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األمم تبنى بســواعد أبنائها، والشــباب هم عماد الوطن 
وحصنها املنيع وعدتها ملواجهة تقلبات الزمن وغدر الغادرين، 
وعلينا جميعا أن نغرس في شبابنا الوالء واالنتماء للوطن ألن 
الوالء واالنتماء ال يشتريان وال يباعان، فقدرنا أن نحاط بأعداء 
يتربصــون بنا وحتى ال نبغت كما بغتنا ١٩٩٠/٨/٢ علينا أن 
نحصن جبهتنا الداخلية وعمادها شبابنا الغالي فشبابنا بعضهم 
مغرر بهم بفعل أصحاب األجندات ورواد األيديولوجيات، نعم 
شبابنا فيهم من غرر به وصار صوتا له صدى مبا يسمعه وما 
تردده جوقه العصيان ودعاه التفسخ ومقاتلو امليكروفونات، 
يجب أن نلتفت إلى شــبابنا ونغرس فيهم قيم الوالء، يجب 
ان نلتفت إلى شبابنا ونزودهم مبا يحتاجونه من علم ومال، 
ونسهل لهم طلب املعرفة في إنشاء اجلامعات اجلديدة، وجلب 
املعلمني األكفاء، ونسهل لهم االستقرار النفسي بتوفير وظيفة 
لهم فور تخرجهم بدل من انتظار الطابور الطويل في ســلم 
العاطلني، شبابنا عدتنا ملواجهة امللمات ودرع الكويت وسيفه 
الذي سيذود عنها ويدافع عنها عندما تتعرض للخطر، ال سمح 

اهللا، فماذا اعددنا لهذا الشباب؟
كيف يعيشون وما الذي يشغل بالهم واملعاناة التي تعتصرهم 
وها نحن نرى املشاجرات التي حتصل بني الشباب، وباألمس 
القريب حدثت مشاجرات بني الشباب واستعملت بها السكاكني 
والساطور، البد من تربية األبناء تربية صاحلة من قبل الوالدين 
والنصيحة الدائمة لهم بأن يتحلوا األخالق احلميدة وتعاليم 
اإلسالم، وكذلك املدرسة ودور العبادة ووسائل اإلعالم املسموعة 
واملرئية واملقروءة في النصيحة لهؤالء الشباب، البد أن نوفر 
لهم سبل العيش الكرمي والسكن املناسب، فهم حصن الكويت 
املنيع وان تركناهم ملن ميلك الوسائل بالسيطرة عليهم باملال 
واجلاه ومخاطبة الغرائز فإننا نفرط في سالحنا وذخيرتنا، 

هل املال يبنى األمم ويبعث نهضتها؟! 
ال واهللا فاملال وحده ليس كافيا للبناء والنهضة، إمنا نهضة 
الشعوب تقوم على أكتاف وسواعد شبابها، فهم شريان احلياة 
للكويت ومعينها الذي ال ينضب، والبد أن نوفر العمل لكل 
عاطل قبل أن نحاسبهم، ولندرك خطورة البطالة وأضرارها 
على املجتمع، ولنسع جاهدين إلى إيجاد حل سريع وحازم لها، 
فنحن لألسف نعيش االرجتال والتخبط بأبشع صوره، فلو 
كان هناك تخطيط جيد لعرفنا عدد خريجينا خالل السنوات 
القليلة القادمة، وأعددنا لهم وظائف، فبمجرد تخرجهم يجدون 
الوظائف بانتظارهم، فهذا هــو التخطيط كما يفهمه العالم 
املتحضر، إن الدولة هي املسؤول األول عن توفير العمل لكل 

كويتي كما ينص الدستور.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها واملخلصني 
عليها من كل مكروه، واســأل اهللا أن يصرف عنا هذا الوباء 

اللهم آمني.

