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العدد 2758 )السنة الثامنة(

يشير تقرير البنك الدولي إلى أنه من المتوقع 
أن تقفـز الكمية السـنوية مـن النفايات في 
العالـم مـن 2 مليار طن عـام 2016 إلى أكثر 
مـن 3.4 مليارات طـن بحلـول 2050. وتولد 
الـدول مرتفعـة الدخـل 34% مـن إجمالـي 
النفايـات، وهو ما يؤكد أن النظم المعيشـية 
والعوامل االقتصادية تؤثر بشكل مباشر على 

النفايات.  كمية 
أثـرت  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي 
المتغيـرات االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي 
المدن بشـكل مباشـر على أنماط االستهالك 
لألسـر، وكمية النفايـات المنزليـة المتولدة 
منهـا التي قدرت بمعدالت تجـاوزت أكثر من 
16 مليون طن سنويا. وينتج الفرد ما يقارب 
1.8 كجم يوميا مـن النفايات المنزلية، وهي 
أعلـى من متوسـط النفايات المتولـدة للفرد 
عالميا، والتي تبلغ 0.74 كجم. وتشـتمل تلك 
النفايـات غالبـا على بقايـا الطعـام والمواد 
البالستيكية والعبوات الزجاجية، وتصل نسبة 
المـواد العضوية منها إلى 50%، أما النفايات 
الورقية فتشكل نسبة 20%، وتمثل النفايات 
البالسـتيكية 15%؛ في حين تمثـل النفايات 

المعدنيـة والزجاجية %7. 

إحـدى  تعـد  البلديـة  النفايـات  إدارة  إن 
المسؤوليات التي تضطلع بها الجهات البلدية 
فـي المـدن، وتتضمـن هـذه العمليـة جمع 
النفايـات من المصـدر )المسـاكن( ونقلها، 
ثـم التخلص منها أو إعـادة تدويرها. وتواجه 
اإلدارات البلدية في المدن السـعودية تحديات 
كبيرة إلدارة هذه النفايات، ال سيما مع زيادة 
حجمها وعدم وجود آليات للتعامل معها على 
نطاق واسـع. في الواقع لقد تطورت تقنيات 
إدارة النفايات المنزلية، حيث تبنت العديد من 
الدول في العالم أسـاليب حديثة، منها تقليل 
حجـم النفايات المتولدة من المصدر، وتوفير 
تقنيات النقل الذكي لجمع وتصنيف النفايات 
بنظام األنابيب تحـت األرض؛ في حين ركزت 
بعض الدول على اسـتثمار هذه النفايات من 
خالل إعادة فرزها وتدويرها ثم اسـتخدامها 

كمـواد ذات قيمة اقتصادية. 
لقد أكدت الرؤية الوطنية على تحسين البنية 
الحضريـة فـي المـدن السـعودية واالرتقاء 
بجودة الخدمات، من خالل تطوير سياسـات 
تسـعى في مجملها السـتدامة المـدن، وفي 
هذا اإلطار أشـارت الخطة التنفيذية لبرنامج 
التحـول الوطنـي إلـى أن تحسـين المشـهد 
الحضـري فـي المـدن السـعودية، يقتضـي 
»توفيـر بيئـة صحية مسـتدامة، مـن خالل 
معالجـة التشـوه البصـري وتطويـر الرقابة 
البلديـة وإدارة النفايـات واإلصـالح البيئـي 
وتعزيز المشـاركة المجتمعية«. كما وضعت 
الخطـة مجموعـة مـن المبـادرات لتطويـر 
أنظمة إدارة النفايات البلدية وتأسيس اإلطار 
التنظيمي والبنيـة التحتية لمعالجة النفايات 
واالسـتثمار في إدارتها؛ وصوال إلى تأسـيس 
برنامـج وطنـي إلدارة النفايات يسـاهم في 
الحـد من اآلثار البيئيـة الناجمة عن النفايات 
ويقلل من التكاليف على الحكومة والمجتمع. 
إن برامـج إدارة النفايـات في حال تفعيلها 
على نطاق واسع في المدن السعودية يمكن 
أن تعزز من إدخال أنظمة متطورة، وتساهم 
في تحسـين عمليـات التدوير؛ بـل وتحقق 
عوائد اقتصادية لألسـر السـعودية. إن فرز 
النفايـات المنزلية من المصدر ثم شـراءها 
من األسـر فكرة أراهـا قابلـة للتنفيذ متى 
ما وُضعـت اآلليات التي تنظـم عملية إدارة 
هذه النفايات. إن سياسـة فـرز النفايات من 
المصدر ُطبقت في العديد من الدول األوروبية، 
وتأتي في سـياق تشـجيع الوعي المجتمعي 
البيئـي، وتعتمد هذه الفكرة على االسـتفادة 
من مشـاركة األسـر فـي تصنيـف النفايات 
المنزلية وفرزها تبعـا لنوعها ضمن حاويات 
مخصصة، على أن يتم شـراء هـذه النفايات 
بواسـطة شـركات مرخصة لهـذا الغرض ثم 
بيعها لمصانع إعـادة تدوير النفايات، عندئذ 
تتحول هـذه النفايات المنزليـة من مهمالت 

