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الدي����رة عندما  في ه����ذه 
أو  املواطن  أم����ن  يتع����رض 
املقيم لالعتداء »يتشحطط« 
بني بعض احملققني »شحططة« 
ما بعدها »شحططة«، ويدوخ 
»السبع دوخات«، دوخة واحدة 
سببها النظام املعمول به في 
طريقة التقسيم اإلداري ملوقع 
اجلرمية فإذا سرقت سيارتك 

في كبد فأنت إما ترس����ل إلى األحمدي أو إلى مخفر كبد 
أو اجلليب أيهما أقرب مبتر أو مبترين للتبعية اإلدارية 
ملوقع اجلرمية التي تعرضت لها يا مواطن أو يا مقيم، 
وكأننا قارة مترامية األطراف ولسنا مجرد بلد صغير 

به 7 طرق دائرية فقط.
أما الس����ت دوخات األخرى فس����ببها مزاجية بعض 
احملقق����ني، وإليكم أمنوذج ملا حص����ل من محقق مخفر 
الظه����ر، فقد حصلت حادثة اعتداء بالضرب على طالب 
جامعي في كبد على يد أش����خاص مسلحني برشاشات 
كالشينكوف يوم الثالثاء املاضي، ونقل الطالب املصاب 
إلى مستش����فى الفروانية في الس����اعة السابعة مساء، 
وحقق معه محقق مستشفى الفروانية، ثم ابلغوه بأن 
علي����ه أن يتوجه إلى مخفر األحمدي لكون املخيم الذي 
حصل فيه االعتداء عليه يتبع محافظة األحمدي، وتوجه 
املجني عليه املصاب ورأسه معصوبة بع��د أن ع��ولج 
ب� 3 غرز إلى مخفر األحمدي وهناك انتظر ثالث ساعات 
كاملة من الس����اعة الثامنة وحتى احلادية عشرة ليال، 
وبعدها اتصل رجال مخف����ر األحمدي باحملقق املناوب 
وطلب من رجال األمن أن يرسلوا له املجني عليه ليحقق 
معه، وفي الساعة ال� 11:30 كان املصاب في مخفر الظهر 
بحس����ب طلب احملقق، غير أن احملقق وبعد أن »لطع« 
املصاب لساعة و»مشوره« من األحمدي إلى الظهر قال 
له: »خالص أخ����وي روح األحمدي وأنا راح أجي هناك 
أحقق معاك«، وحتامل املصاب على نفس����ه وتوجه إلى 
مخفر األحمدي ودخله في متام الساعة الواحدة والربع 
من فجر اليوم التالي، وانتظر هناك ملا يقرب الساعتني 
قبل أن »يتكرم« احملقق ويصل إلى مخفر األحمدي وفي 
الساعة الثالثة بدأ احملقق »محب املشورة« حتقيقه مع 

الضحية املجني عليه املصاب ب� 3 غرز.
احملقق الذي يعتقد أنه قائم مقام وزير الداخلية لم يكتف 

ب� »املشورة«، بل وأثناء التحقيق 
مع الضحية قام احملقق ونادى 
على شقيق الضحية الذي كان 
يصحبه، وعندما حضر شقيق 
املجني عليه قال له احملقق: »أخذ 
ورقة التقرير الطبي مالت أخوك 
وصورها لي«، هو ال يكتفي ب� 
»مش����ورة« الضحايا واملجني 
عليهم ولكن����ه يحب أن يجعل 
من أشقاء الضحايا »مراسلني«، ولكن ألن حاجتهم عنده 
فقط قالوا له »حاضر يا أفندم«، وبعد نصف ساعة نادى 
احملقق على شقيق الضحية مرة أخرى »الظاهر عجبته 
الشغله« وقال له: »روح هات لي كربون« يطلب كربونا 

في الساعة الثالثة فجرا .
اقتربت الساعة من الرابعة صباحا، واحملقق يعتقد أنه 
شيرلوك هوملز ويسأل اسئلة روتينية مملة بينما اجلناة 