عادة، ال أحب الكتابة في شهر رمضان، ولكني لم أستطع 
أن أمســك قلمي عن الكتابة، خاصة عندما خرجت علينا هذه 
املسلسالت التي إذا وصفتها بالهابطة فقد مدحتها، فلو كانت 
هذه املسلســالت في زمن امرؤ القيس باجلاهلية، أو عمر بن 
أبي ربيعة، وأبي نواس في اإلسالم وهؤالء هم أشهر شعراء 
الغزل املاجن، لعفوا عن مشاهدتها، وخصوصا في هذا الشهر 
الكرمي، فإن لرمضان احتراما وقدسية خاصة، فهو شهر القرآن، 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 

الهدى والفرقان) «البقرة: ١٨٥».
ما عرض في أحد املسلسالت التي تصور املجتمع الكويتي 
منفتحا بطريقة بشــعة، ومشوها سمعة هذا املجتمع احملافظ 
السيما األطباء، ال ميثل املجتمع الكويتي، فنحن شعب محافظ 
وملتزم مببادئ وقيم اإلسالم في الغالب األعم، وإن كان لدينا 
بعــض من يخالف هذه القيم، مثل كل املجتمعات، ولكنها فئة 
شــاذة عن املجتمع، وال متثل ظاهرة كبيرة، وكذلك تصوير 
الشــعب املصري الشــقيق بصفات ال تليق به، وليست من 
أخالقه وقيمه، هــؤالء أهل مصر الذين لهم في ذمتنا وصية 
نبوية شريفة، فقد قال النبي ژ ألصحابه عن مصر: «إنكم 
ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، 

فإن لهم ذمة ورحما» (رواه مسلم).
هذا املسلسل الذي يحمل اسم شارع مبصر، ومت تصويره 
في دولة خليجية، وتدور أحداثه عن الكويت، شــاهدت بعض 
حلقاته، واحلقيقة أنه ال ميت للواقع بصلة، وما هو إال تشويه 
متعمد للشعب الكويتي أوال الذي يدفع ضريبة مواقفه العربية 
واإلسالمية املشرفة - مثل رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني 
احملتل - من خالل تصويره لهذا املجتمع باالنحالل، وتصوير 
زمرة باملجتمع املصري بأنها الســمة الغالبة، فهذا جتن على 
إخواننا املصريني، فالكويت بلد الشيخ ابن فارس، والسميط، 
والعجيري، وعبداهللا املطوع.. وغيرهم كثير، ومصر بلد األزهر 
الشريف، والطهطاوي، والعقاد، والرافعي، وزويل.. وغيرهم 

من العلماء األجالء في كل املجاالت.
عظيم ما فعلت وزارة اإلعالم الكويتية مشكورة، حيث رفعت 
قضية في احملكمة ضد هذا املسلســل، إلى جانب االنتقادات 
الواسعة التي وجهت لهذا العمل الهابط، وهذا ليس كافيا، وإمنا 
يجب مقاطعة كل من شــارك في اإلساءة للمجتمعني الكويتي 
واملصري ولفئة األطباء خاصة من ممثلني وشركة إنتاج وغيرهم.

لقد تعرض املسلســل النتقادات واسعة، وكذلك يجب أال 
نعطيهم احلق في متثيل مشهد عن «البدون»، في الوقت الذي 
يواصل فيه شــباب من هذه الفئة اعتصامهم وإضرابهم عن 
الطعام منذ أكثر من أسبوعني وسط صمت مطبق من كل أجهزة 
الدولة، مبا فيها مجلس األمة وجمعيات حقوق اإلنسان، نعم 
املسلســالت الهابطة تهدم األخالق وال نرضى بها، فيجب أن 
تكــون لنا نفس احلمية والوقوف مع من اختار اإلضراب عن 
الطعام أو أي وقفة احتجاجية لنيل حقه في احلياة، فهؤالء ال 
يريدون إال املواطنة وحق احلياة والعمل، ويجب أال نســمح 
لآلخرين بالتندر علينا في أعمال فنية هابطة أو في اإلذاعات 
أو بعــض املنظمات بأن لدينا فئة من الناس تواجه ظلما بينا، 
فاحملافظة على السلوك األخالقي للمجتمع الكويتي يجب أن 
تتماشى مع عدم السماح بتشويه الصورة اإلنسانية للكويت، 
وعندما نقول: إن السلوكيات السلبية التي يؤديها بعض املمثلني 
عن مجتمعنا ال متثل الكويت، فماذا نقول عندما يتحدث أحدهم 

