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مرج البحرين
يلتقيان
بينهما برزخ
ال يبغيان
حتدث القرآن الكرمي قبل أربعة
عشر قرنا ً عن ظاهرة فيزيائية
عجيبة ال ميكن للبشر مشاهدتها
ب��أم أعينهم بل ان اكتشافها من
قبل العلماء ف��ي نهاية القرن
التاسع عشر كان أقرب ما يكون
للمعجزة لكونها حت��دث داخ��ل
ال��ب��ح��ار وك��ذل��ك ف��ان��ه ال ميكن
رؤيتها حتى ول��و مت الوصول
ملكان حدوثها.
هذه الظاهرة هي وجود حاجز أو
فاصل بني املياه املاحلة واملياه
العذبة عند التقائهما في مكان ما
هذا احلاجز يحول دون حركة كل
من املائني باجتاه بعضهما البعض
فال ميتزجان مع أن مستوى املاء
ال��ع��ذب أع��ل��ى م��ن مستوى امل��اء
املالح.
حتدث القرآن الكرمي عن وجود
هذه الظاهرة العجيبة في ثالث
آيات قرآنية:
في قوله تعالى« :وَهُ َو ا َّل ِذي َم َرجَ
ات َوهَ � َذا
ا ْلب َْح َر ْينِ هَ � َذا عَ � ْذ ٌب ُف�� َر ٌ
اج َو َجعَ َل َب ْي َن ُه َما َب ْر َز ًخا
ِملْ ٌح أ ُ َج ٌ
َو ِح ْج ًرا َم ْح ُجو ًرا» «الفرقان»53 :
وق��ول��ه ع��ز وج���ل« :أ َ َّم���نْ َج��عَ � َل
األ ْر َ
ض َق َرا ًرا َو َجعَ َل ِخال َلهَا أ َ ْنهَا ًرا

َو َجعَ َل َلهَا َر َو ِ
��ي َو َجعَ َل بَينْ َ
اس� َ
ا ْلب َْح َر ْينِ َحاجِ ًزا أَا ِ َل ٌه َم َع اللَّ ِه َب ْل
أ َ ْك َث ُرهُ ْم ال ي َْعلَ ُم َ
ون» «النمل»61 :
وقوله سبحانهَ « :م َرجَ ا ْلب َْح َر ْينِ
َيلْ َت ِق َيانِ َب ْي َن ُه َما َب ْر َز ٌخ لاَ َي ْب ِغ َيانِ
َف ِبأ َ ِّي آلاَ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ » «الرحمن:
.»21-19
ذه��ب علماء التفسير إل��ى رأيني
ف��ي حديثهم ع��ن «احل��اج��ز» أو
«البرزخ» املوجود بني البحرين:
مال الفريق األول إلى أن احلاجز
ه��و ك��ي��ان م���ادي م��ش��اهَ ��د وه��و
اليابسة التي تفصل ما بني البحار
واألن��ه��ار فتحول دون اختالط
املياه ببعضها البعض .أما الفريق
الثاني من املفسرين فقالوا :أن
البرزخ هو حاجز معنوي -غير
مادي -مينع اختالط مياه البحار
املاحلة مع مياه األنهار العذبة
عند منطقة التقائهما.
وم��ن ال��واض��ح أن ال��رأي األول
ي��ج��اف��ي احل��ق��ي��ق��ة وي��ت��ع��ارض
بشكل واض��ح م��ع مدلول هذه
اآلي���ات وخ��اص��ة آي���ات س��ورة
الرحمن التي تؤكد أن البرزخ
ينشأ عند التقاء م��اء البحرين
ل���ه���ذا ال مي��ك��ن ب���أي ح���ال من
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األحوال تفسير البرزخ واحلجر
احملجور على أنها اليابسة التي
تفصل ما بني البحار واألنهار.
وكذلك فانه ال يوجد وجه اعجاز
واضح يفحم الكافرين بوجود
الله عز وجل في كون اليابسة
ه��ي ال��ف��اص��ل ال���ذي يفصل بني
البحار واألنهار.
أما منتهى االعجاز في اخللق
أن تلتقي البحار امل��احل��ة مع
البحار العذبة دون أن تختلط
مياههما من خ�لال وج��ود هذا
ال��ب��رزخ ال��ع��ج��ي��ب .أم��ا كلمة
« َم���� َر جَ » ال��ت��ي وردت ف��ي هذه
اآلي���ات فتعني عملية اخللط
أو اجل��م��ع ب�ين م��ي��اه البحرين
ف���ي م���ك���ان واح�����د .وس��ن��ب�ين
أن وج���ود ال��ب��رزخ ب�ين املياه
العذبة واملياه املاحلة معجزة
كبرى من معجزات الله في هذا
الكون ولواله ألصبحت حياة
البشر وبقية الكائنات احلية
ف��ي خ��ط��ر ب��س��ب��ب ش��ح امل��ي��اه
العذبة على سطح األرض.

