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األزرق 
وحّدنا

األجواء الوطنـــية التي 
عاشـها أهل الكويت في يوم 
اجلمــعة 2017/12/22 والذي 
خاض فيه منتخب الكويــت 

أولى مبارياته من بعد رفع 
اإليقاف كانت مليئة بالفرحة 

والسعادة والفخر بعودة 
منتخبنا للساحة الرياضية، 

ففيه تزين الشعب باللون 
األزرق وحمل أعالم الكويت 

لترفرف وتعالت األناشيد 
الوطنية وانتشرت شاشات 

النقل احلي للمباراة في 
الساحات العامة للدولة بتحرك 

جميل وموفق ومشكور من 
بلدية الكويت.

هذا احلدث وحد جميع الشعب 
باختالف أطيافه وترأس هذا 
التوحد سمو األمير، حفظه 

اهلل، برعايته األبوية الفتتاح 
الدورة، كما جمع احلكومة 

واملجلس على أمر واحد وهو 
الفرحة بعودة املنتخب الكويتي 

للعب، لذلك كانت األجواء 
جميلة وسعد بها الكل رغم 

خسارة منتخبنا وكانت فرصة 
ليستريح الشعب من الصراعات 
السياسية والتي أخذت الرياضة 

بجريرتها.
وكان لهذه األجواء أيضا األثر 

األكبر على أداء العبي املنتخب، 
فبرغم ضعف االستعداد إال 
أن تفاني الالعبني في األداء 

بسبب فرحتهم بالعودة للساحة 
وبسبب عدم رغبتهم في 

تخييب ظن اجلماهير جعلهم 
يظهرون بالصورة املشرفة التي 

شاهدها اجلميع وأثنى عليها 
ووقفوا احتراما لهذا املنتخب 

العريق ولالعبيه املتفانني الذين 
أصروا على إخراج منتخبنا 
بأفضل صورة رغم ضعف 

االستعدادات، وهذا األمر ليس 
بغريب على الكويتي، فنحن 

دائما جند الكويتي فاعال 
ومميزا وقت الشدة.

لكن من جهة أخرى تساءلت 
عن األسباب من وراء عدم 

متابعة املنتخب فترة اإليقاف 
واالستمرار في تدريبه، 

فاإليقاف أمر مؤقت ومسبب 
بأسباب سياسية بحتة ال متت 

للرياضة بصلة وال له عالقة 
بتوافر التجهيزات التدريبية 

في الدولة، ونعلم كذلك أن هذا 
اإليقاف هو نتيجة لصراعات 
وعناد بني أقطاب متنفذة أدت 
بهذا األمر ألن يتفاقم ويصل 

إلى هذه الدرجة، وعلى ذلك كان 
من األجدر على كل مختص 

ومسؤول أن يفصل بني شأن 
اختصاصه الرياضي والشأن 
السياسي خاصة انه ال ميتلك 
أي قرار أو سلطة بهذا األمر 

ألنه ليس هو املتسبب في 
اإليقاف.

رغم تساؤالتي إال أنني أستطيع 
أن أرى أسباب ذلك، فكما قلنا 

سابقا ونقول اليوم: نحن 
نفتقد التخطيط وحسن اإلدارة 

الفتقادنا الرؤية الصحيحة، 
فالرؤية احلقيقية الصحيحة 

تعمل كالبوصلة التي تعيد 
السفينة إلى مجراها إذا ما 
اشتدت العواصف وضاع 

اجتاهها، فنحن نتخبط في 
حل املشاكل ونغرق ونضيع 

عند بزوغ أي مشكلة وننشغل 
بصراعات نحن ليس لنا صلة 

بها وهذا بسبب افتقادنا معرفة 
»ماذا نريد«، أي الوجهة التي 

نريد أن نتجه إليها.
فكان من األجدر مبسؤولي 

وإداريي املنتخب متابعة ورعاية 
الفريق )كون ذلك صميم 

عملهم( رغم اإليقاف وسريانه 
وذلك لوجود حقيقة واضحة 

وهي أن املنتخب عائد للساحة 
عاجال أم آجال لكن ما نفتقده 
هو معلومة »متى«، ومبا أننا 
منتلك احلقيقة األكبر وهي 

»عودة منتخبنا للساحة ورفع 
اإليقاف«، فكان من األجدر 
العمل على االستعداد فترة 

اإليقاف لنكون جاهزين مبجرد 
معرفتنا »ملتى«، وال نبدأ 

االستعداد من بعد »متى« كما 
حصل بالواقع.

