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تحقيق

فإن إعارة الكتاب عار ...فمحبوبي في ذي الدنيا كتاب وهل يا ترى
«أيا مستعير الكتاب دعني ّ
محبوب يعار» .بيت شعري يلخص بعضًا من حكاية آية الله املرعشي النجفي مع املخطوطات
والكتب ،إذ أمضى حياته يجمع النوادر منها حتى أبى أن يفارقها فكانت وصيته أن يدفن بجوار
مكتبته املصنفة أولى بني مكتبات املخطوطات في إيران وثالثة في العالم اإلسالمي

مكتبة املرعشي النجفي:
صرح علمي إلحياء التراث
قم ــ جمانة فرحات

عالم من قم
إل ��ى ج��ان��ب مكتبته ال ��رائ ��دة ،ك ��ان ال�س�ي��د امل��رع�ش��ي ال�ن�ج�ف��ي م��ن ك �ب��ار علماء
مدينة ق��م .وتتلمذ على يديه ع��دد م��ن الطلبة ،بينهم محمد حسني بهشتي
وم�ح�م��ود ال�ط��ال�ق��ان��ي ،ال ��ذي ش�غ��ل منصب أول إم ��ام جمعة ف��ي ط �ه��ران بعد
ال�ث��ورة اإلسالمية ،وشهاب الدين اش��راق��ي صهر اإلم��ام الخميني ،ومرتضى
الحائري نجل مؤسس الحوزة العلمية في قم .وتميز النجفي بغزارة مؤلفاته،
فترك وراءه أكثر من  150إرث��ًا توزعت في ميادين العلوم املتنوعة من الفقه
واألص��ول والعلوم القرآنية إلى الفلسفة والتاريخ واملنطق .ولم يكن تفضيل
السيد املرعشي النجفي أن يدفن عند مدخل مكتبته عوضًا عن حرم السيدة
املعصومة ،حيث امضى عشرات السنني من عمره خادمًا داخل مقامها وإمامًا
للجماعة فيه ،سوى خير دليل على تعلقه بمكتبته.

ال يمكن أن تكتمل الزيارة إلى قم من دون
املرور بمكتبة آيه الله املرعشي النجفي.
م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ات األول� � ��ى ل ��دخ ��ول مبنى
تتملك ال��زائ��ر رهبة ل��ن يكتشف
املكتبة
اّ
أس �ب��اب �ه��ا إل م� ��ع م� � ��رور ال� ��وق� ��ت .عند
املدخل يستقبله مرقد املؤسس النجفي
بعدما كتب في وصيته «ادفنوني عند
مدخل املكتبة كي تطأني أق��دام باحثي
العلوم اإلسالمية ومحققيها كل يوم».
لحظات يمضيها الزائر مسترقًا النظر
إلى التعلق البادي على أوجه اإليرانيني
بصاحب امل��رق��د ،قبل أن ينطلق صوت
امل��رش��د ،م �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة في
املكتبة ،محمد حسني ،داعيًا إل��ى البدء
برحلة اكتشاف املكتبة لتبيان حجم ما
تكتنزه خزانتها الرئيسية ،وإدراك أهمية
إرث النجفي الذي قضى قرابة السبعني
ع��ام��ًا م ��ن ح �ي��ات��ه ي�ج�م��ع ن � ��وادر الكتب
وامل�خ�ط��وط��ات .وألج��ل ه��ذا ال�ه��دف ،كان
الحرمان م��ن الطعام أو السجن مرحبًا
به في عيون «حافظ التراث الكبير» ،كما
كان يحلو للعلماء مناداته.
ف��امل �ك �ت �ب��ة امل �ص �ن �ف��ة ع �ل��ى أن �ه ��ا الثالثة
ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م اإلس �ل��ام � ��ي ب� �ع ��د مكتبتي
السليمانية في تركيا ودار الكتاب في

