
يف الوقت الذي اعلنت فيه ال�سفارة االمريكية متكنها 
من ر�سد مبلغ مليار و100 مليون دوالر الإعادة اعمار 
واغاثة املناطق املحررة من تنظيم داع�ش االرهابي . 
االكتمال  على  يو�سك  احل�سار  اإن  اإغاثة  عمال  ك�سف 
داخلها  الفقرية  االأ�رس  تواجه  حني  يف  املو�سل  حول 
�سعوبات يف احل�سول على طعام نتيجة ارتفاع حاد 

يف االأ�سعار.
العراق   يف  االإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  من�سقة 
"ليز جراند" قالت باأن “االأ�رس الفقرية تواجه �سعوبات 
يف احل�سول على ما يكفي من الطعام وهذا اأمر مقلق 

للغاية”، بح�سب رويرتز.

االأ�رس  اأن  نت�سور  االأحوال  اأ�سواأ  “يف  جراند:  وتابعت 
نف�سها يف  �ستجد  املو�سل،  تواجه �سعوبات يف  التي 
احتياج اأ�سد، كلما ا�ستغرق حترير املو�سل وقتا اأطول 

زادت �سعوبة الظروف التي تواجهها االأ�رس.”
االغاثة  عمال  من  اخرى  جمموعة  اىل  العودة  ويف 
اآخر  قطع  مع  "اإنه  هويتهم  عن  الك�سف  بعدم  طالبوا 
طريق اإمداد ميكن اأن ترتفع اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية يف 

املو�سل اىل مثليها “على االأمد الق�سري” 
العثور  يف  �سعوبة  فقرا  االأكرث  االأ�رس  بع�ش  وجتد 
الغذاء  اأخرى بتخزين  اأ�رس  الغذاء، يف حني تقوم  على 
مع  االأ�سعار،  يف  اأكرب  ارتفاعات  توقع  مع  وتخبئته 

ا�ستمرار املعارك التي بداأت قبل �ستة اأ�سابيع.
ا�سبح ماأ�ساويا خا�سة  الو�سع  ان  �سهود عيان قالوا 
مع انح�سار تنظيم داع�ش االرهابي يف مناطق حمددة، 

 ، املتاجر   اأ�سحاب  من   30 نحو  باعتقال  قاموا  اذ 
املدينة  يف  الغذائية  املواد  اأ�سعار  برفع  واتهموهم 
باإعدام  قاموا  حني  يف  ال�سخط  الحتواء  حماولة  يف 
على  قنا�سة  بوجود  �سماحهم  عدم  ب�سبب  املدنيني 
اأ�سطح منازلهم وو�سع قاذفات �سواريخ عليها اأو من 
ا�ستبهوا يف اأنهم �رسبوا معلومات اأو يحاولون الفرار. 

الأ�سواأ  املتحدة  االأمم  ت�ستعد  مت�سل  �سياق  يف    
مع  �سخ�ش  مليون  من  اأكرث  ت�رسيد  وهو  االحتماالت 
بلغ  اذ  الغذائية،  املواد  ونق�ش  ال�ستاء  ف�سل  دخول 
حجم امل�ساعدات التي مت ر�سدها اأثر عودة النازحني 
ديارهم  اىل  دولية  اغاثة  وهيئات  منظمات  قبل  من 

خالل العام
قد  ،وكان  تقريبا  دوالر  مليون  اىل208   )2016  (  
منها   االكرب  الق�سم  الغذائية  للم�ساعدات  خ�س�ش 

والتي و�سلت اىل 80 مليون دوالر، يف حني �ست�ستمر 
امل�ساعدات االخرى يف  اي�سال  الدولية يف  املنظمات 

