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إهمال المواقع األثرية في الطائف

يومية

تــزخــر الـطــائــف بــالـعــديــد من
المواقع األثرية ،ولكن الغريب
ه ــو ال ـت ــأخ ـي ــر والـ ـت ــراخ ــي فــي
البدء في ترميم وصيانة تلك
المواقع التاريخية المترامية بالمدينة،
وج ـع ـل ـهــا ح ـقــا م ـتــاحــف وط ـن ـيــة ضمن
الوجهات السياحية.
ق ـص ــر الـ ـم ــؤس ــس ال ـم ـل ــك ع ـبــدال ـعــزيــز
آل س ـعــود ،فــي ج ـبــرة ،ي ـكــاد يـسـقــط عن
آخ ـ ــره غــائ ـصــا ف ــي غ ــاب ــة م ــن األشـ ـ ــواك،
وليس ببعيد عنه قصر «محمد سرور
الصبان» في منطقة «قروى».
ُ
ّ
ه ــذا الـمـبـنــى الـجـمـيــل الـ ــذي ش ــي ــد في
بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،ويـحـمــل طابعا
عمرانيا خالبا ،وكان مملوكا لشخصية
وط ـن ـيــة ت ـق ـلــدت ال ـعــديــد م ــن الـمـنــاصــب
الـحـكــومـيــة الـمـهـمــة ،يـفـتــرض أن يـكــون
ملكية خــاصــة بــالــوطــن وال ــدول ــة ،ليعاد
إح ـي ــاؤه ب ــدال مــن تــركــه مــوحـشــا مهمال
ي ــدع ــو م ـن ـظــره ل ـل ـحــزن ع ـلــى ه ــذا اإلرث
التاريخي المهمل.
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وب ــال ـت ــوازي م ــع ك ــل ال ـخ ـطــوات الحثيثة
التي يبذلها العلماء على مستوى األبحاث
الـطـبـيــة المتعلقة بــ«كــوفـيــد  »19 -ت ــزداد
ت ـجــربــة الـمـنـشـغـلـيــن ب ــال ـش ــأن الـتـعـلـيـمــي
ً
نضوجا وخ ـبــرة ،نحو التحول إلــى نمط
التعليم عن ُبعد ،وفي خضم هذا التحول
غـيــر الـمـسـبــوق تـفــاصـيــل كـثـيــرة تستحق
منا التوقف والتأمل.
فـفــي الــوقــت ال ــذي ك ــان فـيــه الـتـحــول إلــى
ن ـم ــط ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـع ــد أث ـ ـنـ ــاء انـ ـخ ــراط
الـمـعـلـمـيــن وطـلـبـتـهــم ف ــي أع ـم ــال الـفـصــل
الــدراســي الثاني من العام الماضي ،نجد
أن انطالقة العام الــدراســي الجديد ستتم
بشكل افـتــراضــي ،ون ـ ُ
ـدرك تماما مــا تمثله
ٍ
األيـ ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ــى فـ ــي كـ ــل ع ـ ــام دراسـ ـ ـ ــي مــن
أهمية كبيرة في حياة الطالب المدرسية،
ُ
إنـ ـه ــا ال ـف ـت ــرة ال ــذه ـب ـي ــة الـ ـت ــي يـسـتـكـشــف

