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األحساء الج ّنة الغ ّناء
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

رواية تتفوق
على كاتبها
يوسف الحسن

سامح
رجاء البوعلي

وإذا ابتليتم
بالطب فاستتروا
حسن الخضيري

حقوق
المرضى أكبر
غانم الحمر

كيف يقرأ السعوديون
مستقبلهم؟
أيمن العريشي

ع ّلمنا القرآن الكريم قصة النبي موسى -عليه السالم -مع قومه «بني إسرائيل» في
ّ
وشخص حالهم ،ومن ذلك تمردهم حين طلب -عليه السالم-
مواضع كثيرة،
منهم أن يذبحوا بقرة بأمر اهلل تعالى.

ال عالقة للتوراة بجزيرة العرب
غازي الفقيه
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األحساء الج ّنة الغ ّناء

يومية

األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
عــاصـمــة الـسـيــاحــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ت ـن ـضــم
ل ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث
اإلن ـســانــي ال ـعــال ـمــي ،فتنجح
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ـ ـت ـ ــراث
وتـعـيــد إن ـتــاجــه ،ألن ــه ال يــزال
حيا ممتدا متواترا أصيال لم
ي ـغــب ،يـنـبــض فــي طـيـبــة قلب
إن ـس ــان ـه ــا ،ي ـت ـجــدد ف ــي كــرمــه
وسـمــاحــة مـحـيــاه ،يتدفق من
مـ ـي ــاه ع ـي ــون ـه ــا الـ ـت ــي تـغـســل
ال ـ ـ ــروح ق ـب ــل ال ـ ـبـ ــدن ،وي ـص ــاغ
بـحـلـتــه ال ـم ـح ـفــوظــة الـعــريـقــة
ع ـ ـلـ ــى ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت الـ ـح ــرفـ ـيـ ـي ــن
وف ـ ــي م ـش ــال ــح «ال ـم ـخ ــاي ـط ــة»
ومـ ـح ــاص ــن ال ـت ـم ــر وقـ ــواريـ ــر
الدبس المصفى.
اس ـ ــم الـ ــواحـ ــة ي ــأخ ــذن ــا إل ــى
أشـ ـ ـج ـ ــار الـ ـنـ ـخـ ـي ــل ال ـب ــاس ـق ــة
التي تسور األحساء ،والخير
يومية

✍

سلمى بو خمسين

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

s.bukhamseen@saudiopinion.org

ف ــي ث ـم ــار ال ـل ـي ـمــون وال ــرم ــان
واألتـ ــرج وال ــرط ــب ،والسكينة
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـلـ ــوس ت ـ ـحـ ــت ظـ ــال
الـ ـ ـس ـ ــدرة ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي أع ـلــى
ال ـتــل ســاعــة الـمـغـيــب ،والـحــب
هو اإللحاح على البقاء فيها
عندما تحين ساعة الرحيل.
تـجــول ال ــروح بين معالمها

وآثــارهــا ونخيلها وعيونها،
وفــي قـلــب الـمـغــارة الـســاحــرة،
وتسير األقدام بمحاذاة النهر
الـعـظـيــم الـ ــذي ي ـشــق الـطــريــق
الـ ــزراعـ ــي ،ك ــل ال ـت ـفــاص ـيــل في
األحساء حية حميمة ودافئة،
ك ــل ال ـت ـفــاص ـيــل فـيـهــا جميلة
وزاهية.

ال عالقة للتوراة بجزيرة العرب

رأي:
✍
غازي الفقيه

للتواصل مع الكاتب
G.ALFAQEA@SAUDIOPINION.ORG

ّ
فتشددوا في طلب وصفها كعادتهم وتغابوا
لعدم رغبتهم في التنفيذ ولم يذبحوها ،حتى
تــم تحديد وصفها بتفاصيل دقيقة بعد أن
قالوا «إن البقر تشابه علينا»
ف ـق ـصــة ه ـ ــذه الـ ـبـ ـق ــرة ل ــم تـ ـح ــدث ع ـل ــى عـهــد
بلقيس بنت الـهــدهــاد ملكة سبأ الـتــي كانت
مملكتها على عهد نبي الله سليمان أي في
«ق  10ق.م» كما ادعى بعض المتأولين قديما
وحــديـثــا ،اسـتـنــادا على ال ـتــوراة المحرفة ،بل
كانت القصة على عهد موسى الذي كان عهده
سابقا لعهد سليمان عليهما السالم.
وب ـل ـق ـي ــس وش ـع ـب ـه ــا جـ ـ ــاء طـ ــائـ ــر ال ـه ــده ــد
بـخـبــرهــم لـنـبــي ال ـلــه سـلـيـمــان -عـلـيــه ال ـســام-
ح ـيــث وج ــده ــم ي ـس ـج ــدون لـلـشـمــس م ــن دون
َ َ
«يـ َـمــنــات» وفــي مملكة سبأ
الله هناك بــأرض
تحديدا وليس اليمن ،فاليمن ككيان سياسي
تسمى بعد ذلك بكثير.
وجــاء الـقــرآن الكريم مصدقا ذلــك «وجدتها
وقــوم ـهــا ي ـس ـجــدون لـلـشـمــس م ــن دون ال ـلــه»
وأمـ ــا م ــا ن ـش ــره م ــوق ــع «ال ـ ـتـ ــوراة ال ـح ـجــازيــة»
التويتري بتغريداته بشأن ذلــك ،فهذا موقع
غير موثوق وينشر تلفيقات متواترة ،ويدعو
إلى أن التوراة موطنها األساس جزيرة العرب
وخ ـصــوصــا ج ـنــوب غ ــرب ال ـس ـعــوديــة حــالـيــا
«ال ـس ــراة وت ـهــامــة» مـقـتــديــا ب ــادع ــاء اللبناني
األمريكي الجنسية المسيحي كمال سليمان
صليبي «ت2011 :م» بعد اطالعه على المعجم
ال ـج ـغــرافــي ل ـب ــاد ال ـس ـعــوديــة ل ـل ـعــامــة حمد

