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 ذعار الرشيدي

حكومة جديدة 
بالعبني قدامى

حتى اللحظة لم تتضح مالمح 
التشكيل احلكومي اجلديد 

وأغلب ان لم يكن جل ما 
يطرح في بورصة ترشيحات 

الوزراء ليست بأكثر من 
تخرصات مخلوطة بشيء من 
األمنيات السياسية، بل وحتى 
حلظة االعالن الرسمي النهائي 

لن يكون هناك شيء مؤكد 
ولو حتى بنسبة ٦٠% .

> > >
احلكومة قد تعود بأغلب 
أعضائها، وهذا محتمل 

بتدوير شامل، وقد يتغير 
التشكيل بشكل شبه جذري 
وبنسبة تفوق الـ ٥٠% ، وفي 
احلالتني ستكون صدمة لكل 

املراقبني واملتنبئني واملتأملني، 
رغم انني ذكرت في مقال 

سابق لي ان التغيير سيكون 
»شبه جذري« وسيشكل 

مفاجأة للجميع.
> > >

وبقراءة تركيبة املجلس 
احلالي، على عالته السياسية، 
اذ انه مجلس غير متجانس، 

بل غير مستقر ويعاني اغلب 
نوابه من حساسية مفرطة 

جتاه التعامل مع قضايا الرأي 
العام خاصة في االستجوابات، 

وفي بعض االستجوابات ال 
تعرف من احلكومي ومن 

املعارض، لذا اعتقد ان افضل 
حل »حكومي« ملواجهة مجلس 
»غير ثابت على رأي« ان يعود 

جميع الوزراء السابقني دون 
استثناء، فمجلس بهذا النفس 
غير املتجانس ال سياسيا وال 

غيره، حتى لو مت تشكيل 
حكومة كاملة من عتاة علماء 

الذرة فسيتصرف معها 
بأسلوب اللحظة السياسية 

وليس بأسلوب التعاطي 
السياسي الواضح املعالم.

> > >
وكذلك لو مت تشكيل احلكومة 
كلها من أعضاء مجلس وليس 

٩ نواب، لتم استجواب ٣ 
منهم والتلويح باستجواب 

ثالثة ووضع ثالثة حتت 
املجهر، بل وسنرى نائبا 
مؤزرا يستجوب زميله 

النائب املوزر، اعلم انها ال 
تصح دستوريا، ولكن ربعنا 

يسوونها.
> > >

برأيي أن اعادة جميع الوزراء 
من احلكومة السابقة، لن 

يختلف كثيرا عن توزير جدد، 
فالنتيجة مع املجلس احلالي 

واحدة، سيتم االستجواب 
ليس على االسم وال على 
الكفاءة او األداء بل على 
أساس..»أين تقف مني 

سياسيا؟«، وهذا سيحدث 
سواء جاءت حكومة بالعبني 

جدد او نزلت امللعب السياسي 
بالعبيها القدامى، لذا اعتقد ان 

األوفر سياسيا واألقل كلفة 
هو اعادة أعضاء احلكومة 
السابقة، مبن فيهم من مت 

استجوابهم.
> > >

والصدام بني املجلس 
واحلكومة سيأتي 

واالستجوابات لن تتوقف، 
ولكن ما اعرفه واثق به 

ان احلكومة متتلك أغلبية 
مريحة ميكنها ان تواجه 

اي استجواب، السؤال هنا 
أين اختفت تلك األغلبية في 

االستجواب األخير؟!
> > >

توضيح الواضح: اذكر عندما 
كنا أطفاال وتدخل فريجا آخر 
وتصادف مجموعة من اطفاله 
الذين عادة ما يجلسون على 

شكل دائرة بآخر ناصية احلي 
او في البراحة ال يسألونك 

عن اسمك، بل يسألونك 
السؤال اخلادع:»انت من 

فريج ربع فالن؟!«، فنجيب 
باحلقيقة:»نعم«، ثم يتناوبون 

على ضربك حتى »تعض 
االرض«، هم ال يضربونك 

ألنك فالن ابن فالن ولم 
يسألوك ان كنت طيبا او ال 

او تصلي او ال، فقط سألوك 
عمن تنتمي له، وبالتالي كانت 

عقوبتك النتمائك، نعم كان 
الضرب على الهوية، متاما كما 
هو حال القتل على الهوية في 

