
على  جديدة  واالنرتنيت  النقالة  الهواتف  ابراج  م�شاريع  كانت 
ال�شابق  النظام  �شقوط  بعد  اال  ياألفها  ومل  العراقي  املواطن 
وتاأ�شي�س  لال�شتثمار  مبا�رشة  النقال  الهاتف  �رشكات  وتتدفق 
�رشكاتها و�شبكاتها حتى انت�رشت ب�شكل ملحوظ، وهي تعد من 
احلاجة  تلبي  التي  ال�رشعة  الفائقة  العاملية  االت�شال  و�شائل 
ويف الوقت نف�شه لها م�شاوئها وال يختلف اثنان على اأهميتها، 

فقد وفرت للمواطن خدمات كبرية للتوا�شل يف كل املجاالت.
 واملتعارف عليه اأن جميع االأنظمة العاملية حتر�س على توفري 
التلوث  مثل  املتعددة  املخاطر  من  املواطنني  ل�شحة  احلماية 
تهدد  التي  املخاطر  اأهم  ومن  وغريها،  واالأوبئة  واالإ�شعاعات 
واالإ�شعاعات  واالنرتنيت  االت�شاالت  اأبراج  املواطنني  حياة 
املنبعثة منها التي ال تزال حديث املجتمع خا�شة بعد ازدياد 
بان  املواطن  ي�شت�شعر  فهل  ال�شكنية،  املناطق  يف  تواجدها 
االأهم  ال�شوؤال  اما  تهدد حياته باخلطر؟،  ان  االبراج ممكن  هذه 
االأبراج  هذه  عن  الناجتة  االأ�رشار  م�شوؤولية  �شيتحمل  من  هو 
اأم  للخدمة  املقدمة  ال�رشكات  اأم  االت�شاالت  اإن وجدت؟!، هيئة 
البلديات التي تعترب اجلهة امل�شوؤولة عن تراخي�س تركيب اأبراج 
اأبراج  وجود  ق�شية  �شتبقى  االإجابة  جند  وحتى  االت�شاالت، 
على  ال�شلبية  اآثارها  ومدى  ال�شكنية  االأحياء  داخل  االت�شاالت 

ال�شحة العامة ي�شوبها الكثري من عدم الو�شوح وال�شفافية.
 �شلطنا ال�شوء على هذا املو�شوع املهم واحل�شا�س يف ظل دولة 
املعنيني  اراء  ا�شتطلعت  وقد  جماالت،  عدة  يف  فو�شى  تعي�س 
ر�شمية  ر�شمية وغري  م�شوؤولة  بالق�شية من مواطنني واجلهات 
بهذا اجلانب والبداية كانت مع املوطن عبد االأمري ح�شني نعيمة 
االت�شاالت  اأبراج  "تعد  قال:  احلكومية  الدوائر  احد  يف  موظف 
النا�س  ان  اال  املواطنني  من  الكثري  حياة  تهدد  ان�شانية  كارثة 
ب�شورة عامة تتجاهل هذا اخلطر وال تبايل لعواقبه ونالحظ يف 
االآونة االخرية انت�شار االمرا�س ال�رشطانية وغريها من االوبئة 
االبراج  هذه  انت�شار  وب�شبب  وخملفاتها  احلروب  نتيجة  وذلك 
ب�شكل ع�شوائي". واأ�شاف نعيمة مبينا بانه "مل حتظى تاأثريات 
يف  العراق  يف  وافية  وابحاث  بدرا�شات  النقال  الهاتف  ابراج 
انها  خ�شو�شا  �شنوات،  منذ  نواكبه  الذي  االمني  الو�شع  ظل 
كل  يف  به  معمول  هو  مما  بعك�س  واطئة  ارتفاعات  على  بنيت 
توؤثر  ال  كي  االمريكان  من  بطلب  االمر  هذا  وكان  العامل  دول 
من  الكثري  فراح  العراقية  املدن  داخل  قواتهم  ات�شاالت  على 
املواطنني يفرحون عندما ت�شع �رشكات الهاتف النقال االبراج 
فوق بيوتهم النهم يعتربون ذلك م�شدر رزق لهم وجائهم على 
االبراج  هذه  خماطر  عن  ال�شوؤال  حتى  واغفلوا  ذهب،  من  طبق 
حيث ان معدل االيجار ال�شهري لها يرتاوح من 400 اىل 600 
ر�شيد  مع  نقال  هاتف  جهاز  العائلة  منح  اىل  ا�شافة  دوالر 
الكهربائي  املولود  من  ت�شتفاد  ان  العائلة  وبامكان  مفتوح، 
احد  بت�شغيل  النقال  الهاتف  �رشكات  تقوم  كذلك  املوجود، 
�شهريا  راتبا  ومتنحه  الكهربائي  للمولد  كحار�س  العائلة  افراد 
يقدر بـ 600 دوالر والعديد من املغريات االخرى التي تقدمها 