ع ّلمنا القرآن الكريم قصة النبي موسى -عليه السالم -مع
ّ
وشخص حالهم ،ومن
قومه «بني إسرائيل» في مواضع كثيرة،
ذلك تمردهم حين طلب -عليه السالم -منهم أن يذبحوا بقرة
بأمر اهلل تعالى.
ال ـجــاســر ،ف ـق ــارن مـسـمـيــات ق ــرى وأم ــاك ــن في
الـســراة وتهامة بجنوب غــرب السعودية ،في
عصرنا الحاضر وردت في المعجم المذكور
بألفاظ مشابهة أو مقاربة نسبيا لما في اللغة
العبرية القديمة ،فــادعــى أن ال ـتــوراة منبعها
جــزيــرة ال ـع ــرب ،غــاضــا طــرفــه عــن أن العربية
سام وبينهما
واآلرامية «العبرية» منشأهما ِّ ٍ
المتأول هذا على
ألفاظ مشتركة ،فأنزل حكمه
أن منشأ الـتــوراة في هــذه األمــاكــن من جزيرة
العرب.
وقــد تكفل فــريــق علمي سـعــودي ش ــارك فيه
«ح ـم ــد ال ـج ــاس ــر» وم ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه الـحـمـ ّـيــد
رئيس نــادي أبها األدبــي األسبق ،بالرد على
افتراءات كمال صليبي في كتاب نشره نادي
أبها األدبي في حينه.
وم ـمــا يــؤســف ل ــه ،فـهـنــاك مــن ال زال يتبنى
ذل ــك ال ـقــول الـمـلــيء بــالــدس مــن «بـعــض أبـنــاء
الوطن» من الناقلين عن هذه التوراة المحرفة
َ
والمصادر التي ُيشك في صدقيتها ومن غير
يقين علمي.
وهـ ـن ــاك ف ــاض ــل الــرب ـي ـعــي ع ــراق ــي م ـق ـيــم في
الـســويــد وكــاتــب سـعــودي يكتب فــي صحيفة
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يكتبون في العدد القادم

عبيد السهيمي

جمعان الكرت

صالح المسلم

أروى أخضر

بخيت الزهراني

مشعل أبا الودع

سراج أبو السعود

ابراهيم الحارثي
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ع ـك ــاظ ال ـس ـعــوديــة وي ــوس ــف زيـ ـ ــدان ال ــروائ ــي
المصري ّ
يد ِعي ثالثتهم أن المسجد األقصى
«ق ـب ـل ــة ال ـم ـس ـل ـم ـيــن األولـ ـ ـ ــى مـ ـث ــا» ل ـي ــس فــي
ف ـل ـس ـط ـيــن ،وخ ـص ــوص ــا الـ ـث ــان ــي ،م ـت ـف ـقــا مــع
زيـ ــدان الـ ــذي ادعـ ــى أن الـمـسـجــد األق ـص ــى في
«الـ ـجـ ـع ــران ــة» ب ـيــن م ـكــة ال ـم ـكــرمــة وال ـط ــائ ــف،
مـتـجــاهـلـيــن تـفـسـيــر الـمـفـســريــن ألول آي ــة من
س ــورة اإلس ــراء «سـبـحــان ال ــذي أس ــرى بعبده
ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
ال ــذي بــاركـنــا حــولــه لـنــريــه مــن آيــاتـنــا إن ــه هو
ال ـس ـم ـيــع ال ـب ـص ـيــر» ومـ ــا ّ
دونـ ـ ــه الـ ــواقـ ــدي عن
أقصى جعرانة.
ومــا َعرفا أن من بنى المسجد األقصى هو
آدم -عليه السالم -بعد أربعين سنة من بنائه
للبيت الحرام بمكة المكرمةّ ،
وجدده في مكانه
الحالي الخليفتان عبدالملك بن مروان وابنه
من بعده الوليد بن عبدالملك.
وك ــذل ــك ي ـقــول أح ــد أب ـن ــاء ال ــوط ــن أي ـضــا في
«ع ـ ْـج ــل» ول ــد ال ـب ـق ــرة ،ال
ك ـت ــاب ل ــه أن مـسـمــى ِ
يوجد هذا االسم إال في لهجة أهل مركز َح ِلي،
بمحافظة القنفدة وما حولها ،متأثرا برواية
ه ــذه ال ـت ــوراة الـمـحــرفــة مـتـجــاهــا أن اللهجة
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ال ـح ـجــازيــة والـتـهــامـيــة ت ـحــديــدا م ــن شمالها
ح ـت ــى ج ـنــوب ـهــا م ـل ـي ـئــة ب ـه ــذا ال ـم ـس ـم ــى ،وأن
العجل قد جاء ذكــره في القرآن الكريم وبلغة
قريش التهامية  10مرات.
وم ــن ذل ــك أي ـضــا ق ـصــة ال ـمــائ ـكــة ،رس ــل رب
العالمين ،الذين استضافهم نبي الله إبراهيم
عليه الـســام -وقــد ج ــاءوا لعقاب قــوم النبيلــوط -عليه الـســام -قــال تعالى «ولـقــد جــاءت
رسـلـنــا إبــراه ـيــم بــالـبـشــرى قــالــوا ســامــا قــال
سالم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» فهل كان
إبراهيم -عليه السالم -في َح ِلي أو في جنوب
غرب جزيرة العرب حينذاك؟
وادعـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه مـ ـت ــأث ــرا ب ـس ـل ـف ــه ابـ ـ ــن الـ ـمـ ـج ــاور
النيسابوري :بأن مسمى َ
«ح ِلي» جاء اشتقاقا
من ُ
«الح ِلي» بقايا العجل الذهبي الذي صنعه
الـ ـس ــام ــري لـ ـق ــوم م ــوس ــى ل ـع ـب ــادت ــه م ــن دون
ال ـلــه ف ــي غـيـبــة مــوســى -عـلـيــه ال ـس ــام -عنهم
وبحضور شقيقه هارون -عليه السالم -الذي
نصحهم ولم يستمعوا له.
ومثل ذلك ما ّ
روجه موقع التوراة الحجازية
سالف الذكر -من أن البقرة الصفراء ال توجدفــي أرض فلسطين عـلــى عـهــد مــوســى -عليه
ال ـســام -وقــومــه وأنـهــا ال تــوجــد إال فــي وادي
ْ
َ
الب ْر َدان ِب َبقرة أحد روافد وادي َح ِلي بمحافظة
َ
ارق بمنطقة عسير.
ب ِ
ف ـهــا تــوق ـفــت ه ــذه اآلراء الـمـتـهــافـتــة مبنى
ومعنى العتمادها مرجعا ُمحرفا ،مع اإليمان
التام بجميع الكتب المقدسة الصحيحة؟.