احلروب األهلية.
> > >

توضيح األوضح: االستجواب.. 
على الهوية أيضا.
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د.عصام الفليج

سعد المعطش

تعيش بيننا عشرات الشخصيات العاملية التي تتميز 
بأقوالها الرصينة، وأعمالها اجلليلة، وإنفاقها الكبير، 

ونصرة املستضعفني في األرض، وإزالة الظلم، وإعادة 
احلق ألصحابه، والذين يحملون مجازا اسم »روبن 

هود«.
ولعل اجليل اجلديد ال يعرف هذا االسم الذي طاملا 

استمتعنا مبسلسالته التلفزيونية، وأفالمه السينمائية، 
وقصصه املصورة، في الستينيات والسبعينيات، 

وكان رمزا لنصرة احلق.
وباختصار.. روبن هود شخصية إجنليزية، متثل 

فارسا في العصور الوسطى. شجاعا وجريئا، ويتمتع 
ببراعة مذهلة في رمي السهام. اشتهر عنه نصرة 
املظلوم، ومحاربة الظلم والطغيان، خصوصا في 

تلك الفترة التي كانت األقلية الغنية تسيطر على كل 
شيء، وتشتري القساوسة والقضاة، وتسلب الناس 
أراضيهم، وتلزمهم بدفع األتاوات، فكان روبن هود 

يسرق األغنياء إلطعام الفقراء، ويقاتل األثرياء إلعادة 
حقوق املساكني املسلوبة، فكان طائشا وخارجا عن 
القانون، )يعني حرامي شريف( فأحبه الناس لذلك.

وعودة على بدء، فإنه ينتشر بيننا منذ سنوات 
عشرات الشخصيات التي تتمثل »روبن هود«، فبني 

احلني واآلخر نسمع عن شخص ظهر فجأة يدافع عن 
املظلومني، ويوظف العاطلني، ويرسل للعالج باخلارج، 

وتيسير املعامالت، واعتماد الشهادات، واستخراج 
اجلنسيات، وتزويج العزاب.. وغير ذلك من اخلدمات، 

وبعد فترة من الزمن جتده تصدر رعاية املؤمترات 
والفعاليات )ماليا(، ويدعم املشاريع العامة، وينفق 

إنفاق من ال يخشى الفقر، وإذا سألته: من أين لك هذا؟ 
قال: ورثته كابرا عن كابر!

الغريب أن اخلدمات التي قدمها ذلك الشخص هي من 
احلكومة، واألموال التي أنفقها على الناس أيضا من 

احلكومة، ولو قامت احلكومة بتقدمي تلك اخلدمات 
املستحقة للمواطنني، ومنحت تلك األموال لهم بشكل 
مباشر، ملا اضطرت لتجاوز القانون عبر روبن هود 
جديد ومتكرر، أصبح الكل يتسابق للحصول على 

رضاه!
روبن هود القدمي كان يسرق من األغنياء الظلمة ما 

أخذوه عنوة من الناس، ويرد أموال املظلومني إليهم، 
لكن روبن هود اجلديد يأخذ من احلكومة أموال 

الشعب، ويتفضل بفتات منها عليهم!
وهناك روبن هود آخر على مستوى دولي، فهو 

يأخذ أرض شعب ضعيف، ويعطيها لشعب آخر أغنى 
وأقوى! 

وروبن هود آخر يرتب احتالل بلد ما عن طريق 
عمالئه، ثم يحرر ذلك البلد بأموال ذلك البلد 

ومدخراته، ويظهر مبظهر البطل!
وروبن هود يهدم برج أغنياء، ويتهم الفقراء، ويقتل 

البسطاء، ويعيد بناء البرج بأموال الفقراء!
وروبن هود يقود الدواعش والقواعد والـ kkk لقتل 
الفقراء، ثم يقوم بطردهم بأموال األغنياء، فيموت 

الفقراء، ويبقى األغنياء!
نعم.. لقد أصبح عندنا عشرات »روبن هود«، بأساليب 
مختلفة، على عدة مستويات، محلية وإقليمية ودولية، 

ظاهره نصرة املظلوم، وحقيقة أمره االستيالء على 
املال العام، ويرضخ له القادة ألجل مكاسب قريبة 

املدى، على حساب الفقراء، فشوهوا صورة روبن هود 
السيئة قانونا، واملقبولة اجتماعيا، إلى صورة سيئة 

في كل االجتاهات.
فيا ترى.. كم روبن هود يعيش بيننا؟!

