
www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5
…cðUÝ_«Ë »öDK  oO œ —UO²š≈Ë WI¹dŽ W³²J

œ«d  rÝUł

بغداد

ثـل الـشعـب فـهذا من يـعـتـقـد من الـنـظـام وكـيـانـاته الـسـياسـيـة  إنـه 
ابتـعـاد عن احلـقـيقـة  ومن يـتـصـور من هؤالء إنـهم في خـدمـة الـعراق
وشـعـبه  فــأنـهم يـســبـحـون في بــركـة مـيـاه  بــعـيـدا عن نــهـري دجـلـة
والفرات  ثبت بالـيق  بأن هؤالء لـيسوا سوى مجـموعات جاءت بهم
الصدف وصـناديق الـتزييـف والرشاوي والـتخـويف الى سدة احلكم .
ؤيد من الشعب   فهذا الشعب في ساحة التحرير فمن يريد احلكم ا
اليـوجـد بـيـنـهم من احلـكـام وفي كل الـشـوارع والـسـاحـات الـعــراقـيـة 
ومـسـؤولي الـكيـانـات واالحـزاب احلـاكـمـة  وهـذا مـايـثـبت بـأن الـنـظام
وجماعاته في وادي  والـشعب كل الشعب في اجلـبهة االخرى  لذلك
عنـدمـا نقـول بـأن النـظـام بال شعـب الجنافي احلـقـيقـة  حـيث ظل هذا
الـنـظــام  طـيـلـة (  (16عـامـاً  بــعـيــدا عن الـنــاس عن مـشـاكــلـهم عن
هواجسـهم عن احاسيـسهم عن رغـباتهم عن حـياتهم الـيوميـة  فكانت
ثورة االنـتـفاضـة  وكـان الصـوت اجلـمعـي لكل الـنـاس يطـالب بـتغـيـير
الـنـظــام واخلالص من الـكـيــانـات الـسـيــاسـيـة احلـاكــمـة  وبـاجـراءات
جذرية في الـدستور وبـتغيـير نظـام االنتخـابات  واعطاء حـق الشباب
ـشاركـة الـفـعلـيـة بـادارة وقـيادة الـدولـة . لـقد اثـبـتت الـوقـائع بان في ا
السلطة ومجلس نـوابها  تراهن على سياسـة إتعاب الناس وتراجعهم
كن تفسـير هذا التالعب بالفاظ عن مشروعهم التغيـيري  وإال كيف 
اخلطـابات الـتي تـبتـعـد عن مطـالب اجلمـاهـير  مـجرد وعـود تـخديـرية
سبقها الكثير من تلك الوعود  وكذلك غياب مجلس النواب عن حقوقه
طـالب الشعب .إن سـلوك السـلطة بـاستخدام الدستـورية واالستجـابة 
ة  هو تعبير اكيد عن فشلها وعدم سا فرطة ضد اجلماهير ا القوة ا
ـطـالب إن اجتـمـاع فرض ( األمن واالمـان ) يـعني رغبـتـها بـتـحقـيق ا
ا سـبقـها من الشـهداء واجلـرحى  حيث وصلت زيد من الـضحـايا  ا
ارقـام الـشــهـداء الى 250 شـهــيـدا و 10800 جـريح  وهــذا الـعـدد
الكبير من الـضحايا يـوحي بشكل واضح بان الـسلطة تـخوض معركة
ـطالـبة بـحقـوقهـا التي كـفلـها ة ا سـا حقـيقـية ضـد اجلبـهة الـشعـبيـة ا
الدسـتور . من الـواضح بـدأت اطراف حتـالفـات السـلـطة  تـخشى من
مـطـالـبـة اجلـمـاهـيـر بـتـغـيـيـر الـكـثـيـر من بـنـود الـدسـتـور  من دسـتـور
الكـيـانات واحلـصص الـطائـفيـة والـعرقـيـة الى دستـور وطـني شامل 
والى عراق لكل العراقي  ومدناً لكل الـشعب التمييز بينهم في اللون
ـعاجلة االزمة واجلنس واالنتمـاء فاالجتمـاعات التي بدأت تُـعقد ليس 
ــا فـي الــدفـــاع عن احلــصص ــطـــالب الــشـــعب  وإ واالســتـــجــابـــة 
والعرقيات وهذا مايؤكـد بأن هذه االطراف مايهمـها هو ماكتسبته في
صالح الطوائف والعرقيات واعتبرته اموراً ظروف استثنائية وجيرته 

