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كان ال�سالح على الدوام �سيا�سة قبل �أن يكون جتارة .وكانت �صفقة
اال�سلحة الت�شيكية مل�صر عام  1955عنوانا لأكرب تغري �سيا�سي يف
املنطقة والعامل .وقد �سميت الت�شيكية متويها لأنها كانت رو�سية .تلك
ال�صفقة �أول لقاء بني العرب وبني ال�سالح الرو�سي .وهو اللقاء الذي
فتح باب الرزق على �أو�سع �أبوابه �أمام االحتاد ال�سوفييتي ،حيث
انق�سم الت�سلح يف العامل الثالث بعدها اىل غربي و�شرقي.
ومنذ ذلك الوقت ،حتى نهاية احلرب الباردة ،ا�صبح ال�سالح يف العامل
النامي هوية �سيا�سية .فقد كان تعبريا عن االنحياز اىل �أحد قطبي
احلرب الباردة .وعلى العموم كانت الدول ذات الت�سليح ال�سوفييتي
تو�صف على نحو �أو �آخر ب�أنها "ثورية" ،بينما تو�صف الدول ذات
الت�سليح الغربي باملحافظة �أو الرجعية .ومثلما كانت الثورات �أو
االنقالبات الع�سكرية يف املنطقة عبارة عن تغيري يف ال�سيا�سة ،كانت
كذلك عبارة عن تغيري يف ال�سالح .وهكذا فان اجلمهوريات العربية
جميعا ،با�ستثناء تون�س ،ا�ضحت �سوفيتية الت�سلح .يف املقابل
ف�إن امللكيات واالم��ارات العربية غربية ال�سالح .ومثلما كان انقالب
ال�سادات بعد كامب ديفيد �سيا�سيا ،كان ع�سكريا �أي�ضا .فقد حتول
على اثره �سالح م�صر من ال�شرق اىل الغرب.
و�أخ�يرا غ��دت ا�سواق ال�سالح الرو�سي يف املنطقة مق�صورة على
�سوريا واي���ران .ولكن ه��ا ه��ي الأزم ��ة ال�سورية تعيد فتح �سوق
العراق �أمام ال�سالح الرو�سي ،مع االعالن عن �صفقة ت�سلح بنحو 5
مليارات دوالر ،من املقرر ان يربمها رئي�س احلكومة نوري املالكي
خالل زيارته املرتقبة اىل مو�سكو .وال ميكن النظر اىل هذه ال�صفقة
مبعزل عن تغيري ما يف �سيا�سة احلكومة العراقية .وقد كانت هذه
ال�سيا�سة طوال الأعوام الفائتة م�سرحا للنزاع بني الدورين الأمريكي
واالي ��راين .وكانت براعة املالكي تكمن يف امل��وازن��ة بني الدورين
لتكري�س نفوذه وتعظيم فر�صه يف البقاء ال�سيا�سي.
ولكن يبدو ان الأزم��ة ال�سورية ،ورج�ح��ان النفوذ االي��راين على
الأمريكي يف العراق ،حدا من قدرته على املوازنة .و�سوريا بالن�سبة
اىل اي��ران �أه��م م�صلحة ا�سرتاتيجية يف العامل العربي .وه��ي مع
ال�ع��راق ام�ت��دادا اىل ح��زب الله يف لبنان العنوان الأك�بر لنفوذها
اخلارجي .وبدوره ف�إن التحالف ال�شيعي احلاكم يف العراق ي�ست�شعر
اخلطر من تغيري �سوري لن يكون قطعا �صديقا الي��ران ،وال لبغداد
"حمايدة" جتاه طريف ال�صراع يف �سوريا .ان العامل الطائفي يرغم
احلكم ال�شيعي يف بغداد على �أن يكون طرفا يف "جبهة املمانعة" التي
ت�ستقوي برو�سيا ال�سيا�سة وال�سالح اليوم ،مثلما كانت اجلمهوريات
العربية ت�ستقوي بها يف ع�صر احلرب الباردة.
والفارق ان التكاف�ؤ� ،أو وهم التكاف�ؤ يف القوة ،كان �سائدا يف الأم�س
على جبهتي احل��رب ،بينما اخل��وف يحكم اليوم "جبهة املمانعة"
وظهريها الرو�سي ،وحتى ال�صيني اىل حد م��ا .واذا �أمكن ن�سبة
اخلوف الرو�سي وال�صيني اىل �شبح التدخل الغربي يف ال�شي�شان
والتبت ،ولذلك هما �ضد مثل ه��ذا التدخل يف �سوريا ،ف��ان خوف
احلكومات والقوى ال�شيعية ي�أتي من �أ�سباب تقع يف املا�ضي و�أخرى
يف امل�ستقبل .فبالأم�س كانت "املظلومية" التاريخية املعهودة.
ويف عامل يتقدم نحو الدميقراطية وحقوق االن�سان ف�إن حكومات
الطوائف ،امل�ستقتلة على ال�سلطة والرثوة� ،ستبقى دائما مهددة.
�أما �سالح رو�سيا اليوم فلن يكون م�صريه �أقل ب�ؤ�سا من م�صري ال�سالح
ال�سوفييتي .انه تكرار ا�سطوانة �أكالف املال واملعاناة التي تدفعها
�شعوب املنطقة .فما من دولة رو�سية الت�سليح عرفت اال�ستقرار� .إن
فاقد ال�شيء ال يعطيه.
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يف ح��دي��ث �أج ��رت ��ه "املدى" مع
امل �خ��رج��ة امل���ص��ري��ة نيفني �شلبي
ق��ال��ت �إن �ه��ا ��ش��ارك��ت بفليمني هما
"�صورة �إن�سان" و"�أنا والأجندة"،
م�شرية �إىل �أنها رحبت بهذه الدعوة
و�سعيدة كونها يف بغداد ،ودعت
�إىل تدعيم امل�شاريع واملهرجانات
الثقافية وتو�سيع حجم امل�شاركة العربية.
ور�أت � �ش �ل �ب��ي �أن امل �� �س �ت��وى التنظيمي
للمهرجان جيّد بالن�سبة لبلد ينه�ض من جديد
�شاكرة اللجنة التنظيمية على ذل��ك ،ومتنت
للمهرجان اال�ستمرارية والنجاح وان تكون

