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الوزير فهد 
العفاسي..

 وفاءٌ لإلصالح

رشيد الفعم

يقيس العشــاق حبهم حملبيهم بأشياء كثيرة فيقولون أحبك 
عدد جنوم السماء، وأيضا أحبك عدد ما غرد الطير، لكن للعشاق 
مقياسا جديدا يستطيعون وصف حجم عشقهم، وهو عدد احلفر 
بشوارع الكويت ألنها ال تعد وال حتصى بل إنها تزيد مع كل قطرة 

ماء تنزل من السماء.
لهذا السبب اســتغربت وصدمت عند سماعي حلديث النائب 
الســابق صالح املال في لقائه مع اإلعالمي أحمد الفضلي حني قال 
ان وزيرة األشــغال د.جنان بوشهري كلفت طاقم وزارتها املعني 
بصيانة الشوارع بتقدمي تقرير لها يبني كم عدد احلفر في شوارع 
الكويت. أنا شــخصيا، كنت أعتقد أن التصريح ملفق لكن عندما 

ذكره املال بكل ثقة وعالنية تأكدت أنه صحيح.
نعلم أن الوزيرة لديها حقيبة ثانية خطيرة ومهمة تســتهلك 
أغلب وقتها وجهدها واهتمامها وهي حقيبة اإلسكان، وهناك الكثير 
من األخبار الطيبة تتوارد من تلك الوزارة منذ تســلمتها الوزيرة 
جنان بوشــهري. لكن يا معالي الوزيرة وزارة األشــغال )التركة 
فيها ثقيلة( وتســتحق اهتمامك أكثر وأكثر، فهي املعنية بالطرق 
التي يستخدمها الشعب يوميا، فنرجو من معاليك توجيه تعليماتك 
الكرمية للمبادرة الفورية بحل مشــكلة صيانة الطرق والشوارع 
فــورا وقد وجهت ملعاليك اقتراحا عن طريق حســابك في تويتر 

وأعيده هنا في هذه املقالة:
معالي الوزيرة هنــاك 6 إدارات لصيانة الطرق في محافظات 
الســت يديرها زمالء لك، مهندسون محنكون ذوو خبرة وصلوا 
ملناصبهــم هذه بعد خبرة ومراس طويلــني ويعاونهم جيش من 
املهندسني ومساعدي املهندسني وفنيني وعمالة أخرى ماهرة. ضعي 
كل ثقلك وثقتك خلف تلك اإلدارات وأعطيهم الدعم الكافي من آليات 
ومواد ليقوموا بنفس العمل الذي تقوم به تلك الشركات بل وأفضل.

أكثر ما خرب شوارع الكويت هي تلك الشركات التي ما إن تفوز 
بالعقد حتى تبيعه لشــركة ثانية والتي بدورها تقسم العقد لعدة 
أجزاء وتبيعه )قطاعي( حتى وصلنا لدرجة أننا نرى عامال بسيطا 
معه شبل يقوم بصيانة شــارع واحد وحده، وعندما تسأله يرد 
عليك )أنا ماليش دعوة( أنا عامل باليومية. تخيلي معالي الوزيرة 

كيف حتول العقد املليوني إلى عمل باليومية.
٭ نقطة أخيرة: من أزهى عصور وزارة األشغال في الكويت هي في 
السبعينيات حني كانت تقوم بكل أعمالها بنفسها وآلياتها وعمالتها 
املاهرة سواء املواطنون أو الوافدون.. ارجعي بنا إلى ذلك العصر 

يا معالي الوزيرة.

التعامل وفق نظرية املمكن والسياسة 
هي فن املمكن.

