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عبداهلل المسفر العدواني

عادل عبداهلل المطيري

درر الداخلية!

استجواب 
سيئ السمعة

عجيبة تصريحات اللواء مصطفى الزعابي وكيل 
وزارة الداخلية المساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور، والتي أراد بها أن يغير االنطباعات عن 
أوضاع المرور في الكويت والعالم.. ويبدو أن 

المواصفات القياسية العالمية واالستبيانات 
واستطالعات الرأي والكتب التوثيقية وما كتب في 

الصحف على مدار عشرات السنين كلها خاطئة 
وافتراء ومحض خيال وغير واقعي وال منطقي 

وال عقالني وال حتى إنساني.
وفي الوقت الذي يجد فيه عموم الناس أن 

االزدحامات المرورية نقمة يجدها سيادة وحضرة 
وجناب ومعالي اللواء نعمة.. نعم نعمة.. واهلل 

العظيم نعمة.. هذا ما يقوله اللواء المسؤول عن 
المرور في بلدنا.. بل ويطالب الناس أن تخرج 

بربع ساعة في حال االستعجال.
فيما يبدو أن اللواء الزعابي يعيش في كوكب 

آخر أو جزر نائية.. وبدال من أن يكون تفكيره 
في كيفية حل مشكلة المرور التي أصبحت ال 

تطاق في بلدنا.. يرى اللواء أنها نعمة ألنها تقلل 
الحوادث، ولألسف اللواء يبدو أنه ال يسير في 
شوارع الكويت ألن سبب الزحام الذي يتحدث 

عنه يكون دائما »حادث«!
وأما إذا كان يطالب المتعجلين بالخروج بربع 

ساعة.. فواضح أن اللواء أيضا ربما يعيش في 
جزر واق الواق وال يعرف أن جميع الناس تخرج 

مبكرة عن الموعد المفترض وال تخرج فيه في 
الحاالت الطبيعية، ولكنها أيضا تصل متأخرة ألن 
المشوار الذي من المفترض أن يكون في نصف 

ساعة يأخذ على األقل ساعة.. ساعة وأنت متوقف 
تماما عن السير لحين حضور الشرطة لتخطيط 

الحادث الذي عطل السير.
لألسف نماذج الفشل في وزارة الداخلية كثيرة، 

وحان الوقت للبحث عن أفكار شابة جديدة 
تستطيع أن تعمل ال أن تبرر الخطأ بأخطاء، 

نحتاج لعقليات بدال من أن تبحث عن المبررات 
تبحث عن الحلول وتقدمها وتعمل عليها، بدال من 

أن تطالب بالتضييق على المواطن والمقيم.. تبتكر 
أفكارا لمعالجة األوضاع سواء بالطرق الجديدة 

والمداخل والمخارج، واإلشارات والدوارات 
واألجهزة الحديثة للمراقبة وتطبيق القانون.

نحتاج لقيادات بدال من أن تستسلم للمستهترين 
يكون لديها الحلول الرادعة والمقنعة والعملية.. 

نسأل اهلل أن يرحمنا من درر وزارة الداخلية.

عندما تخلط األوراق في الساحة السياسية لدرجة 
غير مقبولة مطلقا، تصبح القضايا الكبيرة 

والمستحقة والخطيرة في يد من ال يؤمن بها، بل 
من كان يجاهر بكفره بها، وعندما تنقلب األمور 

ويصبح الرأس موضع القدم والعكس صحيح.
وضمن مسلسل العبث السياسي أو »سيرك 

األقلية البرلمانية« إصرار النائب الجويهل على 
استجواب وزير الداخلية على خلفية مواضيع 
عدة، منها على سبيل المثال ال الحصر، قضية 

مقتل المغدور به )الميموني(، بالرغم من ان 
الجريمة ارتكبت في عهد وزير الداخلية السابق 
وهو الصديق للجويهل، والذي دافع عنه سابقا 

بكل شراسة، رافضا حتى التشكيك في إجراءات 
وزارة الداخلية آنذاك، بل وشن هجوما عنيفا ضد 

قضية الميموني.
واآلن ينقلب الجويهل على قناعاته، باستجواب 

الوزير الحمود على نفس القضية، وهذا 
االستجواب أرى أنه ال يتجاوز مواصلة الحملة 

العنيفة التي بدأها الجويهل على شبكة التواصل 
االجتماعي ضد وزير الداخلية منذ تعيينه، 
ال لشيء سوى أن وزير الداخلية ليس من 

الشخصيات الوزارية التي يمكنها أن تنشئ عالقة 
صداقة مع نوعية النائب الجويهل.

