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يجب وضع «المنظمات الدولية» في موقعها الحقيقي!
العديد من المنظمات الدولية كمنظمة العفو
الدولية أو «هيومن رايتس ووتش» وغيرها ،ال
ً
داخليا أو ما
تنظر إال لما يــدور في السعودية
ً
ً
دوليا وتكون السعودية طرفا فيه.
يحدث
ً
فـمـثــا ال ـب ـيــان ال ـخ ــاص ال ــذي أطـلـقـتــه منظمة
ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة -ب ـع ـيــد ب ـي ــان ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
السعودية الخاص بإنهاء التحقيقات مع خلية
دول معادية
استهدفت السعودية وتعاونت مع ٍ

فــي خيانة لـلــوطــن -ق ــال :إن الـنـســاء المعتقالت
تعرضن للتعذيب واالع ـتــداء الجنسي ُ
ومنعن
من االتصال بذويهن وبالمحامين ،فكيف علمت
المنظمة ب ـهــذا الـتـعــذيــب واالعـ ـت ــداء الجنسي؟
طالما أنهن لم يتمكن من االتصال بذويهن ،فهل
تعتمد المنظمة على التنجيم واستخدام الجن
والعفاريت كمراسلين لها؟
ه ــذ ال ـم ـثــال وغ ـي ــره الـكـثـيــر ه ــو دل ـي ــل واض ــح

وصـ ـ ــريـ ـ ــح ع ـ ـلـ ــى أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات ت ـع ـمــل
ب ــأجـ ـن ــدات س ـيــاس ـيــة ف ـق ــط وال ت ـه ـتــم بـحـقــوق
اإلنسان وحقوق المرأة ،وإنما توجه انتقاداتها
وبياناتها ضد دول معينة فقط ،وتخدم بهذه
البيانات سياسات الدول التي تقوم برعاية هذه
ً
المنظمات ً
ولوجستيا ،ولكن السؤال األهم
ماليا
ً
حجما أكبر
هنا :لـمــاذا نعطي هــذه المنظمات
من حجمها؟

ُ
ُي ِّ
َ
نفسه بعودة
ملة
مني
المتطرف من كل ٍ
الصراع بين أتباع األديان ،يتمنى – من أعماق
َ
عودة الحروب الدينية والطائفية.
قلبه -
للتواصل مع الكاتب

حريث
الريشة

a.alomari@saudiopinion.org

ُ
وأمل
«مجزرة نيوزيلندا»
لصراع أتباع األديان
العودة
ِ
ِ

ً
ُ
 يبحث عــن الـصــراع والـتـصــادم بــدل مــن الـحــوار ،ويــزعـ ُـم أن قوته
وسـ ـ َّـر إث ـب ــات وج ـ ــوده ب ــذل ــك ،وم ـن ــه يـكـتـســب شــرعـيـتــه الـسـلـطــويــة
ُ
ُ
ينشد المعتدل من كل
السياسية وقيادته الروحية الدينية ،بينما
َ
ُ
ملةٍ أو مــذهـ ٍـب التعايش الديني والـ ِّـسـلـ َـم األهـلــي ،يبحث عــن حــوار
ً
الـحـضــارات ب ــدل مــن تـصــادمـهــا ،وأن اإلره ــاب ال ديــن لــه وال وطــن،
ُ
و«مـجــزرة نيوزلندا» العنصرية ضد المسلمين وما صاحبها من
ردود أفعالُ ،
شاهد على ذلك.
أكبر
ٍ
ُ
ُ
وسـيـظـهـ ُـر ال ـم ـت ـطــرف الـ ــذي ي ــرف ــض ال ـت ـصــالـ َـح م ــع اآلخـ ــر بشكله
المشين في هذه الحادثة من جانبين ،األول «فاعل الجريمة» :ماذا
يريد ذلك المتطرف اليميني األسترالي من ذلك العمل اإلجرامي في
متصالح مع كل أتباع الديانات؟
بلد
ٍ
ٍ
ً
ً
عقائدية هدفه منها إيقادُ
الواضح أن دوافع الرجل كانت دينية
فتيل الصدام الحضاري بين أتباع األديان؛ بدليل العبارات المكتوبة
َ
انتصر فيها
ـداث تاريخيةٍ قــد
على ســاح ذلــك المتطرف حــول أح ـ ٍ
الصليبيون على المسلمين ،فهدفه هــو الـعــودة لعصور الحروب
الصليبية وسلطة الكنيسة ،ومحاكم التفتيش.
ٌ
الجانب الثاني «قراءة في ردود األفعال» :في المقابل هناك استغالل
كبير لـلـحــدث مــن قـبــل المتطرفين المنتمين أو المتعاطفين مع
الجماعات اإلرهابية؛ وذلك ألجل إذكاء روح الصدام بين المسلمين
َّ
وغيرهم؛ فبعضهم بدأ يتهم كل النصارى  /المسيحيين ،وبعضهم
َّ
َّاتهم الديانة المسيحية َ
نفسها باإلرهاب ،وبعضهم استغل الحدث