لكل هدف في احلياة طريقة متبعة للحصول عليه، 
وقد تختلف الشيء البسيط من مكان إلى آخر، 

فطريقة اخراج بعض املخلوقات لها عدة وسائل، 
وحتما أن اجلميع يعرف طريقة اخراج السمك من 

البحر أو النهر عن طريق الشباك أو السنارة.
من الطرق املتبعة في اخراج احليوانات األخرى 

طريقة اخراج »الضب« من جحره، فكثير من الناس 
يعتمد طريقة إغراق اجلحر باملاء، فيخرج الضب 
رغما عن انفه ليكون وجبه مليئة بالكوليسترول 

الضار.
من عجائب وغرائب اخراج الثعابني الضخمة العاصرة 

»انكوندا« في افريقيا فيدهنون رجل أحدهم من 
القدم الي اعلى الفخذ مبادة مخدرة ويدخلها بجحر 

تلك األفعى ليبتلعها الثعبان، من ثم يقوم رفاقه 
بسحبه ليصبح الثعبان شنطة بيد حسناء برجوازية.

ومع تقدم التكنولوجيا اصبح اخراج الطيور من 
اماكن اختبائها عن طريق األجهزة التي تصدر اصواتا 

مشابهة ألصوات الطيور، ومن ثم يتم اصطيادها 
لتصبح »حميسة بدهنها« النافع الذي قد يعيد الشيخ 

لصباه كما يقولون.
ومبا أننا نتكلم عن اخراج بعض احليوانات من 

جحورها فيجب أن نوضح الفرق بني مسميات سكن 
تلك احليوانات، فهناك فرق كبير، فالضب واألرنب 

والعقارب وكثير من احليوانات تسمى أماكن سكنها 
جحور، وهي عميقة متتد لداخل األرض بطريقة 

صعب اخراجها منها إال بالطرق التي ذكرتها لكم أو 
طرق اخرى.

تلك األماكن تسمى جحورا واماكن سكن الكالب 
تسمى »دحوال« وهي ليست عميقة وعادة ما تخرج 

ونسمع اصواتها إن مر بقرب دحلها أي إنسان، ولن 
ألوم الكالب التي نبحت على السيدة صفاء الهاشم 
ألن تصريحها ازعجهم، ويكفيها فخرا أن تصريحا 

واحدا فقط جعل الكالب تخرج من دحولتها.
هناك مقطع من العمل الدرامي القدمي »عودة عصويد« 

يقول أحد الفنانني فيه »السلق الي في الشعيب 
يطلعون« واليوم وجدت نفسي أستعير ذلك املقطع 

واقول لهؤالء »السلق الي طلعوا ولم يعجبهم تصريح 
أم عبدالعزيز لدحولتهم يرجعون« وفهمكم كفاية. 

أدام اهلل الشرفاء الذين ينتقدون بشرف وال دام من 
خرجوا من دحولتهم وسمعنا أصواتهم...

روبن هود.. 
نيو لوك

سكان 
الدحل

آن األوان

رماح

تندهش األجيال اجلديدة من حديث الكهول 
والشيوخ وذكرياتهم عن انفتاح املجتمعات 
العربية في املاضي القريب. فيتعجبون من 

املعلومات والصور والڤيديوهات عن بيروت 
والقاهرة وبغداد والكويت وبعض املدن في 

اململكة العربية السعودية. فهذه األجيال التي 
ولدت ونشأت في اجواء اجتماعية منغلقة جتد 

صعوبة في تصديق ان االنفتاح االجتماعي كان 
سائدا في املاضي. ذلك ان التراجع االجتماعي 

يبدو لهم خالف املنطق وعكس صيرورة 
احلياة حيث املجتمعات البشرية تتطور من 
حالة االنغالق إلى مرحلة االنفتاح ال العكس!