ففينا أن نتصور لو لعب 
منتخبنا باألمس بهذه الروح 

العالية واملشبعة بالوطنية 
وهو على استعداد عال وكامل 
ماذا كان ميكن أن يكون أداء 

منتخبنا؟! فالتخطيط والرؤية 
الواضحة ترفع وتزيد من 

مستوى الكفاءة. 

طريق البداية katebkom@gmail.com

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

صالح الشايجي

 ÿ تلك العبارة الذهبية للفاروق، عمر بن اخلطاب
وأرضاه الذي وصفه سيد األنام نبينا محمد عليه أفضل 

الصالة والسالم بنصرة اإلسالم بداية إشراقة رسالته 
بـ» أحد العمرين «، وحني تولى قيادة األمة اإلسالمية بعد 
سيدنا ابي بكر الصديق ÿ واجه األمة بعبارته الشجاعة 
»رحم اهلل، امرءا، أهدى إلي عيوبي« كما يدركها مؤسسو 

احلكم اإلسالمي، ملا بعد النبي العربي احلكيم، قدوة 
األولني واآلخرين، إلى يومنا هذا يجب االقتداء بها وله 

احلياة مستقرة، مستدامة راضية مرضية بعالم الشورى، 
والشرعية، وعندنا بتولي حكومتنا احلالية، جتديد للعهود 

النيرة، سابقها والحقها بإذن اهلل سبحانه، البد لنا كمخلصني 
حكاما ومحكومني، مراعاة ما جاء به، اولها االداء التشريعي 

والتنفيذي، خطوة تلو االخرى إلصالح ما تعثر من امور 
سنوات، وشهورا، لم تر النور افادة، واستفادة للديرة بال 
حسد وال غيره !! تنبيها وليس تشهيرا كما يلي: حتريك 

احلياة البيئية والطبيعية للجزر واملواقع االثرية الكويتية،  
شبه املنسية لسنوات سابقة لم يحركها جهد ممدود لعطاء 

وتنمية بال حدود لتكون رافدا سياحيا للبالد والعباد، 
السيما ان عجلة التنمية تتحرك لألفضل، برعاية وعناية 

وقيادة مباركة من قبل راعي هذا الوطن الطموح وفرسانه 
االوفياء املخلصني ببزوغ فجر هذه السنني، تواصال وتأكيدا 

جلهود السابقني، تخطيطا وجتديدا لتلك املواقع كاملنطقة 
التجارية احلرة، واملواقع املهجورة كالقصور واملساكن 
التراثية التاريخية، بكل محافظاتنا عبر خارطة ديرتنا 

اقربها موقعا هيكليا، مبنطقة ارض املعارض اعمدته تشهد 
عليه وله منذ السبعينيات للقرن املاضي، انه معهد عال 

للتدريس، كتربية موسيقية، ال يزال على طمام املرحوم 
هيكال اسود! حتيط به ضاحية منوذجيه سكنية )باسم 

املغفور له بإذن اهلل، سعادة الشيخ اللواء مبارك العبداهلل 
اجلابر الصباح، طيب اهلل ثراه، وجعل جنة اخللد مثواه( 
ولإلحاطة الضاحية السكنية، املذكورة ال يتمتع اطفالها 

وشبابها واجيالها، مبدرسة ومرحلة تعليمية واحدة اطالقا 
رغم مزاولة كليات، وجامعات، اهلية خصوصية، اوسطها 

واطرافها مجاورة للقطعة 7 مبشرف الديبلوماسيه! مت ابالغ 
معالي وزير التربية السابق د.محمد الفارس عنها الشهر 

املاضي، وكذلك سعادة نائب الدائرة االولي، د.عادل الدمخي، 
فأبدوا مشكورين استغرابهما لذلك، ووعدا بالتحرك املطلوب، 

للقصور احلاصل، واالهالي بانتظار االخبارالسارة، اما 
املدارس التاريخية للمحافظات املعنية، فهي اما سكنا ملواقع 

ومؤسسات اهلية وحكومية او هيئات ازالة كل صفاتها 
التراثية التاريخية، كمدرسة املتنبي والصديق، والشامية 