دور العر�ض على نطاق �أو��س��ع وان يكون
مهرجانا جماهرييا وي ��وازي يف م�ستواه

املهرجانات العربية والعاملية.
بينما �أ��ش��ار الفنان عزيز خيون لـ"املدى"
�إىل �أن املهرجان �أ�صبح عنوانا مهما للثقافة
العراقية وعلى م�ستوى عربي وعاملي ,وهو
ي�سري بخطى هادفة من خالل كم امل�شاركات
العربية والدولية يف دورته الرابعة .و�أو�ضح
ب�أن املهرجان واملهرجانات الفنية الأخرى ما
هي �إال فتح نافذة للحياة لأنه من خاللها نعرب
عن اجلمال وتب�شري عن منظومات الأخالق
ور�سالة تدل على �إننا قادرون على بناء بلدنا.
ويف نهاية حديثه متنى للمهرجان التوا�صل
والتطور وهو واثق ب�أن هذا املهرجان طاملا
بد�أ بدورته الرابعة ف�سيكون له �صدى كبري
على م�ستوى العامل.

يف حماولة لتعليم نف�سي وتدريبها على املو�ضوعية ،وحتى ال يقال �إنني معار�ض
على طول اخلط� ،أت�صيد �أخطاء ال�سيا�سيني ،و�أ�سعى لت�ضخيم هفواتهم الب�سيطة،
وان تقلبات ال�سيد املالكي بني الد�ستور وال د�ستور ،و�ضعت على عيني غ�شاوة
جعلتني �أرى كل �شيء ا�سود يف ا�سود ،بينما الواقع يقول عك�س ذلك ،فالبالد
تعي�ش �أزهى ع�صورها ،امل�صانع تعمل ب�أق�صى طاقتها ،امل�شاريع اخلدمية فاقت
الو�صف ،مراكز الرتفيه والثقافة �أ�صبحت ال تعد وال حت�صى ،حتى �أن الزائر
لبالد الرافدين يحتار �أين يق�ضي �أما�سيه ،مع الأنغام على كورني�ش الب�صرة،
�أم يف جل�سة �سمر و�سط جنائن احللة اخل�ضراء؟ وان قادتنا ا�ستطاعوا بف�ضل
�إخال�صهم وخرباتهم� ،أن ينقلوا العراق الذي كان يعي�ش على هام�ش التاريخ
خالل �سنوات ق�صرية من الزمن ،لي�صبح اليوم واحدا من �أف�ضل البلدان ،فامل�ؤرخ
املن�صف �سيكتب حتما �أن ه��ذه البالد مل تكن فيها �سوى امل�ستنقعات والفقر،
ولكن حكامه املخل�صون ا�ستطاعوا وبوقت ال يتجاوز الثماين �سنوات من العمل
املخل�ص وال ��د�ؤوب �أن يبنوا بلدا للنا�س ،ولي�س لأقاربهم ومقربيهم ،وحني
واتتهم الفر�صة بنوا املعامل واملدار�س وطلبوا من النا�س �أن تعمل وتدر�س ال �أن
تهتف لهم بطول البقاء على الكر�سي ،مل يف�ضلوا طائفة على �أخرى ،فقط طلبوا
من اجلميع �أن يت�ساووا يف احلقوق والواجبات.
من هذا البلد املفرط يف الأمل وال�سعادة �أوجه التحية �إىل احد قياديي ائتالف
دول��ة القانون النائب ح�سن ال�سنيد ،على ق��راره ال�شجاع باعتزال ال�سيا�سة
والتفرغ مل�شروعه الثقايف ،ففي خرب بثته وكالة �أور للأنباء ذكرت فيه �أن" :النائب
ح�سن ال�سنيد �سيعتزل ال�سيا�سة يف الدورة الربملانية املقبلة و�سيتجه �إىل عمله