جاء اإلعالن عن آلية بداية العام الدراسي الجديد لتكون
الدراسة عن ُبعد في التعليم العام ألول سبعة أسابيع ،ليؤكد
مدى حرص قيادتنا الرشيدة على صحة وسالمة أبنائها الطلبة
يعكس تكامال
في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي ،قرا ٌر
ُ
في التنسيق بين جهات االختصاص ،ليكون القرار مبنيا على
تقييم واقعي للظرف الراهن الذي تمر به بالدنا.
فيها الـطــالــب طبيعة مـقــرراتــه التعليمية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ويـ ـتـ ـع ــرف مـ ــن خ ــالـ ـه ــا عـلــى
أساتذته .وهو ما ُ
بدور مضاعف
سيلقي
ٍ
على الهيئة التعليمية فــي دعـ ِـم وم ــؤازرة
م ــاي ـي ــن ال ـط ـل ـب ــة ،لـ ــانـ ـخـ ــراط فـ ــي ال ـع ــام
ال ــدراس ــي ال ـجــديــد بـكــل ســاســة ومــرونــة،
من خالل الفصول االفتراضية في منصة
«مدرستي»
ُ
ال ن ـغ ـف ــل ه ـن ــا ال ـج ـه ــد ال ـح ـث ـي ــث الـ ــذي
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يـبــذلــه الـمــركــز الــوطـنــي للتطوير المهني
التعليمي ،مــن خ ــال اإلع ــان عــن تــدريــب
قـ ــادة الـ ـم ــدارس والـمـعـلـمـيــن والـمـشــرفـيــن
الـتــربــويـيــن ،عـلــى منصة «مــدرس ـتــي» من
خ ــال ال ـمــدرب ـيــن ال ـمــركــزي ـيــن ف ــي إدارات
التعليم المختلفة.
ٌ
وي ـب ـقــى ٌ
دور ك ـب ـيــر ن ــؤك ــد ع ـل ـيــه دائ ـم ــا،
وه ـ ــو دور أول ـ ـيـ ــاء األمـ ـ ـ ــور ف ــي م ـنــازل ـهــم
لتقديم أشـكــال الــدعــم والــرعــايــة ألبنائهم
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خالل األسابيع القليلة القادمة ،وبالنظر
إل ــى مـنـصــة «م ــدرس ـت ــي» ن ـجــد أن ـن ــا أم ــام
متكامل إلدار ِة التعليم اإللكتروني،
نظام
ٍ
مكوناته محتوى رقمي تفاعلي ،وأنشطة
إثــرائـيــة تعليمية ذك ـيــة ،وأدوات تــواصــل
ف ـ ـعـ ــال ،وم ـج ـت ـم ــع تـ ـف ــاعـ ـل ــي ،ومـ ــؤشـ ــرات
وإحصائيات.
ل ـقــد ب ــذل ــت حـكــومـتـنــا ال ــرش ـي ــدة الـكـثـيــر
والكثير من أجلنا قبل هذه الجائحة وفي
أثنائها ،وقد حان دورنــا كآباء ومعلمين
وطلبة لنتمم هــذه الجهود ببداية جــادة
حافل بالخير والنجاح
وقويةٍ لعام دراسي
ٍ
وكأب يخوض هذه التجربة مع
بإذن الله،
ٍ
وكمتخصص
ـى،
ـ
ـ
ل
األو
ـرة
ـ
م
ـ
ل
ـ
ل
ـده
ف ـلــذة ك ـبـ
ٍ
بنجاح
ـدا
ـ
ج
متفائال
ـي
ـ
ن
ـد
ـ
ج
أ
المجال،
فــي
ِ
هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ف ـه ــل أن ـتــم
متفائلون؟.

الخميس

وللصورة رأي
إن تـ ــولـ ــي ق ـ ـي ـ ــادة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ي ـت ـط ـلــب
َ
شخصا فـ ِـهـ َـم اإلدارة ،بمعنى أنــه درسها
واس ـت ــوع ـب ـه ــا واكـ ـتـ ـس ــب خـ ـب ــرة إداريـ ـ ـ ــة،
ونمت لديه المهارات اإلداري ــة ،من خالل
العديد من المواقف والبيئات والسياقات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ح ـتــى ي ـع ــرف ك ـيــف ُي ـم ــارس
هذه اإلدارة ،بمعنى تطبيقها على أرض
الــواقــع ،فـ ــاإلدارة علم وف ــن ،فهي علم من
خ ــال فـهــم األس ــس والـمـفــاهـيــم العلمية
الصحيحة ل ــإدارة ،والتفكير بمنهجية
عـلـمـيــة ،والـ ـق ــدرة ع ـلــى ص ـنــاعــة وات ـخ ــاذ
ال ـقــرارات واستيعاب كــل جوانبها ،وهي
فن من خالل التعامل مع الموظفين وإدارة
الموارد البشرية لديهم بكفاءة وفعالية.
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المهم أن تنظر لــه بعين بعيدة المدى
ف ــي رؤي ـت ـه ــا ،ح ـ ــاول أن ت ـس ـتــوعــب فـكــرة
التعددية ،ألن احـتــرام التنوع هو عصب
المجتمعات القوية الـتــي تــدعــم بعضها
البعض ،متعالية على االختالف الذي قد
يؤدي النقسامات ال تحمد عقباها ،ومن
محاسن الـقــدر ال ــذي مـ ّـيــز الـلــه بــه أرضنا
هــو الـتـنــوع الـفـكــري والــديـنــي والـثـقــافــي،
فما هو األثر؟
يـعـتـبــر ال ـت ـنــوع ال ـمــذه ـبــي ف ـصــا هــامــا
من فصول التعددية الدينية في الداخل
ال ــوط ـن ــي ،ف ــا أقـ ــوى م ــن س ـجــل يستثمر
تـنــوعــه اإلن ـســانــي لـبـنــاء شـعــب مـتــراص
ُ ّ
ومــتـســم باإلنسانية
بالرابطة الوطنية،
التي عمادها االحترام ،وناهض بمختلف

