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احلكمة

ي موضعه.. 
ف

ء � ي
هي وضع ال�ش

فضل العلوم ..
أ
شياء �ب

أ
ومعرفة أفضل ال

مر والسداد ..
أ
ل وهي الالكم املوافق للحق والصواب �ب

 .. فعال الفاضلة
أ
كتساب امللكة التامة عىل ال وهي أيضا: ا

مور..
أ
سن النظر بدقائق ال واحلك�ي هو: من �ي

ا.. شياء ويتق�ف
أ
مك ال وهو الذي �ي

مور.. 
أ
واحلك�ي من أحمكته التجارب، وأصبح متقنا لل

ا فيه.. لواقع وحا�ف وهو بذلك يكون فاعل �ب

؟  د احلمكة واحلك�ي ب
ف

فإن نظر�ف حولنا، أل �

فادة من حمكته؟  لإ در �ب ب مر كذلك وهو كذلك، أل �ي
أ
فإن اكن ال

ادة من فيوضات ظلهل ؟! ف والس�ة

غواء احلمكة عىل غ�ي الصواب ؟!   إ اكن العتقاد �ب أمل يكن من البلهة �ب

ر الرصاط؟!   ي آ�ش
ي الظلم دون قبس أو دليل يقت�ف

ف
أليس قبيحا الس�ي �

واب..  ف ينقطع الرجاء عن احلب وح�ي

ة اكلسا�أ عىل غ�ي  لق:  أن العامل عىل غ�ي بص�ي ل نقول إل ما قاهل سادة احلف

يده رسعة الس�ي إل بعدا.. ف يقة ل �ة الطر

الكالم ول  اأ

ليث املو�سوي
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حلف الفضول
الحسينّية النهضة  وبذرة  النبّوة  رحيق  بين 
دكتور �صادق املخزومي

ا قريش،  ذ�هت خ ي ا�هت
أهسمت سياسة االحالف ال�هت

سيس 
أ �هت ي 

خ
� و)ال��ف��ض��ول(   ) خ )املطيب�ي ي 

كحل�خ

ي 
خ

ة، املتمثلهت �
َّ
ة، تقدم مصاحل َمك َماِعيَّ اْج�هتِ سياسة 

ة  الفئويَّ ءات  االن�هت ّية، عىل  والتجار الدينّية  الُبنية 

ة. ة القبليَّ والعصبيَّ

بة رائدة لن يتاح هلا أن تتكر  ر ج
هت

 حلف الفضول �

اىل يومنا هذا، يعد حلف الفضول  من احلراكت 

تمعات ح�هت يومنا،  خ املج ر�ي ي �هت
خ

ة النادرة � َماِعيَّ االْج�هتِ

ي )34 ق.ه� 
خ

� ، خ عّي�ي ي إرساء السمل والتاكفل االج�هت
خ

�

وقد   ، خ املطيب�ي من  شباب  فيه   اضطلع  /590م( 

ي شبابه، واكن من 
خ

د، وهو � مَّ َ شارك فيه الرسول مُ

من  التحقق  أ�رث  عىل  صالحية،  االإ اهِلّيأة  هذه  أمر 

، أن تداعت بطون  خ اضطهاد حقوق بعض الوافد�ي

 
ْ

من قريش إىل حلف، فتعاقدوا وتعاهدوا عىل أن

ة مظلوًما دخلها من سا�أ الناس، إال 
َّ
ك َ دوا �ج ج ال �ي

عليه  د  �هت ح�هت  ظمله،  من  عىل  واكنوا  معه،  قاموا 

 
ّ

إال  
ً

أحٍد فضال  
َ

حٍد عند
أ
ُعوا ال

َ
َيد  ال 

َّ
وأن مظملته، 

م  ُ �خَّ
َ
أ أي  الفضول،  وبذلك مسي حلف  أخ��ذوه،  

أهلها، ومع�خ  الفضول عىل  وا  دُّ �ي  
ْ

أن الفوا عىل 
هت

�

م. ِ
هت

ة حاجات الناس وحقو� الفضول- هنا- بقيَّ

خٌ 
�جِ
َ
 وغ

ٌ
ل

ْ
َمط ا  ة، صدر ع�خ

َّ
َمك ي 

خ
� 

ُ
 حوادث

َ
ة َّ  �رث

ِس 
خْ َ �ج خالل  من  ء،  الغر�ج التجار  بعض  حلقوق 

اص من قريش، اكنت  خ رث
 أ�

ْ
ن

ُ
د

َ
م، من ل ِعِ

َ
ان ِسل

رث
أ�

 
َّ

إن  : الفاهكي ذكر  الفضول،  حلف  عقد  ي 
خ

� سبًبا 

ها من العجم اكن يقدم  الرجل من العرب أو غ�ي

ظمل  من  آخر  واكن  ا،  �خ
رث
� مِلَ 

ُ
ظ ا  فر�ج بسلعة،  ة 

َّ
َمك

ة 
َّ
َمك فقدم  اليمن،   من  بيد  ز ي 

ب�خ من  رجل  ا  �ج

 ، الهسمي وائل  خ  �ج العاص  من  فباهعا  هل،  بسلعة 

ب�ي  ا، فطاف عىل أندية قريش، فقال الز �خ
رث
فظمله �

 
ْ

ان لنا  ي 
ينب�خ ما  مر 

أ
اال هذا   

ّ
ان املطلب:  عبد  خ  �ج

 ، ي ها�رث وزهرة وأسد وت�ي
ي ب�خ

خ
 عنه، فطاف �

َ
سك

خ
�

ها، 
ِّ
لك ة 

َّ
ك َ �ج يدعوا  ال   

ْ
أن الفوا عىل 

هت
و� فاجتمعوا، 

 
ّ

حابيش، مظلوًما، يدعومه إىل نرصته اال
أ
ي اال

خ
وال �

ي ذلك 
خ

دوا إليه مظملَته، أو يبلغوا � دوه، ح�هت �ي ج
خ

أ�

 
َّ

 إال
ً

حٍد عند أحٍد فضال
أ
كوا ال  ال ي�هت

ْ
عذرا، وعىل ان

ا لملظلوم عىل الظامل ح�هت 
ً

خ يد أخذوه، وقالوا: لنكو�خ

 
َّ

َبل »ما  امللزم:  خ  اليم�ي وأطلقوا  ه، 
َّ
حق إليه  يؤدي 

ما«، �رث  ي ماك�خ
خ

� ُ اُء وثب�ي ٌر صوفة، وما َرَسا حرَّ �ج

بيدي،  خعوا سلعة الز خ وائل، ف�خ ضوا إىل العاص �ج �خ

ودفعوها إليه.

 
ً

رج��ال  
َّ

ان ال��ف��ض��ول:  حلف  تطبيقات  م��ن   

يقال  هل،   
ٌ
ابنة ومعه  جرا،  �هت ة 

َّ
َمك قدم  خثعم  من 

من  عامر  خ  �ج احلجاج  خ  �ج نبيه  ا 
فَعِل�هتَ القبول،  هلا 

ا.  ها عل�ي ْح ح�هت نقلها إليه، وغلب أ�جَ ُ م، فمل ي�ج هَسْ

وشاك  مه،  فأ�هت الفضول  لف  �ج عليك  ا:  ب�ي
أ
ال فقيل 

أخرْج  وقالوا:  احلجاج،  خ  �ج نبيه  فأتوا  م،  إل�ي ذلك 

فباع   ، اهلهت َ ُ �رث ا: مرَّ رجل من  الرجل. وم�خ  هذا 
َ
ابنة

ح،  خ �ج خ حذافة �ج ي وهب �ج
سلعة هل من خلف ب�خ

مه،  ىلي أهل حلف الفضول، فاخ�ج
فظمله، فأ�هت ال�رث

 أعطاك 
ْ

ك قد أتيتنا، فان
َّ
ن
أ
ه �ج فقالوا: اذهب فاخ�ج

قال هل  ما  ه  فاخ�ج ه،  فا�هت الينا،  فارجْع   
َّ

واال  ،
َ

ك
َّ
حق

فاخرج  تقول،  ا 
خ

� هل:  وقال  الفضول،  حلف   
ُ

اهل

ه. ه، فأعطاه إ�يَّ
َّ
إليه حق

سالم  ي االإ
خ

ه �
ّ
ة حلف الفضول ورصانته، أن  من قوَّ

»لقد  وملِزًما:  ا  ً قا�أ ه 
ّ

وعد د)ص(،  مَّ َ مُ الرسول  أقّره 

جدعان  خ  �ج الل  عبد  دار  ي 
خ

� ي 
معوم�هت مع  دت  هسرث

ُدِعيُت  الِنَعم، ولو  َر  ْ�ُ َ به 
 ىلي

َّ
ا، ما أحبُّ أن

ً
حلف

ي سنة )60ه� /680م( 
خ

َجْبت«. و�
أ
سالم ال ي االإ

خ
إليه �

خ  خ �ج خ عتبة عىل احلس�ي امل واىلي املدينة الوليد �ج
هت

�

ي من 
لل، لتنصف�خ )ع(: أحلف �ج خ ، فقال هل احلس�ي عىلي

ي مسجد رسول 
خ

قوَمنَّ �
أ
، �رث ال ي

 بسي�خ
َّ

ن
َ

خذ
آ
، أو ال ي

ح�هت

خ  الل �ج قال عبد  الفضول.  لف   �ج
َّ

دعون
أ
الل، �رث ال

 ، ي
 بسي�خ

َّ
خذن

آ
ي ال

خ دعا�خ لل، ل�أ : وأ�خ أحلف �ج ب�ي الز

وت 
خ
� أو  ه، 

ِّ
 من حق

َ
ينتصف قومنَّ معه ح�هت 

أ
�رث ال

رمة، فقال مثل ذلك،  خ مخ يعا. وبلغت املسور �ج �ج

 ، خ عبيد الل التيمي ن �ج خ ع�رث وبلغت عبد الر�ن �ج

فقال مثل ذلك، فملا بلغ ذلك الوليد أنصفه.

الغاية من حلف  أن  اىل  خبار 
أ
اال أهل  وأشار   

ة، من 
َّ
خ من أهل َمك الفضول، هي إنصاف املظلوم�ي

، ليحميه 
ً د هل عو�خ ج ، ومن ال �ي خ ك�ي الضعفاء، واملسا

خ عىل  ء الوافد�ي ويدافع عن حقوقه، وإنصاف الغر�ج

م، فيأخذ  ار، ممن يعتدى عل�ي َّ ج
هت

ّاج أو � ة من حج
َّ
َمك

ا  ع�خ ا  حصا�ج
أ
ال يدفع  وال  لكها، 

أ
و�ي  ،

ً
أخ��ذا أمواهلم 

الذي   ، ّ َماِعي االْج�هتِ التعاقد  ي 
خ

� يصب  وهذا   ،
ً
شيئا

يس� اىل رعاية حقوق الناس واملصاحل العامة عىل 

أساس املشاركة والتعاون.

أحالف،  من  ة  اهليَّ احلج ي 
خ

� اكن  ما  سالم  االإ أقرَّ   

حلف 
َ
ك رح��ام، 

أ
اال هت  وِص��لَ املظلوم  رصة 

ُ
ن عىل  تؤكد 

فيه  قال  الذي  فذلك  راه،  مج وما جرى   ، خ ب�ي املطيِّ

اهلية،  ي احلج
خ

 اكن �
ٌ

ا حلف
َّ
د)ص(: »وأ�ي مَّ َ الرسول مُ

يد  �ي ة«. 
َّ

إال شد سالم  االإ ده  خ �ي مل  ه 
َّ
فإن به  فتمسكوا 

عن  و�خ  احلق.  ونرصة  ���ي  احلخ عىل  املعاقدة  من 

ة منه،  �ي تمع أو �رث قوق املج ُّ �ج ي ترصخ
االحالف ال�هت

ي طالب،  ي ِشْعِب أ�ج
خ

ي ها�رث �
مثل حلف مقاطعة ب�خ

 
َّ

أن ي 
يرّس�خ د)ص( »وما  مَّ َ مُ الرسول  اليه  أشار  وقد 

ي 
خ

 الذي اكن �
َ

 نقضُت احللف
الِنَعم، وأ�خِّ َر  ْ�ُ ىلي 

دار الندوة«.

زمات، من 
أ
ة اال ي معاحلج

خ
ا � سلو�ج

أ
ة �ج

َّ
 عرفت َمك

حقوق  حلفظ   ، ي
ا�خ وال���هت واحل��وار  التفامه  خالل 

ة  َماِعيَّ ة مشالكت اْج�هتِ  معاحلج
َّ

َرك أن
ْ

طراف، وفيه ُيد
أ

اال

قراطية( املتمثلهت  دال )الد�ي ة بتفعيل سبل احلج وِديِنيَّ

ي 
ال�هت الوفاق«  العدل-  احل��وار-   - صغاء  »االإ  : ي

خ
�

ة  املوا�ج حاهلهت  اىل   ّ
ي السل�ج التو�هتُّ  حاهلهت  من  وهلا 

هت
�

ي إطار 
خ

ابّية التسوية � ج قة، إذ تطبع إ�ي
َّ

ال ة احلخ ابيَّ ج �ي االإ

احلاهلهت   
َّ

وتتجىل العامة،  واملصلحة  الُعْرِف  حكومة 

، بعدئذ اختلف االحالف عىل  خ ي حلف املطيب�ي
خ

�

ن 
خ

� للقتال،  قريش  بطون  أت  يَّ و�هت ة، 
َّ
َمك وظائف 

وتداعوا  اوروا، 
هت

و� اجزوا، 
هت

� م  استحقاقا�هت أجل 

 يعطوا 
ْ

اىل الصلح والوفاق، ومن �رث اتفقوا عىل أن

ي عبد املناف السقاية والرفادة، وتكون احلجابة 
ب�خ

ي عبد الدار.
واللواء ودار الندوة اىل ب�خ
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 التعليم االبتدائي

يوفر التعليم االبتدائي االأ�سا�س للتقدم االجتماعي ويعتمد

وتُعّد بدايًة جديدة
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ي قصة وضع احلجر 
خ

ورة، � لَحظ التسوية املهسرث
ُ
 ت

ا سنة 595م.  ن بنيا�خ ي جدار الكعبة، إ�جَّ
خ

سود �
أ
اال

ه ملا بلغ البناء موضع 
َّ
ة: أن يَّ خ ذكرت املصادر التار�ي

قبيلهت  الركن، لك  رفع  ي 
خ

� قريش  اختصمت  الركن 

ن 
خ

� : خرى. فقالت لك قبيلهت
أ
فعه دون اال  �هت

ْ
يد أن �هت

للقتال؛  وا 
ّ

وأعد الفوا، 
هت

� أو  بوا  از
هت

� ح�هت  فعه،  �خ

م  خ كعب أيد�ي فغمس بنو عبد الدار وبنو عدي �ج

كثت قريش 
خ

الفوا عىل املوت. �
هت

َنة دٍم، و�
ْ
َجف ي 

خ
�

م  ُ �خَّ
َ
أ �رث  بعض،  من  م  بع�خ سا،  �خ أو  ليال  بع  أر

وقال  وتناصفوا،  فتشاوروا  املسجد،  ي 
خ

� اجتمعوا 

بينمك-  اجعلوا  قريش،   َ معرسرث �ي  م:  رؤسا�أ بعض 

ب  �ج من  عليمك  يدخل  من  ل  أوَّ فيه-  تلفون  خ �هت ف�ي 

املسجد؛ فملا توافقوا عىل ذلك، ورضوا به، دخل 

 ، خ م�ي
أ
اال هذا  قالوا:  رأوه  فملا  الل،  عبد  خ  �ج د  مَّ َ مُ

وه  أخ�ج م  ال�ي ان�هت  فملا  بيننا،  ا ق�خ  �ج رضينا  قد 

َن، 
ْ
الُرك فأخذ  به،  فأتوه   ، ثو�جً وا  هملُّ فقال:   ، �ج احلخ

فوضعه فيه بيده، �رث قال: لتأخذ لك قبيلهت بناحية 

يًعا، ففعلوا ح�هت إذا بلغوا  من الثوب، �رث ارفعوه �ج

وهذه  عليه.  ي 
ُب�خ �رث  بيده،  هو  وضعه  موضعه،  به 

هي  الوسط،  احلل  وتقد�ي  دية،  امُلَحمَّ التسوية 

اوزن  ليك�خ سب  �ج الَتنّوع-  ِإَداَرة  ألوان  من  لون 

.Legenhausen

من  بسبب  طبقات،  اىل  املكي  تمع  املج يتحول   

ازدهار  يق  طر عن  ة،  ِتَصاِديَّ
ْ
االق حلياة  �ج االرتقاء 

سياد 
أ
اال مه  م��وال، 

أ
اال رؤوس  فأحصاب  التجارة، 

خ  ، الذ�ي خ وأهل العقد واحلل، وطبقة الفقراء واملوال�ي

عية  �ج االغلبية  ويشلكون  السوق،  أمعال  ون  يد�ي

إدامة  ي 
خ

� السادة  دمة  خ �ج يعملون  خ  ال��ذ�ي العبيد، 

القافلهت والبيوت.

من   ّ
ي
ِّ

امل��ك تمع  املج عليه  تكز  �ي ما   
َّ

أن ويلحظ 

يعا اىل معامل االستقرار  أسس وآليات تؤدي �ج

م عىل مواساة  م تواصوا ف�ي بي�خ ُ �خَّ
َ
، وأوهلا أ ّ َماِعي االْج�هتِ

ي 
خ

م، وتواصلهم. و� ا�هم ف�ي بي�خ أهل الفاقة، وعىل �هت

ي  ة، ين�ج
َّ
ا َمك ت �ج ي مرَّ

اعات ال�هت أوقات الفاقة واملج

خ  ا�ج نقل   . احلاهلهت ة  ملعاحلج م،  بع�خ أو  قريش  اء  و�ج

َعَم 
ْ
ط

َ
 َمْن أ

َ
ل وَّ

َ
خ عبد مناف هو أ  ها�رث �ج

َّ
إ�اق: أن

ا  ً يَ َها�رثِ
ا مُسِّ َ َ ًرا، �خ ْ ُه معَ  اْ�ُ

َ
ن

َ
ا اك َ َّ ة، َوِإ�خ

َّ
ك َ

 �جِ
َ

يد ِ
َّ ال�رث

 
َ

ال
َ
ق
َ
ف اعة.  املج سنة  ْوِمِه 

َ
ِلق ة 

َّ
ك َ

�جِ �جَ  خَ احلْ شمه  �ج  
َّ

ِإال

َرْيٍش:
ُ
اِعٌر ِمْن ق

َ
ش

ْوِمِه
َ
 ِلق

َ
يد ِ

َّ َ ال�رث َ ِذي َه�رث
َّ
ُرو ال ْ  معَ

������َ�اِف خَ ِعج ة ُمْسِنِت�ي
َّ
ك َ

ْوٌم �جِ
َ
ق

���������ا َ
ُ

ه
َ

َتاِن ِك
َ
ْحل ْيِه الرِّ

َ
ْت إل

َّ
 ُسن

ْصَياِف
أَ ْ
 اال

هتُ َتاِء َوِرْحلَ
ِّ

ُر الش
َ
َسف

خ  خ معر �ج الل �ج خ عبد  ة �ج املغ�ي خ  واكن هشام �ج

 
ً
ي زمانه إطعاما

خ
 من سادات قريش �

ً
زوم، سيدا مخ

 عىل الناس.
ً
للطعام وتوسعا

الل- صىل  روي عن رسول  اليقظان:  أبو  قال 

من  ك  مرسرث دخل  »لو  قال:  أنه  وسمل-  عليه  الل 

اكن   
ْ

إن ة،  املغ�ي خ  �ج هشام  لدخلها  ة،  نَّ احلج العرب 

قريش  واكنت   ،»
ِّ َ

للك وأ�لهم  للضيف،  قرامه 
أ
ال

مات  لياىلي  هذا  اكن  تقول  ��ا، 
خً ر�ي �هت موته  جعلت 

ة، فقال الشاعر:
َّ
ك َ ة �ج خ املغ�ي هشام �ج

ا ة مقشعرًّ
َّ
 وأصبح بطُن َمك

ا هشام  ليس �ج
َ

رض
أ
 اال

ّ
ن

أ
اك

واكن امم فعلوه حلخفض مستوى الفقر، وللقضاء 

خ سادات  ي صارت ف�ي ب�ي
ة ال�هت عىل الفوارق الكب�ي

ي االقتصاد، 
خ

ة � ة وسوادها، ولنشأة طبقة وسطيَّ
َّ
َمك

القوافل،  أموال  ي 
خ

� املساهة  عىل   ٍّ
مكي  

َ
لك وا 

ُّ
حث

عىل  ���ا  أر�ج وزعت  ��ة،  را�ج عادت  ما  إذا  ح�هت 

من  به  سامه  ما  مقدار  حسب   
ّ

لك  ،
ً
أيضا هؤالء 

ة من حدة 
َّ
 َمك

ُ
. وبذلك خفف أهل ي القافلهت

خ
مال �

ن ذلك شاعرمه: ّ . وقد �خ ّ َماِعي الفارق االْج�هتِ

ه�م   ِ م بفق�ي خَ غن�يَّ الط�ي  واحلخ

ي ِ
خ

مه اكلاك� ُ َ فق�ي ح�هت يص�ي

ِكَر 
ُ
، الذي ذ بة ها�رث ر ج

هت
جد �  الشاعر هنا �ي

َّ
َعل

َ
  ل

ي قريش، وأهسم 
خ

الفقر �  من عاحلج مشلكههت 
ُ

ل ه أوَّ
َّ
أن

ب، أو 
ْ

د َ ي احلج
خ

وا �
ُّ
 يقل

ْ
 أن

َ
َية

ْ
ي التجارة، خش

خ
للفقراء �

، اكن يقسمه  ُّ
ي
ا ر�ج الغ�خ

خ
وا، ومه أهل حرم الل، �

ُّ
ُيذل

اء  ج
خ

� م،  كغن�ي مه  فق�ي  
َ

اكن ح�هت   ، الفق�ي خ  وب�ي بينه 

ي العرب بنو أب 
خ

سالم ومه عىل ذلك، فمل يكن � االإ

م قال الشاعر: ، وال أعزَّ من قريش. وف�ي
ً
َ ماال ك�رث أ

ْ
ت َ �يَّ

َ
غ

َ
ُجوُم ت ا النُّ

َ
خَ إذ ْنع���ِ�ِم�ي ُ  املْ

ِف
َ

ي�ال إِ
ْ

هتِ  اال
َ

خَ  ِلِرْح����ل اِعِن��ي
َّ

َوالظ

َناَوَحْت
َ
ُح ت �يَ ا الرِّ

َ
خَ إذ ِعِم�ي

ْ
ط ُ  َواملْ

اِف جَّ ي الرَّ ِ
خ

ْمُس �
َّ

ِغيَب الش
َ
َح�هتَّ ت
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الفساد والنزاهة في العراق
اإح�سان اجلواهري

تعد ظاهرة الف�ساد ظاهرة ممتدة ال حتدها حدود وال متنعها فوا�سل طالت الدول كافة ومل 

ت�سلم منها اأي من املجتمعات ومل تفرق يف امتدادها وت�سعبها بني دول متقدمة واأخرى متخلفة.

اأينما كانت وهي ظاهرة قدمية  فلقد ارتبطت هذه الظاهرة يف وجودها بالتواجد االإن�ساين 

قدم وجود الب�سرية على ظهر االأر�ض ولكنها ا�ستفحلت يف االأونة االأخرية. لقد ازدادت ظاهرة 

الف�ساد يف الدول النامية بو�سفها بيئة خ�سبة لنموها حيث تنعدم اأ�ساليب احلكم الدميقراطي 

تكالب  ظل  ويف  كما  االأجهزة.  الأداء  م�ستمرة  رقابة  وجود  �سمان  تكفل  �سفافية  من  تتطلب  وما 

االإن�سان على املادة وتف�سي الرغبة اجلاحمة يف احل�سول عليها بال�سبل كافة. انت�سرت يف املجتمع 

الكثري من الظواهر التي تناق�ض مبادئ املجتمع واأخالقياته ال�سامية. 

وأسبابه  الفساد  وم  م�هف عىل  الضوء  تسليط  ج��ل 
أ
ول

ليلية 
حت

� يقة  وطر موجز،  بشلك  العراق  ي 
هف

� ره  وآ�اث ه  ج
أ

ونتا�

: هف عملية  إىل قسم�ي

: تسليط الضوء عىل الفساد وأسبابه ووسائل احلد 
ً
أول

منه.

ي العراق.
هف

ة الفساد �
هف

ي ماك�
هف

اهة � هف : أداء هيئة ال�هف
ً
نيا �اث

وو�سائل  �أ�سبابه  �لف�ساد  �لأول:  �ملبحث 

مكافحته

ية  ور الب�اث  يعد أقدم من �هف
ً
إن الفساد بوصفه مصطلحا

ورد  ي 
ال�حت آدم)ع(  سيد�هف  خلق  قصة  من  نستشفه  ما  وهذا 

ي سورة البقرة. ملا قال لملالئكة 
هف

ي القرآن الكر�ي �
هف

تفصيلها �

ا من يفسد  عل ف�ي ج
حت

رض خليفة. قالوا أ�
أ
ي ال

هف
ي جاعل �

)إ�هف

سورة  الدماء(.  ويسفك  ا  ف�ي

ية 30.
آ
البقرة، ال

امك أن الفساد بوصفه ظاهرة 

ي 
ة ال�حت يعد من الظواهر القد�ي

تمعات  تلف املج ا مهف عانت م�هف

ديد  احلج أن  غ���ي  ي��ة.  ال��ب���اث

ي 
ال���حت الظاهرة  ��م  حج هو  ا  ف�ي

درجة  إىل   
حت
التفا� ي 

هف
� أخذت 

تمعات  مج ��دد  �حت أصبحت 

 ، ي
حت

خ��ال�
أ
ال ��الل 

هف
ل� �ج ة  كث�ي

وال��رك��ود الق��ت��ص��ادي ح�حت 

عاملية  ظاهرة  أصبحت  ا  أ�هف

مع  ال��دول،  لك  ي 
هف

� ة  منت�اث

والشلك،  احلجم،  اختالف 

الزمان  ي 
هف

� النتشار  ودرج��ة 

واملاكن.  

مفهوم �لف�ساد و�أ�سبابه:

�أوًل - مفهوم �لف�ساد:

 
ً
ل يوجد تعريف جامع مانع للفساد متفق عليه دوليا

 
ً
أبعادا يتضمن  الفساد  أن  ا:  م�هف عدة  لعتبارات  وذلك 

وسياسية  ودينية  وثقافية  وإجرامية  قانونية  هف  ومضام�ي

عية.  واج�حت

اهة.  هف اك مبدأ ال�هف فالفساد مصطلح يش�ي إىل حالت ان�حت

ملع�هف  للفساد �ج أنه ليس هناك تعريف مدد  مع مالحظة 

ي أوقاتنا الراهنة فالفساد 
هف

الذي يستخدم فيه هذا املصطلح �

ي )فسد( ضد الصلح و)الفساد( لغة 
هف

ي معا�ج اللغة هو �
هف

�

ي تعب�ي 
�حت
أ
حل و�ي أ أي بطل وا�هف البطالن فيقال فسد الش�ي

وم  مل�هف العام  فالتعريف  موقعه  سب  �ج عدة  معاٍن  عىل 

من   
ً
ظملا املال  وأخذ  واللعب  اللهو  نه 

أ
�ج  

ً
بيا عر الفساد 

وم  عل تلك املعاي�ي املتعددة عن م�هف ج دون وجه حق امم �ي

و إفراز مع�هف يناقض املدلول 
هف

الفساد والتوجه املصطلح �

ن عىل  د القا�أ عىل فعل الئ�حت و ضد احلج
هف

ي للفساد � السل�ج

ت القدرة والترصف أي: تعب�ي عن 
حت

ت اليد أي �
حت

ما هو �

صي 
هف اث
استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ر�ج �

عية أو للحصول  قيق هيبة أو ماكنة اج�حت
حت

أو من أجل �

ا طرق للقانون  تب عل�ي ي ي�حت
يقة ال�حت عية بطر عىل منفعة اج�حت

خالقية.
أ
يع ولملعاي�ي ال الفة للت�اث أو مهف

لعام 1996  ه  تقر�ي ي 
هف

الدوىلي � النقد  وقد عرف صندوق 

 انه: سوء استخدام السلطة العامة من أجل 
ً
الفساد مؤكدا

احلصول عىل مكسب خاص يتحقق حي�هف يتقبل املوظف 

ها. هف ا أو يب�حت ا أو يستجد�ي الرمسي الرشوة أو يطل�ج
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ثانيًا - �أ�سباب �لف�ساد:

هناك أسباب عديدة تمكن وراء انتشار ظاهرة 

أسباب  وهناك  املستمر  وه 
هف
و� وتضخيمه  الفساد 

كن  تمع، وأسباب أخرى عامة �ي ي لك مج
هف

خاصة �

تمع. ي أي مج
هف

أن تكون مسببة للفساد �

هل ونقص املعرفة للحقوق  أ – انتشار الفقر واحلج

ة عىل 
أ
الفردية وسيادة الق�ي التقليدية والروابط القا�

النسب والقرابة.