إلى مـواد ذات قيمة مضافة.
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مع تدشين مدينة جدة القديمة بأحيائها األربعة، وهي 
حـارة البحر ثـم اليمن فالمظلـوم وصوال إلى الشـام، 
والمحاطة سابقا بسور مشـرعة أبوابه والقائم بعض 
أثـره حتى اليوم كباب شـريف وباب مكـة وباب جديد 
وبـاب البنط، واإلقـرار بكونها إحدى المـدن التاريخية 
المعتـرف بها في قائمة التـراث العالمي لدى المنظمة 
العالمية للتربيـة والثقافة والعلوم )اليونسـكو(، فقد 
أصبحت مدينة خارج سـياق الواقـع المعاصر، بمعنى 
أنها قد دخلت ضمن قوانين وأحكام الشاهد التاريخي، 
وباتت مرتبطة بسـياقه الزمني بشكل كبير. وبالتالي 
فال يصح التدليس أو السـطو على أي معلومة تاريخية 
متعلقة بالمكان ومرتبطة بهوية أصحابها المؤسسين، 
سـواء بإغفال تلـك المعلومـة أو اسـتبدالها بمعلومة 
أخرى تحت أي ظرف وألي سبب كان، فاألمانة العلمية 
تقتضي حفظ الحقوق المعنوية والعلمية لمن أسـس 
وبنى بمنأى عن وجوده وانتمائه وذريته للموقع حاليا. 
وواقـع الحـال فقـد كان ذلـك هـو مـا حرصـت عليه 
الحكومة السعودية منذ االبتداء، التي لم تعمد إلى تغيير 
شـخصية المكان، ولم تستهدف طمس ما هو متوجب 
مـن حقـوق معنوية وعلميـة قائمة في حـق عدد من 
البيوت التي باتت تاريخية بحكم التقادم الزمني، علما 
بأنها قـد خرجت بالبيع والشـراء من حكـم أصحابها 
المؤسسـين إلى حكم الدولة، وذلـك إيمانا من رجالها 
بأهميـة الحفاظ علـى األمانة العلميـة أوال، وإدراكهم 

لوجـوب المحافظة على هوية وشـخصية المكان. 
ولعلـي أدلل على ذلك بشـاخصين تاريخيين معروفين 
وهما: »قصر شـبرا« بالطائف الذي آل بالشـراء العادل 
والمجـزي للدولـة، وولـد فيـه عـدد مـن أبنـاء الملك 
عبدالعزيـز طيـب اللـه ثـراه، وبـات مرتبطـا بتاريخ 

المملكـة العربية السـعودية، ومع ذلك فال يزال اسـمه 
»قصـر شـبرا التاريخي« الـذي بناه الشـريف علي بن 
عبدالله باشـا حاكم الحجـاز في العهـد العثماني في 
الفتـرة من عام 1323هــ إلى 1326هــ. وكذلك األمر 
مع بيـت نصيف بحارة اليمن بجدة الذي سـكنه الملك 
عبدالعزيـز وأسـرته واتخذه مقـرا له، وصـار مرتبطا 
بتاريـخ المملكـة الحديـث، وآل أيضا بالشـراء العادل 
والمجزي للدولة، ومع ذلك فال يزال اسـمه المعروف به 

