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هل سيندثر
التسوق التقليدي؟

إضاءة

Wugayan@gmail.com
د.عادل عبداهللا الوقيان

تبدأ سطورنا مقالتنا بأسمى التبريكات للكويت وشعبها 
وكل مقيم على أرضها على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، مقاليد احلكم ليكون أميرا وقائدا 
للكويت وشــعبها.. وتستمر ســطور مقالتنا بالتهنئة 
واملباركة واملبايعة لسمو الشيخ مشعل األحمد وليا لعهد 
احلزم.. ونسأل اهللا أن يحفظ سموهما للكويت ويسدد 

خطاهما في كل ما هو صالح ألرض الكويت وشعبها.
عهد احلزم.. أكثر من مرة طرقت باب صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عندما 
كان ســموه وليا للعهد.. ووجدت ديوان سموه دارا ال 
تغلق أبوابها لكل من أراد املســاعدة.. وكان االستقبال 
بالود واالبتسامة هو ديدن سموه مع كل من يتوجه إليه 
بالسؤال.. كما عهدناه سيفا قاطعا للحق مع كل من جلأ 
إليه مبظلمة.. وعرف ســموه بنصرة احلق لكل عاشق 
ألرض الكويت... هذا مــا حدث لي في كل مرة طرقت 

باب سموه.. جعله اهللا عونا على الدوم ألهل الكويت.
عهد احلزم.. وولي عهده.. سمو الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، عاشق للكويت وعاشق ألهل الكويت، 
داعم لكل كويتي يعشق هذه األرض، سند لكل صاحب 
فكر، وداعم لكل من أراد التطوير من أجل الكويت.. هذا 
ما ملسته عندما تشرفت مبقابلة سموه أثناء توليه منصب 
نائب رئيس احلرس الوطني.. كان اللقاء مع سموه من 
أجل تقدمي فكرة إلنشاء مركز معلومات يتضمن السيرة 
الذاتية جلميع القادة والضباط واألفراد األحياء واألموات 
والشــهداء أيضا.. يقوم ذلك املركــز بجمع املعلومات 
ووضعها للعرض لكل من أراد االطالع عليها، أما بالنسبة 
للمعلومات السرية فيتم عمل جزء خاص لها في النظام 
ال يستطيع أحد االطالع عليه إال برقم سري لدى اجلهة 
املعنية.. بجانب السير الذاتية وتاريخ الوزارات العسكرية 
وهيئاتها وأيضا جميع الدوائر واملراكز التابعة لها، على 
أن يكون هذا النظام باللغات الثالث العربية واالجنليزية 

والفرنسية. 
وكان الهدف من تلك الفكرة ما يلي:

- توثيق اجلانب العسكري الكويتي ليس فقط على 
نطاق الدولة بل للعالم.

- توثيق املعلومــات بالطريقة الصحيحة وإعطاؤها 
صفة املصداقية للباحث والقارئ.

- أن يصبح املركز مرجعا دوليا لكل من أراد املرجعية 
والبحث الدقيق.

أعجب سمو الشيخ مشعل األحمد بالفكرة وأثنى عليها 
وبارك بالتوقيع عليها من خالل تشــكيل جلنة لتفعيل 
هذا االقتراح ووضع تصور آللية تنفيذه.. لم تكن فقط 
الفكرة! ولكن! من حواره وحديثه ونظرة األمل في أبناء 
الكويت... تعلمت الكثير مــن تلك الدقائق القليلة التي 

جلست خاللها مع سموه. 
٭ مسك اخلتام: حفظكم اهللا للكويت.. وحفظ الكويت لكم.

يرفع اجلميع شعار «الوطنية» ويردده في احملافل 
والتجمعات، بل وصل احلال ببعضهم إلى حد توزيع صك 
الوطنية على من يوافق أهواءهم ويحرم من يخالفهم منه، 
فصار لزاما أن نعرف املفهوم ونبني املصطلح والصفات 

الواجب توافرها فيمن يحمله.
هل الوطنية أغان تســمع وأعالم ترفع وخروج في 
املناسبات؟ هل الوطنية أشعار تلقى وكلمات تقرأ؟ هل 
الوطنية خطابات رنانة صيغت بأســلوب مؤثر لدغدغة 

مشاعر اجلمهور؟ أم إنها أعمق من هذا وأشمل؟
عرف بعضهم «الوطنية» بأنها إحســاس باالرتباط 
وااللتزام ألمة أو دولة أو مجتمع سياسي تعبر عن والء 
اإلنســان وانتمائه إلى أرضه وحضارته وإرثه. والبد 
أن تنعكس هذه املشــاعر واألحاسيس أفعاال ملموسة 
وتطبيقات عملية على أرض الواقع حتى يستحق اإلنسان 

أن يكون وطنيا.
أسمى مظاهر الوطنية تضحية اإلنسان بروحه في 
ســبيل الدفاع عن وطنه واحلفاظ على أراضيه، وهو 
شرف يناله من يصطفيه اهللا دون خلقه ويجزيه عليه 
أعالي اجلنان، وال ميكن ألي إنسان التشكيك فيمن قدم 
روحه فداء لوطنه، لكن الوطنية ال تقتصر على أوقات 
احلرب والقتال بل هي متاحة ومطلوبة في كل األوقات 