كتبه نيابة عن فريق العمل محمد السلمي

رأي:

مازن الرمال
عادل العُمري

ٌ
للوقيعة ببعض الــدول العربية وعالقاتها الدولية ،وكل ذلك خطأ
ُ
فاإلرهاب ال دين له وال وطن ،فكما لدى المسلمين «دواعش»
محض،
و«خـمـيـنـيــة» وتـنـظـيــم ق ــاعــدة وج ـمــاعــة إخ ـ ــوان ،ب ــل اع ـت ــدى بعض
المتطرفين على إخوانهم المسلمين في مساجدهم ،كما حصل في
ٌ ً
ـود أيضا
الكويت و«القطيف» و«األحـســاء» وباكستان ،فذلك مــوجـ
لــدى المتطرفين في العالم الغربي ،لديهم اليمين المتطرف الذي
يتحامل على كل مسلم وعلى كل ما له عالقة باإلسالم ،لديهم فكرة
َّ
سائدة خاطئة َّ
جهل
وصدقها ربما عن
رو َجـهــا بعض متطرفيهم
ٍ
ُ
بعض مثقفيهم وهي فكرة «إسالموفوبيا».
أت ـم ـنــى أن ي ـتــوجــه زعـ ـم ـ ُ
ـاء ال ـع ــال ــم إلـ ــى ن ـيــوزي ـل ـنــدا ويـصـطـفــوا
ً
شـجـ ًـبــا واس ـت ـن ـكـ ًـارا ل ـل ـحــادث األل ـي ــم ،ورف ــض ــا ل ــ«اإلســامــوفــوب ـيــا»
فانتشارها في العالم الغربي ستضر بفكرة التعايش بين أتباع
األديان والمذاهب ،وستنسف الجهود المبذولة من النخب الفكرية
والثقافية والسياسية.
وإذا كان العالم يبحث عن التصالح الديني فعليه أن يفرض على
كل الــدول – عبر منظمة األمم المتحدة – المساواة بين البشر بكل
أديــانـهــم ومــذاهـبـهــم وألــوانـهــم وأعــراق ـهــم ،مــع العمل على مكافحة
التطرف اليميني في كل أدبـيــات أتباع األدي ــان والمذاهب التابعة
لها ،مع سرعة حل المشكالت السياسية التي تواجهها اإلنسانية
ُ َّ
مــن مثل مشكلة الـصــراع فــي الـشــرق األوس ــط ،,فمنها يـبــدأ الــشـ َـرر،
ُ
ويكثر الالجئون.
ومنها تظهر األحقاد

يكتبون في العدد القادم

محمد آل سعد

ليالي الفرج

سعيد األحمد

محمد السلمي

نداء الجليدي

وفاء الطيب
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(العدد الحادي والثمانون ) السنة األولى
في المقالة الماضية هنا
تحدثت عمن يختبئون خلف
«يوزرات» وهمية في «تويتر»
ويمارسون تخوين المواطنين،
وما أن ُنشرت المقالة إال ومارسوا
ما تكلمت عنه وخوّ نوني ألنني
تحدثت عن تنظيمهم المجهول.
للتواصل مع الكاتب
f.alodim@saudiopinion.org

حديث الصورة
مــن ك ــان يـظــن أن الــوقــت الـفــاصــل بـيــن اس ـت ـخــراج «ف ـلــم» مــن قـلــب «ال ـكــام ـيــرا» وحتى
الحصول على الـصــور خــال السنوات الماضية ،حفر تشكالت فــي وعينا ،وحتى في
فهمنا لألشياء التي تأتي دون انتظار ،بل وفي مدى تقبلنا وتكيفنا للقفزات الخارقة من
حولنا ،فالوقت الذي كنا نحسبه بقلق من فقد ولو صورة واحدة أثناء رحلة تحميض
«نيجاتيف» ،أسس لقيم عظيمة ليس أولها الصبر وال آخرها الرضا فقط.