للمراحل املتوسطة للخمسينيات والستينيات املاضية، 
وثانويات محافظات االحمدي وحولي والعاصمة واجلهراء 
وتوابعها فهي مبهب الرياح التنظيمية لم يسلم منها سوى 

القليل، وزاد الطني كثيرا من اللني لوالدة مدارس حديثة 
االنشاء للقرن احلالي، حتمل اسماء مدارس تراثية وتواريخ 

حالية، كالقبلية، والشرقية، والنجاح، واملأمون، والشامية، 
واملرقاب! كتبت عليها تواريخ تأسيس حالية لألسف، دون 
علم جهاتها االصلية الرسميه! وكذلك مراكز صحية لذات 

املناطق التراثيه تعج مبساكن للعزوبية داخل السور وخارجه 
بغفلة رسمية وغير رسميه، هذا فيض من غيض ملا يحصل 

لتراثنا، نأمل للتحرك القيادي املبارك اجلديد ترتيب ما 
يعنيها وتوجيه ووقف من يعبث فيها كما يحصل اآلن عبر 

وسائل اعالمنا الرسمي واألهلي، الندثار اللهجة احمللية، 
بحجة التجديد، والتحديث اللغوي احمللي عبر مسلسالت 

ومسرحيات، وحوارات، واغان، هابطة تتغني باسم الكويت 
تاريخا، وتراثا عقيما ومشوها، بكل جديد التواصل 
االجتماعي بال رقيب، وال حسيب، يهدي لنا عيوبنا.

وسالمتكم ماض، وحاضر، ومستقبل ناصع.

أواصل اليوم ما كتبته أمس األول السبت عن الفنان 
والشاعر الكويتي »عبدالعزيز البصري« صاحب أشهر 

السامريات في اخلمسينيات ورمبا قبل ذلك.
في إحدى حلقات برنامج البّث املباشر اإلذاعي الذي 

كنت أقدمه أوائل سنوات السبعينيات، أشدت بالشاعر 
عبدالعزيز البصري وأغانيه اجلميلة التي علقت بالذاكرة 
الكويتية واستحسنها الكويتيون وحتى غيرهم. وكانت 

أغنيته »يا بوفهد« ذائعة شائعة في ذلك الوقت.
وفي اليوم التالي وأنا في اإلذاعة جاءني الشاعر الراحل 

الصديق علي الربعي وهو يضحك، وقال لي »يا ويلك من 
فالن« وذكر اسم شاعر شعبي شهير آنذاك، وسلمني 
ظرفا فيه رسالة وقال لي هذه رسالة منه وكان الظرف 

مفتوحا.
وأخذت أقرأ ما هو مكتوب، فإذا هي قصيدة هجائية 

يهجوني فيها هذا الشاعر وكنا أنا وعلي نضحك على 
محتوى القصيدة وسذاجتها وبساطة شاعرها وخلوها 

من أي ملمح شعري يرقى بها ألن تكون قصيدة أو 
تقترب من مصاف القصيد.

وبعدما انتهيت من قراءة القصيدة أخذ علي يحدثني كيف 
أن الشاعر جاءه ثائرا غاضبا وهو يعرف عالقة علي بي، 
وأخذ ينتقدني بشدة ويتهمني مرة بعدم احليادية ومرة 

بعدم الفهم!
وملا استفسر الربعي عن السبب في غضبه مني لم يتردد 

في أن يقول له سبب غضبه وهو ألنني امتدحت في 
برنامجي أمس الشاعر عبدالعزيز البصري!!

في رأيه أنه أشعر من البصري وأهم منه وما كان يجب 
علي أن امتدح البصري وأجتاهله!! رغم أنني لم أقل إن 

البصري هو الشاعر األول أو الوحيد أو األهم ولكنما 
وصفته أنه أحد شعرائنا الكبار.

أعتقد أن دافعه الى ذلك الغضب هو الغيرة الفنية ليس إال 
وإحساسه باملكانة الشعرية للبصري والتي لم يستطع هو 

الوصول إليها.
ولم يقف األمر عند هذا احلد بل قمت في احللقة القادمة 
من برنامجي بقراءة تلك القصيدة التي هجاني فيها على 

الهواء، مدلال بذلك على عدم تأثري بهجاء الشاعر لي 
من جهة ومن جهة أخرى أعطيه حقه في الرّد واعتبرت 

قصيدته رّدا على رأيي بالشاعر عبدالعزيز البصري، 
ورحم اهلل االثنني.

