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تطلق أجهزة البتوب 
بمواصفات متنوعة

قاسم محمد عباس.. مسيرة حافلة في كشف عن جوهر التصوف اإلسالمي ورصد محرقة الحرب

كوكاكوال متهمة بالتسبب في تزايد حاالت السمنة 

اكتشاف بروتين ينقذ األجنة 
من الموت داخل الرحم

تطور آي فون بشاشة منحنية 
من الداخل

يجب تنظيف الويندوز؟

Not e و Notebook 3  �أعلنت �رشكة �سام�س��وجن عن �أجهزة ال ب ت��و ب
book 5 �جلدي��دة، و�لتى تتمي��ز مبعاجلات من Intel وخيار�ت متعددة 
للحجم، �إذ مت �لك�سف عن طر�زين من ال ب تو ب Notebook 3، باالإ�سافة 
Not e يتوفر ال ب تو ب .Notebook 5  �إىل من��وذج و�حد من ال ب ت��و ب
book 3 باإ�سد�ر 14 بو�سة مع �سا�سة عالية �لدقة �أو باإ�سد�ر 15 بو�سة 
 Intel وميكن �رش�ء كال �الإ�س��د�رين �إما مع معالج ،Full HD مع �سا�س��ة
14 بو�سة  �أو معالجIntel ثنائى �لنو�ة، تت�سمن ن�سخة  i7 رباعى �لنو�ة 
ذ�ك��رة ر�س��ومات م�س��ركة، بينما ن�س��خة �ل��� 15 بو�س��ة تت�س��من �رشيحة 
Not e ياأت��ى ال ب ت��و ب .Nvidia GeForce MX110  ر�س��ومات
book 5 �الأكرب حجًما مع �سا�سة عالية �لدقة بقيا�س 15.6 بو�سة، وخيار 
معال��ج Intel Core i7 رباع��ى �لن��و�ة �أو معال��ج Intel ثنائ��ى �لن��و�ة، 
 GDDR5 م��ع ذ�ك��رة Nvidia GeForce MX150 باالإ�س��افة �إىل

.VGA �ب�سعة 2 جيجابايت، وبطارية 43 و�ط/�ساعة، وكامري

ذكرت منظمة "فود ووت�س" �ملعنية بحماية �مل�ستهلكني 
ومر�قب��ة �ملو�د �لغذ�ئية �أن �رشك��ة كوكاكوال تقلل من 
خماطر م�رشوباتها �ل�سكرية وتروج لها، متهمة �ل�رشكة 
بالت�سبب يف تز�يد حاالت �الإ�سابة بال�سمنة و�ل�سكري، 
ب�سبب م�رشوباتها �لغازية. وقال �ملدير �لتنفيذي لفرع 
�ملنظمة يف �أملانيا، مارتن روكر، يف برلني �إن �ل�رشكة 
�لر�ئدة يف �س��ناعة �مل�رشوبات �لغازية تقلل من �ساأن 
خماط��ر مثبت��ة علمي��ة مل�رشوباته��ا �ل�س��كرية.  وذكر 
روك��ر �أن كوكاك��وال حتاول عرب حمالت �س��غط جتنب 

�إج��ر�ء�ت حظر �لدعاي��ة ملنتجاتها وفر�س 
�رش�ئب خا�س��ة عليها.  و�نتقدت �ملنظمة 
لل�رشك��ة  �الإعالني��ة  �حلم��الت  ��س��تهد�ف 

عل��ى �الإنرن��ت و�لتليفزي��ون لالأطف��ال 
�خل�س��و�س.  وج��ه  عل��ى  و�ملر�هق��ني 
و�أف��ردت �ملنظم��ة يف تقريره��ا �لذي 
��س��ر�تيجية،  ج��اء يف مئ��ة �س��فحة 
و�س��فتها  �لت��ي  كوكاك��وال،  �رشك��ة 