> > >
 املسيرة االجتماعية البشرية في جميع 

أصقاع األرض تشبه مراحل حياة الفراشة 
التي تبدأ من البيضة التي تفقس فتخرج 

منها اليرقة التي تدخل في الشرنقة قبل أن 
تتحول إلى فراشة كاملة، بيد ان الذي حدث في 

عواملنا العربية حالة نكوصية تراجعية غريبة 
عجيبة. كمثل الفراشة الكاملة التي تطورت 

»عكس السير« فتراجعت إلى الوراء وحتولت 
إلى شرنقة ثم يرقة ثم بيضة. وأتذكر أحد 
االصدقاء املصريني الذي كان يؤكد ان لدى 
والدته قابلية حضارية وتفاهما مع احلياة 

املدنية أكثر من ابنته )حفيدتها( املنغلقة 
واملتعصبة لدينها وبني جلدتها واملشدودة إلى 

ثقافة كراهية األخرين!
> > >

هذا االنغالق املقيت وما جنم عنه من تطرف 
مدمر مستحدث وطارئ على مجتمعاتنا 

العربية فـ»املنطقة لم تكن كذلك« وهي العبارة 
التي وردت في الكلمة املدوية لولي العهد 
السعودي االمير محمد بن سلمان والذي 

قال فيها: »نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، 
االسالم الوسطي املعتدل املنفتح على العالم 

وعلى جميع األديان والتقاليد والشعوب« وهذه 
العودة املأمولة احملمودة »عودة إلى املستقبل« 

ال إلى املاضي، ألنها تعمل على تعديل املسار 
وتزيل احلالة النكوصية التي عشناها على 

نحو غير طبيعي، فتعود احلياة إلى خطواتها 
الطبيعية وتسير املجتمعات العربية مع منطق 

التطور ال عكسه. 

خطبة اجلمعة من اجنح وسائل الدعوة 
وتثقيف املسلمني ويرجع السبب في ذلك 
الى أنها تقام يوم عطلة ومتتلئ املساجد 

باملصلني.. اال أن هذا احلضور وهذا احلرص 
في أغلبه يعود على عادة أو تقليد، والبعض 

يحضر ألداء سنة دون معايشة اخلطبة وفهم 
املقصود واالستفادة من املعاني.

في اجلانب اآلخر أصبحت خطبة اجلمعة على 
منطها القدمي.. فاملصلي يكاد يحفظ جميع 
اخلطب وأسلوب اخلطيب ومعاني اآليات 
واألحاديث حتى أصبح يرددها كما يردد 

اسمه، لكنه لم يعتبر ولم يفهم مقصودها أو 
يعمل به.

إن من أهداف خطبة اجلمعة إيصال رسائل 

إميانية ودعوية تهذب أخالق املسلمني 
وتعلمهم أمور دينهم واخالق االسالم السامية 
حتى يصبحوا كما قال املولى عز وجل: )كنتم 

خير أمة اخرجت للناس(.
خطبة اجلمعة منذ القدم على منط واحد لم 

تتغير ما جعل املصلني خاللها في سبات 
طويل أو انتظار ادائها بأسرع وقت، لذا يجب 

على اخلطباء تطوير أنفسهم حتى يقدموا 
أسلوبا متميزا بخطبهم يشد انتباه املصلني 

ويغرس املعاني املطلوبة في قلوبهم وعقولهم، 
فيخرجون منها بعلم نافع وخلق رافع وعمل 
دافع يضيء صورة االسالم مبا يرضي اهلل.
إن القراءة من اخلطب املكتوبة أو اإلسهاب 

فيها دون التركيز إمنا هو إبراء ذمة في 

إقامة اخلطبة، ألن احلضور يريد من يحرك 
مشاعره ويزيده علما ومعرفة حتى يكون 

نعم العابد هلل، العامل مبقتضى اوامره 
واجتناب نواهيه فيساهم في حتسني صورة 

اإلسالم للعاملني.
غالبا ما يؤدي اخلطيب أكثر من خمسني 

خطبة في العام... فلديه كم طويل من الوقت 
للتواصل مع جمهور املصلني، فلو وضع 
خطة سنوية ملوضوع محدد مع اإليجاز 

واإليضاح وتطوير األسلوب لكان ذلك أجدى 
وأنفع... فهناك بعض األئمة ال تتجاوز 

خطبهم عشر دقائق لكنها تتضمن رسالة 
رائعة ونافعة.. وهذا نوع من التطوير نأمل أن 

يتبناه خطباؤنا.

