عديدة 
مل  ولزلنا  والوعود  والإنتظارات  املواعيد  من  مفرغة  حلقة 
كبار  ورجال  عوائل  اأ�شحاب  ونحن  التقاعد  رواتب  ن�شتلم 
ال�شن  املماطالت والإبتزاز اأحيانا كثرية من قبل املوظفني 
دفع  باإ�شتطاعتنا  لي�س  نحن  معامالتنا   تاأخري  �شبب  هو 
ندعو  املعامالت   لإكمال   ) زمالئنا  فعل  كما   ( ر�شاوى 
واأع�شاء  املحافظة  يف  والت�رشيعية  التنفيذية  ال�شلطات 
جمل�س النواب من حمافظة الب�رشة وال�شلطات املركزية يف 
الذين قدموا  املتقاعدين  ال�رشيحة من  للنظر اىل هذه  بغداد 
الكثري للوطن واملواطن واإكمال معامالتهم التقاعدية ودفع 

م�شتحقاتهم املتاأخرة.

1 يوليو/ ولد فنان ال�شعب يو�شف العاين كما اأطلق عليه يف 
متوز 1927 يف منطقة عانة مبحافظة الأنبار غربي العراق، 
وجاء يف املوقع الر�شمي لدار ال�شينما وامل�رشح التابع لوزارة 

الثقافة يف العراق اأن العاين ولد يف الفلوجة.
الغزو  منذ  عمان  ــة  ــي الأردن العا�شمة  يف  لالإقامة  انتقل 

الأمريكي للعراق عام 2003.
 در�س يف معهد الفنون اجلميلة فرع التمثيل ملدة اأربع �شنوات، 

وف�شل يف ال�شنة الأخرية عام 1952 ملواقفه الوطنية.
تخرج العاين يف كلية الإدارة والقت�شاد بـبغداد، وقد �شهدت 
اأول  اأ�ش�س  عندما  الفنية  انطالقته  بدايات  اجلامعية  درا�شته 

فرقة م�رشحية اإبان حياته الطالبية.
بغداد  يف  والقت�شاد  الإدارة  كلية  يف  معيد  من�شب  �شغل   
الكلية، ثم  الفني يف  الن�شاط  )1950ـ1951( لالإ�رشاف على 
والتلفزيون بعد ثورة  الإذاعة  للربامج يف مديرية  عني مديرا 

يوليو/ متوز 1958 .
م�شارح  من  عدد  يف  و1958(   1957( كامال  عاما  ق�شى 
واأملانيا  وت�شيكو�شلوفاكيا  �شابقا  ال�شوفياتي  الحتـــاد 
الدميقراطية وقتها، وهناك تعرف العاين على م�رشح بريخت، 

وق�شى اأي�شا اأ�شهرا يف م�شارح فيينا.
وامل�رشح  ال�شينما  مل�شلحة  عام  مدير  اأول  من�شب  �شغل  كما 
عام 1960، فرئي�س فرقة امل�رشح الفني احلديث، وال�شكرتري 
وكان  العاملي.  للمركز  التابع  للم�رشح  العراقي  للمركز  العام 
للم�رشح  العاملي  للمركز  التنفيذية  اللجنة  يف  ع�شوا  اأي�شا 

للفرتة من 1983-1985.
م�شابقة  حتكيم  هيئة  رئا�شة  توىل  الطويلة،  خلربته  ونظرا 
 ،1988 ببغداد  للتلفزيون  العاملي  املهرجان  يف  الدراما 
الأول  التلفزيونية  التمثيلية  مهرجان  حتكيم  لهيئة  ورئي�شا 
ال�شباب  مهرجان  حتكيم  جلنة  وع�شو   ،1981 تون�س  يف 

ال�شينمائي يف دم�شق 1972.
عام  منذ  وامل�رشحي  ال�شينمائي  النقد  اأي�شا  العاين  ومار�س 
�شيما  الفنية ل  النقد واملتابعات  1952، وكتب يف جمالت 

امل�رشحية ال�شينمائية، داخل العراق وخارجه. 
اأعماله  يف  واقعية  منهجية  يتبع  كان  اأنه  العاين  عن  عرف 
امل�رشحية وال�شينمائية والتلفزيونية، حيث كان يعالج هموم 
ومعاناة الفئات امل�شحوقة من املجتمع العراقي، اإ�شافة اإىل 

اأ�شلوبه النقدي وال�شاخر يف تناول املو�شوعات.
والعاين هو الذي اأ�ش�س فرقة "الفن احلديث" مع الفنان الراحل 
اإبراهيم جالل وعدد من الفنانني املثقفني ال�شباب العراقيني 

يوم 3 اأبريل/ني�شان 1952.
م�رشحية،  خم�شني  من  اأكــرث  الفنية  م�شريته  خــالل  وكتب 
منها م�رشحيات اجتماعية ق�شرية قدمها يف �شياق امل�رشح 
 1951 ال�شليلة"  "راأ�س  مثل  اخلم�شينيات  يف  ال�شيا�شي 
و"حرمل وحّبه �شودة" عام 1952 و"اآين اأمك يا �شاكر" عام 