كمهند�س و�إىل اال�ستمرار مب�شروعه الثقايف ،وق��ال ال�سنيد ل �ـ(اور) �س�أعتزل
ال�سيا�سية و�س�أعود اىل ق�ضاء �سوق ال�شيوخ و�س�أكمل م�شروعي ال�شعري".
م�ضيفا "لقد �أرهقتني ال�سيا�سية وتداعياتها و�س�أ�ستقر عند نا�سي و�أهلي".
طبعا ح��اول بع�ض "امل�شككني " باجنازات ائتالف دول��ة القانون ،ان ي�ضيفوا
للخرب بع�ض التوابل مثل ان اعتزال ال�سنيد جاء ب�سبب خالف بينه وبني رئي�س
الوزراء حول �أمور تتعلق بالو�ضع الأمني ،على اعتبار ان ال�سيد ال�سنيد يتوىل
من�صب رئي�س جلنة الأم��ن والدفاع ،ولكن فات "احلاقدين" �أن البالد تعي�ش
و�ضعا امنيا م�ستقرا ،واحلرب �ضد الإرهاب انتهت منذ ان ب�شرنا بذلك الناطق
با�سم عمليات بغداد.
�أقول قرار �شجاع لأن املتابع للو�ضع العراقي يجد �أن جميع �سيا�سيينا يجمعهم
حلم واح��د ،هو احل�صول على املنا�صب ،اي��ا ك��ان �شكلها ونوعها ،حتى وان
اختلفوا على كيفية �إدارتها ،ور�أينا كيف ان ال�سيد املالكي خا�ض حربني عامليتني
من اجل اال�ستحواذ على �صوجلان احلكم ،وكيف �سعى البع�ض من املتنفذين من
حتويل املعركة من �أجل بناء البلد و�إ�صالح الف�ساد ال�سيا�سي� ،إىل معركة بني
الكفر والإميان� ،أو بني الوطنية والعمالة.
ولهذا حني ي�أتي �سيا�سي يف هذا الوقت ويقول "يا جماعة تعبت اريد ارتاح" ف�إننا
نثمن له هذا املوقف النه ارت�ضى ان يخفف من وط�أة امل�أ�ساة علينا ت�صريحات
ال�سيد ال�سنيد �ست�ضعه يف قلوب العراقيني جميعا ،ولهذا �أمتنى على اجلميع �أن
ي�سرتيحوا لرييحوا النا�س ،من معاركهم وخطبهم وافتعالهم لالزمات ،فالنا�س
ب�أم�س احلاجة اللتقاط الأنفا�س ،بعيدا عن ال�صراعات التي حتولت �إىل ف�صول
كوميدية ال يريد لها البع�ض �أن تنتهي .لقد �أ�شعل �سيا�سيونا املعارك يف كل بيت
و�شغلت ت�صريحاتهم النا�س يف كل مكان ،ووجدنا �أنف�سنا �أمام جهات كثرية،
كل جهة تلقي امل�س�ؤولية فيما يحدث على جهة �أخ��رى ..فلماذا ال يهد�أ اجلميع
ويتجهون مل�شاريعهم الثقافية ا�سوة بالنائب ال�سنيد ،و�س�أ�ضمن لهم ان ال�شعب
�سيحفظ ق�صائدهم ومعلقاتهم وي�صوغها بالذهب لي�ضعها على بوابات املدن كافة،
بل اننا �سننظم حملة وطنية �أ�شبه بحملة �أنا �أقرء لقراءة كل ما يكتبه ال�سا�سة
املتقاعدون ،فقط اتركوا ال�سيا�سة واجل�سوا يف بيوتكم ،من اجل �أن نعيد لهذا
الوطن �أمنه وا�ستقراره ،وان يتوقف كل هذا العبث مبقدرات العراق ال�سيا�سية،
وليكن لكم يف ح�سن ال�سنيد �أ�سوة ح�سنة.