رحاب أبو زيد – كاتبة رأي

التخوين
بدوافع وطنية

رأي:

فأصبحت من وجهة نظرهم ضد الوطن،
ً
ً
صالحا
ولــو لــم أكـتــب عنهم لكنت مــواطــنــا
من وجهة نظرهم ،أي أنهم يعتقدون أنهم
ه ــم ال ـم ـخــولــون ب ـفــرز ال ـن ــاس وتـصـنـيـفـهــم،
ويمارسون ألجل ذلك أبشع أنــواع اإلرهــاب
الـفـكــري والـمـعـنــوي ضــد مــن ي ـعــارض فكرة
تصنيف المواطنين إلى صالحين وخونة،
ُ
فالطريقة التي يمارسونها تجاه من يحذر
مـ ــن م ـغ ـ ّـب ــة ال ـت ـص ـن ـيــف ومـ ـح ــاول ــة تـقـسـيــم
الـ ــوطـ ــن إل ـ ــى «ف ـس ـط ــاط ـي ــن» هـ ــي أن يـتـفــق
التنظيم على شــن حملة منظمة مــن خالل
«تويتر» على الشخص ُ
المتفق عليه ،فيقوم
ً
ك ـبــارهــم -بــأس ـمــاء حــركـيــة أي ــض ــا -بالنبش
فــي «تويتر» فــي محاولة مستميتة إلقناع
المتلقي بأن هذا الشخص ضد وطنه ،ومن
َ
ثــم يـقــومــون بمئات الـحـســاب األخ ــرى التي
يديرونها بمساندة كبارهم من خالل الشتم
والتخوين فــي محاولة خ ــداع ال ــرأي الـعــام،
بأن هذه المعرفات هي لمواطنين عاديين،
أم ــا الحيلة األخ ـطــر فـهــي مـمــارســة اإليـحــاء
ل ـل ـنــاس بــأن ـهــم م ــدع ــوم ــون م ــن شـخـصـيــات
مهمة في الدولة.
مـشـكـلــة ال ـت ـطــرف بــأنــه -ال م ـحــالــة -ي ــؤدي
ل ــإره ــاب سـ ــواء ك ــان ال ـت ـطــرف ت ـحــت غـطــاء
الدين أو الوطنية ،وسبق أن مررنا بتجربة
مؤلمة في التنصيف الديني كانت نتائجها
أن قتل أحــدهــم أقــرب الـنــاس إليه ألنــه كافر
من وجهة نظره ،والفكرة ذاتها ستتكرر – ال
سمح الله – عندما تقوم بشحن شاب مندفع
بفكرة أن فالن من الناس يعمل ضد وطنه،

وعميل لجهات معادية تتربص بك وببلدك،
وأن القضية تتعلق بالوجود.
الساخر في األمر ،أن من يشحن الناس بهذه
األفـكــار يختبئ خلف اســم مستعار ،وربما
ً
االختباء عامل جذب أحيانا ،فطبيعة الناس
يميلون لألشياء الغامضة ،كما أن «البرقع»
فاتن وجاذب ،وهذا سبب من أسباب كثيرة
ل ـي ــس ه ـن ــا مـ ـج ــال سـ ــردهـ ــا ل ـل ـج ــوء هـ ــؤالء
لالختباء خلف «براقع اليوزرات الوهمية»
وح ـت ــى األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ســأك ـت ـفــي بـســرد
ً
بعض األسئلة :إن كــان هــؤالء فعل تهمهم
مصلحة الوطن لماذا يختبئون خلف أسماء
وهمية؟ هل الدفاع عن الوطن شيء مخجل؟
لـمــاذا الـلـجــوء إلغ ــراق «المنشن» بمعرفات
وهـمـيــة متخصصة لـمـســانــدتـهــم؟ هــل ذلــك
سعي إلثبات حكاية «الــذبــاب اإللكتروني»
فيقومون بذلك كي يثبوا أن وصف الجهات
الـ ـمـ ـع ــادي ــة هـ ــو وص ـ ــف ص ـح ـي ــح؟ ل ـ ـمـ ــاذا ال
ِّ
ُي َسخرون حساباتهم للدفاع عنه من أعداء
ً
الـخــارج بــدل مــن الفتنة التي تنبعث منها
رائحة العنصرية والتخوين؟
أثق أنهم كالعادة سيتركون هذه األسئلة،
وسيغمسون رؤوسهم في حاويات الماضي
ً
بحثا عن دليل يخدم وهمهم ،وسيمارسون
اإلره ـ ــاب الـ ــذي لــن ُيـخـيــف أح ـ ـ ًـدا ،سيظلون
ً
وأخيرا..
يرعبون كل من يقول :ال للتصنيف.
الـ ــوطـ ــن ي ـح ـت ــاج لـ ـم ــواجـ ـه ــات وم ـك ــاش ـف ــات
ش ـجــاعــة ،أمـ ــا «الـ ـب ــراق ــع» ف ـهــي فــات ـنــة ،لكن
ال يـمـكــن أن ت ـق ــول :يـكـفــي وط ـنــي أن عـيــون
المبرقعين فيه فاتنة.