ٌ
واقف في ساحة تتأمل تنوعها الثقافي ،لست ُمطالبا
كأنك
بقبوله أو رفضه جملة واحدة ،فهو مظهر ثقافي له مرجعياته
الدينية واالجتماعية والتاريخية ،فقد يتفق أفراده حول العنوان
ويختلفون في التفاصيل.
الكفاءات الوطنية ،فالمذهب في ثقافتنا
لم يصل بعد لمرحلة االختيار المحض.
ن ـحــن ف ــي الـحـقـيـقــة أب ـن ــاء ال ـق ــدر ال ــذي
أوجــدنــا ألبــويــن ،هما اآلخ ــران أوجدهما
القدر ،هكذا ،فهل ُيعقل أن يدفع اإلنسان
ثمن الـقــدر؟ إنـهــا المشيئة ولدتني هنا،
بينما أنت هناك ،وهكذا تمضي المشيئة
توزع األقدار علينا ،فما هو واجبنا؟
إن واجبنا الوطني يحتم علينا توطيد
ال ــراب ـط ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ب ـيــن أفـ ـ ــراد شعبنا

الممرضات ..قاتلن من أجل حقوقكن
مقتل ممرض الرعاية النفسية
المنزلية عبدالكريم المطيري،
قبل أيام ،أشعل قضايا االعتداء
على الصحيين ،وذكرنا فيما
سبق أن الـقــرارات والقوانين
ال ـ ـتـ ــي نـ ـتـ ـش ــدق بـ ـه ــا رائ ـ ـعـ ــة،
ولكنها ال تحمينا ،فالعاملون
ي ـ ــذهـ ـ ـب ـ ــون ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
وال ـم ـنــازل لــرعــايــة الـمــرضــى،
وال يـ ـسـ ـلـ ـم ــون مـ ـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء
عليهم بأشكال مختلفة :العض
والدفع والركل وربما القتل.
الـ ـصـ ـحـ ـي ــون األكـ ـ ـث ـ ــر ع ــرض ــة
ل ــاع ـت ــداء أثـ ـن ــاء ال ـع ـم ــل ،حتى
عند مقارنتهم بحراس السجن،
وال ـض ـب ــاط ،ومــوظ ـفــي الـبـنــوك
والعمال ،المشكلة في االزدياد
وت ـح ـتــاج لــوق ـفــة ص ــارم ــة ،فقد
زادت في العقد الماضي بنسبة
 110في المئة ،وصنف المعهد
األسترالي لعلم الجريمة مرافق
الرعاية الصحية على أنها أكثر
أماكن العمل عنفا منذ .1999
أح ـ ــب ال ـت ـم ــري ــض وأؤم ـ ـ ــن أن ــه
ل ــم ي ــأخ ــذ ح ـق ــه ف ــي الـمـنـظــومــة
ال ـص ـح ـيــة ،وهـ ــم األكـ ـث ــر عــرضــة
ل ـل ـع ـنــف ،وال ـت ـع ــرض لـلـعـنــف ال
ي ــدخ ــل ض ـم ــن ع ـم ـل ـهــم ،وتـشـيــر
إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
ال ـعــال ـم ـيــة إلـ ــى أن ال ـم ـمــرضــات
يتعرضن للعنف بأماكن العمل
 3أضعاف المهن األخرى.
فـ ـ ــي إح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات م ـ ــأخ ـ ــوذة
مـ ـ ــن ب ـ ـحـ ــث حـ ـ ـ ــول ال ـ ـع ـ ـنـ ــف فــي
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م ـ ـكـ ــان الـ ـعـ ـم ــل «Becker’s
 »Hospital Reviewفــي
الـ ـفـ ـت ــرة  ،2018- 2013أفـ ـ ــادت
 76ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـم ـمــرضــات
أنهن تعرضن للعنف في مكان
العمل ،وفقا لدراسة أجريت عام
 2014ونـشــرت بمجلة تمريض
الـ ـط ــوارئ ،وأن  54.2ف ــي الـمـئــة
من الممرضات تعرضن لإليذاء
اللفظي من قبل المرضى ،و29.9
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة تـ ـع ــرض ــن ل ـ ــإي ـ ــذاء
ال ـج ـس ــدي ،ق ــراب ــة  33ف ــي الـمـئــة
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـمـ ــرضـ ــات أب ـ ـل ـ ـغـ ــن عــن