بيت المدى ي�ستذكر �شيخ المحققين العراقيين

العالم��ة حمم��د ح�س��ن �آل يا�س�ين ..مو�سوع��ة ثقافي��ة �شامل��ة
ا�ستذكر بيت المدى للثقافة والفنون يوم �أم�س الجمعة ب�شارع المتنبي العالمة الراحل محمد
ح�سن �آل يا�سين ،وتناول خالل جل�سة اال�ستذكار العديد من الباحثين والم�ؤرخين حياة
الراحل وانجازاته التي �أثرت الثقافة العراقية والتي تركت ب�صمات ال تمحى من الذاكرة.
الفعالية قدمها الإعالمي رفعت عبد الرزاق م�سلط ًا ال�ضوء على م�سيرة العالمة �آل يا�سين
قائال" :ولد ال�شيخ محمد ح�سن �آل يا�سين الكاظمي في النجف الأ�شرف �سنة 1931م .ن�ش�أ على
يد �أبيه ،كبير فقهاء ع�صره ،والمرجع الأعلى� ،آية اهلل العظمى ال�شيخ محمد ر�ضا �آل يا�سين،
فكان المعلم الأول الذي اثر كثيرا في حياة ابنه الوحيد و�شخ�صيته ،وغر�س فيه كل مقومات
ال�شخ�صية الإ�سالمية المرموقة ،من علم وورع ،وتقوى وخلق ،و�سماحة و�شجاعة و�إباء،
وكرم وعزة نف�س.
 متابعة /نورا خالد  ..ت�صوير /حممود ر�ؤوف