فهيد العدمي

جاءت تغريدة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه
الله ورعاه ـ لتتماشى مع النهج السليم الذي تنتهجه
هذه البالد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك
عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ
للتواصل مع الكاتب

s.almusallm@saudiopinion.org

ماذا خلف حادثة نيوزيلندا؟

رأي:

صالح املسلم

ً
في نبذ العنف واإلرهاب ،وبذلت السعودية أموال

دون المساس بــاآلخــريــن ،ولكن اإلره ــاب لــم يمت،

طائلة واستضافت مؤتمرات وشاركت في العديد

فهناك من يؤيد القتل والدمار والفتنة في األرض،

رئـيـســة ال ـ ــوزراء الـنـيــوزيـلـنــديــة تــرتــدي الحجاب
ً
تضامنا مــع المسلمين ودول العالم أجمع تدين

وإل ــى كيفية التعايش مــع اآلخــريــن فــي بقية دول

من الجلسات في األمم المتحدة واستضافت على

وكانت أياديهم ملطخة بالدماء وترهيب األوطان

هذا اإلرهاب ،وال يوجد عاقل في الدنيا يؤيد القتل

وشـعــوب العالم؟ ولـمــاذا هــذا الحقد على اإلســام

أرضها العلماء والمسؤولين ،ليكون الحرب على

والعباد.
ٌ
اإلره ـ ــاب ال دي ــن ل ــه ،فـهــو ف ـكـ ٌـر مـنـحــرف وس ـلـ ٌ
ـوك

والدمار.
السؤال الذي ُيطرح اآلن وبعد هذه السنوات من

األرض أن ت ـع ـي ــش ب ــأم ــن وسـ ـ ـ ــام ،وأن ت ـم ــارس

يحمل في عقلية صاحبه الحقد لمن يخالفه ،وهذا

الحملة العالمية التي تقودها السعودية وغالبية

طقوسها الدينية دون تدخالت من أحد وأن يكفل

هــو الـمـجــرم يـقــول فــي التحقيقات األول ـيــة :إنــه لم

دول الـعــالــم ضــد اإلره ــاب واإلرهــابـيـيــن ،إلــى متى

والمسلمين؟
ُ
ً
ٌ
ً
ٌ
إرهابي
فرديا بل هو مخطط
الحادثة ليست عمل
ُ
جـ ــاء ب ـه ــذا ال ـم ـج ــرم ،وأج ـ ـ ــزم أن خ ـل ـفــه ال ـع ـشــرات
ُ
يتغذون بهذا الفكر ،وهـنــاك مــن ُيــؤيــد االستمرار

لها النظام العالمي حرية العبادة أينما كانوا.

يندم على فعلته المشينة ،وإن هؤالء الـ 45ضحية

تستمر هــذه األعـمــال؟ وهــل مــازالــت بــذرة اإلرهــاب
موجودة لم تمت؟ ومن ُيغذيها وكيف يتم القضاء

األبرياء يموتون وهم مسالمون يؤدون شعائرهم

عقل يحمله هو ومن على شاكلته؟

عليها؟

الدينية في بيت من بيوت الله؟

اإلره ـ ــاب ديــدنـهــا وش ـعــارهــا ،وي ـحــق لـكــل شعوب

وكانت نيوزيلندا إحــدى هــذه الــدول التي كفلت
حرية الفرد في ممارسة طقوسه وتأدية شعائره

قد استمتع بموتهم وإنه سعيد بهذه الدماء ،فأي

ُ
ه ــل ن ـح ــن ب ـحــاجــة إل ــى إع ـ ــادة ال ـخ ـطــاب الــديـنــي

فــي هــذا النهج وهــذا السلوك ،وإال مــا ذنــب هــؤالء
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يساهم عمل المرأة في رفع
المستوى المالي لعائالتها ،لذا
تبحث أغلب النساء عن عمل
يساعد في الحصول على أجر
عادل مقابل ما يتم إنجازه.