مدر�شة  �شاحب  رجاء  قالت  فيما  الربج".   حلماية  ال�رشكات 
بال�شبيان  ابي  يرزق  فلم  والدي  بيت  يف  اقطن  "انا  تربوية: 
انا وزوجي واطفايل وقد وافق  البيت  فطلب ان اعي�س معه يف 
على تن�شيب برج لالت�شاالت على �شطح بيتنا يف بداية االمر مل 
اهتم ملو�شوع ال�شلبيات التي من املمكن ان ي�شدرها ت�شييد هذا 
الربج اال اين مبرور ال�شنوات ا�شبحت اعاين يوميًا من حالة تعب 
متوا�شلة جراء قلة النوم وعدم االإح�شا�س بالراحة وقد اأ�شحت 
حياتي خم�ش�شة لدرا�شة تاأثريات مثل هذا االأبراج على �شحتي 
و�شحة افراد عائلتي ولرمبا حتى جرياننا املقربني وبعد رحلة 
عملي  يف  حتى  مفاجاأة  اغماء  حاالت  توالتني  متوا�شل  تعب 
خ�شعت بعدها اىل فحو�شات مطولة كان ال�شك ي�شامرين باأين 
ال�شفر  م�شابة بال�رشطان وراحت املخاوف تتزايد حتى قررت 
خلارج العراق واكد يل الطبيب اين م�شابة بالتهاب يف الع�شب 
اين  اال  لت�شخي�شه  نف�شي  ارتاحت  التوازن  يفقد  الذي  الثامن 
الرعب هو خلف ا�شابتي بهذا  ا�شعاعات برج  خ�شيت ان تكون 
ابي  تو�شالت  رغم  بيتي  يف  للعي�س  انتقل  ان  فقررت  املر�س 
بالبقاء معه اال اين اقنعت زوجي بان نعي�س وحدنا وان االوالد 
قد كربوا وبقي �شبب مر�شي جمهوال حتى الطبيب يف بريوت مل 
لرمبا من  قال  فقد  به  ا�شابتي  الرئي�شي خلف  ال�شبب  ياأكد يل 
اال�شعاعات الناجمة كما تت�شورين او من التلوث البيئي الذي 
او  اال�شلحة  وخملفات  احلروب  جراء  العراق  يف  به  تتعاي�شون 
وهادئة".  مرتفة  حياة  اعي�س  اين  رغم  العمل  يف  �شغط  لرمبا 
من جهتها قالت زهراء امني بكلوريو�س علم النف�س: "ان وزارة 

االت�شاالت والبيئة وال�شحة مل تخ�شع �رشكات الهاتف النقال 
اىل االلتزام باملوا�شفات القيا�شية العاملية فيما يتعلق بعوامل 
الن  االت�شاالت  �شبكات  وتركيب  بناء  عند  اال�شعاعي  االمان 
ومل  ال�شابق  النظام  �شقوط  بعد  مرة  اول  ن�شبت  االبراج  هذه 
ال�شاخنة  بغداد  مناطق  يف  ب�شهولة  التحرك  باالمكان  يكن 
التي  املراكز  قبل  من  اجلانب  هذا  يف  كبريا  اهماال  وهناك 
واملخاطر  االمور  لهذه  تهتم  التي  العراقية  اجلامعات  تنظمها 
التي ت�شببها هذه االأبراج، وعلى الرغم مما ن�شمعه من تاأثريات 
من  تاأثرياتها  م�شاألة  وباتت  العامة  ال�شحة  على  االبراج  هذه 
جميع  يف  حقيقي  رعب  فهناك  للجدل  اثارة  الق�شايا  اكرث 
ارتباط بني املجاالت  التاأثريات ووجود  العامل من هذه  انحاء 
قائمة  الدرا�شات  والتزال  االمرا�س  وبع�س  الكهرومغناطي�شية 
ال�رشطانيات  االمرا�س  اكرث  ان  على  االبراج  هذه  يخ�س  فيما 
يعتقد انها من هذه االأبراج". وا�شافت امني متمنية من اجلهات 
للوقوف على هذه احلالة،  او منظمات املجتمع املدين  املعنية 
لكن ان�شغال احلكومة وموؤ�ش�شاتها العملية وال�شيا�شية وال�رشاع 
اجلانب  تهمل  بان  ال�رشكات  هذه  �شجع  الذي  هو  ال�شلطة  على 
االن�شاين وال�شحي والبيئي لهذه االبراج لذا فان على احلكومة 
مع  بالتعاون  العمل  هذا  لتنظيم  ال�شارمة  القوانني  ت�شن  ان 
على  حفاظا  االبحاث  ومراكز  والبيئية  العلمية  املوؤ�ش�شات 
�شالمة االن�شان العراقي. فيما قالت �شارة احمد طالبة جامعية: 
"لقد عر�س علينا منذ �شنتني تقريبا تن�شيب برج ات�شاالت على 
بيتنا لكن ا�رشتي رف�شوا خوفا من الت�شبب باالأمرا�س خ�شو�شا 