يستمعون إلى شرح عن إحدى املخطوطات (خليل ضاهر)
مصر ،تبلغ مساحتها  4آالف متر مربع،
وي �ض ��م م �ب �ن��اه��ا ال��رئ �ي �س��ي  7طبقات،
ي ��زوره ��ا م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  4آالف عضو
يوميًا.
ّ
ومرت عملية تجميع محتويات املكتبة
بمراحل ع��دة ،انطلقت أواله��ا ف��ي أثناء
مواصلة السيد النجفي دراسته للعلوم
الدينية في ال�ع��راق .وبعدما التفت إلى
قيمة التراث اإلس�لام��ي ،ش��رع في إعداد
ف�ه��رس��ت ل�ل�ك�ت��ب ال�ق� ّ�ي�م��ة واملخطوطات
النادرة في جميع مكتبات النجف ،ممنيًا
النفس بإمكانية اقتنائها تدريجيًا.
ول ��م ي�ق��ف اف �ت �ق��اره ل�ل�ن�ق��ود أو منافسة
االس �ت �ع �م��ار ال �ب��ري �ط��ان��ي ع��ائ �ق��ًا أمامه.
ف �ك��ان ال��زه��د ف��ي ال �ح �ي��اة أق �ص��ر السبل

تقرير

اقتراح إسرائيلي بتدمير النووي اإليراني بصواريخ بعيدة املدى
رأت دراس��ة جديدة ملعهد األم��ن القومي
اإلس��رائ �ي �ل ��ي ف ��ي ت ��ل أب� �ي ��ب ،ونشرتها
ّوكالة «سما» الفلسطينية لألنباء أمس،
النووي اإليراني وصل الى
أن البرنامج
ّ
نقطة ال�لاع��ودة ،وأن العقوبات الدولية
املفروضة على إي��ران لن تثني حكامها
وت��دف �ع �ه��م إل ��ى ال �ت �ن��ازل ع ��ن البرنامج
النووي.
ّ
ولفتت الدراسة إلى أن البرنامج النووي
اإليراني ،هو ّ
ربما القضية الوحيدة التي
ُ
اإلي��ران �ي��ون ،بما ف��ي ذلك
يجمع عليها ّ
ّ
امل�ع��ارض��ة ،إذ إن الشعب اإلي��ران��ي يعد
هذا املشروع مصدرًا للفخر واالعتزاز.
وق��ال معد ال��دراس��ة ،أف��راي�ي��م أسكوالي،
ال ��ذي ع�م��ل ع�ل��ى م ��دار أرب �ع�ين ع��ام��ًا في
ل �ج �ن��ة ال �ط��اق��ة ال� �ن ��ووي ��ة اإلسرائيلية،
وم��ن ثم شغل مناصب رفيعة املستوى
اللجنة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة في
ف��ي
ّ
ج �ن �ي��ف ،إن ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة ف �ق��ط هي
قادرة على وقف البرنامج
التي ستكون ّ
اإلي ��ران ��ي ،م��ع أن� ��ه اس�ت�ب�ع��د ف �ك��رة قيام
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ه��ذه العملية ،وفي
امل�ق��اب��ل ش�ك��ك ف��ي ق ��درة ال��دول��ة العبرية
وح ��ده ��ا ع �ل��ى ت��وج �ي��ه ض ��رب ��ة قاضية
للبرنامج النووي اإليراني.
ّ
وأش � � ��ار ال �ب ��اح ��ث اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي إل� ��ى أن
ّ
ّ
البرنامج النووي االيراني يتقدم تقدمًا