هف  ب�ي املتوازن  الفصل  مبدأ  ام  هف ال���حت عدم   – ب 

 – يعية  الت�اث  – )التنفيذية  الثالث  السلطات 

وطغيان  بية  العر السياسية  النظم  ي 
هف

� القضائية( 

خرى 
أ
ال السلطات  بقية  عىل  التنفيذية  السلطة 

ما. بدأ الرقابة املتبادلحت بي�هف مر الذي أخل �ج
أ
ال

السياسية  القيادة  لدى  رادة  الإ ضعف   – ج 

إجراءات  أي  اذ  هف ا�حت بعدم  وذلك  الفساد  ة 
هف

ملاك�

ق عنارص الفساد. وقائية أو عقابية جادة �ج

ي 
امل��د�هف تمع  املج مؤسسات  دور  ضعف   – د 

ي الرقابة عىل أداء احلكومي 
هف

اصة � واملؤسسات احلهف

ي معلها.
هف

حليادية � تهعا �ج
حت
أو عدم �

املراحل  ي 
هف

� الفساد  اممرس��ة  فرص  داد  هف �حت  - ه� 

ولت سياسية أو 
حت

د � ي ت�اث
ات ال�حت النتقالية والف�حت

ا الشعب  ر �ج ي �ي
عية، كتلك ال�حت اقتصادية أو اج�حت

. ي
حت

العرا�

ومدودية  ع��الم  الإ وسائل  دور  ضعف   – و 

ي الكشف عن 
هف

ذه الوسائل � ي تتمتع �ج
ت ال�حت احلر�ي

قضا�ي الفساد 

لطبقات  �ج اللحاق  هف  املوظف�ي ماولحت صغار   – ز 

م  �ج للحاق  مرتفع  دخل  لتحقيق  والسعي  ية  ال�اث

عىل  والتطلعات  امل��ادة  سيطرة  ظل  ي 
هف

� اصة  هف و�ج

خالق 
أ
حساب الق�ي وال

دارة العليا والقيادات وعدم توفر  ي – فساد الإ

. ي
داري والوظي�هف ي هيلك الإ

حت
القدوة لبا�

�أنو�ع �لف�ساد 

طبيعة  بة  مقار ن  �هف الفساد  تصنيف  يدخل 

ورة احلياة  ديد مدى خطورته عىل ص�ي
حت

الفساد و�

عية والقتصادية  السياسية والج�حت

يتعلق   : الصغ�ي والفساد  الكب�ي  الفساد   – أ 

ي تدر عوائد أو 
مارسات الفساد ال�حت الفساد الكب�ي �ج

ري  ج
حت

ي �
ملمارسات ال�حت  ما يتعلق �ج

ً
ى وعادة منافع ك�ج

للدولحت حيث  داري  الإ هاز  احلج ي 
هف

� العليا  املواقع  ي 
هف

�

ت السيطرة 
حت

ا أعىل. واملوارد �
حت

درجة السلطة ونطا�

. ك�ج ك�ج وأعظم وأمهية القرارات أخطر وأ تكون أ

ثل  �ي  : ي ��ا�ج ج ال�ي والفساد  ي  السل�ج الفساد   – ب 

قبول  الدوىلي  التعريف  وفق  عىل  ي  السل�ج الفساد 

إعطاء  ي  ا�ج ج ال�ي الفساد  ثل  �ي بي�هف  والرشاوى  املزا�ي 

مزا�ي ورشاوى. 

يتعلق  ال��ذي  وه��و   : السياسي الفساد   – ت 

ي توسيع السلطة واملسائل 
هف

راف � ج
هف

لختالل وال� �ج

املتعلقة بنظام احلمك واملؤسسات السياسية وتداول 

أمام  احلمك  نظام  هلا  ضع  هف �ي ي 
ال�حت واملسائل  السلطة 

التعب�ي  املشاركة  ية  وحر هف  واملواطن�ي ماه�ي  احلج

هذه  ارهسا 
حت
و� ا  �ج تتمتع  ي 

ال���حت والرقابة  والتنظ�ي 

. ماه�ي احلج

الفرع  ذلك  وهو  القتصادي:  الفساد   – ث 

والستغاللية  املنحرفة  ملمارسات  �ج يتعلق  الذي 

ي 
ال�حت معال 

أ
ال وقطاعات  القتصادية  لالحتاكرات 

عىل  خاصة  اقتصادية  منافع  قيق 
حت

� دف  تس�حت

تمع. حساب مصلحة املج

من  النوع  ذال��ك  وهو  داري:  الإ الفساد   – د 

مه��ال  الإ حيث  من  دارة  الإ س  �ي ال��ذي  الفساد 

از  هف والب�حت املصاحل  وتعطيل  واملسوبية  والالمبالة 

ذاتية  ملصاحل  ي���ة  دار الإ والتجاوزات  والتحايل 

لملوظف.

بفساد  يتعلق  الذي  وهو   : امل��اىلي الفساد   – ذ 

ومؤسسات  امل��ص��ارف  مثل  املالية  املؤسسات 

اكته. هف و�اث ر والتأم�ي الست�اث

الذي  وهو   : عي
والج���حت ي 

هف
الثقا� الفساد   – س 

والطائفية  والقبلية  عية  الج�حت ل��ولءات  �ج تبط  �ي

ي 
هف

والعرقية والعنرصية حيث تؤ�اث هذه الولءات �

اوزها. ج
حت

هف وتقود إىل � تعطيل القوان�ي

و�سائل ومكافحة �لف�ساد 

من  العديد  طرح  عىل  العامل  دول  معلت  لقد 

شاكل 
أ
ة الفساد �ج

هف
احات والطروحات ملاك� الق�حت

وأساليب  ات  وتوج�ي مبادئ  تبنت  حيث  اكفة. 

عديدة متمثلحت ب�:

ي 
هف

� ��ا  �ج املعمول  ت  العقو�ج هف  ق��وان���ي مراجعة 

ا  كد من توافرها عىل النحو تستطيع ف�ي الدول التأ

الستجابة لاكفة أشاكل الفساد.

والتحري  لكشف  �ج الكفيلحت  الج��راءات  ي 
تب�هف

. هف هف الفاسد�ي والتحقيق وإدانة املوظف�ي

وتط�ي  العام  العمل  ي 
هف

� اهة  هف ال�هف أسس  تعميق 

: ي
�حت
آ
ل بية. املتمثلحت �ج تمعات العر ي املج

هف
الوعي �

هف يتولون املناصب  أ – املاسبة وهي خضوع الذ�ي

ية والخالقية. العامة لملسائلحت القانونية والدار

هف  هف العامي�ي ب – املسائلحت وهي واجب املوظفي�ي

هف وتقد�ي تقار�ي  هف أو اكنوا معين�ي سواء اكنوا منتخب�ي

دولية.

لصدق  اهة وهي منظومة الق�ي املتعلقة �ج هف ج – ال�هف

ي العمل.
هف

مانة والإخالص �
أ
وال

حق  هف  وت��ع��ز�ي املعلومات  عن  ف��ص��اح  الإ  – خ 

عن  الالزمة  املعلومات  عىل  احلصول  ي 
هف

� املواطن 

وآليات  جراءات  الإ وعن  العامة  دارات  الإ أمعال 

دمة لملواطن. تقد�ي احلهف

ف أو  ت سلوك ومواثيق ال�اث د مدو�هف د – اع�حت

ي إطار املؤسسات العامة.
هف

أخالقيات معل �

ية وتنظيمية  4 – استحداث آليات معل إدار

دون  احليلولحت  أو  فاسدة  اممرس��ات  ح��دوث  ملنع 

استخدام.  

وبناء  الفساد  ة  وا�ج �ج العام  الوعي  خلق   –  5

الوعي  ورفع  الفساد  ة  ملوا�ج شامل  ي 
وط�هف الف 

حت
�

اطره املدمرة عىل  اطر الفساد ومهف هف ملهف لدي املواطن�ي

تمع. املج

موال واملمتلاكت 
أ
ت ملصادرة ال 6 – وضع التعل�ي

هف ثبت فسادمه. ا املوظفون الذ�ي ي حصل عل�ي
ال�حت

ي حالحت ما 
هف

م � ود ومحاي�حت 7 – منح احلصانة لل�اث

إفادة معينة.  للحصول عىل   
ً
مناسبا إذا اكن ذلك 

بالغ عن جرا�أ الفساد. فزمه عىل الإ امم يشجهعم و�ي

حيث  والعمودية  فقية 
أ
ال املاسبة  هف  تعز�ي  –  8

وىل 
أ
هف من املاسبة ال ط�ي

هف
قراطية � عرفت النظم الد�ي

وجبه يكون لك من  فقية: وهو الذي �ج
أ
املاسبة ال

ة أخرى عىل   أمام �ج
ً
 مسؤول

ً
 عاما

ً
يشغل منصبا

العمودية:  املاسبة  وهو  ي 
الثا�هف أما   . ي

أف�حت مستوى 

هف احلاكم أو  هور الناخب�ي وهي تقوم عىل ماسبة محج

. هف تار�ي م املهف ممثل�ي

ي 
تمع املد�هف ك�ج ملؤسسات املج 9 – اعطاء دور أ

ة الفساد.  
هف

ي ماك�
هف

�

هيئة �لنز�هة:

املؤسسة  2004، وهي  اهة عام  هف ال�هف أنشأت هيئة 

املالية  الرقابة  ديوان  لتعاون مع  وىل و�ج
أ
ال الرمسية 

املؤسسة  ا  أ�هف القول  كن  �ي الفساد، حيث  ة  ملوا�ج

دخول  ح�حت  العراقية  الدولحت  سيس 
أ �حت منذ  وىل 

أ
ال

قوات الحتالل عام 2003.
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حيث مل تنص الدسات�ي العراقية عىل وجود هيئة 

ي قضا�ي الفساد حيث اكنت 
هف

مستقلحت تتوىل التحقيق �

لسلطة القضائية فقط. مناطة فقط �ج

ي 
ساس القانو�هف

أ
وبصدور دستور 2005 جعل ال

)تعد  تنص  ي 
ال�حت  102 املادة  اهة وحسب  هف ال�هف هليئة 

نسان واملفوضية املستقلحت  املفوضية العليا حلقوق الإ

ضع  هف اهة هيئات مستقلحت �حت هف ال�هف ت وهيئة  نتخا�ج لالإ

لس النواب وتنظم أمعاهلا بقانون(. لرقابة مج

ة 
هف

ي ماك�
هف

صصة � هات املهف ج اهة �ج هف عالقة هيئة ال�هف

الفساد

�أوًل – مبجل�س �لنو�ب:

اهة  هف ال�هف هليئة  الدستور  هف حددها  عالقت�ي هناك 

وسلطة  النواب  لس  ملج ضع  هف �حت مستقلحت  هيئة  ا  �هف
أ
�ج

اهة هي سلطة رقابية،  هف لس النواب عىل هيئة ال�هف مج

لس النواب بل  وهذه الرقابة ل تقترص عىل رقابة مج

لس النواب من خالل املطالبة  عىل رقابة أعضاء مج

لس وبيان حالحت  عضاء املج
أ
املالية ل الذمم  بكشف 

هف  موال وأسبابه امم يساعد عىل تعز�ي
أ
ي ال

هف
التضخم �

جلس النواب وأعضائه. وهي عالقة  ثقة املواطن �ج

ة الفساد. 
هف

تشارك هلدف واحد وهو ماك�

�لرقابة  ب��دي��و�ن  عالقتها   – ثانيًا 

�ملالية:

ي أي بلد 
هف

ة الفساد �
هف

ز مؤسسات ماك� وهو ا�ج

لستقالل عن السلطة التنفيذية ويعرض  ويتمتع �ج

وهو  والديوان  يعية  الت�اث السلطة  عىل  ه  تقار�ي

ت  والبيا�هف املعلومات  وصدق  اهة  هف �هف علحت  املراقب 

ي تقار�ي السلطة التنفيذية.
هف

د � ي �حت
ال�حت

ثالثًا – عالقتها مع مكتب �ملفت�س 

�لعام:

ي 
انب القانو�هف وهي عالقة تعاونية تاكملية من احلج

وىلي مع املوظف 
أ
داري ال لتحقيق الإ تص �ج هف وهو �ي

ة. أما  ي حالحت وصول الشكوى بصورة مبا�اث
هف

هذا �

اهة وقامت  هف ي حالحت وصول الشكوى إىل هيئة ال�هف
هف

�

العام  لتحقيق سوف تطلب من مكتب املفتش  �ج

داري وتطلب منه مستمساكت وأدلحت  لتحقيق الإ �ج

مة. رات وأوراق ثبوتية عىل ال�حت وم�ج

�لغري  ب��اجل��ه��ات  عالقتها   – ر�ب��ع��ًا 

رمسية: 
الغ�ي  واملنظمات  املؤسسات  من  الكث�ي  هناك 

مراقبة  دور  ت��ؤدي  وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  ي 
هف

� رمسية 

تكون  أن  اهة  هف ال�هف هيئة  دف  و�حت الفساد،  ة 
هف

وماك�

الرقابة  أو  املعنية  هات  احلج ص  هف ما �ي ي 
هف

العالقات �

عل  ج
حت

� امم  ابية  ج ا�ي تكون  أن  واملوطن  ع��الم  الإ أو 

 
ً
هف مبنية عىل الثقة املتبادلحت خدمة هف الطرف�ي الثقة ب�ي

ي البلد.
هف

للصاحل العام �

الفساد  من  احل��د  ي 
هف

� اه��ة  هف ال���هف هيئة  آليات 

بته: ومار

�أوًل – �لآلية �لردعية �لقانونية:

هف  مقق�ي بواسطة  تعمل  والتحري:  التحقيق   

ي 
هف

� واختصاهصم  التحقيق  قضاة  اف  إ�اث ت 
حت

�

ي تعد من جرا�أ الفساد.
فعال ال�حت

أ
ال

رمس  ي 
هف

� هممة  آلية  وهي  يعات:  الت�اث اح  اق�حت  

بتقد�ي  اه��ة  هف ال���هف هليئة  فيمكن  العامة  السياسة 

عن  الفساد   ة 
هف

ماك� ص  هف �حت ي 
ال�حت هف  قوان�ي يع  مشار

ة القانونية حيث يقدم  يق رئيس اهليئة أو الدا�أ طر

لس الوزراء. لس النواب أو مج إىل مج

الكشف عن الذمم املالية: وهي آلية تستخدهما 

هف الشعب واحلكومة العراقية  هف الثقة ب�ي اهليئة لتعز�ي

ألزمت  حيث   . امل���اىلي التضخم  مقدار  ملعرفة 

الوظائف  اكفة   2011 لسنة  القانون  من  امل��ادة)16( 

الذمم  عن  الكشف  بتقد�ي  ال��دولحت  ي 
هف

� واملناصب 

املالية.

مدونة  إص��دار  وهي   : ي
الوظي�هف السلوك  ة 

أ
ل�

موظفوا  م  هف يل�حت أن  ��ب  ج �ي ي 
ال���حت ي 

حت
خ���ال�

أ
ال السلوك 

ا. خذ �ج
أ
احلكومة والتشديد عىل ال

ث���ان���ي���ًا - �آل����ي����ات وق���ائ���ي���ة �إع��الم��ي��ة 

تثقيفية:

ا 
هف

د�
هف

ك�اث من هي ردعية � لية وقاية أ
آ
تعد هذه ال

الفساد  ة 
هف

ماك� اىل  ��دف  �حت ثقافية  منظومة  بناء 

امج  �ج عىل  توي 
حت

و� اهة  هف ال�هف ثقافة  الثقة  وإرس��اء 

هات الرقابية  التدريب وإقامة دورات لكوادر احلج

تدريب كوادر  القانون عىل  أمام  فاهليئة مسؤولحت  

أو  ادية 
حت

ال� احلكومة  ي 
هف

� سواء  الرقابية  هات  احلج

امللية حيث تتضمن هذه الدورات آليات تعديل 

امعات ومن خالل  ي املدراس واحلج
هف

بوية � املناهج ال�حت

عالمية  يق احلمالت الإ اهة عن طر هف تنمية ثقافة ال�هف

السلوك  ثقافة  هف  لتعز�ي والندوات  رات 
حت
املؤ� وعقد 

اص. هف العام واحلهف ي القطاع�ي
هف

ي �
حت

خال�
أ
ال

معوقات عمل هيئة �لنز�هة 

�أوًل – معوقات �سيا�سية:

هيئة  معل  تعيق  ي 
ال���حت املعوقات  أمه  من  هي 

لضغوطات السياسية  ء �ج اهة فواقع العراق مىلي هف ال�هف

املصلحة  وتفضيل  املاصصة  عىل  تكز  �حت ي 
ال���حت

إىل  ي��ؤدي  امم  العامة.  املصلحة  عىل  الشخصية 

شفافية. غ�ي  يقة  بطر احلكومية  مؤسسات  معل 

هف  ي من القادة والسياسي�ي
بسبب تدخل غ�ي القانو�هف

م.
هف

حزاب لتحقيق أهدا�
أ
وضغوطات ال

ثانيًا – معوقات قانونية:

من  يد  هف �حت ي 
ال�حت القانونية  املنظومة  ل  ك�حت ا عدم 

اهة حيث أن مسودة قانون  هف فاعلية وأداء هيئة ال�هف

عىل  ط��الع  الإ حق  قانون  ومسودة  الفساد  ة 
هف

ماك�

بسبب  ملان  ال�ج داخ��ل  معطلحت  ال  هف �حت ل  املعلومة 

هف الكتل. املساومات السياسية ب�ي

ثالثًا – معوقات �إد�رية: 

اه��ة  هف ال���هف هيئة  هف  ب���ي تنسيق  وج��ود  ع��دم  إن 

ي املؤسسات تعد عائق 
حت

� هف �ج واملنظومة الرقابية وب�ي

وعدم  الفساد،  ة 
هف

ماك� ي 
هف

� اهليئة  لعمل  أس��اسي 

ا  بتشكيال�حت اهة  هف ال�هف هليئة  ي��ة  دار الإ البنية  ل  ك�حت ا

ن 
آ
ال إىل  ال  هف �حت ل  إذ  ية  الب�اث وكوادرها  ومفاصلها 

ا. وأه  ت بسبب احلاجة إل�ي �ي تستحدث دوا�أ ومد�ي

ي تعيق معل اهليئة:
ية ال�حت دار املعوقات الإ

عىل  تساعدها  جديدة  دوا�أ  إىل  اهليئة  تاج 
حت

�

ة الفساد.
هف

ي ماك�
هف

ا � تقوية آلي�حت

م  وحاج�حت هف  ي���ي دار الإ هف  املقق�ي ات  خ�ج ضعف 

إىل الدمع والتدريب.

ر�بعًا - معوقات �أمنية:

ديدات واغتيالت امم  هف إىل �حت 1 – تعرض املقق�ي

ة وعدم  رة أي ملفات فساد كب�ي يؤدي إىل عدم إ�اث

ويلها إىل القضاء.
حت

�

التطورات  يعرقل  منية 
أ
ال وض��اع 

أ
ال سوء   -2

ة الفساد 
هف

ال ماك� ي مج
هف

ا � والتحديثات املراد تطبي�حت

ليات امللكفة بتلك املهمة.
آ
وتطو�ي ال

 . هف واحلمد لل رب العامل�ي



مقاالت

النجف الأ�شرف/ العدد 140 ل�شهر جمادى الأوىل 14

مقاالت



مقاالت

15النجف الأ�شرف/ العدد 140 ل�شهر جمادى الأوىل 

ال�سيد حممد علي احللو

ي 
ف

�  
ً
حمنة العامل  دها  ي�هش ي 

ال�ت االحداث  تعد  مل 

عي 
ية تس�ت ا، يقدر ماهي حالت تنب�ي ا وتداعيا�ت حقيق�ت

للعمل عىل اصالح  ي 
احلقي�ت للتفك�ي  ميع  احلج انتباه 

. يار العاملي ر ودواعي هذه اال�ف ة لك آ�هش االمر ومعاحلج

مل   
ً اح��دا�هش تلفة  املف احداثه  بلك  د  ي�هش فالعامل 

تفاصيهل  بلك  خذ 
أ �ت ا  وتداعيا�ت قبل،  من  دها  ي�هش

خذ 
أ
�ي أن  ياكد   

ً
اقتصاد�ي  

ً
منعطفا د  لي�هش وحيثياته 

العالقات  ف  تعز�ي ي 
ف

�  
ً
عائقا  

لّ
ويشلك ميع  احلج نفاس 

أ
�ج

، ومن جانبه  اوية عىل اشالء الضحا�ي نسانية امل�ت االإ

ي 
ف

والت حقيقية �
ت

� 
لّ

شلك
ُ
فإن االحداث السياسية ت

ف  السياسي�ي داع 
ُ

خ د 
ت

�  
ف

� ي�ت الذي  الدولي  الشأن 

لغاء الق�ي واملبادئ ف�ي  إ ف ما فتأوا يتجاهرون �ج الذ�ي

زالت  الشخصية، وما  تعارضت مع مصاحلهم  إذا 

وغرافية  ات د�ي اهن عىل إحداث متغ�ي احلروب �ت

السياسية،  بتشكيالته  ي 
الدي�ف ء  االن�ت خارطة  عيد 

ُ
ت

ي لك البلدان تفوق التصورات، 
ف

ف � وأعداد النازح�ي

لك  تلبية  عن  عاجزة  ت��ت  �ج االغاثة  ومنظمات 

زمات 
أ
واال  ، ف النازح�ي هلؤالء  نسانية  االإ احلاجيات 

احلروب  هذه  بتصاعد  ها  �أ و�ت تتصاعد  االخالقية 

مصاحلها،  قيق 
ت

� ي 
ف

� ارسة  احلف الدولية  ت  والرها�ف

ده  ي ال��ذي ت�هش
ت

اج��ع االخ���ال� وه��ك��ذا ف��إن ال���ت

االزمات  هلذه  طبيعية  نتيجة  العاملية  تمعات  املج

 ومبادئ 
ً
تت تفرز ق�ي ي �ج

السياسية واالقتصادية ال�ت

.
ً
غ�ي انسانية حقا

يهعا  د أن هذه االزمات تنتمي �ج ج
ف

 من هنا �

عرع  صدر مثل هذه االزمات وت�ت
ُ
إل أزمة واحدة ت

ت  �ج إذ  ء،  واالن���ت الفكر  ازم��ة  وهي  أال  ظلها  ي 
ف

�

عىل   
ً
متمردا العقدية  ءاته  ان�ت عن  يبتعد  البعض 

لرجوع اصول العقدية،  ي تدعوه �ج
فطرته ودواخهل ال�ت

اختطافه  عىل  للعمل  ية  فكر ات  تو�ج وحاولت 

 
ً
ال منكفئا ف ، إال انه ال �ي ي

وابعاده عن واقعه االنسا�ف

من  انتشال  ي 
ف

� النجاح  هلا  ُيقدر  ال  ات  تو�ج عىل 

ات  متغ�ي من  الساحة  ده  ت�هش ما  لك  ومع  حمنته، 

د أن احلالت العقدية تسىع إل تصحيح مسارها  ج
ف

�

ال  االنسانية  تمعات  املج طموحات  فإن  وهكذا 

تتوقف عند حد، وال تقنع عند عتبة من عتبات 

 أن تبحث 
ً
املسارات العامة، بل هي تسىع جاهدة

رج  املف اد  ج ال�ي ا  اماكنيا�ت بلك  وتسىع  املنقذ،  عن 

ة، لذا فإن البحث 
ت

ا املتفا� الذي ينقذها من أزما�ت

ملكا  ميع  احلج هاجس  ت  �ج العاملي  املصلح  عن 

ا  ح بذلك إال ا�ف لو مل ترصلّ م، وح�ت  تنامت ازما�ت

اد هذا  ج هد من اجل ا�ي  تعمل عىل بذل احلج
ً
معدا

 
ً
سب، بل صار واقعا

ف
� 

ً
املصلح الذي مل يكن حملا

ميع. ا احلج وحقيقة يعمل عل�ي

مثار  هي  العامل  دها  ي�هش ي 
ال�ت نسانية  االإ فاملن 

ي الذي 
ي البحث عن املنقذ احلقي�ت

ف
ميع � م احلج اه�ت

االزمات  هذه  تت  �ج فقد  لذا  ا،  حمن�ت من  ينتشلها 

العاملي  املصلح  للبحث عن  يق  واملن خارطة طر

اطروحة  وتطلعات  املهدي  بصفات  يكون  الذي 

م  االنقاذ العاملي الذي يقدهما فكر اهل البيت عل�ي

السالم. 

األزمات العالمية
وخارطة طريق االصالح
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ـ  العطية  الدكتور موىس جعفر  املرحوم  يقول 

يق التنقيب ـ والذي قتل بعد سقوط  ي فر
ف

عضو �

بغداد:  ي 
ف

� ي 
الطائ�ف القتل  احــداث  ي 

ف
� النظام 

امج االستكشافية من  ن ال�رب »وضعت خطة من �ف

يولوجيا النووية التابع ملركز البحوث  قبل قمس الرب

طة  العراقية والف ية  ي منظمة الطاقة الذر
ف

النووية �

بع مراحل: املرحلة االوىل: املرحلة  اشتملت عىل ار

سبات اليورانيوم  االستكشافية واالستقصائية عن �ة

واالثبات،  التحقق  الثانية:  املرحلة  املنطقة،  ي 
ف

�

سبات  ت التفصيلية عن �ة املرحلة الثالثة: التحر�ي

دراسة  وهي  ائية  ال�ف الرابعة:  املرحلة  اليورانيوم، 

سبات  ر �ة دوى الفنية واالقتصادية الست�امث وتقي�ي الرب

اليورانيوم.

بعة نفذ  ي مراحل االر
ف

مج � �ف مبينا »ان هذا ال�رب

ل  و�امث  1990 عام  اىل  عام 1978  من  ي  �رب م�ف بشلك 

االستكشافية  ر  �رب
آ
اال من  موعة  مرب حفر  مج  �ف ـــ�رب ال

فتح  وكذلك  ب�رئ   )400( من  ك�امث  ا و 
ف

� املنطقة  ي 
ف

�

ام  ة الف دية ملعالرب ي وبناء وحدة ر�ي
ف

منجم استكشا�

معلية  بدأت  حيث  منه  ينو�ي  اليوار واستخالص 

ي عام 1978 
ف

ر � حفر اال�رب

ف  الصن�ي ــ�رئ  ب موقع  ي 
ف

�

وامتدت تلك العمليات 

)هــور  منطقة  لتغطي 

ية  قر ـــاه  رب
ة

� �رب بسة(  الرب

الـــزجـــري واســتــمــرت 

لغاية سنة 1987«.