ال�سنة املقبلة وحتى عام 2018 
حماور  من  عدد  يف  املعارك  �سري  ان  بالذكر  جدير   
اليومني  خالل  وا�سح،  ب�سكل  تباطاأ  املو�سل 
"داع�ش" باملدنيني،  احتماء تنظيم  ب�سبب  املا�سيني، 
وتوارد ترجيحات من جهات ع�سكرية رفيعة امل�ستوى 
االنزال  عمليات  اىل  العراقية  القوات  جلوء  اىل  ت�سري 
املناطق  يف  املعارك  حل�سم  اخري  كحل  الع�سكري 
املتبقية حتت �سيطرة تنظيم داع�ش االرهابي والق�ساء 
عليه، لكي تبا�رس املنظمات الدولية لالإغاثة واجلهات 
احلكومية اي�سال امل�ساعدات املتبقية اىل العوائل التي 
الزالت حما�رسة على الرغم من فرار 74 األف مدين من 

املو�سل حتديدا حتى االن. 

من خالل الغو�ش يف هذه احلياة التي ع�سناها 
على  تنطبق  واأمثاال  حكايات  هناك  اأن  جند 

الواقع الذي نعي�ش تفا�سيله يومًا بعد اآخر. 
االأمثال  وتلك  احلكايات  هذه  خالل  من 
ن�ستطيع اأن تر�سم لنا والأجيالنا خارطة طريق 
جميلة خالية من املطبات ومنغ�سات احلياة. 
االأر�ش  هذه  على  ينه�ش  اأن  منذ  اإن�سان  كل 
قابليات  لديه  تكون  احلياة  هذه  يف  وين�ساأ 
ال�سخ�ش  ميزات  عن  تختلف  وميزات  معينة 
يف  ال�سفات  تلك  ي�سع  اأن  ي�ستطيع  االآخر. 
منه  القريبني  االآخرين  وخدمة  خدمته 
وي�ستخدمها اأي�سا يف معي�سته اليومية وتكون 
على  احلياة.  قيد  على  مادام  رزق  م�سدر  له 
االأن�سان اأن يكت�سف تلك امليزات ويوظفها يف 
املفهوم  هذا  يف  الغو�ش  خالل  من  خدمته. 
جدا  كثرية  اأ�سياء  عن  نتحدث  اأن  ن�ستطيع 
التي  احلكمة  اأو  القول  بهذا  تتعلق  احلياة  يف 
جاءت من رحم احلياة والتجارب الكثرية التي 
يعرف  اأن  االأن�سان  على  الب�رسية.  بها  مرت 

الذي يع�سقه ومن ثم يبدع فيه من  امليدان 
حتت  املن�سوي  العمل  ذلك  مزاولة  خالل 
مفهوم االحرتافية والدقة يف اإجناز العمل 
الذي يكلف به. ينعك�ش هذا املفهوم على 

  – تكوينه  بداية  منذ  الفرد 
اأثبتت  كثرية  جتارب  هناك 
رمبا  مثاًل  املفهوم-  هذا 
يرغب  معني  �ساب  يكون 
درا�سة  يف  التخ�س�ش  يف 
لكن  فيه  واالبداع  احلا�سوب 

رغبة اأحد الوالدين جتربه على 
يف  اخلو�ش 

الطب  ميدان 
لتخ�س�ش  ا و
يذهب  فيه. 
ب  ل�سا ا
الطب  اىل 

�سه  ر يد و
ويبداأ  ويتخرج 

عمله- مزاولة  يف 
الذي ال يحبه اأبدا- وكان 
رغبة  الطب  دخوله  �سبب 

والدته امللحة. 
هنا يبداأ �رساع كبري داخل 

مييل  هو  ال�ساب.  لذلك  الب�رسية  الذات 
اىل احلا�سوب ب�سكل كبري ويكره عمله 
قيد  العذاب مادام على  وهذا نوع من 

يدري  ومن  الطب  مهنة  يزاول  ومادام  احلياة 
رمبا يرتك الطب وي�سافر اىل عامل اآخر يع�سقه 
على  اللوم  ي�سع  رمبا  جدا.  كبرية  لدرجة 
وجود  عدم  من  به  املحيطة  الكثرية  الظروف 
اأمان اأو عدم وجود احرتام ملهنة الطب واأ�سياء 
اأخرى ولكن احلقيقة هي وجود �رساع داخلي 