وأستعيد هذه املواقف وقد مضى 
عليها نصف قرن بالتمام والكمال، في 
أثر التحركات السياسية العربية باجتاه 
املوقف من إسرائيل وبالذات ما جرى 
من شــبه تقارب بني بعض الوفود 
العربية والوفد اإلسرائيلي في مؤمتر 
وارسو الذي انعقد قبل أيام، وكذلك 
الزيارة التي قام بها وزير اخلارجية 
العماني إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو على هامش املؤمتر، 
وهذه مؤشرات على االقدام واقتحام 
املستقبل والتفكك من عقد املاضي 
وأغالله وعنترياته التي دفع بسببها 
الفلسطينيون الكثير من الدماء واملزيد 

من التشرد واألذى.
بقي اآلن االســتمرار في اجتاه 
إقامة عالقات كاملة عربية إسرائيلية 
للجميع  على أســس عادلة حتقق 

مصالح متساوية. 

زيارته لهم لعدم توافر أدوية لهذه 
الثروة املنسية كما أسلفنا شرحه!

أقترح ملن يتكرم بقراءته بتكرار 
سابق والحق من إعالنات توجيهية 
وإرشادية بلغاتهم احمللية للنظافة 
والعناية البيئية لهذه الثروة الوطنية، 
وللقوافل البشــرية املقيمة هناك 
بافتتــاح مراكز عالجية بشــرية 
النعدام وجودها، فقط مستوصف 
يتيم ببعضها فــي كبد والهجن 
والصليبية، مضحك دوامه وساخر 
عالجه! للدوام الرسمي فيه كمركز 
صحي فقط يومي اجلمعة والسبت 
ســاعات معدودات ويغلق طوال 
أيام األســبوع ليستنجد حراس 
تلك املناطق وعمالها أثناء مرضهم 
بأغنامهم وطيورهم  وحوادثهــم 
للمعاجلــة! واتباع وصفة طبيبها 
األســبوعية، اشربوا ماء تصحوا 
من كل داء!، فالشكوى لغير اخلالق 
مذلة يا أهل القرار منكم العون وهلل 
الفرار! إلنقاذ األمن الغذائي مثل دول 

العالم الواعي بسالمتكم.

خاصا للمصابني باإليدز وحقهم في 
اخلصوصية والسرية ملعلوماتهم 
وكذلك لوقاية املجتمع من العدوى 

بالڤيروس.
وكذلك القانون اخلاص مبزاولة 
مهنة الطــب والذي يؤكد ضرورة 
ســرية معلومــات جميع املرضى 
إفشائها لآلخرين باإلضافة  وعدم 
إلى االلتزام باحترام املريض وعالجه 

وإعطائه حقه الكامل في املعرفة.
وأدعو نشطاء حقوق اإلنسان 
ضرورة متابعة السياسات الصحية 
والتأكيد علــى عدم انتهاك حقوق 
املرضــى ســواء كان احلــق في 
اخلصوصيــة أو احلق في املعرفة 
أو العالج وان يكــون ذلك ضمن 
القوانني وضمان  لتنفيذ  أولوياتها 
الدولي  املجتمع  أمام  الدولة  التزام 
باالتفاقيات والتعهدات وضمن رؤية 
كويت املســتقبل لتحقيق أهداف 

وغايات التنمية املستدامة.

الترف واحلياة  ســطرت مالمح 
الكرمية، أنت من درســتنا منهج 
الفداء والوالء والكرامة، كويت املجد 
تيهي وجتملي فشعبك األنقى حبا 
بك، وأبناؤك األوفى لك، وأنت بهم 

وفي عيدك يتباهون.
فلست كغيرك يا وطن، وليس 
كمثلك يا وطن، فواهلل إنك مجمع 
اجلمال وملتقــى القلوب، ومهما 
عصفت بك الرياح تبَق ذاك احلنون 
الذي يضفي عباءته علينا، فكلنا في 
احملن كويتيون، وكلنا في الشدائد 
كويتيون، وكلنا في عيدك كويتيون، 
وسنبقى لك وبك نتساوى في غالك 

ونعمل لعالك ونحيا لكي حتيا.
كل عام وأنت يا وطن بخير.