إساءة لفظية من قبل الزائرين،
و 3.5فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة تـ ـع ــرض ــن
ل ــإي ــذاء ال ـج ـســدي ،كــانــت أكـثــر
أعـ ـم ــال ال ـع ـن ــف ش ـي ــوع ــا ضــد
ال ـ ـم ـ ـمـ ــرضـ ــات ه ـ ــي ال ـ ـصـ ــراخ
« 60ف ــي الـمـئــة م ــن الـمــرضــى
و 35.8ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـ ــزوار»
الشتائم « 53.5في المئة من
المرضى و 24.9في المئة من
قبل الــزوار» ومحاولة اإلمساك
بالممرضة « 37.8في المئة من
ال ـم ــرض ــى و 1.1ف ــي ال ـم ـئــة من
الزوار»
أجريت دراســة في  2009على
م ـم ــرض ــات ال ـتــول ـيــد عـشــوائـيــا
بــأقـســام أم ــراض الـنـســاء ،فــي 8
مستشفيات بالقاهرة ،أظهرت
النتائج أن غالبية الممرضات
ت ـ ـعـ ــرضـ ــن لـ ـلـ ـعـ ـن ــف فـ ـ ــي مـ ـك ــان
ال ـع ـمــل ،أق ـ ــارب ال ـمــرضــى أكـبــر
مصدر للعنف  38.5في المئة،
العنف النفسي األكـثــر شيوعا
 78.1ف ــي ال ـم ـئــة ،اإله ـم ــال 40.5
ف ــي ال ـم ـئــة ،وأخ ـط ــاء الـمـمــارســة
 35.8ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئ ـ ــة ،م ـ ـ ــن أكـ ـث ــر
أس ـبــاب الـعـنــف ،أق ــل مــن  50في
الـمـئــة منهن أبـلـغــن رسـمـيــا عن
اإلســاءة ،و 87.2في المئة منهن
يشعرن بــأن عنف العمل لــه أثر
سلبي عليهن.
خاتمة ،إن كان هناك من عتب
على المنظومة الصحية فهناك
ل ــوم أله ــل ال ـت ـمــريــض ال ــذي ــن لم
يقاتلوا من أجل حقوقهم.

ال ـم ـت ـع ــدد ،ومـ ــا تـ ـق ــوده ب ــادن ــا اآلن مــن
ق ــرارات وأنشطة داعـمــة للتنوع الثقافي
واح ـ ـتـ ــرام ال ـت ـع ــددي ــة ه ــي خـ ـط ــوات نحو
االنفتاح الثقافي بالداخل والخارج ،أمال
في تحقيق قيم التسامح والسلم األهلي،
وهـنــا يــأتــي دور األفـ ــراد فــي االسـتـجــابــة
اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ال ــوطـ ـن ــي
الحضاري الناهض.
وتعتبر المواسم الدينية نوافذ ثقافية
لالنفتاح على اآلخر ،ولنا مثال في موسم

الحج السنوي الذي يجمع المسلمين من
ّ
شتى بقاع األرض حول قبلة واحدة ،فكم
م ــن الـمـكـتـسـبــات يـسـتـفـيــد مـنـهــا ال ـحــاج
مــن هــذه الــوفــود ،على مستوى التعارف
الـثـقــافــي واالك ـت ـس ــاب الـمـعــرفــي والـتـعـلــم
ال ـس ـلــوكــي وت ـص ـح ـيــح ب ـعــض الـمـفــاهـيــم
الـ ـمـ ـغـ ـل ــوط ــة ع ـ ــن اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،وي ـ ـقـ ــع م ــوس ــم
عاشوراء موقعا مشابهاُ ،يمكن المالحظ
م ــن االن ـف ـت ــاح ع ـلــى هـ ــذه ال ـطــائ ـفــة وفـهــم
مجرياتها الداخلية واستيعاب االختالف
والتباين الحاصل بين أبنائها ذاتهم.
كل هذا مفاده استثمار التعددية وقبول
االختالف لدعم الجسد الوطني ،وتعزيزه
ب ــال ــوح ــدة اإلن ـســان ـيــة أم ــا ف ــي ب ـن ــاء غـ ٍـد
واعد.