زيد من الضحايا . مسلم بها التنازل عنها حتى لو ادى ذلك الى ا
هكـذا نظام بـالتـأكيـد  اصبح خـال تمـاما من الـتأيـيد الـشعبـي  اللهم
سوى تأيـيد بعض الـعرقيـات والطـوائف  فحقـوق الشعب التـتجزء من
ة سـا اقصى الـبالد الى اقصـاها  فـهي حـقوق ثـابتـة  واجلمـاهيـر ا
هي االقـدر عـلـى انـتـزاعـهــا  فال يـتــصـور أحـد من اركــان وجـمـاعـات
كن أن يـتـنازل عن حـقوقـه وشرارة االنـتفـاضة السـلطـة بـان الشـعب 

الراهنة قداشعلت الفتيل في مزرعة السلطة اليابسة .
ان احلفـاظ عـلى الـعـراق  والـتـصدي لـلـتـدخالت االجـنـبيـة  يـنـحـصر
حتـديـدا في االســراع بـتـلـبــيـة مـطـالـب اجلـمـاهـيــر ومـحـاسـبــة حـيـتـان
الـفـاســدين بـكـل الـوانـهم واســمـائــهم وعـودة االمــوال الى الـدولـة  إن
الـذين لم يــقـتـنـعــواحـتى االن بـحق الــشـعب في الـتــغـيـيـر  يــتـحـمـلـون
حصرياً كل الضحايـا واخلسائر التي حلقت بـالشعب وبالبالد  وهنا
تبرز حتديدا مسؤولية القضاء في اتـخاذ االجراءات احلسابية الكفيلة
طالب الشعب والذين تسببوا تسبب بتعطيل االستجابة  ضد هؤالء ا

سا . ئات الشهداء واجلرحى ا
ـنطقة برمتها  إنه العراق  وطن الثوار والتغـيير  إنه العراق محور ا
كن بأي حال من االحوال أن يكون تـابعا ألحد  إنه العراق صانع ال
االحداث  واالحداث الـكبرى الـتي يشـهدها االن هي تـراكميـة لتاريخ

عريق صنع احلياة لالنسانية بالكلمة والقوان واحلضور .
شتركة في السلطة أن حتفظ ماتبقى فإذا ارادت الكيانات السياسية ا
لــهـا عــلــيــهــا أن تــسـتــجــيب لــصــوت الــشـعـب  نـريــد وطن خــال من
ـواطــنـة ويـحـقق مـطـالب الـنـاس  الـتي احملـاصـصـة وطن يـبـني دولـة ا
تصـدح في السـاحات والـشوارع نـريد وطن  وهـيهـات منـا الذله وهي

صرخـة احلـسـ (ع) في ساحـة الـوغى الـتي كـنست كل
تـجـبرين وظـلت عـبر مـئـات السـنـ صوت ـ ا الضـا
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ــرة الــســطــة الــعــبــاســيــة. وهي ا
األولى في الـــعـــالـم االسالمي يـــتم
فتح مدرسة للمذاهب األربعة.  ولم
يــكن في الــعــراق أتـبــاع لــلــمـذهب
ـالـكـي وال احلنـبـلـي بشـكـل عام . ا
ذلك جرى استقـدام أساتذة في فقه
. وتـقــاطــر مــئـات ــذهــبــ هــذين ا
الطالب من مـدن العـراق واألندلس
ومــــصــــر والــــشــــام وأصــــفــــهــــان
وخـراسـان.  وكـان يـجـري اخـتـيـار
األســــاتـــذة بـــدقـــة مـن بـــ كـــبـــار
ــشــايخ والــعـــلــمــاء من الــعــراق ا
ــعـــروفــ والــشـــام ومـــصــر مـن ا

بـعلـمهم والـبحث الـعمـيق للـعلوم.
أما الطالب فكـان يجري اختيارهم
من بـــ الــــنـــابــــهـــ واألذكــــيـــاء
لــلـمــحــافــظـة عــلى مــســتــوى عـال
للمدرسة. وكات األساتذة والطالب
ي  وال مـتـفـرغـون لــلـعـمل األكـاد
ـــعــيـــشــة عن تــشــغـــلــهـم أعــبــاء ا

مـواصـلـة الـبحـث والتـفـكـير. إذ 
تـخـصـيص رواتب شـهـريـة إضـافة
إلى الــطــعــام والــشــراب واالقــامــة
ـــدرســـة. والـــســـكـن اجملـــاني في ا
ـدرسة تـوفر لـهم ما وكانت إدارة ا
يـــحــتــاجــونـه من الــورق واحلــبــر
واألقـالم والــــــــســــــــراج والـــــــــزيت
واحلــصـر والــفــراش إضــافـة إلى
. اء الساخن شتاء والبارد صيفاً ا
 وكـانت الـعـلـوم االسالمـيـة أساس
الـدراسـات فيـهـا مـثل علـوم الـقرآن
الـــكــر وعــلــوم احلـــديث والــفــقه
والـــنــــحـــو والــــصـــرف . ووجـــدت