الخميس

وللصورة رأي
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ال ـ ـ ـحـ ـ ــب ف ـ ـ ــي ح ــد
ذاتـ ــه ح ـيــاة للقلب
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح ،ح ــب
الذات ،حب الحياة،
ح ــب ال ــوط ــن ،حب
األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،حـ ــب
األماكن واألشياء،
ج ـم ـي ـع ـهــا ت ـن ــدرج
تحت عاطفة الحب
التي تسكن القلوب
العاشقة والمحبة
ل ـل ـح ــب ذاتـ ـ ـ ــه قـبــل
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ـصـ ــه أو
تصنيفه.
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السنة الثالثة
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فايزة الصبحي – كاتبة رأي

وإذا ابتليتم بالطب فاستتروا

رأي:
✍
حسن الخضيري

للتواصل مع الكاتب
h.alkhudairi@saudiopinion.org

أخ ــذوا مــا جــاء فــي الطب اليوناني بعد
دراس ـت ــه وتـمـحـيـصــه ،وت ــرك ــوا م ــا خــالــف
العلم والتجربة ،أضافوا لما قدمه أبقراط،
وق ــال ــه ج ــال ـي ـن ــوس ،واهـ ـتـ ـم ــوا بــأس ـلــوب
المعيشة والعادات والتقاليد والمواضيع
الوراثية وحالة أفراد األسرة.
مـ ـ ــارسـ ـ ــوا ال ـ ـطـ ــب دون إجـ ـ ـ ـ ـ ــازة ،ك ــان ــت
البيمارستانات أمــاكــن للعالج وم ــدارس
لتعليم الطب ،لم تكن للرازي أو الفارابي
شهادات في الطب معترف بها من هيئة
البيمارستانات العربية أو الرومية أو ما
يعادلها .التاريخ يعيد نفسه والتونسية
تـفـعـلـهــا وت ـح ـق ــق إنـ ـج ــازا وتـ ـح ــذو حــذو
أجدادها العرب ،ودون شهادة تعمل لست
سنوات بتخصص طب التجميل ،وحسب
كالمها إنها حصلت على ما يشبه اإلجازة

وضع العرب دستورا للطبيب ،بموجبه ال يجوز أن يمارس
الطب إال من توافرت فيه األمانة ،والخلق والذكاء وحسن
الذاكرة والهندام والنظافة وكتمان السر والعفة وسالمة
الطوية.
«ال ي ــوج ــد ش ــيء م ـك ـتــوب أو م ــوث ــق لــدى
الـهـيـئــات المختصة» مــن خ ــال تدريبها
على يد طبيب التجميل لمدة ستة أشهر
في مجال حقن الفيلر والبوتكس .مارست
الطب كاستشارية ألشهر طبيب تجميل،
مـتـبـجـحــة ب ــأن ــه كـ ــان ي ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــا فــي
تقييم ال ـح ــاالت ،وه ــذا ي ــدل عـلــى تفوقها
وتـمـيــزهــا ،نــاهـيــك عــن مــؤهــات الـفــريــدة،
ليصل بها الحال إلى قدرتها على تقييم
ح ــاالت ال ـع ـيــادة لمعلمها ح ــول الـحــاالت
الـ ـت ــي ت ــأت ــي ل ـع ـي ــادت ــه ،وهـ ــل ي ـح ـتــاجــون