ماذا بعد لياقة القراءة؟
ب ـع ــد ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى م ـس ـتــوى
لياقة القراءة -التي تعني القدرة
على االستمرار في الـقــراءة مدة
م ـع ـقــولــة دون م ـلــل أو ت ـع ــب -ال
ب ــد م ــن وض ــع خ ــارط ــة طــريــق
محددة للقراءة نسير عليها،
من أجل ترميم جانب ضعيف في
مـعــارفـنــا أو فــي شخصياتنا،
أو م ــن أج ــل تـعــزيــز تخصص
ن ــرغ ــب ف ــي ال ـتــرك ـيــز ع ـل ـيــه في
المرحلة القادمة من حياتنا.
ف ـم ــن غ ـي ــر ال ـس ـل ـي ــم أن يـبـقــى
الـ ـ ـق ـ ــارئ ي ـت ـق ــاف ــز مـ ــن م ــوض ــوع
إلــى آخــر ،لفترة طويلة ،دون أن
يركز على جانب محدد يأمل في
اإلبداع فيه أو التميز.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـص ــص الـ ـ ــذي
ينبغي على ال ـقــارئ أن يختاره
ف ـهــو يـعـتـمــد ع ـلــى ع ــدة ع ــوام ــل،
م ـن ـهــا م ــا ه ــو مــرت ـبــط بــال ـقــارئ
ن ـف ـســه م ـث ــل م ـس ـت ــواه ال ـم ـعــرفــي
ومـ ـ ـي ـ ــوالت ـ ــه ون ـ ـظـ ــرتـ ــه ل ـل ـح ـي ــاة
واسـ ـتـ ـع ــداده ال ــذات ــي واأله ـ ــداف
الـ ـت ــي ي ــرن ــو إلـ ـيـ ـه ــا ،وم ـن ـه ــا مــا
ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى ب ـي ـئ ـت ــه ال ـم ـح ـي ـطــة
ومجتمعه ومقتضيات العصر
الذي يعيشه.
فـبـعــد اج ـت ـيــاز مــرحـلــة الـلـيــاقــة
لكل حسب قدرته -يتوجب علىٍ
الـ ـق ــارئ أن ي ـتــوجــه إلـ ــى أم ـهــات
الـكـتــب ف ــي ال ـجــوانــب الرئيسية
مــن م ـعــارف الـحـيــاة ،الـتــي منها
الدين واللغة والتاريخ والعلوم
والفنون.
ون ـق ـصــد بــأم ـهــات ال ـك ـتــب هي
تلك التي ذاع صيتها ،واشتهرت
كـ ـم ــراج ــع فـ ــي م ـج ــاالت ـه ــا ل ـعــدة
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أجيال ،حتى لو لم يحصل إجماع
ح ــول مــا تتضمنه مــن أف ـكــار أو
م ـع ـلــومــات ،وم ــا ل ــم يـقــم ال ـقــارئ
بــذلــك ف ــي س ــن م ـب ـكــرة فستبقى
لــديــه نـقـطــة ضـعــف حقيقية في
م ـ ـعـ ــارفـ ــه ،ال ي ـم ـك ــن أن ي ـســدهــا
ب ـم ـك ـم ــات م ـع ــرف ـي ــة هـ ــي أش ـبــه
م ــا ت ـكــون بــالـمـكـمــات الـغــذائـيــة
بالنسبة لجسم اإلن ـســان ،حيث
ال تغني عن الغذاء الحقيقي بل
تكمله ال أكثر.
إن ه ــذه الـكـتــب تـبـنــي الـقــواعــد
الراسخة للمعرفة ،بغض النظر
عن التوجه الذي يقصده القارئ
ف ــي ح ـيــاتــه مـسـتـقـبــا ،فــالـعـلــوم

مـتــداخـلــة بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،فمن
يتخصص فــي ال ـطــب سيحتاج
لــأدب فــي حياته العملية ،ومن
ينحو باتجاه التاريخ ،ال بد له
م ــن م ـعــرفــة بــال ـف ـنــون وال ـع ـلــوم
وهكذا.
وكـلـمــا ب ــادر ال ـمــرء إل ــى ق ــراءة
هـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة م ــن ال ـك ـت ــب فــي
س ـ ـ ــن م ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع أن
يـسـتـفـيــد مـنـهــا بـشـكــل أك ـب ــر في
حـيــاتــه المستقبلية ،وأن يبني
أساسا راسخا لخلفيته الثقافية
سيبقى معه طيلة حياته ،حيث
تمثل الحبل الـســري بينه وبين
الـمـنــابــع الـثــريــة للفكر الـبـشــري،
فـك ـمــا ق ـيــل «ع ـق ـلــك ه ــو مكتبتك
ال ـتــي ق ـ ــرأت» وال يـكـفــي أن يـقــرأ
م ـع ـلــومــة تــاري ـخ ـيــة ه ـنــا وقـصــة
هناك أو بيت شعر هنا وقصيدة
هناك.
ولسنا هنا بحاجة إلــى تكرار
ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ب ـ ــأن ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن فـ ـ ــي حـ ــال
حصول حالة من الملل ،أو عدم
الصبر على قراءة بعض الكتب،
ذات مـ ـئ ــات الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ،يـمـكــن
للقارئ إما أن يتوقف عن القراءة
لبرهة ،أو يتجاوز بعض أجــزاء
الكتب التي ال يشعر برغبة فيها،
أو أن يؤجل قراءة كتاب ما لوقت
الحق ،أو حتى يلغيه من القائمة
نهائيا.
وك ـ ـمـ ــا أن الـ ــريـ ــاضـ ــي سـيـفـقــد
لـيــاقـتــه الـبــدنـيــة إن تــرك ـهــا ،فــإن
القارئ قد يقع في هذا المطب إن
لم يستمر في القراءة ،حتى ولو
كانت لدقائق معدودة كل يوم ،أو
كلما سنحت الفرصة.

