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مستشفى الكفيل التخصصي .. عناية باحراف ..



أول الكام

ليث الموسوي

عندما يسلك اخلق صرا طـً مستقيمً حو بارئ السماء

ستكتز نفوسهم فكرً صحيحً يسلم معها ااعتقاد

ــل حــو طــف  ــن بقواف ــن اموال ــن شــخوص  ماي ــٍذ- م ــة -حينئ ــا غراب ف

ــاء كرب

ــِه َأْجــًرا ِإَا اْلَمــَوَدَة ِفــي  قوافــل عنواهــا الــود والــواء.. )ُقــل َا َأْســَأُلُكْم َعَلْي

ــى( اْلُقْرَب

قوافــل قصدهــا اخدمــة والعطــاء.... )ِإَنَمــا ُنْطِعُمُكــْم ِلَوْجــِه اَلِ َا ُنِريــُد ِمنُكــْم 

َجــَزاء َوَا ُشــُكوًرا(

قوافــل جســدت التقــى والطاعــات.. )َذِلــَك َوَمــن ُيَعِظــْم َشــَعاِئَر اَلِ َفِإَنَهــا ِمــن 

ــَوى اْلُقُلوِب( َتْق

قوافل أصبحت عنوانً للمحبن الصادقن

وحركة تستنفر -عند بزوغ هال صفر- قلوب عشاق احسن

قوافل باتت نافذة مباركة ُيبصر من خاها من كان ضاًا لطريق اهدى

وبابً يدخل من خاها حومة الواء آل امصطفى

اللهم فأحفظ أصحاب هذه اخطوات

وبارك سعي من يبذل هم العون واخرات

وأدمها علينا فهي من النعم السابغات

واجعلها لنا ذخرً زاكيً يوم النشر

فإها من الباقيات الصاحات

قوافل الواء



رئيس التحرير 
ليث اموسوي

مدير التحرير 
غيث شر

التنفيذ الفي 
فائق العابدي

شط العرب
أهر العراق ومنفذه اى العام يعاي 
من اامال. جلة النجف ااشرف 
تسلط الضوء حاولة الكشف عن 

هذا الوريد امهم.

قنطرة الكري
ُأم گرون أثر تارخي حافظ عليه 

الناس بسبب اعتقاد خاطئ.

جزر كوريل 
صراع ما يزال مستمرً بن روسيا 
واليابان. حول تلك اجزر الركانية 
تأخذك النجف ااشرف ي جولة 

فيها.

احصاءت دموغرافيةمن 
العراق  

نقدم لك العراق كخارطة رقمية 
نتيجة لدراسات عدة حى تتضح 

الصورة أكثر.

ملف خاص بشهر صفر اخر  
استمرار احزن من حرم اى صفر 
بفقد الني اأكرم )صلى ال عليه 

وآله وسلم( بأقام جموعة من 
اادباء والشعراء .. حر ودموع.

آلة الزمن  
)النجف اأشرف( تسرد قصة 
فصيل عسكري تركي كان له 

موقف مهم ي السلطة العثمانية.

أبواب العدد 
بانوراما 

أدب وفنون 
قراءة ي كتاب

واحة الدين
املف الفلكي 
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ُّشُط العرب..

أبهر العراق حاجة إلـى قسطرة!
حقيق وتصوير: غزوان العيساوي



صورة من الغوارق الي تعيق احركة التجارية ي النهر والي أزيل البعض منها وبقي كثر آخر

موضوع
الغاف



قدم  القدمان  ااخوان  يلتقي  علي  كرمة  عند 
ويتعانقان  الفرات  مع  دجلة  يلتقي  احضارة، 
)شط  امها  خالدة  سيمفونية  معا  لينسجا 

العرب(!
تعزف  لسنن  امائية  السيمفونية  تلك  استمرت 
أغنية اماء الذي حيطه اخضرة حى تنتهي تلك 

اللوحة الفنية البديعة عند اخليج العري.
لكن احروب الي ا حترم اجمال، وا جلب إا 
الدمار، طالت هذه القطعة العدنية وعاثت فيها، 
والعامرة  اجميلة  مناطقها  من  كثر  غدت  حى 

مليئة باأم واحسرة على مال اماضي.
 شط العرب شريان مهم ي تغذية قلب العراق 
احيوي  الشريان  هذا  لكن  )البصرة(  التجاري 
وتسددت  ااوحال  قيعانه  ي  ترسبت  امهم 
حيث  كان،  كما  اافاك  حمل  أن  السبل  به 
جنابتها  على  حمل  اهادئة  اامواج  تلك  كانت 
وبوارجهم  وناقاهم  القوم  وسهولة سفن  بيسر 
مع  برفق  مطمئنة  آمنة  تسر  وهي  وبواخرهم 

النوارس الي اعتادت مرافقة اهلها.

مساحة صغرة لبلد كبر..
نسبيا  الكبرة  اخليج  دول  من  العراق  أن  مع 
ولذا  كم،   75 يتعدى  يكاد  ا  ساحله  أن  إا 
عام  اأرض  تلك  اانكليز  دخل  يوم  اول  فمن 
1914 فكروا ي حل هذه امشكلة، وكان احل 
عميق  هر  فهو  العرب  شط  وجود  مع  واضحا 
يصلح للماحة البحرية وعريض حى يصل ي 
بعض امناطق إى عرض أقل من 2 كم، فأنشأوا 
امعقل  ميناء    1916 عام  ي  أي  سنتن   بعد 
عام  حى  اميناء  هذا  يستخدم  وظل  العسكري 

.1980

تآكل شط العرب يعي تآكل 
العراق!!

عن  العراق  تنازل   1975 عام  من  آذار   6 ي 
الشاطئ الشرقي لشط العرب امطل على احدود 
اتفاقية  إيران ي مقابل قمع ااكراد موجب  مع 
اجزائر الي وقعها صدام مع حمد رضا هلوي، 
وأصبحت اماحة مشتركة، وي عام 1980 اعلن 
احرب  فاشتعلت  بااتفاقية  اعترافه  عدم  صدام 
العراقية اايرانية ماي سنن م رجع الوضع إى ما 

كان عليه حسب اتفاقية عام 1975ثانية.
مثل  القعر  نقطة خط  أن  ااتفاقية على  وتنص 

موضوع
صورة لغوارق قرب نصب السياب التقطتها عدسة جلة النجف ااشرف عام 2008 ويظهر اها ما زالت ترسو عند النصبالغاف
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هناك مشكلة وهي  ولكن  البلدين،  بن  احدود 
فقط  امناطق  تلك  تكون ي  التآكل  أن عمليات 
ي اجانب العراقي ما جعل خط التالوك )نقطة 
العراقية،  اجهة  من  فشيئا  شيئا  تقترب  القعر( 
ما سبب خسارة كبرة ي ااراضي العراقية، وم 
بعد 2003  حيث  إا  القضية  تدارك هذه  يتم 
م تدارك اموضوع بتنفيذ مشروع ماية ضفاف 
صفائح  دق  خال  من  التآكل  من  العرب  شط 

حديد مسندة بركائز مسافة 500 متر. 

بداية قصة الغوارق
ها  جعل  امتميز  البحري  موقعها  والبصرة 
منذ  امعمورة  احاء  مع  متميزة  جارية  عاقات 
القدم وقد اخترت البصرة لتكون جمعً جاريً 
ي  موانئنا  اى  بقدومها  العام  سفن  كل  تسلكه 
)امعقل – ام قصر – خور الزبر- ابو فلوس( 

إحصائية جغرافية للغوارق ي 
شط العرب 

ميد  طالب  اأقدم   امهندسن  رئيس  حدثنا 
معظم  أن  البحري  اانقاذ  قسم  مدير  ثويي 
السفن الغارقة ي موانئنا مكن تلخيصها مقاطع 

جغرافية : 
من جنوب جسر خالد ي  ومتد  اأول:  امقطع 
فلوس  ابو  ميناء  وحى  البصرة  حافظة  مركز 
ويشمل الغوارق التالية )الباخرة البكر - الساحبة 
شرين - الباخرة ثورة )خت ملكي( - الباخرة 
كولف هرون - زورق عسكري - السفينة ابن 
 - البصرة(  )سايلو  الباخرة   - العسكرية  ماجد 
 - امنصور  الرئاسي  اليخت   - دمشق  الساحبة 
اجنيبة بغداد - احفارة كرباء - الباخرة انديان 
لوسيل  الباخرة   - وود  روز  الباخرة   - اوشن 
النجف - احفارة  الباخرة جوفيار - احفارة   -

اخليج العري(.
وهذه السفن الغارقة سببت تدهورا ي ااقتصاد 
العرب  شط  منتصف  ي  عمق  وقلة  العراقي 
يؤثر  ما  بالغوارق  السفن  اصطدام  واحتمال 
البحرية وخاصة عند قدوم  على سامة اماحة 
اثناء  بالبضائع  امحملة  السفن  هذه  ومغادرة 

الليل. 
امقطع الثاي: ويشمل الغوارق من جنوب ميناء 
ي  يقع  الذي  اخارجي  السد  وحى  فلوس  ابو 
بداية مدخل شط العرب وحتوى على الغوارق 
التالية : )الباخرة ميديا - اريا سار - سارونيك 
سي - مودان جيسانك - التنن - سكيم نوس 
ميعها ي  غارقة  السفن  هذه  عنترة(  الرافعة   -
اجهة الغربية لشط العرب وبعضها غارق مقابل 

ارصفة ميناء امعامر.
ان هذه الغوارق بعضها اصبح اشباه جزر نتيجة 
ويقطنها  الغوارق  هذه  حول  الطينية  للترسبات 
بعض السكان الذين متلكون اابقار واجاموس 

وم يشاهد منها سوى الصاري )اى السفينة(.
جنوب  من  اممتد  امقطع  وهو  الثالث:  امقطع 
خور  قناة  مدخل  وحى  النفطي  البصرة  ميناء 

الزبر والذي حتوي على الغوارق التالية : 
)الناقلة عمورية - الناقلة دوكان - احفارة امثى - 
الناقلة عن زالة - الناقلة الرميلة - احفارة احلة 
الساحبة   - اامن  الساحبة   - نور  الساحبة   -
سيحان - جنائب وقود عدد 3 - الباخرة اكي 

- الساحبة نينوى(.

منتصف  من  وامبينة  الغوارق  بعض  انتشال  م 
وبذلك   )11( العوامة  قرب  ال  عبد  خور  قناة 
عبد  خور  قناة  من  واخطورة  الضرر  رفعنا  قد 
ام  ميناءي  اى  امؤدية  الوحيدة  القناة  كوها  ال 
اضافة  الزبر،  وخور  واجنوي(  )الشماي  قصر 
قصر  ام  ميناء  ارصفة  مقابل  غوارق  انتشال  اى 
ومغادرة  دخول  ان  وبالتاي  والشماي  اجنوي 
من  مأمن  ي  تكون  بالبضائع  امحملة  السفن 
الطاقة  زيادة  اى  يؤدي  وهذا  البحرية  احوادث 
اطوال  ذات  سفن  بدخول  اموانئ  ي  اانتاجية 
سفينة  رست  حيث  عالية  وغواطس  كبرة 
احاويات الي يبلغ طوها 295م وهي اول سفينة 
هذا  الشماي  قصر  ام  ميناء  ي  رست  عماقة 

النوع من السفن.
الزبر  خور  قناة  بداية  من  ومتد  الرابع:  امقطع 
وحى حوض ااستدارة وحتوي هذا امقطع على 
الغوارق التالية : )BFC2  ناقلة النفط - احفارة 
فلسطن - احفارة غزة - الناقلة كوين ماري - 
جنائب وقود - زوارق عسكرية - احفارة العبور 
- الناقلة حنان - الباخرة الباحث العري - كمال 

S - كمال 2 الناقلة دولفن(.
ان اموانئ العراقية م تقف مكتوفة اأيدي ي هذا 
القطاع فقد م انتشال العديد من الغوارق ي هذا 
امقطع والذي مهد للقيام بأعمال احفر لواجهة 
اارصفة ومنتصف القناة البحرية ليؤمن وصول 
اإنتاجية  الطاقة  لرفع  عالية  بغواطس  السفن 

وبالتاي زيادة واردات اموانئ العراقية.
ان وجود الغوارق ي القنوات اماحية وأرصفة 
للسفن  البحري  التأمن  ي  زيادة  يسبب  اموانئ 
امردودات  يقلل  ما  العراقية  اموانئ  اى  القادمة 
امالية، اا انه وجهود الكوادر العراقية امخلصة 
ي موانئنا م انتشال العديد من الغوارق بواسطة 
القرض  بناؤها عن طريق  اباذر والي م  الرافعة 
الرفع  تبلغ طاقة  والي  اجنوبية  الياباي ي كوريا 

الكلية هذه الرافعة 2000 طن. 
ي  تكوينه  نقطة  من  العرب  شط  طول  ويبلغ 
القرنة وحى مصبه ي اخليج العري 200كلم، 
ويتراوح عرضه بن 300 متر قرب ميناء امعقل 
و450 مترً عند هر العشار و800 متر عند قرية 
و1600متر  الكارون  بنهر  التقائه  بعد  السيبة 

قرب الفاو.
سر  تعرقل  الي  الكثرة  الغوارق  مشكلة  وبن 
السفن وتآكل جانبه العراقي عند ناحية السيبة يبقى 

شط العرب هرا معطاًء م جد العناية الي تليق به.

بعض السفن الغارقة 
أصبحت شبه جزر 

نتيجة للرواسب 
ويقطنها بعض الناس!!

اخذة  البضائع  انواع  ختلف  طياها  ي  لتحمل 
اضافة  بثرواته  الغي  البلد  هذا  ينتجه  ما  معها 
ميناءي  وامتمثلة ي  النفطية  التصدير  موانئ  اى 
تقطنه  الذي  العمية(  وخور  النفطي  البصرة   (
هذه  من  لتمأ خزاناها  العماقة  النفط  ناقات 
الثروة النفطية الي من ال ها على شعبنا , ونظرا 
حزب  استوى  حن   1968 منذ  اادارة  لسوء 
الغي  البلد  السلطة ي هذا  البعث على مقاليد 
خراته حصل ما ا حمد عقباه من تواي احروب 
امستمرة منذ بداية الثمانينيات ولغاية 2003 هذه 
احقبة الطويلة من احروب سببت دمارا ي البنية 
التحتية وخاصة ي موانئنا من غرق العديد من 
السفن التجارية والزوارق العسكرية وهي حملة 
بأنواع ختلفة من الشحنات التجارية اضافة اى 

غرق بعض ناقات النفط العراقية العماقة.

موضوع
الغاف
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الكري وهي صورة حديثة،  لقنطرة  والصورة 
وموقع هذه القنطرة على امتداد كري سعدة، 
وهي اليوم على بعد حواي 4 كم مال مسجد 
السهلة على الطريق الزراعي امتفرع من يسار 
نفق  اجتيازه  بعد  احلة  إى  الذاهب  الطريق 

امختار ..
ويطلق عليها اأهاي اسم قنطرة  )أم گرون( 
لوجود أربع منائر صغرة على أركاها اأربعة 
.ظن الناس خطًأ أها قنطرة عبور سبايا معركة 
الطف ي طريقهم من كرباء إى الكوفة، مع 
إها أنشئت بعد حواي 1200 عام بعد تاريخ 

معركة الطف .
م  إذ  احسنات؛  من  الناس  ظن  كان  ورما 
م  ولو  وتسّيجها،  وترميمها  عليها  امحافظة 
لتم هدمها ونقل آجرها،  تكن حسب ظنهم 
مع  فاعلون  هم  كما  عن،  بعد  أثرا  ولكانت 

اآثار وخاصة القريبة من امدن .
ووقع بعض امؤرخن ي الوهم عندما ظنوا أن 
هذه القنطرة بنيت ي العهد الصفوي وي زمن 
الشاه عباس ي حاولته إيصال اماء إى النجف 
تارخهاي سنة  عن طريق كري سعده وذكروا 
1132هـ، مع إن الشاه عباس الصفوي توي 
عام 1037هـ )1628م()1(، وقد تردد ذلك من 

بعض امهتمن استنادا إى ذلك .
)1830م(  1245هـ  عام  القنطرة  هذه  بنيت 
ي عهد اأسرة القاجارية الي حكمت إيران، 
 -1183( شاه  علي  فتح  زمن  ي  وبالتحديد 
1250هـ( )1772-1834م( ، إذ أرسل وزيره 
وصدره اأعظم أمن الدولة ي حاولة سبقتها 
سلسلة من امحاوات العديدة لغرض إيصال 
اماء إى مدينة النجف اأشرف ، وأمن الدولة 
العاف  ابن الصدر اأعظم حمد حسن  هو 
ولد  الدولة  وأمن  اأخر،  النجف  سور  باي 
ودرس  )1807م(  1222هـ  عام  النجف  ي 
فيها وأخذ عن فضائها، ودرس أحاث الفقه 
واأصول ، وجالس اأدباء، وخالط الشعراء، 
وخلف أباه ي الوزارة عام 1239هـ )1824م( 
توي ي 25 شعبان   ، النجف  بناء سور  وأم 
النجف  1263هـ )8 آب 1847م( ودفن ي 
مع أبيه ي مقرة الصدر الواقعة على اجانب 
اأمن من مدخل السوق الكبر من جهة اميدان 
ورثاه السيد حسن آل حر العلوم مؤرخا)2(:                
  ختم اإله بأحسن        الذكر اجميل خوامه 
 فلذا أتى تـــارخه       أحسن ها مـن خامه

كان رئيس العمال وامهندسن الذي قام بإنشاء 
هذه القنطرة هو امرزا حمد تقي، والذي كان 
مهندسا وطبيبا ي وقت واحد، والذي جاء مع 
ااروائي  امشروع  تنفيذ  لغرض  الدولة  أمن 

إيصال اماء إى النجف)3(.
تقي  مرزا  بن  علي  السيد  هو  أبنائه  وأحد 
السلطان  أيام  باشا ي  بغداد علي  أقطعه واي 
مراد اخامس أرضا زراعية تعرف بـ )جابان( 
وتقع اليوم ضمن ناحية العباسية وما زال قسم 

من أحفاده يسكنون فيها إى يومنا هذا)4(.
أما سبب بناء هذه القنطرة فقد جاء بعد جاح 
ترعة من  فتح  اهندي ي  الدولة  حاولة آصف 
الفرات جنوب امسيب لغرض إيصال اماء إى 
1205هـ  عام  ها  العمل  بدأ  النجف،  مدينة 
)1790م(، وقد شاهدها أبو طالب خان أثناء 
احسيي،  النهر  من  أعرض  )هي  وقال  احفر 
مشهد  موضع  النجف  إرواء  ها  يراد  وكان 
علي()5(، ونظرا ارتفاع أرض النجف فكانت 
عن  كيلومترات   10 مسافة  على  الترعة  هذه 
النجف ، كما هو موقع هر الفرات اليوم بعد 

توسع تلك الترعة . 
تومان  ألف  مسن  الدولة  أمن  أرسل  وهنا 
حت  قناة  ي  النجف  إى  اماء  إيصال  لغرض 
فشيقة  أبو  جهة  من  العمل  بدأ  وقد  اأرض 
إى كري سعده )فجرى حينا ووقف وساقوه 
من حيث وقف ي قناة والظاهر إها قناة قدمة 
وإن قيل إها من صنع أمن الدولة وإنه شارف 
على العمل بنفسه()6( ، وأقيمت على الكري 
هذه القنطرة بعد أن حول كري سعدة من هر 
جاف إى هر جري فيه امياه ي طريقها إى القناة 

ومنها إى مدينة النجف اأشرف .
اهوامش وامصادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
باقر حبوبة-ماضي النجف وحاضرها  )1( جعفر 

- ط 2 بروت 2009، ص 193 .
)2( م . ن  ج / 3 ص 485

ـ  )3( عبد اموى الطرحي-آل احكيم الطباطبائينـ 
جلة امرشد ج / 1 الصادر ي 23 شباط 1928 .
)4( جعفر باقر حبوبة-ماضي النجف وحاضرها-

حقيق وتعليق د.علي خضر حجي ج5 احسنيون 
ط1 كرباء 2015 ص 53.

)5( رحلة أي طالب خان إى العراق وأوربا- ترمة 
مصطفى جواد ط 1 لندن 2007 ص 274 .

)6( السيد حسن اأمن -أعيان الشيعةـ بروت ج 
/ 3 ص 288 .

امهندس ااستشاري: حسن عمارة
) قنطرة الكري (

حديث
الصورة
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هــو كتــاب موســوعي تارخــي ضخــم مــن تأليف 
امستشــرق وامــؤرخ اأمريكي

»ويــل ديورانــت وزوجتــه أريــل ديورانــت«.
فهــو موســوعة ي فلســفة التاريــخ قضــى مؤلفهــا 
لذلــك  فقــرأ  كتابتهــا  ي  الســنن  عشــرات 
عشــرات امؤلفــات وطــاف مــن اجــل ذلــك 
ــرب  ــرق إى الغ ــن الش ــام م ــاء الع ــع أرج جمي

ــرة. ــن م ــر م أكث
ــادئ اأمــر أن تكــون هــذه  ــزم ي ب ــد كان يعت وق
ــث  ــن البح ــدات ولك ــس جل ــوعة ي م اموس
ســبعة  اى  فزادهــا  كثــرت  وامــادة  تشــعب 
جلــدات م ايضــا وبســبب كثــرة امــادة  وتشــعب 
البحــث جــاوزت هــذا العــدد حــى وصلــت اى 

ــدا. ــد عشــر جل اح
أستمر ي كتابتها على مدار20عاما.

وقــد مــت ترمــة هــذا الكتــاب اى العربيــة )مــن 
قبــل د. زكــي جيــب حفــوظ، ود. حمــد بــدران، 
و د. عبــد احميــد يونــس، و د. فــؤاد(، وأصدرتــه 
امنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم التابعة 
جامعــة الــدول العربيــة ودار اجيــل ي بــروت. إن 

النســخة العربيــة تتكــون مــن 42 جلــد.