عن أوضاع «البدون» املأساوية؟!
فعلينا غلق هذا امللف املزمن وهذه القضية اإلنسانية حتى 
ال نتعرض لالنتقادات بــني احلني واآلخر، نعم نحن مثل كل 
املجتمعات البشرية لســنا مالئكة، وكلنا نخطئ ونرجع إلى 
طريــق اجلادة والصواب، ولكن حقوق الناس ليســت مجاال 

للتأخير، يقول الشاعر:
إياك من عسف األنام وظلمهم

واحذر من الدعوات في األسحار
٭ نكشة: املبادئ واحدة ال تتجرأ.

ال شك أن تعدد احلكومات 
املستقيلة مؤشر سلبي جدا 
العديد من  ويؤثر سوءا على 
مجاالت الدولة وخطط التنمية 
بالشكل  املوضوعة وتنفيذها 
املرجو، فهو أمر غير صحي 
باملــرة، وال يخدم  الوطن أو 
املواطــن، وعلى أي حال فإن 
األيام القادمة ستتضح الرؤية 
أكثر بالنسبة لتغير احلكومة، 
وذلك من لدن صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد،  األمير 
فيما يتعلق بتكليف شخصية 
املقبلة  لرئاســة احلكومــة 
وتشكيلها بدال من املستقيلة، 
والتي نتمنى أن حتقق الثبات 
واالستمرار في إدارة شؤون 
الدولــة على خير ما يرام، إذ 
التعطيل احلاصل هذه  يكفي 
األيام واملتمثل في تشــكيل 
واســتقاالت احلكومات التي 
امتدت ألكثر من ٤ حكومات 
خالل فترة وجيزة وقياسية، 
األمــر الذي يرخــي بظالله 
العام للدولة  سلبا على األداء 
واحلكومة حتديــدا، واليوم 
نقول إن املطلوب من احلكومة 
اجلديدة في حال تشكيلها أن 
تتجنب كل أسباب التأزمي أو 
أي اشتباه بحدوثه رأفة بحال 

البالد والعباد.
إن املطلوب من أي حكومة 
أن تسعى للتعاون الالمتناهي 
مع نواب مجلس األمة وتقبل 
الــرأي والــرأي اآلخر بكل 
أريحية بعيدا عن أي تشــنج 
والذي طاملا عانت منه الدولة، 
ومن ناحية أخرى فاملطلوب 
أيضا في هذه املرحلة بالذات 
هو االستمرار على نفس نهج 
التوجه في احلكومات السابقة 
فيما يخص مواجهة الفســاد 
وحتويــل الفاســدين الذين 
يعيثون فســادا فــي البالد، 
ويتحكمون فــي مفاصلها، 
وحتويلهم إلى أعلى السلطات 
القضائية بــدون أن تأخذهم 
رحمة، فقضية الفساد يتوجب 
أن تكون خطا أحمر، وذلك من 
واقع ما يتم اكتشــافه بصفة 
شبه يومية من أمور وقضايا 
فساد، وذلك بالنظر خلطورة 
وجود الفساد في أي مجتمع 
بتدميره، وبالتالي  فهو كفيل 
فإن هذا الطلب امللح هو أمر 

ذو أهمية كبيرة.
ويضاف إلــى ذلك أيضا 
العديد من القضايا األخرى مثل 
اإلسكان، تلك القضية األزلية 
التي مازالت تراوح مكانها من 
حيث انتظار املواطن لسنوات 
طويلة حتى يحصل على بيت 
العمر وال يصل لهذا الوقت إال 