الخميس

قبل أن يرحل الصيف
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عين الرأي

تـ ـتـ ـع ــدد أوجـ ـ ـ ــه االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـه ــذا
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ،ف ـ ـع ـ ــادة نـ ــؤخـ ــر إج ــازتـ ـن ــا
الـسـنــويــة حـتــى ح ـلــول ال ـص ـيــف ،من
جهة ،ألنه يصادف العطلة السنوية
ألطفالنا ،ومن جهة أخرى ألنه يمتاز
ب ــال ـن ـه ــار ال ـط ــوي ــل وال ـل ـي ــل الـقـصـيــر
والسماء الصافية والحرارة املرتفعة،
فنغتنم الـفــرصــة للسفر ،وغــالـبــا ما
تكون الوجهة بحرية أو جبلية ،ومنا
واد
مــن يختار التخييم على قــارعــة ٍ
أو ن ـهــر وس ــط الـطـبـيـعــة ،ب ـع ـيــدا عن
ضوضاء املدن واألسواق والناس.
هذا العام الصيف استثنائي ،وأزمة
كورونا حتمت علينا القيام ببعض
الـتـعــديــات فــي برنامجنا الـسـنــوي،
مفهوم العطلة تبخر في الـهــواء ولم
يعد له وجود ،خصوصا أننا دخلنا
في شبه عطلة فريدة من نوعها منذ
بداية الــوبــاء ،ومــرت الفصول األولــى
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هو الفصل الذي يضيء القلوب ،ويتدفق على
النفوس األصيلة ويسقيها بشمسه المشرقة
كل صباح ،بعده تحمر أشجار الغار ويأتي الشتاء
كمهرج ضحوك تراوده الحياة في دمعة ،هو
الفصل الذي يهدي الحياة ألرواحنا ،ويستمد
ذاكرته من الربيع ونشرب منه بنهم ،وبقلوب
انتظرته بلهفة ،هو فصل الصيف التي أتى مختلفا
هذه السنة ،أتى بعد أن أتخمت نفوسنا فبدا لنا
كموت جاء تحت قشرة حياة.
م ــن ال ـس ـن ــة ونـ ـح ــن ف ــي ال ـب ـي ــت ،وم ــا
تسنت لنا الفرصة لنعيش كل فصل
كما تعودنا عليه من قبل ،استقبلنا
الـصـيــف بـحـفــاوة فــي ال ـبــدايــة ،وكــان
قــد أقـنـعـنــا اإلعـ ــام ب ـض ــرورة تــراجــع
نشاط الفايروس في الصيف ،فعلقنا
ك ــل آمــال ـنــا ع ـلــى ه ــذا ال ـف ـصــل ،ولـكــن
فوجئنا بحدوث العكس تماما.
مـمــا ال ش ــك ف ـيــه ،أن ه ــذه ال ـظــروف

ال يـمـكـنـهــا أن ت ـكــون عــائـقــا أمــام ـنــا،
ويوجد دائما وجه مضيء لكل أزمة
نعيشها ،في هذا الصدد ،منا من قرر
في إجازته أن يصاحب الكتب ليطور
مــن مستواه فــي مجال يهمه ويــروق
ل ــه ،وم ـنــا مــن أص ـبــح يـحـضــر دورات
ت ـكــوي ـن ـيــة م ـجــان ـيــة أو م ــدف ــوع ــة في
التنمية الـبـشــريــة ،لـيـطــور مــن نفسه
وي ــرت ـق ــي ع ـلــى امل ـس ـت ــوى الـشـخـصــي

واملـهـنــي ،ومـنــا مــن قــرر أن يخصص
وق ـت ــه ألط ـفــالــه وال ـت ـق ــرب م ــن أســرتــه
قــدر اإلم ـكــان ،ومـنــا مــن قــرر االنـعــزال
عــن ال ـنــاس وال ـصــوم للرحمن للرفع
مــن مـسـتــوى طــاقـتــه وتـجــديــدهــا في
جو روحاني محض ،وآخــرون قرروا
االس ـت ـم ـت ــاع ب ـب ـســاطــة ال ـح ـي ــاة ،كــأن
ي ـح ـضــروا ال ــوج ـب ــات ألنـفـسـهــم وملــن
ي ـح ـب ــون وأن ي ـس ـت ـم ـعــوا كـ ــل م ـســاء
ـان خــالــدة مــن الــزمــن الجميل ،في
ألغ ـ ٍ
جو عائلي رقيق.
س ـي ـم ـضــي ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف وس ـت ـمــر
ه ــذه األزم ـ ــة ب ــا ش ــك ،وب ـع ــد ال ـظــام
س ـنــرى ال ـن ــور ،وب ـعــد ال ـه ــدم سيأتي
البناء ،هذه ُسنة الحياة التي أنزلها
تعالى على عباده املخلصني ،فلنكن
مــن الصابرين واملتفائلني ،وال ــذوات
املرنة التي تتماشى وظروف الحياة،
وتجعلها بداية لغد أجمل.