العـلوم الصرفـة كالطب والـصيدلة
والـريـاضـيـات والـهـنـدسـة والـفـلك
والـــفــيـــزيــاء والــصـــحــة الـــعــامــة
طـــــريـــــقــــهـــــا  ووجــــد أســـــاتــــذة
مختصون بهذه العلوم. ويذكر أنه
درسة  تخصيص مـبنى داخل ا
لــدراسـة الـطب. وأشــهـر من تـولى
تدريس الطب هو شمس الدين بن
الــصـبــاغ ومــجـد الــدين أبــو عـلي
احلــكـيـم في الـقــرن الــرابع عــشـر
وعالء الــــدين األربـــكـي الـــكــــتـــبي
والـبـرزبي وابن الـكتـبي الـشـافعي

في القرن اخلامس عشر. 
ـدرسـة ظل الـتــدريس قـائـمــاً في ا
ـسـتـنـصـريـة قـرابـة أربـعـة قرون ا
بـشكـل متـواصل  مـنـذ افـتـتـاحـها
عام 1233م حـتى سـنـة  1638م .
وقـــد تــخـــلــلــتـــهــا فــتـــرات تــوقف
الدراسـة خاصـة في الفـترة األولى
ـغولي الـذي حـدث عام لالحـتالل ا
 1258م حـيث استـؤنفت الـدراسة
ـدرسة فـي الـعـام نفـسـه. وبـقيـت ا
مـفتـوحة والـدراسة مـنتـظمـة فيـها
ــدة قـــرن ونـــصف بـــعــد ســـقــوط
بـغـداد.  وتـوقــفت الـدراسـة أيـضـاً
بـســبب مــا قـام به تــيـمــورلـنك من
نخريـب لبغداد مـرت األولى عام
1392م واألخرى عام 1400م . إذ
قـام بـالـقـضـاء عـلى مـدارس بـغداد
ونـكل بـعـلــمـائـهـا وأخـذ مـعه إلى
سـمـرقــنـد عـدداً كــبـيـراً من األدبـاء
. وغادر ـعـمـاريـ ـعـنـدسـ وا وا
بــغـداد عــلــمـاء آخــرون إلى مــصـر
والـــشــام وغـــيـــرهــا مـن الــبـــلــدان
االسـالمـيــة الـتي وفــرت لـهم األمن
ــسـتــنـصــريـة والــسالم. وبـقــيت ا
تفـتقـد مكـتبـتـها الـكبـيرة وتـوقفت
دة قرن من الزمن الدراسة فيها 
حتى إعادة افتتاحها عام  1589م
. ولم يــــــدم ذلـك طــــــويالً  حــــــيث
أغــلـقـت أبـوابــهــا مـرة أخــرى عـام
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ـدرسة احلـديثة إن تأسـيس هذه ا
 واالنـفـاق عـلـيهـا وعـلـى مخـتـلف
شــؤونــهـا ومــرافــقـهــا من مــؤونـة
وحــطب وطــعــام وشــراب وأدويــة
وورق وأحبار  إضافة إلى رواتب
الـعـامـلـ في أقـسـام بـحـاجـة إلى
نـفـقـات كـبـيـرة يـسـتـلـزم تـوفـيـرها
بشكل دائم.  وكـانت فكرة األوقاف
اإلسـالمــــيــــة فـــــريــــدة فـي تــــاريخ
احلـضــارة االسالمـيـة حـيث كـانت
تــوفــر مــورداً مــالــيــاً لــلــمــشــاريع
ـسـاجـد ودور األيـتام اخلـيـريـة كـا
ــسـتـشــفـيــات ومـراكــز حتـفـيظ وا
الـــقــرآن ومـــدارس تــعـــلــيم األوالد

الــقــراءة والــكـتــابــة وغــيــرهـا من
رعــايــة مــشــاريع مــحـددة. وكــانت
ا ميـزة األوقاف أنـها مسـتمـرة طا
الـوقف قـائـمـاً وال تـتـغـيـر بـتـغـيـر
ــلك أو احلــكــومــة أو األمــيـر ألن ا
األوقاف كـانت دائرة مـستـقلة ذات
إدارة مـالـيـة ذاتـيـة  أي ال تـعـتـمد
عــلى خـزيــنــة الـدولــة. وقـد بــقـيت
ـــشـــاريع اخلـــيـــريــة كـــثـــيـــر من ا
مـســتـمــرة لـقـرون طــويـلـة دون أن
تــتــأثـر بــاألحـوال الــســيـاســيـة أو
ـؤامـرات العـسكـرية االنـقالبات وا
وغــــيـــرهــــا.  وكــــان لـــلــــمــــدرســـة
ـسـتنـصـرية أوقـاف خـاصة بـها ا
درسة. إذ وقف يعود ريعها على ا
عـلـيــهـا الـدور واخلــانـات والـقـرى
واألراضـي. وكـــــــــانـت مـــــــــبـــــــــالغ
إيـجـاراتـهـا أو ريـعـهـا من األثـمـار
ـدرســة مـبـاشـرة. قـال يـعـود إلى ا
الـذهـبي: إن قـيـمة مـا وقف عـلـيـها
يــــســــاوي ألف أألف ديــــنــــار  أي
. مـلـيون ديـنـار مـن الذهـب سـنـوياً
وهـــو مــبـــلغ كـــبـــيــر جـــداً في ذلك
الـــــــعــــــصــــــر. وذكــــــر أن أوقــــــاف
سـتنصـرية في العـام بلغت نـيفاً ا
وسـبـعـ ألف مــثـقـال من الـذهب.
ـــزارع والـــبــســـاتـــ تــدر وكــان ا
علـيـهـا مـبالغ طـائـلـة حـتى قيل أن
ثـمن الـتـ من غالت ريعـهـا يـكفي