بعد ما عرفنا ان العائلة تتعاطى م�شادات او حقن ابر �شنويا او 
�شهريا هذا و�شيقوم فريق عمل طبي باملتابعة �شهريا". وا�شاف 
اىل ما قالته �شارة املواطن كرمي وهو ا�شم م�شتعار الأنه رف�س 
بيتنا  بتن�شيب برج يف  "لقد قمنا  الأ�شباب خا�شة  ا�شمه  ذكره 
ارتفاع  كان  اذ  بالك�شف  جلنة  ا�رشفت  بعدما   2010 عام  منذ 
البيت منا�شب ام ال وبعد اجراءات مطولة مت تن�شيب الربج وقد 
زودونا بكهرباء م�شتمرة ا�شافَة اىل خط جماين وراتب �شهري 
ومل نتعاطى اي ادوية او م�شادات كما يدعي البع�س، هذا وقد 
حياتنا،  على  خطورة  اي  ينفي  طبي  بت�رشيح  ال�رشكة  زودتنا 
تن�شيب  عليها  تنطبق  التي  املوؤهالت  فيه كل  بيتنا  وذلك الن 
الربج". فيما قال عادل مطلل موظف "مما �شمعته عن خطورة 
رحت  للموا�شفات  منا�شب  غري  تن�شيبها  كان  اذا  االبراج  هذه 
بعدما  وغريها  �رشطانية  امرا�س  من  ت�شببه  ممكن  عما  ابحث 
عمد جارنا بتن�شيب برج يف بيته اندلعت خماويف على عائلتي 
االخر  هو  كان  جارنا  ان  رغم  بنف�شي،  للتاأكد  جاهدا  ف�شعيت 
حري�شا على �شحة عائلته حتى بعدما اح�رشت ال�رشكة جلنة 
حيث  البيئة  دائرة  اىل  ذهبنا  وجاري  انا  اال  للك�شف  خا�شة 
املو�شوع.  فحوا  حول  والتحري  بالك�شف  خا�شة  جلنة  اوكلت 
لتاأمن  اجلدران  تخرتق  ا�شعاعات  تكون  ان  املعقول  من  لي�س 
ان  ميكنها  ال  التوا�شل  برامج  عرب  حمادثه  حتى  او  ات�شال 
تخرتق ج�شد ان�شان الكثري من الت�شاوؤالت تدور قد يف مفكرتي 
لهذا �شعيت بالبحث عن تفا�شيل هذا املو�شوع ال�شائك هذا ما 
ا�شتهلت به نور احل�شناوي بكلوريو�س علم النف�س كالمها وهي 
احدى املتابعات بهذا ال�شاأن حيث قالت: "لقد ارتاأيت بالبحث 
عن تفا�شيل اعمق بهذا ال�شاأن فوجدت تناق�شات حول حقيقة 
البيئة ح�شب  انه قد �شنفه ملوثات  له  االمر واخر ما تو�شلت 
م�شادرها اىل عدد من االأنواع، حيث يعد التلوث هو كل �شيء 
ال  اأن  على  احلّية  االأن�شجة  معه  تتعامل  التي  احلدود  عن  يزيد 
توؤثر على حيويتها ون�شاطها وبقائها حّية، مبعنى هناك حدود 
امللوث  جتاوز  ما  فاذا  االأن�شجة،  هذه  معها  تتعامل  )�ُشمّية( 
مبا�رشاً  ،رمبا  حقيقيًا  خطراً  ي�شكل  اأ�شبح  يعني  احلدود  هذه 
التلوث  امللوثات،  تلك  من  احل�شناوي  وا�شافة  تراكميًا"،  اأو 
باالإ�شعاع، والتلوث باالإ�شعاع اأنواع ،وملا كانت اأبراج الهواتف 
ـ  هند�شية  ت�شاميم  وفق  تعمل  االت�شاالت(  اأبراج  )اأو  النقالة 
وبنف�س  ولكن  االإ�شعاع،  مفهوم  وفق  تتعامل  فاأنها  فيزياوية، 
الوقت فهناك معايري دولية )علمية ـ �شحية( يجب التقيد بها 
:عيادة  ذلك  مثال  البيئي،  التلوث  م�شادر  مع  التعامل  حني 
االأ�شعة ال�شينية، يجب اأن يتم بنائها وفق تلك املعايري اإ�شافة 
)م�شتوى(  امل�شتمر حلدود  الروتيني  البيئي  الفح�س  اأجراء  اىل 
لتلك  املجاورة  لالأماكن  االإ�شعاع  ت�رشب  من  حت�شبًا  التلوث 
العيادة، وهذا ينطبق على العاملني مع تلك امل�شادر، لذا فاأن 
واملقايي�س،  املعايري  لنف�س  تخ�شع  االت�شاالت  اأبراج  ن�شب 
ب�شكل  يكون  املعدات  هذه  ن�شب  عملية  اأن  البع�س  يعتقد  وال 
واملايل  االداري  الف�شاد  فيها  يعث  دوٍل  يف  اأاّل  ع�شوائي، 
توفرت  واذا  وال�شمري،  القانون  غياب  مع  واملهني  والوظيفي 

ف�شي�شكل الربج خطر على البيئة واملجتمع".