حاور الكتاب.
يشــتمل كتــاب قصــة احضــارة علــى عــدة 
ــة  ــن امطول ــاث ب ــدة اح ــور ع ــاور وي كل ح ح

وامتوســطة، كالتــاي.
0امقدمة وهي تشمل:

تقدم
كلمة امعرب
مقدمة امؤلف

كلمة عن سلسلة قصة احضارة
التراث الشرقي وهو يشمل: ♦

نشأة احضارة
الشرق اأدى
اهند وجراها

الشرق ااقصى
اخامة
حياة اليونان وهو يشمل: ♦

مقدمة 
مهيد ي حضارة حر إجا

هضة باد اليونان
العصر الذهي 

اضمحال احرية اليونانية وسقوطها
أنتشار اهلنستية

ما ورثناه عن اليونان

قيصر وامسيح وهو يشمل: ♦
مقدمة

أصل اليونان
اجمهورية

الثورة
الزعامة

اإمراطورية
شباب امسيحية

اخامة
عصر اأمان وهو يشمل: ♦

مقدمة
الدولة البيزنطية ي اوج جدها

احضارة اإسامية
احضارة اليهودية
العصور امظلمة

امسيحية ي عنفواها
تراث العصور الوسطى

النهضة وهو يشمل: ♦
مقدمة
مهيد

النهضة الفلورنسية
مسرح احوادث اإيطالية

النهضة ي روما

بقلم السيد : عدنان الياسري
كتاب قصة احضارة .. ويل ديورانت

قراءة
في كتاب
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الِصدغ
اخامة
اإصاح الديي وهو يشمل: ♦

مقدمة
من ويكلف اى لوثر

الثورة الدينية
ما وراء الستار

معارضة اإصاح الروتستاني
النهضة وإصاح الروتستني والتنوير

بداية عصر العقل وهو يشمل: ♦
ابتهاج غامر ي إجلترا

صراع العقائد على السلطة
اجتهادات العقل

عصر لويس الرابع عشر وهو يشمل: ♦
مقدمة

فرنسا ي اوج عظمتها
إجلترا

حيط القارة
امغامرة الفكرية

فرنسا تواجه اوروبا
عصر فولتر وهو يشمل: ♦

كلمة اعتذار
فرنسا الوصايا

إجلترا
فرنسا

اوروبا الوسطى
تقدم العام

اهجوم على امسيحية
خامة ي الفردوس

روسو والثورة وهو يشمل: ♦
ايها القارئ العزيز

مقدمة
فرنسا قبل الطوفان

اجنوب الكاثوليكي
اإسام والشرق الساي

الشمال الروتستني
إجلترا جونسن

اهيار فرنسا ااقطاعية
اختام
عصر نابليون وهو يشمل: ♦

الثورة الفرنسية
تاريخ احضارة ااوروبية

بريطانيا
ملوك اوروبا ي مواجهة التحدي

خامة امطاف

امنهج امتبع ي كتابة الكتاب.
قســم امؤلــف اموســوعة حســب التراث اانســاي 

وقــد قســم التراث اى خســمة أقســام 
يتضمــن مصــر  الشــرقي: وهــو  1-التــراث 
والشــرق اأى الــذي كانــت حــت الســيطرة 
ــاة  ــى وف ــواي ح ــى الت ــة عل ــة والروماني اليوناني
اهنــد  يتنــاول  امقــدوي وكذلــك  اإســكندر 

والصــن واليابــان حــى العصــر احاضــر.
2-التــراث الكاســيكي: وهــو يتضمــن حضــارة 
ــذي كان حــت  ــا والشــرق اأى ال ــان و روم اليون

الســيادتن اليونانيــة والرومانيــة.
ــارة  ــن حض ــو يتضم ــيط: وه ــراث الوس 3-الت
أوروبــا الكاثوليكيــة والروتســتانتية وكذلــك 
اإســامية  واحضــارة  البيزنطيــة  احضــارة 
واليهوديــة ي آســيا وإقريقيــا وأســبانيا م النهضــة 

اإيطاليــة.
4-التاريــخ اأوروي: وهــو يشــمل تاريــخ أوروبــا 
منــذ اإصــاح الروتســتاني إى الثورة الفرنســية.

5-التــراث احديــث: وهــو يتضمــن امخترعــات 
اماديــة والفكريــة السياســة، والعلــوم، والفلســفة، 

والديــن، واأخــاق، والفنــون.
ي اوروبــا خصوصــا منــذ تــوى نابليــون احكــم 

إى العصــر احــاي.

مضمون الكتاب.
لقــد حــدث الكتــاب عــن التراثــن امــادي 
والفكــري مــن اختــراع واقتصــاد وديــن وأخــاق 
وأدب وعلــم وفلســفة وفــن وقــد تنــاول كذلــك 
مواضيــع اجتماعيــة مثــل الــزواج وامــرأة وعاقــة 
ــوى  ــد ح ــارة. فق ــك احض ــل ي تل ــرأة بالرج ام
الكتــاب كل هــذه ااقســام ي بوتقــة واحــدة 
ــة متناســقة  ــخ بصــورة واحــدة كامل ــك التاري ُتري
ــذ  ــاش من ــان ع ــك إنس ــام وكأن ــه اأي ــا روت كم
ــا  ــب م ــر تراق ــذا العص ــى ه ــور اأوى ح العص
حــدث للحضــارة البشــرية مــن حــراك وتطــور.

ــاب  ــة أوى ي الكت ــيا حط ــر آس ــبب ذك ــا س أم
ــة،  ــة معروف ــدم مدين ــا أق ــيا فيه ــك أن آس فذل

وكذلــك فــإن احضــارات الــي كانــت فيهــا 
ســامت بشــكل كبــر ي العلــوم احاليــة ي 
احضــارة بشــى امناحــي مــن سياســية واقتصاديــة 
وعلــوم وآداب وخصوصــا احضــارة امصريــة 

ذات امســامات الكبــرة.

ميزة الكتاب عن باقي كتب 
السرد التارخي.

ــي  ــخ ه ــة التاري ــادة ي كتاب ــة امعت ــت الطريق كان
كتابتــه جــزءا فــكل قســم منفصــل عــن القســم 
اأخر،يتنــاول كل قســم ناحيــة واحــدة مــن 

ــنية. ــاة اإنس ــي احي نواح
ــخ  ــي، وتاري ــخ سياس ــادي، وتاري ــخ اقتص فتاري
لــأدب،  وتاريــخ  للفلســفه،  وتاريــخ  ديــي، 
وتاريــخ للفــن... ولكــن هــذه الطريقــة ي تقســيم 
التاريــخ اى عــدة اقســام يــرى فيهــا امؤلــف 
ــاري  ــا احض ــانية وتارخه ــق اانس ــا ي ح اجحاف

ــتركة. ــدة مش ــن وح ــانية م ــا لانس م
وأن التاريــخ جــب ان يكتــب عــن كل هــذه 
ــا  ــن كل منه ــب ع ــا يكت ــة كم ــب جتمع اجوان
منفــردا،وان يكتــب فيهــا علــى حــو تركيــي كمــا 
يكتــب فيهاعلــى حــو حليلــي،وان علــم تدويــن 
التاريــخ ي صورتــه امثلــى ابــد ان يهــدف ي كل 
ــة  ــر جموع ــن اى تصوي ــرات الزم ــن فت ــرة م فت
عناصــر الثقافــة اانســانية جتمعــة مــا فيهــا 
ــر  ــرات وحــوادث وظواه ــن مؤسســات ومغام م

ــش و... ــاليب عي واس
ــة  ــاب قص ــز كت ــة مي ــة التركيبي ــذه الطريق وه
احضــارة  تاريــخ  احضــارة ي حكايتــه عــن 
اإنســانية عــن باقــي كتــب التاريــخ، فهــو 
ــة  ــة لقص ــة متكامل ــورة كامل ــارئ ص ــدم للق  يق
ــخ اى هــذا  احضــارة اإنســانية منــذ فجــر التاري

اليــوم.

مكانة الكتاب.
ــاب  ــة عــام 1929 كت ــة اأمريكي نشــري الصحاف
قصــة احضــارة ي قائمــة افضــل 100 كتــاب ي 

العــام للتعليــم .
ــة  ــاب ي امكتب ــذا الكت ــود ه ــه ان وج ــل عن وقي

ــة. ــة العام ــارا للثقاف ــر معي ــخصية يعت الش

قراءة
في كتاب
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ا يزال سر اختفاء كتبه من ااسواق  سريعًا سرًا خافيًا

بانوراما

عريقة  يهودية  عراقية  عائلة  من  سوسة  نسيم  هو 
القاهرة وأمام  سكنت احلة، وقد أشهر إسامه ي 
بتاريخ 22 شعبان  الشرعية  اابتدائية  حكمة مصر 
سنة 1355 هـ اموافق لليوم 7 نوفمر/تشرين الثاي 
سنة 1936 ومي أمدا. وقد أقامت له معية اهداية 
رئيس  حضرها  تكرمية  حفلة  بالقاهرة  اإسامية 
اجمعية الشيخ حمد اخضر حسن والدكتور حمد 
اهامي عضو البعثة العلمية العراقية واأستاذ حمد 
حلمي بك وكيل التفتيش اإداري، وعدد من شبان 
اجمعية وشباب من اجامعة امصرية )جامعة القاهرة 
السلفية  امطبعة  تولت  ذلك  اثر  وعلى  بعد(.  فيما 
اخطيب  الدين  حب  الشيخ  لصاحبها  القاهرة  ي 
نشر كتاب ألفه بعنوان »ي طريقي إى اإسام« ي 
جزأين، طبع اجزء الثاي ي مطبعة الغري بالنجف 
ااشرف. وقد أحفه العامة الشيخ كاظم الـ كاشف 

الغطاء بقصيدة جاء ي مطلعها:
وامصلى ــة  ــ مك ــرب  ــ ب ــت  ــ حلف

ــم ــ ــدس واخطي ــ ــت امق ــ وبالبي
ــب عندي ــ ــيم أح ــ ــرك يا نس ــ لذك

ــيم ــ والنس امصفى  ــهد  ــ الش من 
دراساته  وأكمل   1900 سنة  احلة  مدينة  ي  ولد 
ودخل  لبنان  إى  سافر  م  فيها  وامتوسطة  اابتدائية 
اجامعة اأمركية ي بروت، وهناك التقى عددا من 
الطلبة العراقين أمثال فاضل اجماي ومى عقراوي 
وخدوري  زينل  ويوسف  جليمران  فتحي  وأكرم 
خدوري وحيي الدين يوسف، وأسس معهم ي 21 
العراقين«،  الطاب  مايو/آيار سنة 1924 »معية 

وكان ها نشاط ثقاي.
وبعد أن أكمل اإعدادية سافر إى الوايات امتحدة 
مواصلة   1925 سنة  يوليو/موز   8 يوم  اأمركية 
دراسته ي كلية تكساس الزراعية اميكانيكية، وبن 
وحصل  جامعات  عدة  بن  تنقل  و1930   1925

مع  امدنية  اهندسة  ي  البكالوريوس  شهادة  على 
كولورادو  جامعة  من  الري  هندسة  ي  اختصاص 
بالوايات امتحدة اأمركية سنة 1928 ومن جامعة 
فراير/ ي  اماجستر  شهادة  نال  واشنطن  جورج 

شباط 1929 م حصل على الدكتوراه ي خصص 
الدول  بن  امشتركة  باأهر  اخاصة  الدولية  اأنظمة 
بدرجة شرف من جامعة جونز هوبكز ي بالتيمور 

سنة 1930.
التخصص  هذا  دراسة  إى  دفعه  الذي  إن  قال  وقد 
امشتركة  امياه  للعراق ي قضايا  هو وجود مشاكل 

مع تركيا وإيرن.
عاد سوسة إى وطنه العراق وعن مهندسً ي دائرة 
الري العراقية سنة 1930، م تقلب ي وظائف فنية 
ي عديدة حى عن سنة 1946 معاونً لرئيس هيئة 

عليا شكلت آنذاك لدراسة مشاريع الري الكرى.
وي سنة 1947 عن مديرً عامً للمساحة م مديرً 
أعيد  الزراعة سنة 1954، م  وزارة  ديوان  عامً ي 
امنصب حى  للمساحة، وبقي ي هذا  مديرً عامً 
سنة  اإعمار  جلس  تأسيس  وعند   .1957 سنة 
1951 عن مساعدا شخصيا ي اأمور الفنية لنائب 

اأصلية.  وظيفته  عن  فضا  اأعمار  جلس  رئيس 
كما عن عضوا ي »امجمع العلمي العراقي« عند 

تأسيسه سنة 1946 وبقي كذلك حى وفاته.
أسهم ي تأسيس »معية امهندسن العرقين« سنة 
1938 وخرته الطويلة ي قضايا الري فقد أرسلته 
السعودية  العربية  امملكة  إى  العراقية  احكومة 
لدراسة بعض مشاريعها اإروائية ي منطقة اخرج 

بن سني 1939 و1940.
ألف قرابة 50 كتابا وأعد أطالس فنية وكتب تقارير 
الدراسات  عشرات  وله  والفيضانات  الري  عن 
الري  دارت حول موضوعات  وامقاات  والبحوث 

واجغرافية والتاريخ واهندسة والزراعة.
مؤلفاتـــــــه

مشروعات الري الكرى وهو يتحدث عن خزان هور 
الشوحة وطبع الكتاب ي مطبعة امعارف ببغداد عام 
1947م وي نفس العام صدر له كتاب )مشروعات 
الري الكرى ي خزان حرة الشارع( وله كتاب فريد 
أمه )مأساة هندسية أو النهر امجهول( ويبحث هذا 
اخليفة  حفره  الذي  النهر  منشأ  ي  الفريد  الكتاب 
العباسي امتوكل على ال ي مدينة سامراء إيصال 
اأمور  وتطور  تطوره  وي  امتوكلية  مدينة  إى  امياه 
فشله  وأسباب  امشروع  هذا  رافقت  الي  الغامضة 
ونتائج هذا الفشل اخطر بالنسبة إى خطط إنشاء 
مطبعة  ي  الكتاب  هذا  وطبع  العباسية.  العاصمة 

امعارف ببغداد ي أواخر عام 1947م. 
كما له 6 أطالس باللغتن العربية واانكليزية ومنها 
)أطلس العراق احديث( و )أطلس بغداد( و )أطلس 
اجغراي  )الدليل  و  القدمة(  اخرائط  ي  العراق 
العراقي( و )أطلس العراق اإداري( وهذا اأطلس 
عام  ببغداد  العامة  امساحة  مديرية  مطابع  ي  طبع 
1952م وغرها الكثر وتوسع ي دراسة احضارات 
ما  بقدر  الرافدين  ووادي  اأدى  الشرق  ي  القدمة 
هذه احضارات من صلة بأعمال الري والزراعة الي 
واكبها طوال أربعن عامً وكتابه الضخم.....  الري 

الدكتور أمد سوسة
فــي ســطور
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بانوراما

واحضارة ي وادي الرافدين وكتابه )فيضانات بغداد 
ي التاريخ( بثاثة أجزاء الذي حاز اجزء اأول منه 
جائزة الكويت لعام 1963 م وله مقاات كثرة جدا 
يربو عددها على 116 بن تقرير وحوث ي هندسة 
واحضارات  والزراعة  والتاريخ  واجغرافية  الري 
ااختصاص  ذات  امجات  ي  نشرها  م  القدمة  

داخل العراق وخارجه.
ومن كتبه البارزة ي طريقي إى اإسام  جزأين عام 

1936م.
وكتاب )العرب واليهود ي التاريخ( وخمس طبعات 
ونشر عام 1972م وخمس طبعات وهي سابقة م 

جهات  ذلك  ي  وقيل  قط  عراقي  لكاتب  حصل 
الكتاب  نسخ  تشتري كل  كانت  اسرائيلية  سياسية 
عند نزوله مباشرة ويتلفوها على أمل أن ا يقع هذا 
الكتاب ي يد امثقفن أن الكتاب كان ينتقد بشدة 
تلك اجهات، ولذلك فأن معظم كتب هذا العامة 
الشهر كانت ختفي من اأسواق بسرعة مذهلة!!؟

وكتاب  مفصل )العرب واليهود ي التاريخ( ونشر 
عام 1982م وهو عام وفاته. 

ي  الري  عن  منها  اانكليزية  باللغة  مؤلفات  وله 
مع  وإنشائها  وتأرخها  اهندية  سدة  وعن  العراق 

اخرائط التفصيلية.
نال الدكتور أمد سوسة خاله مسرة حياته الطويلة 
العزيز  عبد  املك  وسام  امستمر   بالعطاء  احافلة 
آل سعود لتنفيذه مشروع ري مدينة اخرج ي جد 
الثانية  الدرجة  الرافدين( من  عام 1939م و )وسام 
عن خدماته ي دوائر الري وامساحة ي العراق عام 
1953م و)وسام الكفاءة الفكرية( من ملك امغرب 
عن كتابه )الشريف اإدريسي ي اجغرافية العربية( 

عام 1976م.
جائزة  التاريخ(  ي  بغداد  )فيضانات  كتابه  فاز  كما 

الكويت أحسن كتاب صدر عام 1963 م.
والثقافة  للتدريب  العربية  امنظمة  جائزة  إى  إضافة 

والعلوم عام 1975م.
له عدة مؤلفات مطبوعة ي الري واهندسة وباللغتن 
العربية واانكليزية تربو على أكثر من 50 مؤلفا بن 
كتاب وتقارير فنية منها الري ي العراق وهو كتاب 

طبع ي مطبعة التفيض اأهلية عام 1942م.
امصادر عن ري العراق  وهو كتاب مع فيه العامة 
الري ي  تبحث ي شؤون  امصادرالي  أمد سوسة 
العراق وخص حتوياها وعلق عليها وم طبع هذا 

الكتاب ي مطبعة احكومة عام 1942م.
وادي الفرات جزأين وهو كتاب يبحث ي تاريخ هر 
الفرات وتطورات جراه الرئيسي وحليل مشروعاته 
الفنية ومعاجة مشاكله منذ أقدم العصور حى إى 
و15  خارطة   18 فيه  اأول  واجزء  متأخر  وقت 
صورة وطبع ي مطبعة احكومة ببغداد عام 1944م 
الثاي فيه 22 خريطة و26 صورة وطبع ي  واجزء 

مطبعة امعارف ببغداد عام 1945م.
صور  بن  لوحة   28 وفيه  العراق  ي  الري  تطور 
عام  ببغداد  امعارف  مطبعة  ي  وطبع  وخرائط 

1946م.
ي ري العراق وفيه 16 خارطة وطبع مطبعة احكومة 

العراقية عام 1945م.
ري سامراء ي عهد اخافة العباسية من جزأين وهو 
يتعلق  ما  كل  وي  سامراء  تاريخ  ي  يبحث  كتاب 
عهد  سامراءي  منطقة  ي  القدمة  الري  مشاريع 

اخافة العباسية.
وخريطة  صورة  بن  لوحة   24 وفيه  اأول  واجزء 
وخارطة  صورة  بن  لوحة   34 ومعه  الثاي  واجزء 
1948م  سني  ي  ببغداد  امعارف  مطبعة  ي  وطبع 
و1949 م عام  1982 انتقل  اى جوار  ربه خلفً   

العديد من ااجازات  ي التاريخ  والتراث.

حمل مفتاح)فاي بيتا كابا( دالة على عضوية الشرف ي معية امتفوقن
ي مكتبة والده ي احلة عام 1919

من اليمن: عبد الرزاق اهاي - علي امد سوسة- د. امد سوسة- ناحي جواد. الواقفون: علي جواد الطاهر-عبد احميد امحاري-طارق اخالصي
ي دار ناجي جواد 1975-7-12
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جزر كوريل اجنوبية.. أرض النسيان
منطقة متنازع عليها بن اليابان وروسيا !!

اارض
بين يديك

ــان  ــن الياب ــادئ ب ــط اه ــرب احي ــل ي غ ــزر الكوري ــع ج تق
فيهــا  اجــزر  وجمــوع  روســيا  ي  كامتشــاتكا  جزيــرة  وشــبه 
56، وتبلــغ امســاحة اإماليــة لــأرض 10،503.2 كيلومــرًا 

مربعــا وجمــوع الســكان هــو 19434 اعتبــارا مــن 2010.



جزيرة اورب احد جزر الكوريل امتنازغ عليها

جزيرة شختون

اارض
بين يديك

جزر  اأصلين،  عينو  سكان  يعي  الكوريل:  اسم 
السكان اأصلين: "كور"، يعي الرجل.

عدم  من  حلقة  من  جزءً  الكوريل  جزر  تشكل 
ااستقرار البنائي لتطويق امحيط اهادئ ويشار إليها 
حزام النار. اجزر هي نفسها قمم بركانية ، سلسلة 
نشطة،  منها   40 وحو   ، بركان   100 حو  فيها 
 ، الركانية  وامنافذ  الساخنة  الينابيع  من  والعديد 
هناك نشاط زلزاي متكرر، ما ي ذلك حجم 8,5 
زلزال ي عام 1963 واحدة من حجم 8,3 سجلت 
موجات  إى  أدى  ما  الثاي 2006،  تشرين  ي 15 
الوصول  أقدام(   5( متر   1,5 إى  تصل  تسونامي 
بعض  ثورة  وتسببت  كاليفورنيا،كما  ساحل  إى 
أقصى  ي  الواقع  "كامتشاتكا"  إقليم  ي  الراكن 
ي   ، أرضية  هزات  عدة  حدوث  الروسي،  الشرق 
،ويراقب  درجة   4,5 قوها  بلغت  الكوريل،  جزر 
اخراء ثورة عشرة من براكن "كامتشاتكا" العديدة.