درسة وأهلها.  ا
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من تــقـالــيــد الــعــمــارة االسالمــيـة
وجــود كـتـابــة بـالـلــغـة الـعــربـيـة 
وعــادة مل تـكـون آيـات من الـقـرآن
الكـر أو تـمـجـيد بـالـسـلـطان أو
ــلك الــذي بــنــيت فـي عــهـده  أو ا

أبيات شعر أو حكمة أو غيرها. 
ـســتــنـصــريـة ـدرســة ا وتـمــتــاز ا
ـجمـوعة من الكـتابات بـتزييـنها 

وهي: 
 WÝ—b*« qšb  WÐU²  ≠±

ـدرسة وهـذه الـكتـابـة تعـلـو باب ا
من جـــهـــة الــســـوق  وقـــد تـــلــفت
بـعض كــلـمـاتـهـا (وضــعـنـاهـا بـ
). تتـألف من تـسعـة أسـطر قـوسـ

كالتالي: 
1- بسم الـله الرحمن الـرحيم . قد
أنـشـأ هـذا احملل رغـبـة في أن الـله

ال يضيع 
2- أجـر من أحـسن عـمـالً  وطـلـباً

للفوز بجنات الفردوس
3- الــتـي أعــــــــ) ــــــــدهــا لـــلــذين
آمـنو ( ا  وعـمـلوا الـصـاحلا  )  ت

نزالً . 
4- وأمر أن جتعل مدرسة للفقهاء

ذاهب األربعة  على ا
سـلم 5- سيـدنا ومـوالنا امـام ا

 وخــلــيــفــة رب الــــــــ ( ـــــعــــــ  )
ـــــــا 

ستنصر نصور ا �6 أبو جعفر ا
ؤمن  بالله أمير ا

7- شـيـد الـله تـعـالى نـعـالم الـدين
بخلود سلطا (نــــــ ) ـــــه  وأحيا 
8- قــلــوب أهل الــعــلم بــتـضــاعف

نعمه واحسانه وذلك في 
9- سنـة ثلـث وسـتمـاية  وصلى
الـله عــلى ســيـدنــا مــحـمــد الــنـبي

وآله.
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وهي موجودة على واجهة اجلدار
الـغربي الـذي يطل عـلى نهـر دجلة

وهي كالتالي: 
مـاشــاء الــله . بـسم الــله الــرحـمن
الـرحيم . ولـتـكن منـكم أمة يـدعون
ــعـروف إلى اخلــيــر ويــأمــرون بــا
ــنــكــر وأولــئك هم ويــنــهــون عن ا
فـلحـون. هذا ما أمـر بعمـله أمير ا
ـ  ـؤمــنـ وخـلـيــفـة رب الـعـا ا
الذي طبق الـبالد احسانه وعدله 
وغـمــر الـعـبــاد بـره وفــضـله  أبـو
سـتنصـر بالله  نـصور ا جعـفر ا
قـرن الـله تـعـالى أوامـره الـشـريـفة
بـــالـــنـــجـح والـــيـــســـر  وجـــنــوده
بـالـتأيـيـد والـنصـر  وجـعل أليامه
اخملـلـدة جــداً ال يـكــبـو جـواده  و
ـمــجـدة ســعـدا ال يــخـبـو وآلرائه ا
زنــاده  في عـز تــخـضع له األقـدار
فيـطيـعه عواصيـها  ومـلك تخشع
ـلـوك فـيـملك نـواصـيـها وذلك له ا
في سنـة ثالث وسـتمـائة وصلى
الـــله عـــلى ســيـــدنـــا مــحـــمــد وآله
الطـيبـ الطـاهرين وعـترته وسلم