اعتدنا من األطبا ِء أن يقدموا لنا
النصيحة الطبية التي ُ
تص ُب في
واتباع
مصلحة صحتنا واالرتقاء بها
ِ
صحية سليمة.
عادات
ٍ
ٍ
للتواصل مع الكاتب

s.almosa@saudiopinion.org

للتواصل مع الكاتب

s.nasser@saudiopinion.org

الحضانات المنزلية
وأزمة المرأة العاملة
كـ ـم ــا أن غ ــال ـب ـي ــة الـ ـنـ ـس ــاء ي ــوف ــر لـهــن
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـشـ ـع ــور بـ ــاإلن ـ ـجـ ــاز اإليـ ـج ــاب ــي
والمساهمة فــي بناء وتنمية المجتمع،
ويتحقق للمرأة التقدم وتحسين الوضع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ألسـ ــرهـ ــن ع ـن ــدم ــا تـتـحـقــق
الموازنة والشعور باألمان على أطفالها
وسعادة أسرتها ونجاحها في عملها.
ً
كثيرا من العامالت يفتقدن لألمان
لكن
الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ،خ ــاص ــة عـ ـن ــدم ــا ي ــرتـ ـب ــط ذل ــك
العمل بأمومتهن وأطفالهن ،فهي عادة
مــا تكون بين «نــاريــن» إمــا تــرك أطفالها
بيد الخادمة المنزلية أو االستغناء عن
العمل.
ال يمكن ل ــأم الـعــامـلــة الـتــي تـكــافــح من
أج ــل ب ـنــاء وطـنـهــا ال ـع ـطــاء وه ــي ش ــاردة
التفكير ،ممتلئة بــالـهـمــوم ،بسبب عــدم
اك ـت ــراث بـيـئــات الـعـمــل بمتطلباتها في
توفير مراكز رعاية لألطفال بها.
وسط تلك الدوامة التي تعيشها المرأة

رأي:

ٌ
«سيجارة» في اليوم
شقراء ناصر

العاملة تفاجئنا وزارة العمل والتنمية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـت ــدخ ــل الـ ـف ــرح ف ــي ق ـلــوب
كثير من السيدات العامالت بقرار تبني
ت ـص ــاري ــح لـلـحـضــانــة ال ـم ـنــزل ـيــة ،والـ ــذي
سيسهم في فتح المجال لفرص العمل من
المنزل ،كما سيسهم في رفع نسبة عمل
الـمــرأة في ســوق العمل ،وسيحقق الحل
لـكـثـيــر م ــن مـشــاكــل ال ـس ـيــدات ال ـعــامــات،
وسيشعرن باألمان واالطمئنان في رعاية
أطفالهن ضمن سعوديات متخصصات
ومنزل أسري يحظى به أطفالهن.
ن ـح ـتــاج إلـ ــى ال ـن ـظــر ف ــي األن ـظ ـمــة الـتــي
تـ ـخ ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة الـ ـع ــامـ ـل ــة وأن ت ـســاهــم
الـ ـ ــوزارات األخـ ــرى فــي إصـ ــدار ق ــرار يلزم
ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخــاصــة
التي تعمل بها سيدات بوضع حاضنات
في مقر أعمالهن ،وتحديد رســوم رمزية
يـمـكــن أن يستقطع مـبــاشــرة مــن دخلها
الشهري.

يتعامل اإلنسان مع الموجودات
الطبيعية التي في محيط حياته
ويوظفها لصالحه ،فابن الجبل
يطوع البيئة الصخرية والنباتية
لينشئ مباني حجرية تقاوم
عوامل «التجوية» لمئات السنين،
للتواصل مع الكاتب