 ُترى هل يوجد تف�شري تطوري الأكرب النجاحات التي 
حققتها الب�رشية ــ يف التكنولوجيا، والعلوم، والفنون 
طرحت  احليواين؟  ال�شلوك  اإىل  جذوره  تتبع  وميكن  ــ 
ذلك  ومنذ  عاما،  ثالثني  قبل  مرة  الأول  ال�شوؤال  هذا 

الوقت كنت عاكفا عل التو�شل اإىل اإجابة عليه.
االأدوات،  ت�شتخدم  احليوانات  من  العديد  اأن  الواقع   
وحتتفظ  بع�شا،  بع�شها  وتقلد  اإ�شارات،  وُت�شِدر 
بع�س  اأن  حتى  املا�شي.  من  اأحداث  من  بذكريات 
احليوانات تطور تقاليد ُمَتَعلَّمة ت�شاحب تناول اأغذية 
بعينها اأو اإن�شاد نوع بعينه من االأغاين ــ وهي اأفعال 

ت�شبه اإىل حد ما الثقافة الب�رشية.
اأن القدرة العقلية الب�رشية تتجاوز ذلك باأ�شواط   بيد 
ومنظمة  معقدة  جمتمعات  يف  نعي�س  فنحن  بعيدة. 
اجتماعية  وموؤ�ش�شات  واأخالقيات،  قواعد،  حول 
على  ب�شدة  املجتمعات  هذه  وتعتمد  لغويا،  لها  ُيرَمز 
ورقاقات  تطري،  اآالت  ابتكرنا  فقد  التكنولوجيا. 
واالأغاين،  الق�ش�س،  اإلكرتونية، ولقاحات. كما كتبنا 

وال�شوناتات، ورق�شنا يف بحرية البجع.
املهارات  اأن  التطوري  النف�س  علماء  اأثبت  وقد   
االأطفال  �شغار  ميتلكها  التي  واملعرفية  االإدراكية 
حيوانات  بها  تتمتع  التي  تلك  متاثل  الب�رش  من 
يتعلق  عندما  البالغة،  واالأوراجنوتان  ال�شمبانزي 
االأمر بالتعامل مع العامَل املادي )على �شبيل املثال 
اإذا حتدثنا  اأما  االأدوات(.  وا�شتخدام  املكانية  الذاكرة 
فهم  اأو  االآخرين  تقليد  )مثل  االجتماعي  االإدراك  عن 
غار االأطفال متطورة  النوايا واملقا�شد(، فاإن عقول �شِ

ب�شكل اأكرب كثريا.
االت�شال  الفجوة يف كل من مهارات  نف�س   ونالحظ 
والتدقيق  الفح�س  حتت  ت�شمد  فلم  والتعاون. 
العليا  الِقَردة  اإنتاج  حول  فيها  املبالغ  االدعاءات 

معاين  تعلم  على  قادرة  احليوانات  اأن  �شحيح  للغة: 
الكلمات،  ب�شيطة من  تركيبات  والربط بني  االإ�شارات 
وُتظِهر  اجلملة.  بناء  اإتقان  ت�شتطيع  ال  ولكنها 
كثريا  اأقل  بقدر  تتعاون  العليا  الِقَردة  اأن  التجارب 
من ال�شهولة مقارنة بالب�رش.  وبف�شل التقدم يف ِعلم 
االإدراك املقارن، اأ�شبح العلماء االآن على يقني من اأن 
احليوانات االأخرى ال متتلك قدرات م�شترتة يف التفكري 
اال�شتداليل والتعقيد االإدراكي، واأن الفجوة بني ذكاء 
اإذن ن�شاأ وتطور  الب�رش وذكاء احليوان حقيقية. كيف 
�شيء بهذا القدر من اال�شتثنائية والتفرد الذي يحظى 
به العقل الب�رشي؟  موؤخرا، جنحت جهود م�شنية يف 
اللغز  لهذا  حل  اإىل  التو�شل  يف  متعددة  تخ�ش�شات 
اخل�شائ�س  اأن  تبني  فقد  االأزل.  ِقَدم  القدمي  التطوري 
الذكاء،  ــ  نوعنا  بها  يت�شم  التي  ا�شتثنائية  االأكرث 
واللغة، والتعاون، والتكنولوجيا ــ مل تتطور بو�شفها 
الب�رش  اإن  بل  خارجية.  لظروف  تكيفية  ا�شتجابات 
نع ذواتها، فهي تتمتع بعقول مل ُتنّب  خملوقات من �شُ
اأخرى،  بعبارة  بالثقافة.  واأي�شا  بل  فح�شب،  للثقافة 