تسليماً . 
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وهـي إزارة من الـكــتـابــة في أعـلى
واجـهـة اجلـدار اجملـانب لـلـسوق 
وقـــريـــبــــة عـــلـى الـــســــطح . وقـــد
تــضـررت كـثـيـراً . وهي عـبـارة عن
تـرتـيب قـطع كـثـيـرة من الـطـابـوق
عـلى شـكل كـتـابـة كـبـيـرة األبـعـاد.
سافات الـباقية ب خطوط وأما ا
الكـتـابـة  فـقـد حشـيت بـالـطـابوق
واجلص  وســــتــــرت بــــصـــفــــائح
آجـــريـــة نـــقش عـــلـــيـــهـــا زخــارف

هندسية. 
أما ما بقي منها فكالتالي: 

( ... الـله من عـباد (ه) ... بـانـشائه
طــلـــبــا لــلــثــــــــــ ( ــــــواب ) الــذي
ثـله الـعـامـلـون وحتـريـضاً يـعمـل 
علـى فضـــــ ... ـــــعالى هل (يــــــ )
ـــنـــصـــور ســـتـــوي الـــذين ...... (ا
ـستـنـصــــــــ ) ـــــسـر بـالله أمـير ا
ـــؤمــنـــ  أدام الـــله اعـــتـــصــام ا

.( ت االسالم بحبله ا

اضي ستنصرية في ثالثينات وثمانينات القرن ا درسة ا بوابة ا

ـصـادف 2019 /12 /12حـادثـة صـادمـة جـرت في يـوم اخلــمـيس ا
هزت البالد ومواقع التواصل االجتماعي لسـبب اولهما انها حصلت
ـة قـتل اليــرضى بـهـا الـدين امـام  انـظـارالــنـاس وثـانـيــهـمـا تـعــد جـر
والضمير االنـساني ولذلك القت هذه احلادثـة ضجة كبيـرة واستنكار
نـظرحـيث ان الشـاب قتل بـوحشـية شديـد من طريـقة الـقتل وبـشاعـة ا
وهو حسب ماعلمت اسمه هيثم اسماعيل يبلغ من العمر17عاما اقدم

مجموعة على قتله وتعليقه بعمود كهربائي في ساحة الوثبة.
ة بـدأت سلـسلة الـروايات واالتهـامات وبعض وبعد مـشهد هـذه اجلر
احلقيقة ألن كل مايقـال الينا نصدقه.. وبـغض النظرعن احلادثة التي
ـة وحتت اي سبب كـانت فـأن اي انسـان حقـيقي يـحمل سبـقت اجلر
بداخله قلبا رحـيما يرفض ماحدث لـهذا الشاب من عملـية قتل وتمثيل
ـيــا ومـحـلــيـا عـلى امـام شـهــود عـيــان وهـو مـوقف سـيء يـحـسب عــا
ـتـظـاهـرين وكـأن من فـعل هـذه الـفـعـلـة يـريـد ان يـصـيب الـتـظـاهرات ا

بإنتكاسة يذبح قضية التظاهرات في ذبح هذا الشاب.
الن ماجـرى ال يسـر حبـيـا وال عدو وبـلغت الـصـدمة ذروتـها بـعد نـشر
علقة مقاطع فيديو تظهرعملية القتل وكذلك التقاط الصور مع اجلثة ا
ـتـظــاهـرين الـسـلــمـيـ فـقـد خــرجـوا بـتـظــاهـرة حتـمل شـعـارات امـا ا
ــة وايـضـا عـلى ــة ردا عـلى مـنــفـذ اجلـر االسـتـنــكـار من هـذه اجلـر
االتهـامات الـتي طـالتـهم النـها التـمثـلـهم والتمـثل اي مـنتـفض لديه ذرة

انسانية.
إن مثل هذه احلادثة هي ليست صدمة فقط بل هجمة على االنتفاضة
ـتـظاهـرين فـأنهـا موقف السـلـميـة ألنهـا وان لم تـكن صادرة مـن قبل ا
سيء يـحــسب عــلـيــهم ومــصـدر تــشـويـش واصـبع يــشـيــر الى الــقـلق
واخلطـر نعم هـو اخلطـر الذي يـحيط بـالتـظاهـرات والوضع الـعام ألن
التظاهرات االن تواجه مشكلة وبدأت تالقي انتقادات وهذه االنتقادات

كان لها قصد منذ البداية والهدف منه قصفها وهدمها.
إن اخلطورة تتمثل في امورابرزها:

1- عـدم جتمـهـر الـنـاس في سـاحـة التـحـريـرفـقط الغـيـر لـذا البد من
جتمع مـوحد في الـساحـة الن ذلك سيـخلق وحـدة شعـبيـة وحمـاية من

اي عملية سرية.
راقبة من هم يدخـلون ويخرجون 2- اهتمام التـنسيقيـة بشكل كبيـر 
ألن السـاحـة شهـدت هجـومـات وعمـليـات شـغب التنـتـمي للـمـتظـاهرين
ـتـظـاهريـن عن طـريق نـشر وقـدتـكون هـذه الـعـمـلـيـات هـدفـهـا ضـرب ا