حملة الكالشينكوف ينامون هانئني في بيوتهم.
ه����ذا أمنوذج ملا يحصل للضحايا الذين يلجأون إلى 
مخافركم يا وزير الداخلية، هذا أمنوذج بسيط جدا ملا 

يفعله بعض احملققني.
هل هكذا تكافئون يا وزير الداخلية من يتعلق بأستار 

القانون ويلجأ إلى مخافركم؟
هل هك����ذا جتيرون املس����تجير بحماكم من املؤمنني 

بدولة القانون؟
ه����ل هك����ذا تأم����رون محققيك����م أن يتعامل����وا مع 

الضحايا؟
هل أصبح من املمكن لش����خص أن يتناول س����الحه 
الكالشينكوف ويهدد شخصا ويضربه ثم يذهب إلى بيته 

لينام بينما ضحيته »يتمشور« على يد محققكم؟
أنا على يقني أنكم يا وزير الداخلية ال ترضون عن كل 
ما سبق، فأعد نصاب القانون في هذه القضية وأرسل 
اجلناة املسلحني إلى مكانهم الطبيعي وقم مبعاقبة احملقق 
أو على األقل الفت نظر مسؤوليه بأن يتم إدخاله دورة 
»فن التعامل مع اجلمهور« وأنا مستعد ألتكفل مبصاريف 
الدورة على حسابي إن كانت ميزانية وزارتكم ال تسمح 

بوجود بند كهذا.
باملناسبة اجلناة اليزالون حتى اللحظة خارج نطاق 

تغطية »الداخلية« وبعد أكثر من اسبوع.
Waha2waha@hotmail.com

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

أضخم 
ميزانية سعودية

- اتصدقني جمانه أنا من انتقلت حق 
إدارتكم وأنا زايد وزني خمسة كيلو، قاعدة 
أشوف نفسي آكل عالفاضي واملليان، مرة 
أحط العذر وأقول ان���ي من النوع اللي 
إذا نفسيته صارت تعبانه، آكل األخضر 
واليابس، وساعات أقول من الس����عادة 
اللي أنا فيها يوم يابوني عندكم ومنفتحة 

شهيتي.
- اصدقچ.. وانا بعد مو القية صرفة حق وزني اللي 
كلما له ويزيد ش���هر ورا شهر، تدرين اني من يوم���ني 
قع���دت على طاولة بنتي الصغيرة، جان ت������نكس���ر 

هههه.
 - هههه، ال هذي مو حالة، انتوا اهنيه اتخلون اللي 
ما ياكل ياكل غصب طيب، اللي تييب معاها فطاير من 
الصبح، واللي كل ساع يايبة معاها كبب وسمبوسة واال 
ملفوف بالزيت وحلويات على بو انها تبي تذوقنا من 

شغلها، واحنا ما نصدق خبر، ونلف الصحون لف.
- بس أحلى ش���ي ملا نطلب دايت بيبس���ي، بعد ما 

نقضي على األكل كله هههه.
- هههه، ال وأزيدچ من الش���عر بيت، ملا نرجع بعد 
الدوام وتنحط املجابي���س جدامنا، والزم وقتها طبعا 
جتامل���ني زوجچ وتاكلني معاه، وحتس�س���ينه انچ ما 

ذقتي شي من الصبح.
- انتي ما شفتيني آنا ورقيه ومزون، يوم حط لنا 
املدير بوفيه مبناسبة ترقية بعض املوظفني، وقال لنا 
تفضلوا على البوفيه، كل وحدة منا سوت نفسها امسويه 
ريجي���م، وملا خلص املدير واملوظفني، رحنا من وراهم 

قبل ال ينشال وكلينا أكل مال شهر بساعة.

هههه وبعد نبي نضعف؟ هذا مستحيل.
- أنا عندي اقتراح دام الوضع مو عاجبنا، إن احنا 
نتفق على أكل معني ومقدار من األكل، عشان وال وحدة 

تطالع الثانية.
- إي ياليت، بس أهم شي، ان مريوم 
العصله هاللي تاكل أكل الشر وما يبني 
فيها، وقاعدة تييب لنا أصناف وأشكال 
من البلعة اللي يسويها لها طباخ������ها 
كل ي���وم، ما نبيها توط���وط عندنا في 
املك����تب، وال تذوقنا من أطباقها، طول 
ما احنا انسوي حميه، وإال ترى بتخرب 

ريجيمنا. 
- صح كالمچ.. عاألقل ننقص لنا جم كيلو، ال ينحاش 

باجر بو العيال من الدريشة!
يعني اتفقنا؟

- إي اعتم���دي.. اتفقن���ا، خ���الص، نن���وي وربنا 
املسوي.