من متواها  إلـى خلـب جزء  أدى  ممـا  ف  املايوس�ي

مياه  إىل   
ً
ذائبا انتقل  الذي  اليورانيوم  عنرص  من 

لة تغطي تلك الصخور.
ف

�

ي املنطقة بيئة مستنقعية وفرت 
ف

 لقد تطورت �

اليورانيـوم  سـيب  �ة إىل  أدت  الية  ف اخ�ة  
ً
ظروفا

عىل  وذلــك  ية  املصدر الـصخور  مـن  املنقـول 

الجم  دقيق   )UO2( اليورانينايت  معدن  شلك 

 بواسطة املـواد العـضوية واملعـادن 
ً
ي وممتصا البي�رب

ية  �ي الرب الصخور  من  طبقة  ن  �ف  
ً
ا منت�امث الطينية 

يـة  توي عىل أصداف مار
ة

كنة اللون � املارلية الدا

ية لليورانيوم. همـشمة ملتحجـرات الطبقة املصدر

ي بغداد
ف

دي لليورانيوم � بناء معمل ر�ي

النجف  )ارض  كتابه  ي 
ف

� العطية  ويضيف 

الطبيعية(:  وات  وال�امث ي  يولو�رب الرب اث  وال�ة ف  التار�ي

معلية  ي 
ف

� دي  ر�ي ص 
ف

� هناك  يكون  ان  ــب  رب »�ي

تتطلب  ي 
ال�ة تلك  س�ي  املعدنية  سبات  ال�ة ر  است�امث

بناء  �ة  لذلك  ا  تسوي�ة قبل  تعدينية  ات  معالرب

عداد  إ ي بغداد وقام �رب
ف

دي هلذا الغرض � معمل ر�ي

التفصيلية  تصاميمه 

وتشغيل  بنائه  وتنفيذ 

ــبــة مــن الــكــوادر  ف �ف

اهلــنــدســيــة الــعــراقــيــة 

ـــرت معــلــيــة  ـــم ـــت واس

ة  قص�ي ة  لف�ة التشغيل 

بسبب  توقفت  حيث 

االمن  لس  مرب قـــرارات 

اغلقته االمم 

املتحدة ومل يفتتح 

حلد االن..

يلوجيا  لة الرب ول كذلك ذكرت مرب
رئ
ي عددها اال

ف
�

لد 1 سنة 2005 الصفحة 15-  ف العراقية املرب والتعد�ي

( وسط العراق خضعت  �ي 27: ان منطقة )أبو �ف

لتقي�ي  جية  م�ف وتعدينية  استكشافية  معليات  إىل 

بسة  ي موقع هور الرب
ف

سبات اليورانيوم املكتشفة � �ة

العمليات  تلك  وفرت  لقد  الزجري.  ية  قر قرب 

ديـد اصـل وظـروف 
ة

معطيات هممة تهسم فـي �

سبات.  ي تلك ال�ة
ف

نـشأة اليورانيوم �

إن  إىل  استنتاجاته  ي 
ف

� البحث  توصل  لقد 

من  مشتق  سبات  ال�ة تلك  ي 
ف

� اليورانيوم  مصدر 

ن تشكيلة  ية �ف �ي ي طبقة مـن الـصخور الرب
ف

وجوده �

عىل  توي 
ة

� سفل( 
رئ
اال ف  )املايوس�ي الفرات  ف  تكو�ي

يبلغ معدهلا حواىلي  لليورانيوم  اعتيادية  ف غ�ي  ك�ي ا �ة

الصخور  تعرضت  لقد  جــزء.  ملليون  �رب  
ً
جــزءا  80

ر  �رب مياه  سار 
ف

ا� بفعل  كسدة 
رئ
اال إىل  ية  املصدر

ي صدرت 
ي العراق ال�ة

ف
امج االنشطة النووية � ظر �رب �رب

عام 1990«.

دي  الــر�ي لملعمل  التصميمة  الطاقة  عن  اما 

عىل  دي  ـــر�ي ال املعمل  »يعمل  العطية:  يقول 

ي الساعة 
ف

�  ) �ي ة طن واحد من خام )ابو �ف معالرب

ال  ف �ي ال  الذي  دي  الر�ي املعمل  ويتالف  الواحدة 

ام  الف يئات  �ة وحدة  هي  وحدات  سبع  من  ا 
رئ
قا�

العضوية  املــواد  من  والتنقية  �ي  والت�امث ــة  واالذاب

سيب وقد �ة انتاج  واالستخالص واالستعادة وال�ة

الصفراء  الكعكة  من  غرامات  كيلو  ثالثة  حواىلي 

.» �ي لليوارنيوم مستخلصة من خامات ابو �ف

منطقة  ي 
ف

� املكتشفة  اليورانيوم  سبات  �ة ان 

ا  أمهي�ة تكتسب  النجف  مافظة  ي 
ف

�  ) �ي )ابو�ف

: ف علـى أسـاس اعتبار�ي
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وىل 
رئ
اال سبات  ال�ة ا  كو�ف ول: 

رئ
اال االعتبار   

والتـي  العراق  ي 
ف

� املكتشفة  اليورانيوم  امات  لف

ي 
ف

� متاكملة  جية  م�ف معليات  إلـى  خـضعت 

من   
ف

لــر� �رب والتعدينية  االستكشافية  ــوانــب  الرب

اليورانيوم  من  ملتواها  العام  املعـدل  فاض  ف ا�ف

تقييمها  وقت  السائدة  الدنيا  الدود  مع  ملقارنة  �رب

اصة  والف لليورانيوم  املنتجة  الــدول  معاي�ي  وفق 

ي خاماته التـي تـستدرج 
ف

ف اليورانيوم � ك�ي عدالت �ة �رب

ف 500 - 800 جزء  اوح ب�ي ي ت�ة
رها وال�ة ست�امث م �رب االه�ة

ملليون جزء. �رب

اليورانيوم  سبات  �ة أمهية  إن   : ي
الثا�ف االعتبار 

املعدنية  ا  بطبيع�ة تمكن   ) ــ�ي �ف )أبو  منطقة  ي 
ف

�

ي الصخور 
ف

سبات اليورانيوم � ا من أنواع �ة وتصني�ف

العامل  ي 
ف

� الوجود  النادرة  نواع 
رئ
اال من  وهو  ية  �ي الرب

ا معليات  ي أفرز�ة
عىل ضوء املعطيات املعروفة ال�ة

ا  د�ة ي �امث
ال�ة اليورانيوم  سبات  �ة االستكشاف عن 

سة  �ف من  كــ�امث  ا طيلة  العامل  من  تلفة  مف مناطق 

سبات  ل�ة ي 
التمعد�ف طـار  االإ وان  الزمن  من  عقود 

إضـافة  ي 
ف

� ( يهسم  �ي )أبو �ف منطقة  ي 
ف

� اليورانيوم 

معطيـات جديـدة لملعرفة حول حالة أخرى من 

ية. عىل  �ي ي الصخور الرب
ف

حاالت وجود اليورانيوم �

سبات اليورانيوم  ي تصنيف أنواع �ة
ف

أساس ما ورد �

اليورانيوم  سـبات  �ة فـإن  يـة  �ي الرب الـصخور  ي 
ف

�

شبه  نــوع  من  تصنف   ) ــ�ي �ف ــو  )أب منطقة  ي 
ف

�

منذ �إغالقه وحلد 

�الآن ال ميكن 

��ستثمار هذ� 

�ملنجم كونه حتت 

�لرقابة �لدولية

أطفال من قرية الوردية

ينقلون إىل منازلهم

براميل مياه نظيفة

بدالً من الرباميل امللوثة مبواد مشعة

مأخوذة من محطة الطاقة الذرية العراقية

 عام 2003
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معل  غــراض 
رئ
ال املضغوط  اهلــواء  بيب  ا�ف وكذلك 

اغالق  �ة  ولكن  للحفر،  اهليدروليكية  املثاقب 

مم املتحدة 
رئ
يق التفتيش التابع لال املنجم من قبل فر

اللحام بعد ان  ف 1998 حيث اغلق بواسطة  بتار�ي

طمر املنجم بمكيات من الصخور املستخرجة«

:) �ي مع مسؤوىلي واهاىلي منطقة )ابو �ف

)ابو  منطقة  ف  اال�امث النجف  ــلة  مرب زارت 

م  لك�ف املنطقة،  واهاىلي  ف  ملسؤول�ي �رب والتقت   ) �ي �ف

م  ء سوى معلومات سطحية؛ ال�ف ي
مل يرصحوا ب�امث

ن املاكن  م لنا �رب افون من االمر حيث ذكر بع�ف ف �ي

مراقبته  بسبب  اليه  الوصول  احــد  يستطيع  ال 

املتحدة  االمم  قبل  من  وضعت  مراقبة  ات  باكم�ي

خذ ولو 
رئ ماية خاصة لذلك مل يتسن لنا ان �ف ز �رب و�رب

البعض االخر فقط  اما  لملنطقة،  بعيد  صورة من 

نصحنا بعدم االتقرب الىكونه املاكن يعرضنا اىل 

املسؤولية واالجراءات القانونية.

العاىلي  التعل�ي  اما قبل 2003 وعىل لسان وز�ي 

ي 
ف

الق فيقول � والبحث العملي انذاك مهام عبد الف

من عاكشات،  اليورانيوم  اته: »استخرجنا  ترص�ي

( مصدر  �ي لليوانيوم و)أبو �ف النجف منجم  ي 
ف

و�

الق  «. واكن عبد الف ي
ة

الصول عىل اليورانيوم العرا�

ي  يولو�رب قد قال: »امك أسفرت معليات التنقيب الرب

الصناعة  وزارة  ا  �رب قامت  ي 
ال�ة ي 

املعد�ف والتحّري 

اليورانيوم  امات  لف منجم  كتشاف  ا عن  واملعادن 

ي مافظة النجف. واملنجم 
ف

� ) �ي ي منطقة )أبو �ف
ف

�

كن كشط سطحه العلوي  هو من النوع املفتوح، و�ي

امات. ع الف ليبدأ حفر و�رب

ية ووزارة الصناعة  نة الطاقة الذر وقد بدأت لرب

بعد  لكن  الستغالل  هيدا 
ة
� املنجم  لتطو�ي  معا 

 687 لسنة 1991، وما 
ة
من الر�

رئ
لس اال صدور قرار مرب

لسنة   707 
ة
املر� القرار  وجب  �رب تعديالت  تبعه من 

ة  ي ف�ة
ف

غالق املنجم � إ 1991، قامت فرق التفتيش �رب

الذي  مر 
رئ
اال رسانة،  الف لكتل  �رب اغلقت  ن 

رئ
�رب الحقة 

حال دون استغالل«.

 ) �ي لذكر تقـع فـي منطقـة )أبـو �ف د�ي �رب من الرب

ي 
ف

ف و� �امث
رئ
)18مك( جنوب غرب مدينة النجف ا ال

والزجري  ف  الـصن�ي يتـي  قر ف  بـ�ي املـصورة  املنطقة 

االمــتــدادات  الــ�ية من  قــرب  بسة  الرب هــور  �في 

ر النجف وهي بـذلك تشلك  نوبية ملنخفض �رب الرب

ي للعراق..  من الهسل الرسو�رب
ً
جزءا

تنـسجم مـع  سـيبية  ال�ة ا  املتطابق حيث إن هيئ�ة

الفرات  ف  لتكو�ي ية  �ي الرب للصخور  سيبية  ال�ة اهليئة 

ف  تكـو�ي صـخور  حسنات  مع  ا  حسنا�ة وتتداخل 

سيب مع تلك  امنة ال�ة ف ي غ�ي م�ة
ف

الغـار وبذلك �

ية. �ي الصخور الرب

) �ي ي )ابو �ف
ف

منجم اليورانيوم �

ف  تكو�ي كيفية  كتابه  ي 
ف

� العطية  الدكتور  ح  ي�امث

يقول:  حيث   ) ـــ�ي �ف ــو  )اب منطقة  ي 
ف

� املنجم 

 
ً
ا »يتكون املنجم من نفق معودي بعمق )75( م�ة

ي يبلغ قطر مقطعه )3( م�ة من 
وعىل شلك اسطوا�ف

و�ة  م�ة   )3،4( ارج  الف من  قطره  ويبلغ  الداخل 

ا�ستخرج 

العراق منه يف 

الت�سعينيات اأكرث 

من 3 كيلوغرامات 

من الكعكة 

ال�سفراء!!

فقد  الديد  بقضبان  املسلح  لكونكريت  �رب بناؤه 

يقة السكينة القاطعة  �ة حفر النفق العمودي بطر

الفر  معليات  مع  امن  ف امل�ة ي  رب التدر�ي فالق  واال�ف

يقة  الطر هذه  وتؤمن  الطارقة  املثاقب  بواسطة 

الفر  وفية خالل معليات  الرب املياه  السيطرة عىل 

املياه  لسحب  الغاطسة  املضخات  واستخدمت 

زء االخر  ي الفر اما الرب
ف

ومل تستخدم املتفجرات �

 200 بلغ طول  الذي  ي  ان�رب الرب النفق  هو  املنجم  من 

النفق  النفق العمودي، امك يتجه  اية  ب�ف م�ة متصل 

سبات  �ة طبقة  ق  �ة ف �ي مستق�ي  ط  ف �رب ال  �امث ي  ان�رب الرب

رتفاع  اليوارنيوم ويبلغ عرض النفق ثالثة امتار و�رب

ف ومد� بواسطة دعا�رئ قوسية من الديد عىل  �ي م�ة

سافة  �رب الدعا�رئ  وتتباعد  مقلوب   )U(شلك حرف

الفشب  من  بقطع  املسافات  شية 
ة

� وي�ة  ف  �ي مــ�ة

املعروف ب)التوث( وقد جلبت مكيات من هذا 

النفق  من  يتفرع  امك  الكوفة،  مدينة  من  الفشب 

ق  اه ال�امث رب
ة

� ف االول �رب �ي ف صغ�ي ي الرئي�ي فرع�ي ان�رب الرب

اية النفق الرئي�ي ويبلغ  يقع عىل بعد 30 م�ة من �ف

اه الغرب وعىل  رب
ة

� و �رب
ف

ي �
طول 20 م�ة اما الفرع الثا�ف

طول  ويبلغ  الرئي�ي  النفق  اية  �ف من  م�ة   50 بعد 

بعاد 3*4*2 
رئ
ف �رب ف جانبيت�ي ي بغرفت�ي

ستة امتار وين�ة

ت  ا عر�رب
ة

هزة بسكك حديدية تس�ي فو� م�ة ولكها مرب

ع�رب  االعىل  اىل  ونقلها  ام  والف الصخور  لتحميل 

، كذلك �ة  ي
�رئ النفق العمودي بواسطة مصعد هكر�رب

بيب دفع اهلواء لتجديد  �ف
رئ
ف املنجم واالنفاق �رب ه�ي رب

ة
�

العمودي  النفق  ع�رب  التدو�ي  يقة  بطر املنجم  هواء 
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ج�سر غولدن غيت

)Golden Gate bridge(

ج�سر البوابة الذهبية
هدى فا�ضل
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رس املعلق الذي يع�رب مضيق البوابة  جرس البوابة الذهبية هو الرب

مدينة  بط  �ري هيلك  اهلادئ،  واحمليط  فرانسيسكو  سان  ن  ب�ري الذهبية 

ة  جز�ري شبه  من  لري 
ال�امش الطرف  عىل   - اكليفورنيا  فرانسيسكو،  سان 

ن . سان فرانسيسكو - ملقاطعة مار�ري

معية  ائب العامل الديث من قبل الرب ا واحدة من عرب �ن وقد أعلن �رب

. دليل السفر»فرومرز« يصف جرس  ن ن املدني�ري يكية لملهندس�ري مر
أ
ال

ك�امش 
أ
ال كيد  لتأ و�رب العامل،  ري 

ن
� جرس  ل  أ�رب ا  »ر�رب نه 

أ
�رب الذهبية  البوابة 

ا«. تصو�ري

رس  ري عام 1937 واكن الرب
ن

ري عام 1933 وافتتح �
ن

رس � بناء الرب و�مت 

فرانسيسكو،  سان  من  دوليا  ا  �رب ف  املع�مت الرموز  ك�امش  أ من   
ً
واح��دا

ري العامل ح�مت عام 
ن

ت املتحدة. ويعت�رب أطول جرس � اكليفورنيا، والول�ري

ن هناك العديد من 
آ
1964 حيث يبلغ طوهل 9266 قدم، )2824 م( ال

لنسبة لكث�ري من الناس، فإنه ل  ري وهري أطول منه، ولكن �رب
سور ال�مت الرب

ري العامل .
ن

سور � ل الرب ال واحدا من ا�رب ن �ري

من  ل  ال�امش ال  للذهاب  الوحيد  السبيل  اكن  رس،  الرب بناء  قبل 

ن بواسطة القوارب وبدأت خدمة  سان فرانسيسكو إل مقاطعة مار�ري

ري وقت مبكر من عام 1820، مع خدمة مواعيد منتظمة، 
ن

العبارات �

امكهلا. لعبارة 20 دقيقة لإ وتستغرق الرحلمت �رب

فرانسيسكو  سان  لربط  جرس  بناء  يدون  �ري ون  كث�ري هناك  واكن 

كن أن يب�ن  رس ل �ري اء أن الرب �رب . وقال العديد من الن ن ملقاطعة مار�ري

املسببة  والضباب  العاتية  ح  وال��ر�ري والتيارات،  ��زر  والرب املد  بسبب 

كن أن  نع البناء والتشغيل. ويعتقدون انه ل �ري للعىم من شأنه أن �ري

فرانسيسكو اكنت  ن وسان  مار�ري ن  ب�ري املائية  التيارات  ن 
أ
ل ري جرس 

يب�ن

ري الوسط  امم تسبب صعوبة 
ن

قوية جدا وأيضا اكنت املياه معيقة جدا �

بناء جرس.

اح  رس املعلق ليست جديدة، وقدم الق�مت  من أن فكرة الرب
ن

عىل الر�

آنذاك،  مليون$   100 تلكفته  قدرت  ري 
وال�مت ن  ويلك�ن جيمس  املهندس 

كن أن يب�ن عىل أقل من ذلك  سور ما إذا اكن �ري سأل همندسري الرب

اوس، واكن  ن استجابوا، هو املهندس جوزيف ش�مت املبلغ، وأحد الذ�ري

ري ذلك الوقت، اكنت الرسومات 
ن

يع عديدة، �   هل مشار
ً
 طموحا

ً
همندسا

 17 مقابل  يب�ن  أن  كن  �ري اوس«  »ش���مت وعدت  اوس  لش�مت ولية 
أ
ال

ن أن  ري قدما فقط عىل �ن
مليون$.  وافقت السلطات احمللية عىل امل�ن

اء  �رب اوس« شأنه تغي�ري تصم�ري وقبول إدخال من العديد من الن »ش�مت

ك�امش 
أ
ال التعليق(  رس )نظام  وع. ويعت�رب تصم�ري الرب ن املرسامش ي�ري الستشار

اوس«  »ش�مت  . ن التعد�ري ال  مرب ري 
ن

� الديثة  التطورات  وبسبب  معلية، 

اكليفورنيا  ولية  ري 
ن

� التأييد  شد  �ري الزمان  من  عقد  من  ك�امش  أ أم�ن 

ري ذلك الدعاوى القضائية، من 
ن

ا � رس املعارضة، �رب لية. واجه الرب ال�امش

مصادر عديدة. 
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رس سوف  خشيت وزارة الرب يعيق أن الرب

ية وأن اصطدام سفينة أو  حركة السفن البحر

واحد  مدخل  يغلق  أن  كن  �ري رس  الرب ريب  ن �مت

ت  �ن ت �ن أ الرئيسة. وطالبت النقا�رب من املوا�ن

ت  م لغا�ري  �رب
ً
ن سيكون مرحبا ن العمال احمللي�ري

أ
�رب

وظائف البناء.

من  الذهبية  ال��ب��واب��ة  ج�سر  اأب��ع��اد 

الفوالذ واخلر�سانة

الرئيستان  ن  امل��اد�مت مها  رسانة  والن الفولذ 

رس البوابة الذهبية لرب

م، استلزم بناء  ن امك هو الال مع أي بناء �ن

ة  كب�ري مكيات  استخدام  الذهبية  البوابة  جرس 

ن أسس متينة  رسانة  ل�ن جدا من الفولذ والن

للهيلك. 

ن عىل  ج�ري ن ال�رب ري منتصف املسافة  ب�ري
ن

وضعت �

 ، رس مقياس شدة الر�ري ري من الرب انب الغر�رب الرب

من  للجرس  الديثة  لتحسينات  �رب اء  �رب الن وقام 

مج  �ن ث�ري الزلزل عىل املنشآت أدى ذلك ال �رب
أ �مت

حداث 
أ
عل البوابة الذهبية أفضل مقاومة لل لرب

الزلزالية.

حركة املرور

ت���رك���ي���ب ن����ظ����ام ح����اج����ز م��ت��و���س��ط   

متحرك يف يناير 2015

ن  ب�ري املتحرك  املتوسط    الاجز  نقل  �مت 

اط 
ن
أ� مع  لتتوافق  يوميا  مرات  عدة  املمرات 

سبوع، 
أ
ال م  أ�ري من  يوم  صباح  امل��رور.  حركة 

وتدفق حركة املرور معظمهم جنو�رب إل املدينة، 

ة 
أ

ل� عىل  امسة  الن املرتبة  احتلت  وقد 

املهعد  قبل  من  ياك  أمر ري 
ن

� املفضلمت  ري 
امل��ب��ا�ن

بدأ   ،1960 منتصف  ري 
ن

�  . ن ي�ري لملعمار يكري  مر
أ
ال

يق  التآلك عن طر ن الماية من  مج لتحس�ري �ن �رب

رس مع  صىلري وإعادة طلء الرب
أ
ال الطلء  يد  ر رب

مت
�

التغطية  والفينيل  التمهيدي  سيلياكت  الزنك 

 1990 ع��ام  منذ  استخدمت  وق��د  فيفة.  الن

ذلك  من  بدل  يليك  الكر فيفة  الن التغطية 

ري 
ن

مج � �ن اء من ال�رب سباب نوعية اهلواء. �مت الن�مت
أ
ل

ن.
آ
عام 1995 وحافظت عليه ح�مت ال

بسبب  الذهبية  البوابة  جرس  إغ��لق  �مت 

ري 1 ديسم�رب 
ن

وية فقط ثلث مرات: � الظروف الرب

ري 23 ديسم�رب 1982، ويوم 3 ديسم�رب 
ن

1951، و�

ولذلك  ح  ال���ر�ري هبوب  بسبب  ولكها   1983
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بعة من املمرات الستة ملزمة التشغيل  لذلك أر

م  أ�ري ر  بعد �ن ذلك،  من  العكس  . عىل  جنو�رب

ل.  �امش التشغيل  ملزمة  ممرات  بعة  أر سبوع، 
أ
ال

اية  �ن وعطلت  ال��ذروة  خارج  ات  ف�مت وخلل 

ثلثة  مع  امل��رور  حركة  تقس�ري  ي���مت  س��ب��وع، 
أ
ال

اه.  رب
مت

ري لك ا�
ن

مسارات �

معارضة  فصل  �مت   ،2015  -  1968 عام   من 

من  ة  ص��غ���ري اج  أ�رب قبل  م��ن  امل���رور  ح��رك��ة 

هناك  اكن  الوقت،  ذلك  وخلل  البلستيك، 

ن  ة من الصطدامات لتحس�ري �رب 16 حاهلمت وفاة �ن

ق� للرسعة عىل 
أ
فيض الد ال ن السلمة �مت �مت

ري الساعة )80-
ن

جرس غولدن غيت 50-45 ميل �

 من وجود مناقشات 
ن

72 مك / ساعة( وعىل الر�

فإن   1980 منذ  متحرك  حاجز  كيب  �مت بشأن 

��اد  رب �ري إ �رب ام   ن الل����مت قرر  للجرس  دارة  الإ لس  مرب

 $2000000 الدراسة  لستامكل  ال��لزم  التمويل 

متحرك.  متوسط  حاجز  كيب  �مت قبل  املطلوبة 

ري 11 ينا�ري 2015.
ن

كيب الاجز � كتمل �مت وا

اجل�سر من الناحية االقت�سادية 

ت�سعرية املرور

الهائل،  الذهبية  البوابة  ج�رس  حجم  ب�سبب 

فإنه يتطلب العديد من أمعال الصيانة للحفاظ 

ة   الركة الكب�ري
ن

. ور� عليه، ويتطلب أموال طائلمت

د عىل حصيلمت  كن الع�مت رس، فإنه ل �ري عىل الرب

رمس العبور فقط لتمويل صيانته. وبصفته جرس 

ل خليج سان فرانسيسكو، وتتخذه  يقع إل �امش

رس  الرب ص��ار  س��ي��ارة،   مليون   42 ��و 
ن

� سنو�ري 

املنطقة.  ري 
ن

� ن  لملستخدم�ري لنسبة  �رب وري  �ن

رس هو حصيلمت  الرب بناء  لتمويل  ول 
أ
ال املصدر 

ث�ري 
أ رمس العبور، ولكن تلك املبالغ ليس هلا أي �مت

حيث  فرانسيسكو  سان  مدينة  اقتصاد  عىل 

الصيانة  أمعال  من  جزء  بتغطية  فقط  تسمح 

اليومية للهيلك.

اللون الربتقايل

فينغ  »ا�ري اختاره  ال��ذي   ، تقالري ال�رب اللون 

أحد  الذهبية  البوابة  من جرس  مورو« جعل 

ري العامل.
ن

رة � ك�امش �امش
أ
سور ال الرب

بنائه  منذ  الذهبية  البوابة  ج��رس  ُده��ن 

 . ال��دولري تقالري  ال�رب اللون  ديدا 
مت

و�  ، تقالري ل�رب �رب

الذي  فينغ«،  ا�ري الختيار هو »مورو  صاحب 

ن  الذ�ري  ، ن املسؤول�ري من  حادة  انتقادات  تل�مت 

طلء  آخرون  عرض  يفة.  سن فكرة  فيه  وجدوا 

للون الرمادي الصلب )مثل جرس سان  رس �رب الرب

لومنيوم، 
أ
فرانسيسكو-أوالكند(، ومل يعتمد لون ال

مع  اما 
مت
� متفق  تقالري  ال�رب أن  ى  �ري مورو  وظل 

رس  الرب رؤية  ويعزز  للخليج  تلفة  احملن العنا� 

ت املتحدة قد  ية الول�ري ر ري الضباب. اكنت �رب
ن

�

صفر مع خطوط 
أ
للون ال رس �رب عرضت طلء الرب

ليج،  ري تع�رب الن
ا للسفن ال�مت

ن
سوداء ليصبح وا�

ول، 
أ
ال فكرته  عن  أبدا  يتخل  مل  مورو  لكن 

من  نوع  وهو  احملمر،  تقالري  ل�رب �رب رس  الرب ودهن 

والرطوبة،  املاء  من  رس  الرب ىمري  �ري الذي  الطلء 

ة. ن لتكون واحدة من أمه �ته املم�ري

ري العديد 
ن

وقد استخدم جرس غولدن غيت �

فلم 
أ
ري تشمل الكتب وال

علم وال�مت من وسائل الإ

الشعبية  الثقافة  ري 
ن

� ن  يتم�ري و 
ن

� الفيديو  وألعاب 

يكري البارز. مر
أ
اكملعمل ال

البوابة  ج�سر  من  االنتحار  ق�سايا 

الذهبية

رس وهذا  تتوفر العديد من اهلواتف عىل الرب

يتمكن  كري  النتحار  من  للوقاية  مكبادرة  علمة 

ضبطوا  ��ال  �رب طة  لرسامش �رب التصال  من  الناس 

تصون  وب موظفون من رب اول القفز، امك �ري ص �ري ن امش
س

النتحار،  اول  �ري ص  ن امش
أي س لضبط  رس  الرب ري 

ن
�

هو  النتحار عىل جرس غولدن  غيت  حيث 

ري 
ن

� استخداما   ك�امش 
أ
ال ري 

الثا�ن النتحاري  املوقع 

ري 
ن

� ينغ   رب
ن

� �ن  - نغتسري  �ري ر  �ن جرس  بعد  العامل 

. ن الص�ري

االإ�ساءة يف ج�سر البوابة الذهبية

ج�����س��ر ال���ب���واب���ة ال���ذه���ب���ي���ة م��ت��األ��ق 

وميكن التعرف عليه حتى ليال.

روؤية بانوراميه الإ�ساءة اجل�سر.