من الخطأ السكوت عن التخبط السياسي الذي 
تقوم به بعض الشخصيات، فعملية التغيير من 
المواالة إلى المعارضة السياسية أمر مشروع، 
ولكن غير الالئق سياسيا أن يستجوب بعض 
النواب الحكومة على قضايا هم مرتبطون بها 

أصال، مثال استجواب اإليداعات المالية، او 
استجواب اإلعالم، وأخيرا استجواب النائب 

الجويهل، وهذا االستجواب األخير سيئ السمعة 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الذي عرف عنه »حسن السمعة«، ربما يتطرق فيه 
المستجوب إلى مواضيع تسيء إلى سمعة الكثير 

من األحياء واألموات على السواء.

دلو صباحي

صدى األحداث

المستشار القانوني د.محمود ملحم

د. محمد علي الهرفي ـ كاتب وأكاديمي سعودي

د.هند الشومر

بالذهب.. 
تشكري 
يا كويت 

وانتهت 
أزمة مصر 
والسعودية.. 
ولكن!

اغسلوا أيديكم

حتقق احللم اللبناني وغرس العلم الكويتي في مقتل 
من وقف على مر العصور في مواجهة التنمية، 
فعلى مدى 60 عاما وأكثر، كانت فكرة مشروع 

الليطاني التي راودت كل العهود والتي تقلبت على 
حكم البالد والعباد وقفت »كل الدنيا حاجزا بينها 

وبني التنفيذ، وجعلتها حبيسة حلم مؤجل التحقيق، 
حلم جرى تخديره بواقعية سياسية تقوم على 

التسليم بقوة اخلنوع والذل أو بافتعال خالفات 
داخلية وسيناريوهات حول هذه الفكرة والتي أدت 
إلى حرمان اللبنانيني من فرص التنمية التي كفلتها 
الطبيعة لهم. حدث جديد يجول في األفق لتتدخل 

الكويت منتفضة على الطبيعة وهو ما جعل الفكرة 
تقفز من احللم إلى الواقع لتحفر الكويت بصندوقها 

اسما يسجى في أماكن عصت على جيوش العالم 
ورفضت ان حتتضن سوى علم سلمي. 

بالذهب تشكري يا كويت ومنك يتقدم شعب لبنان 
بكافة أطيافه وطوائفه بعميق الشكر وعظيم الثناء 
إلى سمو أمير الكويت أطال اهلل في عمره وسمو 

ولى العهد األمني والى رئيس البنك الكويتي للتنمية 
فرع لبنان نواف الدبوس ملواقفكم التي نكن لها كل 
التقدير والتي كتبت في نفوسنا وحفرت في قلوبنا 
على رعايتكم الكرمية ملساهمتكم في اجناز وإمتام 

مشروع نهر الليطانى بتمويلكم له.
وأخيرا حتقق احللم اللبناني ووضع الكويت احلجر 

األساس في بطون األودية ليتفجر منها املاء معلنا 
بداية حقبة جديدة فقد حتقق حلم الرئيس نبيه بري 

الذي طاملا نادى وينادي به سيزرع العلم الكويتي 
علم السالم وسيغرس في وادي احلجير حيث 

سقطت جبابرة الدنيا ومير أطيافه من اجلنوب مارا 
بقراه حامال معه األمن واالستقرار واألمل، سيبقى 

هذا العلم في قلوبنا ما حيينا، ألنه لم يحمل لنا يوما 
سوى احلب والوفاء.فأهال بكم في وطنكم لبنان.
إن مشروع الليطاني هو إمداد اجلنوب اللبناني 

لغايات الري والشرب هو جزء من مخطط استثمار 
مياه نهر الليطاني، ويقضي بنقل حوالي 110 

ماليني متر مكعب سنويا من مخزون سد القرعون 
وتوزيعها كاآلتي: حوالي 20 مليون متر مكعب 

لتأمني مصادر مياه شرب إضافية لنحو 100 بلدة 
وقرية، حوالي 90 مليون متر مكعب لري 14700 

هكتار من األراضي الزراعية القابلة للتجهيز موزعة 
على 12 قطاع ري )قليا، مرجعيون شمال، مرجعيون 

جنوب، الطيبة، صريفا، مركبا، شقرا، مجدل سلم، 
ميس اجلبل، بنت جبيل، عيتا الشعب ويارين(.

ويشتمل املشروع على امتداد من املأخذ الرأسي 

على نفق مركبا القائم شماال إلى احلدود الدولية 
جنوبا لري الهضاب الواقعة جنوب نهر الليطاني في 
محافظتي النبطية واجلنوب مبا فيه قطاع ري قليا 

شرق الليطاني في قضاء راشيا والبقاع الغربي.وقد 
مت تقسيم تنفيذ املشروع على مرحلتني: املرحلة 

األولى: موضوع العقد الذي مت توقيعه، ويشمل نقل 
املياه من سد القرعون إلى اجلنوب.