عملت الثقافة على حتويل هيئة العملية التطورية.
التي  الدرا�شات  من  اأ�شا�شية  اأفكارا  ا�شتقينا  وقد   
تناولت ال�شلوك احليواين، والتي اأظهرت اأنه على الرغم 
يف  )التقليد(  االجتماعي  التعلم  عملية  انت�شار  من 
اختيار  يف  للغاية  انتقائية  احليوانات  فاإن  الطبيعة، 
اإال  تطورية  ميزة  التقليد  مينح  وال  تقلد.  وَمن  ماذا 
عندما يكون دقيقا وفّعاال. وبالتايل، ينبغي لالنتقاء 
دقة  تعزز  التي  والقدرات  الُبنى  ُيحابي  اأن  الطبيعي 

وكفاءة التعلم االجتماعي يف الدماغ.
عن  االأبحاث  تك�شف  التكهن،  هذا  مع  يت�شق  ومبا   
الدماغ.  وحجم  ال�شلوكي  التعقيد  بني  قوية  روابط 
فالرئي�شيات ذات االأدمغة الكبرية ت�شتحدث �شلوكيات 
جديدة، وتقلد اإبداعات وابتكارات االآخرين، وت�شتخدم 
االأدمغة  ذات  بالرئي�شيات  مقارنة  اأكرث  االأدوات 

انتقاء  عملية  اأن  املوؤكد  من  يكون  ويكاد  ال�شغرية. 
ولكن  متعددة،  م�شادر  من  ت�شتمد  املرتفع  الذكاء 
الذكاء  انتقاء  اأن  اإىل  �شمنا  ت�شري  حديثة  درا�شات 
الِقَردة  يف  املقعدة  االجتماعية  البيئات  مع  للتعامل 
والِقَردة العليا اأعقبه انتقاء اأكرث تقييدا للذكاء الثقايف 

يف الِقَردة العليا و�شعادين الكبو�شي، وِقَردة املكاك.
ملاذا  اأو  الفي�شبوك،  الغوريال  تخرتع  مل  اإذن  ملاذا   
الواقع  ف�شاء؟  مركبة  الكبو�شي  �شعادين  ت�شنع  مل 
االأداء  من  العالية  امل�شتويات  هذه  مثل  حتقيق  اأن 
فح�شب،  الثقايف  الذكاء  يتطلب  ال  املعريف  االإدراكي 
ترتاكم  حيث  الرتاكمية،  الثقافة  اأي�شا  ي�شتلزم  بل 
التعديالت مبرور الوقت. وهذا يتطلب نقل املعلومات 
الب�رش.  �شوى  بلوغها  من  يتمكن  ال  الدقة  من  بدرجة 
االجتماعي  النقل  دقة  يف  الطفيفة  الزيادات  وتوؤدي 
اإىل زيادات كبرية يف تنوع وطول اأمد الثقافة، ف�شال 

عن الِبَدع، واملو�شات، واملطابقة.
النقل  هذا  مثل  حتقيق  على  قادرين  اأ�شالفنا  كان   
بل  اللغة،  ب�شبب  فقط  لي�س  للمعلومات  الدقة  العايل 
نادرة  ممار�شة  وهي  ــ  التعلم  عملية  بف�شل  واأي�شا 
)مبجرد  جميعا  الب�رش  ت�شمل  ولكنها  الطبيعة،  يف 
التعرف على االأ�شكال الدقيقة التي تتخذها(. وتك�شف 
التحليالت احل�شابية اأنه على الرغم من �شعوبة تطور 
الرتاكمية  الثقافة  االأمر، فاإن  التعلم يف عموم  عملية 
تعمل على تعزيز عملية التعلم. وهذا يعني �شمنا اأن 
فينتجان  معا،  يتطوران  الرتاكمية  والثقافة  التعلم 
عري�س  نطاق  �شمن  اأقربائه  تعليم  على  قادرا  نوعا 

من الظروف.
اإىل  الدالئل  وت�شري  اللغة.  ظهرت  ال�شياق،  هذا  يف   
وزيادة  التكاليف،  لتقليل  االأ�شل  يف  ن�شاأت  اللغة  اأن 
التعليل  هذا  ويف�رش  التعلم.  جماالت  وتو�شيع  الدقة، 
ذلك  يف  مبا  اللغة،  حتملها  التي  العديدة  اخل�شائ�س 

التفرد، وقوة التعميم، وحقيقة اأنها ُمتَعلَّمة. 