صحيح أنه لم يترتب شيء على 
موافقة عبدالناصر على مشــروع 
روجرز والذي خسر بسببه الكثير من 
شعبيته وبالذات بني صفوف اليسار 
العربي وكذلك رفض الفلسطينيني 
لهذا املشروع ما تسبب في اندالع 
بينهم وبــني عبدالناصر،  اخلالف 
ولكن قصدت من استعادة املاضي 
وايراد هذه املواقف، التذكير بضرورة 

لــو تفضل املســؤولون عنها 
بزيــارة ميدانية لالطــالع عليها 
مباشرة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، 
ورصد حــاالت جمعياتها للثروة 
احليوانيــة وما حولها من دكاكني 
الطريق وحاجات عمال ومرتادي 
هذه املناطق للمقيم والزائر، حماية 
ورعاية! واإلحاطة بالعناية البيطرية 
املعدومة، فهي فقط عبارات وإعالنات 
للعابرين سبيلها، واحملتاج حلماية 
حالله يصاب باإلحباط غالبا نتيجة 

أولوياتهم وأال تغيب املمارسات في 
السياسات الصحية عن متابعتهم 
النشطة كشركاء في الصحة لتحقيق 

التنمية املرجوة.
وتوجــد العديد مــن املجاالت 
بالصحــة وثيقة الصلــة بحقوق 
اإلنسان مثل احلق في اخلصوصية 
وسرية املعلومات واحلق في املعرفة 
واحلــق في الســالمة واحلق في 
االحترام الكامل واحلق في احلياة.

وهلل احلمــد فإن الكويت كانت 
من أوائل الدول التي أصدرت قانونا 

لوطن ال تشبهه األوطان، كويتيون 
ونفخر بك، كويتيون ونعمل لك، 
كويتيون ونرقــى لك، فأنت من 
علمتنا أن األرض غالية، وأن ترابك 
أنت من  باألغلى،  الطاهرة يفدى 

وإسرائيل والثانية في عام 1967 وفي 
احلرب التي ســميت بحرب األيام 
الستة والتي متكنت فيها إسرائيل 
من احتالل سيناء املصرية بالكامل 
إضافة إلى هضبة اجلوالن السورية 
والضفة الغربية من نهر األردن، ورغم 
هذا فإن الواقعية السياسية هي التي 
أجبرت عبدالناصر على االعتراف 
بالواقع لذلك قبل مبشروع روجرز.

لتبلغ طريق  العبدليــة،   - الهجن 
األرتال الذي كان نظيفا قبل هجره 
من 14 عاما ليصبح في غفلة زمانه 
مرادم تكســير وجيف ونفايات، 
باجتــاه مدينة الوفــرة الزراعية 
احليوانية، التــي تعد رمزا لألمن 
الغذائي، كما تسمى بها وزميالتها 
مما مت ذكره من مناطقنا للمسمى 
ذاته دون توعيــة وثواب وعقاب 
لكل متسلط على قوانينها ونظافة 

مواقعها.

تكن جادة في تطبيق تعهداتها عند 
توقيعها باالنضمام إلى أي اتفاقية 

دولية.
وهذا يجعــل األطباء والعاملني 
بالقطاع الصحي أمام مســئوليات 
كبيرة في ســياق حقوق اإلنسان 
وتطبيقهــا في جميــع اإلجراءات 
بالصحة  العالقة  والسياسات ذات 
بل وعند وضع أو تعديل أي قوانني 

ذات العالقة.
ويجــب على نشــطاء حقوق 
اإلنسان أن تكون الصحة في مقدمة 

أرضــك الطاهرة، فكل عام وأنت 
املجد، كل  بشعبك تعتلني هامات 
عام وأنت برضا اهلل العلي القدير 
ترفلني بثوب احلياة املتطلعة نحو 
مستقبل مشرق، فكم بنا من حب 

مــن ال يؤمن بعدالــة القضية 
الفلسطينية، آثم صلف غليظ قلبه.