اشخاص ب صفوفهم.
3- نـشـر الــوعي الـكــافي والـتــعـريف بــهـدف الـتــظـاهـرات ألن تــمـديـد
وقف التـظاهـرات الى غـير نـهـاية يـفقـد احلـماس ويـزيـد من خطـورة ا

فكلما شهدت الساحة حادثا جديدا كلما القت انتقادا وضعفا.
4- جعـل زمام امـور الـتـظـاهرات بـيـد امـيـنة وواعـيـة ومـثـقـفة من اجل

كان. احملافظة على السالمة واالمن داخل ا
5- ترشيح شخصـيات وطنيـة فذة قادرة على احلكم

وانهاء االعتصام.
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بغداد

ســبـق أن ســقـط بــعـــضـــهــا عـــلى
األرض وأحــدث إصـابــات حـسب
ــذنــبــات الــدولـيــة الــتي دوريــة ا
تــرصـد نـشــاط الـنـيــازك.فـفي عـام
دينـة خيتافي اإلسـبانية 1994 
سـقط نيـزك عـلى الزجـاج األمامي
لــســيـارة بـي أم دبـلــيــو وحلـسن
حظ الـسـائق فــإنه أصـيب بـكـسـر
في أصــبـعه فـقط.وفي عـام 1992
دينة سقطت نيازك علـى منطقة 
أمـبـالي في أوغـنـدا فـأصـيب طفل
بــــــجــــــسم فــــــضـــــائـي وزنه 6?3
وز غرامات. ويـعتقـد أن أشجار ا
خـفــفت من حــدة سـقــوط اجلـسم
لذلك جنـا الطـفل من احلادث.وفي
عام  1954في أالبـامـا بـالـواليـات
ـتـحدة سـقط نـيـزك بـحـجم حـبة ا
الــعـــنب واخــتــرق ســـقف الــبــيت
لـيـصيب سـيـدة تدعـى آن هوجـيز
ويــســبـب لــهــا كــدمــات.وشــهــدت
روسـيــا سـقـوط نـيــازك مـرتـ مـا
تسـبب في أضرار بـالغـة.ففي عام
 2013انــــفــــجــــرت كــــرة نــــاريــــة
وسقطت منها نيازك. وأصيب في
احلـادث  1500شــخص أغــلـبــهم
بسـبب تهـشم الزجاج.وفي 1908
في سيـبيريـا انفجـرت صخرة في
اجلو فدمـرت ألفي كيلـومتر مربع

. من الغابات وقتلت شخص

لــضــربـات من  100إلى  300طن
من الـغبـار واألجسـام الفـضائـية
بـحـجم حـبة الـرمل حـسب وكـالة
الفـضـاء األمـريكـيـة.ومـرة كل عام
تصـطـدم بـالـغالف اجلـوي نـيازك
بـحجم سيـارة فتـشكل كـرة نارية
ولكـنهـا حتتـرق قبل أن تصل إلى
ســـطـح األرض.وكل ألـــفـي ســـنـــة
تصطدم أجسـام فضائية باألرض
بـحـجم مــلـعب كـرة قـدم فـتـحـدث
ـنــطـقــة الـتي أضـرارا كــبــيـرة بــا

تسقط فيها.
{ ماهي زخات الشهب?

- وحتـدث زخـات الشـهـب عـنـدما
تتـزايـد أعـدادهـا بشـكل كـبـير في
وقـت قــصـــيــر وهـــو مــا يـــحــدث
بـانـتـظـام عـنـدمـا تـمـر األرض في
مـسـار حلـطـام في الـفـضـاء.وتـعد
شــهب اجلــوزاء الــتي حتــدث في
مـنـتصف ديـسـمبـر/ كـانون األول
أشـــهــر الـــشــهـب وأقــواهـــا عــلى
اإلطالق ولـــذلك تــــســـمى مـــلـــكـــة

الشهب.
{ ماهي احتماالت اإلصابة بنيزك?
- يـــتـــراوح حـــجم الـــنـــيـــازك من
جــزيـئــة غــبــار إلى حــجم حــجـر
وحـسب وكالـة ناسـا فإنـها تـكون
ـا يــجـعــلـهــا حتـتـرق صــغـيــرة 
تـمـامـا فـي الـغالف اجلـوي.ولـكن

ضوئـيـة تركـتـها أجـزاء كـويكـبـية
تـبخـرت بـعـد ارتـطامـهـا بـالغالف
اجلــــــوي لـألرض.أمــــــا األجــــــزاء
نـــفــســـهـــا فـــهي الـــنــيـــازك وهي
أجــسـام مـن اجلـلــيـد أو الــصـخـر
تـســبح في الـفــضـاء وتــسـحــبـهـا
جاذبية األرض عندما تمر قربها.
{ كم مرة تصطدم النيازك باألرض?
- تــــتـــــعـــــرض األرض يــــومـــــيــــا