عميق جتاه مهنة الطب.
اأخرى  اآخر مزاولة مهنة  رمبا يحاول �سخ�ش 
نتيجة �سبب معني اأو ظرف خا�ش به لكنه ال 
يتقن تلك املهنة وهنا ين�ساأ �رساع مرعب بينه 

اأي  يحقق  لن  النهاية  ويف  املهنة  تلك  وبني 
اللوم-على عدم وجود  ي�سع  – ورمبا  جناح 
اأجهزة معينة اأو اأدوات تخلق له جو خا�ش من 
لتلك  اإتقانه  عدم  هي  احلقيقة  ولكن  النجاح 

احلرفة مطلقا. 
ينهار  �سوف  النهاية  يف  فاأنه  قاوم  مهما 
تلك  الإجناز  متقن  تخ�س�ش  وجود  لعدم 
االأمثلة يف احلياة على  املهنة. هناك ماليني 
التي  احلاالت  لتلك  م�سابهة  حاالت  وجود 
حتدثنا عنها باخت�سار اأعاله. ميكن اأن نطلق 
 – حكومتنا  على  احلكمة  هذه  اأو  املثل  هذا 
الر�سيدة-يف الزمن املعا�رس. اأغلب – وال نقل 

– اجلميع-الأن لكل قاعدة �سواذ…
نقول اأغلب امل�سوؤولني الذين يحتلون منا�سب 
االأوىل  الدرجة  لي�سوا حمرتفني من  مهمة هم 
ملمار�سة لعبة ال�سيا�سة وتقدمي خارطة دقيقة 
ومن  عامة  ب�سورة  العراق  يف  احلياة  ملنهج 
اأق�ساه  اىل  اأق�ساه  من  البالد  اأن  جند  هنا 
اال  واحدة  خطوة  ال�سري  ي�ستطيع  ال  م�سلول 
طريق  له  عمالقة-تبني  بوجود-عكازة 
هم  ال�سيا�سيني  اأغلب  ال�سواب.  من  اخلطاأ 
اأو حالة معينة اأوجدتها  جاءوا نتيجة �سدفة 
يف  يفهمون  ال  هم  وبالتايل  معينة  ظروف 
واإمنا وجودهم جاء من  البالد مطلقا  اإدارة 
راحوا  وبالتايل  �سيء  كل  اىل  احلاجة  رحم 
�سيء  كل  وينهبون  ي�رسقون 
الويالت  يعاين  البالد  وتركوا 
واجلوع  والفقر  التخلف  من 
ميادين  كل  يف  والت�رسد 
على  اللوم  ي�سعون  هم  احلياة. 
واأ�سياء  واخليانة  االإرهاب 
يف  عجزهم  يربروا  كي  اأخرى 
..اإنهم  �سيء  كل 
العامل  ي�سبهون 
يتخا�سم  الذي 
اأدواته  مع 
الأنها  ويه�سمها 
له  تنتج  ال 
متقدما  اإنتاجا 
االأمر  وحقيقة 
موجود  العجز  اأن 
التي  االأداة  يف  لي�ش  فيه 
اأن  ي�ستخدمها….حقًا 
اللوم  ي�سع  ال�سيء  العامل 
باأنها  عليها  ويطلق  اأدواته  على 
اأي  الإجناز  ت�سلح  ال  مواد  من  م�سنوعة 
عمل واحلقيقة هي اأن العامل هو الذي ال 

ي�سلح الإجناز اأي �سيء.

ال�سهيد العميد جنم عبد علي حممد املن�سوب اىل  زوجة 
الذي  الداخلية  وزارة  يف  واخلدمات  ال�سيانة  مديرية 
ا�ست�سهد بتاريخ 24 / 4 / 2008 وح�سب االمر االداري 
 7  /  13 بتاريخ  وال�سادر  الداخلية  وزارة  من  ال�سادر 
بكل  ال�سهيد  عائلة  متتع  على  ين�ش  والذي   2008  /
ال�سهيد  زوجة  لكن  الدولة.  قبل  من  املقررة  االمتيازات 
حقوقها  على  حت�سل  مل  حممد  علي  عبد  جنم  العميد 
من  ملت  انها  تقول  حيث  االن  حتى  عليها  املن�سو�ش 
الداخلية وال جتد من ين�سفها  املراجعات لدوائر وزارة 