شي ما شفتوه:
- مريوم.. مو احنا قلن���ا ال تيني عندنا مع أطباقچ 

باملكتب؟ 
- تبون الصچ؟.. اليوم طباخنا امس���وي لي حلو 
عجيب، أبي وحدة منكم تذوقه، ولو هي شاطرة تقولي 

شنو مكوناته!
-  هااا؟!... مممم أفا عليچ.. عطيني آنا أعلمچ شنو 

مكوناته.
- ال.. ال عطيني آنا، أحسن منها في هالسوالف، إن 

ما علمتچ حتى اشكثر مقاديره ماكون جمانه.
- وي آس���فة حدي.. نس���يت، توني استوعب انكم 
أمس قايلني لي بتسوون ريجيم، سامحوني مابي أخرب 

حميتكم، بروح حق هنوف أذوقها الطبق.
- جمانه.. جمانه، صبري اش���������وي ال تروحني، 
نس�������ينا انقولچ إن احنا غيرن���ا راينا، باجر بنبدي 

الريجيم.
Falcom6yeb@yahoo.com

أصبحت اس���طوانة اخلوف على الوحدة الوطنية 
ش���ماعة لكل من ال يريد احترام قوان���ني البلد، ولكل 
من يتحدى الس���لطات »بوقاحة« س���عيا وراء منفعة 
خفية أو س���عيا وراء »ش���عبية« ال قيمة لها مقارنة 
بأضرار التعدي على قوانني البلد وعدم احترام النظام 
العام، لهذا أصبحنا نش���اهد وبصورة مكررة أنه كلما 
»ُتصطنع« ازمة بالبلد يسعى كل من يعتقد انه اخلاسر 
منها »لتغليفها« باالدعاء بأنها محاولة لشق الصفوف 

ولتفتيت ولتدمير ما يسمونه بالوحدة الوطنية.
نخدع أنفسنا كل يوم ونكذب عليها كل حلظة بالتغني 
بأننا شعب متضامن و»منصهر« وموحد الصفوف رغم 
اننا وبإرادتنا ال نريد ان نكون كذلك، بل ان تصرفات 
وسلوك اغلبنا عكس ذلك، واال مَب ميكننا ان نسمي هذا 
التجريح املتبادل املزعج اليومي في وس���ائل االعالم، 
وهذا التنابز البشع احملزن بيننا بااللفاظ الذي وصل 
حتى الى قاعة املجلس الذي كان من املفترض ان يكون 
مجلسا يعمل لصهر والس���تقرار ولتضامن ولوحدة 
االمة؟! بل حتى في مدارس االطفال نسمع عن قصص 
تبادل التالميذ »الصغار« ش���تائم طائفية وعنصرية 
وعرقية من يسمعها يعتقد ان كثيرين من اولياء امور 
التالمي���ذ االطفال الصغار ال عمل لهم بالبيت س���وى 
تلقني وحتفيظ اطفالهم تلك االلفاظ املؤس���فة بدال من 

حتفيظهم الدروس ومراجعتها معهم.
وباختصار شديد ننبه هؤالء الذين يتاجرون مبصطلح 
الوحدة الوطنية دون ان يفهموا قدره ومعناه، ونقول 
لهم ان املعنى الوحيد فقط للوحدة الوطنية هو احترام 
قوانني ونظم ومؤسس���ات البلد، فاحترموا القوانني 
والنظم جميعها قبل غيركم، بعدها لن تس���معوا أحدا 
يجرحكم بالكالم كما جترحونه، ولن تشاهدوا بعدها 
احدا ما يسعى لش���ق الوحدة الوطنية التي اكتشفتم 