بعد فوات األوان.
 وهنــاك قضيــة عملية 
التنمية التي وإن كانت شــبه 
متوقفة فيما عدا مشاريع املرور 
واألشغال املتواضعة، وذلك من 
واقع أن الرؤية املستقبلية التي 
الدولة تتطلب إجناز  حددتها 
مشاريع التنمية التي تتطلبها 
تلك املرحلة التي اقتربت بشكل 
كبير، ولعلنا هنا جنمع ومعنا 
جميع املواطنني في هذا البلد 
علــى أن من ســيقع عليهم 
االختيار ضمن وزراء احلكومة 
املقبلــة، يتطلــب أن يكونوا 
على قدر كبيــر من القدرات 
الدولة  التي تتطلبها  والكفاءة 
ومؤسساتها، وابتداع احللول 
املنطقية والواقعية التي ال تكلف 
الدولة وترهقها خصوصا في 

ظل األزمة املالية العاملية.
ومن ناحية أخرى، نقول 
إنه وفيما يلي تشكيل احلكومة 
فإن هناك أمرا مهما هنا يبرز، 
وهو ضرورة تعاون السلطة 
التشــريعية مــع احلكومة 
ووزرائهــا للســعي ملا فيه 
مصلحة الوطن واملواطن، واهللا 

ولي التوفيق.

كانت رؤية الرياض ومجلس التعاون 
جتتمع على هذه املبادئ اإلنسانية 
واالقتصاديــة والتنموية لالزدهار 
مبنظومة دول اخلليــج واجلزيرة 
العربية مجتمعة كوحدة واحدة في 
كيان احتاد دول اخلليج واجلزيرة 
العربية مبني على أسس ومقومات 
نهضة اقتصادية واجتماعية متكاملة 

بأبعادها القومية والسياسية!
ندعو اهللا أن مين علينا ببركات هذا 
الشهر الفضيل لتتحقق الرؤى ألبناء 
اخلليج وجزيرة العرب وحدتنا الشاملة 
من حضرموت واملكال وعدن مرورا 
بصنعــاء واحلديدة وحلج وصعدة 
واجلوف إلى الرياض مرورا بعواصم 
دول اخلليج من مســقط وأبوظبي 

والدوحة واملنامة إلى الكويت!
إنها آمــال كل أبناء هذه املنطقة 
بكياناتها السبعة ألنهم شعب ووطن 
واحد تربطهم وحدة الصف واملصير 
والــدم والعــروق! واهللا من وراء 
القصد،،، لذلك نقول دعواتكم لهذه 
األمة في هذا الوقت والشهر الفضيل.

من أجل طرح القضية بشمولية ومن 
جميع زواياها، ذلك الشيء يحسب 
للمسلسل وللكاتب بأن ارتقى بعمله، 
بل جند أن بعض الكتاب سواء من 
نون النسوة أو من واو اجلماعة قاموا 
بطرح قضيتهم وما حتمل من آثار 
سلبية ليس فقط على املرأة، بل وعلى 

الرجل واملجتمع أيضا.
لم تقتصر املسلسالت في هذا 
الشهر الكرمي على القضايا االجتماعية 
واإلنســانية التي تخص املرأة، بل 
جند أن بعض املسلسالت التاريخية 
االجتماعية قامت بإبراز دور وأهمية 
املرأة في تلك احلقبة سواء كانت من 
عبق املاضي أو من واقعنا املعاش، 
صحــوة فنية كســرت الكثير من 

النظرية النسوية.
هذا العام يعد أدبيا وفنيا إنصافا 
للمرأة العربية بــأن أغلبية الكتاب 
أصبحوا ال يســلطون الضوء فقط 
على املرأة، بل إنها أصبحت لها كتابها 
الذين يطرحون ويحللون قضاياها 

وإبراز دورها أيضا في املجتمع.
٭ مسك اخلتام: املرأة نصف املجتمع.

أيضا قوة الشم والتعرف على الوجه 
على تذكر أصحابها مبجرد رؤيتهم.