هـ   1282( الكاظمي،  حم�شن  بن  علي  بن  حممد  بن  املح�شن  عبد   
�شاعر  املكارم،  باأبو  امللقب  1935م(،   / هـ   1354  - 1871م   /
الكاظمية  الدينية يف  احللقات  بغداد، در�س يف  ولد يف   . العراق  من 
والنجف واأقام يف م�رش منذ عام 1911 وتويف بها. طبع املجموعة 
عام  الثانية  واملجموعة  عام1912  الكاظمي  ديوان  من  االأوىل 
"ق�شائد  وله   ،1987 عام  والرابعة  الثالثة  واملجموعتان   1948
"عراقيات   ،1924 الكاظمي"  "معلقات   ،1919 الكاظمي" 
 . منفاه  من  زغلول  �شعد  عودة  اإثر  على  نظمت   .1960 الكاظمي" 
النخعي،  االأ�شرت  �شاللة  من  وفاته  بعد  رباب  ابنته  دواوينه  وجمعت 
�شاعر فحل، كان يلقب ب�شاعر العرب. امتاز بارجتال الق�شائد الطويلة 
فن�شب  الكاظمية،  ون�شاأ يف  ببغداد،  )الدهانة(  ولد يف حملة  الرنانة. 
اإليها. وكان اأجداده يحرتفون التجارة بجلود اخلراف، ف�شميت ا�رشته 
مبادئ  وتعلم  اجللود(  )تاجر  ومعناه  بالفار�شية،  فرو�س(  )بو�شت 
القراءة والكتابة، و�رشفه والده اإىل العمل يف التجارة والزراعة، فما 
مال اإليهما. ا�شتهواه االأدب فقراأ علومه وحفظ �شعراً كثرياً. اأول ما نظم 
بالعراق،  االأفغاين  الدين  جمال  ال�شيد  ومر  فالفخر.  فالرثاء،  الغزل، 
احلميدي،  العهد  وكان  اجلا�شو�شية،  اأنظار  اإليه  فاجتهت  به،  فات�شل 
فطورد، فالذ بالوكالة االإيرانية ببغداد. ثم خاف النفي اأو االعتقال، 
ف�شاح نحو �شنتني يف ع�شائر العراق واإمارات اخلليج العربي والهند، 
اإىل  �شريه  يوا�شل  اأن  على  هـ،   1316 �شنة  اأواخر  يف  م�رش  ودخل 
اأوروبا، فطارت �شهرته، وفرغت يده مما ادخر، فلقي من مودة ال�شيخ 
اإليه املقام مب�رش، فاأقام واأ�شيب  حممد عبده وبره اخلفي ما حبب 
مبر�س ذهب بب�رشه اإال قلياًل. جاء يف كتاب �شعراء النه�شة العربية 
الكاظمي  ال�شيخ عبد املح�شن  "ال�شاعر  الكيالين:  فالح احلجية  لل�شيد 
ال�شهري باالرجتال وال�شاعر الذي اأجمع العديد من النقاد على قدرته 
الكبرية بارجتال ال�شعر، والذي كذاك يذهب يف �شعره مذهب ال�شعراء 
االأقدمني".  اأهم �شفة يف الكاظمي االعتداد بنف�شه واحلافظة العجيبة 
وارجتاله ال�شعر، فقد روى املرحوم الدكتور عز الدين اآل يا�شني الذين 
كان يطلب العلم يف م�رش- الكنانة: اإن الكاظمي دعي مرة اإىل حفل 
اال  كان  فما  ق�شيدة  اللقاء  احلفل  قدمه عريف  اأقيم يف م�رش حيث 
وبيت، بني  بيت  مئة  اأبياتها  غراء ع�شماء، جاوزت  ق�شيدة  ارجتال 
قدرة  اأبدوا  الذين  من  احلا�شد.  احلفل  ذلك  ح�شور  وا�شتغراب  ده�شة 
املغربي،  القادر  وعبد  العقاد،  حممود  وعبا�س  الكاظمي،  ارجتال 
وحليم �رشك�س، واأ�شعد داغر، وكمال اإبراهيم، وحممد مهدي الب�شري، 
1323 هـ،  واأحمد ال�شايف النجفي، واآخرون. مات حممد عبده �شنة 
فعا�س يف �شنك ي�شرته اإباء و�شمم، اإىل اأن تويف، يف م�رش اجلديدة، من 
�شواحي القاهرة. مالأ ال�شحف واملجالت �شعراً، و�شاعت منظومات 
الكاظمي-ط(  )ديوان  يف  �شعره  من  حفظ  ما  اأكرث  وجمع  �شباه. 