)كارثة تسونامي والزلزال الذي 
تسبب ي حرق امنازل(

هو  "جوبانوفسكي"  بركان  أن  إى  اإشارة  جدر 
حيث  الثائرة،  الراكن  بن  من  نشاطً  اأكثر 
تسبب ارتفاع الرماد الركاي فوقه ي عرقلة حركة 
الطائرات ي امنطقة ومنحت درجة اخطورة الثانية 
"اللون الرتقاي" ذلك أنه من اممكن جدً سقوط 

الطائرة ي حال تعرض حركها للرماد الركاي.
ملكون خرة  الذين  للطيارين  إا  يسمح  ا  لذلك 
جيدة وبصحبة علماء بالطران فوق الراكن الثائرة.
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بين يديك
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اارض
بين يديك

ــل  ــتاء طوي ــا، ش ــديد عموم ــاخ ي اجــزر ش  امن
ــف  ــل الصي ــر فص ــاردة وقص ــة  ب ــع عاصف م
ــار  ــول اأمط ــط هط ــاي، متوس ــروف بالضب امع
ــم(،  الســنوي 30-40 بوصــة )760-1،020 مل

ــوج. ــاقط كثل ــا تتس ومعظمه
 حظــى اجــزر بثــروات كبــرة مــن النفــط والغــاز 
وامعــادن، ومــن بــن هــذه  امعــادن الزئبــق 
ــت والذهــب والفضــة  ــوم والكري ومعــدن الريني
والتيتانيــوم واحديــد. كمــا حتــوي علــى ثــروات 
ــات كثــرة ــات متنوعــة ونبات ــة كبــرة، وغاب حري

ــاي امهاجــرة واحــدة مــن اأمــاك  الســردين الياب
الفقمــة  وكانــت  الصيــف  ي  وفــرة  اأكثــر 
ــكان  ــاد للس ــن احص ــر م ــن كب ــية كائ الرئيس
بالنســبة  ســواء  الكوريــل،  اأصليــن جــزر 

للطعــام أو امــواد مثــل اجلــد والعظــام.
جــزر الكوريــل هــي موطــن لعــدة مايــن 
ــار  ــك الفلم ــا ي ذل ــة، م ــور البحري ــن الطي م
الريســا،  نــورس  امــور،  الشــماي،البفن، 
الغلمــوت، النــوء والنــورس والغــاق ي كثــر مــن 
ــات  ــث احيوان اجــزر الصغــرة ي الصيــف، حي
ــت  ــا ح ــل مكان ــة، حت ــة غائب ــة اأرضي امفترس

للتعشــيش. الصخــور 
ــي حيــث تزدهــر  ــد هــو ااحتــال اابتدائ الصي

ــن  ــة ولك ــاه امحيط ــريات ي امي ــاك والقش اأم
مؤسســات الصيــد احكوميــة توشــك علــى 
اإفــاس، أمــا الشــركات اخاصــة وشــبه القانونية 
فتجــي أرباحــا طائلــة، فهــي تســتعمل امعــدات 
اليابانيــة اصطيــاد كل مــا تســتطيع الوصــول إليــه 
وبيعــه ي اليابــان متخطــن اجمــارك. أي اهــم ا 
ــد  ــم الصي ــون مواس ــب وينتهك ــون الضرائ يدفع

امحــددة.
ان جــزر الكوريــل تعتــر منــذ زمــن طويــل 
ــان،  ــيا والياب ــن روس ــا ب ــازع عليه ــق متن مناط
ــا  ــي تضمه ــزر ال ــان أن اج ــم الياب ــث تزع حي
سلســلة الكوريــل تعتــر أرضــً هــا علــى أســاس 
واحــدود  التجــارة  حــول  الثنائيــة  ااتفاقيــة 
ــك  ــام 1855. ولذل ــان ي ع ــا الطرف ــي عقده ال
ــن  ــام ب ــة س ــد اتفاقي ــو لعق ــترطت طوكي اش
ــع  ــم التوقي ــي م يت ــان( ال ــيا والياب الدولتن)روس
ــة الثانيــة إعــادة  ــة احــرب العامي عليهــا منــذ هاي
ويعتمــد  اليابانيــة.  الســيادة  إى  اجــزر  هــذه 
ــى أن  ــة عل ــذه القضي ــن ه ــكو م ــف موس موق
ــاد  ــت إى ااح ــة انضم ــل اجنوبي ــزر الكوري ج
ــة  ــة الثاني ــج احــرب العامي ــا لنتائ الســوفييي وفق
ولذلــك فــان الســيادة الروســية هــذه اجــزر 
تعتــر أمــرا ا شــك فيــه بســبب متعهــا بالطابــع 

ــدوي. ــوي ال ــي القان الرم
وهــي  اجنوبيــة  الكوريــل  جــزر  وتشــكل 
كوناشــرو شــيكوتانو إيتوروبــو هابومــاي العقبــة 
اأساســية الــي حــول دون توقيــع معاهــدة ســام 

ــيا. ــان وروس ــن الياب ب
 وتصــر اليابــان علــى ضــم هــذه اجــزر إى 
الســيادة اليابانيــة باعتبارهــا أراٍض يابانيــة احتلتهــا 
ــا  ــة، بينم ــة الثاني ــرب العامي ــال اح ــيا خ روس
تؤكــد روســيا أن جــزر الكوريــل أراض روســية.

روسيا تعتزم بناء مواقع 
عسكرية ي جزر الكوريل.

 ي تصريح لوزير الدفاع الروسي سرغي شويغو، 
خال اجتماع هيئة القيادة بوزارة الدفاع، بأنه سيتم 
نشر منظومات صواريخ "بال" و"باستيون" اخاصة 
بالدفاع عن السواحل وطائرات با طيار من اجيل 
الكوريل  جزر  أرض  على  "إلرون-3"  اجديد 

امتنازع عليها مع اليابان ي عام 2016.
اأعوام  مدى  على  الكوريل  جزر  وتشهد  هذا    
كبر.  بنشاط  تنفيذها  جري  بناء  عملية  اأخرة 
القوات  أنه على   ، أعلن  أن  وسبق لسرغيشويغو 
امسلحة الروسية ي العام احاي أن تستكمل عملية 
الكوريل،  جزر  ي  العسكرية  التحتية  البنية  إنشاء 
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القطب  منطقة  ي  الواقعة  اجزر  إى  باإضافة 
الشماي.

كوريل.. صيادون وجنود
جزر كوريل، والي تبن اانقسام الفعلي بن اليابان 
احدود  حرس  فكان  الوقت  مرور  مع  وروسيا 

ميعهم من اجنود من أهل الصابة. 
وجلب الصيادون عددا من فرق العروض امتجولة 
وهناك سرك خاص من أذربيجان هو أول من يأي 
يكلف  اأطفال،  يشاهده  سرك  أول  كإنه  هنا  إى 

دوارين للشخص الواحد أيا كانت اأعمار. 
ثلث هؤاء اأطفال ما زال يعاي من عقدة الزلزال 
ويبكون  مابسهم،  النوم  على  فيصرون  اأرضي. 
أكثر من غرهم، ويواجهون صعوبة ي النوم. هذا 
يعتر الضحك أفضل دواء هم وهم ا يدركون بعد 
أن اجزيرة الي نشأوا فيها هي حل نزاع بن قوى 
سياسية واقتصادية كرى. إها طفولة تنمو ي ظال 
إما  الصبية  هؤاء  مستقبل  يكمن  العامية  السياسة 
ي اجيش أو الصيد. وقد يبدأون ي اأول وينتهون 

ي الثاي.
العاقات الروسية اليابانية

لقد ارتبطت روسيا واليابان بعاقات متوترة أحيانا 
وهادئة احيانا أخرى، ولكن ي بداية 2000 كانت 
بن  مشتركة  كثرة  ومصاح  ثنائية  عاقات  هناك 

البلدين بدأ من التعاون ااقتصادي .والتجاري إى 
ان  إى   2008 عام  نتائج  وتشر  الثقاي..  و  اأمي 
مليار   30 قيمة  بلغ  البلدين  بن  السلعي  التبادل 
ااستثمارية،  امشاريع  من  كبر  عدد  ومة  دوار، 

اامر الذي ا مكن اا ان يثر العجب، لو ا عامل 
واحد يتمثل ي انه م تعقد بن روسيا واليابان معاهدة 
سام إى اان. وهناك مشكلة تعّقد العاقات بن 

الدولتن، وهي مصر جزر الكوريل...

بركان جوبانوفسكي

جانب من البى التحتية العسكرية الروسية على مطار جزيرة ايتوروب اكر جزر الكوريل
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الواقعية ي الفن هي حاولة 
تصوير احياة كما هي ويهدف 

الفنان الواقعي بصفة رئيسية 
اى التعبر بأقصى قدر من 

الدقة واامانة عن كل ما حسه 
او ياحظه حواسه وقد بدأت 

الواقعية كحركة معترف ها 
ي الفنون خال القرن الثامن 

عشر م أصبحت ااجاه الغالب 
ي الفنون ي منتصف القرن 

التاسع عشر وي اادب الواقعي 
يعتر وصف امناظر وااحداث 
على درجة كبرة من اامية اما 

احكبة القصصية واموضوع 
فيعتران فيعتران أقل امية ي 

العمل القصصي او الروائي 
وي خال القرن التاسع عشر 

أصبحت الواقعية اجاها 
غالبا وعلى درجة كبرة من 

اامية ي ااعمال اادبية لكل 
من: چن اوسن، وانتوي 

ترولوب، وچوستاففلوبر، 
وليو تولستوى    وي الفنون 

التشكيلية مكن ماحظة 
ااجاه الواقعي ي فن التصوير 

ي أعمال امصور ااسباي 
فرانسيسكو جويا خال القرن 
الثامن عشر وي أعمال الفنانن 

اامريكين توماس ايكينس، 
ووينسلوهومر، ي اواخر القرن 

التاسع عشر. 

أدب
وفنون

اأدب اأماني
ازدهـر ي القرن الثاي عشـر فجـأة خال احمات 
الفرسـان  كتـب  الفتـرة  تلـك  ففـي  الصليبيـة، 
ماحـم عـن احـب والفروسـية، وانطلـق امغنـون 
ااشـعار  ينظمـون  آخـر  بـاط  مـن  امتجولـون 
فقـد  كذلـك  وامغامـرات.  باحـب  تتغـى  الـي 
مـع امؤلفـون ااغـاي اامانيـة القدمـة مثـل اغنية 
)سـدادة الرميل( م شـهدت الفتـرة من 1750 اى 
1830 العصـر الذهـي الثـاي لأدب اامـاي. ففي 
تلـك الفترة مسـت فكـرة اإصاح الي سـادت ي 

اوروبـا نفـوس اامـان واشـعلت ماسـهم.
فقـدم يوهـان وولفانـج فـون جوتـه رؤيتـه أحزان 
العـام ي روايتـه )آام الشـاب فرتـر( كمـا كتـب 
مسـرحية )فاوسـت( الي تتناول فكرة إبرام سـاحر 
إتفـاق مـع الشـيطان إشـباع همـة للمعرفـة. وم 
يكتـف جوتـه بالتأليـف الروائي وامسـرحي، فاجه 
مثـل كثـر مـن اامـان للشـعر الغنائـي واعتـره 

الوسـيلة امثاليـة للتعبـر عـن افـكاره وعبقريتـه.
عـدة  فريدرششـيلر  كتـب  الفتـرة  نفـس  ي 
مسـرحيات مثـل مسـرحية )فالنشـاين( و )وليـم 
فـون  وأخيـم  كليمانسـرنتانو  كتـب  كمـا  تـل( 
أرنيـم )ديوان البـوق السـحري( )او الولد صاحب 
البـوق السـحري( الـذي يعـد اول جموعة شـعرية 
منظومـة معـت ااغـاي الفلكلوريـة اأمانيـة. وي 

تشـاكوبوفيلهلم  قـدم  عشـر  التاسـع  القـرن  اوائـل 
اخياليـة. قصصهمـا  جـرم جموعـة 

وقـد شـهدت السـنوات ااوى مـن القـرن العشـرين 
امتميزيـن ومـن  اامـان  الشـعراء  ظهـور عـدد مـن 
بينهـم هوجـو فـوم هوفمانسـتالورينار ماريـا ريلكـي  
وسـتيفن تشـورتش، كمـا ظهـر العديد مـن ااعمال 
السـحري( مـن  )اجبـل  بينهـا  اهامـة مـن  الروائيـة 
تأليـف تومـاس مـان، و)ذئـب ااحراش( مـن تأليف 
هرمـان هسـه، والقلعـة للكتـاب التشـيكى اأصـل 

فرانـز كافـكا، والـذي كان يكتـب باللغـة اامانيـة.
عـدة  )بريشـت(  برتولترخـت  كتـب  فقـد  كذلـك 
الثـاث  )اوبـرا  بينهـا  مـن  سـاخرة  مسـرحيات 

. بنسـات(
ومـع ظهـور هتلـر علـى السـاحة السياسـية اامانيـة 
ي الفتـرة مـا بـن 1933 و 1945 وتوليـه احكـم، 

تراجـع اادب اأمـاي لصـاح الدعايـة النازيـة.
ففـي تلـك الفتـرة قدمـت امانيـا مدرسـة ي الدعايـة 
تـدرس  وااعـام  ااتصـال  معاهـد  زالـت   مـا 
قيمـة  لـه  ادي  عمـل  أي  يظهـر  م  بينمـا  اسـاليبها 

. حقيقيـة
اادب  امانيـا، عـّر  وتقسـيم  احـرب  انتهـاء  وبعـد 
النـازي  الوطـن ي ظـل احكـم  اامـاي عـن جربـة 
واثنـاء احـرب.)ي العدد القادم اادب ااسـكتلندي(

الواقعية

المــدارس
الفنية

ااديب ااماي
فريردش شيلر

)1759-1805م(
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ــى  ــب الزم ــد الترتي ــة حدي ــرً ي حاول ــدً كب ــون جه ــق الباحث انف
ــخ كتابتهــا وعرضهــا، ورغــم  ــً لتاري مســرحيات شكســبر، أي وفق
ــر  ــرحياته غ ــن مس ــد م ــة للعدي ــخ الدقيق ــت التواري ــا زال ــك م ذل
مؤكــدة، بســبب عــدم توافــر أيــة خطوطــات لنصــوص امســرحيات.

ــرة  ــات امبك ــى الطبع ــرحات عل ــة للمس ــات احديث ــد الطبع وتعتم
ــوص. للنص

ــو(،  ــة )الفولي ــن: طبع ــرة اى نوع ــات امبك ــذه الطبع ــم ه وتنقس
ــى  ــوي عل ــر حت ــد صغ ــو جل ــو( ه ــو(. و)الكوارت ــة )الكوارت وطبع
ــو  ــو( فه ــا )الفولي ــن مســرحيات شكســبر، ام مســرحية واحــدة م
جلــد كبــر يشــمل كل مســرحياته. وقــد ظهــرت 19 مســرحية مــن 
مســرحيات شكســبر اول مــرة ي صــورة )الكوارتــو(. امــا الثمــاى 
ــو.  ــة الفولي ــو طبع ــد ه ــا الوحي ــة، فمصدره ــرحية الباقي ــر مس عش
وقــد نشــر اول جلــد )فوليــو( حــوي كل امســرحيات عــام 1623م، 

ــاة شكســبر.  ــن وف أي بعــد ســبع ســنوات م
وتشــمل امســرحيات الــي كتبهــا شكســبر ي امرحلــة ااوى 
الكوميديــات  مــن  عــددً  )1590-1594م(  اادي  نشــاطه  مــن 
وامســرحيات التارخيــة، اى جانــب تراتشــيدية واحــدة. ولعــل أشــهر 
هــذه امســرحيات امبكــرة واكثرهــا شــعبية مــا مســرحيتا ريتشــارد 

ــرة. ــض النم ــث وتروي الثال

وي الرحلــة الثانيــة مــن نشــاطه )1595-1600م(، وصــل شكســبر 
ــا الرومانســيا اى درجــة تقتــرب مــن  بامســرحية التارخيــة والكوميدي
ــداث  ــوط وااح ــن اخي ــددا م ــرح ع ــا يط ــرً م ــال، وكان كث الكم

ــة موحــدة. ــً ي حبكــة متكامل ــة م ينســجها ميع الدرامي
ــقها  ــي يعش ــرحيات ال ــن امس ــد م ــرة العدي ــذه الفت ــي اى ه وتنتم
ــى  ــولييت، وكم ــو وتش ــف ورومي ــة صي ــم ليل ــل حل ــور، مث اجمه

ــر. ــوس قيص ــس، ويولي ــرى اخام ــوى، وهن ه
كتابــة  مرحلــة  فكانــت  )1601-1608م(  الثالثــة  امرحلــة  امــا 
ســوى  اثنائهــا  شكســبر  يكتــب  وم  العظيمــة،  التراتشــيديات 
ــر  ــق ويعك ــر القل ــذي يث ــوع ال ــن الن ــا م ــط، وكانت ــن فق كوميديت

ــس. ــة ي النف ــيع البهج ــا يش ــر م ــارئ أكث ــو الق صف
ــة  ــن امرون ــة م ــرة بدرجــة عالي ــذه الفت ــة شكســبر ي ه ــز لغ وتتمي
والتنــوع، وتنتقــل بــن الشــعر والنثــر ببســاطة وساســة. ومــن اهــم 
امســرحيات الــي تنتمــي اى هــذه الفتــرة هاملــت، وعطيــل، واملــك 

لــر، وماكثبــت، وانطونيــو وكليوباتــرا.
وي امرحلــة اابداعيــة اأخــرة )1609-1613م(، م ينجــز شكســبر 
ســوى أربــع مســرحيات: ثاثــة كوميديــات ومســرحية تارخيــة اخــرة 
هــي هنــري الثامــن )الــي حتمــل ان يكون قــد اشــترك معــه ي كتابتها 
تشــون فلتشــر(. وتتضمــن الكوميديــات الرومانســية الثــاث، )مــا ي 
ذلــك مســرحية العاصفــة( بعضــً مــن أفضــل مــا دون شكســبر مــن 
اشــعار ولكنهــا رغــم ذلــك تبــدو بعيــدة عــن الواقــع، منفصلــة عنــه. 
ورمــا كان الســبب ي هــذا تغيــر ذوق اجمهــور، ورمــا كان الســبب 
ــة  ــه اماضي ــتعرض حيات ــة كان يس ــذه امرحل ــبر ي ه ــو ان شكس ه

ومســرته اادبيــة ويتأملهمــا مــن منظــور فلســفي.

ــرحيات مس
ــبير  شكس

أدب
وفنون

لوحة فنية قدمة تظهر اطفاًا وهم مثلون مشـهدً من مسـرحية هاملت لشكسبر
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العراق ي أرقام
سبق ونشرنا ي العدد السابق جموعة 
ككل  العام  حول  ااحصائيات  من 
فيها  نعيش  الي  امعمورة  معرفة 
هذا  مع  القراء  من  تفاعل  هناك  وكان 
النجف  جلة  ارتأت  ولذا  اموضوع، 
اأشرف أن جعل ي هذا العدد جموعة 
وقد  أرقام،  العراق ي  مثل  احصاءات 
على  احصاءات  اعتمد حررو صفحة 
الصحة  منظمة  وفرها  الي  البيانات 
امتحدة  واامم  الدوي  والبنك  العامية 
على  كبر  بشكل  اعتمدت  وايضا 
الي  وامسوحات  الدراسات  بعض 
والصحة  التخطيط  وزارة  ها  قامت 
ي  متعة  رقمية  فجولة  العراقيتن، 

بلدكم العراق احبي القراء..