ومن يريد تثبيتها حيث هي دون 
حتريك إلى األمام، هو أكثر ســوءا 

وإثما وصلفا وغلظة.
لعل أكثر مــن زايد في القضية 
الفلسطينية وبالغ في تأصيلها وفي 
تعميمها وجعلهــا القضية العربية 
األولى هو الرئيس املصري األسبق 
جمــال عبدالناصر والذي وصل به 
األمر إلى التهديــد بإلقاء »اليهود« 
في البحر، لم يقل ساسة إسرائيل 
أو عسكرها، بل اليهود على اإلطالق، 
ورغم هذا فهو أول من رفع الراية 
البيضاء واستسلم واعترف ضمنيا 
بإسرائيل وذلك من خالل موافقته 

على مشروع روجرز عام 1969.
لقد تلقــى عبدالناصر هزميتني 
موجعتني من إسرائيل أوالهما في 
عام 1956 فيما سمي بالعدوان الثالثي 
الذي شاركت فيها بريطانيا وفرنسا 

تلك هي زوايا وأطراف ووسط 
مناطقنا ومدننا الزراعية والثروة 
احليوانيــة وطيورها! أشــدها 
قسوة في الصليبية وكبد بكثرة 
زبالتها وجيفها، ونفايات وأنقاض 
مخلفات احلظائر واملزارع وتسلط 
بالتعامل،  قذارة عمالتها وجهلهم 
وشــركات نظافتها بحفر األرض 
وســط احلظائر، وجتميع جيف 
احليوانات والطيور النافقة داخلها! 
لتعيث كالبها السارحة بها تسلية، 
وتوالد ذبابها بكثافة مع هطول أمطار 
اخلير وجتمعها في املناطق املهجورة 
من متابعات إدارات خدماتها التي 
يفترض أن تشرف عليها مبناطقها 
أشــدها كما ســلف منطقة كبد 
وصليبية، والهجن والعبدلي في 
هذه املواســم الشتوية وما قبلها، 
وللمتوقع القادم من ربيعها الذبابي، 
في ظل كثرة جبال زباالتها، وأكوام 
نفاياتها وغيرها، بداية من تقاطع 
الدائري الســابع وجسر صليبية 
 - الفردوس، وامتدادا طريق كبد 

من خالل عملــي كأول رئيس 
ملكتب اإليدز واإلحصاءات واملعلومات 
التي أجنزتها ضمن  والدراســات 
مهمتي كمستشــار وطني لتقدمي 
تقارير إجنــازات الكويت للوقاية 
والتصدي لإليدز للمنظمات الدولية 
ضمن األهداف اإلمنائية، فقد كنت 
أدرك يوميــا العالقــة الوثيقة بني 
الصحة وحقوق اإلنســان وأهمية 
تطبيق جميع مبادئ ومعايير حقوق 
اإلنســان من جانــب كل العاملني 
بالصحة بجميع املستويات وكذلك 
فإن وجود ممثلــني عن املنظمات 
املعنية بحقوق اإلنســان كان أمرا 
مألوفا في جميع االجتماعات الدولية 
التي تشــرفت بتمثيل الكويت بها 

لتقدمي التقارير الوطنية.
وال عجب فــي ذلك فإن الدولة 
عندما تنضم ألي اتفاقية دولية فإنها 
تصبح ملتزمة بتنفيذ نصوصها من 
خالل إصدار وتعديل تشــريعاتها 
العمل حتى ال  الوطنية وسياسات 
تتعرض الدولة لالنتقاد بل واملالحقة 
من جانب املجتمــع الدولي إن لم 

لست كأي وطن ولست كأي بلد، 
فأنت مهوى األفئدة ومأوى اخلير، 
يــا بلد ليس كمثلك بلد، يا عرين 
العزة ومالذ اآلمنني، منك يبدأ احللم 
وبك تتحقق اآلمال، وفي عيديك 
نزدان عشقا وفخرا، يا بلد الصباح 
القائد، يا وطن الســمو امللهم، يا 
كويت األجداد الذين شاركوا في 
بنائك، وبلد اآلبــاء الذين أقاموا 
العدة فيك، يا بلدنا الذي ال نعرف 
غيرك، يا بلد األبناء املترفني فيك، 
بك نعرف أننا في نعمة، ولك نعلم 