جملدان قامت اأبنته رباب بجمع ديوانه

أبراج االتصاالت في العراق.. اجتياح فوضوي وهواجس صحية
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ كيفن الالند

خالفتهم  �إنهارت  ملاذ�  لفهم  لفَّ  ومن  �لد�ع�شيون  �أدرك  هل   
�ملزعومة بهذه �ل�شرعة؟ عندما �شقطت حمافظة �ملو�شل باأيدي 
 ، و�لطائفيني  و�ملتخاذلني  �خلونة  ومب�شاعدة  �لد�ع�شيني 
و�لكثري  بل  �لعرب  وغري  �لعرب  من  �مل�شلمني  �أغلب  لهم  طّبل 
و�إ�شتب�شرو�  لها  هّللو�   ، �ل�شديد  لالأ�شف  �لعر�قيني  �ل�شّنة  من 
�ملوؤمنني  �أمري  و�إنبعاث  �لإ�شالمية  �خلالفة  بعودة  وتفائلو� 
�إنتز�عها من  �أر�ض �لعر�ق ق�شطًا وعدًل بعد  ، ليمالأ  من جديد 
حكم �لكّفار، بع�ض �ل�شعوب عّبت عن فرحتها بعودة �خلالفة 
بكر  )�أبو  �لعادل  خليفتهم  �شور  ورفع  بالتظاهر  �لإ�شالمية 
وجوه  تعتلي  و�ل�شرور  �لفرح  عالمات  وكانت  �لبغد�دي( 
يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب   ، �كب  �لله  يهتفون  وهم  �ملتظاهرين 
�ملتفائلني  �كرث  كانو�  و�حدة  ن�شخة  وهم  �لأردن  و�شعب  غّزة 
قد  �لأغنياء  من  �خلليج  �شفلة  �أما   ! �لد�ع�شية  �خلالفة  باإعالن 
�ملال  بيت  �ىل  ودفعها  �لأمو�ل  جلمع  ب�شخاء  خز�ئنهم  فتحو� 
�خلالفة  عن  للدفاع  �ملتطوعني  ولتمويل  �لإ�شالمية  للخالفة 
ملقاتلة  �لقار�ت  وعبو�  �لطويلة  �مل�شافات  قطعو�  �لذين  من 
�جُلمع  وخطباء  �لدين  رجال  بع�ض  �أّما  �لكّفار!  �لعر�قيني 
�إمتياز�ت  يردد  و�أ�شبح  �جلديد  للو�شع  تهياأ  قد  و�جلو�مع 
�خلالفة �لإ�شالمية وكل منهم ميّني نف�شه بالعي�ض حتت ظالل 
�أدعيتهم لن�شرة دولة  �لإ�شالم �لد�ع�شي �جلديد ، وبالغو� يف 
�لعربية  �لوقفة  هذه  كل  مع  ولكن   ، �لعر�قيني  وهالك  د�ع�ض 
بالأمو�ل  ومتويلها  �لد�ع�شية  �خلالفة  دولة  مع  و�لإ�شالمية 
و�لرجال �شقطت وحتّطمت و�إنهارت حتت �شربات �لعر�قيني 
�لأبطال ، وتفّرَق جنود �خلالفة بني قتيل ومهزوم مت�شلال بني 
وهوؤلء  �لن�شائية  �ملالب�ض  مرتديًا  �لنازحني  و�لطفال  �لن�شاء 
�ملقاتلني  باأح�شان  �لإرمتاء  �ىل  �لعاثر  حظهم  �شاقهم  قد 
�أمرُي  .�أّما  ي�شتحقون  �لذي  جز�ءهم  فنالو�  �لأبطال  �لعر�قيني 
�ملوؤمنني لز�ل م�شريه غري معروف و�لأرجح �أنه لن يفلت من 
قب�شة �لأبطال ، و�ل�شوؤ�ل بعد هذ� �لإنهيار و�ل�شقوط �ل�شريع 
�لطائفيني  �لدين  رجال  ر�أي  ..ماهو  �لد�ع�شية  �خلالفة  لدولة 
لهذه  �شدق  بكل  ودعو�  و�أيدو�  و��شتب�شرو�  باركو�  �لذين 
؟  د�ع�ض  لفرقة  و�لد�عمني  �مل�شجعني  جميع  ومعهم  �ل�شرذمة 
�لرو�ئي  �أن موروثهم  �أدركو�  قولهم وهل  رّدهم وماهو  ماهو 
وتاأريخهم �لدموي و�أحاديث �شلفهم وماوعدوهم به من �إقامة 
�إمارة  �إفرت�ء وكذب ولتوؤهلهم لإقامة  دولة �حلق هي حم�ض 
�ل�شعودية  وموؤ�ش�شات  �لأزهر  علماء  �أيقن  هل  ؟  دولة  ولي�ض 
حتى  لت�شلح  �لفكرية  و�أدو�تهم  تالفة  ب�شاعتهم  �أن  �لوهابية 
لإقامة وتقومي ح�شرية حيو�نات ؟ و�أخري� هل �أدرك �مل�شلمون 
؟ و�أن  �أحد  لهم على  �لب�شر ولو�شايا  �أنهم كغريهم من  قاطبة 
فليكفر(  �شاء  ومن  فليوؤمن  �شاء  فمن   ( تعاىل  بقوله  يوؤمنو� 
وقوله )عليكم �نف�شكم ل ي�شركم من �شل �ذ� �هتديتم �ىل �لله 
مرجعكم جميعا فينبئكم مبا كنتم تعملون(. �أم لهم ر�أٌي �آخر.؟ 
�حلق  جنود  �لأبطال  �لعر�قيني  �ملقاتلني  بجهود  �لله  بارك 

و�لإن�شانية. ورحم �لله �شهد�ئنا �لأبر�ر.