هذه صفحة من ذكريات قدمية جاوزت األربعني عاما، 
حتمل عبق األمس املنسي. 

رحم اهلل 
من أهدى
 لنا عيوبنا

زمن
البصري 2

نقش القلم

بال قناع

ألكثر من 5 سنوات وحدث اقتحام 
املجلس يعتبر أخطر ما حصل للكويت، 
بالنسبة لك من هو املستفيد من وجود 

الفاسدين في مصنع القرار؟ فمنهم 
من قال: ستصل األحكام إلى املؤبد 

واإلعدام، ومنهم من قال: الكويت لم 
تعد الكويت بعد هذا العمل املرعب، و 

و و و.
خمــس سـنوات بني احملاكم لشـباب 

أنا أجزم بأنه ليس أغلــبه بل كله 
شباب كويتي وطني زاملتهم وجلست 

معهم وتلمست معادنهم، شباب همه 
األول كويت بال فساد وال مفسدين، 

شباب من أعلى املراتب وأرقى 
الشهادات ومن جميع مشارب الكويت 

اجتمعوا على محاربة الفساد وكانت 
النتيجة قد تكون زلة ولكن ال تستحق 

هذه الضجة.
أخرجوا رجاالت الكويت، أخرجوا 

مستقبل الكويت املشرق، فهم رجال 
يستحقون أن يكونوا بصدر املشهد 

السياسي والسلطات الثالث أيضا، فال 
يجوز أن يكونوا بالسجن.

الفساد وإسقاط احلصانة عن نائب 
مبجلس األمة كانا من أسباب احلراك 

الذي أشعل الشارع بالكويت.

أخــرجوا الشــباب فبأكثر من 
سبـعني بيتا بالكويت توجد دمعة، دمعة 

أم، دمعة زوجة، دمعة أبناء، وغصة 
أب..!

)وقف نفاذ حلني الفصل في الطعن 
املقدم بالتمييز( هو أول خطوة أمتنى 

أن تتخذ هذا األسبوع.
شكرا للنائبني احلربش والطبطبائي 
على حتملهما املسؤولية ومشاطرة 

رجاالت الكويت همهم وهذا شيء غير 
مستغرب عليهم.

أعان اهلل أسر إخواننا احملجوزين، 
وصبر جميل واهلل املستعان.

تصريح رئيس الوزراء بأن احلكومة 
ترى ضرورة تصويب العمل البرملاني، 

وتصريح رئيس مجلس األمة بأنه 
سيتصدى للعبث في جلسات مجلس 
األمة، هذا يعني ان السلطتني تتجهان 

نحو تغيير جذري في البرملانية الكويتية 
من برملانية فوضوية الى برملانية 

مرشدة، ومثالها في أملانيا وبريطانيا، 
فبريطانيا لديها اآلن برملانية مرشدة 
في استخدام ادوات الرقابة البرملانية، 
فالسؤال مثال يخضع لرقابة صارمة 

من رئيس مجلس العموم فإذا رأى ان 
اإلجابة عنه تكلف 500 جنيه فأكثر فإنه 

ال يحيله للوزير، كما ان عضو مجلس 
العموم ال يسمح له بتوجيه اسئلة 
في اي شيء حيث مينع من توجيه 

األسئلة املتعلقة بأعمال الشرطة احمللية 
وشركات التأمني مثال، واالستجواب 
في بريطانيا مت ترشيده بأن يناقش 

في اللجان، وإذا حتققت البرملانية 
املرشدة في الكويت واألفضل حتقيقها 
بتنقيح احكام الدستور املتعلقة بأدوات 
الرقابة البرملانية حتى تكتسب البرملانية 

املرشدة صفة الثبات والدميومة لصعوبة 
تنقيح الدستور لكون تنقيحه يخضع 

لتصديق فني كامل لألمير، وإذا حتققت 

البرملانية املرشدة فإن املستفيد من 
نتائجها اإليجابية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح االحمد، حيث ستتيح له 

العمل على تنفيذ رؤاه من تطوير اجلزر 
ومدينة احلرير وغيرها مما سيجعل 
األمور أكثر سهولة وسالسة من غير 
تعقيدات أو عرقلة أو مساءالت كثيرة 
ويسمح له أن يعد تشريعات وقوانني 

حتقق أهدافه ومتر بسهولة عبر املجلس 
فإما يكون في عهده هو نسخة من 
مبارك الكبير او نسخة من عبداهلل 

السالم.