وين�سف ال�سهيد وعائلته.
باب  اىل  جلاأت  االبواب  جميع  بوجهها  اغلقت  ان  وبعد 
وان�ساف  ان�سافها  اجل  من  م�ست�رسخة  مروءتكم 
ال�سهيد واأنتم اهل لذلك. زوجة ال�سهيد ترجو ال�سماح لها 
واالطالع  ق�ستها  اىل  ت�ستمعوا  ان  اجل  من  مبقابلتكم 
و�سدد  اهلل  وفقكم  بحوزتها.  التي  الوثائق  كل  على 

خطاكم.

املواطن ح�سن علي بخور، منت�سب �سمن الفرقة الثالثة 
الثاين،  الفوج  الع�سكريني،  لواء  االحتادية  ال�رسطة  يف 
يقول انه تعر�ش لظروف عائلية قاهرة فرتك العمل يف 

�سلك ال�رسطة االحتادية. 
اىل  العودة  ويتمنى  العمل  هذا  على  نادم  اليوم  وهو 
اخوانه  م�ساركة  اجل  من  ال�سابقة  وحدته  �سفوف 
داع�ش  من  املغت�سبة  املناطق  حترير  يف  االبطال 

االرهابي. وفقكم اهلل و�سدد خطاكم.

�سكنة مدينة  )جا�سم عبا�ش غايل( من  املواطن  اين     
الأخواتي  معيل  ..اين  الكرمي  �سيدي  ال�سدرين  �سعلة 
ومن  البطالة  اعاين  واين  معي  ال�ساكنتني  االثنتني 

مواليد 1969 واعي�ش حتت درجة الفقر .
 قراركم التاريخي والذي ا�ستفاد منه ما يقارب املليون 
عائلة تعي�ش حتت درجة الفقر فيه فقرة توؤكد انه يجب 
الأخواتي  معياًل  كنت  وملا  متزوجًا  املتقدم  يكون  ان 
ارجو  الفقر  درجة  حتت  واعي�ش  حاليًا  متزوج  وغري 
االجتماعية  احلماية  منحة  ب�رسف  بكرمكم  �سمويل 
لذلك  اهل  انك  جيداً  واعرف  اأخواتي  بها  الأعني 
العراقيني واهلل ال ي�سيع  �سملت ماليني  قد  وان�سانيتك 

اجر املح�سنني.

قا�سم  احل��اج  ابن  رجب  بن  حممد  بن  قا�سم  حممد  اأب��و  وهو 
احلمريية،  القحطانية  العربية  العبيد  لقبيلة  ينتمي  االأعظمي، 
واأهل مدينة االأعظمية يف بغداد اأغلبهم من اأبناء هذه القبيلة. 
1338ه�/1919م، ون�ساأ يف االأعظمية وتعلم القراآن  ولد يف 
)املكتبة  واأ�ستغل يف  االبتدائية،  درا�سته  اكمل  ثم  وهو �سغري 
العربية( ال�سهرية يف �سوق ال�رساي ل�ساحبها نعمان االأعظمي، 
وي�ستمع  الكتب  مطالعة  يحب  ذكيًا  وك��ان  �سنوات،  ولعدة 
يف  اآرائهم  يبدون  حني  وجال�سها  العربية(  )املكتبة  زوار  اىل 
الكتب ودرجاتها واأهميتها، وبرع يف عملِه، واكت�سب خربة يف 
ت�رسيف الكتب، ثم انف�سل عن اأ�ستاذه، واأفتتح مكتبة �سغرية 
1935م وهو  يف �سوق ال�رساي �سماها )مكتبة املعري(، عام 
املكتبة  منت  ثم  املثنى(،  )مكتبة  اىل  ا�سمها  غري  ثم  �ساب، 
وتو�سعت حتى �سارت من اأ�سهر دور الكتب يف الوطن العربي.