نسبة املياه العذبة % 3
من مجمل املياه
يتجمع ما نسبته  % 97من املاء
امل��وج��ود على سطح األرض في
محيطات وب��ح��ار األرض على
ش��ك��ل م���اء م��ال��ح وال��ت��ي تغطي
ما يقرب من سبعني باملائة من
سطح األرض .بينما تبلغ نسبة
املياه العذبة في األرض ثالثة
باملائة فقط وتقدر مبا يقرب من
مائة مليون كيلومتر مكعب وهي
موزعة على اليابسة على شكل
جليد في مناطق القطبني وعلى
شكل ثلوج في املرتفعات الشاهقة
وكمياه جوفية في طبقات القشرة
األرض���ي���ة وك��م��ي��اه س��ائ��ل��ة في
البحيرات واألن��ه��ار واجل���داول
والتربة وكبخار ماء في الغالف
اجل����وي .ف��امل��ي��اه امل��ت��ج��م��دة في
القطبني تشكل  % 70م��ن مياه
اليابسة أي ما يقرب من سبعني
مليون كيلومتر مكعب.
أم����ا امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة فتشكل

 % 20م��ن مياه اليابسة أي ما
يقرب من عشرين مليون كيلومتر
م��ك��ع��ب .وأم���ا م��ي��اه البحيرات
العذبة فتشكل % 0.3م��ن مياه
اليابسة أي ما يقرب من ثالثمائة
ألف كيلومتر مكعب ومثلها تقريبا
في البحيرات املاحلة.
وأم��ا املياه املوجودة في التربة
فتشكل واح��د ونصف من عشرة
باملائة من مياه اليابسة أي ما
يقرب م��ن مائة وخمسون ألف
كيلومتر مكعب.
وأما املياه املوجودة في الغالف
اجل��وي على شكل بخار فتشكل
ثالثة باملائة من مياه اليابسة أي
ما يقرب من ثالثني ألف كيلومتر
مكعب .أما مياه األنهار واجلداول
فتشكل ثالثة باأللف باملئة من
مياه اليابسة أي م��ا يقرب من
ثالثة آالف كيلومتر مكعب.
تشير الدراسات إلى أن ما يزيد
عن خمسني باملئة من سكان العالم
يعتمدون على امل��ي��اه اجلوفية
لشربهم وري مزروعاتهم وسقاية
مواشيهم .وتشير كذلك إل��ى أن
سبعني باملئة من سكان العالم
يعيشون على شواطئ احمليطات

والبحار ويعتمدون في الغالب
على املياه اجلوفية التي تكون
على شكل أنهار خفية جتري حتت
سطح األرض وت��ص��ب ف��ي هذه
احمليطات والبحار .ان هذه املياه
اجلوفية العذبة تختلط بشكل
مباشر مبياه احمليطات والبحار
املاحلة إل��ى أعماق كبيرة حتت
سطح مستوى البحر .وكان من
املفترض أن تتلوث املياه اجلوفية
العذبة مبياه البحار الشديدة
امللوحة بسبب هذا االختالط اال أن
البشر لم يحدث أن اشتكوا من مثل
هذا التلوث ولم يعرفوا السبب
الذي يحول دون هذا التلوث.
وأول من الحظ وجود حاجز مائي
بني املياه اجلوفية العذبة ومياه
البحار املاحلة العالم الهولندي
غ��ي�بن «»Baden-Ghyben
في عام 1888م والعالم األملاني
هيرزبيرغ « »Herzbergفي
عام 1901م .ولقد متكن العاملان
وبشكل مستقل من اشتقاق عالقة
حتدد عمق احلاجز عن سطح البحر
ولهذا سميت العالقة باسميهما
وه��ي ع�لاق��ة غينب-هيرزبيرغ
« Ghyben-Herzberg