وفتح عينيه على زمر العلماء الذين كانوا
ي �ت��واف��دون ع�ل��ى داره� ��م� .أك �م��ل درا�سته
مبراحلها املتعددة يف النجف الأ�شرف،
وهو �أح��د خريجي مدر�سة منتدى الن�شر
(كلية الفقه) يف ما بعد" .و�أ�ضاف املقدم
"لقد كان للعالمة �آل يا�سني �أثر كبري يف
احلياة العلمية والثقافية يف العراق عامة،
وترك ب�صمات وا�ضحة �سوف ال متحى من
الذاكرة .فبالإ�ضافة �إىل م�ؤلفاته الكثرية
والغزيرة والأ�صيلة ،و�أبحاثه املختلفة،
ف �ق��د �أ� �س ����س يف ال�ك��اظ�م�ي��ة دار امل �ع��ارف
للت�أليف والرتجمة والن�شر ،وان�ش�أ مكتبة
الإمام احل�سن (ع) العامة ،وتر�أ�س اجلمعية
الإ�سالمية للخدمات الثقافية ،وكان م�شرفا
على حترير جملة (البالغ)".
تويف يف داره يف الكاظمية ،عام ،2006
و� �ش � ّي��ع �صبيحة ال �ي��وم ال �ت��ايل ت�شييعا
حافال مهيبا ،ودف��ن يف ال�صحن الكاظمي
امل �ق��د���س� ،أق �ي �م��ت جم��ال����س ال �ف��احت��ة على
روح ��ه ال �ط��اه��رة يف الكاظمية والنجف
و�إي��ران ولبنان ،وابّنه العلماء والف�ضالء
وال �� �س��ا� �س��ة ،وت �ن��اق �ل��ت و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام
املقروءة وامل�سموعة واملرئية خرب وفاته.

م�ضيفا �أن العلم واملعرفة البحث �أكال كثريا
م��ن عمره ال��ذي خ�ص�صه لتحقيق �أمهات
الكتب الرتاثية املن�سية.
عبد الكرمي الدباغ� :أعماله
تهدف �إىل ن�شر القيم واملُثل
وبينّ الباحث عبد الكرمي الدباغ �أن �أعمال
ال�شيخ كانت تهدف �إىل ن�شر القيم واملثل،
وهي منهج وا�سع وعميق ،ي�شمل جوانب
احلياة العلمية والعملية كلها ،والوقوف
�ضد النوازع املتحللة من كل قيد ،والدوافع
امل �ت �ح��ررة م ��ن ك ��ل ال� �ت���زام ،وال �� �ص��روح
القائمة على �أ�س�س من ال�شهوات الفردية،
والأنانيات الذاتية ،وامل�صالح الآنية.
و�أ���ض��اف ال��دب��اغ "من �أع �م��ال��ه اجلليلة،
م ��ؤل �ف��ات��ه وحت�ق�ي�ق��ات��ه امل �ت �ن��وع��ة ،والتي
ن��اف��ت ع�ل��ى م�ئ��ة وخ�م���س�ين ع �م� ًلا بجودة
عالية ،ومنهج عملي ر��ص�ين ،وموا�ضيع
�شتى ،دل��ت على ات���س��اع م�ع��ارف��ه ،وكرثة
علومه وتنوع اهتماماته .وكذلك ت�أ�سي�سه

دار امل�ع��ارف للت�أليف والرتجمة والن�شر
و�إن �� �ش��ا�ؤه مكتبة الإم ��ام احل�سن العامة
يف الكاظمية املقد�سة ،والتي �أع��ادت فتح
�أبوابها بعد عام � ،2003إذ �أنها توقفت عن
العطاء يف ال�سنني العجاف التي مرت على
بلدنا ،وكذلك مار�س دور ًا متميز ًا ون�شاط ًا
م�ل�ح��وظ� ًا يف ج��ام��ع �أم ��ام ط��ه يف بغداد،
(قرب �ساحة الر�صايف) ،و�أحاله �إىل مكان
لن�شر الثقافة وتلقي العلم واملعرفة ،وكانت
بع�ض م��ؤل�ف��ات��ه م��ن م�ن���ش��ورات اجلامع
املذكور ف�ض ًال عن �إمامته لل�صالة فيه ظهر ًا
وع�صر ًا .ونظر ًا للن�شاطات املتميزة لل�شيخ
حممد ح�سن �آل يا�سني يف �شتى املجاالت
العلمية ،وخ�صو�ص ًا علوم اللغة العربية،
فقد عني ع�ضو ًا عام ًال يف املجمع العلمي
العراقي �سنة  ،1980وع�ضو ًا م��ؤازر ًا يف
جممع اللغة العربية الأردين يف ال�سنة
ذاتها ،وزمي ًال يف هيئة ملتقى الرواد �سنة
 ،1994واخ�ت�ير ع�ضو �شرف يف املجمع
العلمي العراقي �سنة 1997م".