مبدعون
من العراق

كيف تشكل الوعي في تطور اإلنسان ؟

عبد المحسن الكاظمي

لماذا انهارت 
خالفتهم ؟

بقلم - صالح المحّنه

أقالم حرة

ق�شاء  من  واأجزاء  االأ�شكندرية  ناحية  اأهايل  نا�شد   
املحلية  ال�شلطات  بابل  حمافظة  �شمايل  امل�شيب  

ملعاجلة انقطاع املاء  ال�شالح لل�رشب عنهم   .
املناطق   تلك   اأهايل  بع�س  عن  مرا�شلنا  ونقل 
املت�رشرة  قولهم  ” لقد ات�شلنا  باجلهات امل�شوؤولة 
املياه   انقطاع  فربرت  واملجاري  املاء  مديرية  يف 
بوجود ك�رش يف اأحد االأنابيب الناقلة للماء ” م�شريين 
اىل ان ” العطل مل يتم ت�شليحه منذ عدة اأيام مما دفع 
ع�رشات العوائل يف الناحية والقرى املجاورة  للتوجه 
ما  اأ�شتهالك  مت  اأن  بعد  باملياه  للتزود  االأنهار  اىل 

لديهم يف اخلزانات املنزلية “.
االطفال  م�شاهد   ” اأن   املنطقة   ابناء    وا�شاف 
انهر   ال�رشب من  وال�شيوخ وهم ينقلون مياه  والن�شاء 
ال ت�شلح لالغت�شال باتت ماألوفة يف هذه املناطق منذ 
” ابناء املناطق املت�رشرة  ان  اأيام ،مو�شحني   عدة 
املهم  اأكدو خيبة   االأنهار  اأكتظت بهم �شفاف  الذين 
اكرتاث   عدم  مع   يعانونه  الذي  املزري   بالو�شع 
احلر  مع  متزامنة  تتكرر  التي  مباأ�شاتهم  امل�شوؤولني 

ال�شديد واحلاجة امللحة للماء “.
اأن   يف  تكمن  الرئي�شة  “امل�شكلة  ان  االهايل  واو�شح 
للتنظيف  حتى  �شاحلة  غري  املوجودة  االنهار  اأغلب 
ت�شب  املعاجلة  غري  الثقيلة  املياه  اغلب  اأن  حيث 
ما  ال�شناعية  واملخلفات  النفايات  عن  ف�شال  فيها  
غري من لونها  وطعمها ورائحتها  ولكن ال بديل عنها 
القرية  مناطق  بها   متر  التي  املتكررة  االأزمات  يف 

الع�رشية واال�شكان واال�شكندرية 
اأهايل منطقة الدورة، جنوبي  كما �شكا مواطنون من 
املتكرر  االنقطاع  من  الثالثاء،  اأم�س  يوم  بغداد، 
ال  التجهيز  اأن  واأكدوا  �شهر،  نحو  منذ  اال�شالة  ملياه 
اأمانة  نفت  وفيما  اليوم،  يف  �شاعات  ال�شبع  يتجاوز 
املياه، رّجحت وجود  انقطاعات يف  اأّي  بغداد وجود 
�شعف بالتجهيز ب�شبب االنقطاعات املتكررة للطاقة 

الكهربائية.
و834   832 "حملتي  اإن  علي  حممد  املواطن  وقال 
اآ�شيا  احياء  يف  املحالت  وبع�س  امليكانيك  حي  يف 
الدورة، جنوبي بغداد،  60 مبنطقة  وال�رشطة و�شارع 
تعاين منذ منت�شف �شهر رم�شان انقطاعات م�شتمرة 

يف مياه االإ�شالة".
واأ�شاف علي اأن "املواطنني يف تلك االأحياء يح�شلون 
على مياه االإ�شالة من �شت اىل �شبع �شاعات يف اليوم 
املياه  م�شخات  طريق  وعن  متقطع  وب�شكل  فقط 
ب�شكل  يعانون  "االأهايل  اأن  اىل  م�شرياً  )املاطور("، 
كبري خا�شة مع ارتفاع درجات احلرارة ا�شافة اىل 

االنقطاع امل�شتمر يف الطاقة الكهربائية".
 

أهالي الدورة واالسكندرية والمسيب 
يشكون انقطاع المياه منذ عدة أيام

المواطن و المسؤول
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