�ملنظم��ة باأنها مثرية لل�س��كوك.   ونفت 

كوكاكوال �التهامات �ملوجهة �إليها، م�س��رية 
�إىل �أنها ت�ستثمر على نحو فوق �ملتو�سط يف 
�لروي��ج للم�رشوبات �خلالية من �ل�س��كر �أو 

�لتي حتتوي على ن�سب �أقل منه. 
 و�أ�س��افت �ل�رشكة �أنه��ا عالوة على ذلك ال 
تروج ملنتجاتها يف و�س��ائط موجهة على 
�الأغل��ب الأطف��ال دون 12 عامًا، م�س��رية 
�إىل �أن هذ� �الإلز�م �لذ�تي تر�جعه �أطر�ف 

م�ستقلة على نحو دوري.

 �كت�س��ف باحث��ون يف جامع��ة كاليفورني��ا، لو���س 
�أجنلي���س، بروتين��ًا يوج��د د�خ��ل �مل�س��يمة ق��د ينقذ 
�جلن��ني من �ملوت د�خل �لرح��م نتيجة �إعاقة �لنمو، 
ُيع��رف با�س��م "humanin"، حيث ي��وؤدي وظيفة 
�مل�س��يمة عندم��ا تف�س��ل يف دوره��ا بتمري��ر �مل��و�د 
�لغذ�ئي��ة و�الأك�س��جني و�لدم �لكافيني لنموه ب�س��كل 

طبيعي.
 و�أو�سح �لباحثون �أن هذ� �لربوتني ي�ساعد يف تك�سري 
�لكربوهيدر�ت و�إر�س��ال �ملو�د �لغذ�ئية �إىل �أع�س��اء 
وع�س��الت �جلنني د�خل �لرحم، كما يلعب دور "�آلية 
دفاع" م�س��ادة ملا ُي�س��مى ب�"�الإجهاد �لتاأك�سدي"، 
و)ه��و جزء من عملي��ة �الأي�س ُتطل��ق خاللها جذور 
ح��رة د�خل �جل�س��م قد تدمر خالي��اه(، ناجت عن منط 
حي��اة غري �س��حي مث��ل �لتدخني و�لتلوث و�ل�س��منة 

و�سوء �لتغذية، ما قد يوؤثر �سلبًا على عمل �مل�سيمة.
 وتقوم �مل�سيمة بامت�س��ا�س �ملغذيات و�الأك�سجني 
و�ل��دم م��ن �الأم ونقله��ا للجن��ني لنم��وه، و�لتخل�س 
نهائيًا من �ملو�د �ل�س��ارة وثاين �أك�سيد �لكربون من 
خالل �حلبل �ل�رشي، و�لعك�س �سحيح عند ف�سل عمل 
�مل�سيمة، حيث يعيق منو �جلنني ب�سكل طبيعي د�خل 
�لرح��م، نتيج��ة حرمانه م��ن �ملغذيات، ما يت�س��بب 
يف م��وت �خلاليا و�س��غر حجمه ع��ن �لطبيعي �أثناء 
�حلمل.   وق��ام �لباحثون بقيا�س م�س��توى �لربوتني 
م��ن عينات ماأخوذة من رح��م 22 �أم �للو�تي عانني 
من ف�س��ل عمل �مل�سيمة �أثناء �حلمل ووالدة �أطفالهن 
ب��وزن �أقل م��ن �لطبيعي ومقارنته��ن باأمهات ولدن 
�أطفاله��ن ب��وزن طبيعي. ووج��د �لباحث��ون �رتفاع 
م�س��توى هرم��ون "humanin" ب�س��كل ملح��وظ 
د�خ��ل م�س��امي �الأجن��ة �الأقل وزن��ًا مقارن��ة باأولئك 
ب��وزن طبيعي، ما يعن��ي �أن �لهرمون ق��د يلعب دور 
"�مُلنق��ذ" الإح�س��ار �ملغذي��ات �إىل �جلن��ني عندم��ا 
يحتاجه��ا ب�س��كل عاج��ل، مما ي�س��اعد على �س��مان 

بقائه حيًا وب�سكل طبيعي حلني والدته.