جرس  بضخامة  اليوم  ض���اءة  الإ نظام  يعد 

مصباح   128 يستعمل  حيث  الذهبية.  البوابة 

رس، 24  ذات 250 واط عىل حواف مسارات الرب

اج،  �رب
أ
ل يط �رب ا مسلطة عىل الرصيف الذي �ري م�ن

ن لك  ي�ري ن و12 مصباحا مزخرفة بقوة 400 واط  ل�مت

ة 
مت

ضافة ملنارة جوية بضوء أ�ر عىل � لإ ج، �رب �رب

ج بشدة 750 واط. النظام يشمل أيضا عدة  لك �رب

ئية.  سلك لتغذية املصابيح الهكر�رب
أ
أميال من ال

ري رفض تصم�ري 
ن

مه �
أ
رس اكن السبب ال شلك الرب

مراجعة  فأعاد  ول. 
أ
ال اوس  ش����مت جوزيف 

ضاءة  اكلإ التفاصيل  بعض  وأضاف   ، التصم�ري

امم  اج  �رب
أ
وال رس  الرب لاكبلت  عريضة  وخطوط 

كن رؤيته وجذب النظار  ال و�ري لقا و�رب
أ زاده �مت

ري منتصف الليل .
ن

اليه ح�مت �



االدب االيرلندي
اإعداد:جعفر الأديب

لندي  خ الشعب اال�ري ر�ري لندي �ات دب اال�ري
أ
يعكس اال

ري اخر، ويتكون هذا 
وروحه أفضل من أي شلك ف�خ

 ، ري
ري والروا�أ

دب من القصص الشعبية والشعر الغنا�أ
أ
اال

دب 
أ
خ اال ة، ويتم�ري ت والقصص القص�ري واملرسح والروا�ري

ستخدامه املبتكر للغة. لندي �اب اال�ري

ة بطوالت امللوك  لندية القد�ري وتتناول االساط�ري اال�ري

وتعكس  لندا،  ا�ري ابطال  من  خ  واالخ��ر�ري خ  والقديس�ري

ا الهكنة خالل  ري كت�اب
الكث�ري من القصائد الغنائية ال�ات

لص  مخ ا  وت��ق��د�ري شديدا  م��ا  اه��مات الوسىط  العصور 

ري اخرجت 
للطبيعة، امك يع�اب عدد من املرسحيات ال�ات

الغضب  عن   ، خ �ري العرسرش القرن  بداية  ري 
خ

� لندا  ا�ري ري 
خ

�

لندا. �ري
أ
يطانيا منح االستقالل ال اه رفض �اب اب

ات
والسخط �

للغة  �اب ال��ق��د�ري  ل��ن��دي  اال�ري دب 
أ
اال كتب  وق��د 

ت النورمانديون  ري عام 1271 بدأ البارو�خ
خ

لندية، و� اال�ري

لندية،  اال�ري ري 
االرا�خ عىل  االستيالء  ري 

خ
� ا  ل�ات اب

خ
ا� من 

لندا حوالري عام  ية ال ا�ري خ ل�ري اب
خ

اللغة اال� وقد ادخلت 

خ  ل�ري اب
خ

اال� احملال  واحصاب  خ  احلرفي�ري يق  طر عن   ،1200

ري 
خ

خ ومزارهعم، و� ري ضياع النورماندي�ري
خ

خ استوطنوا � الذ�ري

لندا،  ا�ري ية عىل  خ ل�ري اب
خ

اال� 1541 سيطرت احلكومة  عام 

ية قد  خ ل�ري اب
خ

لول القرن التاسع عرسرش اكنت اللغة اال� و�اب

ا ادت ال اختفاء اللغة  لندا؛ لدرجة ا�خ ري ا�ري
خ

ت � انترسرش

.
ً
يبا الغالية تقر

ال  لندية  اال�ري لقومية  �اب املشاعر  فوران  أدى  وقد 

القرن  اواخ��ر  ري 
خ

� )الغالية(  لندية  اال�ري اللغة  إحياء 

الكتاب  يع  �اب ال  خ �ري فال  ذل��ك  وم��ع   ، ع��رسرش التاسع 

ية. خ ل�ري اب
خ

للغة اال� خ يكتبون االن �اب لندي�ري اال�ري

لندي ويليام بطلر ييتس اعظم  ويعت�اب الاكتب اال�ري

النقاد، ومن  ري نظر كث�ري من 
خ

خ � �ري العرسرش القرن  شعراء 

وجون  ى  خ أوك���ري شون  لندا  ا�ري ري 
خ

� الدراما  كتاب  أمه 

ميلينجتون.

بيكيت  صامويل  ل��ن��دي  اال�ري الاكتب  ويعت�اب 

الكتاب  اف��ض��ل  م��ن  ج��وي��س  جيمس  ري 
وال�����روا�أ

م  ت اسالي�اب ا�رش العرص احلديث، وقد  ري 
خ

خ � يبي�ري التجر

ري لك 
خ

� الكتاب  يع  �اب ري 
خ

� الفلسفية  م  ونظرا�ات املبتكرة 

اء العامل.
خ

ا�

 التعليم االبتدائي

يوفر التعليم االبتدائي االأ�سا�س للتقدم االجتماعي ويعتمد

وتُعّد بدايًة جديدة

اأدب وفنون

رباعيات الخيام

يام  احلخ عيات  ر�اب تشلك 

ق��ص��ة ط��وي���ات ت��ن��س��ب ال 

يام،  الشاعر الفارسري معر احلخ

 
ً
فلكيا  

ً
اي��ض��ا اكن  ال����ذي 

.
ً
ضيا ور�ري

�������ا ت���ك���ون ه���ذه  ور�اب

ري 
خ

� كتبت  ق��د  ع��ي��ات  ال��ر�اب

عرسرش  ري 
ال��ث��ا�خ القرن  ك���ري  ب��وا

لمليالد.

��ا  ج��������ع ت��س��م��ي���ات و�ري

تنقمس  ��ا  إ�خ ال  عيات  لر�اب �اب

ا تتكون  ال وحدات لك م�خ

خ  بيت�ري )اي  أشطر  بع  ار من 

فكرة  عن  تع�اب  الشعر(،  من 

شطر 
أ
لال تكون  وقد   ، مكتم�ات

وقد  واح��دة،  قافية  بعة  ر
أ
اال

ري 
خ االول والثا�خ تكون للشطر�ري

نفس قافية الشطر الرابع.

الكث�ري  ال  ��ت  �اب �ات وقد 

ر  ا�رش العامل، ومن  لغات  من 

ري 
ي��ط��ا�خ ���ة ال���اب �اب ��ا �ات ��ا�ات �اب �ات

والشاعر  الد  خج�ري في�ات ادوارد 

. املرصي ا�د رامري

ب��ة  ��ا امل��ط��ر وق���د غ��ن���ات

ة ام لكثوم. �ري املرصية ال�رش

 
ً
يوما عيات  الر�اب وتصف 

الفجر  مل��رسات من  �اب  
ً
زاخ��را

ح�ات املساء، وبعض املقاطع 

قرص  من  الشاعر  ا  ف�ري يشكو 

ة 
رش
و� الدنيا،  وظ��م  احل��ي��اة، 

تصف  اخ���رى  ع���ي���ات  ر�اب

م���اس ال���زه���ور، واحل��ب 

مر. بيع واحلخ والر
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صامويل بيكيت 

ري أدبه
خ

� 
ً
اكن فيلسوفا
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سعدي الشيرازي )1193-1292م(

التعبيرية

الفردوسري  ومه  الفرس،  شعراء  كبار  ا  عل�ري يطلق  ثالثة  أحد 

وحافظ وسعدي.

خ  الد�ري ري 
خ

� ه 
ُّ
للتفق بغداد  إل  شبابه  ري 

خ
� ورحل  از،  بش�ري ولد 

الشام إل  سافر  �رش  داب، 
آ
اال لتحصيل  كذا  النظامية،  ملدرسة  �اب

 
ً
از مقتامس واحلجاز وعدة دول اسالمية أخرى، عاد بعدها إل ش�ري

و
خ

ضة الصوفية، ح�ات مات عن � ري والر�ري خ التأليف االد�اب وقته ب�ري

مائة عام.

أما  بغداد،  مه  وتدم�ري االس��المري  للعامل  املغول  غزو  عارص 

ا مهعم. از فقد سملت من غزومه لصلح امرا�أ ش�ري

ر كتبه )البستان( و)ُجلستان( )أي حديقة الورد(, وهل أ�رش

ري
خ

� وشعر  )الطيبات(،  عنوان  ت 
ات

� عت  �اب الغزل  ري 
خ

� قصائد 

بيثات(. ت عنوان )احلخ
ات

عُه � َ اهلزل �اب

و)نصيحة مسة(،  احلخ الس  )احملاب كتب:  ف�  الن�رش  ري 
خ

� أما 

امللوك(، و)رساهلات العقل والعشق(.

ة امعاهل إل اللغات العاملية. �اب وقد ك�رشت �ات

ً
، وقدمت اسلو�اب خ �ري ري اوائل القرن العرسرش

خ
ية كحركة فنية � رت التعب�ري �خ

سلوب الذي استحدثته احلركة 
أ
)الرمس(، تطور من اال ري فن التصو�ري

خ
� 

ً
جديدا

ري الوقت نفسه رد فعل هل.
خ

ية( أو )االنطباعية(، واكن � )التأث�ري

خ  شياء وكيف تبدو اسطحها للع�ري
أ
كز عىل ظاهر اال ية �ات فإذا اكنت التأث�ري

الداخلية  مشاعرمه  از  ا�اب يون  التعب�ري الفنانون  حاول  فقد  معينة،  حلظة  ري 
خ

�

م. ري لوحا�ات
خ

العنيفة �

 مشاعر اليأس العميق.
ً
ري وايضا

ي حاالت الفرح الطا�خ ويصور الفن التعب�ري

لنجوم( للرسام اهلولندي فينسنت فان خوخ  عد لوحة )الليل املرصع �اب
ُ
وت

سد اب
ات

ري �
ية ال�ات  للوحات التعب�ري

ً
ا

خ
 واحص

ً
وذجا

خ
بية(، � ري العر

خ
ر � )أو جوخ – امك اش�ات

ري إدفار مانش، اب و�ري ثل لوحة )الرصخة( للفنان ال�خ
ات
جة، بيمخ � مشاعر الفرح وال�اب

ي. ري الفن التعب�ري
خ

انب املظم � احلاب

ث�ري واسع عىل فن الدراما، فاستخدم املؤلفون
أ ية �ات وقد اكن للحركة التعب�ري

ري التمثيل يبتعد عن
خ

� 
ً
بية، واسلو�اب املرسحيون الديكور الرمزي واالضاءة الغر

الواقعية للتعب�ري عن نفو�م املعذبة.

ية ر لوحة تعب�ري ري أ�رش
�خ لوحة الرصخة �رش

لنجوم لفان كوخ لوحة الليل املرصع �اب

ً
 معروفا

ً
 سياحيا

ً
ال معملا خ از ال �ات ري ش�ري

خ
ة سعدي � مق�اب
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 التعليم االبتدائي

يوفر التعليم االبتدائي االأ�سا�س للتقدم االجتماعي ويعتمد

وتُعّد بدايًة جديدة

�لتعليم �البتد�ئي على �صعيد �لعر�ق يف �أرقام..

قدمت جملة النجف اال�صرف يف عددها ال�صابق تقريرا عامليا مرتجما ت�صمن تو�صيح �صورة التعليم االبتدائي 

على ال�صعيد العاملي وا�صتكماال للتقرير ال�صابق تقدم املجلة اليوم تقريرا اح�صائيا عن واقع التعليم االبتدائي 

يف العراق وقد ت�صمن االرقام الر�صمية املاأخوذة من وزارة التخطيط العراقية ومعطيات وزارة الرتبية واي�صا بع�ض 

البلد  االبتدائي يف  التعليم  تو�صح حال  رقمية  ف�صيف�صاء  التقرير  ليقدم هذا  الدويل  البنك  اح�صائيات  ارقام 

فجولة رقمية ممتعة عزيزي القارئ يف رحاب �صفحة اح�صاءات.
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ي بعض 
ف

ر بظروف حرجة � �ي العراق  ن 
أ
ول

تكون  لن  املناطق  تلك  فإن  بية  الغر مناطقه 

بل  املعطيات  توفر  لعدم  لدراسة  �اب مشمولة 

ة  الف�ة خالل  ا  ف�ي الرمسي  التعل�ي  وتوقف 

منطقة  تكون  لن  وكذا  الدراسة،  ا  تغط�ي ي 
ال�ة

فعلي  بشلك  ا  �ف
أ
ل لدراسة  �اب مشمولة  كردستان 

ية حلكومة العراق. وعليه  خارج املنظومة املركز

ي هذا التقر�ي ل تشمل إقل�ي كردستان 
ف

رقام �
أ
فال

نبار ونينوى.
أ
ول تشمل ال

عدد املدار�ض:

ا الثالثة 
ف

صنا�
أ
يبلغ عدد املدارس البتدائية �اب

مدرسة    12937 والدينية(  والهلية  )احلكومية 

سة  �ف من  اقل  ا  ف�ي ويدرس   2016  /  2015 للعام 

عدل 386 تمليذ للك مدرسة. ف تمليذ �اب مالي�ي

العام  املدار�ض  عدد  كان  بينما 

2015/2014 هو )الر�صم البياين 1(: 

وتشلك املدارس احلكومية 95.2% اي النسبة 

ي البلد بي�ف تشلك املدارس الهلية %4.6 
ف

العظم �

ي املركز الخ�ي املدارس الدينية 
ف

ا ل يتجاوز 5% و� �اب

اذ تشلك نسبة طفيفة جدا تبلغ 0.2% فقط.

ف عدد  ف عدد التالميذ وب�ي وقد توحي النسبة ب�ي

ية 
ة

الر� النسب  حيث  من  مثالية  بصورة  املدراس 

ت  بنا�ي ي 
ف

� تتلخص  هممة  مشلكهة  هناك  ولكن 

من   %50 من  اقل  عددها  يبلغ  قد  ي 
ال�ة املدارس 

ي بناية واحدة بل 
ف

ف � املدارس فيكون دوام مدرست�ي

ي بناية واحدة!
ف

احيا�ف ثالث مدارس �

بية  ب عل وزارة ال�ة اب ي مشلك حقيقة �ي
امم يع�ف

 6000 من  ك�رث  ا بناء  وهي  ا  �ة اولو�ي ي 
ف

� تضهعا  ان 

املدارس  ي 
ة

� �اب اىل  والنظر  بل  ابتدائية،  مدرسة 

ت املدارس  لشلك املثاىلي فبنا�ي هيلها �اب
أ احلكومية و�ة

ت  �ي ي مد�ي
ف

الكة بسبب سوء الدارة � اصبحت م�ة

نفهسا  املدرسة  ادارة  عن  فضال  والوزارة  بية  ال�ة

املؤسسة  اوصال  ي لك 
ف

� مست�رث  الداري  فالفساد 

يف. بوية بشلك مف ال�ة

 التق�صيم اجلن�صي للمدار�ض 

املدارس  فتشلك  نسي  احلاب الصعيد  عل  واما 

املدارس  واما  العراقية  املدارس  من   %51 تلطة  املف

ومدارس   %26.4 نسبة  فتشلك  ف  لبن�ي �اب تصة  املف

البنات تشلك نسبة 22.6% )الر�صم البياين 2(.

الت�صنيف العام للمدار�ض االإبتدائية

التق�صيم اجلن�صي للمدار�ض

الر�صم البياين 2

الر�صم البياين 1
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عدد التالميذ:

املدراس  ي 
ف

� ف  املقبول�ي التالميذ  عدد  بلغ 

 925384 بلغ  اذ  املليون  قرابة  اكفة  البتدائية 

ارتفع   %48.5 م  م�ف ث  ال�ف نسبة  وتمليذة  تمليذا 

سبقه  الذي  العام  عن  العام  هذا  ف  املقبول�ي عدد 

عددمه  اكن  حيث   %20.5 بنسبة   2015/2014

768026 تمليذا وتمليذة.

ي 
ف

� املوجودون   ) )اللكي التالمذة  عدد  اما 

قرابة  و 
ف

�  2016/2015 عام  البتدائية  املدراس 

اكن  ف  ح�ي ي 
ف

�  4997052 بلغ  اذ  ف  مالي�ي مسة  احلف

قدرها  دة  �ي ف �اب  4283044 سبقه  الذي  العام  عددمه 

.%16.7

ف للدراسة  ف ازداد عدد التالميذ التارك�ي ي ح�ي
ف

�

العام  اكن  ف  ح�ي ي 
ف

�   109883 عددمه  بلغ  حيث 

السابق ل 72355.

دة هائلة قدرها %52.27. اي بنسبة ز�ي

وتوزيعها بح�صب املحافظات يكون بال�صكل التايل: 

خمتلطةبناتبنوناملحافظة

6948556كركوك

348330533�صالح الدين

135108674دياىل

5184221632بغداد

217187467وا�صط

290279343بابل

250214100كربالء

188137409القاد�صية

282268139النجف

110100310املثنى

364318647ذي قار

189163335مي�صان

469361464الب�صرة
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موؤ�صر تلميذ اىل كل �صعبة

توفر  م 
ف

� ي 
ف

� تساعد  ي 
ال�ة ات  املؤ�رث امه  من 

الظرف الدراسي املناسب للتمليذ هو عدد التالميذ 

داخل الصف الدراسي فملكا اكن العدد اقل اكن 

م  سب الفرض، ولكنا يذكر ا�ي الستيعاب افضل �اب

ك�رث  التسعينات حيث اكن الصف الواحد يشتمل ا

من 50 طالبا واحيا�ف 60.

اىل  هة  احلاب هذه  من  الحصاءات  وأشارت 

موع الشعب الدراسية  سن ملحوظ حيث بلغ ماب
ة

�

ي الحصائية 137001 شعبة بنفس النسب السابقة 
ف

�

ف الهلية واحلكومية والدينية واكنت نسبة شعب  ب�ي

ف 34.5% ونسبة شعب البنات 29.7% ونسبة  البن�ي

ي 
ف

تلطة 35.8% بي�ف اكن عدد الشعب � الشعب املف

زادت  اي  2015/2014 هو 116769  الدراسي  العام 

قدار %17.3. النسبة �اب

للك  تمليذا   )36( النسبة  بلغت  فقد  ذا  و�اب

ي عام 2016/2015 وهي أقل بقليل من نسبة 
ف

شعبة �

ا. ي سبق�ة
السنة ال�ة

اع�صاء الهيئات التدري�صية

معملا   247919 ف   لملعمل�ي اللكي  العدد  بلغ 

ث فقد بغلت نسبة ومعملة، النسبة الك�اب من ال�ف

ث 68.8%، ويذكر ان العدد اللكي  املعملات ال�ف

العام السابق حيث اكن  قد ازداد بنسبة 11% عن 

ي العام السابق 23310.
ف

يبلغ  �

موؤ�صر تلميذ/ معلم

توف�ي تقي�ي  ي 
ف

� ايضا  املهمة  ات  املؤ�رث من 

فملكا معمل  لاكل  تمليذ  مؤ�رث  تعل�ي جيدة  اماكنية 

فض هذا املؤ�رث اكن هذا دللة عل رصف ماىلي  ف ا�ف

تمليذا   20 ي 
ة

العرا� املعدل  بلغ  التعل�ي وقد  ي 
ف

ك�اب � ا

العاملي املعدل  من  افضل   
ة
الر� وهذا  معمل،  للك 

حيث يبلغ 23.75 تمليذا للك معمل

جودة  تعكس  ل  الرقام  هذه  فإن  ذلك  ومع 

م الضخ املاىلي للتعل�ي وال فإن  التعل�ي بل تعكس حاب

ي التعل�ي 
ف

الكويت تعت�اب من البلدان املتأخرة جدا �

ي توف�ي عدد كب�ي 
ف

مع احرازها نسبة جدا متقدمة �

! ف من املعمل�ي
. ف ي مقابل عدد املعمل�ي

ف
قيق نسبة منخفضة لعدد التالميذ �

ة
ي �

ف
 البلدان الفضل �

ف
دول اعاله يو� احلاب

2014 ا�سم الدولة

7 مودا �اب

9 الكويت

9 ويغ ال�ف

9 كو�

9 جورجيا

9 كس وكيكوس جزر �ة

10 أندورا

10 سوي�ا

10 وي دار السالم و�ف �اب

11 النمسا

2014 ا�سم الدولة

11 بية السعودية اململكة العر

11 زء اهلندي ف - احلاب سانت مار�ة

11 لتفيا

11 قطر

11 بلجياك

11 هنغار�

11 مالطة

11 ماليزيا

12 هولندا
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بانوراما

الدكتور مصطفى  جواد
ذاكرة التاريخ والتراث 

واللغة 
اإعداد: �سليم اجلبوري

ي دوحة 
ف

قة � بداع وصفحات م�رش لعطاء والإ  �اب
ً
 حافال

ً اّ
ال اّ رأيت ساب وإذا رأيت �رش

نسانية من نوٍر اىل مشاكٍة اىل  ُء امسء الإ ي
شعاع الفكرياّ واحلضارياّ الذي ي�ف الإ

هل والظالم. نوار تواجه عتمة احلاب
أ
موعٍة من ال ياّ وماب مصباٍح مع كوكٍب دراّ

ا عىل جدران  كت بامص�هت ة �هت ة وأدبياّ ياّ  فكر
ٌ

ات صياّ ف رش
اّ س

ي
هت

ف العرا� كرة التار�ي ي ذا
ف

و�

ف املمزوجة  امعات وهذه هي حضارة وادي الرافد�ي ة وأروقة احلاب سات العملياّ املؤساّ

بة احلفصبة  ي هذه ال�هت
ف

ي والتقدم و�
هت

ة الر�
هت

ي �
ف

اها دوما � كد  �هت بسومر واشور وا

ف وانت تشاهد هذه الرقام  ف  من صناعة العباقرة واملبدع�ي مل تتوقف حركة التار�ي

من شيوخنا ومفاخر�ف 

اث واللغة. ف وال�هت ي التار�ي
ف

يطالعك عاملا رائدا ولغو�ي متبحرا ومؤرخا مققا �

ي حديقة سوسة سنة 1965
ف

�
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بانوراما

حال وال�هت  لعناء والسفر وال�هت ته العملية �اب مس�ي

ا درس وخاض التجارب  ريس  وف�ي ي �اب
ف

عصاه �

الف��اق  هل  فتحت  الدراسية  ال��رح���هت  وه��ذه 

طوطات  واملف ئق  الو�رش كنوز  امه  عىل  التعرف 

يدة من نوهعا امم جع�   بة فر ر اب
هت

النادرة فاكنت �

ف احلضارات املتنوعة  زج ب�ي �ي

ا  وسوعيته الشام�هت بل اضافة ال�ي ي �اب
ومل يكت�ف

لق الرفيع وشيئا  نهكة اخرى من من دماثة احلف

من الطرافة والوداعة. 

ليىلي قائال  يقول الراحل جعفر احلف

رسيع  النكتة  حلو  ال��روح  خفيف  اكن    

ل  يث  �اب واللطف  الظرف  من  وهو  ة  البد�ي

احه.  كه وان�رش
ف

ي �
ف

يه  ظريف � ار اب �ي

احلقيقة  ف  ب�ي هل  املنسوبة  الطرائف  ت  وك�رش

فة روحه. واملركبة حلف

م�سطفى جواد يف �سطور

ي م�هت القشل 
ف

 ولد الدكتور مصط�ف جواد �

من رصافة بغداد عام 1901 واكن والده خياطا. 

املالية  الكتاتيب عند  ي 
ف

ي طفولته  �
ف

درس �

صفية بدلتاوة. 

ىل  ي مافظة د�ي
ف

انتقل مع والده اىل دلتاوة �

ي صباه. 
ف

ومعل فالحا �

البتدائية  املدارس  فدخل  بغداد  اىل  عاد 

ف عىل اقرانه.  واكن من املتفوق�ي

دلتاوه  إىل  رج��ع  املعاشية.  حالته  لضيق 

ف عائلته.  لالنتفاع من غ�هت بسات�ي

البتدائية  ف  املعمل�ي دار   1921 عام  دخل 

ببغداد بعد امتحان صعب. 

ي سن مبكرة .واكن ينشد 
ف

بدأ بقرض الشعر �

عام  ا  ف�ي رج  ف �هت ي 
ال�هت دار  طالب  عىل  قصائده 

.1932 - 1924

عمل حمررا يف جملة لغة العرب 

لعلوم  للتخصص �اب ريس  سافر إىل مرص و�اب

جامعة  من  الدكتوراه  ��ادة  �رش فنال  اللغوية 

بون عام 1939 . السور

من  عدد  ي 
ف

� ومراسال  عامال  عضوا  اخت�ي 

امع العملية واللغوية . املاب

بغداد  جامعة  رئيس  ئب  �ف منصب  شغل 

ي 
ف

� واستاذا  سالمية  الإ الدراسات  مهعد  ومعيد 

 عام 1969.12.17
ف

بية ولكيات أخرى تو� لكية ال�هت

حفر  ي 
هت

العرا� ف  التار�ي نوادر  من  رجل  هذا 

إ�اماته  خالل  من  ف  الد�ي احلف ل  ساب ي 
ف

� امسه 

ازاته. اب
ف

وا�

ك�رش امم عاش  هذا الرجل عاش لوطنه وقومه ا

لنفسه.

ي 
هت

العرا� اث  ال���هت امعدة  أمه  من  يعد  الذي 

واصبح  ف  واملتابع�ي البصار  خطف  الذي  و 
ف

�

اللغة  ملفاصل  املهم  واملرجع  الرائد  القاموس 

اث.  وال�هت

الت  واملاب الصحف  من  كث�ي  بعت  �هت وا�ف   

تصدر  اكنت  ي 
ال�هت واملرصية  واللبنانية  العراقية 

الصحف  هذه  ي 
ف

� قلبت  وملكا  امللكي  الهعد  ي 
ف

�

او  معقبا  او  حثا  �اب اما  ج��واد  مصط�ف  اجد 

مؤلفا. 

ال  ورادة  ول  ش��اردة  ك  ي���هت مل  ال��ذي  ��و 
ف

�

اثه القيمة. ي ا�اب
ف

احصاها �

احلديث عن هذه الشخصية املتنوعة البعاد 

ول اما مملكة البحار ان اعطيت  اب
هت

ي انك �
يع�ف

لكك اعطاك بعظه. 

من  ل   �ي ول  يلك  ل  املوسوعي  املعمل  هذا 

اد ورمس الدكتور الراحل  التنقيب والتحقيق احلاب

لوسي
آ
ف ال ال الد�ي مج الندوة الثقافية مع د. مصط�ف جواد  و�اب �ف �اب
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بانوراما

حممد اإبراهيم الكناين

��ب  اب
ف

أ� م��ن  فكنت  ال��ع��راق  ول���دك  لقد 

عن   
ً
وك��ش��ف��ا ره  آ�رش لطامس  رع��اي��ة  أب��ن��ائ��ه 

فكنت  بية  العر وتبنتك  أخ��ب��اره،  دارس 

بل  ا،  عل�ي  
ً
وح���د�اب ��ا  �اب  

ً
ا �اب ا  أبنا�أ ك��رم  أ من 

اللباب(. و)لب  الصفوة(  )صفوة  من   كنت 

بية  العر ال��ق��وام ع��ىل ح��رم  ن  ال��دي��د�اب ��ا  أ�ي

يصيح  بساعد،  عنه  وي��ذود   ، ف ب��ع���ي رسه  �ي

تتعدوها  ف��ال  اللغة  م���ارم  هنا  ل��ع��ادي  �اب

وي�����ومأ ل��ل��غ��اف��ل: ذل����ك ���اه��ا )وم���ن 

فيه(. يقع  ان  أوش��ك  احل��ى  ح��ول   ط��اف 

و���رت  دأب،  ي 
ف

� ق��دم��اك  سعت  لطاملا 

وطوام�ي  اللغة  ف  خ��زا�أ اىل  نصب  ي 
ف

� عيناك 

فتذرو   ، ف السن�ي غبار  ا  ع�ف تنفض  ف  ال��ت��ار�ي

وأن��ت  كيانك-  يل  �ي م��ا  ��ه��ا  وهاب م��ن  عليك 

وقار  جل�  شيخ  اىل  الشباب-  غضارة  ي 
ف

�

يتحول  ان  اهلباب  ه��ذا  يع�هت  وم��ا  املشيب، 

الناس. ف  ب�ي تسىع  ف  يديك ح�ي ف  ب�ي يسىع   
ً
 نورا

شاهت  �رش 
أ
ال اىل  الصناع  يدك  أمتدت  لطاملا 

ح  ا ت�اب
ف

�اب الناصل أعيت طالمسه، � معامله، واحلف

�رش   ، يستق�ي ح�هت  وتقومه  ينطلق  ح�هت  تستنطقه 

ه ريب الظنون. احلاب ف لوه وعليه شاهد ل �ي اب
هت

�

عبد الرزاق حمي الدين 

عينيك  تغمض  مل��اذا  ي  أ�اب �ي  سألته  م��رة 

فيه  تظهر  وانت  يون،  التلفز ي 
ف

� تتملك  عندما 

الثقافية  )ال��ن��دوة  سنوات  ومنذ  اسبوعيا 

احلياء،  بسبب  ذلك  ان  ي 
فأجاب�ف السبوعية( 

 . والطبيعة  لفطرة  �اب ىلي  صل  �ي ام��ر   وه��و 

وجد  العقاد،  ا  كت�اب ي 
ال�هت املقالت  احدى  ي 

ف
�*

الوالد املرحوم اخطاء لغوية ليس من املفروض 

فن�رش  عليه.  تفوت  ان  اكلعقاد  كب�ي  باكتب 

 تلك الخطاء، بلغة 
ف

الوالد املرحوم مقال يو�

ا اكن من العقاد ال ان ين�رش 
ف

دقيقة وهادئة، �

ا  ف�ي جم  �هت املرصية   ) )الرساهلهت �هت  ماب ي 
ف

� مقال 

وما غ�ي لئق ول ص�هت هل  عىل الوالد املرحوم هاب

خطاء اللغوية بعكس ما ترصف به الدكتور 
أ
ل �اب

الدب  معيد  عليه  يطلق  واكن   - ف حس�ي طه 

املرحوم  الوالد  تصويبات  عىل  د  �ي -فمل  ي العر�اب

م  �هت ، فقد اكن �ي ف قال كتبه الدكتور طه حس�ي �اب

مع  ام، فعندما نىع ماب الوالد املرحوم حق الح�هت

ي القاهرة، الوالد املرحوم أطلق 
ف

بية � اللغة العر

ف عليه بعبارة )اديب فذ(. الدكتور طه حس�ي

يف عيون معا�سريه

 اذا ذكرت اللغة، ذكر مصط�ف جواد- واذا 

.. ذكر مصط�ف جواد- من منا من مل  ف ذكر التار�ي

يصغ ملصط�ف جواد؟ - فاذا حدث صدق، واذا 

يفد من مصط�ف  مل  منا من  سكت قصد- من 

ف 
هت

ا� اشعر  واذا  اطرف،  كتب  فاذا  جواد؟ 

مصط�ف  عامل  اىل  فتعالوا  ك.. 
ف

ا� نكت  واذا 

جواد.. عامل النكتة.