أننا نحيا ونعيش.
فكل عام وأنــت عيد األعياد 
ومهد األفراح، يا كويت العزة التي 
جسدها شهداؤك في دفاعهم عن 

رأي

ملك التحرير فهد بن عبدالعزيز 
وأمير الصمود وإعادة البناء

جابر األحمد
م. نايف املناع الظفيري

في الصميم

أحبك كثر 
عدد احلفر في 
شوارع الكويت
@ghunaimalzu3byم. غنيم الزعبي

نقش القلم

األمن الغذائي 
= مرادم نفايات 

عندنا!
محمد عبداحلميد الصقر

ألم وأمل

حقوق اإلنسان 
والصحة

د.هند الشومر

حادث وحديث

مهوى 
األفئدة

botafra@hotmail.comموسى أبو طفرة املطيري

بال قناع

القضية 
عادلة ولكن!

katebkom@gmail.comصالح الشايجي

@mousabotafra 

حتتفل الكويت الوفية بالعهود والقيم العربية هذه األيام مبنتدى 
فعاليــات امللك فهد بن عبدالعزيز يرحمــه اهلل والذي قدم الغالي 
والنفيس في سبيل حترير الكويت من الغزو العراقي الغادر، ناهيك 
عن استضافة القيادة السياسية والعسكرية والشعبية وتقدمي كل 
صنوف اخلدمات الضرورية والكمالية لهم ضاربا املثل األعلى في 

نصرة املظلوم وإعانة امللهوف.
رحل فهد بن عبدالعزيز عن دنيانا الفانية ولكن معالم وذكرى 
موقفه البطولي والرجولي لن تُنسى ولن مُتحى من الذاكرة الكويتية.

وقف املرحوم بإذن اهلل فهد بن عبدالعزيز شامخا  ضد دعوات 
وصيحات وتوسالت غير بريئة لبعض املتخاذلني العرب الذين طالبوه 
بعدم التسرع بطلب االستعانة من الدول الصديقة الكبرى الفعالة 
لإلســراع في حترير الكويت من براثن االحتالل العراقي الغاشم 
وانتظار جهود محاوالت احلل العربي لتدلي بدلوها في موضوع 
االحتالل الهجمي ولكنه رحمه اهلل أدرك ببصيرته الثاقبة أن تلك 
اجلهود ما هي إال محاوالت إلطالة زمن االحتالل وتلطيف األجواء 
السياسية الدولية لصالح هوالكو بغداد صدام املجرم، فأطلق عبارته 
املشهورة »إما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية والكويت معا«.

لقد كانت تلك العبارة تعكس صدق وحزم اإلرادة الصلبة للملك 
فهد بن عبدالعزيــز في مواجهة قوى التضليل واخلديعة العربية 
واملنتقدة ملوقفه العادل الراسخ نحو إنهاء احتالل الكويت في وقت 

قياسي وبأقل التكاليف في األرواح واملمتلكات.
لقد حتولت اململكة العربية السعودية في أشهر الغزو العراقي 
الغادر الى ترســانات وقواعد عســكرية دولية في البر والبحر 
واجلو من ثالثة وثالثني دولة لتضفي الشرعية الدولية على حرب 

حترير الكويت.
لقد ناشــد امللك فهد يرحمه اهلل طاغوت بغداد لكي يعود الى 
منطقة العقل وأخالق اجلوار العربي والتعاليم اإلسالمية وينسحب 
من الكويت طواعية، لكن ممثل وشــريك إبليس اللعني القابع في 
بغداد أبى واستكبر وأصر على استمرارية االحتالل مما جعل امللك 
فهد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل أمام موقف الال خيار غير خيار حرب 
حترير الكويت لتنطلق »عاصفة الصحــراء« في 17/1/1991 لتدك 

مواقع أحفاد هوالكو وجنكيز خان في كل من الكويت والعراق.
إن تضحيات امللك فهد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل كانت مبثابة 
احلياة املتجددة واألماني املتسعة والقضايا العادلة ألمته وشعبه.

