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WHO

الطب الشعبي أو التقليدي أو البديل والوعي الجماهيري 
بإيجابياته وسلبياته

مالك الحباشنة *
� ع�جــه ل��مــراض أو الوقايــة منهــا عــ�  ، حيــث يعتمــد �� � � مــن أقــدِم أنــواِع الّطــِب المعروفــة منــذ آ&ف الســن#� يُعــّد  الطــب البديــل أو الشــع23
� تكــون  ات عشــبية مــن بــذور وأوراق وجــذوع، والــ3; بعــض مــن الممارســات والطقــوس، واســتخدام المــواد الطبيعيــة مــن أعشــاب ومســتح@�
� دول العالــم كافــة، وذلــك بســبب توفــره  مطحونــة أو منقوعــة أو مغليــة. وهنــاك انتشــار واســع لممارســته وقبولــه مــن قبــل عامــة النــاس ��

� الــدول المتقدمــة يعــزى لظهــور ا&Yثــار الجانبيــة الضــارة ل��دويــة الكيماويــة. � أن انتشــاره �� � حــ#� ة، �� � الــدول الفقــ[� وقلــة كلفتــة ��
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عقول.. وفضائيات!
إبراهيم السواع$# *

� برامــج &فتــة تســتحّق الوقــوف عندهــا، والتنبيــه عــ� مــا يمكــن أن تشــّكله مــن أخطــار  تقتحــم علينــا الفضائّيــات التجاريـّـة والدعائّيــة بيوتنــا ��
نجــاب وإعــادة الــزوج وحمايــة البيــت وا&�بنــاء ممــا يمكــن أن تســببه  h&ا � عــ� ربـّـات البيــوت تحديــداً، خصوصــاً وهــي ت�مــس حاجــاٍت أصيلــًة ��

.« � � مجتمعنــا بـ»الحّجابــ#� � يقــوم بهــا المشــعوذون، أو مــا اصطلــح عــ� تســميتهم �� يــرة» الــ3; pqا&�عمــال ال»

# *     إع�مي أرد,+
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عادات العزاء بين ا(صالة والتشويه
عبد3 مطلق العساف *

 � اً مــن شــخصية المجتمعــات وهويتهــا الثقافيــة، الــ3; � مجموعهــا جــزءاً كبــ[� ــكل �� uيمكــن القــول إن التقاليــد وا&�عــراف والقيــم ا&جتماعيــة، تش
كة  � خصائصهــا مــع مجتمعــات تاريخيــة أُخــرى، وذلــك حســب تجاربهــا التاريخيــة أو حســب عوامــل اللغــة المشــ[; قــد تنفــرد فيهــا أو تتشــارك ��
 � � نشــأة هــذه القيــم ونمّوهــا ببــطء إv أن تصبــح داخلــة �� � مجموعهــا تســاهم �� ك. وهــذه �� ك، أو النســب القومــي المشــ[; والديــن المشــ[;

� والعاطفــي والســلو�z &�فــراد المجتمــع، وتعكــس أصالتــه وطبيعتــه. التكويــن الوجــدا}�

# *     باحث وكاتب أرد,+
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