ْ
بطيئًا ،ول�ك��ن ه��ذا ال�ت�ق��دم م��ن ش��أن��ه أن
مغلوط لألمور ،مضيفًا
ي� ّ�ؤدي إلى فهم
ّ
إن الزعم األميركي بأن إيران بحاجة الى
سنة واح��دة فقط للوصول الى القنبلة،
ّ
ه��و «زع ��م ّال ي �م��ت إل ��ى ال��واق��ع بصلة».
وأوض� ��ح أن ��ه ك�م��ا ت�س�ي��ر األم� ��ور اليوم،
ّ
اإليرانية
ف��إن ال�ع�لاج الوحيد للمشكلة ّ
م��ن ج��ان��ب املجتمع ال��دول��ي يتمثل في
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي أق � ّ�ره ��ا ُ م�ج�ل��س األمن،
وه� � ��ذه ال� �ع� �ق ��وب ��ات ل� ��ن ت �خ �ض ��ع أركان
النظام الحاكم في طهران ،ولن تدفعهم
ا ّل��ى التنازل عن البرنامج ال�ن��ووي ،كما
أن فترة السنة التي حددها األميركيون
ه ��ي ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ج� � �دًا ،وباستطاعة
تجاوزها بسهولة.
إيران
ّ
وفي رأيه فإن البرنامج النووي يحظى
ب ��إج� �م ��اع ع � ��ام ف� ��ي إي � � � ��ران ،ول � ��ن تجرؤ
ّ
أي ح�ك��وم��ة ف��ي ّ ط �ه��ران ع�ل��ى التخلص
م �ن��ه ،إال إذا ت��أل �ف��ت ح �ك��وم��ة علمانية
دي �م��وق��راط �ي��ة ،وه ��ذا ال�س�ي�ن��اري��و بعيد
جدًا عن التحقيق.
ّ
وش��دد معد ال��دراس��ة على أن الخطوط
ال �ح �م��راء ف��ي ق�ض�ي��ة ّ ال� �ن ��ووي اإليراني
غير رادع��ة ب��امل��رة ،ألن املجتمع الدولي
ل��م ُي �ح��دد ل �ق��ادة ط �ه��ران م��ا ه��ي نتائج
اجتيازهم الخطوط الحمراء ،وبالتالي
ّ
ف ��إن إي ��ران ق��د ت�ل�ج��أ ال��ى تفجير نووي

اّ
ف��ي أراض �ي �ه��ا ،متوقعًا أل ي�ت�ع��دى الرد
ال��دول��ي على ه��ذا العمل ،ال��رد ال��ذي كان
عندما قامت باكستان والهند بالتجارب
النووية.
وانتقد بشدة إدارة الرئيس األميركي،
ب ��اراك اوب��ام��ا ،ال�ت��ي ل��م ت�ح��دد الخطوط
ّ
ال�ح�م��راء ،ول��م تعد خطة ملواجهة إيران
حال اجتيازها هذه الخطوط ،الفتًا
في ّ
باستيعاب
يؤمن
�ذي
�
ل
ا
«البديل
أن
ال��ى
ّ
إي��ران النووية ،هو البديل األس��وأ ،ألنه
سيؤثر سلبًا في دول الخليج ،وفي قوة
أميركا في املنطقة».
ّ
وتابع الباحث اإلسرائيلي إن «الطريق
الوحيد لإلجهاز على البرنامج النووي
اإلي ��ران ��ي ،ه��و ق �ي��ام ال ��والي ��ات املتحدة،
ب�ق�ص��ف امل �ف��اع�ل�ات ال �ن��ووي��ة اإليرانية
بصواريخ باليستية بعيدة املدى كي ال
تتورط في حرب جديدة ،مثل العراق أو
أفغانستان» ،مشيرًا إلى أن أميركا قادرة
على توجيه ه��ذه الضربة القاضية من
بعيد للبرنامج النووي اإليراني.
ّ
وف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ي��ؤك��د ال � ّب��اح��ث أنه
وف��ق امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ف ��إن اسرائيل
ال ت �م�ل��ك ال �ق ��وة ال �ك��اف �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ هجوم
ّ
عسكري ض��د املنشآت النووية االيرانية
وال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا ،وف��ي ح��ال ع��دم اتخاذ
ال �ض ��رب ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة خ� �ي ��ارًا م ��ن جانب