عبد اجلبار ال�سامرائي 

ف  املثقف�ي اولئك  من  واحد  جواد  مصط�ف 

ف  بية البارز�ي الصالء. انه من معالقة اللغة العر

وأسسوا  بية  العر اللغة  خدموا  العراق  ي 
ف

�

ومازال  اكن  جواد  مصط�ف  فاملرحوم  قواعدها. 

طوال  وشعبه  العراق   خدم 
ً
خالدا  

ً
امكنيا �هت رمزا 

وفنا�ف  وأديبا  ورائدا  بيا  ومر معملا  فاكن  حياته 

، واكن رجال بلك مع�ف الملكة 
ً
وفيلسوفا وعبقر�ي

العرب  ع��مل 
أ
ل “جئت  ��ورة  امل���رش ملكته  وق��ال 

 . از�ف ف واع�هت ر�ف  ف �ف موضع  اكن  ال�  فر�ه  م”  لغ�هت

ف عارصوا الفقيد مصط�ف  عرف العراقيون الذ�ي

ذاعي  الإ ��ه  ماب �ف �اب خالل  من  ال�  ر�ه  ج��واد 

اللغوي  مج  �ف ال���اب ذلك  تقل(.  ول  )قل  ور  امل�رش

والكبار.  الصغار  يتابعه  اكن  وال��ذي  الشائق 

يبسط  املرحوم  فيه  اكن  ال��ذي  مج  �ف ال���اب ذلك 

بية لملستمع العام ولملختص اللغوي  اللغة العر

ز  أ�اب من  فاكن  واح��د.  آن  ي 
ف

� الكتابة  رفة  و�اب

. ف �ي ي القرن الع�رش
ف

بية � أعالم اللغة العر

اوميد كوبرلو

ر الفقيد الدكتور  ي كث�ي من آ�رش
ف

ان الناظر �

 –  
ً
ولو اكن معجال ال�(  مصط�ف جواد )ر�ه 

واتساهعا  ثقافته  متانة  بوضوح  ا  ف�ي هل  يتجىل 

الفكري  واستقالهل  الواسع  وإطالعه  ا  ومع�هت

لغوية  ثقافة  و ذو 
ف

لكتب، � �اب ة  الكب�ي ومعرفته 

التعب�ي  سالمة  عىل  احل��رص  وشديد  متينة 

 ، ج السل�ي راف عن ال�ف
ف

ي من املسخ وال� العر�اب

ة اللغة  سا�ي ي الوقت نفسه شديد العناية �اب
ف

وهو �

ي 
ال�هت املشالك  ة  وموا�اب التطور  لركب  بية  العر

اث  ل���هت �اب  
ً
عارفا اكن  اذ  وهو  سبيلها،  ض  تع�هت

ي الوقت نفسه 
ف

 هل حق قدره فانه �
ً
 به مقدرا

ً
ا ف مع�هت

ف ما هو من جوهر  يفرق عن معرفة واسعة ب�ي

ة عىل أساس املقدسات 
أ
ا القا� بية وذاتي�هت العر

هو  وما   
ً
تبديال تمل 

هت
� ول   

ً
تطورا تمل 

هت
� ي 

ال�هت

ان  مه  لغ�ي ق  �ي ي 
ال�هت ف  د�ي �هت املاب ادات  اج�هت من 

بته  بتجر ته  �اب من  ي��دىلي  وان  ا  ف�ي م  يناق�رش

ي 
ف

� ف  الباحث�ي عادة  به  جرت  حس�اب  اصة  احلف

. ي عصور ازدهار الفكر العر�اب

ط د. مصط�ف جواد ف شعر �اب
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عدنان اليا�سري

التعريف بالكتاب:

طبيعة  ي 
ف

� »دراس��ة  هو  الاكمل  الكتاب  امس 

وة  ب:»�رث اختصارا  وُيعرف  مم« 
أ
ال وة  �رث وأسباب 

سة  ن �ف ألف صفحة �ف ي 
ف

� الكتاب  ويقع  مم« 
أ
ال

ي 
والثا�ف ول 

أ
ال زء  الج بية  العر إىل  ا  م�ف �ج  �رت أجزاء 

فقط لد هذا الوقت.

الصناعية،  ة الثورة  ف�رت بداية  �في  الكتاب  ر   �ف

ي 
ال�رت ف  والقوان�ي سس 

أُ
وال املبادئ  عىل  توى  �ي وهو 

ا ح�رت  خذ �ج
أ
ي مازال العامل �ي

ا الرأامسلية ال�رت تقوم عل�ي

. هذا الوقت الا�ف

هرا، فقد  احا �ج ج
ف

مم« �
أ
وة ال ي كتاب »�رث

وقد ل�رت

�ج إىل عدة لغات خالل  ه عدة مرات و�رت أعيد ن�رث

ي توجيه السياسة 
ف

�رث �
أ
لغ ال بضعة أعوام، واكن هل �ج

ية  التجار التفاقية  وصيغت  ا،  ل�رت ج
ف

� لإ القتصادية 

ي ُوقعت مع فرنسا عىل ضوء مبادئه امك اعُتمدت 
ال�رت

ي إصالح منظومة 
ف

انيات الدوهلرت و� ف ي وضع م�ي
ف

أفاكره �

ائب. ال�ف

م�ؤلف الكتاب:

صل 
أ
ال �ي السكتلندي  ال�رث القتصاد  هو عامل 

ي القرن الثامن ع�رث 
ف

»آدم مسيث«، والذي عاش �

 لِعمل القتصاد، 
ً
ون أ�ج ه الكث�ي )1723م: 1790م( ويعت�ج

ي 
ت القتصادية، ال�رت غلب النظر�ي

أ
 ل

ً
فقد اكن مؤلفا

الر،  السوق  ت  لقتصاد�ي  
ً
أساسا تشلك  مازالت 

ف الديث،  ي التار�ي
ف

� 
ً
ا ث�ي

أ ك�رث الكتاب �رت امك أنه أحد أ

 التعليم االبتدائي

يوفر التعليم االبتدائي االأ�سا�س للتقدم االجتماعي ويعتمد

وتُعّد بدايًة جديدة

»كتاب ثروة األمم«
ومفاه�ي  الديث  القتصاد  ابتكر  من  أول  و 

ف
�

ي 
وال�رت القتصادية،  الية  اللي�ج ومؤسس  الرأامسلية 

عام 1776  ا  مباد�أ ن�رث  أورو�ج عندما  ي 
ف

� رت  اش�رت

 
ً
�ي واملعروف اختصارا ؤلفه الضخم ال�رث ي لندن �ج

ف
�

ف عىل  ر الالكسيكي�ي مم، وأيضا هو من أ�رث
أ
وة ال ب�رث

ي 
ال�رت الالكسيكية  املدرسة  رواد  من  ورائد  طالق  الإ

يد  عىل   18 القرن  أواخ��ر  ي 
ف

� ا  ��ل���رت ج
ف

ا� ي 
ف

� ��رت  �ف

ف وهو من مواليد  ف القتصادي�ي موعة من املفكر�ي مج

ي اسكوتالندة درس الفلسفة واكن 
ف

اكلدي � مدينة ك�ي

إىل  سافر  و  جامعة جالسج ي 
ف

� املنطق  لعمل   
ً
أستاذا

املذهب  حص��اب 
أ
�ج هناك  والت�رت  سنة1766  فرنسا 

أي   ، ف نيو�رت إساق  يقة  طر التحليل  ي 
ف

� فاتبع  الر 

وة  ي كتابه �رث
ف

يقة الستقصائية، و� أنه يستخدم الطر
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ا  مم وهو من أمه املؤلفات القتصادية وأبعدها أ�رث
أ
ال

وضع أساس القتصاد السياسي فقيل عنه انه »أبو 

الية القتصادية. ز رواد اللي�ج القتصاد« واحد ا�ج

م�ضم�ن الكتاب:

أن  عىل  تقوم  اقتصادية  ية  نظر عن  عبارة  هو 

��ا 
ف
وإ� رض، 

أ
ال ليس  م��ة 

أ
ال لثورة  ول 

أ
ال املصدر 

لاجات  �ج ودمه  ف �ي الذي  ف��راد 
أ
ال معل  العمل،أي 

ا، سواء اكنت امم  لكو�ف ي يس�رت
ية والامكلية، ال�رت ور ال�ف

مم 
أ
نف�م، أو ما يتبادلونه مع منتجات ال

أ
ينتجونه �ج

خرى.
أ
ال

العمل،  زاد  ملكا  يد  ف �رت مة 
أ
ال وة  �رث فإن  وهكذا 

لتخصص وتقس�ي  دة العمل إل �ج ول سبيل إىل ز�ي

حاهلرت  ي 
ف

و� وآلت��ه،  نتاج  الإ أدوات  وتطو�ي  العمل 

يد عدد  ف ، لبد أن �رت ف لك�ي دة عدد الساكن املس�رت ز�ي

دة رؤوس  لطبع يتطلب ز�ي ، وهذا �ج ف العمال املنتج�ي

موال املستثمرة.
أ
ال

بط  ا، ور نتاجي�رت إ وة لك أمة تقاس �ج ى أن �رث ف�ي

نتاجية بتقس�ي العمل، واعت�ج أن التقس�ي املطرد  الإ

العملية  ي�ل  وأصغر  أصغر  وحدات  إىل  للعمل 

.
ً
يدها مكيا ف نتاجية، و�ي الإ

ة  ف غر�ي وة هي  ال�رث تنمي  قوة  أمه  أن  ايضا  ى  و�ي

ف  س�ي
رت

� إىل  الفرد  تدفع  ي 
ال�رت الشخصية،  املصلحة 

موع  مج من  تمع  املج وة  �رث تتكون  لتاىلي  و�ج أح��واهل، 

فراد، ح�رت دون 
أ
لال الشخصية  املصاحل  قيق هذه 

رت
�

فإن  وهكذا  ا،  إل�ي  
ً
أساسا قصدوا  قد  يكونوا  أن 

النظام القتصادي عند آدم مسيث يقوم عىل النظام 

ف الشخصية. مكه تلك الغرا�أ
رت

الطبيعي الذي �

فية،   ذلك عندما ابتكر مبدأ اليد الف
ف

وقد أو�

صلحته  م �ج له�رت حيث يقول: أن الفرد الذي يقوم �ج

ة  �ي الف املصلحة  ارتقاء  ي 
ف

�  
ً
أيضا يسامه  الشخصية، 

ن العائد العام لملجتمع 
أ
ح �ج تمعه كلك، حيث ي�رث ملج

يد فرد ما  ف فراد، فإذن، عندما �ي
أ
موع عوائد ال هو مج

موع العائد  دة مج ي ز�ي
ف

، فإنه يسامه � عائده الشخصي

لملجتمع.

��الت  املج تنوعت  كيف  سائل:  س��أل  وإذا 

تمع؟  ي املج
ف

القتصادية وتاكملت �

ن لك فرد عندما يسع لتحقيق 
أ
واب: �ج اكن الج

 
ً
مضطرا نفسه  ��د  ج �ي فإنه  الشخصية،  مصلحته 

منه  رج  ف �ي لكي  يده،  ج �ي الذي  العمل  ي 
ف

� للتخصص 

م. تاج إىل منتجا�رت ه ممن �ي منتًجا يتبادهل مع غ�ي

فيه  والتخصص  العمل  تقس�ي  جاء  هنا  ومن   

 بصورة طبيعية.
ً
أيضا

وقد يسال سئل مره أخرى ويقول: لكن كيف 

تمع؟ ي املج
ف

نتاج � رك الإ يتكون رأس املال الذي �ي

تدفع  طبيعية  ة  ف غر�ي بسبب  أنه  ��واب:  الج اكن 

مدخراته  دة  ز�ي عىل  ثه 
رت

و� الدخار،  إىل  نسان  الإ

موال 
أ
يد رؤوس ال ف ر، وبذلك �رت من خالل الست�رث

العمال،  وتشغيل  نتاج،  الإ دة  ز�ي إىل  تؤدي  ي 
ال�رت

مة.
أ
وة ال  تتكون �رث

ً
يعا ا �ج وم�ف

ف  الغرا�أ لتنوع   
ً
تبعا لالقتصاد  الركة  هذه  ي 

ف
و�

البيئة  يئة  �رت عىل  ال��دوهلرت  دور  يقت�  نسانية،  الإ

املناسبة، وذلك من خالل شق الطر، وتنظ�ي حركة 

وعىل  أمينة،  بصورة  العقود  تنفيذ  ن  و�ف النقود، 

متناهعا  ية الصناعة والتجارة �ج قق حر
رت

الدوهلرت أن �

الاكملرت  ية  الر تتيح  وبذلك  ا،  ف�ي التدخل  عن 

قق  لكي �ي املال،  نتاج ورأس  العمل والإ للك من 

لتاىلي من  يدوا �ج ف ا مصالهم الشخصية، و�ي أحصا�ج

تمهعم. وة مج �رث

)الدفاع  ثالثة:  أمور  ي 
ف

� ال��دوهلرت  دور  وح� 

يع العامة(. ، املشار ، العداهلرت ي ار�ج الف

��ا  إل���ي ت��ط��رق  ي 
ال�����رت ل��مل��واض��ي��ع  وق���د اكن 

�رث 
أ
ال يع...(  التوز يع،  الر السعر،  )العمل،القيمة، 

. ي تنظ�ي عمل القتصاد السياسي
ف

البالغ �

اأجزاء الكتاب:

ف خاصة للك  عنون أجزاء الكتاب بعناو�ي
ُ
ت مل 

وة  ا لكها بعنوان عام وهو »�رث ا عنو�ف
ف
ا، وإ� جزء م�ف

للغة الالتينية. جزاء �ج
أ
كت�ف بذكر أرقام ال مم« وا

أ
ال

اجلزء الأول 

وكيفية  والعماهلرت  العمل  تقس�ي  عن  فيه  تملك 

نتاج. ي الإ
ف

صص الدول � ف �رت

اجلزء الثاين 

وقمس  املال  ورأس  وة  ال�رث ف  تكو�ي فيه عن  تملك 

معال إىل منتجة وغ�ي منتجة. الإ

اجلزء الثالث

وة  ال�رث تكث�ي  كيفية  جور وعن 
أ
ال فيه عن  تملك 

ة.
أ
ة وتكون حاهلرت دا� ا تشمل مدن كث�ي وكيف أ�ف

اجلزء الرابع

ي��ة وال��س��ي��اس��ات  ت��ملك ف��ي��ه ع��ن ال��الم��رك��ز

لقتصاد.  ي تتحمك �ج
القتصادية ال�رت

اجلزء اخلام�س

تملك فيه عن دور الكومة وعن عدم تدخلها 

ائب.  لسوق  وعن فرض ال�ف �ج

النظرية باإيجاز:

ساسية 
أ
ال الفرضيات  مم 

أ
ال وة  �رث كتاب  صاغ 

: ايىلي اىلي �ج للتحليل القتصادي اللي�ج

الناس  فز 
رت

� ي 
ال�رت هي  الشخصية  املصلحة   -1

وتقود العامل. 

الشخصية  ملصاحل  بتحويل  كفيل  السوق   -2

اعية. فراد إىل مصلحة �ج
أ
نية لال �ف

أ
ال

الضبط  دور  لعب  عىل  ق��ادرة  املنافسة   -3

بنجاح.

سواق إىل حاهلرت التوازن.
أ
سعار تقود ال

أ
4- آلية ال

مصدر  مها  والتخصص  العمل  يع  توز  -5

نتاجية. الفعالية الإ

ميع. ف وضع الج س�ي
رت

6- التبادل قادر عىل �

نظرية اليد اخلفية:

 ، ف ت�ي كب�ي ف  إشاكليت�ي من  الكتاب  ينطلق 

فظ  هاز الذي �ي أوهلما هي كيفية الكشف عن الج

فرد  لك  ماعة  لج كن  �ي كيف  أي  تمع،  املج اسك 
رت
�

يق  قيق مصلحته الذاتية عن طر
رت

ا يسع إىل � ف�ي

يث يكون متفقا مع  اوهل �ج ف اص الذي �ي العمل الف

موعة؟. حاجات املج

ي أداء هذه 
ف

تمع � ما هو كيف ينجح املج ن�ي و�رث

سلطة  وجود  عدم  من   
ف

لر� �ج لبقائه  الالزمة  املهام 

إىل  امل��ؤدي  التأث�ي  انتفاء  ومن  ية  مركز طيط  ف �رت

؟. النتظام واملتولد من التقاليد املتوارثة من القد�ي

ف يتوصل إىل  شاكليت�ي ف الإ جابة عن هات�ي ي الإ
ف

و�

اصة وأهواءمه  ا تس�ي مصاحل الناس الف آلية بواسط�رت

تمع، هذه  ك�رث اتفاقا مع مصلحة املج
أ
اه ال ج

رت
ي ال�

ف
�

مصطلح  مسيث  آدم  ا  عل�ي أطلق  ي 
ال�رت هي  لية 

آ
ال

فية«. »اليد الف

ليات 
آ
ف وال فية عنده هي تلك القوان�ي فاليد الف

لك  يسع  عندما  والظمل  الفو�ف  شيوع  نع 
رت
� ي 

ال�رت

ي 
ف

ة � خ�ي
أ
اصة، وهذه ال قيق مصلحته الف

رت
فرد إىل �

نظره هي الكفيلرت بقيام نظام دقيق هو نظام السوق، 

ي تعمل عىل توف�ي 
ف ممكة ال�رت الذي يس�ي وفقا لقوان�ي
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سعار 
أ
و�ج ة  كب�ي بفعالية  الناس  ورغبات  حاجات 

السوق،  ف  قوان�ي ن 
أ
�ج مسيث  تنافسية،ويستخلص 

كيف  خاص  بنوع  ف  تب�ي وهي  أسا�ا،  ي 
ف

� بسيطة 

ي بيئة من أفراد 
ف

أن دافع املصلحة الفردية الذاتية �

امك  املنافسة،  إىل  يؤدي  ملثل  �ج الدافع  هذا  رهكم  �ي

السلع  توف�ي  املنافسة إىل  تؤدي  ف كذلك كيف  تب�ي

ا،  غب ف�ي ي �ي
لمكيات ال�رت تمع �ج ا املج تاج إل�ي ي �ي

ال�رت

ستعداد عىل دفهعا. ي هو �ج
سعار ال�رت

أ
ل و�ج

املركة  القوة  هي  نظره  ي 
ف

� الذاتية  فاملصلحة 

فراد إىل العمل 
أ
ي تدفع ال

ي ال�رت
ف

فية« � »اليد الف

يسعون  ال��ذي  ال��ر�ج  يق  طر عن  ققونه  �ي ال��ذي 

فرض  عىل  يلجمهم  ال��ذي  ء  ي
ال��يرث وأم��ا  وراءه، 

سعار الفاحشة هو املنافسة.
أ
ال

مثال:

تعمل  كيف  فيه  ف  يب�ي لذلك   مثال  ب  وي�ف

ما  ف  ب�ي النسجام  لتحقيق  خفاء  ي 
ف

� املركة  القوة 

ققه من جراء  ف ما �ي يطلبه الفرد للر�ج لنفسه وب�ي

نتوقع عشاء�ف  هذا السعي لملجتمع فيقول: »لسنا 

ولكنا  باز،  الف أو  مر  الف صانع  أو  زار  الج كرم  من 

ل  إننا  الذاتية،  م  ملصلح�رت م  رعاي�رت من  نتوقعه 

م، ول  م لذا�رت اطب ح�ج ف ا �ف
ف
م وإ� اطب إنساني�رت ف �ف

ا عن 
ف
ية لنا، وإ� ور شياء ال�ف

أ
م أبدا عن ال د�رث

ف
�

ا. صلون عل�ي ي �ي
املزا�ي ال�رت

ي 
ف

ي هذه الاهلرت امك �
ف

الفرد � ويضيف قائال: إن 

قيق 
رت

� و 
ف

� خفية  يد  تقوده  ة  كث�ي أخرى  حالت 

صل جزءا من مقصده.
أ
ل غاية مل تكن �ج

وقد يسأل سائل ويقول: وكيف ُيقلل من دور 

وم  ي حركة اقتصاد الدوهلرت بناء عىل م�ف
ف

الكومات �

فية؟. اليد الف

واب: أن القتصاد من خالل العرض  اكن الج

تاج لتدخل 
رت

ا هو وسيلرت طبيعية ول �
ف
والطلب إ�

كب�ي من قبل الكومات من أجل الوصول ملراحل 

ي لك سوق، أي أن آليات السوق 
ف

التوازن الداخىلي �

تدخل  ي 
أ
ل الاجة  دون  نف�ا  تنظم  ن 

أ
�ج كفيلرت 

لتاىلي  و�ج هل،  لنسبة  �ج طبيعي  أمر  وهو   ، ي خ��ار�ج

طر العامة هلذه 
أ
يكون دور الكومات هو تنظ�ي ال

 . ية السوق الاكملرت ن حر ت ل�ف القتصاد�ي

فية انه من أمه  وم اليد الف ولذلك قيل عن م�ف

ية  ي العقيدة الفكر
ف

ها آدم مسيث � ي رسف
املفاه�ي ال�رت

القتصاديون  يطلقه  الذي  وم  امل�ف وهو  الدولية 

تمعات  ي املج
ف

سواق �
أ
ا ال ي تدار �ج

عىل الوسيلرت ال�رت

تلفة. املف

تعريف علم القت�ضاد:

صيل لعمل القتصاد 
أ وبناء عىل ما تقدم من �رت

بدراسة  ���رت  �ي ال��ذي  العمل  ذل��ك  هو  ن��ه: 
أ
�ج عرفه 

مم.
أ
وة ال يد �رث ف كن أن �رت ي �ي

الوسائل ال�رت

ي 
ف

� يبحث  ال��ذي  العمل  هو  أخ��ر:  ع�ف  �ج أو   

 . ي
مة من أن تغت�ف

أ
كن ال

رت
ي �

الوسائل ال�رت

�ض�ر من الكتاب:

أتباع  يعتقد  امك   - ليست  مة 
أ
ال وة  �رث إن   ●

ذهب  من  ا  خزائ�ف تويه 
رت

� ما   - نتيلية 
َ
املرك

نتاج  مة من   الإ
أ
ا هي مصلرت هذه ال

ف
وفضة وإ�

ج 
رت

النا� ��اىلي  إ�ج اليوم  ندعوه  ما  أو  والتجارة، 

. املىلي

الطرفان  يكون  الر  التبادل  ظل  ي 
ف

�  ●

ي 
ف

� 
ٌ

اًء، إذ لن ينخرط أحد ك�رث �رث  وأ
ً

أفضل حال

سارة، وهكذا تكون  التبادل إذا اكن يتوقع الف

�ف  الواردات هممة لنا بقدر أمهية الصادرات لغ�ي

اء أنفسنا، بل  �رث ف لإ خر�ي
آ
ول حاجة إىل إفقار ال

ئننا أغنياء. ك�رث إذا اكن ز�ج إننا سنكسب أ

مة تستند إىل تقس�ي 
أ
نتاجية لال ● القدرة الإ

مك رأس املال الذي ُيتاح بفضل  ا العمل، وإىل �رت

دات  كن الصول عىل ز�ي ؛ حيث �ي هذا التقس�ي

إىل  نتاج  الإ تفتيت  ع�ج  رجات  املف من  مة  ف حصف

يدي 
أ
سَند إىل ال

ُ
ي ت

ة ال�رت الكث�ي من املهام الصغ�ي

ف فائًضا يستفيدون  تصة، وهذا يتيح لملنتج�ي املف

ر. ي الست�رث
ف

منه �

ظل  ي 
ف

� هل   
ً

ط
ُ

خ رسع 
أ
�ج الزده��ار  ينمو   ●

الر  التبادل  يسوده  منفتح  تنافيي  س��وق 

إىل  الاجة  ز  ت�ج وهنا  جبار،  الإ عنه  ويغيب 

عىل  لملحافظة  القانون  وحمك  والعدل  الدفاع 

ية واملصلحة الشخصية  هذا النفتاح. إن الر

ن  ا تؤد�ي
ف
ورة، وإ� ل�ف ل تقودان إىل الفو�ف �ج

شد  �رت خفية  يدا  ن  
أ
واك والنسجام  النظام  إىل 

خطامها.

قيل يف الكتاب:

 
ً
أف��اكرا يضف  مل  أن��ه   

ف
ر� الكتاب  عن  قيل 

 
ً
واحدا يب�رت  أنه  إل  جديدة،  اقتصادية  ت  ونظر�ي

ي القتصاد الديث، لكونه أول 
ف

من أمه املؤلفات �

القتصادية  فاكر 
أ
ال مه 

أ
ل وملخص  جامع،  كتاب 

أمثال:  سبقوه  ف  ال��ذ�ي ف  والقتصادي�ي للفالسفة 

فرنسوا كيناي وجون لوك وديفيد هيوم.

ما  ي 
ف

� حال  ي 
ف

� جوا�ج  يقدم  مل  انه  عنه  وقيل 

ي القتصاد، 
ف

ذا النظام الطبيعي � إذا أخذ بلد ما �ج

كيف يتعامل مع بالد أخرى ل تطبقه؟.