خلوني أذكر لكم ها احلادثتني متهيدا 
للمقترح بأن يكون لشباب املشروعات 
الصغيرة نصيب من العقود املليونية.
األولى: كان لوزارة املواصالت مقسم 

للهواتف قيد اإلنشاء ضمن أحد املشاريع 
السكنية وكنت واحدا من الفريق املكلف 

مبتابعة إنشاء مبني املقسم، وفي أحد 
االجتماعات مع مهندس املقاول لفت 

نظري وجود شاب سوري صغير 
مستحيل أن يتجاوز الـ 25 سنة في 

مكتب املهندس وكان يتناقش مع مهندس 
املقاول بحدة وعندما غادر املكتب سألت 
املهندس من هذا، قال لي هذا مقاول من 

الباطن سلمناه جزءا صغيرا من املشروع. 
لم يشف فضولي جوابه سألته مرة أخرى 

عن آلية أخذ أعمال صغيرة من املشاريع 
الكبيرة أعطاني جوابا مبهما فهمت منه 

انه ال يريد إخباري فتوقفت.
احلادثة الثانية هي في أحد مشاريع 

اخلدمات التحتية في بعض مناطق الكويت 
حني لفت نظري كبر سن بعض العمالة 

حتى أن بعضهم بالكاد يتحرك لكنه يؤدي 
املطلوب منه ويقوم بعمله. هذه املرة لم 

أسأل لكن اخبرني بها احد األصدقاء في 
مأدبة عشاء، حيث شرح لي أن املقاول 
الكبير يوزع عقود اخلدمات الصغيرة 
على مقاولي الباطن الذين هم بدورهم 

يعطونها ملقاول أصغر آخر يعني باطن 
الباطن. وهذا األخير يبحث عن التوفير 

واالقتصاد في تنفيذ تلك األعمال فما 
وصله هو جزء صغير جدا من الكيكة 

ويحاول عصر أي هامش ربح منها 
فيحضر العمالة التي ال يريدها وترضى 
بأي شيء يعطيها، حتى ان صديقي هذا 
اخبرني أن يومية هؤالء العمال الكهول 

هي 4 دنانير فقط.
اآلن بعد أن أخبرتكم بهاتني احلادثتني جاء 
في بالي اقتراح أمتنى تنفيذه وهو انه أي 
عقد كبير جتيزه جلنة املناقصات تشترط 

عليه حصر أعمال الباطن واخلدمات 
الصغيرة للكويتيني أصحاب املشاريع 
الصغيرة املسجلني في إعادة الهيكلة.

فقط يذهبون للمهندس فارس العنزي 
في مبنى الهيئة وهو مستعد وممنون 
أن يزودهم بقوائم لكويتيني مبادرين 
وأصحاب مشروعات صغيرة مؤهلني 

للقيام بتلك األعمال.
ماذا تريد؟ حدادة؟ هاك هذي قائمة 

بأسماء كويتيني عندهم محالت وشركات 
حدادة. تريد أعمال جنارة؟ أيضا لدينا، 

وقس على ذلك كل باقي اخلدمات 
واألعمال الصغيرة التي تخدم وتكمل تلك 
املشاريع الكبيرة، والكويتيون املبادرون 

وأصحاب املشاريع الصغيرة هم أولى بها.
وإن لم جتد كويتيني في بعض املجاالت 

فاتركوا املوضوع للمهندس فارس العنزي 
وزمالئه الناشطني في هيئة إعادة الهيكلة 

لتأهيل وتوجيه بعض الكويتيني لتلك 
األعمال واخلدمات الصغيرة التي هي  كنز 

وثروة آن األوان ليغرف منها الكويتيون 
املبادرون وأصحاب املشروعات الصغيرة 

والذين تركوا راحة الوظيفة احلكومية 
وجازفوا بدخول القطاع اخلاص.