االلو�سي
وفاء لذكراه
�سامل الآلو�سي:
ً
وحتية لعلمه وجهوده الوا�سعة

حممد ح�سني �آل يا�سني
وتابع :من ثمرات �أعماله املهمة ت�أ�سي�سه
للجمعية الإ�سالمية للخدمات الثقافية ،قبل
ن�صف قرن من الزمان ،والتي ر�سم لها دور ًا
وا�ضح ًا لتنفيذ كثري من الإ�صالحات التي
كان يفكر بها وعزم على تطبيقها.
وكان هدف اجلمعية (خدمة الفكر والثقافة
وت��رب �ي��ة ج�ي��ل م�سلم واع وم �ث �ق��ف) كما
ورد يف امل��ادة ( )2من نظامها ،وقد تب ّنت
جمموعة من الو�سائل لتحقيق هدفها.

عبد احلميد الر�شودي :البحث
واملعرفة �أكال من عمره كثرياً

حت� �دّث ب�ع��د ذل ��ك ال �ب��اح��ث وامل �ح �ق��ق عبد
احلميد ال��ر��ش��ودي ال��ذي ا�ستذكر عالقته
بالعالمة ال��راح��ل قائال "مل يجمعني معه
جمل�س ..وم��ن �سوء حظي �أنني مل احظ
ب�ل�ق��ائ��ه ..ل�ك��ن ك��ان��ت ه�ن��اك ر��س��ائ��ل بيني
وبينه حيث كان �شديد الإعجاب مبا �أحققه
من كتب ،وكنت �شديد االمتنان ملالحظاته
وتقييمه جلهدي ال�شخ�صي" ..و�أ�ضاف
ال��ر� �ش��ودي "لعل � �ش �ه��ادة �آل ي��ا��س�ين مبا
ُ
ح�صلت عليه يف الدنيا
�أجنزت تعد �أهم ما
من تقييم ،فالراحل الكبري كان غزير العلم،
�شديد املالحظة ،وقد ات�سم نتاجه العلمي
بالتنوع وال�ع�م��ق ،ف�ك��ان واح ��دا م��ن �أهم
مَن حقق وقدّم الرتاث اللغوي العربي"..

الر�شودي مع املقدم

عبد الكرمي الدباغ

امل�ؤرخ والآث��اري �سامل الآلو�سي �أ�شار �إىل
�أن م��ن واج ��ب ال���ص��داق��ة ووف ��اء للإخوة
بينه وبني ال�شيخ حممد ح�سن ال يا�سني
ان يتحدث اليوم عن �صديقه الراحل فهو
ن ��وع م�ق��د���س و� �ش��ري��ف وق� ��ال :ي�سعدين
ان �أديل ب�شيء مم��ا تختزنه ال��ذاك��رة من
ذكريات مع هذا العامل العلم وف��ا ًء لذكراه
وحتية لعلمه وجهوده الوا�سعة فقد متيز
ال�ع��امل اجلليل ب�ج��وان��ب ع��دة ،و�أ�ضاف:
يف بداية ال�ستينيات كانت بداية الت�شرف
مب�ع��رف�ت��ه ي ��وم ح���ض��ر �إىل ذاك� ��رة الآث ��ار
وك�ن��ت ي��وم�ه��ا م��وظ�ف� ًا فيها يطلب بع�ض
ال�صور الفوتوغرافية عن املرقد الكاظمي
ال�شريف ،وك��ان ذلك �أول لقاء يل معه ،ثم
ا�ستمر من �صلني به ي��وم ك��ان ي�تردد �إىل
وزارة الثقافة �أوا�سط ال�ستينيات ،ليجل�س
مع مدير الثقافة العام ال�شاعر الكبري خالد
ال�شواف ،وجنتمع معه لتكون غرفته �أ�شبه
الندوة العلمية ،والتي كان يح�ضرها عدد
ك�ب�ير م��ن الأدب � ��اء منهم ��ص�ف��اء خلو�صي
وف�ؤاد عبا�س وغريهما ،وحتدث مناق�شات
منها املناق�شة احلادة التي جرت بينه وبني
�صفاء خلو�صي عن العرو�ض �إذ كان على
خ�ل�اف م��ع خ�ل��و��ص��ي يف ب�ع����ض نواحي
العرو�ض وهو �أحق ب�شهادة ال�شاعر خالد
ال���ش��واف ال ��ذي ك��ان ي��رج��ح ر�أي ال�شيخ
حممد ح�سن �آل يا�سني على ر�أي خلو�صي
وخ�ت��م الآل��و��س��ي حديثه ب��ال�ق��ول� :سعدت
ب�أداء واجب الإخوة والوفاء �إىل �أخ كرمي
فقدته املجاميع العلمية والأمة العربية.
د .حممد ح�سني �آل يا�سني:
ً
مو�سوعيا ك�أ�سالفه القدامى