الدول  صص  ف �رت موضوعة  حول  ايضا  وقيل 

لك 
رت
� ول  ة  فق�ي الدوهلرت  اكنت  حال  ي 

ف
� نتاج  الإ ي 

ف
�

يكون  كيف  ن��ت��اج  الإ ي 
ف

� التخصص  مقومات 

تعامالت  من  وتستث�ف  تقص  هل  مهعا  التعامل 

داد فقرا؟. ف هذا النظام ف�رت

وقيل عن موضوعة املصلحة الشخصية ما هي 

ي 
ف

� خالقية 
أ
ال استغالل  وسوء  ي 

مرا�أ أسلوب  ال 

ل هذا هو موضع 
ف

سبيل أهداف ل أخالقية   �

ية التجارة. ؟ از نظام حر ف اع�رت
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 التعليم االبتدائي

يوفر التعليم االبتدائي االأ�سا�س للتقدم االجتماعي ويعتمد

وتُعّد بدايًة جديدة

املحاور الع�صبية 

وطرق التوا�صل

الدماغ
بقمل: اكرك زمر

ة: حيدر السارة �مج �رت

عصاب بدقة متناهية لدرجة 
أ
اط االدمغة �مج

رت
�

ي ذلك 
ف

يعرف مهعا لك عصب ماكنه وأن أي خطأ �

. ي العاطفة والتفك�ي
ف

ت � ي اىل اضطرا�مج
يف�ف

ة  ف جا�أ عىل  ف  احل��ا�أ االعصاب  طبيب  اجرى 

بعينات  ر
أ
اال ي 

ف
� ي  سب�ي روجر  السويرسي  نوبل 

ي 
ف

� امهية  راحية  احلمج الدماغ  معليات  ك�رث  ا بعض 

ف العمل. واكن مرضاه مسندالت املاء.  ر�ي �رت

ن تفحص بعناية عيون مسندالت 
أ
ي �مج بدأ سب�ي

اىل  ف��أداره��ن  ص��ائ��غ،  ملقط  مستخدما  امل���اء 

واحتاجت  حماجرها.  اىل  اعادها  �رث  درجة   180

ي  سب�ي يبدأ  ان  قبل   
ف

لتتعا� ف  يوم�ي السمندالت 

ي 
ف

� 
أ

ا� ي من االجراءات. فأحدث �رث
النصف الثا�ف

ي الغالف احمليطة 
ف

 لك مسندل وجعل شقا �
ف
سقف �

ف  ول االشارات من الع�ي لعصب البرصي الذي �ي �مج

 ، ف اثن�ي اىل  وقطعه  العصب  فسحب  الدماغ،  اىل 

ما. ف اىل غالف�ي ف املقطوع�ي واعاد الطرف�ي

املروعة  العملية  ه��ذه  ي  سب�ي أج��رى  ول��و 

. بيد ان  لعىم الدا�أ صيب املريض �مج
أ
لشخص، ال

االعصاب  و 
ف
� فائقة عىل  قدرة  ذات  السمندالت 

ددا.    ي من االبصار حممج كن رعا�ي سب�ي
رت
ر � فبعد �رث
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ا مل تكن ذات تشوش برصي   وكتب ان رؤي�رت

السمندالت،  اح��د  ام��ام  غ���راء  إ �مج ل��وح  فعندما 

يبا  غر نوعا  اكن  �يع.  ندفاع  �مج لوق  احملف استجاب 

 ان احليوان نظر اىل اعىل عندما 
ف

من االندفاع، ر�

االسفل  اىل  و  االسفل  ي 
ف

� موضوعا  االغ��راء  اكن 

قلب  لقد  االعىل.  ي 
ف

� موضوعا  االغراء  اكن  ف  ح�ي

ي عامل السمندل رأسا عىل عقب.  سب�ي

قدرة  العصبية  للخال�ي  ان  بة  التجر كشفت 

ا ببعض. اذ تنمو هلا فروع  هائلرت عىل توصيل بع�ف

االشارات،  ي 
لتل�رت )تغصنات(  او  تشعبات  تسىم 

ا� طولية االمتداد تدىع احملاور العصبية لنقل  و�مج

ال�ي العصبية االوىل. تستطيع هذه  االشارات اىل احلف

احملاور عىل وجه احلفصوص قطع مسافات واسعة 

ا بدقة مدهشة. وهي تستطيع ان تشق 
ف

وتصل اهدا�

ي خالل غابة الدماغ الكثيفة 
ا بشلك افعوا�ف ي�رت طر

ال�ي العصبية االخرى من اجل  مزا�ة مليارات احلف

ي مع  ف اتصاالت ضيقة او نقاط تشابك عص�مج تكو�ي

. ف اكء املناسب�ي الرسرث

مسندالت  عيون  ي 
ف

� العصبية  ال�ي  احلف اعادت 

االمر  اية  �ف ي 
ف

� ا  بط�رت العصبية ور و حماورها 
ف
� املاء 

ة  معاحلمج عن  الدماغ  منطقة  ي 
ف

� العصبية  ��ال�ي  حلف �مج

حماور  استطاعت  وبوضوح  الدماغ.  ي 
ف

� ال��رؤ�ي 

ي 
ا ال�رت د اجزاء الدماغ ذا�رت مج

رت
العيون العصبية ان �

راحية واكن الفرق  ا قبل العملية احلمج اكنت مرتبطة �مج

الوحيد هو ان عيون ما قبل العملية اوصلت صورا 

االتصاالت  ولكن  ها  تدو�ي �رت  العيون  الن  مقلوبة 

. ا تكشفت بشلك طبيعي ي قامت �مج
العصبية ال�رت

مسندالت  ان  البحث  من  عقود  ستة  اثبتت 

ت  احليوا�ف فللك  اعتيادية.  غ�ي  تكن  مل  ي  سب�ي

بدقة  ببعض  ا  بع�ف توصل  عصبية  منظومات 

الرمح  من  العملية  هذه  تبدأ  االنسان  ي 
ف

و� عالية. 

تستطيع  لتطور.  �مج العصبية  ��ال�ي  احلف تبدأ  عندما 

اطوهلا  ة  كب�ي مسافات  قطع  العصبية  حماورها 

ممتدة من اصابع القدم اىل قاعدة العمود الفقري. 

ال�ي  احلف بعض  تستمر  ادمغتنا،  تطور  بعد  وح�رت 

 االعصاب 
ف

ا: تتعا� لتوصيل مع  بع�ف العصبية �مج

احملاور  وتقوم  ت(  )االص��ا�مج ة  الصغ�ي روح  احلمج من 

ن نطور هماراتنا.
ف

العصبية بتوصيالت جديدة بي�ف �

ا  ي الربط ببع�ف
ف

ال�ي العصبية � فق احلف ف عندما �رت

ي 
ف

� مسارها  عن  عقولنا  تنحرف  صائبة،  بصورة 

وهو  طفل   الف  لك  من  طفل  يولد  ة.  كث�ي نواح 

ي 
ضطراب يدىع اعرض )متالزمة( دوا�ف مصاب �مج

ا االعصاب املسيطرة عىل عضالت  سل ف�ي ي �رت
ال�رت

اطئة،  اهات احلف مج
رت

العيون حماورها العصبية اىل اال�

ي 
ف

� تنمو  ان  ض  املف�رت من  ي 
ال���رت العصبية  فاحملاور 

ف تؤول بدال من  العضلرت عىل احلافة الداخلية للع�ي

اص  ف رث
اول اال� ارجية. وعندما �ي ذلك اىل احلافة احلف

ف اىل الداخل،  ويل الع�ي
رت

ذه املتالزمة � املصابون �مج

احلافة  عىل  ي 
ال�رت العضلرت  اىل  رسالرت  يبعثون  م  فا�ف

تذهب  نفهسا  الرسالرت  ان  غ�ي  لتنمكش.  الداخلية 

ارجية فتتقلص الك  ي عىل احلافة احلف
اىل العضلرت ال�رت

اىل  لكها  ف  الع�ي ف  جاذبت�ي واحد  ان  ي 
ف

� ف  العضلت�ي

لف. ي احلف
ف

حمجرها �

قد  الدماغ  داخل  ء  السي التوصيل  ج 
أ

نتا� ان 

ا. فعادة ما يع�مج 200 مليون حمور  ك�رث تدم�ي تكون ا

ي 
ف

ي من نصف الدماغ اىل النصف االخر. و� عص�مج

)عدم  ي 
الثف�ف مس  احلمج تكون  عدم  يدىع  اضطراب 

ي انعدام النمو( ال تستطيع الكث�ي من 
التكون يع�ف

ي هي 
روج من نصف الدماغ ال�رت احملاور العصبية احلف

ة. و يواجه  ي حزم كب�ي
ف

فيه. فتتحلق بدال من ذلك �

م هذا النوع من عدم التكون  ف لد�ي اص الذ�ي ف رث
اال�

اىل  الدماغ  املعلومات من نصف  نقل  ي 
ف

� مشلكهرت 

االصابة  اىل  االم��ر  ��م  �مج ي 
وين�رت االخ��ر  النصف 

سبيل  عىل  م،  لد�ي للتوحد:  ة  مشا�مج ع��راض  �مج

ية واستنتاج ما  از م اللغة احملمج
ف

ي �
ف

املثال، صعوبة �

يفكر به االخرون.

ت  ��ة اف��ض��ل الض��ط��را�مج وم��ن اج��ل م��ع��احلمج

ال�ي العصبية  م تشلك احلف
ف

اول العملاء � التوصيل، �ي

و 70 سنة عىل معلية 
ف

. لكن وبعد مرور � الدوا�أ

 ، ي
ي اجراها عىل السمندل املا�أ

راحية ال�رت ي احلمج سب�ي

 من امعق قضا�ي 
ً
التوصيل واحدا ما زال موضوع 

وضا ويعود ذلك اىل ان املشلكهرت 
ف

عمل االعصاب مع

ال�ي  احلف ل 
رت

� قد  معضالت  سلسلرت  هي  الواقع  ي 
ف

�

ي بضع سبل.
ف

ا � العصبية لك واحدة م�ف

هو  ديدة  احلمج للخال�ي  االول  العمل  امر  ان 

ف ال 100 مليار خلية  اكؤهن ب�ي ف ينتظر �رث اد ا�ي مج ا�ي

ي وذلك من خالل اتباع  هاز العص�مج ي احلمج
ف

عصبية �

خروط  ي �مج ا�رث كيمياوي.  يدىع طرف احملور العص�مج

النمو، يستشعر املواد الكيمياوية، واستجابة هلذه 

اه املواد  مج
رت

ي ككرمة � االشارات، ينمو احملور العص�مج

الطاردة.  امل��واد  عن  وبعيدا  اذبة  احلمج الكيمياوية 

ف نهكة الكوكتيل الكيمياوي من احد اجزاء  وتتبا�ي

البدن )او الدماغ( اىل االخر.

احمل��اور  ه��ذه  كذلك  ي  العص�مج النظام  يوجه 

ارشادية  املتجولرت من خالل وضع خال�ي  العصبية 

ال�ي االرشادية  عىل امتداد مسارها. تفرز بعض احلف

ال�ي االخرى جزءا من  مواد كيمياوية. ف�ي تغدو احلف

احملاور  فيه  ع  ف تن�رت الذي  الوقت  ي 
ف

� نفسه،  املسار 

ا مثل احلبال. بل  ال�ي وتتسل�رت العصبية املهاجرة احلف

احملاور  ىع)تكون حاضنة(  �رت االرشادية  ال�ي  احلف ان 

تكون  ان  قبل  مبكرا  ا  �رت تصل و�مج ي 
ال�رت العصبية 

يك   ا. فبدون �رث يكة متاحة لالتصال �مج خلية �رث

ال�ي  احلف تشلك  ؛  ي العص�مج احملور  وت  �ي للحياة  قابل 

 ) ي االرشادية وصالت عصبية )نقاط تشابك عص�مج

عىل  العثور  ي�رت  ح�رت  العصبية  احملاور  مع  مؤقتة 

اهلدف املقصود.

ي هي  العص�مج التوصيل  ة من  ان املرحلرت االخ�ي

ة. فعندما يصل حمور  وضا من نواح كث�ي
ف

االك�رث مع

تاج  �ي فانه  الدماغ،  من  الصواب  انب  احلمج ي  عص�مج

ال�ي العصبية هناك. وقد  ف الكث�ي من احلف تار ب�ي ف ان �ي

العملية  تساعد  ي 
ال�رت السبل  كتشاف عدد من  ا �رت 

كيناو  ي جامعة طوكيو ا
ف

من قبل عامل االعصاب �

بة  ب. فلكي تستطيع الذ�مج نوز الذي درس اجنة الذ�مج

يتصل لك جزء  ان  ب  مج �ي السيطرة عىل جسمها، 

عقىلي بعصب حمرك حمدد. تساءل نوز: كيف تعلق 

زء العضىلي M12  وليس  حلمج لية العصبية M12 �مج احلف

اور؟ ال M13 احملمج

ال�ي  ي ان احلف
ت العام املا�ف ي ورقة نرسرث

ف
ذكر نوز �

ي 
ف

� العضلية  ال�ي  فاحلف ا.  خالفا�رت عن  تعلن  العصبية 

ال�ي  ف يدىع Toll بي�ف احلف وت�ي ا �مج زء M13  يغط�ي احلمج

ض نوز ان  العضلية M12 خالية من ال Toll. اف�رت

اشارات  تعطي   M13 خال�ي   ي 
ف

�   Toll وتينات  �مج

ال�ي العصبية M12 بعيدا. واكختبار اجرى  ي احلف
تب�رت

العضىلي   زء  احلمج ي 
ف

� ال�ي  احلف تعديال عىل  وزمالؤه  هو 

ال�ي العصبية  M12كي تصنع Toll. ومن املؤكد ان احلف

تشابك  )نقاط  عصبية  وص��الت  حققت   M12

زء M12  املد� ب  Toll وعندما  ي احلمج
ف

� ) ي عص�مج

 ،M13 ال�ي العضلية ي احلف
ف

� Toll ف ال اوقف نوز ج�ي

بتلك  نفهسا  توصل   M12 العصبية  ال�ي  احلف بدأت 

ال�ي بدال من ذلك. احلف

ال�ي  ول االشارات االخرى دون التصاق احلف
رت

�

�خلاليا �لع�صبية �أعادت 

يف عيون �صمندالت �ملاء 

منو حماورها �لع�صبية 

وربطتها باخلاليا �لع�صبية 

يف �لدماغ
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عامل  بورسكي  ز الري  كتشف  ا بنفهسا.  العصبية 

نب االزدواج  مج
رت

ي جامعة اكليفورنيا الية �
ف

االعصاب �

ف ذابة يسىم DSCAM1. عندما  هذه بدراسة ج�ي

ذت لك فروع احملاور  ف ، ا�رت ف �ي بورسكي احلمج اوقف ز

ذاته.  املسار  الفردية  العصبية  ال�ي  احلف ي 
ف

� العصبية 

العصبية  احمل��اور  ��ذت  ف ا�رت  ، ف ����ي احلمج تشغيل  وم��ع 

اه خال�ي عصبية اخرى. وعىل  مج
رت

� تلفة �مج مسارات حمف

ال�ي العصبية من  ما يبدو، فقد مكن DSCAM احلف

ي 
ال�رت وتلك  العصبية  حماورها  فروع  ف  ب�ي ف  �ي

رت
� ان 

لك  ان  بورسكي  ز ووج��د  اخ��رى.  عصبية  ��ال�ي  حلف

ف  �ي خلية عصبية ال تقرأ سوى اجزاء معينة من احلمج

وتينات خاصة نتيجة لذلك.  DSCAM1 منتجة �مج

االجزاء  تتجاهل  املتلفة  العصبية  ال�ي  احلف ان  ا  و�مج

ماكنه انتاج  إ ، فان ال DSCAM1 �مج ف تلفة للج�ي احملف

تلف. ومع احتواء لك  ف حمف وت�ي ك�رث من 19000 �مج ا

وتينات،  ات من هذه ال�مج خلية عصبية عىل العرسرث

يدة  ي االساس فر
ف

موعة عالمات اهلوية هي � فان حممج

من نوهعا.

عىل   DSCAM1 وتينات  �مج ان  يق  الفر حدد 

ف سيلتصقان معا اذا تطابقا-  ف عصبي�ي سطوح حمور�ي

ضع الفروع  ف ا. �رث �رت ف للخلية ذا�رت هذا اذا اك�ف جزأ�ي

لتعامل كيمياوي يسبب هلا التباعد.

العملاء  بدأ   ، بورسكي ز كتشاف  ا اعقاب  ي 
ف

�

االنسان  ي 
ف

� اممث��لرت  هوية  وتينات  �مج عن  البحث 

هو  لذلك  قو�ي  ا 
رث

مر� وان  االخ��رى  والثدييات 

هذه  تشبه   . ف �ف اكده����ي ت��دىع  وتينات  �مج موعة  حممج

عىل  لس  مج
رت

� ��ا  ا�ف ي 
ف

�  DSCAM1 ال  يئات  ز احلمج

مل 
رت

� ي 
ال���رت للثدييات  العصبية  ���ال�ي  احلف سطح 

ف وعندما ي�رت التعب�ي  �ف وتواكده�ي ات جينات ال�مج عرسرث

ان  كن  �ي فانه   ، ف �ف وتواكده�ي ال�مج عن  تلفة  حمف بنسب 

ء. ي
ي لك �رث

ف
موعة او عالقة � يكون هناك 12000 حممج

بدون  ان  ف���أ وراث��ي��ا  العملاء  يعدل  عندما 

جموعة  �مج تصاب  ت  احل��ي��وا�ف ف��ان  ��ي��ن��ات،  احلمج

احلاالت  اشد  ي 
ف

و� العصبية.  ت  االض��ط��را�مج من 

فال  العصبية  ��ال�ي  احلف من  الكث�ي  ��وت 
رت
� خطورة 

والت 
رت

ان حية ح�رت الوالدة. اما � تب�رت اجنة الف�أ

ة  مث�ي ا  ولك�ف اعتداال  ك�رث  ا ي 
ف

� ف  �ف وتواكده�ي ال�مج

م. فعىل سبيل املثال، تفقد احملاور العصبية  لاله�رت

 ذلك تب�رت 
ف

ا من انف الفأر اىل الدماغ. ور� ي�رت طر

ة  حم�ي ادلرت  االن  اىل  الشاذة  احل��االت  هذه  مثل 

ف  �ف وتواكه�ي . فمل يثبت العملاء بعد ان ال�مج ك�رث وليس ا

تفادي  عىل  الثدييات  اعصاب  خ��ال�ي  يساعد 

 . ي
التوصيل الذا�رت

ي عيون  لوى روجر سب�ي عندما  اخرى،  مرة 

تستطيع  كيف  كتشف  وا مرة  اول  امل��اء  مسندل 

وبذل  بدقة  ا  ببع�ف تتصل  ان  العصبية  ��ال�ي  احلف

وما. فقرر ان  كتشف م�ف ودا مضنية ليجعل ما ا �مج

ب ان تكون قادرة عىل معرفة  مج ال�ي العصبية �ي احلف

ي عام 1963 »ان خال�ي والياف 
ف

ا. وكتب � اك�أ �رث

مل نوعا من 
رت

ب ان � مج [ �ي الدماغ واحلبل ]الشوكي

القول  ماكنه  إ �مج واكن  الفردية«.  التعريف  عالمات 

ي 
ف

النظام � يتطلب  ة »اذ  للفكرة مشالك خط�ي ان 

ال�ي العصبية  ا مليارات انواع احلف ف ور�مج الواقع مالي�ي

ئيا«. املتباينة ك�ي

عالمات  العصبية  للخال�ي  ان  يبدو   ، ف تب�ي وامك 

اما عكس 
رت
ا هي � ي تؤد�ي

تعريف، لكن الوظيفة ال�رت

طأ بدال من  نب االتصاالت احلف مج
رت

ي: � ما تصوره سب�ي

اث اىل  ا. وتش�ي اخر اال�مج السعي اىل املناسب م�ف

العصبية  ال�ي  احلف تستخدهما  ي 
ال�رت اتيجية  االس�رت ان 

عمل  ان  ي.  ض سب�ي اف�رت امك  متطورة  تكون  تاكد  ال 

ان  يبدو.  امك  ملحوظ  بشلك  اقتصادي  االحياء 

توصيل  دي 
رت

ول �
رت

ترصة � احملف الطرق  موعة من  حممج

ماكن ح�رت  ليون اتصال اىل هممة بسيطة �مج 100 �رت

والرت اداءها. ال�ي احلمج موعة من احلف حممج جتارب روجر �شيبريي على عيون ال�شلمنبدر كانت منطلقا رائعا لعامل جديد من اال�شتك�شاف
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اآلة الزمن

ترويض الوحوش.. قصة إسالم المغول، 
وكيف انتصر العقل على القوة!

بقلم: با�سم ال�ساعدي

 التعليم االبتدائي

يوفر التعليم االبتدائي االأ�سا�س للتقدم االجتماعي ويعتمد

وتُعّد بدايًة جديدة

قد يكون تروي�ض احليوانات اأ�شهل كثريا من تروي�ض الب�رش فرتوي�ض الب�رش املتوح�شني مهمة ال يقدر عليها غري االأنبياء؛ وعظماء الب�رش، ولعل منهم 

الفلكي والريا�شي والفيل�شوف واحلكيم امل�شهور اخلواجة ن�شري الدين حممد بن حممد بن احل�شن الطو�شي اجلهرودي )ن�شبة اإىل چه رود من اعمال قم 

حيث ان اأ�شله منها، املولود يف طو�ض11 جمادى االأوىل597هـ، املتوفى يف بغداد 18 ذي احلجة 672هـ واملدفون يف م�شهد الكاظمني)ع((، حيث 

ا�شتطاع هذا احلكيم الفذ تروي�ض اأكرث االقوام وح�شية وقتها اال وهم املغول، فهم بعد ان كانوا وحو�شاً كوا�رشاً وبدوا ال يفتخرون اإال بظهر اخليل 

منزاًل لهم، �شريهم اأنا�شاً متح�رشين يحبون اجلمال ويعمرون املدن، و�شاعده على ذلك حب �شالطينهم للعلماء، فجنكيز خان �شلطانهم موؤ�ش�ض 

دولتهم كان حمباً للعلماء حتى انه اعفاهم من عقوبات من خالف األيا�شا ـ قانونهم االأوحد ـ وكذلك هوالكو خان فانه كما قال الظهري الكازروين، 

نقاًل عن تاريخ الذهبي49: 183: »عا�ض هوالكو نحو خم�شني �شنة، وكان عارفا بغوام�ض االأمور وتدبري امللك، فاق على من تقدمه، وكان يحب 

العلماء ويعظمهم، وي�شفق على رعيته، وياأمر باالإح�شان اإليهم«.

ي 
ف

� امسعيلية  الإ عند  الطوسي  واجة  الف اكن 

احتلها جيش  ان  وبعد  وت(  ُ )ألمَ ة  �ي ال�هش م  قلع�هت

ف امللك  ف توىل قان �ب املغول بقيادة )هولكو خان �ب

ا 
ف

واجة -حيث إنه اكن مر� جنكرخان( وجدوا الف

 للسلطان، وقد 
ً
ا- فأخذوه مهعم مرافقا قامة ف�ي عىل الإ

م قصة لطيف حول تعرف هولكو عىل  ذكر بع�ف

هولكو  ن 
أ
�ب ا  وخالص�هت العملية،  واجة  الف قدرات 

ف الطوسي ان  اكن ل يقتل العملاء فاراد نص�ي الد�ي

ي الليلهت الفالنية 
ف

نه عامل فقال هل: � هن هلولكو �ب ي�ب

بس ح�هت الليلهت  ن �ي سف القمر، فأمر هولكو �ب ف �ي

املعينة فان خسف القمر أطلقه وأحسن إليه، وإل 

القمر، لكن هولكو  الليلهت وخسف  اءت  ب
ف

قتل، �

يوقظه من  أن  العسكر  ي 
ف

رؤ من � ب  ول �ي
ً
ا
أ
� �ف اكن 

لملغول:  فقال   ، حيلهت إىل  واجة  الف فعمد  نومته، 

يوم  إىل  ��رمك 
هت

� يذهب  وإل  الطاسات،  عىل  دق��وا 

فعظم  يدق عىل طاسة،  ع لك واحد  القيامة، ف�هش

فانتبه هولكو ورأى الفسوف، فصدقه  الضجيج، 

قل هذه الاكية: »ومن �هش صار  وآمن به، ويقول �ف

يكن  ومل  القمر،  خسف  إذا  النحاس  عىل  الدق 

الاكية  هذه  ان  غ�ي   ،» ذك��ر�ف ما  غ�ي  أسباب  هل 

قال   ، ف التار�ي مصادر  ي 
ف

� ور  م�هش هو  ما  مع   
ف

تتنا�

اكنة   �ب
ً
ف »من ان هولكو اكن عارفا بعض احملقق�ي

ف  الطبيب�ي اكنة  ية، وعارفا �ب العملية والفكر الطوسي 

لثالثة وأمر  موفق الدوهلهت ورئيس الدوهلهت فاحتفظ �ب

بضمهم إىل معسكره ووجوب مالزمته«، وعندما 

واجة انه ل يستطيع أي جيش ان يتغلب  عرف الف

م من   �د للتخطيط كي يغل�ب
ً
عىل املغول عسكر�ي

م. و�ف الداخل و�ي

الصعيدي  املتعال  عبد  س��ت��اذ 
أ
ال ي��ق��ول   

ي مستدراكت أعيان الشيعة1: 
ف

زهري- عىل ما �
أ
ال

ما  بعد أن جدد  إل  ف  الد�ي ت نص�ي  �ي -198: »مل 

سالمية وأحيا ما  العلوم الإ التتار من  ي دوهلهت 
ف

بىلي �

: »إن 
ً
ا«، وقال أيضا ف �ب مات من آمال املسمل�ي

دمه عن  ي القيقة �ب
ف

التتار مل يكن � النتصار عىل 

بفتح  اكن  ا 
ف
وإ� جالوت(  ف  )ع�ي موقعة  ي 

ف
� الشام 

»هكذا  نعم  هل«.  م  وهداي�هت س��الم  الإ إىل  م  قلو�ب

لعقل  �ب ��زم  �ي أن  الطوسي  ف  ال��د�ي نص�ي  استطاع 

والعمل الدوهلهت الطاغية الباغية، وأن تنجح خططه 

فقد   ،» ف ف إىل مسمل�ي وثني�ي املغول من  ويل 
هت

ي �
ف

�

ف  ف للغلبة عىل املغول الوثني�ي واجة خطت�ي اعتمد الف

لكها  خرى بطيئة قد آتت أ
أ
مد وال

أ
أحدامها رسيعة ال

واجة بعد وفاته، فال�يعة هي انه  عىل يد تالميذ الف

ان الرب  م من ن�ي استطاع ان ينقذ العملاء وكت�ب

 657 سنة  وىل 
أ
ال اد  �ب ي 

ف
� س��س 

أ
�ي وان  ا 

ف
وسيو�

مرصد مراغ، ذلك املرصد الذي ل نغاىلي ان قلنا 

، يقول الدكتور مصط�ف  نه جامعة عملية متاكملهت �ب

ونص�ي  واملغول  امسعيليون  )الإ عن   
ً
–نقال ج��واد 

ف الطوسي  :54(: »التحق نص�ي الد�ي ف الطوسي الد�ي

عجزة  �ب ي 
وليأ�هت اهلالك  من  نفسه  ي  لين�ب ولكو  �ب

سيس 
أ ق و�هت ي ال�هش

ف
القرن السابع: وهي ن�هش العلوم �

الذي  الديث  العملي  ملع�ف  �ب ية عملية  اكد�ي أ أول 

تدل عليه ملكة )academie(، وإقامة أعظم رصد 

أول جامعة حقيقة من  وإنشاء  ق،  ال�هش ي 
ف

� عرف 

اكن  وإن   ،»)universite( ب اليوم  املعروف  النوع 

، حىك الشيخ مصط�ف  ول هو الرصد الفلىكي
أ
مهه ال

كشف  كتابه  ي 
ف

� خليفة(  ي  ��ا�ب �ب �ي  )ال�هش أفندي 

الظنون عن أسامي الكتب والفنون1: 609: »إن 

لرصد رأى هولكو ما  ف ملا أراد العمل �ب نص�ي الد�ي

لنجوم  ينرصف عليه فقال هل: هذا العمل املتعلق �ب

ب  فع ما قدر أن يكون؟ فقال: أ�ف أ�ف ما فائدته أ�ي

أعىل  إىل  يطلع  من  م��ر 
أ
�ي ��ان  الف  :

ً
مثال ملنفعته 

اس 
ف

أعاله طست � من  م  �ي ويدعه  املاكن  هذا 

فملا  ذلك  ففعل  أحد،  به  يعمل  أن  غ�ي  من  ا  كب�ي

وقع ذلك اكنت هل وقعة عظيمة هائلهت روعت لك 

م يصعق، وأّما هو وهولكو  من هناك واكد بع�ف

ن ذلك يقع، 
أ
ء لعملهما �ب ي

ما سهش ما ما تغ�ي عل�ي فإ�ف

الفائدة يعمل  النجومي هل هذه  العمل  فقال هل: هذا 

صل هل من الروعة  دث فال �ي املتحدث فيه ما �ي

صل للغافل الذاهل منه، فقال:  اث ما �ي والك�هت

أن  فاستطاع  فيه«،  وع  ل�هش �ب ذا، وأمره  س �ب
أ
�ب ل 

ب من  ل عقد العملاء املنفرط، وينقذ ما �ف يململ �هش

لوفيات1: 147(:  ي �ب
ف

ي )الوا�
ف

الكتب قال الصفدي �

ي 
ف

� ذ  ف وا�هت عظ�ي  ورصدا  قبة  مراغة  دينة  �ب »فابت�ف 

من  ها 
أ
ومال رج��اء 

أ
ال فسيحة  عظيمة  خزانة  ذلك 

ة ح�هت  ز�ي بت من بغداد والشام والب ي �ف
الكتب ال�هت

وقرر  لد  مب ألف  مائة  بع  أر عىل  دة  ز�ي ا  ف�ي مع  ب
هت

�

هلم  والفضالء وجعل  والفالسفة  ف  املنجم�ي لرصد  �ب

مع  ب
هت

ري، و� : الراتب ال�هش امكية هي امكية« والب الب
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ي وصف 
ف