وأحيانا نرى بعض البشر يتعلقون 
بكالبهم أكثر من األشخاص املوجودين 
في حياتهم وبينت بعض الدراسات 
أن الرغبة في اقتناء كلب تزداد عندما 
يكون اإلنسان غير سعيد مع أسرته 
وعندما تتوتر عالقة إنسانية في حياته 

يزداد ارتباطه بكلبه.
وفي دراســة حديثة في أميركا 
وجد أن ٤٠٪ من النساء املتزوجات 
يقلن أنهن يتلقني حبا واهتماما من 
كالبهن أكثر من أزواجهن وأبنائهن، 
وهناك ٨٣٪ من مربي الكالب يقولون 
إن كالبهم تستطيع أن تقرأ مشاعرهم 
وتعبيرات وجوههم ويقولون لكالبهم 
أمي وأبي. ومما عرف عن الكلب أنه 
الصديق الوفي الذي يحمي صاحبه 
من كل سوء وشر، فهل سيفكر كل 

منا في اقتناء كلب كصديق؟

الذي ميتلك كل مقومات االستقرار 
للمنظومة اخلليجية  كقاعدة خلفية 
بقدراتهــا وثرواتها املعدنية واملالية 

الكبرى.
من هنا نقــول إن اليمن يعتبر 
بثروته البشرية ومبوقعه االستراتيجي 
املطل على بحر العرب واحمليط الهندي 
والبحر األحمر وبتنوع مســاحته 
الطبيعيــة وارضه ومناخه املتنوع. 
نعم هذا الوطن العربي هو مكسبنا 
القومي وقاعدتنا في املستقبل إذا ما 

التي تخص املرأة كحضانتها ألطفالها 
أو قضية الطالق أو تعدد الزوجات، 
ولكن.. لم يقتصر األمر فقط على 
تســليط الضوء مــن الكاتب على 
قضايا املرأة، بــل إننا جند العديد 
منهم خاضوا في الكتابة التفصيلية 
والتشــريحية لتلــك القضايا عبر 
االستعانة بالرأي القانوني لألحوال 
الشخصية واالستعانة أيضا بالرأي 
الفقهي، وهو متيز وإبداع من الكاتب 
بأن يقوم بطرح قضيته ليس فقط 
من أجل تســليط الضوء العابر، بل 

فإنه ال ينسى هذا املعروف ويظل في 
أن  الدراسات  ذاكرته وأثبتت بعض 
الكالب تتمتع بنمط من الذاكرة يشبه 
اإلنسان، إذ إن لديها قدرة االستدعاء 
بوعي لذكريات أي شخصية تقابلها 
أو أحداث بعينها وهو مرتبط بالوعي 
الذاتي. والكالب ال تنسى أصحابها 
حتى بعد مرور عدة سنوات وتساعدها 

الذين  العرب  أبناء اخلليج وجزيرة 
يجمعهم تاريخ مشترك متكامل ويبقى 
بالتأكيد استقرار اليمن العظيم هو 

استقرارنا أجمعني!
املنظومــة اخلليجية  إن تكامل 
بالشك سيكتمل بوحدة أبناء اخلليج 
واجلزيرة في كيــان قومي موحد 
بالرؤى واملصير املشترك سياسيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا وتنمويا، 
واليمن وحده هو القاعدة والركيزة 
الكبرى لهذا الكيان العربي والقومي 

نساء أو ذكورا يهتمون باملرأة والكتابة 
بتعمق وحتليل دقيق للشــخصية 
النسائية واالهتمام بقضاياهن أيضا، 
ليس هذا فقط بــل من املالحظ أن 
العديد من املسلسالت ركزت على 
دور املرأة في املجتمع سواء أكانت 
أحداث املسلسل تدور في املاضي أو 

في واقعنا احلالي.
فإذا أخذنا على ســبيل املثال ال 
للحصر القضايــا االجتماعية جند 
أن بعض املسلسالت سلطت الضوء 
على العديد من القضايا االجتماعية 