وألن الشيء بالشيء يذكر فمثل ما كان تأسيس مجلس التعاون 
اخلليجي من لبنات فكر املرحوم بإذن اهلل األمير الراحل الشــيخ 
جابر األحمد الصباح كان الدفاع عن ثبات واســتمرارية مجلس 
التعــاون اخلليجي الهاجس األول للملك  فهد يرحمه اهلل مدعوما 

ومسنودا من إخوانه قادة مجلس التعاون اخلليجي.
لقد التقت إرادتا الزعيمني الكبيرين األمير جابر األحمد وامللك 
فهد بن عبدالعزيز يرحمهما اهلل في رسم خريطة حترير الكويت 
وحشد التحالف الدولي والعربي واالسالمي لهذا الهدف املنشود 
وبعد أن مت دحر العدوان وحترير الكويت بدأ الشعب الكويتي يلتف 
حول أميره العائد لتبدأ معه عملية إعادة البناء للوطن واالنســان 

الكويتي الذي عانى كثيرا من ويالت االحتالل الغاشم.
ولم تقتصر تضحيات امللك فهد يرحمه اهلل على محيطه الوطني 
واخلليجي، بل تخطت الى احمليط العربي واإلسالمي والدولي وجتلى 
ذلك في عام 1956 خالل العدوان الثالثي على مصر حيث انخرط 
يرحمه اهلل مع امللك سلمان واألمير الراحل تركي بن عبدالعزيز في 
معسكرات التطوع والتدريب حلمل السالح واالنضمام  للمجهود 
احلربي ملقاومة الغزاة على مدينة السويس املصرية، ولقد ساهم 
يرحمه اهلل بكل فعالية إلنهاء احلرب األهلية في لبنان في سبعينيات 
القرن املاضي، فكان من  ثمرات جهوده املتميزة والدة وثيقة مؤمتر 
الطائف والتي جمعت الفرقاء اللبنانيني حول طاولة االتفاق وأنقذت 
لبنان بعد اهلل من االســتمرار نحو مزيد مــن االنزالق الطائفي 

واحلربي والفنت املدمرة.
إن الكويت وشــعبها تســتذكر له مواقفه النبيلة نحوها في 
الضراء والسراء، رحم اهلل امللك فهد وبارك اهلل في إخوانه وذريته 
ووفقهم اهلل في إكمال مســيرته اخليرة والعطرة وحشره اهلل مع 

النبيني والصديقني.

الهجــوم على   كثير هــو 
اتهامات  احلكومة، واألكثر منه 
توجه إلــى أعضائها بالتقصير 
وضعف األداء.. وهذا وذاك، رغم 
منطقيتهما وشرعية إطالقهما، إال 
أن هذه اآلراء ليست من الواقع 
الــوزراء كافة..  انطباقها على 
فحتما من بينهم استثناءات، بل 
إن منهم من هو محل مدح وثناء.. 
وأول هؤالء الوزراء وزير العدل 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
األمة املستشار د.فهد العفاسي.
وتســليط الضوء على هذا 
الوزير بعينه من دون غيره له 
ما يبرره، فهو الزاهد باجلانب 
اإلعالمــي، والرافــض بطبعه 
أمام فالشــات  االســتعراض 
القنوات..  الكاميرا وشاشــات 
فــي مقابل حصيلة ثرية له من 
جهود حثيثة، وإجنازات مشهودة، 
وإصالحات خيّرة، رغم أن فترته 
لم تتجاوز  الوزاري  العمل  في 
ســنة وبضعة أشهر، بدأت في 
ديسمبر 2017، بتوليه وزارتي 
العدل واألوقاف، قبل أن تسند 
إليه وزارة الدولة لشؤون مجلس 
األمة مع احتفاظه بحقيبة العدل، 
خالل التعديل احلكومي أواخر 