j.alkarat@saudiopinion.org

هل نستفيد من مفردات
الطراز المعماري التقليدي؟
وكذلك ابــن الصحراء الــذي يحيل الرمال
ومبان وأســوار منيعة ،وينطبق
إلى قالع
ٍ
الحال على ابن الساحل الذي يستفيد من
الصخور البحرية «المنقبة» ليقيم مباني
ً
وأسـ ـ ـ ـ ً
ـوارا وأس ـ ــواق ـ ــا ،ك ـمــا كـ ــان ال ـح ــال في
مدينة جدة.
وف ـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ــاح ــة ت ـم ـي ــزت ال ـع ـم ــارة
ب ـ ـمـ ــزايـ ــا ع ـ ــدي ـ ــدة ك ــالـ ـتـ ـن ــاظ ــر والـ ـتـ ـط ــاب ــق
واإليـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ،م ـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة حـ ــركـ ــة ال ـش ـمــس
واتجاه الرياح والبعد عن مجاري األودية
واالستفادة من السفوح الجبلية في بناء
ال ـم ـص ــاط ــب الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـ ــرك م ـس ــاح ــات
للطرقات والـســاحــات و«الـمـســاريــب» التي
تفضي إلى المنازل والحقول.
ل ــذا يـمـثــل ال ـط ــراز الـمـعـمــاري التقليدي
ً
ً
ً
فــي منطقة الباحة قيمة جمالية وتراثية
ً
ً
ً
ً
وإن ـس ــان ـي ــة وس ـي ــاح ـي ــة ج ــاذب ــة وم ـب ـه ــرة،
تحكي قصة إنـســان الـبــاحــة ال ــذي تعاطى
مع موجودات البيئة من أحجار وأشجار
ً
ً
وط ـي ــن ،لـيـشـكــل وح ـ ــدات سـكـنـيــة شــامـخــة
ت ـ ـقـ ــاوم ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ـن ــاخ ـي ــة ،ب ـق ـيــت تـلــك
ال ـم ـس ــاك ــن تـ ـخ ــدم أه ـل ـه ــا لـ ـفـ ـت ــرات زم ـن ـيــة
ط ــويـ ـل ــة حـ ـت ــى اسـ ـتـ ـب ــدل ــت تـ ـل ــك األحـ ـج ــار

رأي:
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جمعان الكرت

بقوالب إسمنتية لتتشكل أحـيــاء جديدة
بمبان ذات تصميمات هندسية متنوعة
ٍ
وبــألــوان مختلفة ،بعضها ال تنسجم مع
التشكيل البصري لبيئة الباحة الجبلية
ً
فكانت نشازا غير متناغمة.
بعض الغيورين على الـطــراز المعماري
ال ـت ـق ـل ـي ــدي اسـ ـت ــوح ــوا ت ـل ــك ال ـت ـش ـك ـيــات
الـ ـمـ ـعـ ـم ــاري ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،لـ ـي ــوظـ ـف ــوه ــا فــي
مبانيهم الـحــديـثــة ،لتكون الفـتــة وجــاذبــة
ومحققة المتعة البصرية.
لذا تعد منازل الباحة الحجرية القديمة
ً
ك ـن ـ ــزا فــي طــريـقــه لــانــدثــار ،إذ استبدلها
اإلنسان بمنازل حديثة من اإلسمنت ،األمر
الذي أدى إلى إهمال العمارة التقليدية.
س ـ ــؤال أع ـت ـق ــد أنـ ــه ذو ق ـي ـم ــة :ه ــل يـمـكــن
االسـتـفــادة مــن مـفــردات الجمال فــي الطرز
ال ـم ـع ـمــاريــة وال ـن ـق ــوش الـخـشـبـيــة ونقلها
إلــى الـعـمــارة الحديثة بقليل مــن التطوير
والـ ـتـ ـع ــدي ــل؟ أم أنـ ـن ــا ف ـق ــط ن ـق ـح ــم ث ـقــافــة
ّ
المساكن الغربية في منازلنا ،لنشكل نحن
ً
ً
ً
ً
واجتماعيا.
ونفسيا
ثقافيا
تنافرا
وإياها
وبقي أن نعرف بأن اإلبداع يتولد ألسباب
اجتماعية ونفسية وثقافية واقتصادية.