�رشح خرب�ء باحلقل �لتقني عن عزم �رشكة �أبل تطوير تقنيات للتحكم باأجهزة �آي فون 
ع��ن طريق �الإمي��اء�ت �أو �الإ�س��ار�ت دون مل�س �ل�سا�س��ة، وكذ� تطوير تقنيات �ل�سا�س��ات 

�ملنحنية.
و�س��تتيح تقنية �لتحكم مل�ستخدمي �آي فون �لقيام ببع�س �ملهام بتحريك �أحد �الأ�سابع 
بالقر ب من �ل�سا�سة دون مل�سها. وال يتوقع �ملخت�سون �النتهاء من تطوير هذه �خلا�سية 

قبل عامني هذ� �إن قررت �آبل بالفعل �ال�ستمر�ر يف تطويرها.
وتعم��ل �رشك��ة �أبل كذلك على تطوير �سا�س��ات هو�تف �آي فون بتقني��ة �النحناء للد�خل 

تدريجيًا )من �الأعلى �إىل �الأ�سفل.(
وتختل��ف ه��ذه �لتقني��ة كثري�ً عن تلك �لتي ��س��تخدمتها �سام�س��ونغ يف �أح��دث هو�تفها 

�لذكية، و�لتي تنحني �أطر�فها �إىل �لد�خل.
ويرى �ملخت�سون �أن تطوير تقنية هاتف �آي فون �ملنحني قد ي�ستغرق عامني �إىل ثالثة 
�أعو�م. وتعمل �ل�رشكة �أي�سَا على ��ستخد�م تقنية جديدة يف �سا�ساتها ت�سمى )مايكروليد 

�أعو�م. �أنها قد ت�ستغرق ثالثة �إىل خم�سة  �إال   ،)MicroLED

�أ�س��ارت جمل��ة "c't" �إىل تز�يد حج��م عمليات تثبيت نظام مايكرو�س��وفت ويندوز مع مرور 
�لوقت، ولكن ال يتعني على �مل�س��تخدم �لقيام باأي �س��يء، �إال عندما ت�س��در ر�سالة حتذيرية 
من نظام �لت�سغيل، وهنا يتوجب على �مل�ستخدم تنظيف �حلا�سو ب من خالل �إز�لة �لبيانات 
غري �مل�ستخدمة. وميكن �لقيام بذلك من خالل �لنقر على �أيقونة �بد�أ بنظام ت�سغيل ويندوز، 
و�إدخال م�س��طلح �لبحث )DisK Cleanup( �إىل �أن يتم �إظهار �أد�ة �لتنظيف.  وبعد ذلك 
يقوم �مل�ستخدم بفتح هذه �الأد�ة وو�سع عالمة �ختيار �أمام �قر�حات �إز�لة �لبيانات بنظام 
مايكرو�س��وفت ويندوز، ويف �لنهاية يتم تاأكيد �الأمر من خالل �لنقر على زر "مو�فق". ومن 
�الأمور �ملهمة �أي�س��ًا �لتحقق مما �إذ� كانت �ل�س��ور ومقاطع �لفيديو و�ملو�سيقى و�الألعا ب ال 
تز�ل �رشورية �أو �أنها من�سوخة مرتني �أو �أكرث على �لقر�س �ل�سلب.  ويتعني على �مل�ستخدم 
�أن ياأخذ �لر�س��الة �لتحذيرية �خلا�س��ة بالذ�كرة على حممل �جلد، الأن نظام ويندوز قد يقوم 
بعدها باإيقاف عملية ��س��تعادة نظام �لت�س��غيل �أو قد ال يقوم بتثبي��ت �أية حتديثات جديدة، 
وبالت��ايل تظ��ل �لثغ��ر�ت �الأمني��ة مفتوح��ة وتكون �حلو��س��يب عر�س��ة لهجمات �لقر�س��نة 