الـسـاعــة حـسب ظـروف اإلضـاءة
لــديك.وإذا كـانت الــسـمـاء مــلـبـدة
بـالــغـيـوم يـوم الــسـبت في بـلـدك
ـكــنك مـشـاهــدة شـهب اجلـوزاء
في الــسـاعــة الــعــاشـرة من لــيــلـة

اجلمعة وفجر األحد.
يشرح لنا خبير الشهب في وكالة
ـدون بيل الـفضـاء األمـريـكـيـة وا
كـــوك أن الــــشـــهب هـي خـــطـــوط

وبـــاديـــة لــلـــعـــيــان.وإذا أردت أن
تراها عليك أن جتد مكانا مظلما
ــدن. تــمـدد بــعــيـدا عـن أضــواء ا
عــلى ظـهـرك. وعــود عـيــنـيك عـلى
40 ـــــــــــــــدة  30أو  الـــــــــــــــظــالم 
دقــيــقــة.ويــحـجـب الــبـدر فـي عـام
 2019ضــــــــوء أغــــــــلـب شـــــــــهب
ـــــــكــــــــنك اجلــــــــوزاء ومـع ذلـك 
مـــشـــاهــدة نـــحــو  20مــنـــهــا في
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لن حتـــتــاج إلى مـــنـــظــار وال إلى
نـظــارات لـتـسـتــمع بـرؤيـة زخـات
الـشـهب وهـذا األسـبـوع سـنـكون
ـلك الشهب على مـوعد مع عرض 
ــكن رؤيـته من أي كـلــهــا الـذي 
مــكـان في الــعـالـم.وتـظــهـر زخـات
شـــهب اجلـــوزاء مـــرة واحــدة في
الـعــام في مــنـتــصف ديــسـمــبـر/
كــانـــون األول عــنــدمـــا تــصــادف
األرض وهي تدور على محورها
حــطــام نـــيــزك مــنــفـــجــر يــســمى
فــاثــون.في لــيـلــة حــالــكــة الـظالم
ـكنك رؤيـة أكثر وسـماء صافـية 
من  120مـن الـــــــشــــــــهب الــــــــتي
تـتـسـاقط بـسرعـة بـطـيـئة نـسـبـيا
تصل إلى  130ألف كـيلـومـتر في
الـسـاعة وهـو مـا يـجـعل رؤيـتـها

أفضل.
{ ولـكن ما هي زخات الشهب? وكيف

يُمكن رؤيتها?
- تــتــوقع اجلـمــعــيــة األمـريــكــيـة
لـلشـهب أن تُـرى بشـكل أفضل في
الـسـاعـة الـثـانــيـة بـتـوقـيت بـلـدك
احمللي من صباح يوم السبت 14
ديـــســمــبــر/ كــانــون األول في أي
مـنــطـقـة زمـنــيـة في الـعـالم وذلك
عندما تكون النقطة التي يبدو أن
كل الـشــهب تـأتي مـنــهـا واضـحـة
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ــال بـلغ  300ديــنـاراً . نــقـصــاً بــا
وصـل األمــر إلى اخلــلـــيــفــة فــأمــر
بـالـزام الـفقـهـاء واحلاشـيـة تراب 
فـفعـلوا ذلك ثالثـة أيام ولم يـجدوا
شـيـئــاً. ورمي الـتـراب هـي طـريـقـة
ـــــســــروق فـي الــــتــــراب لـــــوضع ا
وإلــقــائه في كــومــة الــتــراب كي ال
ال يعرف الـسارق ولكن يسـتعاد ا
ـسـروق. بـعـد ذلك أمـر بـتـقـسـيط ا
ــبــلـغ عــلى الــبــواب والــفــراشـ ا
ـكتـبـة  عـلى شـكل الـعـامـل فـي ا
أقـساط حـسب راتب كل مـنهم إلى

سروق.  ال ا أن  اكمال ا
ولــعل هــنـــاك ســؤال يـــتــبــادر إلى
اذا توجد أموال الذهن مضمونه: 
ـكــتـبـة ــكـتــبـة? والــواقع أن ا في ا
كــانت تــشـتــرط رهـونــاً تــؤخـذ من
الــذي يــســتــعــيــر الــكــتــاب خــارج
ـكـتبـة إعادة ـكـتبـة كي تـضمن ا ا