ّ
على عمله
اإلدارة األميركية ،فإن ً
ما تقدر ً ّ
هو أن تثبت إلي��ران ق��وال وفعال أن��ه ليس
من مصلحتها مواصلة تطوير البرنامج
النووي ،وهذا األمر منوط بحصار جوي
وبحري من جانب أميركا إليران.
لكن إذا ّ
عسكرية
وجهت أميركا ضربة
ّ
م��ن بعيد إل��ى إي ��ران ،ي��رى أس �ك��والي أن
للمعاناة بفعل
الدولة العبرية ستعود
ُ
الصواريخ اإليرانية التي ستطلق ،كما
ح��دث ع��ام  1991ع�ن��دم��ا أط�ل��ق الرئيس
العراقي السابق صدام حسني صواريخ
باتجاه الدولة العبرية ،ردًا على تعرض
ب� �ل ��اده ل �ح �م �ل��ة ع �س �ك ��ري ��ة م� ��ن أميركا
وحلفائها.
ّ
ستوج ّه اسرائيل
وت�س��اءل الباحث هل
ال �ض��رب��ة إل ��ى إي � ��ران ،ق��ائ�لا إن ق �ي��ام تل
أب �ي��ب ب �ه��ذه ال �ض��رب��ة ع �م �ل� ّ�ي��ًا ي �ج��ب أن
ي�خ�ل��ق ش �ع� ّ�ورًا ب��ال �ه��دوء ُ واالرت� �ي ��اح في
واشنطن ،ألنه عندها ست ّ
حمل إسرائيل
ّ
املسؤولية الكاملة ،كما أن إسرائيل هي
ّّ
ال �ت��ي س�ت�ت�ح�م��ل وح��ده��ا رد ال�ف�ع��ل من
العاملني العربي واإلس�لا ّم��ي ّ ،واالبتعاد
عنها أكثر فأكثر .ولفت الى أنه ّ بحسب
ال �ظ��روف ال��دول �ي��ة ال �س��ائ��دة ف ��إن عملية
ّ
عسكرية إسرائيلية ضد إيران هي أسوأ
خيار.
(األخبار)

أم��ام النجفي لجمع امل��ال ،بما يتضمنه
م��ن ح��رم��ان م��ن ال�ط�ع��ام وره ��ن املالبس
واألم �ت �ع��ة الشخصية وب�ي�ع�ه��ا والعمل
امل�ت��واص��ل ،إل��ى جانب ال�ص��وم والصالة
باإلنابة .وباتت عبارات مثل «اشتريت
هذا املخطوط بثالث سنوات قضاء صالة
عن والد صاحب املخطوط» و«اشتريت
ه � ��ذا امل� �خ� �ط ��وط ب �ق �ض��اء أرب � �ع� ��ة اشهر
صوم نيابة عن والد صاحب املخطوط»
و«اش�ت��ري��ت ه��ذا املخطوط ب��زي��ارة أمير
املؤمنني علي ملدة سنه كاملة نيابة عن
ص��اح �ب��ه» م��أل��وف��ًا ت��واج��ده��ا ب�خ��ط يده
على عدد من املخطوطات التي جمعها
بنفسه.
وال �س �ي��د ال�ن�ج�ف��ي ،ال ��ذي ي ��روى أن ��ه آثر

ما قل
ودل
أعلن سفير إيران لدى
البحرين ،مهدي آقا جعفري،
موافقة ملك البحرين ،حمد بن
عيسى آل خليفة ،على اإلفراج عن
السجناء اإليرانيني األربعة ،وذلك
بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها
السفارة اإليرانية .وشدد آقا
جعفري ،خالل حديث لوكالة «أنباء
فارس» اإليرانية ،على أن إجراءات
اإلفراج عن السجناء اإليرانيني،
قائمة على قدم وساق ،معربًا عن
أمله بأن يعود هؤالء الى أرض الوطن
حتى نهاية األسبوع الحالي .في
غضون ذلك ،يقوم وزير الخارجية
اإليرانية ،منوشهر متكي ،في الرابع
من الشهر املقبل بزيارة للمنامة
للمشاركة في مؤتمر األمن
اإلقليمي السابع.
(فارس ،كونا)