كان االأ�ستاذ رجب رجاًل �سهاًل جميل االأخالق ح�سن املعا�رسة، 
حمبًا للخري. وهو اأديب وكاتب معروف.

العربية  وامل�سادر  الكتب  اأمهات  بطبع  الرجب  قا�سم  ق��ام 
للباحثني  وي�رسها  االأوىل،  طبعاتها  واأع���اد  واالإ�سالمية 
والدار�سني بعد اأن اأ�سبحت نادرة، وكان خبرياً وا�سع املعرفة 
منقطع  وخبرياً  واالأدبية،  منها  العلمية  االأجنبية  بامل�سادر 
وموا�سع  الغربية  والن�سخ  ال��ن��ادرة  باملخطوطات  النظري 
تعني  �سهرية  جملة  وه��ي  املكتبة  جملة  اأ���س��در  وج��وده��ا، 
مكتبة  قوائم  فيها  ون�رس  ون�رسه،  وحتقيقُه  ال��رتاث  باأخبار 
بقلمِه  فيها  ن�رس  كما  ال�رساي،  �سوق  عن  ومذكراته  املثنى 
العربي ملوؤلفِه  االأدب  تعقيبات ومالحظات على كتاب تاريخ 
اأ�سماء  يف  اأوه��ام��ه  فيها  بني  حلقات  ع��دِة  يف  )بروكلمان( 
االأعالم وعناوين الكتب وعدد االأجزاء وتواريخ الوفيات ،قام 
الدكتور  ومنهم  املوؤلفني  بع�ش  كتب  عن  مالحظاتِه  بن�رس 
عمر فروخ وقد �سكرُه على مالحظاتِه واأ�ساد بها، كان مرجعًا 
علميًا لطالب العلم والباحثني فكانوا يرجعون اليِه فيخربهم 
بامل�سادر واملراجع املهمة التي لها �سلة ببحوثهم ودرا�ستهم. 
حيث كانت لها قوة ذاكرة باأ�سماء االأعالم وتواريخ الوفيات، 
الن�ساطات  من  الكثري  يف  �ساهم  باملو�سوعة،  �سبهوه  حتى 
اإن�ساء جمعية  للمجتمع ومنها م�ساهمتُه يف  املفيدة  الثقافية 
منتدى اأبي حنيفة، حيث كان من االأع�ساء املوؤ�س�سني لها ولقد 
توىل  التي  وامل�سادر  الكتب  من  كثرياً  اجلمعية  ملكتبة  اأهدى 

طبعها ون�رسها.
تويف قا�سم الرجب بال�سكتة القلبية يف بريوت يوم االإثنني 9 
اىل  جثمانُه  ونقل  1974م.  اأبريل  ه�/1   1394 االأول  ربيع 
بغداد، ودفن يف مقربة اخليزران بجوار قرب �ساحبِه و�سديق 
عمرِه اخلطاط ها�سم حممد البغدادي، قرب مرقد ال�سيخ اأبي بكر 

ال�سبلي.
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بالتزامن مع استمرار عمليات قادمون يانينوى

مبالغ مالية ضخمة ترصد إلغاثة النازحين.. وحصار كامل على الموصل 

مريم الياس 

احلياة مليئة بال�سور واحلكايات واالأمثال التي تلعب دوراً فعاال 
يف  املهمة  االأمثال  من  وزمان.  مكان  كل  يف  احلياة  حركة  يف 
املدار�ش  يف  �سغاراً  كنا  اأن  منذ  ن�سمعه  الذي  املثل  هو  حياتنا 

االبتدائية وهو ال توؤخر عمل اليوم اىل غد.
احكامًا كثرية ومفاهيم حياتية  املفهوم يحمل بني طياتِه  هذا 
مهمة جداً يف حركة حياتنا التي نعي�سها على هذا الكوكب. يحثنا 
على االجتهاد يف كل �سيء وعدم التكا�سل والتقاع�ش عن اأداء اأي 
مهمة حياتية مهما كانت كبرية اأو �سغرية. تاأخري اأي عمل عن 
اأدائه يف الوقت املطلوب يجعلنا نتكا�سل عن اأدائه الحقا ورمبا 
نقع يف  وبالتايل  متقنة  بطريقة غري  اأدائه  اأو  اأدائه  عن  نتوقف 
اآخر  مثل  املثل  هذا  يقابل  عنها.  غنى  يف  نحن  كثرية  مطبات 