عارة وال تفقد.  الكتب ا
ــكــتــبـة زاخــرة بــكــتــبــهـا بــقــيت ا
وروادهـــا حـــتى تـــوالـت عـــلـــيـــهــا
الــنـكـبــات الـتـي زعـزعت أركــانـهـا
غول وأكثرها شدة كـان استيالل ا
على بغداد عام  656هج/  1258م
ديـنة احلضارية  وتدميـر معالم ا
ــــدرســـة الــــعـــريــــقــــة ومــــنــــهــــا ا
ـسـتــنـصـريـة ومـكـتـبـتـهـا.  وكـان ا
نصير الدين الـطوسي قد قام بنقل
قـسم كـبـير من كـتـبهـا إلى مـراغة 
ـغـول عـلى بـغداد. عـنـد اسـتـيالء ا
وكــان الــطــوسي قــد بــنى مــرصـداً
ــراقــبــة الــنــجــوم فــلــكــيــا وقــبـــة 
واألجـرام الـسـماويـة فـنـقل الـكتب
ـــنـــهـــوبـــة من بـــغـــداد والـــشـــام ا
ـرصد حيث حافظ واجلزيرة إلى ا
عـليـهـا من التـلف والـضيـاع. وقيل
أنهـا بـلـغت أربـعمـائـة ألف مـجـلد.
ـغـول أمـا بــقـيـة الـكـتب فــقـد قـام ا
بحرقهـا أو تمزيقهـا أو إلقائها في
نـهـر دجلـة  عـدا بضـعـة كتب جنت

من تلك الكارثة الفظيعة. 
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ــســتـنــصــريــة الـطالب اجــتــذبت ا
واألســــاتـــذة مـن أنـــحــــاء الــــعـــالم
االسالمي  ويعـود ذلك إلى عوامل
مــنـهـا تــنـوع الـدراســات الـفـقــهـيـة
في ح ـذاهب األربـعـة  لـشـمول ا
ــذهـب احلــنــفي هــو مــذهب كــان ا
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كـتبـات أمراً شـائعاً   كان وجـود ا
في احلضـارة العـربيـة واالسالمية
. وكـان في بغـداد عدة مـكتـبات في
قـصـور األمـراء  وبـيـوت الـعـلـمـاء
ـــؤرخـــ واألدبــاء . واألطـــبـــاء وا
وكـــان فـي بـــغـــداد مــكـــتـــبـــة بـــيت
احلـكمـة الـتي تأسـست عام  830م
ـأمـون . وكانت من قـبل اخلـلـيفـة ا
ؤلـفة أو تـضم آلف الكـتب سـواء ا
ـترجـمة إلـى العـربيـة من اللـغات ا
اليـونـانيـة والـبيـزنـطيـة والـهنـدية

والفارسية. 
ـا أريـد إنـشــاء جـامـعـة عـريـقـة  و
كـان البـد من وجود مـكـتبـة خـاصة
بـهـا يـراجعـهـا األسـاتـذة والـطالب
والـباحـثـ والكـتـاب واألدباء وكل
طـالب عـلم. و تـخــصـيص مـكـان
لـلــمـكـتـبـة الـتـي نـقـلت إلـيـهـا آالف
ــؤلـفــات الــنـفــيــسـة من الـكــتب وا
مخـتـلف الـعلـوم الـديـنيـة واألدبـية
والــطـبـيـة والــفـلـكـيــة وغـيـرهـا من
الـفـنـون. وذكـر ابن عـنـبـة الـعـلـوي
ـتـوفي عـام  828هج/  1424م) (ا
سـتـنـصـر أودع فيـهـا ثـمـان أن ا

ألف مجلد. 
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كـتبة فـكانت تتألف من أما إدارة ا
وظف وهم :  مجموعة من ا

ــشــرف الــعــام 1- اخلــازن وهـــو ا
كتبة وكل شؤونها.  على إدارة ا
ــشــرف الـــذي يــتــولى حــفظ 2-  ا

الكتب وشراءها واستنساخها. 
ــنـــاول الـــذي يــقـــوم بـــجــلب 3- ا
ــوضــوعـة الــكــتــاب من الـرفــوف ا
عـلـيـهــا إلى طـال الـكـتـاب ويـعـيـده
إلى مـــــكــــانـه بــــعـــــد الـــــفــــراغ من

مطالعته. 
ـوظـفون يـسـتلـمـون أجوراً وكـان ا
شهريـة  وطعاماً يـومياً من اخلبز

واللحم  كل حسب مرتبته. 
صـادر أن اخللـيفة وتـنقل بـعض ا
ـسـتـعـصم قـام بـزيـارة لـلـمـدرسة ا
ـكـتـبة  ـسـتـنـصـريـة  وشـاهـد ا ا
ورأى عــدم تــرتـيب كــتــبـهــا فــأمـر
ـوظفـ يـومـ ثـم أفرج بـحـبـس ا
ـــكــتـــبــة عــنـــهم. وورد أن خـــازن ا
شاهد ختم اخلزانة متغيراً والقفل
بـحـاله فقـام بجـرد مـا فيـها فـوجد

اضي ستنصرية في ثالثينات القرن ا باحة للمدرسة ا