رأي:
ُ
الطبيب بنفسهِ عن أن يقدم
وينأى
ُ
ً
لك ما يضرك حتى وإن لم يكن مقتنعا
من داخله بهذا األمر أو حتى إن كان
ِّ
يفعله ،ولكنه -وعلى أقــل تقدير -لن
ُ
نفسه بموضع مسؤوليةٍ تجاه
يورط
مراجعيه مــن الـمــرضــى ،بتوجيههم
ُ
يضر بصحتهم.
إلى ما
ُ
وألن عـ ـق ــولـ ـن ــا ت ـس ـت ـق ـب ــل األم ـ ـ ــور
ـور ن ـم ـط ـي ــةٍ
ف ـ ــي ال ـ ـغـ ــالـ ــب وف ـ ـ ــق ص ـ ـ ـ ـ ٍ
بنيناها بأنفسنا أو اكتسبناها من
التعامالت الحياتية والخبرات ،فإن
ِ
هذه هي الصورة النمطية لدينا عن
َ
الطبيب ،ونستنكر خالف ذلك ،وذلك
م ــا ح ــدث م ـعــي م ـنــذ ع ــدة أي ـ ــام ،فقد
ُ
كنت أشكو من بعض اآلالم وتوجهت
لـلـطـبـيـبــة ،وخ ـ ــال الـ ــزيـ ــارة أح ـب ـبــتُ
أن أسـتـشـيــرهــا ف ــي ب ـعــض ال ـع ــادات

الـصـحـيــة الـيــومـيــة ،لتحسين األداء
والنمط الصحي للحياة ،ومن ضمن
ُ
استفسرت عن النسبة
أسئلتي تلك،
ال ـس ـل ـي ـمــة ل ـت ـن ــاول «ال ـك ــاف ـي ـي ــن» فــي
تناولت
اليوم ،فقالت لي :ال بأس إن
ِ
َ
ويمكنك
إلى ثالثةِ فناجين في اليوم،
ِ
ـت،
كــذلــك تــدخـيــن سـيـجــارة إن ًأحـبـبـ ِ
ف ـ ُـده ـش ـ ُـت م ــن إجــاب ـت ـهــا ،أول ألنـنــي
ل ــم أس ــأل ـه ــا ع ــن ال ـت ــدخ ـي ــن ،وهـ ــي لم
ً
تسألني إن ُ
ً
وثانيا
كنت ُمدخنة أم ال،
ُ
ـذه اإلضــافــة من
ألنـنــي عجبت مــن ه ـ ِ
طبيبة مثلها ،فـصـمـ ُّـت مــن دهشتي
ل ـب ــره ــةٍ م ــن الـ ــوقـ ــت ،ح ـي ــث إن ـن ــي لــم
أسمع من قبل بطبيب ُي ُ
تيح لمريضه
ٍ
ْ
الذي ُيدخن في األساس التدخين أو
يشجعه عليه ،فما بالك بمريض ال
ً
نصحا
ُيــدخــن! وحـتــى أنــه لــم يطلب
ً
وال استشارة في هذا األمر.

سمر آل موسى
خــرجـ ُـت مــن عـنــدهــا وأط ــرق ـ ُـت أفكر
ً
ً
مليا ،مــاذا لو كانت السائلة –مثل-
ُ
ً
كثيرا للصحة الـعــامــة ،أو
ال تكترث
َ
ـاء
مــن الــذيــن يتبعون نـصــائــح األطـبـ ِ
ب ـحــذاف ـيــرهــا وي ـت ـخــذون ـهــا مـقــدســة،
ف ـمــاذا لــو تــأثــرت بـكـلـمــات الطبيبة!
ُ
وه ـ ـ ــل يـ ـ ـج ـ ــوز أن ُي ـ ــرش ـ ــد ال ـط ـب ـي ـ ُـب
َ
الـ ـم ــري ــض ألم ـ ـ ـ ٍـر ك ـ ـهـ ــذا؟ وال أق ـص ـ ُـد
إباحيته من عدمها ،فأنا أتحدث هنا
عن الجانب الصحي فقط.
ٌ
إن هـ ــذه ح ــال ــة ف ــردي ــة ،وقـ ــد تـكــون
هـنــاك بعض ح ــاالت مشابهة مـ َ
ـررت
ٍ
ُ
ب ـه ــا عـ ــزيـ ــزي الـ ـ ـق ـ ــارئ ،وال ي ـن ـط ـبــق
ذلـ ــك ع ـلــى ك ـث ـيـ ٍـر م ــن األطـ ـب ــاء الــذيــن
يـحـتــرمــون قــدسـيــةِ رســالــةِ مهنتهم،
ـق ُج ــل
ويـ ـب ــذل ــون فـ ــي س ـب ـي ـل ـهــا بـ ـح ـ ٍ
اإلخالص والمهنية العالية.
ِ

الجمعة  15رجب  1440هـ
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