باللغة االإنكليزية وهو :
A stitch in time saves nine

واملق�سود هنا هو ” غرزة واحدة يف الوقت املنا�سب توفر ت�سع 
اليوم اىل  غرزات الحقا” . املعنى قريب جدا من ال توؤجل عمل 
االأمثلة  هذه  كل   . عاجله”  الرب  خري   ” القائل  املثل  وكذلك  غد 
االأ�سياء  واجناز  املنا�سب  الوقت  يف  العمل  على  االأن�سان  حتث 
الذي  الدافع  اآخر.  وقت  اىل  تاأخريها  دون  وقتها  يف  املطلوبة 
اأتكلم عن هذا هو �سيء ب�سيط حدث خالل فرتة االأمطار  جعلني 
مع  وقررت  �سدق  بكل  املو�سوع  هذا  اأتاأمل  جعلني  املا�سية 
ذاتي اأال اأوؤجل اإجناز اأي عمل يتطلب اإجنازه يف وقت حمدد. كان 
لدينا يف البيت م�سقف ب�سيط يف جزء معني من البيت اتخذنا منه 
مكانًا خلزن بع�ش االأ�سياء املهمة . كان يف ال�سقف ثقب �سغري 
اأو ثقبان اأثناء اإن�ساء ذلك امل�سقف. اقرتح بع�ش النا�ش املقربني 
من الرجال اأن نغلق الثقب مبادة ال�سقة حت�سبًا ل�سقوط االأمطار 
واإجنازه  القرار  ذلك  اتخاذ  يف  تكا�سلنا  اأن  اال  ال�ستاء  ف�سل  يف 
يف الوقت املحدد جعلنا ندفع ثمنًا وتعبًا يف اللحظة التي جاءت 
بها االأمطار و�سببت لنا اإزعاجًا لي�ش له مثيل. حتت املطر ال�سديد 
ونحن نرك�ش هنا وهناك من اأجل اإغالق تلك الفتحة التي جعلت 

املكان بحرية من مياه متالطمة االأمواج.
العمل  ذلك  اإجناز  يف  متاهلنا  الأننا  �سفة  ببنت  اأحدنا  ينطق  مل   
الب�سيط عند حلظة ت�سييد امل�سقف. ونحن نعمل حتت املطر ال�سديد 
يل  تقول  وهي  عاما   30 من  اأكرث  قبل  والدتي  كلمات  تذكرت 
” ..حتزم للواوي بحزام �سبع ..ومعناه  دائما بطريقتها الب�سيطة 
اأن هذا  كن م�ستعداً لدحر الثعلب وكاأنك ت�ستعد لقتال ذئب. حقًا 
مهما  م�سكلة  الأي  لال�ستعداد  بليغًا  در�سًا  ويعطي  جميل  الكالم 

كانت كبرية اأو �سغرية.
االأول مل�سكلة  اليوم  ا�ستعدت منذ  العراقية قد  لو كانت احلكومة 
امل�سكلة  ا�ستفحلت  ملا  العمل  مقومات  كل  ووفرت  الكهرباء 
احلياة  يف  كثرية  اأمثال  هناك  حلها.  ميكن  ال  مع�سلة  وجعلتها 
اأن نهتم بها كي ال نقع يف م�سكلة  اأمتنى  تتعلق بهذا املو�سوع 
التاأخري وبالتايل يكون الثمن غاليا…فال توؤجل عمل اليوم اىل 
عدداً  نوفر  جتعلنا  املنا�سب  الوقت  يف  املنا�سبة  الغرزة  الأن  غٍد 

كبرياً جدا من الغرزات ولي�ش ت�سع فقط.
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