حتـى اليوم هو »بيـت نصيف«. 
هـذان الشـاهدان الشـاخصان يثبتـان أن للموقـع 
التاريخي هوية ال يصح طمسها، وشخصية هي أصل 
في تكوينها، وأن قيمة المكان من عمق هويته وأصالة 
شـخصيته، ولذلك نجد في أوروبـا العديد من القصور 
والبيـوت التاريخيـة التـي باتت في ملـك معاصرين، 
ومنهـم أغنياء عـرب، ومع ذلـك فال يزال اسـمها هو 
االسـم التاريخي الـذي عرفت به، وتحتفـظ بهويتها 
وشـخصيتها العتيقة، وهو جزء من أصالـة المكان، 
وأساس متين في حفاظه على قيمته التسويقية بعد 

ذلـك، ناهيك عن قيمته المعنويـة والتاريخية. 
هـذا المفهوم هـو ما صـرت أراه غائبا حـال التعريف 
المعاصر بعدد من البيوت الشـامخة ببنائها الهندسي 
الفريـد بمدينـة جـدة التاريخيـة، وهـو مـا أرجو من 
وزارة الثقافـة والهيئة المعنية بجدة التاريخية االنتباه 
لتصحيحـه حفاظـا علـى هويـة وشـخصية المكان، 

وأصالـة وعمق البنـاء تاريخيا. 
وأشـير مثاال علـى ذلك بما يعـرف حاليا باسـم »بيت 
الشـربتلي« في حارة الشـام، وهو أحد البيوت العريقة 
والمتميـزة بتخطيطهـا الهندسـي، فهـذا البيـت قـد 
آل بالشـراء مؤخـرا وبعـد عدد من المشـترين ألسـرة 

الشـربتلي، لكنه في أساسـه ملك لصاحبه المؤسـس 
وهو الشريف عبداإلله مهنا العبدلي، الذي شرع وأكمل 
البناء وسـكن فيه، وليس كما توحي اللوحة التعريفية 
المكتوبـة حديثا بأنه لم يكمـل البناء حال قولهم »وقد 
شرع في عمارته مالكه الشريف عبداإلله.. مع بدايات 
القرن20م«، وبالتالي فالصحيح أن يسمى البيت باسم 
صاحبه المؤسـس الذي بنـاه وعاش فيه واسـتضاف 
كبار الشخصيات العربية في وقته، حفاظا على هوية 
وشـخصية المكان، واقتداء بما قامت بـه الدولة أيضا 

في المثالين السـابقين. 
واألمر ينـدرج أيضا على »بيت نور ولـي« بحارة اليمن 
الـذي ووفـق إفـادة الباحث محمـد بن علي الحسـني 
الشـريف، قد اتخـذه الملـك عبدالعزيز مقرا ألسـرته، 
فسكن فيه األمير محمد وأخوه الملك خالد؛ والبيت في 
أساسـه ليس لنـور ولي، وإنما آل إليه مؤخرا بالشـراء 
من أسـرة بيت عاشور، الذين اشتروه من أسرة الصبان 
التـي ينتمي إليها عبدالرؤوف صبـان، وهم بدورهم قد 
اشـتروه من مالكـه األسـاس وبانيـه األول، وهو أحد 

األشـراف الـذي اضطر لرهنه في ديـن ثم باعه. 
هـذان نموذجان لحالة مـن الخلل التي تلبسـت هوية 
وشـخصية مدينة جـدة التاريخيـة، واألولـى الحفاظ 
على تلـك الهوية إيمانا بحق معنـوي وعلمي، وتفعيال 
ألمانة علمية واجبة االستحقاق، وتعزيزا لقيمة المكان 
وعمقه التاريخي أيضا، ولسـنا فـي ذلك بدعا، بل نحن 
مقتـدون بإجراء قامت به دولتنا حفظهـا الله، وُعرف 
اجتماعـي وعلمي متفق عليـه عالميا، وهـو ما أرجو 
أن تهتـم له وزارة الثقافة ممثلة بهيئتها المعنية بجدة 
التاريخيـة، فهل يصـل الصوت؟ هـذا ما أرجـوه والله 

المستعان.