قيمتها و»غالها« فقط هذه االيام.
Mike14806@hotmail.com

في األيام القليل����ة املاضية مت اعتماد أضخم ميزانية للمملكة 
العربية السعودية لعام 2010، ومن املتوقع في امليزانية اجلديدة 
إنفاق حوالي 540 مليار ريال سعودي في حني أن اإليرادات تقدر 
ب� 470 مليار ريال، وقد خصصت امليزانية مبلغا وقدره 137 مليار 
ريال لقطاع التعليم والتدريب والبحث وحده، وميثل هذا الرقم 
25% من إجمالي امليزانية املقررة، حيث أعلن أنه س����يتم إنش����اء 
1200 مدرس����ة في مناط����ق مختلفة، إضافة إلى مش����اريع أخرى 
ف����ي هذا اجلانب احليوي، ومنها إنش����اء معاه����د جديدة وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمدارس واجلامعات، وفي امليزانية مبلغ 61 
مليار ريال للخدمات الصحية، حيث سيتم إنشاء 8 مستشفيات 
جديدة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات احلالية، ومشاريع 
صحية أخرى سيتم استكمالها، وتخصيص مبلغ 46 مليار ريال 
لقطاع الصناعة والزراعة، لذا استحقت هذه امليزانية أن نسميها 

مبيزانية اخلير.
وعن هذه امليزانية الضخمة قال خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل موجها كالمه للوزراء »امليزانية 
وهلل احلم����د فيها اخلير وفيها البركة إن ش����اء اهلل، املهم عليكم 
إخواني إمتامها بجد وإخالص وسرعة، وعدم التهاون في كل شيء 
يعوقها«، بدوره قال اخلبير االقتصادي خالد علي الفايز ل� »العربية 
نت«: »س����تنعكس هذه امليزانية إيجابا على جذب االستثمارات 
للداخل خاصة أن اململكة كانت من الدولة األقل تأثرا باألزمة املالية 
في املنطقة، باإلضافة إلى أن التوسع في البنية التحتية سيبعث 
على ثقة املستثمر في السعودية وسيخلق دافعا قويا لالستثمار 
فيها«، وذكر أن »اإلنسان هو محور التنمية في السعودية«. من 
جهته أفاد محافظ النقد العربي الس����عودي د.محمد اجلاسر بأن 
التحدي األكبر الذي سيواجه أجهزة الدولة ليس حجم الصرف، 

بل حتقيق فعالية وجودة اإلنفاق.
أعتقد أن امليزانية السعودية ستدفع عجلة النمو في االقتصاد 
السعودي، وس����تكون محفزا مهما وأساسيا لها، وبهذه امليزانية 
س����تحقق اململكة نقلة نوعية ومرحلة جديدة من العمل واجلهد 
من أجل االرتقاء باإلنسان السعودي خصوصا واخلليجي عموما، 
وخاصة لو نظرنا إلى أن 25% من امليزانية خصصت لقطاع التعليم 
والبحث العلمي، وأن امللك ترجم اإلصالح على الواقع وأصبحنا 
نراه واقعا ملموس����ا، من مدن اقتصادية ضخمة ستوفر العيش 
الكرمي للفرد الس����عودي، مرورا ببناء مصنع الرجال والقادة أال 
وه����ي جامعة امللك عبداهلل بن عبدالعزي����ز، ضمن هذه امليزانية 

التفاؤلية.
إن اململك����ة مصّرة على أن تكون محط أنظار العالم اخلارجي 
والداخل����ي بهذه اإلجنازات والتغييرات التي أحدثتها مؤخرا، في 
االقتصاد واإلصالحات على كل األصعدة اإلعالمية واالجتماعية 
والثقافية، وأن اململكة متثل عصب ومفصل اخلليج العربي، مما 
سيدفع دول املنطقة ألن حتذو حذو اململكة بالتركيز على البنية 
التحتي����ة، والبعد عن التحفظات التي ال مبرر ألكثرها، والناجتة 
عن األزمة املالية العاملية، وكأني أرى رؤوس األموال التي خرجت 
من اخلليج ستعاود الرجوع من جديد وذلك بسبب هذا التفاؤل. 
وفي النهاية أرى أن اختيار امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ضمن أكثر 
الش����خصيات املؤثرة في العالم من مجلة »فوربس«، لهو اختيار 