(العدد )605
السنة الثانية

4

فلسفة أسطورة «الجميلة والوحش»
مـ ـتـ ـس ــول ــة عـ ـج ــوز
ي ـح ــاول اإلن ـس ــان
ت ـ ـش ـ ـعـ ــر بـ ــال ـ ـجـ ــوع
ع ـلــى م ــر ال ـع ـصــور
وب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرد ،بـ ـ ــاب
أن ي ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوعـ ـ ــب
امل ـل ــك ،طــال ـبــة منه
مـ ــاه ـ ـيـ ــة الـ ـجـ ـم ــال
امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدة،
ال ــام ـت ـن ــاَ ِّه ــي،
فـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــر
ف ـ ـتـ ــارة ُي ــغ ــل ـ ُـب
مـ ـ ـ ــن بـ ـش ــاعـ ـتـ ـه ــا
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ويـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرده ـ ـ ـ ـ ــا،
ب ــالـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــات
لتقرر االنتقام
املـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
مـ ـن ــه وتـ ـح ــول ــه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة،
إلى وحش مخيف،
ك ـج ـم ــال الـطـبـيـعــة
ظ ـلــت هـ ــذه الـلـعـنــة
والـ ـفـ ـن ــون وج ـم ــال
تـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــه ح ـ ـتـ ــى
ال ـش ـك ــل وال ـ َج ـ ِّس ــد،
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـهـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـهـ ــا
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ُي ـ ـ ــغ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ُـب
بـ ـ ـع ـ ــد قـ ـ ـص ـ ــة ح ـب ــه
اإلي ـم ــان باملفاهيم
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،الـ ـت ــي
ال ـســام ـيــة ،كــالــديــن
اك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه
واألخ ـ ــاق والـفـكــر،
شـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص مـ ـثـ ـق ــف
ك ـ ــل ذلـ ـ ــك م ـ ــن أج ــل
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــراءة
خ ـ ـلـ ــق االن ـ ـس ـ ـجـ ــام
وح ـ ـ ـنـ ـ ــون وط ـ ـيـ ــب،
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــم
للتواصل مع الكاتب
فقررت أن تتزوجه
ال ـج ـم ــال امل ـت ـع ــددة
f.alyaeesh@saudiopinion.org
رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـش ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــه،
وامل ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة
وبهذا خلصته من
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ف ــي
اللعنة.
ح ـيــاتــه وعــاقــاتــه،
ل ـيــوظــف ه ــذا ال ـش ـع ــور وامل ـ ــزاج في
حـ ـمـ ـل ــت األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
ت ــرجـ ـم ــة مـ ـعـ ـن ــى ال ـ ـ ْج ـ ـمـ ــال الـ ـك ــائ ــن السابقة فلسفة ،مضمونها :أن املرء
والالمحسوس بالقدر الــذي يجعل رب ـم ــا ي ـش ـغــف بـجـمـيــل امل ـح ـســوس،
كل ما حوله سببا في سعادته.
كـ ــالـ ــوجـ ــه وال ـ ـج ـ ـسـ ــد ول ـ ـكـ ــن ج ـم ــال
إن اإلن ـس ــان ال يــولــد وه ــو يمتلك الروح ال يقل شغفا بل بالعكس هو
خ ــارط ــة إدراك امل ـح ـس ــوس ــات عـبــر االنطالقة واالنعكاسة لنرى الجميل
حـ ــواسـ ــه فـ ـق ــط ،وإال لـ ـك ــان ال ـب ـشــر الالملموس الذي يشع خلف الجسد.
ن ـس ـخ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـك ــن قـ ــد ت ـتــدخــل
إن ال ـج ـمــال الـحـقـيـقــي ل ـيــس فقط
هيمنة االعـتـيــاد ومعايير املجتمع جمال الشكل والوجه ،بل أهم ضالة
وال ـســائــد ،فـيـتــوحــدوا فــي االعـتـمــاد ج ـم ــال ـي ــة ي ـج ــب أن ي ـه ـت ــدي إل ـي ـهــا
عـلــى إدراك املـحـســوس واستشعار اإلنسان ،هي جمال الروح واألخالق
ال ـج ـم ــال وال ـح ـك ــم ع ـل ــى ال ـج ـمــال ـيــة والـ ـح ــب ،وهـ ــذه أب ـج ــدي ــات الـجـمــال
ب ـح ــاس ــة واح ـ ـ ــدة «ح ــاس ــة ال ـب ـصــر» الطبيعي ،وهي من ينتصر ويبقى
وي ـه ـم ـلــون بـقـيــة ح ــواس ـه ــم املـثـبـتـ ًـة لألبد.
وغ ـي ــر امل ـث ـب ـتــة ،ك ـمــا حـ ــدث حـقـيـقــة
ص ـح ـي ــح أن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـب ـشــر
لـ ـ ــ«ب ـي ـتــروس» امل ــول ــود ف ــي ال ـق ــرون ال ي ـع ـت ــرف ب ـج ـم ــال الـ ـ ـ ــروح ،وه ــذه
الوسطى بتشوه نمو الشعر الغزير خـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارة ،ف ـ ـ ــاإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان الـ ـجـ ـمـ ـي ــل
في كل جسده ،ما جعلهم يعتبرونه ك ــال ـج ــوه ــرة ج ـم ــال بــاط ـنــه يعكس
وحشا ،فسجنوه في قفص وقدموا عـ ـل ــى ظ ـ ــاه ـ ــره ،ف ـي ـح ـق ــق االكـ ـتـ ـم ــال
له طعام الحيوانات ،بل حتى بعدما وهـ ــو ال ـغ ــاي ــة ،ومـ ــن ال ـغ ـب ــاء بـمـكــان
اكـ ـتـ ـشـ ـف ــوا أنـ ـ ــه بـ ـش ــر ب ـش ـع ــر غ ــزي ــر أن نـخـســر إم ـتــاع أنـفـسـنــا بصحبة
أط ـل ـقــوه م ــن ال ـق ـفــص ،لـيـتـنــدر على وميزات هــؤالء املكتنزين بالجمال،
شكله أصحاب الطبقة النبيلة؟
بسبب تعطيل حواسنا األخرى في
وقد عمقوا مأساته عندما زوجوه التعامل معهم.
بــإحــدى بنات الـخــدم الجميلة التي
إن الـعــاقــات الـقــائـمــة عـلــى انتقاء
رض ــت ب ـقــدرهــا وأح ـب ـتــه ،لـكـنـهــم لم ُأ ْص ـحــاب جـمــال ال ــروح هــي األجـمــل
يكتفوا بــذلــك بــل ظـلــت ه ــذه اللعنة أن ـ ـ َـس ـ ــا ،واألكـ ـ ـث ـ ــر رب ـ ـحـ ــا ،واألق ـ ـ ــوى
تالحقه إذ استعملوه وساللته التي رس ــوخ ــا ومـ ــا أج ـم ــل قـ ــول ال ـشــاعــر
تشبهه فــي إض ـحــاك نـبــاء القصر ،فيها:
وقدموا أوالده هدايا مللوك أوروبا.
ّ
َ
إن الــورود التي راقت مناظرها **
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة «الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة تموت حتما ويذبل غصنها الخضرُ
َ
والوحش» مؤكدة النسخة الحقيقية
ّ
إن الجمال جمال الروح فأدركه **
من القصة ،وبدايتها :تطرق ساحرة
ورونق الحسن مقياس ملن خسروا.
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Will Saudi Arabia abandon Egypt, the United Arab Emirates and Bahrain?