)اجتهاد شـخصي من موظف في إحـدى الوزارات الخدميـة(، كان ذلك هو المبرر 
والتوضيـح الـذي أعلن لتبرير ذلك االسـتقبال المدائحي الذي قوبل بـه أحد الوزراء 
في يوم الرجل العالمي، استقبال تخطى الحدود الفرائحية المعتادة، كونه كان في 
أسـلوبه وطريقته حالة دخيلة على المكان والزمان وطابعهما الرسمي والخاص. 
قوبلت هـذه الحالة الفرائحية والعبثية بحالة من الرفض واالسـتنكار المجتمعي، 
جسـدته وعكسـته مواقع التواصل االجتماعـي، كون اإلدارات والـوزارات الخدمية 
أماكـن ينبغي أن تصان وتترفع عن مثل هذه التصرفات التي ال تسـتنكر مجتمعيا 
فـي حدودها وأماكنها الطبيعية لكنها فـي الوزارات تظل عمال ال يقبل وال يجب أن 
يكون.والسؤال طالما كان هذا التصرف مصدره موظف أو موظفة حاول أو حاولت 
أن تعجب المسؤول وتستدر عطفه واهتمامه، فهل هذا التصرف يعتبر دخيال على 

المجتمعات الوظيفيـة أم أنه موجود أصال وبطرق مختلفة؟ 
أعتقد أن الهدف المراد من وراء مثل هذه الممارسات هو ممارسة التطبيل بطريقة 
أكثر عصرية ومالئمة لما يطلبه المشـاهدون؛ ألن التطبيل وصف وظيفي يمارسه 

بعـض المصطفين األخيار من قبل صانع القرار في تلك البيئات الوظيفية. 
والمتخصصـون في التطبيل لهم أصناف ومصنفات عجيبـة وغريبة في هذا الفن 
األعوج واألعرج معا، فالسـكرتير األول لسعادة المدير، يمارس أسلوبا من التطبيل 
ال يمارسـه غيـره، فهو األقرب للمديـر، وهو األعرف بتفاصيل مـا يحب وما يكره، 
هـذا النوع مـن الموظفين أو المطبلين لهم قدرة على التشـكل مـن خالل تحديث 
ميزهم الفنية األدائية تبعا لشـخصية كل مدير وفنه وذوقه ونفسـيته، فهم عبارة 
عن أنظمة منفتحة ومفتوحة تسـتطيع اسـتيعاب أي مديـر والتناغم مع طلباته 

واحتياجاتـه التطبيلية التي تجعله يعيش سـكرة المنصب وتبعات حالوته.
أما رؤسـاء األقسـام من نفس الفئة، فيخصصون جزءا كبيرا من وقتهم لتسـليع 
مفاهيم صاحب السـعادة وجهوده الخيرة وغير المسبوقة، في تطوير تلك اإلدارة، 
التي كانت تعيش عصر الظلمات قبل أن يسـتعمرها سـعادة المدير الجهبذ وفريق 

عمله. 
فـي مجموعات الواتس اب -مثال- يتم االصطفاف أمام صاحب السـعادة والتناغم 
مـع مقترحاته التي تكون عادة صوابا ال يحتمـل غير الصواب، وضرورة تقتضيها 
المرحلـة الحرجـة للمرفـق الخدمي، ثم يأتـي اسـتثمار وجود سـعادته في هذه 
المجموعـة فتتم مراسـلته عن طريق الخـاص للتعبير له واإلعجـاب بما قال وبما 

سـيقول كيف ال وهـو المدير الهمام صاحب العطـاء واإلنجاز! 
ومـن التطبيـل أن توضع صورة سـعادته وشـهاداته وتمريراته في حالة واتسـية 

لمدة 24 سـاعة ليعلم سـعادته وبقية الجوقة مدى الوالء والحب لهذا المدير ومدى 
مـا يتمتع به من حب وشـعبية بيـن كتائب اإليقاعييـن واإليقاعيـات، الذين ألفوا 
النفاق والكذب ليصبح وصفهم الحياتي بشكل عام قبل أن يكون عنوان حضورهم 