عطل الفاروق عمر بن اخلطاب تطبيق حد 
قطع اليد للسارق عندما عم القحط والفقر في 

جزيرة العرب، ذلك ألنه درس الواقع وعاش 
حال الناس وعرف ان سرقتهم كانت لسد 

جوعهم خشية املوت والهالك.
تذكرت ذلك املوقف وأنا اقرأ تصريح مدير 
العالقات العامة واإلعالم في وزارة الداخلية 

العميد عادل احلشاش عندما طل علينا 
بتصريح ال ميكن وصفه اال بـ»االستفزازي« 

والذي قال فيه: »مواقف سيارات الطلبة كافية.. 
بس ما يبون ميشون« قاصدا طالب وطالبات 

اجلامعة، وذلك على خلفية قانون سحب 
السيارات ملدة شهرين للمركبات التي تقف 

على األرصفة أو في ممنوع الوقوف.
لدي سؤال ملح وهو هل من اصدر هذا 
التصريح يسير في شوارعنا ومير في 

الطرقات مثلنا؟!
فعال اشعر بأنني في بلد مختلف؟! وكنت 

أمتنى أال يصدر هذا التصريح ممن يجلس في 
مكتبه ويركن سيارته مبوقفه اخلاص بجانب 

املبنى.

العزيز بوخالد أنا على استعداد ألن أصطحبك 
معي بسيارتي اخلاصة ألخذ جولة في مواقع 

اجلامعة بكيفان واخلالدية، وباملوعد الذي تراه 
مناسبا، لترى بعينك عدد املركبات في هذين 

املوقعني واملواقف املتوافرة لها، وأمتنى بعدها 
أن أسمع تصريحك.

الناس يعانون يا سيادة العميد وال يجب 
أن ننكر هذه احلقيقة حتى وان كانت ُمرة، 
فاخلالدية مكتظة بآالف الطالب والطالبات، 

وهناك الكثير ممن يركن مركبته في العديلية 
ويداوم في اخلالدية لعدم توافر املواقف، 
وكذلك كيفان التي حتتوي على ٣ كليات 

جامعية دون وجود أماكن لهم.
يا وزارة الداخلية اعلموا أن لدينا أزمة حقيقية 
في املواقف وذلك لغياب بعد النظر والتخطيط 

الهيكلي الصحيح قبل البدء في تنفيذ 
املشاريع، وبحاجة الى حل مثل هذه املشاكل 

من خالل املرور واألشغال والبلدية وهيئة 
الطرق.

إيقاف الطالب والطالبات لسياراتهم على 
األرصفة ليس دلعا أو ترفا او استعراضا بل 

هو احلاجة التي اضطرت الناس إليها بسبب 
شح مواقف السيارات.

وفي الواقع إن مثل هذه التصريحات وقبلها 
تصريح العميد السابق بأن »الزحمة نعمة« ما 

هي في الواقع إال تصريحات استفزازية لن 
حتل املشكلة ولن تسمن او تغني من جوع ولن 

تخفف معاناة الناس.
يا سادة إن تطبيق القانون وبحزم مطلوب، 

ولكن استثناء بعض املواقع منها مطلوب أيضا، 
فمن األفضل ان نوجد احللول قبل تطبيق 

العقاب.
فعلى وزارة الداخلية ان تكون قارئة للواقع 

ودارسة للحال، فأين يضع الناس مركباتهم وال 
توجد مواقف كافية للناس أو حتى للداخلية 

عند حجز املركبات؟! أمتنى إيجاد احللول قبل 
أن يبرز احد القياديني مبثل هذه التصريحات 

االستفزازية.
وختاما، اتوجه بسؤال لوزارة الداخلية ان كانت 

لديها دراسة ميدانية بأن املواقف كافية؟ كما 
انني أتعهد بأن أخصص مقالي القادم لعرض 

تلك املستندات واإلثباتات للسادة القراء.