�الإلكرونية، و�إذ� كانت �لذ�كرة ممتلئة عن �آخرها، فلن تعمل �لرب�مج �أو تتعطل، 

متىسامسونج ابل

متقاطعة كلمات

عزي��زي ب��رج �ل�رشط��ان، لدي��ك �لكثري م��ن �الإيجابيات، فكل �س��يء 
يتج��ه �إىل �الأم��ام، الأنك م���رش على ما تريد وتع��رف كيف تت�رشف 
باالأو�س��اع �مل�س��يطرة حول��ك. ��س��تغل ه��ذ� �لي��وم لت�س��يري �أمورك 
�لعملية، الأن �ل�س��جاعة من �س��فاتك �ليوم، وقد ال تاأتي غد�ً لفعل ما 
تريد. يف �مل�ساء �الأو�ساع هادئة قلياًل، فال يوجد �أي بر�مج لفعلها، 

بتقديرك �أنت عاطفي زي��ادة على �للزوم، الأنك تفكر يف 
قلب��ك �أكرث من عقل��ك �ليوم، فاحذر م��ن �أن تعطي قر�ر�ً 
مرتبط��ًا بعو�طف��ك. و�س��ع �الأم��ور �ل�سخ�س��ية جانب��ًا. 
�الأم��ور �لعائلي��ة مهم��ة لديك �أي�س��ًا يف فرت��ي ما بعد 
�لظهر و�مل�س��اء، الأن �س��يئا طارئا قد يح��دث، ما يجعلك 
تلتزم �لبيت وترف�س دعو�ت للخروج، وبخا�س��ة مو�ليد 

19 �سباط )فرب�ير(. �إىل   11

�ح��ذر من نف�س��ك علي م�س��اريفك، فاأنت ت���رشف بكرثة، 
نظر�ً لر�حتك �لنف�سية و�سعورك بالفرح �لد�خلي يف قلبك، 
ي��وم جيد على نط��اق �لعم��ل، فر�أيك مطاع و�سخ�س��يتك 
حازم��ة يف �إد�رة جمي��ع �أمورك. �الأج��و�ء بينك وبني من 
حتب جيدة يف �مل�س��اء وت�سبح رومان�سيا جد� معه، لكن 

�نتبه من ح�سا�سيتك �لز�ئدة.

�نتب��ه �أثناء قيادتك، الأنك متهور جد� يا �س��ديقي �جلدي، لن جتل�س 
عل��ى كر�س��ي و�س��تبقى ت��دور مل��ا لديك م��ن �أعم��ال لت�س��ويتها يف 
فرتي �ل�س��باح و�لظه��رية، �أما يف فرة ما بع��د �لظهر فتخف حدة 
�ل�س��غوطات وقد ت�ستلم خرب� �س��يفرحك كثري� طال بك �نتظاره. لكن 

بع�س �الأمور �لطارئة يف �مل�ساء قد حتدث تغري� لك يف م�ساريعك.

عزي��زي برج �لثور، �الأم��ور �لعائلية هي �لتي تهم��ك �ليوم، فعليك 
�إعط��اء �لوق��ت لالهتم��ام بعائلت��ك وباأم��ورك �ل�سخ�س��ية، فاأن��ت 
مهمله��ا من��ذ وقت طوي��ل، �أما بالن�س��بة للعم��ل فاأنت لي���س لديك 
�لرغبة يف فعل �أي �سيء، ما يجعل �الأعمال تر�كم لديك وقد ت�سمع 

بع�س �النتقاد�ت من رئي�سك يف �لعمل.