أما املرحلة الثانية فتشمل أشغال جتهيز األراضي 
الزراعية بشبكات وجتهيزات الري، باإلضافة إلى 

أشغال استصالح األراضي والطرق الزراعية ومراكز 
اإلرشاد والتي سوف تتم مباشرة إعداد دراساتها 
في خالل العام احلالي.وحيث ان لبنان يشكر لكم 

إحساسكم مبشكالته والعمل على حلها وذلك 
استنادا لعمق الروابط التاريخية بني شعب البلدين 

والتي ترجع إلى مئات السنني. 
وكانت نظرتكم إلى تنفيذ مشروع الليطانى الضخم 

والذي ننتظره، كلل اهلل خطاكم بالنجاح الدائم 
لعلمنا بصدق نواياكم وإخالصكم في عملكم ونحن 

نقدر دعمكم لنا ونتذكر دائما حسن صنيعكم في 
كل مشروع قامت به الكويت أو ساهمت فيه بدولة 

لبنان.. أطال اهلل عمركم في كمال الصحة ومتام 
العافية، وجعلكم زخرا للوطن ولألمة العربية.

كانت حكمة خادم احلرمني الشريفني واملسؤولني 
في مصر سببا في سرعة إنهاء األزمة التي حصلت 

بني السعودية ومصر، وكادت تؤدي إلى قطيعة 
بني البلدين، ولكن انتهاءها ال يعني بالضرورة أنه 
لن حتدث أزمة أخرى مستقبال، ما دامت مصالح 

البعض في إحداث مثل هذه األزمة بني البلدين اللذين 
تربطهما عالقات قوية واألمل أن يقظة الشعبني 

واملسؤولني في البلدين يحول دون حدوث أي خالف 
جديد.

دعوني أوضح األمور التي حدثت في سياقها 
الطبيعي محاوال الوصول إلى األهداف التي أرادها 

صانعو الفتنة، التي لم يكتب لها النجاح.
السيد »اجليزاوي« جاء إلى مكة معتمرا ـ هكذا 

يقول ـ وهو ـ كما يقول أيضا ـ له موقف سلبي من 
الدولة الذاهب إليها وشخصيا لم أسمع بهذا املوقف 

ألن صاحبه نكرة، ورمبا كان يبحث عن شهرة فشل 
في حتقيقها، هذه الظروف التي يدعيها تفرض عليه 

إما أال يأتي إلى السعودية مطلقا وإما أن يحتاط 
لنفسه كثيرا لكي ال يصاب بأي مكروه، لكنه لم 

يفعل هذا وال ذاك، اجليزاوي القادم للعمرة وصل 
مطار جدة غير محرم ثم حمل معه كمية كبيرة 

من املخدرات التي يستحيل أن ميررها من خالل 
اجلمارك السعودية، وكأنه يريد القول: اقبضوا علي 

باجلرم املشهود وعندما مت القبض عليه اعترف 
مبا فعل أمام سلطات بالده، وال أعتقد أن املشككني 

في السلطات السعودية يستطيعون التشكيك في 
السلطات املصرية التي من أولوياتها الدفاع عن 

مواطنيها.
وهنا يبرز هذا السؤال: ملاذا أدخل هذا احملامي، وهو 
يدرك عواقب ما فعل، هذه الكمية من املخدرات؟ هل 
كان يبحث عن مكاسب مادية أم عن أشياء أبعد من 

ذلك بكثير؟
الشيء اآلخر املثير لالستغراب هو: كيف استطاع 

اجليزاوي العبور بهذه الكمية من املخدرات من 
خالل أجهزة اجلمارك املصرية؟ املؤكد أنه وجد من 

يقف معه لتحقيق األهداف التي تريدها مجموعة 
مصرية وأخرى دولية وإال الستحال عليه متريرها 
نظرا لإلجراءات الدقيقة التي تتعامل معها اجلمارك 

املصرية!
بعض اإلعالم العفن نفخ هذه القضية لكي تنفجر في 

نهاية املطاف عن قطيعة تامة بني مصر والسعودية، 
كذبوا كثيرا، لفقوا تهما باطلة، لكنهم أثبتوا أنهم 

أغبياء ألنهم لم يجيدوا الكذب ولم يخرجوه بصورة 
ميكن قبولها.

والسؤال: من املستفيد من هذه القطيعة لو حتققت 
خاصة في هذه الظروف؟ بعض املتظاهرين طالبوا 

بقطع العالقات مع السعودية واالجتاه إلى إيران ألنها 
الدولة اإلسالمية احلقة!