لم يكن »الكمال« دائما هو احلل االمثل لعالقاتنا، 
فمن يريدنا حقا سيتصالح مع تفاصيلنا، 
سيتسامح مع عيوبنا، سيكون متقبال لها، 

سيحبنا كما نحن، بعفويتنا بصراحتنا، دون 
متلق او تذلل، كما لم يكن الكمال ايضا هو 

الطريق الصحيح الذي يقودنا للوصول لغاياتنا، 
بل على العكس أحيانا قد يدخلنا في منعطفات 

أبعد ما تكون عن ذواتنا.
يقول الشاعر واألديب السعودي غازي 
القصيبي رحمه اهلل: »اخسر العالم كله 

بعفويتك وصراحتك، وال تكسب الناس بنفاقك 
وتصنعك«، فغير تكتيكاتك في احلياة، واحترم 
ذاتك إن لم جتد من يحترمها، فلكل انسان منا 

مساحته اخلاصة، فال تسمح ملن ال يستحق 
باقتحامها، فهناك الكثير من الذين يجهلون 
قراءة عقلك بالشكل الصحيح، فيفسرونه 

بشكل خاطئ، فال تخطئ انت أيضا في 
التحامل على نفسك حتى تصحح وتبرر لهم 

قراءتهم امللوثة تلك، والتي تسري في اوردتهم 
وشرايينهم، لتقنعهم وترضيهم.

بخالف انهم على امت االستعداد الن يستمعوا 

عنك دون ان يستمعوا إليك، وهذا مؤشر واضح 
فاضح على ما يكنونه في دواخلهم من الصدأ 

القبيح جتاهك، ألنهم اشخاص كارهون لك.
وكهؤالء، مهما عملت من جميل وبذلت الغالي 

والرخيص ألجلهم، وبذلت فكرك وبيتك وراحتك 
معهم، وفضلتهم على نفسك وتغنيت بهم 

ومدحتهم، وبلطفك توددت لهم، إال انك سترى 
عجائب الدنيا في تصرفاتهم معك، سيتمادون 

عليك ويغرقونك بادعاءاتهم الواهية ضدك اكثر 
واكثر، دون ادنى مراعاة ملشاعرك.

لذا، ال تدع بصماتهم حتدد ابرز معالم 
شخصيتك من افعال، اطباع، افكار، وال تتأثر 
برأيهم، كي ال تفقد القدرة على التصرف وفق 

تفضيالتك، فمن ال يقدر هيبتك ال تهابه، بل 
على العكس دعه هو من يهابك ويخشى منك، 

و»يبربر« كاجلبان من ورائك.
ووطن نفسك على أنه ليس من الضروري 

ان تكون شخصا مرغوبا لدى اجلميع، فهناك 
الكثير مهما رأوك شخصا محبا، رائعا، ومثاليا، 

لن تعجبهم ولن يستلطفوك او يحبوك، 
ليس لعيب فيك، بل ألنهم لن يستطيعوا بل 

يعجزون حتى عن حب انفسهم، ألسباب عاكسة 
حلقيقتهم وحلقيقة نقصهم.

متقلبة حياتنا أصبحت كموسم اخلريف، يوما 
بعد يوم تسقط اقنعة ووجوه، وتنصهر لتبني 

لنا حقيقة اولئك الذين يتشدقون مببادئ ال 
يطبقونها، ويدعون قيما واخالقا ال ميتلكونها.

كما انك لست مبجبر على ان تقيس نفسك ومن 
حولك مبقياس الكمال، فالكمال بحد ذاته سلوك 

ادماني وقناع مدمر لذواتنا، يجعلنا مشدودي 
االعصاب، متعطشني لرأي اآلخرين فينا! كما 

قالت الباحثة األميركية
»برينيه براون« بأن اغلب الذين كانوا يعيشون 

حياتهم من كل قلبهم بعفوية وبهجة، لم يكن 
هناك اي رابط بني بهجتهم وبني الكمال.

فقط عززوا تقديرهم ألنفسهم، ومتسكوا 
بتالبيب الصدق، ولم يتصنعوا او ينهكوا 

ويبددوا جهدهم فقط لينالوا اعجاب اآلخرين، 
ولم يهتموا بذلك اصال.

فحياتنا مقلقة ومزعجة مبا فيه الكفاية، فلم 
نزودها بالقلق والتوتر اكثر حيال رأي الناس 

فينا؟!
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