ال تقل��ق، فال�س��غوطات ت��زورك �لي��وم فق��ط، فف��ي �مل�س��اء تخف 
�الأو�س��اع قليال، وت�س��عر بالقوة تعود �إليك، وبخا�سة مو�ليد �سهر 
�آذ�ر )مار���س(. لك��ن عليك بتج��اوز فرتي �ل�س��باح و�لظهرية ملا 
لديك من م�س��اكل وح��اول �أن تتمالك �أع�س��ابك وتت�رشف بهدوء، 
وبخا�س��ة �أن هنالك خرب�ً يغري جميع ح�ساباتك ويجعلك يف مز�ج 

�سعب، مو�ليد 12 �إىل 19 ني�سان )�إبريل( هم �الأكرث توتر�ً �ليوم.
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�الأمور جيدة لديك يا مولود �مليز�ن، لكن عليك با�ستغالل 
ه��ذ� �ليوم لفع��ل كل �الأعمال �ملتوقفة لدي��ك، فقد يكون 
�لي��وم د�عما �أكرث من �الأيام �ملقبلة، فاأ�رشع يف فرة ما 
بعد �لظهر قد يكون لديك �جتماع مهم �أو قر�ر عملي، لكن 

�لنهاية �ستكون مل�سلحتك فال تخف.

عزيزي برج �جلوز�ء، �عرف كيف تت�رشف بهذه �الأجو�ء �ل�س��اغطة، 
وال د�عي الأن تفقد �أع�سابك بني دقيقة و�أخرى. مفاجاآت قد حت�سل 
ل��ك يف ف��رة �لظهرية، لكن��ك لن تكون �س��عيد�ً بها. �أم��ا يف فرة ما 
بعد �لظهر فيتح�س��ن �لو�سع قلياًل، لكن مز�جك يبقى معكر�ً، فحاول 

�خلروج يف �مل�ساء و�ال�ستمتاع بوقتك مع �الأ�سدقاء.

عزيزي برج �الأ�س��د، �الأمور �س��عبة �ليوم، فاأنت ت�س��عر 
بالتع��ب وعدم �لرغبة يف فعل �أي �س��يء منذ �ل�س��باح، 
م�س��اكل قد تو�جهك يف فرتي �ل�س��باح و�لظهرية، ما 
ي�س��طرك �إىل فق��د�ن �أع�س��ابك وجعل��ك مبز�ج �س��عب 

للغاية، فابتعد عن �لقر�ر�ت �ملت�رشعة.

عزي��زي برج �لعذر�ء، �الأمور �س��عبة �ليوم، فاأنت ت�س��عر 
بالتع��ب وع��دم �لرغبة يف فعل �أي �س��يء منذ �ل�س��باح، 
م�س��اكل ق��د تو�جهك يف فرت��ي �ل�س��باح و�لظهرية، ما 
ي�س��طرك �إىل فق��د�ن �أع�س��ابك وجعل��ك مب��ز�ج �س��عب 

للغاية، فابتعد عن �لقر�ر�ت �ملت�رشعة.

�حل��ظ ما يز�ل يبت�س��م لك ي��ا مولود �لعق��ر ب، فحاول ��س��تغالل هذ� 
�حلظ. نف�سيتك �حللوة قد تكون هي �ل�سبب يف �سحكتك. تاأخذ �الأمور 
بب�س��اطة مهم��ا مير علي��ك من م�س��اكل �أو ��س��تفز�ز من �أي �س��خ�س 
حول��ك، يوم جيد وقد يكون �الأف�س��ل لهذ� �ل�س��هر فا�س��تغله. �مل�س��اء 
�س��يكون ممتاز� وحفز نف�س��ك لق�ساء �أجمل �الأوقات برفقة من حتب، 

وبخا�سة مو�ليد 12 �إىل 22 ت�رشين �لثاين )نوفمرب(.