حسب شعوره ألنه يتعلق بصاحبه 
وقد أخذت العاملة كرســتني أوفانز 
عينة دم من بعض الكالب ووجدت 
أن هرمون األوكسيتوسني يتم إفرازه 
في الكالب بنفس املعدل الذي يحدث 
لألم التي ترضع طفلها وهذا مما يزيد 

احملبة بني الكلب واإلنسان.
وكذلك عندما تسدي معروفا للكلب 

الريــاض األخير والذي  مؤمتر 
اجتمعت فيه جميع مكونات القوى 
الشعبية اليمنية إال من رفض املصاحلة 
واحتواء تراكمات سياســية قدمية 
ونزاعات بني أبناء الشــعب اليمني 
العظيم ألكثر من ٧٠ عاما مضت فرقت 
خاللها حروب ونزاعات هذا الشعب 

العربي العريق واألبي!
التفــاؤل الذي خــرج منه لقاء 
البيان السياسي  الرياض من خالل 
للمجلس الرئاسي احلاكم واملوحد الذي 
سيقود ترتيب البيت اليمني الكبير 
وفق الرؤى اليمنية القومية لتوحد 
الكلمة والرأي والنهج الوطني ألبناء 
هذا الشعب العريق والذي ميتلك أسس 
حضارة عربية جذورها راسخة بعمق 
التاريخ ألنه األصل واالنتماء العروبي 
اخلالص في عروقنا وعروق كل العرب 

من عهد الساميني واحلاميني!
بالشــك إن توافــق اإلخوة في 
بالد اليمن السعيد يسعدنا ألنه هو 
البعد القومي احلقيقي لنا وللمنطقة 
ووحدتها العربية الكبرى وملستقبل 

«األدب النسوي: جوهره النظرية 
النسوية أو بشكل أوسع سياسات 
النسوية، حيث يعتمد على تصورات 
ومبادئ هذه احلركة في النقد األدبي، 
وتهدف هذه املدرســة الفكرية إلى 
الطرق املستخدمة  حتليل ووصف 
فــي األدب والتي تصــور الهيمنة 
الذكوريــة في ســردها عن طريق 
البحث في الدوافع املادية واالجتماعية 
والسياسية والنفسية املضمنة في 
النصوص، وميكــن القول بأن هذا 
التوجه الفكــري والنقد للنصوص 
قد أثر في طريقة حتليل ودراســة 
النصوص األدبية كما أنه غير العرف 

العام فيما يتم تدريسه».
النقد  ذلك هو مختصر تعريف 
واألدب النسوي، ولكن ما شاهدناه 
هذا العام وأخص خالل شهر رمضان 
الفضيل من مسلسالت سواء أكانت 
خليجية أو عربية كانت عكس تلك 

النظرية.
نعــم.. فكثير ممــا يعرض من 
مسلسالت في هذا الشهر الكرمي يثبت 
أخيرا أن الكتاب أصبحوا سواء أكانوا 

هناك العديد من القصص عن وفاء 
الكلب لإلنسان، ففي عام ٢٠١٦ في 
مدينة بالتيمور بأميركا، كانت الطفلة 
فيفيانا وعمرها ٨ أشــهر تلعب في 
غرفتها مع كلبهــا بوني في الدور 
الثاني وفجأة حصل حريق في املنزل 
بأكمله، ومن شدة النار والدخان لم 
يستطع أحد من أهلها إنقاذها إلى أن 
حضر رجال اإلطفاء وأخمدوا احلريق 
ثم توجهوا لغرفــة الطفلة إلنقاذها 
ولكنهم تفاجأوا مبنظر رهيب فقد 
وجدوا الطفلة على قيد احلياة ولديها 
بعض احلروق البسيطة، ولكن كلبها 
نائما على جســدها الصغير بحيث 
يغطيه بجسمه حلمايتها من ألسنة 
النار إلى أن فارق احلياة وهو على 