جانب من احل�ضور

�أم��ا جنله ال�شاعر حممد ح�سني �آل يا�سني
فقد تناول جوانب من حياة وال��ده الذي
اجنز خالل عمره املمتد من عام (-1931
 )2006مئة و�ستني كتابا مطبوعا ،وقال:
عودنا الراحل �سلوك ًا وهو �أن نتحرج كما
ك��ان ي�ت�ح��رج ه��و م��ن احل��دي��ث ع��ن الآب ��اء

والأجداد كنا ن�شعر بذلك دون �أن يتحدث،
ف�ق��د ك ��ان ي ��رى �أن م�ث��ل ه ��ذا احل��دي��ث قد
ي�ق��ع يف ال�ع��اط�ف��ة فيجامل املو�ضوعية،
و�أن��ا ا�شعر بهذا ال�شعور الآن ،هناك من
يدعي لنف�سه قوائم من الكتب ولكنها غري
موجودة بني الأي��دي ،من يقول من �ألف،
 ،300-200وبع�ضهم عرب الألف والألفني
كتاب ولكن مل نقف �إال على عدد حمدود من
الكتب املطبوعة� ،أما ال�شيخ حممد ح�سن �آل
يا�سني فله  160كتابا مطبوعا بني الأيدي
ويف امل�ك�ت�ب��ات وب�ع����ض ه ��ذه ال�ك�ت��ب من
جملدات تتعدى الع�شرة والأحد ع�شر ولها
رقم واحد يف هذه الـ ،160و�أ�شار �إىل انه
كان يح�سب الوقت بالدقائق والثواين ال
بالأيام والأ�شهر فكل ثانية ودقيقة ثمينة
عنده ينكب فيها على كتبه وب�ين دفاتره
وم� ��� �ص ��ادره يف امل �ك �ت �ب��ة م ��ن ب �ع��د �صالة

الفجر �إىل الليل ،خ�صو�ص ًا عندما تفرغ
من االلتزامات االجتماعية بعد ان قرر �أن
ينقطع عن احلياة العامة قبيل �إع��دام ابن
عمته ال�سيد ال�شهيد حممد باقر ال�صدر عام
 ،1980وفر�ض على نف�سه العزلة والإقامة
االختيارية يف الدار فتهي�أ له من الوقت ما
مل يكن مهي�أ قبلها فقد ك��ان قبل ذل��ك كثري
االلتزامات وامل�س�ؤوليات االجتماعية التي
ت�أخذ من وقته وجهده الكثري وا�ستطاع
خالل هذه الفرتة ان ينجز �أكرث مما �سابق ًا.
وتابع �آل يا�سني ..اذا �أردنا ت�صنيف ال�شيخ
مع من ي�صنف؟ فهل هو فقيه من الفقهاء �أم
لغوي �أم �أدي��ب �أم م��ؤرخ وفيل�سوف و�أنا
�أقول �إن ال�شيخ ا�ستطاع �أن يكون ك�أ�سالفه
القدامى مو�سوعي ًا له يف كل هذه احلقول
�إنتاج ًا وكتب ًا ودرا��س��ات وبحوث بع�ضها
ا�ستطاع �أن يقدم فيه �شيئ ًا جديد ًا.