سامح

إلجراء عمليات تجميل ،أو أن حقن الفيلر
والبوتكس كافية.
العتب على زميلة المهنة عدم التزامها
ب ــأخ ــاق ـي ــات ال ـم ـه ـن ــة م ــن إفـ ـش ــاء أس ـ ــرار
الـمـهـنــة ،وال ـطــامــة ال ـك ـبــرى أن الفضيحة
كانت على صفحات اإلعالم ولسان حالها
«اللي ما يشتري يتفرج»
غـفــرنــا لـهــا مـمــارســة الـطــب دون إج ــازة،
لكنها لم تغفر لنا الغفلة التي عشناها،
وت ـ ـبـ ــاهـ ــت ب ـغ ـش ـن ــا بـ ـع ــد أن أك ــرمـ ـن ــاه ــا
وم ـك ـنــاهــا م ــن ج ـلــدنــا وب ـع ــض جـمــالـنــا،

لتعبث فيه كيف تشاء دون رادع أو رقيب.
وتبقى األسئلة حائرة :كم بيننا مثل تلك
المزيفة؟ وكم أصحاب الشهادات المزورة
فــي الطب وخــافــه؟ ومــا السبيل لكشفهم
ق ـبــل م ـغــادرت ـهــم ال ـط ــب أو ال ـب ـلــد؟ ورب ـمــا
نسمع بإنجازهم -عفوا بفضائحهم -من
خ ــال مــذكــراتـهــم أو تـصــريـحــاتـهــم؟ ومــن
يتحمل المسؤولية؟
وعـلــى مـبــدأ «سكتنا لــه دخــل بحماره»
تمادت الطبيبة المزيفة في لحضه هذيان
واضـ ـط ــراب قــدرات ـهــا الـعـقـلـيــة وتـشــويــش
تفكيرها وغياب وعيها ،ورددت ضاحكة:
إن إجـ ـ ــراءات الـصـحــة لـيـســت م ـشــددة في
م ـج ــال الـت ـج ـم ـيــل ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدول
العربية ومنها السعودية «إذا لم تستح
فاصنع ما شئت».

حقوق المرضى أكبر

للصغائر ،فاإلنسان أناني
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا أرى سـ ـ ـل ـ ــوك
بطبعه ،يبرر ألخطائه وال
الحاقدين ،أشعر بفضيلة
ي ـغ ـف ــر زل ـ ــة اآلخـ ـ ـ ــر ،ول ـه ــذا
ال ـن ـس ـيــان ،ال ـت ــي أعـتـبــرهــا
كلما كبرت وعرفت أكثر،
إعــاقــة ،ه ــذا هــو الشعور
أصبحت أكثر تسامحا،
ال ــذي يـحـيــط ب ــي عندما
متعال
ألنني أتأكد أال أحد
أسمع عن أحداث تصاعدت
ٍ
عـلــى ال ـخ ـطــأ ،لـكــن الـفــرق
ف ـي ـهــا م ـشــاعــر ال ـكــراه ـيــة
يكمن في التعاطي معه،
والحقد والحسد ،فأثرت
هـ ـن ــاك مـ ــن يـ ـتـ ـم ــادى دون
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة
ت ـف ـك ـيــر ،وه ـن ــاك م ــن يعيد
ورب ـ ـمـ ــا ال ـج ـس ــدي ــة ،وهـ ــذا
النظر بعد تجربة اإلخفاق.
ي ـق ــودن ــا ل ـل ـت ـطــرق لـسـمــات
ال ـنــاج ـح ـيــن ف ــي ال ـعــاقــات
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـل ــى
اإلنسانية وجــودة الحياة،
جـ ـ ــودة ال ـص ـح ــة الـنـفـسـيــة
فما مبررات التسامح؟
والـ ـجـ ـس ــدي ــة ،فــال ـم ـشــاعــر
ال ـس ـل ـب ـي ــة م ـث ــل ال ـك ــراه ـي ــة
«اإلن ـ ـسـ ــان ن ــاق ــص» ه ــذا
والحسد والبغض تشحن
م ــا ي ـج ــب أن ي ــرت ــد ص ــداه
الـ ـ ــداخـ ـ ــل وتـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى
فــي آذان ـن ــا بــاسـتـمــرار ،فال
للتواصل مع الكاتب
الـ ـ ـه ـ ــدوء ال ـن ـف ـس ــي ل ـل ـف ــرد،
يوجد كمال تــام لإلنسان،
r.albuali@saudiopinion.org
فـيـنــام ويـصـحــو ف ــي حــالــة
هـ ـ ـ ــذا االع ـ ـت ـ ـق ـ ــاد ي ــدف ـع ـن ــا
م ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر وال ـ ـض ـ ـغـ ــط،
ل ـل ـت ـســامــح م ــع تـ ـج ــاوزات
ب ـع ـكــس ال ـم ـت ـســامــح ال ــذي
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة نـ ـ ـص ـ ــادفـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
م ـخ ـت ـلــف األوسـ ـ ـ ـ ــاط ،ف ـح ـيــات ـنــا ال ت ـخ ـلــو مــن ي ـطــوي أخ ـط ــاء اآلخ ــري ــن ،مـعـتـقــدا أن النقص
مطبات ونكبات وصدمات وضربات مفاجئة هو األصــل في اإلنسان ،ساعيا للتعالي فوق
من البعيد أو القريب ،فهل هذا يعني أن نراكم العقاب باإلحسان والصفح والعفو.
اإلح ـ ـبـ ــاط ع ـل ــى اإلح ـ ـبـ ــاط ون ـح ـف ــظ ال ـم ــواق ــف
الخالصة :يمنح التسامح النفس حالة من
فــي أرشـيــف األخ ـطــاء؟ هــذا سيكثف المشاعر الـســام الــداخـلــي ال ــذي يظهر فــي الممارسات
السلبية تجاه اآلخر ،ويبني طبقة من الكراهية واألق ــوال ،وعــائــده -بــا شــك -مزيد مــن الراحة
في قلوبنا ،ستزداد سمكا مع مرور الوقت لو ال ـن ـف ـس ـيــة والـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ــع إخـ ـف ــاق ــات ال ـ ــذات
ُ
لم نمحها سريعا ،وستضرنا بالدرجة األولى .وأخـ ـط ــاء اآلخ ــري ــن ،بـعـكــس اإلنـ ـس ــان الـحــاقــد
«ألم أخطأ؟» إن توجيه هذا السؤال ألنفسنا الذي يمأل ذاته بحفظ الوقائع إلى أن يشعلها
عندما نالحظ أخطاء اآلخرين ،يوازن انفعالنا بــال ـنــار ،إن الـتـســامــح ســر مــن أسـ ــرار الـجـمــال
ت ـج ــاه ـه ــم ،ف ـن ـق ــدره ــا ب ــاعـ ـت ــدال دون تـكـبـيــر الروحي والسعادة الداخلية والنجاح.