احصاءات
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معدل امواليد...
يبلــغ معــدل امواليــد اخــام ي العــراق )31,3( 
ــن الســكان  ــف نســمة م ــكل ال ــة ل وادة حي
وكان امعــدل امســجل ي امناطــق الريفيــة 
ــه ي امناطــق  ــر من ــو اكث ــة وه )33( وادة حي
احضريــة الــذي ســجل )31( وادة حيــة لــكل 
الــف نســمة، كمــا ســجلت أعلــى امعــدات 
ــت )48( وادة  ــث بلغ ــة ميســان حي ي حافظ
ــة  ــا ي حافظ ــمة وأقله ــف نس ــكل أل ــة ل حي
الســليمانية والــي بلغــت )24( وادة حيــة 

ــف نســمة مــن الســكان. ــكل أل ل
ــب  ــدان ذات النس ــن البل ــراق م ــر الع ويعت
ــكل  ــوادة ل ــبة ال ــا ي نس ــدا عامي ــة ج العالي
ــا  ــيويا وعربي ــبقه آس ــخص وا يس 1000 ش
ــذا يرجــع بأحــد أشــكاله  ــن، وه ســوى اليم
ــن. ــع ي البلدي ــة امرتف ــتوى اخصوب إى مس

مؤشر اخصوبة...
يبلــغ معــدل اخصوبــة الكليــة الزواجيــة 
ــات  ــات وامطلق ــاء امتزوج ــرة :- للنس امتأخ
واأرامــل وامنفصــات الــاي بلغــن )45( 
ســنة فأكثــر )5,7( مولــودً حيــً لــكل امــرأة، 
ــهادة  ــى ش ــات عل ــر احاص ــدل لغ كان امع
دراســية )6,3( مولــودً حيــً لــكل امــرأة 
ي حــن كان للحاصــات علــى الشــهادة 
ــرأة  ــكل ام ــً ل ــودً حي ــة )5,2( مول اابتدائي
ــرأة  ــكل ام ــً  ل ــودً حي ــة )4,1( مول والثانوي
أمــا احاصــات علــى شــهادة الدبلــوم فأعلــى 

ــً. ــودً حي ــغ )3,2( مول ــد بل فق
وهــذا يعتــر العــراق أيًضــا مــن البلــدان 
العاليــة خصوبــة جــدا ي العــام ولعلــه يتنافس 
ضمــن عشــرين أكثــر دولــة خصوبــة ي العــام 
وإن كانــت قــد نشــر ي موقــع الويكيبيديــا أن 
العــراق 39 عاميــا وهــو موقــع متقــدم أيًضــا 
ــا  ــا الويكيبيدي ــي قدمته ــة ال إا أن ااحصائي

إحصائيات ديموغرافية من العراق

31.3

لكل 1000
وادة حية

33

الريف

31

احضر

معدل الوادات احية 

نسب الوادات بالنسبة للمحافظات

نسب 

الوادات 

بالنسبة 

للمستوى 

التعليمي

48

24

لكل 1000وادة حية
ميسان

السليمانية
لكل 1000وادة حية

دون 
ب

شهادة تدائية
اب

ثانوية دبلوم

احصاءات

الريف العراقي نسب زواج ونسب طاق اقل مطردًا مع معدل عمر زواج اقل منه ي احضر..
ا يزال ذكور العراق اكثر من أناثه بعدد بسيط..
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ــة.  ــة العراقي ــع الســجات الرمي ــارض م تتع

معدل وفيات اأمهات ...
حــاات  كثــرة  فــإن  نفســه  الســياق  وي 
ــا  ــة جــب أن ينظــر ه ــرة اخصوب ــوادة وكث ال
ــن  ــات م ــدد الوفي ــو ع ــب آخــر وه ــن جان م
اامهــات أثنــاء عمليــة الــوادة، وتشــر نتائــج 
امســح أن معــدل وفيــات اأمهــات بلــغ )35( 
وفــاة لــكل مائــة ألــف وادة حيــة علــى 
مســتوى العــراق ي عــام 2012 مســجًا 
ــغ  ــام 2006 البال ــه ي ع ــن معدل ــا ع اخفاض
)84( وفــاة لــكل مائــة ألــف وادة حيــة.. 
ــدل  ــن امع ــرب م ــاي أقت ــر اح ــا إن امؤش كم
امســتهدف حقيقــه حلــول عــام 2015 البالــغ 

ــة. ــف وادة حي ــة ال ــكل مائ ــاة ل )29( وف
واعتــرت منظمــة الصحــة الدوليــة ي تقريرهــا 
ــة  ــدان امصنف ــن البل ــراق م ــنوي أن الع الس

ــام.  ــدان الع ــة H  ضمــن بل بالفئ

مؤشر معدل الوفيات...
ــتوى  ــى امس ــام عل ــات اخ ــدل الوفي ــغ مع بل
الوطــي )4,5( حالــة وفــاة لــكل الــف نســمة 
مــن الســكان ي عــام 2012، ي حــن أشــارت 
تقديــرات وزارة الصحــة لنفــس العــام إى 
)4( حــاات وفــاة لــكل الــف مــن الســكان، 
ويعتــر العــراق مــن بلــدان الربــع اأول عاميــا 
ي معــدات الوفيــات فيحتــل امركــز 61 

ــا. عامي
فيمــا اظهــرت النتائــج ان معــدل وفيــات 
ااطفــال الرضــع بعمــر أقــل مــن ســنة حقــق 
اخفاضــا ي عــام 2014 اذ بلــغ )%27,9( 
حالــة وفــاة لــكل الــف وادة حيــة عــام 2013 
ــف وادة  ــكل ال ــاة ل ــة بـــ) 26,5%( وف مقارن
ــي  ــح ااجتماع ــرات امس ــب مؤش ــة حس حي

ــام. ــس الع ــادي لنف وااقتص
وتتركــز علــى حــو مطرد وفيــات اأطفــال دون 
ســن اخامســة ي كل مــن أفريقيــا ي جنــوب 
ــيا،  ــوب آس ــة جن ــرى ومنطق ــراء الك الصح
برغــم اخفــاض نســبة تلــك الوفيــات ي بقيــة 
ــف وادة ي  ــكل ال ــن 32% ل ــام م ــاء الع أرج
عــام 1990 إى 18% ي عــام 2013. واحتمــال 
ــة ي  ــن اخامس ــوغ س ــل بل ــال قب ــاة اأطف وف
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى هــو أكــر 
مقــدار 15 مــرة مــن احتمــال وفاهــم ي 
ــدان امتقدمــة، إذ تنحصــر نصــف  ــم البل أقالي

ــدان  ــً ي البل ــال تقريب ــؤاء اأطف ــات ه وفي
ــة الكونغــو  ــة: الصــن ومهوري اخمســة التالي
وباكســتان.  ونيجريــا  واهنــد  الدمقراطيــة 
لــكل  بنســبة 38% وفــاة  اهنــد  وتســتأثر 
الــف وادة حيــة، أي مــا يقــارب )21%( مــن 
ــا بســنبة  ــال ي العــام،  ونيجري ــات ااطف وفي
70% وفــاة لــكل الــف وادة حيــة وهــو 
ــال ي  ــات ااطف ــن وفي ــارب )13%( م ــا يق م
العــام، فيكونــان معــً أكثــر مــن ثلــث جمــوع 
وفيــات اأطفــال دون ســن اخامســة ي الكــرة 
اأرضيــة، كل هــذا حســب احصائيــات البنــك 

ــي. ــدوي العام ال

معدات الزواج ومتوسط العمر 
عند الزواج...

ــر  ــط العم ــح اى أن متوس ــج امس ــر نتائ تش

معدل وفيات اامهات اثناء الوادة

2
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2

2
0
1
5

29

35

84

عنــد الــزواج بلغ )24,6( ســنة وكان امتوســط 
 )22,8( ولإنــاث  ســنة   )26,3( للذكــور 
ســنة وهــو اقــل مقارنــة بــدول امنطقــة حيــث 
ــزواج ي ااردن  ــد ال ــر عن ــغ متوســط العم بل
للنســاء )26,3( وللذكــور )29,4(، وي لبنــان 
بلــغ )28,8( للنســاء و)32,8( للذكــور كمــا 
ــق  ــزواج ي امناط ــد ال ــر عن ــط العم ان متوس
ــن  ــً ع ــجل اخفاض ــنة س ــة )23,9( س الريفي
امتوســط ي امناطــق احضريــة الــذي بلــغ 

ــنة. )24,9( س

معدات الطاق...
ي حــن بلــغ معــدل الطــاق اخــام ي العــراق 
)6,6( مطلقــً لــكل 1000 مــن الســكان 
ــذي  ــر مــن امعــدل لعــام 2007 وال وهــو اكث
ــكان(  ــن الس ــكل 1000 م ــواي )5 ل ــغ ح بل
كان معــدل الطــاق اخــام للذكــور )4,2( 

متوسط العمر عند 
الزواج ي امناطق 
الريفية )23,9( سنة

متوسط العمر عند 
الزواج ي امناطق 

احضرية )24,9( سنة

متوسط العمر 
عند الزواج ي 
ااردن للنساء 

 )26,3(

متوسط العمر 
عند الزواج ي 
ااردن للذكور 

 )29,4(

للذكور 
)26,3( سنة

ولإناث 
)22,8(  سنة

متوسط العمر عند 
الزواج )24,6( سنة

متوسط العمر 
عند الزواج ي 
لبنان )28,8( 

للنساء

متوسط العمر 
عند الزواج ي 
لبنان )32,8( 

للذكور

معدل الزواج ومتوسط العمر عند الزوج

احصاءات
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ولإنــاث )9,1(، ي حــن كان معــدل الطــاق 
اخــام للمناطــق احضريــة )7,4( وامناطــق 
ــام  ــاق الع ــدل الط ــغ مع ــة )4,7(.وبل الريفي
ــن  ــكل 1000 م ــً ل ي العــراق )11,1( مطلق
الســكان ي ســن 15 ســنة فأكثــر كان معــدل 
الطــاق العــام للذكــور )7,1( ولإنــاث )15(، 
ي حــن كان معــدل الطــاق العــام للمناطــق 

ــة)8,6(. ــق الريفي ــة )12( وامناط احضري
الــي  زواج(  )الطــاق  إحصائيــة  وحســب 
ــزواج  ــإن نســبة ال ــط ف تنشــرها وزارة التخطي
والطــاق ي العــراق تعتــر مــن النســب 
ااجابيــة بشــكل كبــر ي العــام، حيــث 
تــزداد نســبة الــزواج عــن أغلــب دول العــام، 
وي نفــس الوقــت تقــل نســب الطــاق عــن 
ــن  ــراق م ــل الع ــا جع ــام، م ــب دول الع أغل
الــدول امتقدمــة ي قلــة حــاات الطــاق 

ــزواج. ــاات ال ــدد ح ــبة إى ع بالنس
ــا  ــزواج إى م وتنخفــض نســبة الطــاق إى ال
ــبة  ــة بالنس ــق الريفي ــف ي امناط ــرب النص يق
ــر حــاات  ــث تكث ــة، حي ــق احضري إى امناط
الــزواج ي الريــف عنهــا ي امدينــة وتقــل 
أيًضــا نســب الطــاق ي الريــف منهــا إى 

ــة. امدين
ــف  ــزواج امبكــر ي الري ــزداد نســبة ال ي حــن ت
منهــا إى امدينــة كمــا بينــاه ي هنــا ي موضــع اخر.

معــدل الــزواج والطــاق للمــدة 2004 – 
2012 لكل 1000 نسمة 

الطاق الزواج  السنة 
1,1  9,7  2004
1,2  9,2  2005

1,2  8,2  2006
1,4  7,3  2007
1,3  7,6  2008
1,7  7,8  2009
1,6  7,5  2010
1,8  6,9  2011
1,7  6,8  2012

نسبة اجنس والعمر الوسيط....
بلغــت نســبة اجنــس لكافــة ااعمــار ي 
العــراق )102( ذكــرً لــكل 100 أنثــى وكانت 
امناطــق  وي   )102( احضريــة  امناطــق  ي 

الريفيــة )103( بينمــا بلــغ العمــر الوســيط ي 
العــراق وهــو العمــر الــذي يقســم الســكان إى 
نصفــن متســاوين )18,9( ســنة كان للذكــور 
ــاث )19,4(  ــن كان لإن ــنة ي ح )18,5( س
ســنة،  أمــا ي  امناطــق احضريــة فــكان )20( 

ــة)16,8( ســنة. ــق الريفي ســنة وي امناط

الركيب العمري والنوعي 
للسكان...

بلغــت نســبة الســكان بعمــر أقــل مــن 
وكانــت   )%40,5( العــراق  ي  ســنة   )15(
الذكــور )%41,2(  الســكان  نســبتهم مــن 
بينمــا   ،)%39,7( اإنــاث  الســكان  ومــن 
كانــت نســبتهم مــن ســكان امناطــق احضريــة 
ــة  ــق الريفي ــكان)38,5%( وامناط ــع الس وتوزي
)45,1%(. فيمــا بلغــت نســبة الســكان بعمــر 
ــث  ــراق )56,4%( حي ــنة ي الع )15-64( س
دخــل ي نطــاق اهبــة الدموغرافيــة ومــن 
ــول  ــة حل ــة الدموغرافي ــل اهب ــل ان يدخ امؤم
ــكان  ــن الس ــبتهم م ــت نس ــام )2023( كان ع
الذكــور )55,9%( ومــن الســكان اإنــاث 
ــن الســكان  ــت نســبتهم م )57%(، بينمــا كان
ي امناطــق احضريــة )58,2%( وي امناطــق 

.)%52,4( الريفيــة 

من السكان اإناث 
)%57(

السكان ي امناطق 
احضرية )%58,2(

سكان امناطق 
احضرية )%38,5(

من السكان

امناطق الريفية 
)%45,1(
من السكان

41,2% من 
الذكور بعمر 
دون 15 سنة 

39,7% من 
ااناث بعمر 
دون 15 سنة 

اقل من )15( سنة 
%40,5

السكان بعمر 
 )64-15(

سنة ي العراق 
 )%56,4(

السكان الذكور 
)%55,9(

ي امناطق الريفية 
)%52,4(

الركيب العمري والنوعي للسكان
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معدل مأمول العمر 
العراقي

وبااعتمــاد علــى بيانــات العمــر امتوقــع 
ــن مصــادر  ــاث م ــور واإن ــاد للذك ــد امي عن
مثــل: شــعبة الســكان التابعــة لأمــم امتحــدة. 
التوقعــات الســكانية العاميــة، شــعبة الســكان 
ــاءات  ــر إحص ــدة. تقري ــم امتح ــة لأم التابع
)عــدة  احيويــة  واإحصــاءات  الســكان 
ــا  ــداد الســكاي وغره ــر التع ســنوات(، تقاري
مــن امطبوعــات اإحصائيــة مــن مكاتــب 
ــي  ــب اإحصائ ــة، امكت ــاءات الوطني اإحص

اأوروي:  لاحــاد 
اإحصــاءات الدمغرافيــة، أمانــة ماعــة امحيط 
اهــادئ: برنامــج اإحصــاء والدموغرافيــة، 
مكتــب اإحصــاء الســكاي اأمريكــي: قاعــدة 

ــة. ــات الدولي البيان
ـــن  ـــي ي حس ـــر العراق ـــول العم ـــن أن مأم تب
ـــث كان  ـــي حي ـــط العام ـــال اخ ـــو ح ـــا ه كم

معـــدل العمـــر ي عـــام 1960 حـــواي 48 
عامـــا، وظـــل ي ارتفـــاع إى أن وصـــل ي عـــام 
1977 إى أكثـــر مـــن 61 عامـــا م اخفـــض 
معـــدل العمـــر ي العـــراق بعدهـــا حيـــث 
حقـــق أقـــل معـــدل بعدهـــا ي عـــام 1982 
ـــد  ـــرة بع ـــا الفت ـــا خ ـــاع م ـــتمر باارتف واس
2000 إى 2003 وواصـــل ارتفاعـــه بعدهـــا 
ليصـــل ذروتـــه ي ااحصائيـــات امتوفـــرة ي 
عـــام 2014 حيـــث كاد أن يصـــل 70 عامـــا إذ 
ـــر  ـــدل العم ـــا مع بلغـــت نســـبته 69,40. بينم

ـــو 71,5. ـــي ه العام

ااعاقة...
ــة ان  ــوحات العراقي ــد امس ــج اح ــت نتائ بين
نســبة الســكان الذيــن ا يعانــون مــن صعوبــة 
ــم  ــة أو الفه ــمع أو احرك ــار أو الس ي اإبص
واإدراك أو التواصــل )91,6%( ، ي حــن  أن 
ــات أعــاه  ــون مــن الصعوب ــن يعان نســبة الذي

.)%8,4(

اهجرة....
ــل  ــروا ح ــن غ ــكان الذي ــبة الس ــت نس بلغ
ميادهــم ي العــراق )7,2%( مــن جمــوع 
  )%6,6( الذكــور  نســبة  كانــت  الســكان، 
مــن جمــوع الســكان الذكــور و)7,9%( مــن 

ــاث ــكان اإن ــوع الس جم

السكن والبنى التحتية...
)99,2%( مــن اأســر تســتخدم الكهربــاء مــن 
ــتقرار  ــدم اس ــة، وبســبب ع الشــبكة العمومي
التجهيــز بالطاقــة الكهربائيــة خــال فتــرة 
ــى  ــاد عل ــر ااعتم ــر ااس ــد اضط ــح فق امس
امصــادر ااخــرى مثــل امولــدات اخاصــة 
ــر  ــن ااس ــث ان )60,5%( م ــتركة حي وامش
ــترك، و  ــد امش ــن امول ــاء م ــتخدم الكهرب تس
)33,2%( تســتخدم الكهربــاء مــن امولــد 

ــاص. اخ

التعليم...
ــن  ــراد م ــن ااف ــج إن )79%( م ــر النتائ تش
ــدون  ــنوات جي ــى 10 س ــم عل ــد اعماره تزي
القــراءة والكتابــة وقــد بلغــت النســبة للذكــور 

)86%( ولإنــاث )%73(.
أمــا نســبة االتحــاق اإمــاي ي مرحلــة 
ــذ  ــدد التامي ــاي ع ــي وإم ــم اابتدائ التعلي
بصــرف  اابتدائــي،  بالتعليــم  املتحقــن 
النظــر عــن الســن، معــرا عنــه كنســبة مئويــة 
مــن الســكان ي الســن الرمــي لالتحــاق 
ــبة  ــاوز نس ــن أن تتج ــي مك ــم اابتدائ بالتعلي
االتحــاق اإمــاي 100 ي امائــة بســبب قيــد 
اأطفــال الذيــن خطــوا العمــر امدرســي امقــرر 
ــي  ــر امدرس ــوا العم ــن م يبلغ ــال الذي واأطف
و/أو  مبكــرة  أو  متأخــرة  ســن  ي  امقــرر 
بســبب إعادهــم الصفــوف. فتشــر احصــاءات 
معهــد اليونســكو لإحصــاء إى ارقــام عراقيــة 

ــة. متقدم
ــراق  ــبة ي الع ــت النس ــام 1979 فاق ــي ع فف
ــرة %105  ــت أول م ــي وبلغ ــوع الكل امجم
ــام  1980  ــت ع ــود وبلغ ــتمرت بالصع واس
بعدهــا  بــدأت  ولكــن   %108 حــواي 
بااخفــاض إا اهــا م تقــل عــن 100% حــى 
حلــول عــام 1992 حيــث اخفضــت النســبة 
إى 90% بــل وصــل احــال ي ســنة 1996 إى 
ــام  ــع ي ع ــود لترج ــتمرت بالصع 84% م اس
2007 إى اوجهــا حيــث بلغــت %108 . 

احصاءات
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من ذكرى فقد احسن  الـى ذكرى فقد الني  .. اقام احبن تكتب باحزن



السيد حمد علي احلو

ــع للشــأن الشــعائري العاشــورائي خصوصــً، والشــيعي عمومــً، جــد أن مــة تســاؤات  امتاب
تطرحهــا الوقائــع التارخيــة امازمــة للحــدث الكربائــي لتســتقر اأحــزان الــي تنتــاب أتبــاع 
أهــل البيــت عليهــم الســام وهــم يؤرخــون لواقعــة الطــف ي ذاكرهــم التارخيــة امأزومــة مــن 
ــم  ــام  ي صمي ــم الس ــت عليه ــل البي ــاع أه ــت اتب ــي طال ــه ال ــم واقصائيات ــاردات احاك مط
ــب  ــدث"، والرقي ــلطوي "امح ــؤرخ"، والس ــم "ام ــد احاك ــل ج ــاهم، وبامقاب ــاعرهم ومأس مش
ــاحات  ــة ي مس ــة احرك ــيجدون إمكاني ــؤاء س ــر ه ــاريء"، وغ ــي "الق ــه"، والسياس "الفقي
ــرار  ــن الق ــرة م ــرأي، وكب ــن ال ــث، وواســعة م ــن احدي ــخ، ومســتغرقة م ــن التاري شاســعة م
ــة  ــة احديثي ــراث ســلطوي مقــدس، وباجمل ــا إى ت ــة لتحليله ــردة التارخي وهــي تتحكــم بامف
ــلطة  ــي الس ــن وح ــا م ــة كله ــة التارخي ــتكون الواقع ــاي فس ــي، وبالت ــة الوح ــا ي خان لتضعه
واحــاءات احاكــم وخيــات قاعــدة البــاط، هكــذا ُتصــاغ ااحــداث وتبقــى احقيقــة التارخيــة 
ختفيــة خلــف جــدران امحــذور، إا ان احقيقــة الكربائيــة عاشــت اهــة الزمــن امقهــور بدمائــه 
امضرجــة يــوم كانــت كربــاء تــزف مــن دمــاء الشــهداء لتغــذي جــذوة اانتصــار، وأي انتصــار 
ــق  ــت تتأل ــا بقي ــر وامطــاردة إا أه ــود القه ــن عق ــات م ــا مئ ــرت عليه ــٍة م ــن حادث أمضــى م
بشــعرها احزينــة الــي تطــرق امــاء الزمــن امهــووس مــا ســطره احاكــم امتســلط علــى حقائــق 
ــى احاكــم  ــة القصاصــن ليبق ــا ترتســمه خيل ــة م ــدَس باحــوادث التارخي ــه لي ــخ ووقائع التاري

ينســج هــم مــا يريــد.
ــإن  ــن ف ــاوات الظام ــا ح ــا يقيه ــب م ــة الغي ــن حصان ــك م ــاء متل ــة كرب ــت واقع  وإذا كان
ــدار  ــى م ــدة عل ــى خال ــت لتبق ــي وظف ــب ال ــات الغي ــدى آلي ــت إح ــينية كان ــعرة احس الش
الزمــن ومــن هنــا كانــت الشــعرة ااربعينيــة احــدى اهــم آليــات اخلــود الــي حفظــت الوقائــع 
ــن  ــود، وم ــة اخل ــار وحيوي ــذوة اانتص ــا ج ــت ه ــف وأعط ــن التحري ــة م ــة الكربائي التارخي
هنــا فلنــا ان نقــول ان امســرة ااربعينيــة هــي احــدى امكانيــات قــوة الظهــور الــي حتفــظ هــا 
قائدهــا امعصــوم واملهــم مــن كربــاء امظلوميــة لتظــل هــذه الشــعرة ومثلهــا مــن الشــعائر 
ــي اســتلهمت صرهــا مــن عاشــوراء، وملحمــة  ــدى قواعــد اانتظــار ال ُتذكــي روح العــزم ل
انتظارهــا مــن ذلــك اليــوم الكربائــي امقــدس الــذي يقــف فيــه اإمــام احســن عليــه الســام 
ــن  ــي أعل ــك اللحظــة ال ــذ تل ــد وليؤســس حضــارة اانتظــار من ــال قواع ــى اأجي ــي عل ليلق
فيهــا شــعاره اأبــدي عنــد رفضــه لبيعــة يزيــد "ومثلــي ا يبايــع مثلــه" أي أن منهــج اانتظــار 
احســيي ألغــى كل امكانيــات التصــاح واحتمــال التعــاون مــع الظامــن ي أي حظــة مــن حظاتــه 

احســينية.

المسيرة اأربعينية.. 