الفوضى دائما ما تصبح نهجا مدمرا اذا مت 
دعمها من قبل جماهير غير منصفة وغير 

واقعية والذين همهم األوحد هو تشجيع 
أصحابها حتت مسميات متعددة ومختلفة 

األلوان.
وها نحن اليوم نشاهد ساحة مكتظة 

بالفوضويني الذين ميارسون ابشع أساليب 
التعديات والتجاوزات والترضيات من 

اجل نفخ بلونة مصاحلهم اخلاصة حتت 
غطاء الغش السياسي املتمثل في دعواتهم 

اإلصالحية الزائفة ولألسف يتم بدعم 
لوجستي من اتباعهم الذي يهرولون خلف 
مكاسبهم املشبوهة، وهذا يتم على حساب 

أحقية اآلخرين من املصلحني احلقيقيني، 
والذين أصبحوا اليوم ضحايا نفاق هؤالء 

اجلماهير املتحمسني حللب املكاسب 
املتاحة حتت قدراتهم ولو كان هذا احللب 

غير مشروع وغير أخالقي!
الفوضى ال ميكن أن تعالج أال بكسر 

أساساتها التي بنيت حتت ظروف معينة 
وحتت ترضيات وضغوط معينة جاءت 

ملصالح متنفذين كان همهم األول واألخير 
هو احلافظ على كراسيهم ومكاسبهم 

التي جاءت بدعم الفوضويني، وحل هذه 

املعضلة يجب أن يبدأ بكسر تلك القواعد 
وقياداتها من خالل البدء بنهج جديد يقاد 
من رجال دولة مخلصني ال تهمهم املراكز 

بقدر ما يهمهم تصحيح املسار األعوج 
الذي تأسس من سنوات طويلة، وأهم 
صفات تلك القيادات القدرة على اتخاذ 

القرار خاصة بشأن العمل على إلغاء باب 
الترضيات حتى لو كان الثمن مواجهة 

هؤالء الفوضويني الذين يرون ساحاتهم 
نظيفة وساحات اآلخرين ملوثة، قد يكون 
واقع التصحيح مكلف الثمن ولكن إصالح 

اخللل دائما يحتاج املواجهة وإن كانت 
اخلسائر كبيرة، واألهم هو البدء مبحاربة 

املقربني وأصحاب النفوذ من الفاسدين، 
حتى وإن كانت املواجهة صعبة إال أنها 

ستنجح في نهاية املطاف، ألن احلق أحق 
أن ينتصر على الباطل.

قد يكون هذا األمر ليس باألمر السهل، 
ولكن اصبح واقعا إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

من اجل رسم خارطة طريق جديدة 
حتكمها قوة القانون تبدأ بتحطيم أصنام 

النفاق والفوضى، هنا غالبا ما ستلجأ 
اجلماهير الفوضوية الى إعادة حسابات من 

جديد والتي ستكمن في احترام اخلارطة 

اجلديدة التي يحكمها القانون وليس 
قوة متنفذين يتحركون وفق توجهاتهم 
املشبوهة، نعلم متاما ان تغيير النهج لن 
يأتي بني عشية وضحاها، ولكن قد يأتي 
مع جيل جديد سيتأقلم مع هذه اخلارطة 

اإلصالحية وسيجد نفسه ملزوما باتباعها، 
ومن هنا اإلصالح سيصبح ثقافة مجتمعية 

معززة باإلجناز والتطوير، بدال من 
ثقافة اليوم املعززة بالتجاوزات والفساد 

والترضيات والتي نتج عنها اختفاء 
الكفاءات وحتطيم كل طموحهم بسبب قوة 

املتنفذين كما هو املشهد اليوم. 
قد يعتبر البعض..  ما أقوله مجرد تنظير 
وبعيد عن التطبيق، وأنا أقول نعم تنظير 

اذا لم تكن هناك نفضة وغربلة لواقعنا 
املرير، ولكن ممكن أن يتحول لواقع نراه 

اذا كل شخص منا حاول ان يساهم في 
إصالح احلالة على األقل من اجل بلد جميل 
منحنا كل شيء، لذا علينا مسؤولية إصالح 
احلالة من أجل أجيالنا املقبلة ويكون معافى 

من مكونات الفساد التي حتتاج إلى وقفة 
جادة تتمثل في إرادة مجتمعية حقيقية 
ملواجهة من استغل بساطة وثقة الناس 

ملصاحله الضيقة على حساب الوطن.
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