رأي✍ :

رجاء البوعلي

ال ـف ــرق ب ـيــن الـمـسـتـشـفــى الـحـكــومــي
والمستشفى الخاص ،أن المستشفى
ال ـ ـخـ ــاص ي ـع ـم ــل مـ ــا فـ ــي وس ـ ـعـ ــه كــي
يـ ـبـ ـح ــث لـ ـ ــك عـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــرض ،ومـ ـ ـ ــا أشـ ــد
فــرحــة الـطـبـيــب ل ــو وج ــد ضـغـطــك ،أو
نبضك ،أو حــرارتــك ،في غير وضعها
الطبيعي ،ليس ألنه عديم اإلنسانية،
بــل ألنــه بشر ،يطمع فــي زي ــادة أربــاح
المستشفى ،ومــن ثــم رفــع إنتاجيته،
فمصائب قوم عند قوم فوائد ،وكلما
ك ـ ــان ال ـط ـب ـيــب م ـه ـم ــا ،ك ــان ــت نـسـبـتــه
أكـبــر ،لــدرجــة أن بعض األطـبــاء يكون
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى أج ـ ـيـ ــرا ل ــديـ ـه ــم ،ول ـيــس
ك ــالـ ـمـ ـعـ ـت ــاد ،أن يـ ـك ــون ــوا هـ ــم أجـ ـ ــراء
للمستشفى ،فالطبيب يتقاضى كل
األربـ ـ ـ ــاح ،ويـ ـت ــرك لـلـمـسـتـشـفــى أج ــرة
شـ ـه ــري ــة ،أو ي ــوم ـي ــة زهـ ـ ـي ـ ــدة ،وكـ ــأن
الـطـبـيــب اس ـتــأجــر جـنــاحــا فــي فندقا
يقيم فيه بضعة أيام.
أما المستشفى الحكومي ،أو العام،
فـعـلــى ال ـع ـكــس ت ـمــامــا ،ع ـنــدمــا يــدلــف
ال ـم ــري ــض ،يـتـمـنــى الـطـبـيــب أن ليس
بــه إال نــزلــة ب ــرد خفيفة ،ال تستدعي
س ــوى م ـق ـيــاس ال ـ ـحـ ــرارة ،ث ــم يـصــرف
ل ــه مـسـكـنـنــا ألل ــم ال ـح ـل ــق ،وي ــدع ــو له
بالشفاء العاجل ،وكــم يغتم الطبيب
عندما تكون األوض ــاع تحتاج مزيدا
من الفحوصات ،هنا يشترك الطبيب
والـ ـ ـم ـ ــري ـ ــض ف ـ ــي الـ ـ ـه ـ ــم ،والـ ـمـ ـصـ ـي ــر،
وكــاه ـم ــا ي ــدع ــو أن ي ـك ــون األمـ ــر أقــل
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✍
غانم الحمر
للتواصل مع الكاتب
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مما تشير إليه التحاليل والفحوص،
المريض طمعا في صحته ،والطبيب
أمــا في راحــة باله وانقضاء ورديته
بدون حاالت تستدعي تمديد العمل.
ول ـك ــن ب ـيــن ال ـب ـحــث ع ــن األس ـ ــوأ في
م ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـ ـم ـ ــال ،وم ـ ــص أم ـ ــوال
الـ ـم ــرض ــى ،وبـ ـي ــن ت ـه ــوي ــن ح ــاالت ـه ــم
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات ال ـعــامــة ،وتـقــريــب
ال ـ ـمـ ــدخـ ــل لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج ،يـ ــأتـ ــي ت ـه ــوي ــل
ال ـتـشـخ ـيــص ،أو تـبـسـيـطــه ،واألسـ ــوأ
مــن ذل ــك ك ـلــه ،دخ ــول ال ـطــرف الـثــالــث،