هذا الوضع.
 ولوحظ أن الكلب الذي يستأنسه 
اإلنسان يقوم بالنباح ألسباب مختلفة، 
وكأنه كائــن متكلم ويختلف نباحه 

٭ اكتساء العظام حلما، (جهاز عضلي).
٭ اكتمال خلق اجلنني في بطن أمة، وإنشاؤه خلقا آخر مكتمل 

األعضاء، (اكتمال األجهزة = إنسان).
فطور خلق اإلنسان يبدأ من أول لبنه لبناء األحياء أال وهي 
اخللية، ومجموعة خاليا تكون نسيجا، ومجموعة أنسجة تكون 
عضوا، ومجموعة أعضاء تكون جهازا، ومجموعة أجهزة تكون 

كائن حي يرزق.
وحكمة اهللا تتجلى في النمو التطوري جلسم اإلنسان في 
تعزيز آلية التكرار التي هي سنة حياتية تكمن وراءها الصناعة 
اإلنسانية مبختلف نواحيها االحتياجية والعطائية، فاألمراض 
ماهي إال أعراض مؤملة تزول عند قيام اجلســم بتدوير نفسه 

خلق اهللا عز وجل اإلنسان من طني، ونفخ فيه من روحه، 
وكانــت هذه بداية خلق آدم گ، أمــا ذريته فأخذت تتكاثر 
بأطوار مختلفة، حيث يقول احلق تبارك وتعالى: (ولقد خلقنا 
اإلنسان من ســاللة من طني* ثم جعلناه نطفة في قرار مكني 
* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة 
عظاما فكسونا العظام حلما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا 
أحسن اخلالقني) «سورة املؤمنون، آية: ١٢-١٣»، فمن خالل اآلية 
الكرمية السابقة يتبني لنا مراحل خلق اإلنسان السبع أال وهي:
٭ ساللة من طني: أي ما سل من كل تربة، واملراد هنا آدم گ 

(منقول، املعاني).
٭ نطفة: خلية ذكرية موجودة في املني، (خلية).

٭ علقة: قطعة من دم غليظ جامد، وهي طور من أطوار تكوين 
اجلنني، (نسيج).

٭ مضغة: وهي قطعة صغيرة من اللحم (القلب)، (عضو).
في قول رســول اهللا ژ: «أال وإن في اجلســد مضغة إذا 
صلحت صلح اجلســد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، إال 
وهي القلب» (صحيح األلباني)، فالقلب أول عضو يتكون في 

اجلنني – فسبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم.
٭ نشأة العظام، (جهاز عظمي).

وإعادة برمجته للنهوض إلكمال املســير، في قوله تعالى: «إنا 
خلقناهم من طني الزب» (سورة الصافات، آية: ١١)، وتعني الزب 
أي الصق، فاإلنســان غالب تكوينه من ماء والطني إذا اختلط 
باملاء فإنه يكن الصقا، وهذه اخلاصية تكفل جلســم اإلنسان 
خاصية إعادة البرمجة إن كان كســرا أو تلفا أو ما شابه ذلك، 
حيث يقوم اجلسم بصياغة نفسه من جديد، وعليه يعتمد ذلك 
على املهندس الرئيسي لهذه العملية أال وهو (اإلنسان) بذاته، 

وذلك عن طريق:
ـ التغذية الروحانية بالعبادات.

ـ التغذية السليمة.
ـ ممارسة الصمت، والصمت غذاء.

ـ التأمل بخلق اهللا.
ـ االبتعاد من املثيرات النفسية.

ـ التنمية الذاتية للقدرات العقلية.
ـ الراحة النفسية.

ـ ممارسة الرياضة لتزكية األعضاء.
وشهر رمضان شهر رحمة للبشر ألجل إعادة برمجة اجلسم 
وصياغة نفسه من جديد، فمراحل خلق اإلنسان تكمن وراءها 

العبر والفكر الذي يكفل للفرد النهوض من عثرات احلياة.
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