قد ن�س��ف ه��ذ� �ليوم "بعا�س��فة رملية" فكل �مل�س��اكل حتدث فجاأة 
وتذه��ب فجاأة بدون �أي �إنذ�ر، ت�س��تغر ب وتنده�س م��ن �أفعالك ومن 
�أفعال �الأ�س��خا�س حولك، الأنك ال ت�س��تطيع ��س��تيعا ب ما �سيح�س��ل 
�لي��وم، لذلك ال ت�س��در �أي ق��ر�ر وال تقم باأي عمل ق��د يجعلك تخ�رش 
�لكثري. يف �مل�س��اء يتغري و�سعك �إىل �الأف�سل وقد تكون �لليلة مميزة 

للخروج.

�لكتب  حتقيق  �أمتهن  ع��ر�ق��ي..  كاتب  عبا�س  حممد  قا�سم 
�لر�ثية، وكر�س معظم �إ�ستغاله على هذه �لكتب.. وقد �أ�سدر 
نحو 30 كتابًا، وكانت له طريقته �لبارعة يف حتقيق �لكتب 
عبا�س”،  حممد  “قا�سم  �أعمال،  �أب��رز  من  كنوزها.  وك�سف 
و�سعى  �حل��الج(؛  تكلم  )هكذ�  بعنو�ن  �أعدها  �لتي  �لدر��سة 
فيها �إىل نقد �آر�ء �ال�ست�رش�ق يف �لت�سوف �الإ�سالمي عمومًا، 
“ما�سينيون،” على  �لغربي،  �لباحث  �لنظر يف عمل  و�إعادة 
“�حلالج” ب�سكل خا�س، ودح�س مقوالته �لتي تزعم وجود 

“�لفقر �مليتافيزيقي” يف �الإ�سالم.
“�الأعمال  للحالج،  عبا�س”،  حممد  “قا�سم  حقق  كما 
و�سرية  طويلة،  مقدمة  من  يتاألف  كتا ب  وه��و  �لكاملة”؛ 
�ملعرفة،  وب�ستان  “�لطو��سني،  ن�سو�س:  و�سم  ل�”�حلالج”، 
“�الأحاديث”،  �أو  و�لرو�يات”  �لوالية،  ون�سو�س  و�الأق��و�ل، 
هذ�  مقدمة  يف  عبا�س”؛  حممد  “قا�سم  يقول  و”�لديو�ن”.. 
�لقيام  تعني  �حلالج  حياة  لتوثيق  حماولة  �أية  “�إن  �لعمل: 
�جلذر  وتلم�س  �ل�سوفية،  �ل��والي��ة  لتاريخ  فكري  بتوثيق 
�إمنا  �أن �ملر�جعة �لتاريخية حلياة �حلالج  �الأول لها، ب�سبب 
�إ�ستح�سار ما هو عقائدي وتاريخي و�سيا�سي متعلق  تعني 

مبحاكمة �لوالية �ل�سوفية”.
)عني  ر�سائل  يف  در��سة  �أي�سًا،  عبا�س”؛  حممد  “قا�سم  قدم 
�ل�سويف  للم�رشوع  تاريخية  مر�جعة  وفيها  �الأع��ي��ان(، 
و�لتق�سي  �لبحث  منطق  م�ستخدمًا  برمته،  �الإ���س��الم��ي 
ود�ر�سًا  �ملختلفة،  عربي”  “�بن  ر�سائل  بني  و�ملقارنات 
وكتب  ظهر  �لذي  و�لثقايف؛  و�الجتماعي  �ل�سيا�سي  �لظرف 

فيه، كما حقق ور�جع جمموعة من كتاباته.
“قا�سم  �أعمال  عن  �لعبيدي”،  فرج  “حميد  �لباحث،  يقول 
قا�سم  ي�سع  �حل��الج،  الأفكار  در��سته  “يف  عبا�س”:  حممد 
عبا�س عنو�نًا لكتا ب �أ�سماه )هكذ� تكلم �حلالج(، ومنذ �لبدء 
يورد عدد�ً من �ل�رشوط �لتي �سيلتزم بها عند بحثه يف �أفكار 