شركات التأمين ،التي خلقت المفارقة
الـعـجـيـبــة ،حـيــث يـنـقـلــب الـطـبـيــب في
القطاع الخاص ،إلى طبيب حكومي،
وي ـبــدأ بتقليل ال ـف ـحــوص ،ومـحــاولــة
إخـ ـ ـ ــراج الـ ـم ــري ــض م ــع أقـ ـ ــرب ط ــري ــق،
بسبب تدقيق شــركــات التأمين على
ال ـت ـك ـل ـف ــة ،واعـ ـت ــراضـ ـه ــا ك ـث ـي ــرا عـلــى
المبالغة ،ولألسف أن الطبيب يمتقع
وجهه إذا ما رأى أوراق شركة التأمين،
لـ ـتـ ـش ــدده ــا ف ـ ــي ال ـ ــدف ـ ــع ،ول ـت ــأخ ــره ــا
ف ــي ت ـســديــد ال ـم ـس ـت ـح ـقــات ،م ــا جـعــل
المرضى المؤمن عليهم في محل عدم
الترحيب ،إال إذا كانوا من فئة  vipفي
شركاتهم ،ولديهم فــاتــورة مفتوحة،
فإنهم يستقبلون باألحضان.
هنا يجب أن تتدخل جهات الرقابة
الصحية ،وتـكــون فــي مستوى القوة
واالنتشار ،ويؤسس إلجــراءات طبية
م ــوح ــدة ف ــي ال ـك ـش ــف وال ـت ـش ـخ ـيــص،
ل ـي ـســت خــاض ـعــة ل ــاجـ ـتـ ـه ــادات ،وأال
يـكــون هـنــاك تأثير لـشــركــات التأمين
ع ـلــى ص ـحــة ال ـم ــؤم ــن عـلـيـهــم بـسـبــب
جـشـعـهــم ،ي ـجــب أن ت ـتــدخــل الـجـهــات
الصحية والـقــانــونـيــة فــي السعودية
ح ـت ــى ال يـ ـك ــون ال ـت ــأم ـي ــن ش ـك ـل ـيــا ،ال
ي ـن ـح ـصــر س ـ ــوى فـ ــي ح ـ ـ ــاالت ال ــزك ــام
ونـ ـ ـ ـ ــزالت ال ـ ـ ـبـ ـ ــرد ،وأال ت ـ ـكـ ــون ه ـن ــاك
شبهات فسادية بين شركات التأمين
ومـ ـنـ ـش ــآت الـ ـم ــؤم ــن ع ـل ـي ـه ــم ،ي ـك ــون
ضحاياها المستفيدين.

الخميس

كيف يقرأ السعوديون مستقبلهم؟

رأي✍ :

أيمن العريشي
للتواصل مع الكاتب
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عين الرأي

هنا في السعودية ُ
األمر مختلف،
ُ
نملك رؤي ــة ،ولدينا
لدينا طـمــوح،
ه ـ ـ ـ ــدف ،ولـ ــدي ـ ـنـ ــا قـ ـب ــل ذل ـ ـ ــك ق ــائ ــدٌ
اس ـت ـث ـن ــائ ـ ٌّـي ُم ـل ـه ــم يـ ــرسـ ـ ُـم م ـعــالــم
وطـ ـ ٍـن م ــزده ـ ٍـر نـشـعـ ُـر فـيــه بــاألمــان
ع ـلــى ج ـم ــال حــاضــرنــا وإش ــراق ــات
ُ
ننظر –كسعوديين -إلى
مستقبلنا،
ولي العهد األمير محمد بن سلمان
ً
بكل زه ــو ،ونتلقى كلماته مفعمة
بالفأل والعزيمة والسعي لإلنجاز.
ٌ
إنــه شـعـ ٌ
ـور ص ــادق يخالجنا مع
كل حزمةِ قرارات جديدة ،أو اإلعالن
عــن مـشــاريـ َـع مستقبلية طموحة،
من القدية إلــى البحر األحمر إلى

ُ
ُّ
أعناق البشر
تظل
في ُل ّجة العُ زلة واألخبار البائسة،
ً
ً
تلتفت ي ً
غد أجمل
ويسرة
ُمنة
ُ
باحثة عن أمل ،عن ٍ
ُ
يستيقظ فيه هذا العالم من كابوس األزمة ،يتمنى
عام كان مجرد ورقة
العالمُ لو أن كل ما حدث خالل ٍ
وقت تائه غير محتسب في
تقويم مزيفة ،مجرد
ٍ
فيلم سينمائي
في
كمشهد
تماما
سجالت التاريخ،
ٍ
ِ
ٍ
ترجعُ اللقطة فيه إلى الوراء بشكل سريع ،تحديدا إلى
عقارب الساعة دورانها
ديسمبر  ،2019ثم تستأ ِنف
ُ
وكأن كورونا لم يكن.