عىل جوامك وجامكيات، أما ما جاء �

ف أ�د  آلته فقد قال الصفدي نقال عن حسن �ب

ا  : »فرأيت فيه من آلت الرصد شيئا كث�ي الك�ي

من  متخذة  دوا�أ  س  �ف وهي  اللق  ذات  ا  م�ف

مركوزة  وهي  ار  ال�ف نصف  ة  دا�أ وىل 
أ
ال ��اس؛ 

ف
�

منطقة  ة  ودا�أ ار،  ال�ف معدل  ة  ودا�أ رض، 
أ
ال عىل 

ة  ة امليل، ورأيت الدا�أ ة العرض، ودا�أ وج، ودا�أ ال�ب

كب واصطرل�ب تكون  ا �ة الكوا الشمسية يعرف �ب

ة«،  ة وكتبا كث�ي ت كث�ي سعة قطره ذراعا واصطرل�ب

كيا عن  موال املغول، قال الصفدي حا
أ
ولك ذلك �ب

ف أخذ  : »أن نص�ي الد�ي ي
ف العر�ف ف ا�ب س الد�ي �هش

صيه  من هولكو بسبب �ارة هذا الرصد ما ل �ي

جل 
أ
خذ بعد فراغ الرصد ل

أ
إل الل وأقل ما اكن �ي

خارجا  دينار  ألف  ون  ع���هش وإصالهحا  لت 
آ
ال

والقومة«.  للحامكء  ي 
ال�هت والرواتب  وامك  الب عن 

ي الدوهلهت الكبار 
ا من موظ�ف والثانية: هي جعل كث�ي

ك�ب توفيقه عندما صار  ، ولعل أ ف من عملاء املسمل�ي

 657 سنة  ي 
وي�ف الب ملك  عطا  ف  الد�ي عالء  تمليذه 

ي 
وي�ف الب آل  ان  العراق، حيث  ي 

ف
�  

ً
مستقال  

ً
امك حا

الوز�ي  أبناء  م 
ف

� ف  املسمل�ي عامة  ام  ح�هت �ب ضون  �ي

ف  الد�ي س  �هش م  وم�ف بيع،  الر ف  �ب الفضل  العباسي 

ي وز�ي خوارزم شاه، 
وي�ف ف ممد الب ف ممد �ب ممد �ب

ومه   ، ي
هت

السلجو� طغرلبك  وز�ي  الل  عبد  ف  �ب وعىلي 

م  يقة الصوفيه، أما الشيعة فيكف�ي من مشيخة الطر

بون  مقر م  وأ�ف الطوسي  واجة  الف تالميذ  من  م  أ�ف

م  �ف �ب هذا  من  ك�هش  أ بل  الشيعة،  كبار عملاء  عند 

يضيقوا  ومل  معتقدمه  ي 
ف

� التامة  ية  الر اعطومه 

ي ممن 
وي�ف ون آل الب م �ي م، أضف إىل ذلك إ�ف عل�ي

زها أن  حمك العراق شيعة وهلم عىل ذلك أدهل أ�ب

ي عاهده 
ف طاووس؛ قد آخاه، يع�ف السيد »أ�د �ب

نة ل يدخلها إل  عىل أنه إذا قدر هل أن يدخل الب

م فقد  ف وأخص املغول م�ف معه« وأما غ�ي املسمل�ي

ي 
ف

� جاء  والعملاء  ف  الد�ي أهل  عامة  مون  �هت �ي اكنوا 

ي صفحة 19 من كتاب 
ف

ية عىل ما � ف الفطط املقر�ي

ط أن ل يكون  مَ كيف رد الشيعة غزو املغول: »ورسهش

الل  ي 
ر�ف طالب  ي  أ�ب ف  �ب عىلي  د 

ْ
ُول من  أحد  عىل 

من  أحد  عىل  يكون  ل  وأن  لكفة،  ول   
ٌ
مؤنة عنه 

طباء، ول من 
أ
اء ول ال الفقراء ول القراء ول الف�هت

ب العلوم وأحصاب العبادة والزهد  عدامه من أر�ب

ط  مَ  ول مؤونة، ورسهش
ٌ
موات لكفة

أ
ف ومغسىلي ال واملؤذن�ي

يع امللل من غ�ي تعصب مللهت عىل أخرى«  تعظ�ي �ب

تعود إىل  م  م �ب فأن عالق�هت الصوفية  صوص  ف أما �ب

أبو  ف  الد�ي سيف  خراسان  شيخ  الباخرزي  م   أ�ي

ف عىلي القائدي  ف سعيد �ب ف املطهر ا�ب املعاىلي سعيد �ب

عن  ح�هت  مقدس  فانه  ��اري  ف �ب ي��ل  ف �ف الباخرزي 

اكنوا  ح�هت  هولكو،  أمثال  من  املغول  ف  سالط�ي

ي 
ف

ي الشيخ الكب�ي عىل ما �
لغ شيخ(، يع�ف يسمونه )�ب

س�ي أعالم النبالء23: 366، وبعد موت البخارزي 

وما  ارى  ف �ب منطقة  ي 
ف

� التصوف  مشيخة  انتقلت 

 ، ي
وي�ف ف �ويه الب ف �ب حوهلا، إىل تمليذه سعد الد�ي

 ، اه�ي يقة ابنه إ�ب ف صار شيخ الطر وبعد سعد الد�ي

الطوسي  للخواجة  تمليذا  بعد  ما  ي 
ف

� صار  الذي 

فضائل  ي 
ف

� ف  السمط�ي )فرائد  �ي  ال�هش كتابه  وألف 

آل  يقدسون  م 
ف

�  ،) ف والسبط�ي والبتول  املرت�ف 

ف  عي�ي رسهش وخلفاء  طبيعيا  امتدادا  م  و�ف و�ي ي 
وي�ف الب

استطاع  املوفقه  الذكية  طوة  الف ذه  ف�ب للباخرزي، 

.
ً
يا ب ي العقول الوثنية تدر�ي

ف
�هش �

أ
ان �ي

بغداد كو  هول دخول  ثل 
هت
� ة  قد�ي ر�ة 
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ي بالد السالم أحد 
ف

م � الشيعة 2: 355: »وملك م�ف

ف  ر�ي ون ملاك واكنت مدة ملهكم 168 سنة و�هش وع�هش

ف السالم  ي د�ي
ف

من سنة 603 إىل سنة 771 ودخلوا �

خان  أ�د  السلطان  م  م�ف أسمل  من  وأول  ا  أخ�ي

ف  ف ابقا ا�ب ف ارغون �ب ف هولكو �هش غازان خان ا�ب ا�ب

�هش  املغول  من  ألفا  انون 
هش
� سالمه  �ب واسمل  هولكو 

ف ارغون  �ب ا�ب ايتو والد امل�هت اخوه ممد خدابنده الب

ور«. ي خ�ب م�هش
ف

وتشيع عىل يد العالمة الىلي �

الإ�سالم قازان )غازان(

سالم  الإ املغول  فدخل   694 سنة  جاءت  �هش 

ف  م قازان )غازان( �ب ف بعد أن أسمل سلطا�ف طائع�ي

ي  ف الذه�ب ر�ي ي �هت
ف

ف هولكو عىل ما � ف أبغا �ب أرغون �ب

مل  م  ا�ف غ�ي   ، ف التار�ي مصادر  من  ه  وغ�ي  ،37  :52

بواسطة  انه صار  من  ك�هش  أ إسالمه  يذكروا سبب 

، واكن  كي
ة نوروز ال�هت زوج �ته ومد�ب مملكته ووز�ي

سعد  الشيخ  ف  �ب اه���ي  إ�ب الشيخ  يد  عىل  اسالمه 

، وقد لبس السلطان جبة  ي
وي�ف ف �ويه الب ف ا�ب الد�ي

 : ي اه�ي قال الذه�ب ف والد شيخ إ�ب الشيخ سعد الد�ي

المام،  من  خروجه  بعد  ال��ري  بقرب  »وذل��ك 

ادة الق وهو يبتمس   فتلفظ ب�هش
ً
 عاما

ً
لسا وجلس مب

 ،
ً
مليحا  ، أشقرمَ  ،

ً
لل، واكن شا�ب يستن�ي وي�هت ه  ووهحب

املسملون  ج 
ف

و� سنة،  ون  وع���هش بضع  ذاك  إذ  هل 

ة عظيمة من املغل والعجم  ب
ف

حوهل عندما أسمل حص

 
ً
لق الذهب واللؤلؤ، واكن يوما مه، ون�هش عىل الف وغ�ي

نوروز  رص  �ب جيشه  ي 
ف

� سالم  الإ ي 
وف�هش  ،

ً
ودا م�هش

 
ً
ا كث�ي فظ  سالم، �ي الإ  حصيح 

ً
ا  خ�ي

ً
فإنه اكن مسملا

ع نوروز يلقن  ذاكر، �هش رسهش
أ
من القرآن والرقائق وال

د عليه، ودخل  �هت ب  من القرآن و�ي
ً
امللك غازان شيئا

رمضان فصامه«. 

مة دور العالاّ

ي 
ف

ا اكن السلطان غازان � جاءت سنة 702 وف�ي

املستدرك2:  ة 
هت
ي خا�

ف
النوري � قال احملدث  بغداد 

صالة  علو�ي  سيدا  صىل  هعا  �ب أحدى  ي 
ف

و�  404

وأعاد  انفرد  �هش  من  مساجدها  بعض  ي 
ف

� معة  الب

فرفع  فقتلوه  معة  الب مصلو  هل  فتنبه  الظهر  صالة 

مصىلي  مالمة  ر  فا�ف السلطان  إىل  الشاكية  أهل 

م)ص( لنه أعاد  معة لقتلهم سيدا من أبناء نب�ي الب

عىل  دليل  الادثة  هذه  وصارت   ، ك�هش ا ل  صالته 

اإ�سالم هولكو خان

ف أن هولكو قد أسمل،  ب التار�ي ذكر بعض أر�ب

ر  ف واجة نص�ي الطوسي و�ف د عىل إسالمه الف وقد �هش

يعول عىل إسالمه  مل  م  أغل�ب أن  إل  املنجم  ف  الد�ي

مل  إنه  بنظرمه، حيث  حقيقيا  إسالما  يكن  مل  نه 
أ
ل

أجل  من  ول ح�هت  سالمي  الإ ف  لد�ي �ب مقتنعا  يسمل 

اجة إىل هكذا  و مل يكن �ب
ف

هلهت عامة الشعب � اس�هت

ان  أراد  عندما  لعاطفته  منقادا  أسمل  بل  سياسة 

ي 
إي��وا�ف ف  �ب داود  امللك  بنت  خاتون  م��ار  �هت وج  ف ي���هت

الوحش  هذا  ��د  ب �ي فمل  س��الم  الإ عليه  طت  فاش�هت

 من أن يطاوهعا إرضاء لقلبه فقال هلم: 
ً
الاكرس بدا

فأقر  ف  ادت�ي ال�هش عليه  فعرضوا  أقول،  ما  ي 
عرفو�ف

عىل  الزواج  و�هت  ذكر�ف  من  بذلك  هل  د  ف�هش ما،  �ب

واجة  ي العقد الف
ف

ف ألف دينار، فاكن وكيل � ثالث�ي

الفخر  السلطان  ووكيل   ، الطوسي ف  ال��د�ي نص�ي 

النقاش،  البواب  ف  �ب أ�د  العقد  وكتب  املنجم، 

��ه49:  ف ر�ي �هت ي 
ف

� ي  الذه�ب ذكره  ما  عىل  البواب  قال 

ي ثوب أطلس أبيض، 
ف

182: »وأ�ف كتبت الكتاب �

ي أعيان 
ف

ف � م�ي
أ
بت من إسالمه، وقال السيد ال وعب
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اآلة الزمن

امملكه  ام 
هت
� ي 

ف
� السلطان  وأمر  تعاىل-  الل  مه  -ك���هش

ف وسا�أ  املؤمن�ي أم�ي  أسامي  طبة وبذكر  الف بتغي�ي 

، وبذكر )�ي عىل خ�ي العمل(  ة؛ عىل املنا�ب
أ
�

أ
ال

سامي املباركة 
أ
ذان، وبتغي�ي السكة ونقش ال

أ
ي ال

ف
�

ا. ومن اللطيف ما نقلوه امم يدل ذهنية العالمة  عل�ي

ام الفمص قالوا: »وملا انق�ف 
ف

كنه من ا�
هت
املتقدة و�

لس املناظرة خطب العالمة خطبة بليغة شافية،  مب

 ،» ي الن�ب عىل  عليه، وصىل  وأث�ف  تعاىل  الل  و�د 

ينتظر  الذي اكن  ف املوصىلي  الد�ي السيد ركن  فقال 

جواز  عىل  الدليل  ما  ا-:  عل�ي يع�هش  -ومل  منه  ة  ع�هش
الل  العالمة)رضوان  فقرأ  نبياء)ص(. 

أ
ال غ�ي  عىل  الصالة 

يَبٌة  ُم�سِ اَبْتُهْم  �سَ
اأَ اإَِذا  {الَِّذيَن  تعاىل:  قوهل  عليه( 

َعَلْيِهْم  اأُوَلِئَك  َراِجُعوَن  اإَِلْيِه  َواإِنَّا   ِ
ِلَّ اإِنَّا  َقاُلوا 

ُهُم  َواأُوَل��ِئ��َك  َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم  ِمْن  َلَواٌت  �سَ

اْلُْهَتُدوَن}.

وأولده   
ً
عليا أصاب  الذي  ما   : املوصىلي فقال 

الصالة  السالم من املصيبة ح�هت استوجبوا  م  عل�ي

أي  قال:  �هش  م،  مصائ�ب بعض  الشيخ  فعد  م؟  عل�ي

تدعي  مثلك  يكون  أن  من  م  عل�ي أعظم  مصيبة 

م، وتفضل  الف�ي أنك من أولدمه �هش تسلك سبيل مف

ذمة من  ي رسهش
ف

مع الامكل � ف م، و�هت ف عل�ي بعض املنافق�ي

عىل  كوا 
ف

وحص ون،  ال��ا�ف فاستحسنه  هال؟!  الب

السيد املطعون«. 

ا  سالم مذاهب واكن قبل ذلك ل يعمل ع�ف ي الإ
ف

ان �

اعة من الشيعة  لهت أمرائه �ب ، وقد اكن من �ب
ً
شيئا

اكن  الذي  ي 
�هش ف �ب و  ب

ف
ما� ف  �ب مطار  طر  أم�ي  م:  م�ف

ي 
ف

ا، فرغبه � ي خدمته منذ صغره واكن عنده وج�ي
ف

�

ع السادة ويعمر مشاهد  ال إليه وصار �ي
ف

التشيع �

هذا  منجزات  ومن   ، ي
ف

ت��و� ان  إىل  )ع(  ف املعصوم�ي

آل  ف  س�ي
هت

� السيد  نقل  ما  عىل  املوفق  السلطان 

انه  )ع(157:  ف الس�ي مام  الإ مرقد  كتابه  ي 
ف

� شبيب 

بالء  ي كر
ي أرا�ف

ر الفرات لس�هت شق ثالثة فروع ل�ف

ووعند  سفل، 
أ
وال ع��ىل 

أ
ال ي 

ال��غ��ازا�ف ر  ل�ف �ب ومسي 

بالء املقدسة أمر  ف وكر رسهش
أ
ر النجف ال �ي ف فه �ب ت�هش

ر من  فر �ف ، �هش أمر �ب ال كث�ي ف �ب ف واملقيم�ي للعلوي�ي

س  ، وتوىل ذلك �هش ي
لغازا�ف فر ومسي �ب

ف
أعىل اللهت �

 . ال��دوهلهت وغرس  ي  سكور�ب ��ادم  الف صواب  ف  ال��د�ي

عام  شوال  من  ع�هش  ال��ادي  ي 
ف

� ي 
ف

ت��و� ان  وبعد 

ايتو واكن  703 قام مقامه أخوه ممد خدابنده الب

ه  بتأث�ي وز�ي ف الشافعية والنفية وذلك  متذبذ�ب ب�ي

ف  ي نظام الد�ي
ف الشافعي والقا�ف خواجة رشيد الد�ي

ف صدر  م وا�ب عبد امللك، ومن النفية بعض عملا�أ

ف من ذكرت ح�هت تعرضوا  اع ب�ي ف ان، واشتد ال�ف هحب

اللواط  وحد  الناكح  وج��واز  الصالة  ي 
ف

� ملسائل 

ف من ذكرها النفس،  ي تشم�أ
مور ال�هت

أ
ها من ال وغ�ي

سالم وأرادوا  فكره السلطان ورجاهلهت من املغول الإ

هة عن هكذا أمور، واستمر  ف ي م�ف
ف

م � الردة لوثني�هت

من  املغول  رج��الت  واكن  ��ر  ا�هش ثالثة  م  تذبذ�ب

ف الوثنية غ�ي  ف يوسوسون للسلطان الردة لد�ي الوثني�ي

ك ما نشأ عليه من عبادة  ان نفسه ل تطاوعه ان ي�هت

دد السلطان  وتاكليف، وعندما عمل أم�ي طرمطار �هت

م قد ورد  �ي
أ
ي تلمك ال

ف
عرفه مذهب الشيعة، واكن �

ف  �ب اعة  �ب مع  م��امي  الإ وي 
آ
ال ف  ال��د�ي ج  �هت السيد 

ي 
ف

ف � ي نظام الد�ي
الشيعة، واكنوا يناظرون مع القا�ف

ة، فعزم السلطان  ي مباحث كث�ي
ف

مرصف السلطان �

)ع(، هذا بعد  ف رة أم�ي املؤمن�ي الرواح إىل بغداد وز�ي

ي لبه 
ف

تلج � ف يل إىل التشيع فعرض ما �ي ان صار �ي

 اقتنع 
ً
م شيعيا رضه عليه من اكن م�ف

ف
عىل أمرائه �

ف يوسف  ي منصور السن �ب سل إىل العالمة أ�ب ان �ي

   
ف

املتو� ه�   648 )املولود  الىلي  سدي 
أ
ال املطهر  ف  �ب

ي لملناظرة وأمر 
�هت
أ
ف ان �ي ر احملقق�ي ف 726 ه�(  وولده �ف

ف عبد امللك -وهو  ي القضاة نظام الد�ي
السلطان قا�ف

العالمة،  الل  آية  يناظر  أن  م-  زما�ف عملاء  أفضل 

فأثبت  والفضالء،  لعملاء  �ب مشحو�ف   
ً
لسا مب وهيأ 

القاطعة  ف  اه�ي ل�ب الل تعاىل أعالمه- �ب العالمة -رفع 

بعد  )ص(  ف املؤمن�ي أم�ي  خالفة  الساطعة  والدلئل 

يث  الثالثة، �ب رسول)ع( بال فصل، وأبطل خالفة 

ي 
ف

ع � ال مدافعة وإناكر، بل رسهش ي مب
للقا�ف يبق  مل 

السلطان  ودخل  أدلته،  واستحسن  العالمة  مدح 

مامية  ي مذهب الإ
ف

لس � ي ذلك احملب
ف

ك�هش أمرائه � وأ
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وفاة الشيخ محمد رضا المظفر
 املهند�س اال�ست�ساري حت�سني عمارة

هذه الصورة تعود إىل يوم 16 رمضان عام 

ي عام 1964م( عندما 
1383 هـ )31 اكنون الثا�ن

خرجت النجف لوداع الشيخ حممد رضا املظفر 

ذاعة  الإ نعته  وقد  عة  �مج يوم  واكن  وفاته..  بعد 

علي  مام 
أ
ال شارع  ي 

ن
� الصورة  وموقع  العراقية.. 

اصة  الن ته  مق�مج إىل  يق  الطر ي 
ن

� امليدان  قرب 

ا. ي دفن ف�ي
ال�ت

ي 
ن

� ن  والتـأب�ي ة 
ت

الفا� الس  حممج هل  وأقيمت 

لس  ضافة إىل حممج لإ العديد من املدن العراقية �مج

ف وملدة  �رش
أ
ي النجف ال

ن
ة الذي أق�ي هل �

ت
الفا�

ي لكية 
ن

ي اليوم الثالث أل�ت زميهل �
ن

م و� ثالثة أ�ي

الفقه الشاعر الشيخ عبد املهدي مطر قصيدته 

�ن  ي املظفر( وهي طويهلت اخ�ت
واكنت بعنوان )أ�ن

بيات التالية:
أ
ا ال م�ن

ــدمــا ــدك و�ي ــر أن ي املـــوت اق

حمامك يعة  ال�رش من  بنيت  حصنا 

مصلحا يصدك  أن  أمنع  نــت 
أ
ول

فاعقما ن  املصلح�ي أحصاب  فشل 
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القعدة 1383 هـ  معة 13 ذي  يوم المج ي 
ن

 و�

ى  بينية ك�مج
أ )27 آذار 1964م( أقيمت هل حفهلت �ت

كب�ي  ها عدد  الدينية حرن النجف  ي جامعة 
ن

�

سة جامعة بغداد  ن والوزراء ور�أ من رجال الد�ي

ن  عية املؤلف�ي ، و�مج ي
ت

مع العملي العرا� سة املمج ور�أ

امم  الطبقات  تلف  حمن من  والوجوه  ن  العراقي�ي

م املاكن عل سعته وبطوابقه الثالثة. احتشد �مج

آية  العملية  الوزة  أ�ة  مقدمة  ي 
ن

� واكن   

 ، ي
و�أ القامس الن أبو  السيد  العظىم امسحة  الهل 

ووجوه العملاء ممن هلم الصدارة.

اعة العملاء  اج الحتفال ملكة �مج وتضمن م�ن

وقدهما الشيخ عبد اهلادي الفضلي وملكة منتدى 

الن�رش وقدهما السيد هادي فياض وأل�ت السيد 

ي قصيدة مطلهعا: ن الشبي�مج حممد حس�ي

ي وقدهما 
ت

مع العملي العرا� �رش ألقيت ملكة املمج

عبد  الدكتور  وقدم  ن  الد�ي عز  يوسف  الدكتور 

ن الدوري ملكة جامعة بغداد وأل�ت الشيخ  العز�ي

صادق القاموسي قصيدة مطلهعا:

طحة السحاب من اهلدى شيدت �ن

سملا لــملــعــارج  رأيـــك  ونصبت 

مليت ء  ــــر�رش ــــال ف أرثـــيـــنـــك  ل 

ــا وأي كنت  حيث  �ي  نـــت 
أ
ول

ـــداك جامس
ت

ــر املـــوت مــذ � ذع

اســـما  ول  ذكــرا  تك  �ي مل  ــه  ان

طودا    ألقــاك  ن  حــ�ي خر  صــعقا 

واىمس مـــاك�ن  ــل  أع ــس  أم مثل 

قالوا ارثه!! قلت هـــذا اليــوم مولده

يده  ول  فــوه  ل  ذكــراه  واملــرء 

ورثت وما   
ن

ما � املوت  هل  �مج 
أ
�ي

مهعده أعطاه  وما  العقول،  منه   

ن وملكة  �رش ملكة للدكتور عبد الرزاق حمي الد�ي

قصيدة  ا  تل�ت بغداد  ي 
ن

� بية  املغر اململكة  سف�ي 

الشيخ ا�د الوائلي واكنت بعنوان رائد الفكر:

س عليه غد
أ
ت أمسك أن �ي ك�مج أ

يلد  ـــا  �مج ــا  ــي ــدن ال فـــد  �ي ل  ن �ي ومل 

تدفـــقه ي 
ن

� ثــر  النبـــع  وأمســك 

ـــا يعد ي �مج
ن

ــــو� ــه ي ــائ ــن ف رحـــب �مج

دار  ملكة  البري  عارف  الشيخ  وقدم 

ستاذ جعفر 
أ
ا ملكة ال ن املذاهب تل�ت التقريب ب�ي

ن  ال الد�ي ليلي �رش قصيدة السيد مصط�ن �مج الن

يل: واكنت بعنوان رائد المج

باكك، لو أن فيض الدمع يسعده

غده  به  يا  �ي كي  رقت، 
ت

� جيل 

ا ذرو�ت كنت  ت  ذكر�ي به  طافت 

ـ يده اـ  ـ إذ أثقل�ت وقد خلت منكـ 

عية  �مج ملكة  ي 
اقا�ن الن حممد  الشيخ  وقدم    

ا ملكة الشيخ جالل  ي لبنان تل�ت
ن

ي �
ن

اء الثقا�
ن
� الإ

الفقيد  أ�ة  بملكة  الفل  ختام  واكن  ي 
الن�ن

وألقاها الشيخ حممود املظفر.

ي 
ن

� العملية   �
أ
ال من  مظفر  آل  وأ�ة 

القرن  أواسط  ي 
ن

� عرفت  ف،  �رش
أ
ال النجف 

زا�أ  ي ع�رش اهلجري و قطن بعض رجاهلا المج
الثا�ن

التابعة للبرة.

لنسبة إىل احد أجدادمه وهو  رت �مج واش�ت

أقام   العمل  أهل  الذي اكن من  ن أ�د  مظفر �مج

ي النجف.
ن

�

امس  الن ي 
ن

� املظفر  الشيخ  ولدة  واكنت 

ول 1904م( 
أ
ن ال �ي من شعبان 1322 هـ )15 ت�رش

فمل  ر  مسة أ�رش ن والده �مج وفاة  النجف وبعد  ي 
ن

�

ؤيته  يقدر الهل تعاىل أن يظفر الطفل الرضيع �مج

فكفهل  ولده  ؤية  �مج يظفر  أن  الوالد  ول  والده، 

ي سنة 1337 هـ )1919 م(  ك�مج عبد الن�مج
أ
أخوه ال

أغناه عن عطف  ما  عنايته وعطفه  وأوله من 

بوة.
أ
ال

ة  مق�مج ي 
ن

� املظفر  رضا  حممد  الشيخ  ودفن 

إىل  الذاهب  ن  �ي �ي عل  املدينة  ي 
ن

� به  خاصة 

يد  أر ل  وهنا  السالم،  وادي  مقابل  الكوفة 

ديد فذلك  مج
ت

ازاته وما قام به من � مج
ن

أن أعدد ا�

ي وأ�ن 
تاج إىل صفحات بل إىل مؤلفات ولك�ن �ي

دث عن حمور الصورة أو هكذا هي الصورة 
ت

أ�

تتحدث.
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اجلواب:

سة: ا �مخ ة نذكر م�مخ ب وفوائد كث�ري ان لذلك ا�اب

 ، ري
التكوي�مخ النظام  مع  منسجمة  العبادة  ان   _1

يتقدم  ان  الطبيعري  من  فان  الكون،  خلق  مع  اي 

بفروض  هل  الراعري  به  ولر هل  الق  المخ لسيده  العبد 

افا بفضهل ووفاء لق الوهيته  العبادة والطاعة، اع�رت

موافق  ذلك  فان  عنايته،  من  يدا  ومز لر�ته  وطلبا 

اه  اب
رت

� يشعر  بفطرته  االنسان  ان  ى  �مخ فاننا  للفطرة، 

فلو مر  المتنان والشكر،  بنعمة �اب يتفضل عليه  من 

اء  اب
مخ

رض معضل � االنسان بضائقة مالية شديدة او �اب

ه فانه فطر�ري يشعر  ص وانقذه من ذلك او عالاب مخ ش
�

المتنان والشكر ويود ان يع�اب عن امتنانه  بداخهل �اب

تلك  تكون  ان  متعددة، وهنا البد  بوسائل  وشكره 

الوسائل تتناسب مع ماكنة هذا الشخص وتليق به، 

الهل  اب ري تليق �اب
وهللا تعاىل هو يعمل ماهري الوسائل ال�رت

للتعب�ري عن شكر�مخ هل، فارشد�مخ وعملنا تلك الوسائل 

من خالل تلك العبادات املذكورة.