جاء عن استحقاق وجدارة.
 akandary@gmail.com

مسؤولية عظيمة

هيا علي الفهد

كلمات

مخلد الشمري

رؤية

الوحدة الوطنية
 هي احترام القانون

Kalematent@gmail.com

بعض الكتاب الذين ملكوا القدرة على 
التعبير عن مكنون الذات ونقل املعلومات 
ونقد املجتمع والظواهر السلبية مع التأكيد 
على الظواهر اإليجابية، قد يس���تغلون 
زاويتهم في جوان���ب أبعد ما تكون عن 
املوضوعية أو الصدق ليس خللل فيهم 
وال لعيب في شخصياتهم ولكن العيب 
من مصدر معلوماتهم الذي أراد الش���ر 
بفئة أو قصد التش���هير بشخص أو أراد 
إحلاق الضرر بش���ريحة من املجتمع أو 
وق���ف إدارة عاملة أو تضليل عقل أو قد 
يكون السبب األهم هو مصلحة شخصية 

بحتة له من ورائها مآرب أخرى.
من ه���ذا املنطلق أحتدث ناصحة بأن 
حتري الدق���ة واحلقيقة ينصب أوال في 
مصلحة البالد واملس���اعدة على مسيرة 
كفاح واجتهاد كم���ا أن التأكد من صحة 
املعلومات مس���ؤولية نساءل عنها أمام 
خالقنا يوم القيامة حني التزر وازرة وزر 
أخرى وحني يضيع كل شيء ويبقى العمل 
الذي فعلناه في دنيانا واألمانة التي ألقيت 
على عاتقنا، والكتابة أمانة وقبل الشروع 
في نقل معلومات ال ندري ما هو الهدف 
من ورائها وال مدى صوابها كان لزاما على 
الكاتب أي كاتب أن يستمع للطرف اآلخر 
ويتأكد قبل أن يطلق لقلمه العنان في إراقة 

الدماء قبل إراقة احلبر والكلمات.
إن مس���ؤولية كل ح���رف على عاتق 
صاحبه وفكره مسؤوليته، والفكرة التي 
يكتبها واخلبر الذي ينقله مسؤول عنهما 
أمام نفسه أوال ومجتمعه ثانيا، ولنعلم 
جميعا أن اهلل ميهل وال يهمل فإن وضع 
الكات���ب غيره في ناحية الظلم »والظلم 
ظلم���ات يوم القيامة« ف���إن اهلل البد أن 
يقتص منه إن كان عاجال أو آجال ودعوة 
املظلوم ليس بينه���ا وبني اهلل حجاب. 
فليضع الكات���ب مخافة اهلل أمام عينيه 
وإظهار احلقيقة هدفه وليبذل جهدا في 
تقصيها والوصول للواقع الفعلي لألمر، 
وال يجع���ل هدفه فقط الش���هرة أو علو 
منصب أو تعاونا على الشر أو أكون مع 
طرف فقط ألنه أتى واش���تكى »ضربني 
وبكى وسبقني واشتكى« ولنعلم جيدا أن 
اهلل ال ينصر أبدا مثل هؤالء املتصيدين 
ألخطاء أو املتعاطفني مع أصحاب مشاكل أو 
املثيرين زوبعة لغرض في نفس يعقوب، 
وليعلم الكاتب الذي يستغل قلمه وملكته 
والفرصة التي أتيح���ت له أنه باإلمكان 
تعامل اآلخرين كتعامله ولكن اإلس���الم 
دائما ينادي بالتسامح والعفو عند املقدرة 
وهذه من ش���يم الرسول ژ ومن شيم 

األقوياء.
ولنتذكر دائما قول اهلل عز وجل )يأيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني � احلجرات: 6(.

أنوار عبدالرحمن

ننوي.. وربنا المسوي

فالكم طيب

ذعار الرشيدي

هل ترضى بهذا 
يا وزير الداخلية؟
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