ِّ
حضور للسعودية
نيوم .وفي كل
ٍ
على الخارطة اإلقليمية والدولية.
ورغم كل ما تكيده وتضمره قوى
ّ ُ ُ
ـروح
ال ـش ــر ،ت ـط ــل ب ــادن ــا دائ ـم ــا ب ـ ٍ
قـ ــويـ ــةٍ شـ ــابـ ــةٍ م ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،ع ــزي ــزة

بقيادتها ومقدراتها وشعبها في
ِّ
ظ ــل ق ـيــادة حكيمة مــن ل ــدن خــادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان
عبدالعزيز .تلك الروح اإليجابية
ُ
ال ُيمكن أن يتلقفها السعوديون
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بمزيد من اإلصــرار والعمل
سوى
ٍ
ـات
ـق ت ـط ـل ـعـ ِ
والـ ـمـ ـش ــارك ــة ل ـت ـح ـق ـيـ ِ
القيادة .الجميع ،كبارا وصغارا،
رجــاال ونساء ،يقرأون مستقبلهم
بــابـتـســامــةٍ ويـنـتـظــرونــه بشغف،
وي ـت ــرج ـم ــون ك ــل ذلـ ــك بــإي ـجــاب ـيــةٍ
م ـل ـم ــوس ــةٍ ف ــي أدائ ـ ـهـ ــم ألع ـمــال ـهــم
نـ ـه ــارا وفـ ــي أح ــادي ــث مـجــالـسـهــم
م ـسـ ً
ـاء .الـكــل يتحدث عــن التغيير
وال ـت ـحــديــث وال ـت ـطــويــر وتحقيق
معالم الرؤية.
ُ
ن ـع ــم هـ ـك ــذا يـ ـق ــرأ ال ـس ـع ــودي ــون
مستقبلهم ،بــه ي ـت ـفــاء لــون ،ومــن
أجله يعملون.