هذ� �ملت�سوف فيقرر يف �لتمهيد:
�لن�س  �إىل  مبا�رشة  توجه  �لذي  �ال�ست�رش�ق،  جهود  “نقد 
فلك  يف  د�ر  ومن  )ما�سينيون(،  جهود،  وحتديد�ً  �ل�سويف، 
�أطروحته، حيث �أنها �أثرت، و�إىل حد بعيد، يف تفا�سيل تلقي 

�الإ�سالم وروحانيته يف �لفكر �لغربي.
عن  �مل�ست�رشقني،  من  كبرية  طائفة  �آر�ء  تكر�ر  عن  �الإبتعاد 
عن  �ستغني  �ال�ست�رش�ق  مل��ح��اوالت  �ملبا�رش  �لنقد  طريق 
�ملحاوالت  تلك  مفا�سل  كررت  عديدة  مو�قف  �إىل  �لرجوع 

�الأوىل.
وباختالف  �حل��الج،  ت�سوف  على  دخيلة  ت�سور�ت  هنالك 
�لوجهة  من  منطقية  تعار�سات  وجود  �إىل  �أدت  �مل�سادر، 
�أن  ومنها  �حل��الج،  ت�سوف  عنها  ينحدر  �لتي  �لعقائدية، 
�ملعريف �لديني ال يخ�سع ملفهوم �لتطور للو�سول �إىل عزله، 

وهذ� يف حقيقته �إلغاء لتطور �ملعريف �الإن�ساين برمته.
�لتاأكيد على ك�سف �لعالقة بني �إ�رش�ر �الأطروحة �ال�ست�رش�قية 
�الأ�سل  جعل  وبني  �حل��الج؛  لت�سوف  �لدخيل  �الأ�سل  على 

�الإ�سالمي ن�سبي �لنزعة باعتباره �ملوقف �لر�سمي.
وبالتايل  �الإ�سالمي  �لت�سوف  �أ�سالة  ع��دم  مقولة  �إنكار 
�الأ�سل  وفاعلية  �إمكانية  فكرة  بت�سفيق  �لقائل  �لر�أي  خطل 
يف  �لروحانية  �إن  روح��اين.  ت�سادم  باأي  للقيام  �الإ�سالمي 
�الإ�سالم ال حتدد مب�سمون معني، بل ب�سكل هذه �لروحانية، 
هذه  �سكل(،  )م�سمون  ثنائية،  �عتبار  �إىل  �الآخ��ر  دفع  ما 

�لروحانية �سفة �سلبية يف �أ�سا�سها”.
حممد  “قا�سم  طريقة  عن  �لعبيدي”،  فرج  “حميد  ي�سيف، 
عبا�س” يف �لعمل: “وقا�سم ال يبد�أ بالكتابة �إال بعد �أن ينتهي 
من �حلديث و�لتق�سي وجمع �حلقائق و�مل�سادر، ثم يوؤ�س�س 
بعد ذلك ملفرد�ت �لبحث، �لتي توؤهل در��سته لكي تكون على 
�أح�سن ما ير�م، ولي�س هذ� فح�سب فهو يقر�أ ثم يقارن، ثم يرتب 
مفرد�ت �لبحث، بل �أكرث من ذلك ي�سع لبحثه ترتيبًا يبتدعه 
مثاًل؛  �حلالج  تخ�س  ملخطوطات  تنقيبه  عند  فعل  كما  هو، 

فيقول: “فالتف�سري �لذي تركه �حلالج يت�سمن جممل مو�قفه 
�أواًل يف خمطوط،  �لطو��سني، وكنت قد وجدته  �ملتناثرة يف 
)حقائق �لتف�سري(، الأبي عبد�لرحمن �ل�سلمي، ثم وجدته بخط 
ترتيب  ح�سب  برتيبه  فقمت  ما�سينيون،  “�ملرحوم” لوي�س 