النظام السوري كان سعيدا مبا حدث ولم يقصر 
إعالمه الغبي في استغالل هذه الفرصة، فهي تدرك 

أن أي قطيعة بني مصر والسعودية سيكون في 
صاحله، خاصة في هذه األيام العصيبة التي مير بها.

إذن: في مصر أناس يحاولون بعث النظام القدمي 
وإثارة أزمات كبيرة يدعون في نهاية املطاف 
أنهم القادرون على حلها وحدهم، وأن على 

الشعب املصري إعادتهم للسلطة إن أرادوا األمن 
واالستقرار!

وسورية وإيران مستفيدتان من هذه القطيعة لو 
حصلت لتخفيف الضغط عن سورية وأفعالها 

الرهيبة.
لست ضد التقارب بني إيران ومصر، بل أنا معه، 

ومع التقارب بني إيران وكل الدول العربية وقد كتبت 
عن هذا كثيرا، لكن بحسب قوانني العدالة احلقة، 

ولكنني لست مع املؤامرات التي حتاك لإلفساد بني 
دولة وأخرى لتحقيق أهداف سيئة.

عقالء مصر ـ وهم الغالبية العظمى ـ أفسدوا هذه 
احملاولة، وعالقات احلب واملودة بني الشعبني ـ 

املصري والسعودي ـ ستزيد عالقات البلدين قوة 
ومتانة.

تنظم منظمة الصحة العاملية كل عام وللعام 
الرابع حملة توعية حتت شعار »غسل اليدين« 

والتي تهدف الى إنقاذ أرواح املرضى من انتقال 
العدوى إليهم أو القضاء على حياتهم، ولكن 

هل يكفي غسل اليدين إلنقاذ األرواح؟ البد من 
غسل القلوب أوال من األحقاد والفساد والظلم 

واألذى لآلخرين، غسل القلوب يحتاج الى حملة 
توعية ضخمة شارك فيها اجلميع سواء أفراد أو 
مؤسسات حتى تعم العدالة واملساواة بني الناس 

وتسود احملبة والسالم.
إن االستغفار والتوبة الصادقة والندم هي أفضل 

الوسائل لبداية حملة غسل القلوب، إذ البد من 
جلوس الشخص مع نفسه ومحاسبتها للتخلص 
من األحقاد والظلم والصفات الذميمة التي جعلته 
يسيء التصرف مع اآلخرين واإلضرار بهم، قال 

رسول اهلل ژ: »من أحيا سنتي عند فساد أمتي 
فله أجر مائة شهيد«، وما أعظم أجر من يتمسك 
مببادئ وتعاليم اإلسالم واحلكم بالقرآن الكرمي 

وسنة نبيه الصادق األمني.
وقد دعا اإلسالم عباد اهلل أن يتحابوا ويتزاوروا 

ويتناصحوا مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية 
لتحقيق طاعة اهلل سبحانه وتعالى ورسوله الكرمي 
ژ، إن التمسك بالدين اإلسالمي وتعاليمه والتزام 

االستغفار واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
هي اخلطوات األولى لغسل القلوب وتطهيرها 

من األحقاد والضغائن ومن ثم إنقاذ األرواح من 
الظلم واحلسد حتى تتحقق العدالة ويسود احلب 

والتعاون اجلميع.
فلنبدأ حملتنا بغسل القلوب باالستغفار أوال 

ومحاسبة النفس واالعتراف باألخطاء ثم االعتذار 

ملن أخطأنا في حقه حتى يسود التسامح والود 
بيننا، ومن ثم نضع شعارا لكل أسبوع أو 

كل شهر فتكون شعاراتنا: االعتراف باخلطأ، 
االعتذار، التسامح، إحقاق احلق، البعد عن 

الظلم، إبعاد األذى عن اآلخرين، مكافحة الفساد، 
زيارة اآلخرين والسؤال عنهم، الكلمة الطيبة 

واالبتسامة.
قال تعالى: )قل أرأيتم إن أخذ اهلل سمعكم 

وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير اهلل 
يأتيكم به انظر كيف نصرف اآليات ثم هم 

يصدفون ـ األنعام: 46(.
لذلك لنعمل جميعنا على غسل القلوب حتى ال 

يختم اهلل على قلوبنا حيث ال ينفع بعد ذلك 
أي محاولة لتطهير القلوب من األحقاد والظلم 

والفساد.

melhemmahmoud@hotmail.com

malharfi@hotmail.com 

رأي اقتصادي

وجهة نظر

ألم وأمل