ولحظات اانتظار الحسيني
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الَقَلــِم.. ُقْدســّيَة  وُصــْن  ُســكوي  اْكســْر 
ــاُر الصمــِت يســُكُنها وانفــْض حــروي ، غب
أخِيَلــي ُبســتاِن  مــن  بقايــاَي  َلْمِلــْم 
نلَبُســُه الشــعِر  وليــُل  ؟  أقــوُل  مــاذا 
ُيرعُبنــا القــوِل  ووجــُه  أقــوُل  مــاذا 
غضبــً َنُعــْد  م  ا..  روُحنــا،  تغّيــرْت 
لــو جْئــَت تســأُل عــن أخبارنــا ســترى
تكُتُبنــا اخرســاَء..  اللْفظــَة  لــَك  أشــكو 
ُمضطــِرٌب والــوزُن  ُســكِرِه،  ي  والشــعُر 
قصائِدنــا مــن  ُصداعــً  عليــَك  أخشــى 
منكِســرً اأخــاَب  مــُأ  وشــعُرنا 
شــيمُتنا العــاَر  إَن   .. زماُنــَك  مضــى 
يشــتُمنا الشــعِر  غيــاِب  بعــَد  )كافــوُر( 
أســفً أســتطْع  م   .. ا  ؟؟  الشــعَر  أأقــرُأ 
ُيراقُبــي َجــّاٌد  رأِســَي  وعنــَد 
تعرُفــُه نــاَر  ا  أشــعاِرنا  بــركاُن 
معــً الــكاِم  قــِر  علــى  َهَتْفنــا  لقــد 
ِذّلِتنــا خلــَف  ُهتافــً  مضينــا  حّتــى 
جهُلنــا والرمــُح   ، َصــَدٍأ  ي  الســيُف 
أبــي يــا  عميــاَء  َتــزْل  م  عيوُننــا 
َأَدبــً صمَتنــا  َيســقي  كتاُبــَك  مــى 

الَكِلــِم.. مــن  منديــٍل  دموعــي  وامســْح 

الَفَهــِم.. مــن  رأســي  ي  الَفْهــَم  وقــّرِب 

َعَدمــي.. ومــن  مّنــي  عّلقــي  فاليــأُس 

اُحُلــِم.. مــن  أضغاثــً  احــَر  لُنطِعــَم 

الُظَلــِم.. ي  الكابــوِس  مولــُد  حروُفــه 

كالَغنــِم.. تنصــاُع  قصائَدنــا  تلقــى 

ــِم.. ــَر ي الُنُظ ــو الفخ ــِر هج ــدَة الفخ قصي
ُمْنَكِتــِم؟ صــوِت  ي  أشــرُحها  فكيــف 
الَعَجــِم.. مــن  إعرابــً  تســأُل  والُعــْرُب 
الَســَقِم.. مــن  مولــوٌد  اليــوَم  فشــعُرنا 
اَخــَدِم.. ِبــّزِة  ي  ســِيِدِه  لغــِر 
للصَنــِم.. الشــعِر  ي  تنحــي  أقاُمنــا 
فهــا ُنصِفــُق باإمـــــــــــاِع للَشــَتِم..
بَفمــي.. ُمقَفــٌل  ُنشــوئي  منــُذ  الُقْفــُل 
اأِم.. مــن  صاحــْت  إذا  ُجروحــي  َيْبــري 
ــِم ــى اُحَم ــًا عل ــه لي ــن خوِف ــاَل م ــد ب ق
"امجــُد للســيِف ليــَس امجــُد للَقَلــِم"..
الِقَمــِم.. ِقّمــَة  َصَعْدنــا  وبالفــراِغ 
بالُعُقــِم الِعــِز  خيــوُل  ُأصيَبــْت  وقــْد 
الَصَمــِم خيمــِة  ي  حتمــي  وُأْذُننــا 
ــِم ..!؟ ــن َرِح ــوِت م ــَد ام ــتولُد بع ــْل س وه

شعر : زينل الصوي

رسالة الى أبي الطّيب

صفر 
ف 

مل
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ربــه ومــع نفســه ومــع الزائريــن واخادمــن 
مــن حولــه، جيــب علــى هــذه ااســئلة خدمــة 
ــدة هــم  للســائرين ي موكــب اخلــود هــذا وفائ
وثوابــً ي ميــزان أعماهــم عســى ولعــل أن 
تســجل هــذه ااســطر وهــذه الكلمــات  ي 

ــام. ــه الس ــن علي ــة احس ــوان خدم دي

أسباب التعظيم
ِلــَم ختــص اامــام احســن عليــه الســام بكثــرة 
ــه  ــي لزيارت ــن وبامش ــرة الزائري ــارات وبكث الزي

ــاذا  ــس شــركً! وم ــا حســن! ألي ــك ي ــاذا لبي م
هــذه الزيــارة باخصــوص مــن عامــات امؤمــن! 
ــام!  ــه الس ــن علي ــن للحس ــذه اماي ــاذا ه وم
ومــاذا هــذا التآلــف ي الزيــارة وامحبــة واخدمــة 
وبعدهــا ينقطــع وينتهــي كل شــيء إن م ترجــع 

إى كــره وخــاف..
ــر  ــاج إى قبســات تن  هــذه اســئلة وغرهــا حت
درهــا واشــراقات تكشــف ظلمــة جهلهــا، 
ــه الســام  ــر للحســن علي ــرف الزائ ــا يع وكيم
ــه مــن حقــوق وواجبــات مــع  ــه ومــا علي مــا ل

ــة  ــه واأئم ــفاء ي تربت ــل كان الش ــب، ب فحس
ــاة  ــفينته ي النج ــه، وس ــن ذريت ــون م امعصوم

ــع! ــر وأوس ــفاعة أك والش
ــه  ــه وأخي ــن ابي ــل م ــه افض ــك ا إن  كل ذل
ــى  ــا جــرى عل ــة م ــل لطبيع ــا الســام ب عليهم
احســن عليــه الســام وكمــا قــال اإمــام  
ــا  ــك ي ــوم كيوم ــام: "ا ي ــه الس ــادق علي الص
أبــا عبــد ال"، غربتــه، وحدتــه، عطشــه، ذحــه، 
ــام:  ــه الس ــن علي ــن العابدي ــام زي ــول اإم يق
ــش"،  ــح الكب ــا يذب ــح اي احســن كم ــد ذب "لق

 غريبة هي زيارة ااربعن فرغم كثرة الزيارات لإمام احســن عليه الســام ي السنة الواحدة إا 
ان زيارة ااربعن امتازت عن كل تلك الزيارات من انها هي دون غرها الي قصدتها اماين، 
وأنها هي دون غرها من يشد إليها الرحال ويأتيها الزوار من ختلف الباد، وأنها هي دون غرها 
الي اصبحت عامة للمؤمنن وشــعارًا هم ي أعظم جمع شــهدته اإنســانية، وي أكر مظاهرة 
استنكار ضد الظلمة وأعداء الدين، وي أطول إحياء يستمر ويتجدد عر ااجيال وكرور السنن، 

بنداء واحد، بصوت واحد، لبيك داعي اه.. لبيك يا حسن..

قبسـات على خطى اإربعين
السيد طال احكيم
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وكذلــك مــن قتــل معــه مــن خــرة مــن 
ــب  ــة زين ــم العقيل ــن وصفته ــى اارض الذي عل
الكــرى بقوهــا ي خطبتهــا ي جلــس يزيــد 
اراقتــك دماءذريــة آل حمــد وجــوم اارض مــن 
آل عبــد امطلــب، نعــم حجــم الفاجعــة وعظــم 
ــل  ــن مثي ــا ايضــا م ــا جــرى بعده ــة وم امصيب
باجثــث وقطــع للــرؤوس وحــرق للخيــام 
ــد امؤمنــن حرقــة  وســي للنســاء، كل هــذا يزي
ــا  ــًا والتصاق ــا وتواص ــً واهتمام ــً وتعاطف وأم
ــن  ــك ع ــام، ناهي ــه الس ــن علي ــام  احس باام
ــّدر ال ان  ــام ق ــه الس ــن علي ــام احس ان اام
ــق  ــق ولصي ــد بشــكل وثي ــن حم ــط بقاءدي يرتب
بنهضتــه عليــه الســام وبدفاعــه امقــدس، فلــه 
ــع  ــل علــى مي ــع امؤمنــن ب الفضــل علــى مي
النــاس مــا كســر شــوكة الطغــاة وأزال عــروش 
الظامــن وخــط بالــدم ا بالقلــم "ا أرى امــوت 

ــا". ــن إا برم ــع الظام ــاة م ــعادة، واحي إا س

امبالغة ي تعظيم اامام احسن 
عليه السام ليس شركا

 مــا دام امعِظــم ا يعتقــد ان هــذا امعَظــم رّبــا او 
مســتقا عــن ال ي التأثــر والتصــرف والشــفاء 
واحكومــة والتدبــر واخالقيــة واإحيــاء واإماتة 
والشــفاعة وغرهــا مــن الصفــات الــي هــي ل 
عــز وجــل اســتقاا بــا تفويــض أو مكــن او 

تبعيــة او خويــل فســوف ا يكــون شــركً..
ــه  ــام ان ــه الس ــن علي ــا باحس ــم اعتقادن  نع
ــي او ان  ــاي او حي ــن ان يش ــه مك ــفيع أو ان ش
ينفــع ويضــر كل ذلــك بــإذن ال وبتمكــن منــه 
ا علــى حــو ااســتقال، وهكــذا اعتقادنــا 
ــم  ــت عليه ــل البي ــة أه ــاء وائم ــي اانبي ي باق
الســام مثلمــا قــال تعــاى ي قرآنــه: )َوِإْذ َتْخُلــُق 
ــا  ــُخ ِفيَه ــي َفَتنُف ــِر ِبِإْذِن ــِة الَطْي ــِن َكَهْيَئ ــَن الِط ِم
َفَتُكــوُن َطْيــًرا ِبِإْذِنــي َوُتْبــِرىُء اَأْكَمــَه َواَأْبــَرَص 
ِبِإْذِنــي َوِإْذ ُتْخــِرُج اْلَموَتــى ِبِإْذِنــي( وكذلــك 
تعظيمنــا للحســن م خــرج إى دائــرة الربوبيــة أو 
ــل نعتقــد  ــي هــا التصــرف ب اآهــة امصغــّرة ال
انــه ســام ال عليــه مــن اكــرم العبيــد عنــد ال 
واشــرفهم وأحبهــم إليــه بعــد رســول ال صلــى 
ــه  ــن وأخي ــر امؤمن ــه ام ــه وأبي ــه وآل ال علي
احســن عليهــم الســام فهــو خامــس اصحــاب 
ــو  ــة وه ــل اجن ــو ســيد شــباب اه الكســاء وه

ــه "حســن مــي  ــال عن ــذي ق ــن رســول ال ال اب
ــا مــن حســن". وأن

 هــذه هــي نظرتنــا لإمــام احســن عليــه الســام 
تكرمــا وتعظيمــا وتعاطفــا مــع مــا جــرى عليــه 
بــأي وأمــي، وقولنــا لبيــك يــا حســن ليــس إا 
ــم  ــا عليه ــزوم ائمتن ــة وإى ل ــة إى الطاع ااجاب
ــة  ــي اائم ــن وباق ــام احس ــون اإم ــام ك الس
امعصومــن هــم قادتنــا وســادتنا واداءنــا إى ال 
فبهــم نقتــدي وهــم هتــدي فنقــول "لبيــك" يعي 
ــا َأُيَهــا اَلِذيــَن آَمُنــوْا َأِطيُعــوْا اَل  مــن منطلــق )َي

ــِر ِمنُكــْم(. ــي اَأْم ــوْا الَرُســوَل َوُأْوِل َوَأِطيُع

ماذا زيارة اأربعن؟
وأمــا مــاذا هــذه الزيــارة باخصــوص أن حــازت 
ــم  ــد عائ ــا أح ــن كوه ــرف م ــذا الش ــى ه عل
امؤمــن فلعــل وجــه احكمــة مــن ذلــك وعنــد 
ال العلــم ان اإمــام العســكري عليــه الســام ّمــا 
قــال عامــات امؤمــن مــس وذكــر منهــا زيــارة 
ــط النــاس باحســن طــوال  ااربعــن أراد ان يرب
ــه  ــه علي ــد مقتل ــارة ااوى بع ــا الزي ــنة أه الس
الســام وقــد مضــى مــن الوقــت اربعــون يومــا 
ولعلهــا فتــرة مكــن ان جف هــا الدمعة وتســكن 
هــا فــورة القلــب وهــدأ هــا عــرة النفــس 
ــاس  ــاع الن ــأراد ارج ــيان، ف ــا النس ــل ه وحص
ــه  ــوع إلي ــهداء أن بالرج ــيد الش ــا اى س دائم
رجوعــً اى الديــن، إى اامــر بامعــروف والنهــي 
عــن امنكــر، إى اســام حمــد صلــى ال عليــه 
وآلــه مــن الصــاة والصيــام والعفــة واحجــاب، 
مــن أن ا خــف وقــع الديــن ي نفــوس النــاس، 
ــل  ــه أج ــى بدم ــام ضح ــه الس ــن علي فاحس
الديــن وأنــه مــا مــن شــيء اا ويرخــص أمامــه 
ــه  ــام ااول ي وقت ــل ااس ــو كان رج ــى ول ح
وإمــام امســلمن، حــى ولــو كانــت ابنــة حمــد 
وغصــب حقهــا وكســر ضلعهــا، حــى لــو كان 
قتــل علــي بــن اي طالــب ومبيتــه علــى الفــراش 
وقتالــه ي احــروب، بــل حــى مالــو كان رســول 
ال نفســه، ناهيــك عــن ان هــذه الزيــارة م تكــن 
ــاة  ــا مواس ــل فيه ــده، ب ــن وح ــاة للحس مواس
ــة  ــه الســام وللعقيل ــن علي ــن العابدي ــام زي لإم
زينــب وللفاطميــات وباقــي اهــل البيــت وكأهــا 
الزيــارة اجماعيــة ابطــال هــذه النهضــة امباركــة 
ــارا  ــوا أم  نســاًء، كب ــذاذ رجــاًا كان وقادهــا ااف

ــوا أم اطفــاًا. ــوا أم صغــارا، شــيبً كان كان

امؤمنون ي زيارة اأربعن 
أسرة واحدة

ااربعن  زيارة  ي  الزوار  ماذا  بانه:  السؤال  وأما   
وبعد  راقية  ونفسيات  عالية  اخاق  على  يكونون 

الزيارة ا تبقى هذه السلوكيات؟
 فنقــول: هــذا اخلــل ليــس ي الزيــارة والكــون 
ــارة  ــه الســام بالعكــس، الزي ــع احســن علي م
مواســاة اهــل البيــت، الزيــارة اســتذكار لنهضــة 
ــم،  ــه الظل ــام بوج ــه الس ــن علي ــام احس اإم
الزيــارة  بامعــروف،  وامــر  اصــاح  الزيــارة 
تعظيــم للشــعائر، الزيــارة مــودة اهــل البيــت، 
ولكــن هــذا امتقلــب أو العاصــي بعــد ذلــك م 
ــة ي  ــب ااجابي ــك اجوان ــف تل ــتغل اويوظ يس
ــاة  ــال الص ــو ح ــا ه ــارة كم ــد الزي ــه بع حيات
ــه إا  ــن صات ــه م ــس ل ــل لي ــن مص ــم م فك
التعــب والعنــاء، وكــم مــن مصــل م تنــه صاتــه 
عــن الفحشــاء وامنكــر بعــد ان كانــت الصــاة 
ــان  ــي اإنس ــري وتزك ــأها ان ت ــن ش ــها م بنفس
ــر،  ــاء وامنك ــن الفحش ــى ع ــوى وأن تنه للتق
لكــن هــو م يعمــق ذلــك، هــو م جســد الصــاة 
علــى ارض الواقــع، وهكــذا زيــارة احســن، بــل 

ــارة. ــط الصــاة والزي ــس فق ــة، لي وكل طاع

هل منع تارك الصاة من 
الزيارة؟

ــض  ــى بع ــم عل ــوات تتكل ــض ااص ــاك بع هن
ــن هــم  ــه الســام الذي ــام احســن علي  زوار اإم
معاماهــم  أن  أو  بالصــاة  ملتزمــن  غــر 
ــا  ــزورون وم مشــبوهة او.. او.. فلمــاذا هــؤاء ي

ــم؟ ــي فائده ه
نقول: ا منعهم من الزيارة وا نطردهم بالعكس، 
ما خرج  السام هو لاصاح، هو  عليه  احسن 
السام  عليه  احسن  اإمام  فزيارة  لإصاح،  إا 
والتواجد ي هذه ااجواء اإمانية والروحانية عسى 
ولعل ان تكون سببا هداية هؤاء ي باقي مارساهم 
وسلوكياهم، فاحسن عليه السام مصباح اهدى 
سيكون  احسن  مع  وبالكون  النجاة،  وسفينة 
تعاى  ال  نسأل  اهداية..  اسباب ومصاديق  أوضح 
اإمام  درب  على  السائرين  من  وإياكم  جعلنا  أن 
على  والسام  وايته،  حبل  وامتمسكن  احسن 
اواد  وعلى  احسن  بن  علي  وعلى  احسن 

احسن وعلى اصحاب احسن.

صفر 
ف 

مل
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آلة
الزمن

تنوعــت مــاذج احشــود البشــرية وتعــددت أســباها تبعــا أهدافهــا امنشــودة, 
اا أن أغلــب التجمعــات البشــرية تكــون ذات دواع ســلبية لتنتهــي بنتائــج 
غــر مرجــّوة مــن أعمــال خريبيــة للبــى التحتيــة أو اســتهداف  أشــخاص 
معنيــن مــن أجــل إحــاق اأضــرار هــم أو حــى قتلهــم, وقــد أبــدى علمــاء 
ــوء  ــر س ــل  نذي ــي مث ــرية ال ــرة البش ــذه الظاه ــال ه ــم حي ــس قلقه النف
أمــن  البــاد اى حــد أفــردوا حقــًا مــن دراســتهم النفســية هــذه الظاهــرة 

البشــرية أطلقــوا عليهــا )Crowdchology( ســيكولوجية احشــود, اا أن 
امنظريــن اســتثنوا حــاات  نــادرة مــن التجمعــات البشــرية الــي  خرجــت 
عــن امألــوف لتؤطــر بإطــار العقلنــة واأنســنة ذات داات وأهــداف اجابيــة 
ــات البشــرية  ــن التجمع ــف م ــذا الصن ــق ه ــى مصادي ــن أجل ــة, وم ومولي
هــي زيــارة اأربعــن, حيــث أفــرد امنظــرون دراســة معمقــة ي هــذا النــوع 

اإجــاي مــن احشــود.