ديسمبر 2018.
وإذا كان العفاسي دشن يومه 
األول في احلكومة بالقسم على 
احترام الدستور والذود عن املال 
العام ومصالح الشعب، فإنه بحق 
إلى  بيمينه، وأحسن  لم يحنث 
الثقة التي أوكلــت إليه، وكفاه 
نظافة يد، وصدق أفعال، وتقرير 
ديوان احملاسبة، الذي لم يشهد 
قوة معاجلة للمخالفات، وتتبع 
املالحظات، وقضاء على األخطاء، 

كما هو في عهد العفاسي.
أن  الوزير  لهذا  ويحســب 
سلم وزارة األوقاف إلى خلفه 
فهد الشــعلة، خالية من أجواء 
صراعــات قيادييها، والتنافس 
األزلي الذي جعلهاـ  فيما مضى 
ـ بؤرة قتال تيارات، تسببت في 
تخلف مشاريعها، وبطء أعمالها، 
وتضخم التنفيعات واحملسوبيات 
فيها.. مثلما يحسب له، أن أخرج 
قانون »منع تعارض املصالح« إلى 
النور، بعدما ظل قابعا في أدراج 
مجلس األمة واللجان الفنية، أكثر 

من 12 عاما، من دون حراك.
وها هي وزارة العدل أيضا 
إداريــا وفنيا  تتنفس هــواء 
جديدا، ســار منعشــا في رئة 
قصر العــدل وقاعات احملاكم، 
من خالل تشــريعات تســهل 
التقاضــي ومطالــب احملامني، 
والعمل باألنظمــة اإللكترونية 
واألجهزة التكنولوجية في اإلبالغ 
عن القضايا واملتخاصمني فيها 
وأحكام درجاتهــا.. وما حققه 
العفاسي في هذا الشأن بصمت 
ومن دون ضوضاء، عجز عنه 
غيره، رغم ضجيجهم على كل 

منبر يعتلونه.
وعلى ضفة أخرى، تبدو هيئة 
الفساد، محظوظة في  مكافحة 
أن تبعيتها السياسية للعفاسي.. 
وهو ما أزال كل عائق في طريقها 
نحو فضح املفسدين، ومحاسبة 
العابثــني فــي مســؤولياتهم 
واملتقاعســني فــي مهماتهم.. 
وها هي شــهادة مسؤولني في 
»نزاهة«، قيلت علنا: »وزير العدل 
احلالي حصــن حصني للهيئة، 
في احملافظة على استقالليتها، 
وقوة إجراءاتها في اإلحاالت على 
القضاء، وإزالــة اللثام عن كل 
شــبهة«.. بل إنه، أكثر الوزراء 
في فتح ملفات املخالفات، وعدم 
التــردد في التحقيــق مع من 
وراءها، من دون النظر إلى اسم 
أو منصب أو تيار.. فمسطرته 
مخافة اهلل، والوطن فوق اجلميع.
هنا، لســنا في سرد سيرة 
ذاتية ملسؤول، أو عرض قائمة 
مبا أجنز، بيــد أنها كلمات من 
بالفضل ألهل  باب »االعتراف 
الفضل«.. ومثلما تنطلق ألسنتنا 
مهاجمة تعثر مشــروعات، أو 
تخبط قــرارات.. فمن العدالة، 
اإلشارة إلى ما نراه جناحا في 
إجناز وزير، أو تطوير في منهج 
وزارة.. وليس صحيحا، كل ما 
فيه نفس حكومة سوء وتراجع، 
وحرمنة وتنفيع.. فاملشهد فيه 
نقاط ساطعة، تثير فينا التفاؤل 
في بلوغ أمانينا في طفرة بترتيب 
الكويت في مؤشــرات محاربة 
الفســاد، والنهوض بالتخطيط 
والتنفيذ الســليمني، ملستقبل 

البالد والعباد.