�مل�سحف، وقابلت بني �لن�سخ �لتي عرثت عليها”.
در��سته  يف  �ملنهجية  هذه  عن  عبا�س”  “قا�سم  يبتعد  ومل 
مقدمة  يف  فيقرر  �الأع��ي��ان(،  )عني  عربي”،  “�بن  لر�سائل 
�لكتا ب باأنه: “عندما يتحدث عن �بن عربي فهو يتحدث عن 
�مل�رشوع �ل�سويف �الإ�سالمي قاطبة، الأن �ملر�جعة �لتاريخية 
ل�سريته، تتطلب �إ�ستح�سار تطور موقفه �لروحي، �لذي ت�سكل 
�لفكري  �لر�ث  بني  �حل�سا�سة  �لو�سل  حلقة  �أنه  �أ�سا�س  على 
�لتي جاءت  �لثيو�سوفية  �الإجناز�ت  �ل�سابق عليه، وبني كل 
�أنه  �إىل  �أ�سار  �أول وهلة  “قا�سم” – من  – �أق�سد  بعده، وهو 
عربي”،  “�بن  كتا ب  على  �لر�سائل  هذه  حتقيق  يف  �عتمد 
�مل�سادر  �أهمية  �إىل  ي�سري  �أن��ه  �إال  �مللكية(،  )�لفتوحات 
و�لتق�سي  �لبحث  رحلة  ويبد�أ  له،  ترجمت  �لتي  �لتاريخية 
�حلقائق  �إىل  و�سواًل  و�الإ�ستنتاجات  و�ملقارنة  و�ملقاربة 

�لتي ال تقبل �ل�سك �أو متثل ُجل �حلقيقة”.
و�لثقافة  فيدر�س والدته ون�ساأته وتربيته ثم طريقة تعلمه، 
�لدولة  يف  �ل�سيا�سي  �لتطور  ودرج��ة  ع�رشه،  يف  �ل�سائدة 
على  ومن  �ل��وزر�ء  �أو  �خللفاء  �سو�ء من  قوة حكامها  ومدى 
فيه  ترعرع  �لذي  �لعربي  �ملغر ب  �أن  �الإ�سارة  مع  �ساكلتهم، 
كان يقابله �الإنهيار و�الإنحالل �لذي بلغته �لدولة �لعبا�سية. 
�إىل  عائلته  �نتقال  ثم  باهلل”؛  “�مل�ستنجد  �خلليفة  عهد  يف 
“�أ�سبيلية” يف �سنة 568 ه�؛ ودر�س جميع علوم ع�رشه، ثم 
يف  �لو��سح  �لدور  لها  كان  معروفة  الأ�رشة  �مر�أة  من  تزوج 
“�بن  بالفيل�سوف،  �جتماعه  ثم  �ل�سويف،  �لطريق  �إىل  دفعه 
مع  مناظر�ته  وب��د�أ  �لفل�سفي،  ومبنهجه  به  وتاأثره  ر�سد”، 
و�لفال�سفة  باملعتزلة  فاأ�سطدم  و�مللل،  �جلماعات  خمتلف 
وهي:  حقيقة؛  �إىل  “قا�سم”  في�سل  و�مل��الح��دة،  و�لفقهاء 
“�أننا نعتقد �أن �أبعاد �ل�رش�ع �ملنهجي، كانت قد �إمتدت �إىل 
�ملغر ب يف ذلك �لوقت، وال نتفق مع �الآر�ء �لتي تذهب �إىل �أن 
�ملغر ب كان مبناأى عن �رش�ع �حلركات �لتجديدية لبعده عن 

منطقة �ل�رش�ع �ملنهجي �ملتمثلة بامل�رشق”.
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�ملماليك بنى قلعة م�سهورة يف �ال�سكندرية.
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