زيارة اأربعين:

بن هواجس النقد والسمّو السيكولوجي
جتبى حمد علي احلو
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ــود  ــس احش ــاء النف ــف علم ــة, صن ي البداي
ــة   البشــرية اى نوعــن رئيســن: حشــود اجابي
ــود  ــم  اى احش ــدوره ينقس ــف ب ــذا الصن وه
ــات  ــي التجمع ــة )Aggressive( وه العدواني
العدوانيــة الــي تســعى اى تدمــر مــا يقــع بــن 
 )Escapist( أيديهــم, واحشــود اإهزاميــة
وهــي عبــارة عــن جموعــة مــن النــاس 
ــكان اخطــر, واحشــود  ــن م ــرار م حــاول الف
اإكتســابية )Acquisitive( ويظهــر هــذا 
ــاس  الصنــف عندمــا حــاول جموعــة مــن الن
ــول  ــة للحص ــة واجتماعي ــرات أمني ــاد ثغ اج
ــة  ــود التعبري ــية, واحش ــوارد معيش ــى م عل
اأربعــن  زيــارة  وتعتــر   )Expressive(
ــر  ــف اأخ ــذا الصن ــم ه ــى مفاهي ــن أجل م
ــيكون  ــذي  س ــرية, وال ــات البش ــن التجمع م
موضــع  إهتمــام هــذه الدراســة, والنــوع 
الرئيــس الثــاي مــن التجمعــات  هــو احشــد 
ــن  ــوع يتضم ــذا الن ــلي )Passive( وه الس
ــاء  ــم أثن ــوس ي بيوه ــون باجل ــن يكتف الذي
بتوجيــه  ويبــدؤون  اأربعــن  زيــارة  فتــرة 
انتقاداهــم الســطحية والفرديــة وغــر الناضجة 

ــب. ــزوار وامواك ــو ال ح
يعتقــد لوبــون )Gustave Le Bon( امنظــر 
ــون  ــا تك ــا م ــود غالب ــأن احش ــي, ب الفرنس
انغماســية )Submergent( أي أن اأفــراد 
يفقــدون أحاسيســهم ومشــاعرهم الفرديــة 
ــري  ــع البش ــام للتجم ــع الع ــوا بالطاب ليتحل
الــذي ينتمــون اليــه, وهــذا مــا ناحظــه جليــا 
ي مســرة اأربعــن حيــث خــرج الــزوار 
وأصحــاب امواكــب مــن كياهــم الفــردي 
لينتمــوا ي طبائعهــم اى أهــداف حســينية 
ــات  ــواء واايديولوجي ــع لأه ــة ا خض مولي

ــة. الفردي
اى   )Sigmund Freud( فرويــد  يذهــب 
أبعــد مــا توصــل اليــه ســلفه لوبــون الفرنســي 
ليجــزم بــأن اإنتمــاء للحشــود امماثلــة مســرة 
اأربعــن ســتزيل اأقفــال مــن الاشــعور 
اخاصيــة  وهــذه   ,)Unconscious(
لوحدهــا ي مســرة اأربعــن كفيلــة لصدارهــا 
ميــع النشــاطات البشــرية, أن الاشــعور 
ــة  ــدة وعصي ــة معق ــد حال ــد فروي ــا يعتق كم
إخفــاء  اإنســان  محاولــة  التعامــل  علــى 
ــن  ــارة ع ــو عب ــوت ه ــذا امكب ــعوره وه اش
خــاوف وإرهاصــات تــؤرق اإنســان, فيســعى 

جاهــدا اى إخفــاء هــذه امشــاعر لتصبــح مــن 
ــد  ــا يعتق ــه وكم ــا, اا أن ــتحيل معاجته امس
فرويــد بــأن إنتمــاء اأفــراد للحشــود امشــاهة 
ــراد  ــي اأف ــتبدل وع ــن سيس ــرة اأربع مس
ــن  ــف ع ــاي الكش ــي وبالت ــي مع ــر وع بآخ
اشــعور اإنســان ليســهل معاجــة تلــك 
ــدى  ــق ل اإرهاصــات ومصــادر اخــوف والقل
اإنســان, ويضيــف فرويــد بــأن وعــي اإنســان 
تلــك  قائــد  وإجاهــات  بوعــي  ُيســتبدل 
ــم  ــن أفكاره ــتبدل زوار اأربع ــود, فيس احش
وهواجســهم بتوجهــات القائــد وهــو احســن 

ــام(. ــه الس )علي
 Convergence( اإلتقــاء  نظريــة  تتبــى 
theory( حليــا آخــرا حقيقــة احشــود 
بــأن  النظريــة  هــذه  فتصــرح  اأربعينيــة, 
ــع  ــن جم ــارة ع ــو عب ــي ه ــلوك اجمع الس
ــد  ــس احش ــاهة ولي ــول متش ــلوكيات لعق س
البشــري هــو مــا يفــرض علــى اأفــراد 
البــورت  أشــار  وقــد  معينــة,  ســلوكيات 
لعلــم  اأب  ويعتــر   )Floyd Allport(
النفــس التجريــي, بــأن "الفــرد ي التجمعــات 
البشــرية يتصــرف وكأنــه لوحــده" وهــذا 
يتكــون العقــل اجمعــي مــن جمع ســلوكيات 
ــد  ــدأ, وق ــس امب ــون نف ــراد يتبن ــاهة أف متش
ناحــظ الرصانــة ي امبــدأ عندمــا يتجمــع مــا 
ــن  ــر م ــون زائ ــرين ملي ــبعة وعش ــارب س يق
ميــع بلــدان العــام حســب اإحصائيــات الــي 
ــزوار  ــؤاء ال ــة, وه ــات غربي ــا مؤسس أعلنته
حملــون فكــرا وعقيــدة موحــدة, وتعتــر 
ــذا  ــي هك ــا يلتق ــدة عندم ــرية فري ــرة بش ظاه
ــي  ــاهة لتعط ــلوكيات متش ــون س ــداد حمل أع
طابعــا عامــا وصــورة موحــدة لزيــارة اأربعــن 
مــن أخــاق ســامية وحســن ضيافــة وتضحيــة 
والغــاء اإرادة الفرديــة ليشــكل هــؤاء الــزوار 
ــدأ  جموعــة مــن الســلوكيات امتطابقــة ي امب
ــر آخــرون مــن علمــاء نفــس و  واهــدف. نّظ
 )Lewis Killian( اجتماعيــن أمثال كيليــان
ــات  ــذه التجمع ــج ه ــي لنتائ ــر اأمريك امنّظ
الغفــرة كزيــارة اأربعــن وأطلقــوا علــى 
نظريتهــم تســمية نظريــة ظهــور امعيــار العــري 
وتعتقــد   )Emergent norm theory(
هــذه النظريــة بــأن التجمعــات البشــرية كزيارة 
اأربعــن ي بداياهــا تتحلــى بشــيء مــن 
ــرور  ــه م ــد اا أن ــم اموح ــف ي التنظي الضع

الزمــن ومضــي العديــد مــن التجمعــات تبــدأ 
باكتســاب القــوة والوحــدة والتنظيــم وصــوا 
ــذا  ــام, وه ــب والنظ ــاات الترتي ــى ح اى أم
ــم ي  ــاد التنســيق والتنظي ــا ناحظــه ي ازدي م
ــزوار ي اأربعــن وخدمــة امواكــب  مســرة ال
امقدمــة اى الــزوار, فكلمــا تقــدم العمــر علــى 
هــذه امســرة كلمــا ازدادت قــوة ورصانــة 

ــا. ــا وتنظيم وترتيب
حليــل  حاولــت  أخــرى  نظريــة  ظهــرت 
ــن  ــارة اأربع ــة احشــود البشــرية ي زي حقيق
او جمعــات مشــاهة, وقــد أطلــق عليهــا 
ــة  ــة اإجتماعي ــة اهوي ــمية نظري ــرون تس امنظ
وتتبــى   ,)Social identity theory(
ــل اى  ــه مي ــان ي طبع ــة أن اإنس ــذه النظري ه
ــزم  ــة ختلفــة, وتلت ــرق اجتماعي اإنتمــاء اى ف
كل فرقــة او جموعــة عــددا مــن التعاليــم 
ــراد ي كل  ــي اأف ــة, فيب ــلوكية واأخاقي الس
الفرديــة  واعتقاداهــم  ســلوكياهم  جموعــة 
اعتمــادا علــى تعاليــم امجموعــة الــي ينتمــي 
ــداف  ــلبية اأه ــن س ــر ع ــض النظ ــا, بغ اليه
ــن  ــلكه زوار اأربع ــا يس ــذا م ــا, وه أم مّوه
تراهــم  امليونيــة,  للحشــود  انتمائهــم  ي 
ــة  ــية والفكري ــم السياس ــراد هوياه ــد اأف يفق
امختلفــة ليســتبدلوها بأخــرى معيــة ذات 
ــن  ــة م ــزوار حال ــري ال ــيي, فتعت ــع حس طاب
الذوبــان ي التعاليــم الــي رمهــا قائــد امســرة 
الفرديــة  بالتوجهــات  اإلتــزام  دون  مــن 
ــزم  ــام, فتج ــدان الع ــة لبل ــات امتنوع والثقاف
ــأن اإنتمــاء مســرة اأربعــن  ــة ب هــذه النظري
ــى امشــاركن فيهــا جموعــة مــن  تفــرض عل
ــس  ــاي تنعك ــي بالت ــات ال ــر والتعليم امعاي
ــود  ــم للحش ــاء إنتمائه ــلوكياهم اثن ــى س عل
اأربعينيــة امتوجهــة حــو احســن )عليــه 

ــام(. الس
ــن  ــا يصــوره البعــض م ــى عكــس م اذن, عل
ــول وســطحيي امنطــق والتفكــر  ســذج العق
بــأن مســرة اأربعــن عبــارة عــن تلــف للوقت 
وامــال والقــدرات, وهــؤاء كمــا تبــن حاهــم 
ــلي  ــد الس ــون اى احش ــم ينتم ــدء بأه ي الب
ــادات  ــم واإنتق ــه الته ــي بتوجي ــذي يكتف ال
ــة ي امجتمــع,  ــة فعال مــن دون مشــاركة اجابي
لرتقــي امشــاركون ي زيــارة اأربعــن اى 
حــاات ســيكولوجية ســامية كمــا تبــن اأمــر 

ــات امطروحــة. ــن خــال النظري م
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نسمع ي هذه اأيام من يقول – وهنا أنقل نص 
يثّقف  ا  الذي  امنر  )إن   :  - البعض  قاله  ما 
الناس حول أهداف النهضة احسينية ومعسكر 
احسن ›عليه السام‹ ي هذا الزمان ومصاديقه 
الزمان  هذا  ي  يزيد  ومعسكر  نصرته،  وكيفية 
ومصاديقه وكيفية مواجهته، هو منر غر أصيل 

وغر حسيي وغر واع فاهجروه(.
ولكن التمعن ي مضامن اأدلة الشرعية يوجب 
»دلت  فقد  الكام؛  هذا  مثل  عن  ختلفا  نظرا 
اهدى  أئمة  عن  امتظافرة  والنصوص  ااثار 
وما  ال  بأحكام  اأعلم  وهم   - السام  عليهم 
عليه  احسن  على  البكاء  أن   - ويرضاه  حبه 
السام واظهار احزن على مصابه عبادة بنفسها 

يتقرب ها امؤمنون اى ال وإى رسوله )صلى ال 
عليه وآله وسلم( وتستوجب هم جزيل الثواب 
وعظيم اأجر«، وهذا يعي أن حضور امجالس 
احسينية طاعة ل وصلة لرسوله )صلى ال عليه 
وآله وسلم( مادام ذلك مظهرا من مظاهر احزن 
على  ومعينا  السام‹  ›عليه  احسن  مصاب 
استدرار الدمعة على ما جرى عليه، ما م يكن 
– شأنه ي ذلك شأن سائر الطاعات – مقترنا ما 
هى ال عنه. واما التعرض اى أمور اخرى تزيد 
دينه ومذهبه احق  امواي وتفقهه ي  من بصرة 
وحبوب  حسن  امر  فهذا  واحكام  مفاهيم  من 
وينبغي أهل امنابر -خصوصا العامة منها- ان 
يقوموا به اقتناصا هذه الفرصة الي يستمع فيها 

بالتأكيد  ليس  لكنه  امخاطبن،  من  كثر  اليهم 
عنصرا مقوما للمنر احسيي يستوجب هجران 
ينبغي  وا  بل  أصحابه،  على  وااستنكار  غره 
الشك ي ان كثرا من امجالس احسينية ي زمن 
على  مشتملة  تكن  م  السام‹  ›عليهم  اأئمة 
اكثر من مدحهم وبيان فضلهم وعظيم امصاب 
الذي اصاهم، وم ينهوا ع عن ذلك، بل شجعوا 
على  البكاء  على  وحثوا  عامة  بصورة  امجالس 

مصاهم واستدرار الدمعة حزنا عليهم . 
أن  وهو  بّين:  مثال  امعى  هذا  توضيح  ومكن 
يتحدثون  هذا  زماننا  ي  اجماعة  أئمة  بعض 
او بعدما ويطرحون  مع امصلن بن الصاتن 
ما  وهو  شرعية  واحكاما  دينية  مفاهيم  عليهم 

اجالس احسينية بن العقل والعاطفة.. 
بقلم: حسيي حبمقاربة حيادية
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ا  لكنه  ومرغوبا،  أمرا حسنا  كونه  ي  ا شك 
هذا  يقوم  ا  من  صاة  قيمة   - حاٍل   - ُيلغي 
اجماعة  فان  اجماعة؛  أئمة  من  الديي  التبليغ 
مطلوبة لنفسها وها اجر عظيم وقد جرت سرة 
امسلمن على اإتيان ها لوحدها من غر نكر، 
فإذا كان امناسب ي عصرنا هذا ان ُتقَرن بالتبليغ 
الديي ما مثله من فرصة جتمع فيها امؤمنون فان 
هذا ا يعي إلغاء قيمتها الذاتية ورميها بالتخلف 
به، وهكذا هو  إن م تكن مقرونة  الوعي  وعدم 
حال امنر احسيي، فا جوز ان ُيرمى من يقتصر 
فيه على ذكر مصاب آل الرسول )صلى ال عليه 
وآله وسلم( بالتخلف وعدم الوعي بعد ان كان 

احزن عليهم )عليهم السام(  مطلوبا لذاته.
 

اجالس مرآة للحب والراءة..
السام‹ وعامة مظاهر  ›عليه  إن جالس احسن 

احزن عليه كانت وما زالت مثل..
والواء  احب  مظاهر  من  صادقا  »مظهرا   -1
لني هذه اأمة وآله ااطهار الذين اصطفاهم ال 
تعاى وأمر مودهم وحبهم وجعل ذلك اجر هذه 
الرسالة، ذلك احب الذي جب أن يامس شغاف 

عروقهم،  ي  دمائهم  مع  وجري  امؤمنن  قلوب 
ذلك احب الذي هو شعبة من شعب حب ال 
عزو وجل حب أوليائه ومن جرت نعمته على 
)صلى  الني  مع  فوقفوا  أيديهم  على  اأمة  هذه 
والنفيس  الغاي  وبذلوا  وسلم(  وآله  عليه  ال 
الناس،  عامة  اى  الرسالة  هذه  إيصال  سبيل  ي 
بدمائهم  امباركة  الدعوة  هذه  امتزجت  حى 
تبقى  وهم  ختم  وهم  ال  بدأها  هم  وجهادهم، 
مستمرة عالية، ا تقوم ها قائمة من دوهم، اهم 
بدًءا واستمرارا وختاما،  الرسالة  وال ملة هذه 
هكذا شاء ال، وم يشأ اعتباطا، بل ما وجدهم 
فيهم من مؤهات ميزهم عن سائر من سواهم. 
إن من واجبنا كمؤمنن - حكم ما أودعه ال ي 
إلينا  أحسن  من  حبة  عليه  فطرنا  وما  ضمائرنا 
فضا عما ندبنا اليه تعاى وأمرنا به - أن حبهم 
وميع  وذرياتنا  وأمهاتنا  آبائنا  حبنا  من  أكثر 
ال  نعم  اعظم  جرت  من  هم  أليسوا  اهلينا، 
أيديهم؟«  على  لإمان  اهداية  نعمة  أعي  علينا 
إن هذا احب أمر عاطفي ختلف عن العقانية 
أول  لإنسان  تبدو  -الي  الفكرية  واحسابات 
وهلة- والطاعات العملية وان كان يستتبعها ان 

شاء ال والتوفيق من ال يهدي من يشاء.
وأوليائه  ل  احب  مقالة  من  ال  دين  جريد  إن 
امر  هو  الذاتية  قيمتهما  من  أعدائه  والبغض 
خطر جري الترويج له حسن نية  - إن أحسنا 
الظن - من قبل ماعات من مدعي الثقافة بدعوى 
بامحاسبات  وحساها  الدينية  التصرفات  عقلنة 
الفكرية، وا شك أن أمر دين ااسام قائم على 
يدعو  أن  أيًضا  العقانية  من  لكن  العقانية، 
كواجب  وبلغه  مله  من  حب  إى  الدين  هذا 
به  ُيتقَرب  الواجبات  سائر  عن  ختلف  مستقل 
اى ال فيثيب عليه ويعاقب على خافه - نعوذ 
العملية  الركات  من  كثر  عليه  ويترتب  بال- 
)طريقيا(  حبا  البعض  يريده  كما  ا  والفكرية، 
ا قيمة ذاتية له وإما يكون وسيلة حضة لبعث 

امؤمنن حو سائر الواجبات. 
آل  أن  من  البعض  به  جادل  ما  الغريب  من  إن 
حمد ا ينتفعون ما تفعلون وما حزنون! وحن 
ببكائنا  وجل  عزو  ال  ينتفع  وهل  نسأهم: 
عباداتنا؟!  وسائر  وصيامنا  وصاتنا  وخضعنا 
أليس هذه اأمور ميعا قيما ذاتية بغض النظر 
عن ااتيان بسائر الواجبات وااجتناب عن باقي 
والصاحات  اخرات  كانت  وإن  امحرمات؟! 

تستتبع بعضها بعضا بإذن ال وتوفيقه.
إن هذه امحاوات الي تسعى اى إلغاء أية قيمة 
ذاتية للحب والتعلق الروحي ي دين ال بدعاوى 
ُيسلب  ان  توجب  والتحضر  والثقافة  العقانية 
حياته؛  به  الذي  وجوهره  روحه  الدين  هذا  من 
الصادقة  اأحاسيس  من  للعقانية  غى  ا  انه 

والعواطف اجياشة، فان ذهبت هذه م ُيْؤِمن زوال 
تلك بل هي زائلة ا حالة، هكذا جبل ال نفس 
لنصوص  خالف  االغاء  هذا  أن  على  اانسان، 
يعقوب على يوسف  يبك  أم  الدين ومسلماته، 
تقولون  ام  عيناه،  أبيضت  حى  السام  عليهما 
لكم عنهم  ُيرَو  أم  ومثقفا!!  يكن عقانيا  م  انه 
َأن  اْإِمان  ُعَرى  َأوثق  )ِمْن  السام قوهم  عليهم 

حَب ي اَل وُتبِغَض ي اَل(. 
ثقافة  من  ينبع  التفكر  من  النوع  هذا  إن 
مصلحية ناقصة حاول ان تقيس قيمة كل فعل 
ما يستحضره الذهن بالنظرة ااولية من مصاح 
ُيُتوقع ترتبها عليه من دون ماحظة للسنن اإهية 
النفس اإنسانية، من  العميقة وما ُجِبلت عليه 
دون توّجه إى أن ليس كل ماحظة عقانية مكن 
ان يدركها ويناها، ولو شاعت هذه  أي مثقف 
الدين  لذهبت بكثر من  قّدر ال-  الثقافة - ا 
الواجبات  من  لكثر  الذاتية  القيمة  وأسقطت 

العبادية بدعاوى التنوير والتثقيف. 
مثل  السام(  )عليه  احسن  منابر  أن  واحاصل 
آل  والواء  احب  مظاهر  من  صادقا  مظهرا 
على  اقتصرت  وان  وآله  عليه  ال  صلى  حمد 
ذكر فضلهم وما جرى عليهم من امصائب، بل 
ي  حبهم  وجذر  هم  التعلق  لزيادة  وسيلة  هي 
النفوس، وكفى هذا فائدة بعد ان كان هذا احب 
والوظائف  الشرعية  الواجبات  اهم  من  والواء 

ااخاقية. 
براءة  مظاهر  من  مظهر  امجالس  هذه  إن   -2
امؤمنن اى ال عز وجل من الظامة الي حلت 
على آِل حمد بعده ص على الرغم من الوصايا 
وما  وماعة،  افرادا  بشأهم  وردت  الي  امؤكدة 
بّلغه الني صلى ال عليه وآله بشأن علي )عليه 
السام(  ي يوم الغدير من إحاله حله ي مقام 
قيادة هذه اأمة وإمامتها حى صار أوى بامؤمنن 

من أنفسهم بعده صلى ال عليه وآله. 
إن ما حصل بعد وفاة الني صلى ال عليه وآله 
على  معيا  وعصينا  عاما  مردا  كان  وُقَبيله  بل 
أوامر ال ووصايا رسول ال صلى ال عليه وآله 

فا جوز ان ُيرمى من يقتصر 
فيه على ذكر مصاب آل 

الرسول )صلى اه عليه وآله 
وسلم( بالتخلف وعدم الوعي 

بعد ان كان احزن عليهم )عليهم 
السام(  مطلوبا لذاته
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قاده ماعة من الصحابة بشأن اهم مفصل هذا 
الدين بعد الني صلى ال عليه وآله وهو هداية 
اأمة وقيادة الدعوة اى حيث امر ال عز وجل. 
لقد كان ما حصل حق انقابا وكفرانا أنعم ال 
ذاقت اأمة - وستستمر- وباله اى حن رجوع 
احق أهله، جريا على سنة ال الي ا تبديل ها 
آمنة  كانت  قرية  مثا  ال  )وضرب  حويل،  وا 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
ما  واخوف  اجوع  لباس  ال  فأذاقها  ال  بأنعم 
كانوا يصنعون(، بل وزادت هذه اأمة على ذلك 
ان ظلمت ال حمد صلى ال عليه وآله وفعلت 
يوم  صنيعهم  وجلياته  مظاهره  ابرز  كان  ما  هم 

عاشوراء.
إن اأمة كل اأمة - اا من عصم ال - مسؤولة 
عن ما حصل؛ أها ما بن مشارك ي اانقاب 
بفعله، ومؤيد بقوله، وراض بقلبه، وساكت عن 
مشارك  واجميع  النصرة،  بواجب  يقم  م  احق 
مسؤولن  ميعا  اسرائيل  بنو  كان  كما  مسؤول 
عن مقتل أنبيائهم بن ظهرانيهم بغر حق حى 
أسند ال تعاى القتل ونسبه اليهم، فقال )وقتلهم 
اأنبياء بغر حق( و )قل فِلَم تقتلون أنبياء ال من 

قبل ان ُكنُتم مؤمنن (.
»ان جالس احسن )عليه السام( واحزن عليه 
والبكاء على مصابه براءة منا - معاشر اموالن 
بآل  اأمة  هذه  فعلته  عما  ال  اى   - ال  بتوفيق 
بيت نبيها وإعان للنصرة هم ولقائمهم )عليه 
السام( ؛ عسى أن يكتبنا ال من الشاكرين الذين 
أشار اليهم ي ذيل قوله )وما حمد اا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم 
على أعاقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 

ال شيئا وسيجزي ال الشاكرين(.« 

الثمار العملية شاهد ا يستهان به
امجالس  هذه  أهمته  ما  العن  بأم  رأينا  وقد 
اهبة  تلك  هبوا  عندما  وشيوخنا  بل  شبابنا  ي 
وآله  عليه  ال  آل حمد صلى  نصرة  الشجاعة 
دفاعا عن مراقدهم وشيعتهم ان يدنسها ارجاس 
آاف  لوا  ليحصل  يكن  م  هذا  ان  الوهابية. 
والبكاء على  العزاء  امجالس احسينية ومظاهر 
سيد الشهداء )عليه السام( والي امتدت جيا 
بعد جيل. أحق بعد هذا ان يشكك ي جدوى 
ا  أن   حجة  بالتخلف  وترمى  امجالس  هذه 
تبليغ فيها!! وان كان ضم التبليغ واإرشاد أوى 

وأحسن.
امجالس  هذه  على  ترتب  ما  اى  مضافا  هذا، 

توجيه  من  امصاب-  ذكر  على  اقتصرت  -وان 
امسلمن عامة اى مصاب ال حمد ومظلوميتهم؛ 
ما تستوجبه مظاهر احزن هذه من سؤال من يطلع 
عليها عن السبب الذي يدعو اليها، ولوا ما تقوم 
به الشيعة أصبح ما جرى على ال البيت دفينا ي 
الكتب ا يطلع عليه عامة امسلمن، وبذلك تؤدي 
الدعوة اى امذهب  هذه امجالس دورا رئيسا ي 
احقيقة  عن  الباحث  امخالف  حّرك  اها  احق 
للتنقيب عنها واستكشافها، بل وتؤثر نظر هذا 
ي أوساط الشيعة؛ اذ تدعوهم للبحث عن أسباب 
هذه النهضة وقراءة ما كتب ي هذا الصدد ما يزيد 

من ثباهم على احق الذي هم عليه.