.1955
بع�س  يف  بريخت  لدى  امللحمي  بامل�رشح  تاأثره  ظهر  كما 

اأعماله مثل "املفتاح" و"اخلرابة"  و"ال�رشيعة" و"اخلان".
من  العديد  يف  العاين  مّثل  امل�رشحية،  الكتابة  على  وزيــادة 
و"الليلة   1952 عام  جحا"  "م�شمار  بينها  من  امل�رشحيات 
البغدادية مع املال عبود الكرخي" عام 1983 وغريهما. كما 
اأبرز  ومن  العراقية،  ال�شينما  يف  كبرية  اإ�شهامات  له  كانت 
عام  لبنان"  و"وداعا   1958 عام  اأفندي"  "�شعيد  اأفالمه 

1967 و"بابل حبيبتي" 1987.
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الثانية  للمرة  اأنه  اإّل  بالعراق؛  يع�شف  الذي  العنف  رغم 
يت�شدر دول العامل من حيث م�شاعدة الغرباء، وحلت ليبيا 
ثانيًا،  وبينت ذلك درا�شة عاملية، وظهر فيها ال�شعوب التي 
تعاين من كوارث وحروب هي الأكرث م�شاعدة للغرباء؛ اإّل 
اأن هذه الدرا�شة قد تكون لبحث هام�شي عن واقع امل�شاعدة 
التي يقدمها العراقيون، وطبيعة العمل اخلدمي والتطوعي 
الذي ل مثيل له، وعند العراقيني موا�شم ينفقون بها على 
ومن  له  مثيل  ل  بكرم  الدول؛  مئات  اإنفاق  عن  يزيد  ما 
من  يبتغون  ل  �رشاً  يعملون  من  واإح�شاء  تقدير  ال�شعب 

عملهم �شوى اإدامة منهمج اإن�شاين اأخالقي.
ل  التي  الإجتماعية  والطبيعة  باملرونة  العراق  يتمتع 
ي�شابهها �شعب، وكاأن الكرم موروث وحالة �شباق، وكلما 

زادت حمنهم �شتجدهم اأكرث اإ�شتجابة اإجتماعية اإن�شانية.
التاريخ  يف  مف�شلية  واقعة  عا�شوراء  ملحمة  ُعدت 
الإن�شاين، وجتلت عن �رشاع اأزيل بني احلق والباطل؛ من 
اليمن  اأق�شى  اجلذور  املمتد  تاريخها  اىل  اخلليقة  بداية 
احلق  لن�رشة  فريق   هرول  اللحظة  تلك  ومن  وال�شمال، 
واآخر ملمار�شة الظلم بالإمكانيات املتاحة، ومن الطرفني 
ماآثر واإثارات وتاأثري واآثار، والكرم واحد من اأهم مظاهر 
ال�شجاعة والإيثار؛ من تقدمي املاء للعدو، واجلود بالنف�س 
لإ�شالح املجتمع والدفاع عن الإن�شانية؛ مقابل عدو قطع 
الذات  حلب  باملال  والقتال   والأطفال،  الن�شاء  عن  املاء 

واجلاه وامللذات.
الأربعينية واحدة من اأهم ال�شعائر التي يق�شدها املاليني 
اىل  ذكراها  تاريخ  ومن  املعمورة،  �شكان  خمتلف  من 
تاريخ  يف  لها  �شبيه  ل  حية  اأمثلة  قدمت  فقد  اليوم، 
ي�شارك  �شنويا  �شتجد  احلا�رش  عن  وباحلديث  الإن�شانية، 
فيها ما ُيقارب 20 مليون زائر؛ ت�شتغرق م�شرية بع�شهم 
واخلدمة  واملنام  الطعام  يقدم  من  فيها  يجدون  اأ�شابيع؛ 
واحد؛  يوم  كانت  اأن  التقديرات  اأقل  كل  ويف  باأف�شلها، 
واأرقام كبرية  60 مليون وجبة طعام،  فاأنها حتتاج اىل 
من و�شائل الإ�شرتاحة والنقل واخلدمة والعالج وحمايات.
اإن الرقم ل يتوقف بالرقم 20 مليون زائر وطرق خدمتهم 
واملوؤكد  للخدمة،  م�شتعدون  هوؤولء  كل  اأن  بل  واإكرامه؛ 
اأن بع�شهم يخدم ثم ُيخدم، ول كبري بني القوم بالت�شابق 
لهذه اخلدمة، واإذا قلنا اأن من �شارك باخلدمة بهذا الرقم 
بع�س  اأن  رغم  مليون؛   35 يتجاوز  ل  تعداده  �شعب  من 
من  �شكانها  يقدر  الو�شول؛  ت�شتطيع  ل  التي  املحافظات 
10-8 ماليني، و�شيوخ واأطفال ومر�شى ل ي�شعهم ال�شري، 
والنتيجة جند الغالبية ال�شاحقة من ال�شعب العراقي �شارك 
الأربعينية عمل طوعي  بالكرم واخلدمة.  واأخرى  بطريقة 
تاأ�شل  تاريخي  جتذر  مقابل  بالكون؛  له  �شبيه  ل  وكرم 
لكان  لولها  واإ�شتنه�س همم  وال�شجاعة،  والعزمية  القيم 

الإرهاب هو احلكام يف العامل.
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