الوظيفـي في تلك البيئات الوظيفيـة المأزومة بهم وبتصرفاتهم. 
ومن الصور أيضا أن يضحك على طرائف سـعادته )وأفيهاته( العميقة التي تعكس 
خفة دمه وعقله معا، وقدرته على اصطياد اللحظة وتحويلها إلى مشاهد كوميدية 
يكون فيها سـعادته هو البطل والبقية )كومبارس( ال يضرون وال ينفعون، وما أن 
يطلـق تلك )النكتة( حتى يتسـاقط المطبلون من الضحك وحدانـا وزرافات، ولعل 
أمثلهم وأخبرهم طريقة وأخبثهم أسـلوبا، من يستجدي الدموع لتخرج من عينيه 
أثنـاء ضحكـه، وآخر يضع يده على خاصرته من شـدة األلم الـذي صاحب )نكتة( 
سـعادته، وبعد ذلك تؤرشـف هذه النكت في ذواكر كتائـب المطبلين الخالية أصال 
من المفيد، ثم يأتي اسـتعراضها في حاالت السـمر عندما يسدل الليل سواده على 
االستراحات المخصصة للقاء سعادته، مما يضفي نوعا من البهجة والسرور على 

قلوب الشـلة، ويزدان المساء ويضحك الجميع!  
التطبيـل اإلداري فن قديم له رموزه وقواعـده، فهو فن يتجدد ويتحدد بطريقة 
وأسلوب أصحاب السعادة الضعفاء، الذين يخصصون شيئا من أوقاتهم للتندر 
على مواليهم الذين فرغوا أنفسـهم إلسـعاد المدير والتلذذ بمناجاته واالنبطاح 
لرغباتـه، وتلقـف ما يحب واالبتعاد عن ما يكره، إما عن طريق رسـائل الواتس 
اب، أو المشـافهة، واألخيرة منزلـة عالية وعصية ال يصل إليها إال الراسـخون 
إيقاعا في الدجل والكذب والغش والتدليس، وهم قلة لكنهم مؤثرون ويظهرون 

ويتمظهرون في الوقت المناسـب مع الرجل األكثر مناسبة. 
وبالعودة لحادثة المداحة في تلك البيئات الخدمية، فأنا أراه وضعا عاديا من ناحية 
ما يسود من تطبيل وتغرير بأصحاب السعادة في تلك األماكن -كل ما هنالك- حالة 
اجتهاد جديدة يراد من خاللها وبها الخروج خارج الصندوق والتعبير عن حالة من 
المديح بطريقة تطبيلية أكثر تأثيرا ورسـوخا في الذاكرة وقبل ذلك المشـهد، وهذا 
ما كان وسيكون في ظل تكاثر هؤالء المطبلين وقدرتهم على التماهي مع أصحاب 
السـعادة والتغلغل في المشـهد الوظيفي من خالل إيقاعاتهم المخاتلة والخداعة، 
كون هذا الطبال يسـتخدم السـلم الموسـيقي بكل درجاته، ليضمـن الوصول في 
وقت قصير، إلى أعلى درجات السـلم اإلداري ليصبح بعد ذلك صاحب سـعادة قدير 
له أذن موسـيقية تميز الغث من السـمين، وهذا يقتضي دائما أن تكون أول مهامه 

اإلشـرافية، البحث عن طبال جديد وجدير راسخ في الدس والتدليس!

@waleed_zm

يثار هذه األيـام جدل كبير في اإلعالم الرياضي 
حـول من يضـع خطوط التسـلل التـي تظهر 
في شاشـة حكام الفيديـو )VAR( لتحديد ما 
إذا كان المهاجـم متسـلال خلـف المدافعيـن، 
وظهر أكثر من شـخصية رياضية تشـكك في 
مصداقيـة بعـض الحـاالت، وتزعـم أن هنـاك 
أخطـاء مقصـودة غيـرت مراكـز الفـرق في 
جـدول الترتيب العام، وهـذا الموضوع وإن بدا 
في شـكله بعيدا عن المجـال األكاديمي إال أنه 
في مضمونـه ال يختلف كثيرا عمـا يحدث في 
الجامعات، فبعض البيئات الجامعية المعاصرة 
موبوءة وغيـر صحية، وهذا -لألسـف- عكس 

المفتـرض عنها. 
في معظـم الجامعـات، هنـاك هيئـة أو إدارة 
قانونيـة تختص بالحاالت الخالفية التي تنشـأ 
بيـن أعضاء هيئة التدريس أنفسـهم، أو بينهم 
وبيـن قطاعـات الجامعـة المختلفـة، وتتولى 
هـذه اإلدارة مراجعـة العقـود واالتفاقيـات، 
وتقـوم بإجـراء التحقيقـات اإلداريـة الالزمة، 
وتلتزم بتمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات 
الرسـمية، وهـذا كلـه عمـل إداري مطلـوب 
وضروري، فالمجال األكاديمي حاله حال غيره 
مـن المجاالت األخرى، ال يخلـو من الصراعات 

البينية وتعارض المصالح الشخصية، وال يخلو 
مـن األخطاء وتضـارب األفكار. 