اخر ا منع ااستزادة منه
الذاتية  للقيمة  بيانا  كان  ذكرناه  ما  كل  إن 
للمجالس احسينية والبكاء على احسن )عليه 
تيسر  ما  بقدر  ومصابه  فضائله  وذكر  السام(  
لنا، ي قبال من حاولون تضعيف ذلك وحصر 
قيمة هذا احزن والبكاء مقدار ما يكون وسيلة 
اى سائر الطاعات وطريقا موصا اليها ويظلمون 
الذين  اخطباء  من  اجياا  وأقامهم  بأقواهم 

تشرفوا بذكر مصائب آل البيت وترسيخ حبهم 
ان  من  منعنا  ا  هذا  ولكن  اموالن،  قلوب  ي 

ناحظ  أمرين:
منها  العامة  -خاصة  امجالس  هذه  »ان  اأول: 
والبعيدة عن مراكز العلم-  ما جمعه من حشد 
كبر من امؤمنن هي مناسبة فضلى لتفقيه الناس 
وتبصرهم  للفقه-  الواسع  بامعى   - دينهم  ي 
بشؤون زماهم وطرح حلول مشاكلهم الفكرية«، 
فان هذا ايضا من الركات الي ُيرجى ان تكون 

هذه امجالس سببا لترتبها ي امجتمع اإماي .
اموثوقة  امصادر  على  ااعتماد  »ضرورة  الثاي: 
ال حمد صلى  الي جرت على  احوادث  لنقل 
من  مطعنا  ذلك  يكون  ا  حى  وآله  عليه  ال 
امخالفن على هذا امذهب امبارك ونقضا أحد 
الفوائد الي مكن ان تترتب على هذه امنابر وهو 
تثبيت العقائد احقة ي نفوس امؤمنن« وتذكر 
وترغيبهم  اأمة  هذه  ي  حمد  ال  حق  الناس 
وقد  السام‹،  ›عليهم  منهجهم  ودعوهم  اليهم 
نّبه على هذه النقطة باخصوص امحدث النوري 
رمه ال، ومقامه ومنهجه ي العلم معروف لدى 
الباحثن، ويتأكد ااعتناء هذه اماحظة بالنسبة 
للمجالس الي تكون ي معرض اطاع امخالفن 

عليها.
وباجملة ينبغي االتزام بكل ما يكون من شأنه 
اارتقاء بقيمة امنر احسيي وجعله منارا يلجأ 
ودفع  الصحيح  والتثقيف  للتفقه  الناس  اليه 
الدين وامذهب - وقد كثرت ي  الشبهات عن 
السام(  )عليهم  عنهم  روي  وقد  اأيام-  هذه 
ان  و)  علينا(  شينا  تكونوا  وا  لنا  زينا  )كونوا 
وقد  اتبعونا(،  كامنا  حاسن  علموا  لو  الناس 
بينت امرجعية ملة من ذلك ي بياها - والذي 
قيمة  كانت  ان  بعد  اجهة  هذه  معقودا  كان 
عموم  عند  واضحة  الذاتية  احسيي  امجلس 

امؤمنن حمد ال ا حتاج اى بيان-. 
بل  العاّمة،  امجالس  ي  ذكر  ما  رعاية  وتتأكد 
امجالس  بعض  ي  مناسبا  بعضها  يكون  ا  قد 
حيث  العلم  بأهل  امختصة  كامجالس  اخاصة 
يكون اخطيب اقل تفقها من احاضرين فان لكل 
زماها  يكون  الي  امجالس  وكذلك  مقال،  مقام 
حدودا وضّيقا ا يتسع لغر ذكر امصاب، ومن 

ال التوفيق.
 ملحوظة: ي النص إقتباسات مع أدى تصرف من 
الصحن  ي  ألقيت  الي  الثانية  اجمعة  خطبة 
عام  امحرم  من  اخامس  يوم  الشريف  احسيي 

1438 هــ.

لوا ما تقوم به الشيعة 
أصبح ما جرى على آل 
البيت دفينا ي الكتب ا 
يطلع عليه عامة امسلمن

ان جالس احسن )عليه 

السام( واحزن عليه والبكاء 

على مصابه براءة منا الـى 

اه عما فعلته هذه اأمة بآل 

بيت نبيها وإعان للنصرة هم 

ولقائمهم )عليه السام( 
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أيــا عرفــات احمــد و الذكــر و الوجــد

غريبــة الدمــوع  و  حســينا  ينــادي 

شــهقة كل  ي  تدريــه  الــذي  أنــت  و 

معــر كل  ي  ال  وي  يديــر 

تشــتهي عــرف  ال  رســول  ســبط  و 

ركبــه صاحــب  وامــوت  راضيــا  مضــى 

دينــه ســفك  مــن  ال  بيــت  ليأمــن 

حجــه قبلــة  الطــف  نزيــف  أضحــى  و 

امــة حولــك  ال  آل  و  تســر 

طائفــا حولــك  الكــون  كل  احــرم  و 

مــى ي  للخــوض  تواقــون  منيبــون 

ذارفــا يبكيــك  الغيــب  غيــب  مــازال  و 

غيابــه ليــل  آنــاء  ي  ينــدب  و 

ويبكــي الســبايا و الــرؤوس علــى القنــا

اخطــى ضامئــة  التوحيــد  قافلــة  و 

الصــدى و  والليــل  اأقمــار  تصاحبــك 

حمــد ثــأر  الثــأر  ذا  يــا  وثــأرك 

وفــوده يســقي  والعبــاس  وحوضــك 

ســاعيا باحــج  ال  ونــادى  ونــادوا 

فضاؤهــا يضــج  اســرابا  و  رجــاا 

ــدي ــدى امه ــب روح اه ــراح الغي ــعى ي ب س

كصاحبهــا الثــاوي بأقصــى مــدى البعــد

و ي هفــة احجــاج طافــوا علــى الســهد

العهــد مطــرزة  أمانيهــم  شــؤون 

احــد أبلــج  والصــدى  خطــاه  تقــي 

الصــد احــب  ي  جريــل  حاديــه  و 

فــرد مــن  تبــارك  فــردا  ذحــه  مــن  و 

مــد با  غريبــا  اأوى  مومــه  و 

الوعــد هليلــة  قربــان  خرهــم 

الرشــد ذوو  يســعى  والعبــاس  بينــك  و 

الوقــد مــوارة  الــروح  و  زينــب  شــجى 

الرفــد قدســية  اأرض  جــوب  دمــاءا 

حــد با  تريبــا  مذبوحــا  رحيلــك 

الوفــد و  اللــوح  ذا  ال  عبــاد  زيــن  و 

الوخــد قســوة  مــن  كاجمــر  منامهــا 

ــد ــى اح ــرى لظ ــم يغ ــوع النج ــي و ج امل

العــود ماويــة  اأخــرى  عودتــه  و 

الــوردي تأويلــك  و  اأمــى  حيتــك 

حــد با  الفجــاج  أعمــاق  و  إليــك 

الشــد ضامــرة  اآتــن  راقصــة  و 

صفر 
ف 

مل
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بعض  ابناء  من  السن  بعض صغار  ختارون  العثمانيون  كان 
او حى من  اسرى احرب  او بعض  اخاصة  الدينية  العوائل 
يشتروهم من ااطفال العبيد،وقد ُأخذ هؤاء العبيد ي بادئ 
العثمانين،  الذين وقعوا ي أيدي  اأمر من أسرى احروب، 
من اأطفال والفتيان امسيح، ي أثناء حروهم مع بيزنطة ومع 
جأوا  أن  يلبثوا  م  عثمان  بي  ولكن ساطن  الشرقية.  أوربا 
فعملوا على مع  باجند،  لتزويد جيشهم  أخرى  طريقة  إى 
الصبية، والفتيان غر امتزوجن من رعاياهم النصارى ي شبه 
امطلوبة،  التربية  وتربيتهم  الصغرى،  وآسيا  البلقان  جزيرة 
اجمع  طريقة  على  أطلق  وقد  اجزية،  ضريبة  مقابل  وذلك 
هذه اسم الدويشرمه Dewshirma، وكانت عملية اجمع 
هذه جري كل مس سنوات، أو أربع، أو ثاث، وأحيانً كل 
سنة. ولكن مالبثت أوقات التجنيد هذه أن تباعدت تدرجيً ي 
القرن احادي عشر اهجري/ السابع عشر اميادي، وكان آخر 
أمر بالدويشرمه هو الذي صدر عن السلطان أمد الثالث عام 

1703م وم ينفذ كما ينص بعض امؤرخن الغربين.
فكانوا يأخذون هؤاء الصبية ومن م يربوهم تربية خاصة وفق 
العادات العسكرية والدينية التركية وي أثناء فترة التعليم يتم 

تقسيمهم إى ثاثة اقسام :
القسم ااول: من يعد للعمل ي القصور السلطانية.

فحن كان يتم تصنيف الصبيان، فإن أحسنهم فكرً وجسمً 
اخدمة  غلمان  من  أي  أوغان(  )اإيج  من  ليكون  يصطفى 
الداخلية ي سراي السلطان. وُيرّبى هؤاء وُيدّربون ي القصور 
السلطانية ي بورصة، وأدرنة، أو ي مدارس القصر اخاصة الي 
)927-974هـ/1520- القانوي  سليمان  السلطان  أنشأها 

)اإيج  مدارس  وامسماة  واسطنبول  غلطة  ي  1566م( 
واحديث،  الكرم،  القرآن  فيها  ُيعّلمون  وكانوا  أوغان(، 
وُيدَرسون  والفارسية،  والعربية  التركية  واللغات  والفقه، 
اموسيقى وكيف يتحدثون بطريقة مثقفة ومهذبة، وإى جانب 
هذا التعليم، كانوا ُيدّربون على فنون القتال، واسيما ركوب 

اانكشاريون
مــن غرائــب التنظيمــات البشــرية العثمانيــة

اانكشارية 
اسم يطلق 

على صنف 
خاص من 

امشاة ي اجيش 
العثماي، 

وكانوا أقوى 
فصائل اجيش 
العثماي سطوة 
وسلطة ونفوذا، 

غطي هالة 
من اخوارق 

والسمعة 
العالية، ولعل 

ظهورهم ااول 
يعود القرن 

الثامن اهجري 
ي حدود 
1360م .
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النبال، وقذف الرماح. ويدَربون كذلك على اخدمة ي سراي  اخيل، ورمي 
السلطان، وعلى فنون اإدارة والقيادة.

القسم الثاي: من يعد لشغل الوظائف امدنية العليا ي الدولة.
القسم الثالث: من يعد لتشكيل فيالق امشاة ي اجيش العثماي.

الفكرية  الناحيتن  من  أقل مستوى  وهو  قواري،  القاي  من  ااخر  الصنف 
واجسمية، فقد أطلق عليه اسم )العجمي أوغان( أو الغلمان اأعاجم. ورما 
موا هذا ااسم جهلهم التام باللغة التركية، أو لغربتهم عن الدين اإسامي، 
وهؤاء كانوا يتلقون نوعً آخر من التعليم، خضعون فيه لتدريب عسكري 
قاس، وصارم، ودقيق يهدف إى تعويدهم حمل مشاق احرب وشدائدها فمن 
كان ا يعرف التركية منهم، فإنه يلحق أوًا خدمة السباهين اإقطاعين ي 
اأناضول مدة حدودة. وبعضهم كان يؤَجر للعمل ي اأرض بضع سنوات 
إى  ثانية  يستدعى  اإسامية، م  بالعادات  ويتشبع  التركية،  اللغة  إباها  يتقن 
اسطنبول. ومن اسطنبول كان )العجمي أوغان( يرسلون إى امدارس امسماة 
بامهم، ي غاليبوي، وي أدرنة. وفيها كانوا يدَرسون أصول اإسام، ويعطون 
معلومات ثقافية عامة، وفيها أيضً، وي امؤسسات احربية امختلفة كالطوخانة 
التخصصي،  العسكري  تدريبهم  جرون  كانوا  والترسانة،  امدفعية(  )دار 
اأسلحة  أنواع  ميع  واستخدام  واللغم  والبندقية،  امدفع،  تقنية  ويتعلمون 
امعروفة آنذاك، التقليدية واحديثة، وكان مصر أكثر )العجمي أوغان( هو 

ااخراط ي )أوجاق اانكشارية(.
أصلها  ي  تعي  والي  )اإنكشارية(  اسم  عليهم  يطلق  اأخر  القسم  وهذا 
تستخدم  )أكشر(  لفظة  تزال  وا  اجدد(،  )اجنود  عنه  لفظا  البعيد  التركي 

ي اللهجة العراقية لإشارة إى القوة وكون الشيء فوق امعتاد واخصوصية.
م يكن مسموحا لانكشارية ااتصال بقراباهم وم يكن مسموحا هم بالزواج 
ي  السلم  وقت  ي  العيش  وعليهم   ، ازماهم  من  اأخرة  الفترات  ي  إا 
معسكراهم وطبق فيهم نظام الترقية وقانون التقاعد أيًضا عند بلوغهم عمرا 
ا يناسب عملهم أو عند اصابتهم ي امعارك، وكانت السلطات حرم عليهم 

العمل ي التجارة وغرها حى تبقى شعلة ماستهم القتالية متوهجة دائما. 
ورئيس هذه الفرقة لديه مناصب أخرى، فهو مسؤول شرطة استانبول، وهو 
امسؤول عن حفظ النظام، وهو أيًضا عضو ي جلس الدولة. وبسبب رهبتهم 

ي قلوب اجيوش اأخرى وشدة بأسهم كان موقعهم ي جيوش الساطن 
رقعة واسعة  احتال  العثمانيون  استطاع  وبواسطتهم  القلب،  العثمانين ي 
من أوربا، وي هذا الصدد يقول بروكلمان: إن اانكشارية كانوا عماد اجيش 
العثماي وقوته، ويقول امؤرخ اانكليزي غرانت بأن امشاة اانكشارية كانوا 
أفضل فرقة عند العثمانين حى اهم أكثر امية من ساح الفرسان وكان مصر 

ومستقبل العثمانين يعتمد دائما عليهم.
ارتباطا  الصوفية  بالطرق  مرتبطا  اانكشاري  اجيش  صار  احن  ذلك  ومنذ 
انقلبت اامور  أن  ما لبث  وثيقا حيث اخذ اجنود شفيعا هم ورمزا، لكن 
ي وقت احق وحدث صراع جديد بن رؤوس اانكشارية ورجال  الدولة 
العثمانية وقد سيطر اانكشارين بشكل جعل السلطان حت امرهم فكانوا 
اهم عزلوا  نفوذهم  امثلة  يولون غره،  ومن  أحيانً خلعون سلطانا واخرى 
السلطان عثمان الثاي وقتلوه بعدها، وكذا فعلوا مع السلطان إبراهيم ااول، 
وان أي سلطان ا يقيم هم احتراما كان يتعرض لإذال وااهانة على ايديهم.

القدمة حاول  بأطره  العثماي  اجيش  وبقاء  ااوربية  اجيوش  تطور  فترة  وي 
التدريب واادارة على  العثمانيون تطبيق اانظمة اادارية احديثة من حيث 
اانكشارين،  نفوذ  لتقليص  للعثمانين  مناسبة  الفرصة  وكانت  اجيش 
ولكنهم م يستطيعوا إى ذلك سبيا كما حدث ي عهد السلطان حمود الثاي 
فعهد إى صدره ااعظم مصطفى باشا بإرغام اانكشارين على تنفيذ اوامره 
لكنهم قاموا بثورة جاحة أدت إى مقتل الصدر ااعظم مصطفى باشا إى أن 
كرر بعد فترة هذا السلطان اامر، وهذه امرة عن طريق اجتماع عقده ي دار 
شيخ اإسام حضره قادة اجيش ما فيهم قادة اانكشارية ورجال اهيئة الدينية 
وكبار اموظفن ومخض عن ضرورة ااخذ بالنظم العسكرية احديثة ي فيالق 
اانكشارية ووافق امؤمر على ذلك وقام شيخ اإسام باإفتاء بوجوب تنفيذ 

التعديات ومعاقبة كل شخص خالف فتواه.
ومرة أخرى اعلن اانكشاريون ثورهم وانطلقوا ي الشوارع فاستنفر السلطان 
فرقة امدفعية وي صبيحة 15 حزيران من سنة 1886م كانت امعركة الفاصلة 
بن قوات اجيش العثماي وبن اانكشارين فتمت حاصرة اانكشارين ي 
ميدان اخيل وتوجيه امدفعية عليهم، وقتل من اانكشارين يومها ستة ااف 

جندي انكشاري واختفت بعدها الفرق اانكشارية إى يومنا هذا.

معركة فينا .. السلطان مراد مع قواد اانكشارية
آلة
الزمن
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آلة
الزمن
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السؤال
هــل جــوز مقلــدي ماحــة الســيد السيســتاي دام ظلــه 
ــام   ــن ســهم الســادة وســهم اإم بصــرف اخمــس م

ــه؟ ــه او لوكائ بــدون الرجــوع الي

اجواب
جوز حسب التاي:

امــا ســهم الســادة مــن اخمــس )وهــو نصفــه( فيجوز 
للمالــك دفعــه للســادة الفقــراء وا جــوز اعطــاؤه مــن 
ــً ،  ــى اأحــوط لزوم ــى امعطــي عل ــه عل جــب نفقت
نعــم اذا كانــت عليــه نفقــة غــر ازمــة للمعطــي جــاز 
ذلــك ، كمــا ا جــوز اعطــاؤه مــن يصرفــه ي احــرام 
بــل اأحــوط اعتبــار ان ا يكــون ي الدفــع اليــه اعانــة 
ــه ي  ــن يصرف ــح وان م يك ــراء بالقبي ــى اام واغ عل
احــرام كمــا ان اأحــوط عــدم اعطائــه لتــارك الصــاة 

أو شــارب اخمــر أو امتجاهــر بالفســق.
وامــا ســهم اامــام )عليــه الســام( منــه فقد صــدر اذن 

عــام مــن ماحــة الســيد )حفظــه ال( فيــه هــذا نصه:
ــن ي العــراق ـ وإى اشــعار  ــا امؤمن ــا إخوانن ــد اذن ق
آخــرـ بصــرف مــا عليهــم من ســهم اامــام )عــج( مع 

مراعــاة مــا يلــي:
ــن  ــة للمؤمن ــج الضروري ــن احوائ ــه ي تأم أـ صرف
امتدينــن ، وامــا صرفــه ي ســائر مــوارد صــرف هــذا 

ــن ااســتئذان بشــأنه . ــد م ــا ب ــارك ف الســهم امب
ــه إى  ــا خرج ــف ف ــد امكل ــس بل ــه ي نف ب ـ صرف
بلــد آخــر اا اذا كان ي البلــد اآخــر بعــض اارحــام 

مــن امســتحقن.
ــً كان ، نعــم ا  ــه إى الغــر اي ــكال صرف ج ـ عــدم اي
ضــر ي كــون الغــر الــذي يوثــق بــه جــرد وســيط ي 
ــدى  اايصــال معــى ان يكــون امســتحق مشــخصً ل
ــه  ــط ب ــن يرتب ــض م ــف بع ــق فيكل ــه اح ــن علي م

ــه . بإيصــال امقــدار امعــن مــن احــق الشــرعي الي
د ـ تقدم ااحوج على غره مع اامكان ..

السؤال
ــات وبعــض امنتجــات مثــل  يوجــد ي بعــض احلوي
ــات   ــب احلوي ــكافيه واغل ــوة  نس ــز وقه ــس لي جب
 ,E330 , E508( يوجــد ي امكونــات  بعــض الرمــوز
عامــة  ....وكل  وغرهــا   )E551  ,631,E160b
ــة م  ــرف )E، او، e، او  اي بالعربي ــى ح ــوي عل حت

ــم(...... رق
ويقولــون اهــا رمــوز لبعــض منتجــات لدهــون 
ــاذا  ــة؟. وم ــن صح ــا م ــد ه ــل يوج ــر!!! ه اخزي

هــذه الصفحــة خصصــة لاجابــة عــن 
اســئلة القــراء الكــرام الدينيــة بشــكل عــام، 

ــى:  ــئلتكم عل ــال اس ــك ارس مكن

ــوب  ــى اليوتي ــد عل ــه يوج ــا إن ــا؟ علم ــل معه نتعام
بعــض الفيديويــات هــذه الرمــوز..

اجواب
ــا  مــع فــرض عــدم العلــم باشــتمال الطعــام علــى م

ــص. ــب الفح ــوز ااكل وا ج ــرم ج ح

السؤال
ــً إي  ــي علم ــاد الكفائ ــد ال ي اجه ــاركت وحم ش
ــل  ــرأي حام ــال وام ــدي 3 أطف ــزوج ول ــف ومت موظ
وشــاركت دون تفريــغ بــل باإجــازات ومــدة 5 أشــهر 
وقــررت أن أشــارك باجهــاد فقــط ي اهجومــات علمــا 
ــا عارضــت زوجــي  ــط وهن ــي فق ــا هجوم ــأن لواءن ب
وهددتــي بتــرك البيــت واأطفــال وللعلــم هــي كانــت 
ــدء ولكــن اآن معارضتهــا شــديدة  ــذ الب معارضــة من
ــو  ــا ه ــي وم ــو حكم ــا ه ــل وم ــا العم ــدً فم ج

ــا؟ حكمه

اجواب
ــك حاجــة الوحــدة اى اختصاصــك  اذا م يتعــن علي
مدفعيــة او دبابــة وحوهــا فيجــوز لــك عــدم احضــور 

والــزول عــن رغبتهــا.