(العدد )780
السنة الثالثة
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رواية تتفوق على كاتبها
فـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــر ن ـف ـســه
نـ ـ ـ ــادرا مـ ــا تـجــد
فـ ــارسـ ــا م ـ ـغـ ــوارا،
روائـ ـ ـي ـ ــا لـ ــم ي ـق ــرأ
بـ ـمـ ـعـ ـي ــة ش ـخــص
رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دون
آخ ــر يـســاعــده
كـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوت ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـمـ ـ ــار
التي تسمىيمتطيه.
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا دون
كـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــوت-
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا
واألنـ ـ ــدر منه
بـ ــدأ م ـش ــواره
أن تجد منهم
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــي
بها،
من لم يسمع
واجـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــددا مــن
ـم
ـ
ـ
غ
ور
ف ـك ــات ـب ـه ــا
ط ــواح ـي ــن ال ـه ــواء
شهرته في بالده،
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة الـ ـت ــي
إال أن ـ ــه ب ـق ــي أق ــل
تـخـيـلـهــا تـنــانـيــن
شهرة من روايته،
ت ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــد ت ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــر
إلى أن تم تكريمه
ك ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،ف ـق ــام
بـعــد وفــاتــه بعدة
ب ـ ـم ـ ـهـ ــاج ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا
طرق.
وتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل أن ـ ـ ـ ــه
انتصر عليها.
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـي ـ ـغـ ــل
للتواصل مع الكاتب
دي ث ـي ــرب ــان ـت ــس
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
Y.ALHASSAN@SAUDIOPINION.ORG
الكاتب والــروائــي
أح ـ ـ ـ ــداث ال ـ ــرواي ـ ــة
اإلسـ ـب ــان ــي الـ ــذي
الـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـق ـ ــة الـ ـت ــي
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـبـ ـ ــل
ت ـ ـ ـ ــدور أحـ ــداث ـ ـهـ ــا
أك ـث ــر م ــن أرب ـع ـم ـئ ــة ع ـ ــام ،وي ـ ــوازي حول معارك وهمية أو تافهة يقوم
«ث ـ ـيـ ــربـ ــان ـ ـتـ ــس» فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــرتـ ــه فــي ب ـهــا ب ـط ـل ـهــا ،وال ي ـح ـقــق م ـن ـهــا أي
إسـبــانـيــا شكسبير فــي بريطانيا ،نـتـيـجــة س ــوى ع ــودت ــه إل ــى مسقط
إال أن ال ـم ـفــارقــة أن ــه ع ـنــدمــا يـكــون رأسـ ــه ث ــم مــوتــه ع ـلــى ال ـســريــر بــدل
الحديث عــن خ ــارج وطنيهما ،فإن تحقق أمنيته بأن يموت في إحدى
الكثيرين يعرفون شكسبير لكنهم المعارك الضارية.
ق ــد ال ي ـتــذكــرون اس ــم أح ــد أعـمــالــه،
وهـ ـك ــذا اش ـت ـه ــرت ال ـق ـصــة وطـبــع
بينما نـلـحــظ الـعـكــس فــي الـثــانــي ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــخ ب ـ ـعـ ــدة
حيث يـعــرف الكثيرون رواي ــة دون ل ـ ـغـ ــات ،ح ـت ــى تـ ـح ــول اس ـ ــم بـطـلـهــا
كيشوت دون معرفة اسم مؤلفها.
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــح خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص وه ـ ـ ــو
وق ــد بـلــغ مــن جـمــال ه ــذه الــروايــة ال ــدون ـك ـي ـش ــوت ـي ــة «»quixotic
وح ــاوة فكرتها وحـجــم السخرية ودخـ ـ ـل ـ ــت ك ـ ـم ـ ـفـ ــردة ف ـ ــي ق ــوامـ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــذي اك ـ ـت ـ ـسـ ــت بـ ـ ــه أن أص ـب ـح ــت اللغات الحية في العالم ،بل وعقدت
الشخصية األساس فيها مصطلحا العديد من الـنــدوات والمحاضرات
يتم إطــاقــه على األشـخــاص الذين لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ال ـ ـل ـ ـفـ ــظ ،ك ـمــا
يـشـبـهــونــه وهـ ــو الــدون ـك ـي ـشــوت ـيــة ،انسحب اللفظ حتى على الجانب
وي ـع ـن ــي هـ ــذا ال ـم ـص ـط ـلــح ال ـس ـلــوك الـسـيــاســي لـيـطـلــق عـلــى م ــن تـفــوق
المبني على حلم غير قابل للتحقق ،ط ـ ـمـ ــوحـ ــاتـ ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـك ـث ـيــر
وه ــو ال ـس ـلــوك الـ ــذي اصـطـبـغــت به قدراته أنــه يمارس الدونكيشوتية
شخصية دون كيشوت في الرواية ،السياسية.
ف ـهــذا ال ـش ـخــص الـ ــذي تـمـيــز بحبه
وق ـ ـ ـيـ ـ ــل إن ال ـ ـ ـ ــروائ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــروسـ ـ ــي
للكتب وال ـق ــراءة انـكــب عـلــى ق ــراءة ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف دوس ـت ــوي ـف ـس ـك ــي ك ــان
مجموعة كبيرة مــن الكتب أغلبها مسكونا بشخصية دون كيشوت،
يـتـحــدث عــن الـفــروسـيــة والـبـطــولــة حيث قــال عنه :ال يوجد في العالم
ِّ
َّ
ودورهـ ـ ـ ــا ف ــي بـ ـ ــروز أي شـخـصـيــة كــلــه مــؤلــف أعـمــق وأق ــوى مــن هــذا،
آنذاك.
هــذه هي الكلمة األخـيــرة واألسمى
ـذي
ـ
ـ
ل
اـوت
ـ
ش
ـ
ي
ـ
ك
دون
ـر
ـ
ث
ـأ
ـ
ت
ـد
وقـ ـ
للفكر اإلن ـســانــي ،إنـهــا أكـثــر أن ــواع
كــان اسمه ألونسو كيكسانو لكنه ال ـس ـخ ــري ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ل ــإن ـس ــان
أعـطــى لنفسه هــذا االس ــم العتقاده التعبير عنها مرارة ،ووصل الحال
بفخامته وتناسبه مــع شخصيته ب ــأح ــد ال ــروائـ ـيـ ـي ــن مـ ــن اإلك ـ ـ ـ ــوادور
الجديدة -تأثر بما قرأه وتحول إلى «خـ ـ ـ ــوان م ــون ـت ــال ـف ــو» أن اس ـت ـع ــار
شخص يهوى الفروسية وإحقاق شخصية دون كـيـشــوت فــي رواي ــة
الحق ،وهكذا وجد لنفسه حصانا س ـمــاهــا «ف ـص ــول م ــن دونـكـيـشــوت
هزيال وامتشق عصاة غليظة بدل نسيها ثيربانتس» وذلــك ألن دون
الـسـيــف ووض ــع عـلــى رأس ــه خــوذة كيشوت أصبح شخصية إنسانية
م ـ ــن ن ـ ـحـ ــاس ع ـ ـ ـ ــادي لـ ـك ــي ي ـص ـبــح وال تخص كاتبها لوحده.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia
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As we speak, Saudi Arabia is undergoing
such profound economic, social and
generational transformations, in a
competitive arena where competition
benefits the Saudi image in the
middle east and worldwide as well.
There is a noticeable role of the Saudi
government in raising the awareness
of citizens and increasing their
information and aspirations, while
deepening the national feeling and
the sense of belonging to homeland,
which
collectively
nourishes
national unity and instills a spirit
of participation and responsibility.
Saudi Arabia has exerted great efforts
to raise the levels of awareness of
the dimensions, concepts, risks and
behaviors of both lawful and illegal
areas of public and private security
and safety, in order to reduce internal
and external risks and threats.
It helps enhancing the citizen’s

awareness of his rights and duties
by amending or even legislating
new regulations and laws that make
all members of society live in an
advanced yet reconciled social system.
This helps Protecting against dangers,
opening new horizons and keeping pace
with global changes through the efforts
to organize the country economically,
socially, politically, militarily and
technically, to become a developed
country with fortified infrastructure

and
organizational
schemes.
Despite all caveats, the Saudi
government has empowered women
in every single field to contribute to
the country’s development efforts,
no less than any other male citizen.
The Kingdom has also criminalized all
racist behavior towards religions, and
opened up Touristic potentials, so that
people get to know the Kingdom, its
heritage, arts and topography. This was
a part of a continuing effort towards

arts, culture and the construction of
museums and the revival of heritage.
The government has joined forces
with people to preserve the security
and stability of the country. It also
emphasized the importance of
Charity and providing service to the
community, along with promoting and
purifying authentic religious values.
These strategic changes that appear to
be heavy on society and require time,
ability and patience to achieve them,
won’t be hard at all if adopted by citizens
themselves, that would reduce the
burden on governments and be the basis
for re-instilling the right principles again.
Hence, the partnership of the
government and people in the country’s
renaissance was a strategic partnership,
based on preserving the country from
all dangers, thus, achieving constructive
cooperation in the prosperity of the
country and its members.
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