قبـل أيـام كشـفت مصـادر لبعـض المواقـع 
اإلخباريـة أن أكاديميا محليا تورط في سـرقة 
رسـالة ماجسـتير إلحـدى طالباتـه، وقـام 
بنشرها باسمه هو دون علم الطالبة، وبالرغم 
مـن مناشـدتها لرئيـس الجامعـة التدخل ورد 
حقهـا، باءت محاوالتها بالفشـل، ولم تجد بدا 
مـن التوجه للقضـاء، وقـد أوردُت فـي إحدى 
مقاالتـي حالة مشـابهة لهذه الحالـة، حدثت 
في جامعة محليـة كبرى، مهووسـة بالريادة 
فـي التصنيفـات الوهميـة، وال أعلـم إن كانت 

الحادثتـان قد وقعتـا في نفـس الجامعة! 
أسـوأ مـا فـي اإلدارات القانونيـة أنهـا إدارات 
ضعيفـة الشـخصية، مسـلوبة اإلرادة، فاقدة 
الصالحيـة، ال طعـم لهـا وال لـون، وليـس لها 
مـن القانـون إال المسـمى، وتتحول مـن إدارة 
مسـتقلة، لهـا صبغتهـا وهيبتهـا القانونية، 
واحترامها وتقديرها المعنوي إلى أداة رخيصة 
في أيدي رئيس الجامعة أو بعض مسـؤوليها، 
يحركونها كيفما يشـاؤون وحيثما يريدون، ال 
حول لها وال قوة، إال اإلذعان والتسليم وتكييف 

طلباتهم وتنفيـذ رغباتهم. 
اإلدارات  النظـر عـن قـوة وضعـف  وبغـض 
القانونية فـي الجامعات المحلية، تظل حقوق 
أعضـاء هيئـة التدريس والموظفيـن والطالب 
معرضـة لالنتهـاك والتعـدي، حيث ال يسـمع 
لهم، وال تراعى مسـائل الخصوصية والسـرية 
فـي قضاياهم، وفي كثير مـن الحاالت يمارس 
ضدهم التنمر تحت غطـاء األنظمة والقوانين، 
وكثيـرة هـي قصـص الزمـالء التـي تفضـح 
الممارسـات الخاطئة لـإدارات الجامعية، وما 
بين الحقائـق الثابتـة والمزاعـم الباطلة تبرز 

أهميـة العمل القانونـي الصحيح. 
ال يمكـن أن تحدثنـي عـن إدارة واعيـة وهـي 
تحـاول بقضها وقضيضهـا، وبكل مـا أوتيت 
مـن قوة وسـلطة نافذة، اسـتخدام مـا يمكن 
اسـتخدامه ضد عضو هيئة تدريس لمجرد أنه 
ال يوافقهـا فـي الفكر والتوجـه اإلداري، أو أنه 
يـرى ما ال تراه، أو ال يسـكت على ممارسـاتها 
الخاطئة، أو أنها ال تهتم وال تكترث السـترجاع 
حق طالـب أو طالبة ألجل عضو فاسـد مثلها، 

وهنا مربـط الفرس. 
وقد يتساءل البعض عن كيفية ضبط )الڤار( 
األكاديمـي؟ وبالتالـي حفظ الحقـوق وقطع 
الطريق على اإلدارات الميديوقراطية المتسلطة، 
الجواب سـهل وبسيط: نؤسـس هيئة أو إدارة 
عليـا أو لجنـة فـض نـزاع فـي وزارة التعليم، 
بعيـدة عن هيمنـة الجامعات، ومسـتقلة في 
قراراتهـا اسـتقالال تاما، نحتكـم إليها في كل 
قضايانـا األكاديميـة، وتكـون مرجعـا أوليـا 
ومحكمة ابتدائية، قبل الوصول لديوان المظالم 
والمحاكم اإلدارية أو العامة، فإن المثل الشعبي 

يقـول: إن غاب القط العـب يا فار!

خطوط )الڤار( 
األكاديمي 

مضروبة!

بندر الزهراني 

@drbmaz

)باحث في التاريخ( 
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