يوم  ري 
مخ

� دراكت  وللجح�ري  درجات  للجنة  ان   -2

تعاىل  هلل  العباد  طاعة  درجة  مع  تتناسب  القيامة 

رد العبيد، واراد هللا تعاىل ان يكشف لنا درجاتنا 
رت
و�

ري الدنيا لكري نعرف ان هللا تعاىل اذا وضع 
مخ

ومقامنا �

والعياذ   - بعضنا  ل  مخ وا�مخ الدرجات  اعىل  ري 
مخ

� بعضنا 

مخ ذلك ان  هلل - اسفل الدراكت وجعل بعضنا ب�ري �اب

لوهيته  افنا �اب ستحقاقنا وحسب درجة اع�رت هذا لكه �اب

ري 
مخ

� السالم  عليه  عليا  رأينا  فاذا  لسيادته،  وطاعتنا 

ن هذا هو  الغرف العاليات فان نفوسنا ستطمأن �اب

علنا  اب �ري مل  النه  ظملنا  نه  �اب تعاىل  هللا  م  والن�رت العدل 

ري الدنيا عرفنا طاعة 
مخ

هلرت عىلري عليه السالم، الننا � مخ �مخ �اب

عىلري وعبادته.

لكه وسول هل  يد عليه اللعنة ومن شا مخ واذا رأينا �ري

م هللا  ن�رت فال  ري عذاب شديد 
مخ

الدراكت و� اسفل  ري 
مخ

�

رد هؤالء 
رت
ري الدنيا �

مخ
لقسوة والظمل الننا عملنا � تعاىل �اب

وفظاعة ما ارتكبوه وعظم ما عصوه.

�ري  المخ لنيل  مفاتيح  ري 
الكو�مخ النظام  هلذا  ان   -3

والنعم وهمالك تورد االنسان ال�ش والتعاسة، والن 

يعرفنا  ان  تعاىل  اراد هللا  الغيب  من  املفاتيح  هذه 

بنا  �ري  المخ يد  �ري النه  علينا  وتفضال  بنا  ر�ة  ذلك، 

كري  العبادات  تلك  اىل  فارشد�مخ  لنا،  �ري  المخ يد  و�ري

السوء،  نب  اب
رت

و� �ري  المخ لنيل  والطرق  السبل  نعرف 

فالعبادات وسائل اىل تلك النعم ووسائل لتجنب 

النقم واالفات.

عل  اب
رت

� اذ  ايضا  دنيوية  فوائد  العبادات  ري 
مخ

�  -4

مشاغل  فان  هل،  الذكر  دا�مئ  به  �اب صهلرت  عىل  العبد 

هللا  عل  اب
مخ

� ذلك،  عن  االنسان  تهلري  الدنيا  الياة 

االنسان  شعر  فاذا  به  �اب لالنسان  ا  تذك�ري العبادات 

وفق  يعمل  فصار  ذلك  وفق  ترصف  به  ر بوجود 

صار  فانكره  ذلك  عن  غفل  اذا  ا�مخ  القيقة،  هذه 

ري الظالم اكالىمع فيعتدي عىل هذا ويظمل 
مخ

يتخبط �

تطم  الكون ف�ري الفة نظام  ري ممخ
مخ

فيوقعه لك هذا � ذاك 

لقائق ويتعرض لملهالك. �اب

5- ايضا لبعض العبادات فوائد دنيوية واخروية 

تعمل  فالصالة  االخر،  البعض  عن  ا  بع�مخ تلف  مخ �رت

ري 
مخ

� واالدب  التواضع  وتعمله  هلل  �اب الصهلرت  االنسان 

دعاء هللا اذا اراد ان يطلب حاجة منه، والصوم يعمل 

ويذكره  الفقراء  ة  ملعا�مخ والتحسس  الص�اب  االنسان 

رع  مخ ري انتظار الساب ف�ري
مخ

وع وعطش يوم القيامة � اب �اب

االيثار  االنسان  يعمل  والزاكة  اليوم،  ذلك  من  اهليبة 

اف  الفقراء واالع�رت الموال ومواساة  �اب التعلق  وعدم 

ري سفر 
مخ

ن امللك هلل، والج فيه تعل�ري لالنسان ان � �اب

ا يسع اىل االخرة اىل بيت هللا وجواره وان 
مخ
الدنيا ا�

ا  سن التعامل م�مخ ري هذا السفر عقبات البد ان �ري
مخ

�

هذا  وقبل  االعظم،  الفوز  وينال  اهلالك  ليتجنب 

سيد  اب
رت

� السالم  م  عل�ري البيت  اهل  والية  فان  وذاك 

املهلرت  نظام  فظ  و�ري المره  واالخبات  هللا  لطاعة  حري 

اتباهعم واخذ  تعاىل  امر�مخ هللا  تباع من  �اب يعة  وال�ش

يعات، ري بقية الت�ش
مخ

م. وهكذا � االحاكم م�مخ

. مخ والمد هلل رب العامل�ري

ال�سوؤال:

ملاذا فر�ض اهلل �سبحانه وتعاىل العبادة علينا، اي ال�سوم وال�سالة وبقية الواجبات؟

أسئلة يجيب عنها بعض
أساتذة الحوزة العلمية في النجف األشرف

جابة عن اسئهلرت  صصة لالإ هذه الصفحة ممخ

كنك ارسال  القراء الدينية بشلك عام، �ري

اسئلتمك عىل:

واحة الدين
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+ 964 780 779 0073

E.mail:   najafmag@gmail.com
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ال�سوؤال:

حسب  للسادة  االنتساب  حمك  هو  ما 

مع  التعامل  وكيفية  ري 
السيستا�مخ السيد  رأي 

من يدعري االمر؟

اجلواب:

مئ من  لوثوق النا�ش ال تثبت السيادة اال �اب

ية مثال. ري القر
مخ

ار املتوارث � االش�رت

ال�سوؤال:

الدوالر  اء  �ش حمك  عن  يسأل  رجل 

ي ورقة فئة املائة دوالر بـ  ري مثال: يش�رت
رت

لعرا� �اب

125000 بي�مخ سعرها الاىلري 122000 هذا ملدة 

ري حاهلرت عدم التسديد يقوم 
مخ

ر ؟ عملا أنه � �ش

ا  ر آخر ور�اب العقد ل�ش بتجديد  مرة اخرى 

ر السابق أو تب�رت  ن ال�ش
ش
يد الورقة عن � مخ �رت

ر  ري ال�ش
مخ

عىل نفس السعر الذي اتفقا عليه �

الذي قبهل؟

اجلواب:

جل مع اختالف العمهلرت 
آ
ال وز البيع �اب اب �ري

ديد العقد كذاك من دون  اب
رت

وز � اب ولكن ال �ري

. استالم العمهلرت

ال�سوؤال:

وج احدمه واليوم حاسب نفسه  مخ م ي�رت بعد أ�ري

ل 
مخ

� النوم  غرفة  لزوجته  ى  أش�رت وقد  للخمس 

ا همر؟ �مخ
مئ
م�ا ام ال ال مخ �ري

اجلواب:

اذا  نعم  المخمس  فيجب  هلا  يدفهعا  مل  اذا 

يث اذا مل يوفرها  يئة الغرفة من شأنه �اب اكن �رت

قبل وقت الاجة يعد مقرصا وال يناسب شانه 

ب. اب فال �ري

ال�سوؤال:

ري 
و�مئ المخ السيد  يقلد  الشخص  اكن  اذا 

ري )دام ظهل( 
)قدس( وابنه يقلد السيد السيستا�مخ

ب عىل  اب ري هل �ري وقد مر الول عىل مال الص�اب

رج المخمس؟ مخ أبيه أن �ري

اجلواب:

ب. اب نعم �ري

ال�سوؤال:

ردن 
ْ
ري اال

مخ
أستاذ جامعري ألف كتا�اب وطبعه �

من  معينا  عددا  عطائه  إ �اب الطبع  دار  وواعدته 

ما فاذا حل راس سنته  بي�مخ النسخ متفق عليه 

من  حصته  ري 
مخ

� س  �مخ يتعلق  ل 
مخ

� مسية  المخ

اذا  وكذلك  االن  لد  يستملها  مل  ري 
ال�رت الكتب 

استملها ف�ري بعد او ال؟

اجلواب:

اذا اكن  واما  ب  اب فال �ري رد وعد  اذا اكن ماب

جرد التمكن  ري ذمته فيجب التخميس �اب
مخ

دينا �

من االستيفاء فورا.

ري 
جوبة وفق فتاوى املرجع الدي�مخ

مئ
ملحوظة: اال

)دام ظهل(
ري
ري السيستا�مخ

عىل السيد عىلري السي�مخ
مئ
اال
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ثمرة

اإن من مظاهر ابتناء الدين على العقالنية 

العامة:

يات  بد�ري ثل 
رت
� ري 

ال�رت القضا�ري  عىل  ده  اع�رت  .1

الب�ش  صالحية  عدم  مثل:  ي،  الب�ش دراك  االإ

ِ َما 
هَّ

 ِمْن ُدوِن الل
َ

ون
ُ

َتْعُبد
َ
ف
َ
لوهية : ﴿   أ

مئ
صنام لال

مئ
واال

 
َ

ون
ُ

ْعُبد
َ
ا ت ْ َوِلَ كُ

َ
 ل

ٍّ
ف

ُ
ْ أ ُ

ك ُّ  َيرصمخُ
َ

ا َوال
ً
ْيئ

َ
ْ ش ُعكُ

َ
 َيْنف

َ
ال

﴾، ودالهلرت الوادث عىل 
َ

ون
ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
ِ أ

هَّ
ِمْن ُدوِن الل

وٌب 
ُ
ل
ُ
ْم ق ُ  لَ

َ
ون

ُ
َتك

َ
ْرِض ف

مئَ ْ
ري اال ِ

مخ
وا � ُ ْ َيِس�ري ملَ

َ
ف
َ
أمثاهلا: ﴿  أ

 
َ

ون
ُ
ول

ُ
َسَيق

َ
﴿  ف ا﴾،  َ

�ابِ  
َ

َيْسَمُعون  
ٌ

ان
َ
ذ

َ
آ ْو 

َ
أ ا  َ

�ابِ  
َ

ون
ُ
َيْعِقل

ٍة﴾، وحاجة  َمرهَّ  
َ

ل وهَّ
َ
أ  ْ ُ

َرك
َ
ط

َ
ف ِذي 

هَّ
ال ِل 

ُ
ق  

�مخَ
ُ

ُيِعيد َمْن 

 ِ
�ريْ
َ
غ ِمْن  وا 

ُ
ِلق

ُ
خ ْم 

َ
﴿ أ سبب:  إىل  حادث  أمر  لك 

عىل  ء  ري
ال�ش نظم  ودالهلرت   ،﴾

َ
ون

ُ
اِلق مخَ

ْ
ال  ُ

ُ
مه ْم 

َ
أ ٍء  ْ

ري
َ �ش

ِق 
ْ
ل

َ
خ ري  ِ

مخ
�  

هَّ
﴿  ِإن هل:  عاقل  سبب  ووجود  حدوثه 

ٍت  �ريَ
آَ َ
اِر ال َ هَّ ْيِل َوال�مخ

هَّ
ِف الل

َ
ِتال

ْ
ْرِض َواخ

مئَ ْ
َماَواِت َواال السهَّ

َباِب﴾.
ْ
ل
َ مئ ْ
وىِلري اال

مئُ
اِل

اكت  درا االإ هذه  أن  عىل  نسان  االإ تنبيه   .2

مواردها؛  من  مساحة  ري 
مخ

� السبات  ا  عل�ري يطرأ  ا  ر�اب

أن  ذلك  خالل  من   
ً
مبّينا  ، مخ ف�ري

رت
� إىل  تاج 

رت
� مّما 

كتشاف وجود خالق للحياة  ري ا
مخ

تاج � نسان ال �ري االإ

ده  اب �ري ف�ري  الاكمنة  الداللية  الشحنات  مخ  لتحف�ري إال 

ا 
رت

كتناهها واستنطا� ري ا
حوهل من الاكئنات؛ امم يقت�مخ

ا لالنتقال إىل  ائ�اب ا ومالحظة بدائهعا وعاب والوعري �اب

ري 
مخ

� متنوعة  ساليب 
مئ
�اب ذلك  جاء  وقد  ا..  مدلوال�رت

وا(، قال عّز  ، مثل: التعب�ري بـ)أومل �ري القرآن الكر�ري

ا ِمن  َ َنا ِف�ري
ْ
نَبت

َ
ْ أ َ

ْرِض ك
مئَ ْ
 اال

َ
ْوا ِإىل َ ْ �ريَ َولَ

َ
من قائل: ﴿  أ

( و)الذكرى(،  ﴾، والتعب�ري بـ)التذك�ري ٍ ِر�ري
َ
ْوٍج ك

َ
 ز

ِّ ُ
لك

ْوٍم 
َ
ِلق ِت  �ريَ

آ
اال َنا 

ْ
ل صهَّ

َ
ف  

ْ
د

َ
﴿ ق قائل:  من  عّز  قال 

ُرون﴾.
هَّ
ك

هَّ
َيذ

ثمرة

من ال�رضوري التفريق بني اهتمام الدين 

بالعقالنية العامة واهتمامه جتاه العلم..

ري الياة 
مخ

مخ التفصيلية � كتشاف للس�مخ فإن العمل ا

ئية  �ري مخ الف�ري القواعد  -مثل  ا  خل�مخ الاكمنة  والظواهر 

؛ حيث  ري
نسا�مخ وك للجهد االإ والكيميائية -، وهو م�رت

يد هل أن يكتشف هذه الياة بنفسه ع�اب ما زّود  أر

مخ  للد�ري العامة، وال شأن  والرغبات  الدوافع  به من 

 ذاته.
ّ

ري حد
مخ

به �

الياة  قاعدة  ري 
مخ

� العامة  العقالنية  وأما 

ا  ري ينطلق م�مخ
ا، وال�رت د أو يغيب م�مخ ومرتكزها ف�ري ي�ش

تلف  مخ �ري ري 
ال�رت ى  الك�اب القائق  الكتشاف  نسان  االإ

ومآهلا؛  ها  مص�ري د 
ّ

د و�ري نسانية  االإ الياة  مع�مخ  ا  �اب

ا. نسان بشأ�مخ ا وإيقاظ االإ مخ ببيا�مخ ولذا اعت�مخ الد�ري

 ،
ً
عاما  

ً
ري خطا�اب

الدي�مخ طاب  المخ اكن  وّلا  هذا، 

ها – اطب به دون غ�ري مخ غ�ري موّجه إىل فئة معّينة �رتُ

طاب -بطبيعة  اكلنخب- فإن من شأن مثل هذا المخ

ري 
نسا�مخ االإ الوسط  ري 

مخ
� العقالنية  ين�ش  أن  الال- 

.
ً
معوما

ثمرة

مخ  مخ الد�ري ف�ري
رت

مخ للعمل هو � إن من وجوه نفع الد�ري

من  نالحظ  حيث  نسان؛  االإ ري 
مخ

� العامة  للعقالنية 

املنطق  عىل  يعتمد  أنه  الكر�ري  القرآن  خالل 

يلقن املرَء  و 
مخ

تج به؛ � ري والسل�ري و�ري
مخ

الفكري الصا�

للعقل،  املقنعة  والجة  هان  ال�اب عىل  َد  االع�رت

ونبذ  شياء، 
مئ
واال الاكئنات  ري 

مخ
� التأمل  إىل  ه  ويو�اب

ا، ويشّوق إىل أدوات  هان عل�ري ري ال �اب
رافات ال�رت المخ

 . العمل من املالحظة واالستقراء والتفك�ري

مر من شأنه -بطبيعة الال- أن يؤدي 
مئ
وهذا اال

القول  ري 
مخ

� العمل  م 
ّ

وتقد العملري  املنطق  تقوية  إىل 

وحظ ما 
ُ
لفعل؛ حيث ل تلفة.. وقد وقع ذلك �اب املمخ

إىل  توجيه  من  تضّمنه  -وما  سالم  االإ بفضل  قق 
رت

�

تمع  املاب ري 
مخ

� العملية  ضة  ال�مخ من  واملعرفة-  العقل 

ري 
مخ

ري العلوم �
مخ

؛ ّح�رت صار الرائد � سالمري ري واالإ العر�اب

 ..
ً
 عمليا

ً
طاطا

مخ
ري ا�

بية تعا�مخ ور
مئ
وقت اكنت البالد اال

ضة مالحظة  ري الوقوف عىل أبعاد هذه ال�مخ
مخ

ري �
ويك�مخ

سالم  االإ قبل  ري  العر�اب تمع  املاب حال  ري 
مخ

� التفاوت 

والفلسفة  واملعرفة  العمل  ت  مستو�ري ري 
مخ

� وبعده 

والقانون وما إىل ذلك.

ثمرة 

لعمل  �اب مخ  الد�ري م  اله�رت يفة  الظر الوجوه  من  إن 

 
ّ

ري أي حال؛ فالبد
مخ

 للعمل �
ً
ان بديال �ري أنه مل يعت�اب االإ

ري هذه 
مخ

ري التوصل إىل املقاصد الصحيحة �
مخ

لملؤمن �

 -
ً
ا، فإن مل يفعل –تاكسال سبا�اب

مئ
الياة من التوسل �اب

 –من غ�ري 
ً
انه، وإن أخطأ ما ظنه عملا مل يسعفه إ�ري

ري حدود 
مخ

ا أسعفه هللا سبحانه، ولكن � - فر�اب تقص�ري

ما تسمح به مقاد�ري الياة، وال يكون حاهل كحال 

، وإن مل  العامل.. فإذا مرض وجب عليه أن يتعالج

 
ً
، وإن ظن ما ليس بعالج عالجا

ً
يضا ري مر

يفعل ب�رت

رجاه  إذا  س�ري  –ال  سبحانه  هللا  يسعفه  فقد  خطأ 

ا.  ا تتسع هل قواعد الياة وسن�مخ وأمل فيه-، �اب

 ، مخ وهذا جاٍر ح�رت ف�ري اكن املقصود نرصة الد�ري

الستعداد  �اب الناس  سبحانه  أوىص  فقد  هنا  ومن 

ا  مهَّ م  ُ لَ  
ْ
وا

ُّ
ِعد

َ
)َوأ تعاىل:  قال  منه،  والذر  للعدو 

ا  َ �ريُّ
َ
ْيِل(، وقال: )�ريَ أ مخَ

ْ
ِط ال �ابَ ٍة َوِمن رِّ وهَّ

ُ
ن ق ْع�رتُ مِّ

َ
اْسَتط

 
ْ
ِو انِفُروا

َ
َباٍت أ

ُ
 ث

ْ
انِفُروا

َ
ْ ف ُ

َرك
ْ

 ِحذ
ْ
وا

ُ
ذ

ُ
 خ

ْ
مخَ آَمُنوا ِذ�ري

هَّ
ال

وسننه  العمل  أدوات  استخدام  إىل  ودعا  يًعا(،  ِ �ابَ

مخَ آَمُنوا ِإن  ِذ�ري
هَّ
ا ال َ �ريُّ

َ
-من التثبت-، قال تعاىل: )�ريَ أ

رتٍ 
َ

َهاهل َ اب �ابِ ْوًما 
َ
ق ِصيُبوا 

ُ
ت ن 

َ
أ ُنوا  َتَبيهَّ

َ
ف َبٍأ 

َ
ِبن  

ٌ
اِسق

َ
ف  ْ ُ

َجاءك

 
ُ
ُتِصيَبمك

َ
(، وقال: )ف مخَ ِدِم�ري

ْ �مخَ �رتُ
ْ
َعل

َ
 َما ف

َ
ُتْصِبُحوا َعىل

َ
ف

مخ  املؤمن�ري عىل  وأوجب   ،) ٍ
ْ

ِعمل  ِ
�ريْ
َ
ِبغ  

ٌ
ة َعرهَّ مهَّ م  ُ �مخْ مِّ

وَرى 
ُ

ش  ْ
ُ

ْمُرمه
َ
)َوأ قال:  املعرفة،  دوات 

مئ
�اب التمسك 

لنرصة مع  ملشورة ووعده �اب ْم(، امك أمر نبيه)ص( �اب ُ َ َبْي�مخ

سباب، قال تعاىل: 
مئ
ري ما يتأ�رت هل من اال

مخ
ده � بذل �اب

.) ِ
ّ

 الل
َ

 َعىل
ْ هَّ

َتَولك
َ
ا َعَزْمَت ف

َ
ِإذ

َ
ْمِر ف

َ مئ
ري اال ِ

مخ
� ْ

ُ
اِوْرمه

َ
)َوش

فأشار  حزاب، 
مئ
اال يوم  ري 

مخ
� أحصابه  استشار)ص(  وقد 

ندق. فر المخ عليه سملان �اب

ثمرة

مخ  الد�ري م  اله�رت يفة  الظر بعاد 
مئ
اال هلرت  �اب من  إن 

ري مسعاه 
مخ

مخ من أصاب القيقة -� يقه ب�ري تفر لعمل  �اب

ا.. إىل السلوك الك�ري والفاضل- ومن مل يص�اب

 بداعري الطاعة، 
ً
صان معال مخ ش

 إذا ارتكب �
ً
مثال

هللا  تقد�ري  يتساَو  مل  خر 
آ
اال دون  أحدمها  فأصاب 

نسان  االإ يتوقع  قد  أنه   
مخ

ر� هلما،  وماكفأته  لعملهما 

هد،  ري النية والاب
مخ

ما � ة تساو�ري ما -من �اب التسوية بي�مخ

ارجة عن حدود اختيارمها-..  مخ وأما إصابة الواقع �مخ

 
ً
مخل الك و�مخ  ، طمئ املمخ املصيب عن  مخ  م�ري الشارع  ولكن 

ري 
مخ

� ول 
مئ
لال مساواته  هذا  ليسعف  يكن  فمل  لته؛  مخ م�مخ

حمك  )إذا  )ص(: 

ري الن�اب عن  روي  وقد  ده،  و�اب نيته 

حمك  وإذا  أجران،  فهل  فأصاب  د  فاج�رت مك  الا

د فأخطأ فهل أجر واحد(. فاج�رت

تقد�ري  –عىل  الديث  ري 
مخ

� اد  الج�رت �اب واملقصود 

به  ُيتحّرى  الذي  الصادق  اد  االج�رت هو  صدوره- 

ري 
مخ

، دون تساهل، امك �
ً
ما  �رت

ً
ر�ري

رت
الوصول إىل الواقع �

ري 
مخ

حاالت القول بغ�ري عمل واالعتداء؛ ومن �ش ورد �

صابة  إ �اب إال  نية  وال  معل  وال  قول  )وال  الديث: 

اد  االج�رت عىل  جر 
مئ
اال يكون  ا 

مخ
إ� أنه  عىل  السنة(، 

ر به أحد،   مل يترصمخ
ً
دا اطمئ إذا اكن قد بذل �اب المخ

خطأ-   
ً إنسا�مخ قتل  لو  -امك  أحد  به  ر  ترصمخ إذا  وأما 

ن 
مخ

� الكفارة..  عليه  واكن   ،
ً
قبيحا  

ً
ال ل �اب فقد �اب

و 
مخ

اعة من الناس هلل � - أنه إذا قتل �اب
ً
اعتقد –مثال

بل   ،
ً
ارتكب خطأ عظ�ري فقد  أخطأ-  -وإن  مأجور 

ى. خطيئة ك�اب
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يف يوم 27 �شباط 2017 

ارتفاع  سيكون  عرصا  السادسة  الساعة  قبيل 

اماكنية  ي 
يع�ن امم  درج��ات  ع�رش  من  ك��ررش  أ اهل��ال 

ي الشلك 1.
ن

ف وامك � �رش
أ
ي حمافظة النجف ال

ن
رؤيته �

ن  القارت�ي ي 
ن

� ال��رؤي��ة  ممكن  اهل��ال  سيكون 

حيث  ا  جنو�هب عدا  لكها  يقيا  افر ي 
ن

و� ن  يكيت�ي المر

لغة  �هب بصعوبة  ولكن  أيًضا  ممكنة  الرؤية  ستكون 

ي 
ن

� ممكنة  الرؤية  وستكون  و،  الهب صفاء  ط  �رش مع 

كستان  ق الوسط بل واجزاء من �هب لك دول ال�رش

وستنعم  اهلند،  من  ي  الغر�هب يط  وال�رش وافغانستان 

بعض  إل  الرؤية  ماكنية  �هب معظمها  اور�هب  دول 

حيث  ارطة  الن ي 
ن

�  
ن

مو� امك  ا  م�ن لية  ال�رش املناطق 

ط صفاء  لغة مع �رش ستكون الرؤية ممكنة بصعوبة �هب

و. الهب

�ي  ن وم��ال��ري ن  ال��ص���ي ق  و�رش ووس��ط  اهلند  وام��ا 

واندنوسيا ومنغوليا فستكون الرؤية ممكنة بصعوبة 

و. ط صفاء الهب لغة ب�رش �هب

 جمادى االخرة

ال�شكل 1 الهالل يف افق مدينة النجف االأ�رشف يوم االثنني 27 �شباط 2017م  �تكون الر�ؤية ممكنة
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ن  واليا�هب ونيوزلندا  اليا  أسررت ي 
ن

� ممكنة  الرؤية  تكون  ولن 

وروسيا.

حتديد القبلة بوا�شطة ال�شم�ض لبع�ض الأمكنة 

يف العامل

يق  م السنة عن طر ي لك يوم من أ�ي
ن

ديد القبلرت غالبا �
رت

كن � �ي

ن فقط امك يتومه البعض، ولكن  ي يوم�ي
ن

الشمس أو ظلها، وليس �

ر ولعدة مدن  ر�ي إىل يوم واحد من ال�رش لاختصار سنشري �رش

ي العامل. 
ن

متفرقة �

املنا�شبات يف �شهر جمادى الخرة 

ية  ر ادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء)ع( سنة 11 ههب 3 �رش

عىل رواية.

ية ر ن رض سنة 64 ههب 13وفاة أم البن�ي

تقومي �شهر جمادى االآخرة 1438 العراق

5121926ال�شبت

6132027االأحد

7142128االثنني

18152229الثالثاء

29162330االأربعاء 

3101724اخلمي�س

4111825اجلمعة

السادة  تساعد  أن  ف  �رش
أ
ال النجف  لرت  حمهب ي� 

القبلرت  وتوقيت  الصاة  توقيتات  ديد 
رت

� ي 
ن

� القراء 

م. ملد�ن

 
رت
ال��ر� ع��ىل  وال���دولرت  املدينة  امس  أرس��ل  فقط 

أو  نصية،  رسالرت  بواسطة   )009647807790073(

.) مج )تلغرام، أو واتساب، أو فايرهب �ن ا�ن عىل �هب حمهب

جد�ل القبلة يف يوم 2017/2/28 م

ال�شم�س باجتاه القبلة13:13النجف االأ�رشف/ العراق 1

ال�شم�س باجتاه القبلة13:09بغداد/ العراق2

ال�شم�س باجتاه القبلة13:54الب�رشة/ العراق3

ال�شم�س باجتاه القبلة14:14طهران/ ايران4

ال�شم�س باجتاه القبلة  14:51م�شهد/ ايران5

ال�شم�س باجتاه القبلة09:44كوبنهاغن/ الدمنارك 6

ال�شم�س باجتاه القبلة11:46ا�شطانبول/ تركية7

ال�شم�س باجتاه القبلة11:01بري�ت/ لبنان8

ال�شم�س باجتاه القبلة9:37بورتوليغري/ الربازيل9

ال�شم�س بعك�س اجتاه القبلة15:45نيويورك / الواليات املتحدة10

ال�شم�س باجتاه القبلة09:23هولندا/ ام�شرتدام11

ال�شم�س باجتاه القبلة12:29ر��شيا / مو�شكو12

)ص( 

ي 19 زواج عبد الل وآمنة والدي الن�هب

قبل   8 سنة  الزهراء)ع(  فاطمة  الطاهرة  الصديقة  ولدة   20

اهلجرة

حدث يف جمادى الآخرة

ول من 
أ
ال العدد  ية �رت اصدار  ر خرة 1424 ههب

آ
ال ادى  1 �هب

وز من عام 2003 أي قبل 14 عاما 
رت
ر � ي �رش

ن
ف � �رش

أ
لرت النجف ال حمهب

ادى  ي �هب
ن

لتحديد من العدد القادم الذي سيصدر أن شاء الل � �هب

ية و2017 ميادية. ر خرة عام 1438 ههب
آ
ال

خرة قام النظام الصدامي بقصف املدن املقدسة 
آ
ادى ال 9 �هب

ي يوم 10 /3 /1991.
ن

ملدفعية الثقيلرت � باء �هب ي النجف وكر
ن

�

�إعالن
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