السؤال
هــل جــوز للمــرأة اظهــار شــعرها إى شــخص 
متخصــص بعــاج حساســية الــرأس باأعشــاب ليس 
دكتــور ولكنــه يعطــي عاج نشــعر أنــه أحســن ولكنه 

ــرأس؟ يشــخص العــاج عنــد النظــر إى جلــد ال

اجواب
ــق  ــور ارف ــب امذك ــاج وكان الطبي ــرت للع اذا اضط

ــل جــاز. ــن امماث ــا م بعاجه

السؤال
ما حكم الوضوء:

1-  باماء امقطر الذي يستخدم للبطاريات؟
2-  بامــاء امكثــف الــذي خــرج مــن أجهــزة التريــد 

الســبلت وغرهــا؟
3-  ماء امطر؟

اجواب:
جوز ي اموارد الثاثة.

أسئلة فقهية

واحة

E.mail:  najafmag@gmail.com

P.O.Box: 365

+964 780 779 0073

الدين
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واحة

اجواب 
قبــل ااجابــة ابــد وان نســتذكر قــول ال تعــاى : )َبــِل 
اْإِْنســاُن َعلــى  َنْفِســِه َبصــَرٌة( ، فإنــه تعــاى قــد اودع 
ــه  ــر ب ــا م ــان م ــعره ب ــة تش ــة رباني ــان بوصل ي اانس
مــن ضيــق هــل هــو لذنــب قــد اقترفــه أم أن هنالــك 
مصلحــة ي تأخــر أجابــة الدعــاء منــه ، أم أن الدعــاء م 
يصعــد اى الســماء اصــا لوجــود مــا حجبــه مــا هــو 

مذكــور ي دعــاء كميــل .
فــإذا كان اانســان يستشــعر القلــق و اخــوف و عــدم 
ــذا  ــه للشــريعة امقدســة فه ــان بســبب خالفت ااطمئن
كاشــف عــن وجــود الذنــوب و عليــه ان يفتــش عنهــا 
ــع ي  ــد وق ــد يكــون ق ــه ســيجدها ، فق و ا شــك ان
عقــوق الوالديــن او قطيعــة الرحــم او ظلــم الضعفــاء 
او اهانــة مؤمــن و ااســتخفاف بــه او ابتلــي مــال حرام 

او اســرف ي الغيبــة و البهتــان او ي ااســتماع للغناء و 
غــر ذلــك مــا يبتلــى بــه اانســان عــادة .

ــد  ــم فق ــوب بالنع ــن بالذن ــل امتجاهري ــم أه ــا تنع أم
ــه  ــد علي ــاول يزي ــد ح ــك , و ق ــاى بذل ــا ال تع انبائن
اللعنــة أن يوهــم النــاس أن مــا لديــه مــن نعمــة و مــا 
اصــاب احســن عليــه الســام و اهلــه مــن بــاء امــا 
ــب  ــه زين ــق ، فاجابت ــى ح ــه عل ــى أن ــل عل ــو دلي ه
عليــه الســام ي خطبتهــا امشــهورة و قــد استشــهدت 

ــت :  بالقــرآن فقال
) أظننــت يــا يزيــدـ  حيث أخــذت علينا أقطــار اارض 
وآفــاق الســماء، فاصبحنــا نســاق كمــا تســاق اأســراء 
ـ ان بنــا هوانــً علــى ال وبــك عليــه كرامــة، وان ذلــك 
لعظــم خطــرك عنــده، فشــمخت بأنفــك، ونظــرت ي 
عطفــك، تضــرب أصدريك فرحــً، وتنفــض مذوريك 

ــك  ــا ل ــت الدني مرحــً، جــذان مســرورً، حــن رأي
مستوســقة، واأمــور متســقة، وحــن صفــا لــك ملكنا 
وســلطاننا، فمهــًا مهًا، أنســيت قــول ال تعــاى: )وا 
تســحن الذيــن كفــروا امــا ملــي هــم خر أنفســهم، 

امــا ملــي هــم ليــزدادوا امــً وهــم عــذاب مهــن(.
إن ال تعــاى إمــا مــد امذنبــن بنعمــه مــن بــاب امكــر 
ــم ، و هــذا ي  ــا و هــم عــذاب عظي ــزدادوا ام هــم لي
ــان غــر  ــك حالت ــه ال ، و هنال ــد لعن ــة يزي ــل حال مث
ــاب ااحتجــاج  ذلــك و مــا أن تكــون النعمــة مــن ب
عليهــم يــوم القيامــة فــا يكــون أهــل النعمة عــذر ي 
التخلــف عــن طاعــة ال تعــاى ، أو تكون فيهــا تعجيل 
لأمــور احســنة الــي يقــوم فيهــا الكافــر أو اجاحــد 
فيؤتــى أجــره ي الدنيــا حــى يقبــل علــى ال تعــاى و 

ــه . ا حســنات ل

الدين

السؤال
كيــف نعلــم ان الدعــاء كان تأخــره لصــاح العبــد او بســبب الذنــوب ,  وبنفــس الوقــت نــرى 

امتجاهريــن بالذنــوب الكبــرة وهــم متنعمــون ي رغــد العيــش ؟
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مرة
“إن مقيــاس الفضيلــة مقــدم -ي ميــزان العقــل- 
علــى مقيــاس احكمــة -معــى: النفــع والضــرر-..

ــو م يســرق هــذا  ــه ل ــًا- أن ــرء -مث ــم ام ــو عل فل
ــٌع، وإن  ــه نف ــع ي ضــرٍر أو يفوت ــال فســوف يق ام
ســرقه م يترتــب عليــه ضــرر دنيــوي وا فاتــه نفــع 
ــه- ــد علي ــاع أح ــدم اط ــة ع ــن جه ــك -م كذل

ــن أن  ــاه ع ــرة تنه ــإن الفط ــك، ف ــم بذل ــو عل .. ل
ــذا الفعــل. يرتكــب ه

وإى ذلــك ُتشــر امقولــة امعروفــة: )الغايــة ا 
تــرر الوســيلة(؛ فامــراد مــن الغايــة حصيــل 
امنفعــة الفرديــة أو ااجتماعيــة؛ فإهــا ا تــرر 

الوســيلة غــر اأخاقيــة مــن قبيــل الغــدر واهتــك 
ــن”. ــى اآخري ــدي عل والتع

مرة
ــة -  ــات اإنســانية ااعتيادي ــن الرغب ــرً م “إن كث
مثــل حــب اجــاه وامــال - عندمــا ُيفــرط اإنســان 
ــام  ــده ي مق ــتبه عن ــد تش ــه ق ــى علي ــا وتطغ فيه
ــى: أن  ــة؛ مع ــانية نبيل ــف إنس ــخيصها بعواط تش
امــرء يعتقــد خطــًأ أن هــذا الشــعور اخــاص مــن 
ــُو  ــة ح ــه ي احقيق ــل، ولكّن ــعور النبي ــل الش قبي
شــعور اعتيــادّي ملــّح يصــّر علــى ااســتجابة لــه 

ــًا.  ــعورً نبي ــه ش ــراءى ل ــاه، فيت ــاء مقتض واإيف
وقــد ُرِصــد ذلــك ي علــم النفــس احديــث بنحــو 
واضــح؛ حيــث نَبــه علــى كمــون كثــر مــن دوافــع 
اإنســان ي مرحلــة الاوعــي امعــر عنــه بـ)العقــل 
ــى اإمــال- مــن  ــل هــذا امعــى -عل الباطــن(، ب

ــة. ــات العام البديهي
وقــد يّتفــق أن هــذا الترائــي إمــا حجــب احقيقــة 
ــه،  ــه علي ــد قلب ــاي ويعق ــر اإدراك اإنس ي ظاه
ــرة  ــى بص ــه عل ــرارة نفس ــان ي ق ــون اإنس ويك
بعــدم صحــة هــذا ااعتقــاد؛ فــإذا اســتنطق باطنــه 
ــه حقيقــة هــذا الشــعور،  ــت ل ــدً جّل ــه جي وتأمل
وظهــر أن ذلــك فلتــات أمــور مرتكــزة ي نفســه 

واحة
الدين
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ــري.. خرجــت بنحــو قه
ــك  ــن ذل ــع م ــا يق ــعر م ــان ا يش وإذا كان اإنس
ــا  ــن -ي م ــن اآخري ــده م ــه ج ــه، فإن ــن نفس م
يصفونــه مــن أنفســهم ويذكرونــه مــن دوافعهــم- 
ــون  ــد ا يعلم ــم ق ــظ أه ــث ياح ــهولة؛ حي بس
بدوافعهــم احقيقيــة علمــً تفصيليــً ي ملــة 
مــن احــاات، حواجــب حجبهــم عــن إدراكهــا، 
ــن  ــم م ــان غايته ــا -ي بي ــرون غره ــن م يذك وم
ــي ي  ــة، وه ــف نبيل ــكون بعواط ــل- ويتمّس العم
ــن غــر  ــة.. م ــات اعتيادي ــع ناشــئة عــن رغب الواق
ــخيص  ــم ي تش ــًأ منه ــل خط ــد ب ــذب متعم ك

ــم.. ــع دوافعه واق
وقــد تكــّرر التذكــر بذلــك ي كتــاب ال وكلمــات 
ــْل  ــل: )) ُق ــن قائ ــّز م ــال ع ــه، ق ــن خلق ــداة م اه

ــَل  ــَن َض ــاًا اَلِذي ــِريَن َأْعَم ــْم ِباْأَْخَس ــْل ُنَنِبُئُك َه
َســْعُيُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الُدْنَيــا َوُهــْم َيْحَســُبوَن َأَنُهــْم 
ُيْحِســُنوَن ُصْنًعــا((، وجــاء عــن فرعــون قولــه عــن 
موســى)ع(: )) َوَقــاَل ِفْرَعــْوُن َذُروِنــي َأْقُتــْل ُموَســى 
ــْم َأْو َأْن  ــِدَل ِديَنُك ــاُف َأْن ُيَب ــي َأَخ ــُه ِإِن ــْدُع َرَب َوْلَي
ــه لقومــه عــن  ــي اْأَْرِض اْلَفَســادَ ((، وقول ــَر ِف ُيْظِه
نفســه: )) َقــاَل ِفْرَعــْوُن َمــا ُأِريُكــْم ِإَا َمــا َأَرى َوَمــا 
َأْهِديُكــْم ِإَا َســِبيَل الَرَشــادِ  ((، وقــال اإمــام علــي 
)ع( يصــف حجــج الذيــن خرجــوا عليــه ي حرب 
اجمــل: )وِلــُكِل َضَلــٍة ِعَلــٌة وِلــُكِل َناِكٍث ُشــْبَهٌة(، 
كمــا ورد منــه )ع( ي وصــف امتقــن -مــع عظيــم 
مــا ذكــره هــم مــن الفضائــل-: “فهــم أنفســهم 

متهمــون، ومــن أعماهــم مشــفقون”.

مرة
“1. لقــد ُفطــر اانســان حســب تكوينــه النفســي 
علــى الشــعور بكائــن غيــي، واإحســاس باحاجــة 
ــوارض  ــف وع ــن الضع ــّيما ي مواط ــه - ا س إلي
احاجــة -؛ وأجــل هــذا لــن تســتقيم حياتــه 
الروحيــة ـ نوعــً ـ إا بــإدراك هــذا الكائــن، 
وااتصــال بــه، وعــرض احاجــة عليــه، والتوّجــس 
مــن جزائــه، ولن ينــال ســامته النفســية إا باإمان 
بــه، وإا عــاش فراغــً ي نفســه، وخــًأ ي حياتــه.. 
نظــر شــعور الطفــل باحاجــة إى أبويــه، والــي ا 

ــا. ــئ إا بااتصــال هم متل
2. ورمــا يســتفاد هــذا اأمــر مــن بعــض اآيــات 
القرآنيــة واأحاديــث امأثــورة، قــال تعــاى: ))  ِفْطــَرَة 
ــِق  ــَل ِلَخْل ــا َا َتْبِدي ــاَس َعَلْيَه ــَر النَّ ــي َفَط الَِ الَِّت
ــاِس َا  ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــُم َوَلِك ــُن اْلَقيِّ ي ــكَ الدِّ الَِ َذِل
َيْعَلُمــوَن((، وقــال: ))  َوِإْذ َأَخــَذ َربُّــَك ِمــن َبِنــي آَدَم 
يََّتُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم َعَلــى َأنُفِســِهْم  ِمــن ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ
َأَلْســُت ِبَربُِّكــْم َقاُلــوْا َبَلــى َشــِهْدَنا((، وقــال رســول 
ــرة(، وي  ــى الفط ــد عل ــود يول ال )ص(: )كل مول
كتــاب هــج الباغــة عــن اإمــام علــي )ع(: 
ــاَءه ِلَيْســَتْأُدوُهْم ِميَثــاَق ِفْطَرِتــه،  ــَر ِإَلْيِهــْم َأْنِبَي )وَواَت
ــْم  ــوا َعَلْيِه ــه، وَيْحَتجُّ ــيَّ ِنْعَمِت ــْم َمْنِس ُروُه وُيَذكِّ
ــْم  ــوِل وُيُروُه ــَن اْلُعُق ــْم َدَفاِئ ــُروا َلُه ــِغ، وُيِث ِبالتَّْبِلي
آَيــاِت اْلَمْقــِدَرِة، ِمــْن َســْقٍف َفْوَقُهــْم َمْرُفــوٍع 
وِمَهــاٍد َتْحَتُهــْم َمْوُضــوٍع، وَمَعاِيــَش ُتْحِييِهــْم 
ــَداٍث  ــْم، وَأْح ــاٍب ُتْهِرُمُه ــْم وَأْوَص ــاٍل ُتْفِنيِه وآَج

ــْم(. ــُع َعَلْيِه َتَتاَب
3. لقــد ُزّود اانســان هــذا الشــعور ليكــون داعمــً 
ــذا  ــع ه ــع صن ــل بدي ــه -إذا تأّم ــه بعقل ــا يدرك م
ــون  ــق للك ــود خال ــن وج ــه- م ــهد وظرافت امش
ــرً  ــه بالغيــب أم ــا يكــون إمان ــاة؛ ف واهــب للحي

ــعورً  ــس ش ــد ي النف ــل ج ــه، ب ــً لطبيعت جافي
متناســبً معــه، علــى حــدِّ شــعور الطفــل باحاجــة 
ــة  ــذي يشــر إى أن نظــام اِخلق ــة اأم؛ ال إى عاطف
ــً ذات عواطــف متبادلــة معــه حيــث  كفــل لــه أّم
ــو الســر ي  ــذا ه ــّل ه ــه.. ولع ــي ب ــه وتعت حتضن
مــام التئــام اإنســان وانســجامه مــع اإذعــان 
بالغيــب واإمــان بــال، قــال عــّز مــن قائــل: ))  َأَا 

ــوُب  ((. ــنُّ اْلُقُل ــِر الَِ َتْطَمِئ ِبِذْك
4. إن هــذا الشــعور الفطــري قــد خفــى ي حــاات 
ــا،  ــاة وأعماه ــغال باحي ــة واانش ــرف والراح الت
كمــا أنــه قــد يتحّفــز ي حــاات ااضطــرار 
ــد  ــة. وق ــع الصنع ــة بدي ــة رؤي ــوف وماحظ واخ
حتــاج أيضــً إى التحفيــز كــي ينتقــل إى مرحلــة 

اإدراك الواعــي. 
ــذا الشــعور  ــور أن ه ــذه اأم ــل ه ــم مث ــد توه وق
ــذا  ــّن ه ــة، ولك ــرة الصافي ــن الفط ــع م ــر ناب غ
ــاعر  ــن امش ــرً م ــح؛ إّن كث ــر صحي ــم غ التوه
وااســتعدادات الــي ُجّهــز هــا اإنســان -والــي ا 
شــك ي فطريتهــا- حتــاج إى التحفيــز انبثاقهــا، 
كمــا أن بعضهــا خفــى ي مواضــع أو يتحفــز 
ــا  ــي كوه ــا يقتض ــك م ــس ي ذل ــرى، ولي ي أخ
مشــاعر مكتســبة عــن عوامــل ثانويــة، كمــا يعرفــه 

ــر”. ــس امعاص ــم النف ــون ي عل الباحث

مرة
ــدرك  ــي أن ي ــل ا يقتض ــن للعق ــاة الدي “إن مراع
العقــل كّل مــا يقولــه الديــن، بــل قــد تبقــى هنــاك 
ــه  ــا العقــل، أو توجــد لدي ــف فيه مســاحات يتوق

هواجــس اســتبعاد واســتغراب فيهــا.
وهــذا اأمــر متحقــق ي ســائر القوانــن الــي 
تســعى لتحــري مقتضــى الفطــرة واحكمــة؛ إذ ا 
ــاس إدراك الوجــه اِحكمــي  ــر مــن الن ــى لكث يتأت
ــري  ــق الفط ــكام؛ فامنط ــع اأح ــري جمي والفط
ــن  ــتوثق م ــان امس ــى اإنس ــي عل ــليم يقض الس
ــه، وا  ــتوثق من ــا اس ــى م ــد عل ــأن يعتم ــيء ب ش
يأخــذ هواجســه وترجيحاتــه ي امناطــق امتشــاهة.

وهــذا أمــر معــروف جــرت عليــه ســرة العقاء ي 
ميــع جــاات احيــاة.. فمثــًا: إذا اعتقــد اإنســان 
بوثاقــة طبيــب معّيــن وبراعتــه، فــإن العقــل حكــم 
ــه، وعــدم اأخــذ هواجــس نفســه  ــاع توصيات باتب
ــورد  ــه ي م ــتبعد كام ــو اس ــا ل ــا ـ فيم وترديداه
ــن  ــة م ــه احكم ــن أبي ــن م ــرف ااب ــاـ، وإذا ع م
ــه  ــلم ل ــرض أن يس ــإن امفت ــة، ف ــال اممارس  خ
ــاف رأي  ــا خ ــه فيه ــراءى ل ــي يت ــوارد ال ي ام

ــه”. أبي

واحة
الدين
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أقل  ارتفاع  على  اهال  سيكون   4:55 الساعة 
النجف اأشرف  افق مدينة  من 10 درجات ي 
كما ي الشكل امرفق ومكن رؤيتهفي احاات 
ي  اجو  خصوصية  الصعوبة  ببعض  ااعتيادية 
الرؤية  فستكون  امحافظات  بقية  واما  امدينة، 

ايسر.
أما ي بقية دول العام فسيكون الوضع كالتاي:

ووسط  جنوب  ي  فلكيا  مكنة  الرؤية  ستكون 

ي يوم ااربعاء 30 ـ 11 ـ 2016

شهر ربيع اأول

الملف
الفلكي
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24  17  10  3 السبت  
25  18  11  4 اأحد  
26  19  12  5 ااثنن  
27  20  13  6 الثاثاء  
28  21  14  7 اأربعاء   
29  22  15  8  1 اخميس 
30  23  16  9  2 اجمعة 

مكن حديد القبلة غالبا ي كل يوم من أيام السنة عن طريق الشمس أو 
ظلها، وليس ي يومن فقط كما يتوهم البعض، ولكن لاختصار سنشر 

شهريا إى يوم واحد من الشهر ولعدة مدن متفرقة ي العام. 
جدول القبلة ي يوم 2016/11/30 م.

13:09     الشمس باجاه القبلة النجف اأشرف/ العراق   1
الشمس باجاه القبلة  13:03 2    بغداد/ العراق  
الشمس باجاه القبلة  14:11 3    البصرة/ العراق  
الشمس باجاه القبلة  15:22 4     مشهد/ ايران  
الشمس باجاه القبلة  14:26 5     طهران/ ايران  
الشمس باجاه القبلة  08:56 6     كوبنهاغن/ الدمارك  

امدينة     الوقت     ااجاه  ت 
الشمس باجاه القبلة  10:52 7       انطاليا/ تركية  
الشمس باجاه القبلة  10:21 8       بروت/ لبنان  
الشمس باجاه القبلة  11:44 9       ساوباولو/ الرازيل 

الشمس بعكس اجاه القبلة 10     نيويورك/ الوايات امتحدة16:11 
الشمس باجاه القبلة  09:06 11     النرويج/ اوسلو 
الشمس باجاه القبلة  12:03 12     روسيا / موسكو 

امدينة     الوقت     ااجاه  ت 

حديد القبلة بواسطة الشمس لبعض اأمكنة ي العام

تقويم شهر ربيع ااول 1438

يسر جلة النجف اأشرف أن تساعد 
السادة القراء ي حديد توقيتات الصاة 

وتوقيت القبلة مدهم.
فقط أرسل اسم امدينة والدولة على 

الرقم:
 )009647807790073( 

بواسطة رسالة نصية، 
أو جانا على برنامج )تلغرام، أو 

واتساب، أو فاير(.

اعان

الملف
الفلكي

وامكسيك،  اامريكية  امتحدة  والوايات  كندا 
وكذلك ستكون ي كل قارة امريكا اجنوبية.

افريقيا
 اما افريقيا فستكون سهلة الرؤية ي كل أجزائها 
وبتوسوانا  وناميبيا  افريقيا  جنوب  مناطق  إا 

وزمبابوي.

اوربا
وي اوربا ستحظى دول البحر اأبيض امتوسط 
واما  فرنسا،  جنوب  وكذا  جيدة  رؤية  بامكانية 
توفر  مع  إا  صعبة  الرؤية  فستكون  اوربا  باقي 
الدول  ي  متنعة  وستكون  امثالية،  الظروف 

ااسكندنافية كالسويد والنرويج.

آسيا
اما آسيا فستنعم غرب آسيا كامنطقة العربية فيها 
وجنوب غرب ايران وجنوب غرب اهند بالرؤية 
اجيدة، وستكون متنعة ي اأجزاء الشمالية من 
آسيا بينما وسط آسيا ستنعم برؤية صعبة إا مع 

توفر الظروف امناسبة.
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