✍
Muhammad al-Salami
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

The forty Gulf summit held in the Saudi capital
Riyadh was concluded, without a reconciliation
with the State of Qatar, as some analysts
expected. As for the reasons, there are numerous
reasons and evidence that support this chosen
political choice.
Before the summit, a lot of news leaked about
the secret visit of the Qatari foreign minister to
Riyadh, followed by many speculations revolving
around the credibility of this secret visit, which
was then followed by statements from the Qatari
minister himself, confirming the circulating news
without saying much about the secret visit. These
events came after the return of his highness the
Emir of Kuwait from his medical trip abroad, and
then he ended his internal political problems by
exempting some ministers and assigning the new
prime minister. All of that was right before the
fortieth Gulf summit and all those speculations
regarding the situation of the participation of the
Emir of Qatar in the summit.
I believe that the Qatari-Saudi negotiations was
about the possibility of Qatar’s submission to
the demands stated by Saudi Arabia and Egypt,
and not the Emirati demands according to the
Qatari media and its leaks regarding the alleged
reconciliation. Noteworthy, every time we mention

the Qatari-Saudi negotiations, Qatar is the part
that should be stated first, because it is the side
who is seeking solutions for its problems that
we may well call it crises, which forced Qatar to
withdraw from its cash reserves for the first time
in its history.
But will Saudi Arabia abandon its allies,
“Egypt, the Emirates and Bahrain”? and accept
reconciliation with Qatar at the expense of a full
Qatari reconciliation with the rest of the countries?

Saudi Arabia from the time of the its founder – may
God have mercy upon him – never backtracked its
promises, and did not betray its allies no matter
what the cost to it was. it is a state that keeps its
promises without fear of any force on the face of
the earth. The words of Prince Bandar bin Sultan
said it all about Saudi Arabia: a friendly and honest
country. This is an approach that is applied by the
kingdom when dealing with different countries
around the world, and when it comes to Arab

countries the approach is applied even with more
dedication, as they are the siblings and partners of
fate, and this is what makes the option in the above
mentioned question completely excluded.
The recent events that included the visit of the
Saudi crown prince to the United Arab Emirates
represent a message to the world, that Saudi Arabia
and the UAE are both one country that cannot be
distinguished, and this applies to Bahrain and
Egypt as well. This region has a common fate,
with unified threats and shared goals. Therefore,
we saw the statement of the Bahraini Foreign
Minister and what he said about the seriousness
of Qatar in ending the crisis, this was followed by
a statement by the Saudi Foreign Minister, that he
prefers that the efforts made to bridge the Gulf rift
remain out of media coverage and discussion for
the time being.
The summit has come out with some events that
we must focus on, including the Gulf agreement
to deal with the Iranian threat, the emphasis on
the unity and durability of the Gulf Cooperation
Council entity and collective action against
terrorism, along with many other things that may
suggest that we are on the path of reconciliation,
but will the Qatari side commit to it? Or will it
break all agreements just like before?
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