وجميع امليادين. 
إحسان اإلنسان في عمله وإخالصه فيه وتأديته على 
الوجه املطلوب منه، وعدم تهربه من األعمال املوكلة إليه، 
وإتقان ما يكلف به، وتطوير أدائه (وطنية). تربية األبناء 
التربية الســليمة على االلتزام بالقوانني وعدم خرقها، 
وجتسيد القدوة الصاحلة أمامهم (وطنية). احلفاظ على 
املمتلكات العامة واحلرص على نظافة املرافق (وطنية). 
عدم التهرب من املسؤولية وتقدمي املبادرات والسعي إلى 
رفعــة البلد كل في مجاله، والتطوع باألوقات واجلهود 

وعدم انتظار املقابل لكل األعمال (وطنية).
الدفاع عن املظلومني وأصحــاب احلقوق، واملناداة 
بقيم احلرية والعدالة، وعدم الركون للظلم واالستبداد، 
والسعي لتطبيق القانون (وطنية). الدعوة إلى اإلصالح 
ومحاربة الفساد واحلرص على املال العام، والتصويت 
للمصلحني الذين يشهد لهم بالفكر والقوة والنزاهة في 
مختلف أنواع االنتخابات ودعمهم ومساندتهم (وطنية). 
احلرص على الوحدة والبعد عن الفرقة، وتكريس فكرة 
التعايش حتت مظلة الوطن، ونبذ العنصرية بكل أشكالها 

الفئوية والقبلية والطائفية (وطنية). 
رفع اسم الوطن في احملافل العلمية والثقافية والفكرية، 
واالجتهاد في التحصيل العلمي دون توقف، ونشر البحوث 
والدراسات التي من شأنها تقدم الوطن (وطنية). عكس 
الصورة احلقيقية للمجتمع وتقدمي احللول ألبرز مشكالته، 
واحلرص على احلفــاظ على مبادئه وقيمه ومعتقداته، 
وتأصيل األخــالق التي جبل عليها في األجيال القادمة 
(وطنية). مســاندة احملتاج وجندة الضعيف، والتكافل 
االجتماعي وتقدمي املســاعدات ونصرة املستضعفني 

(وطنية). 
إن مفهوم «الوطنية» عميق شــامل ال يقتصر على 
شــعارات تردد أو أعالم ترفع أو أشعار تلقى فحسب، 
وال يكون لألشــخاص أو لألفراد، بل هو انتماء ووالء 
لألرض واألمة والفكرة، تصدقه أفعال وممارسات، مشاعر 
وأحاسيس تترجم عمليا، أفكار وطروحات ترى نتائجها 
وتستشــعر فوائدها، فيصب هذا كله في اجتاه رفعة 

الوطن وتقدمه وازدهاره واستقراره.

تزدحم هواتفنا مبقاطع يتحدث 
فيها أشــخاص - قد ال نعرفهم - 
عن مســتقبل العالم بعد انحسار 
جائحة كورونــا. فمنهم من يتنبأ 
باندثار التســوق التقليدي لصالح 
الشراء اإللكتروني، مستشهدا بالنمو 
الهائل في مبيعات أمازون وواملارت 
وشركات النقل، ومنهم من يشكك 
في اســتمرار ذلك التغير الطارئ، 
أزمات صحية  بنتائج  مستشهدين 
الناس  عاملية سرعان ما اســتعاد 

حياتهم الطبيعية بعد انحسارها. 
لكــن في مجتمــع األعمال في 
الكويت، ما ابرز التغيرات التي يجب 
أن تتواكب معها املشروعات، وبخاصة 
الصغيرة واملتوسطة، إثر تداعيات 

جائحة كورونا؟ 
تعرضـــت معـــظم املشروعات 
في الكويت إلى هــزة اقتــصادية 
عنيفة أوقفت أنشطــة معــظم تلك 
املشروعات، في حني اســـتمرت 
تكاليــف رأس املــال العامــل من 
إيجــارات ومرتبات العمالة وغيرها 
من النفقات اجلارية في التراكم دون 
أن يقابلها أي دخل يذكر. وفي املقابل، 
تغيرت العادات الشرائية للمستهلكني 
لكي تتماشى مع املتطلبات الصحية، 
الكثيــر عن اخلروج  حيث أحجم 
مكتفــني بالطلــب والدفع عن بعد 

والتوصـيل.
ووفقا لنظرية تبني وانتشــار 
املنتجات واخلدمــات اجلديدة في 
األســواق، مير أي منتج أو خدمة 
جديدة مبراحل متعددة تبدأ بالتقدمي 
للسوق تليها مراحل النمو والنضج 

ثم االنحدار والتالشي.
وليـــــس األمر بالســهل، إذ 
تبــــني دراسات الســـوق تعثر 
غالبية املنتجات اجلديدة وفشــلها 
في مرحة التقدمي للسوق. وبتطبيقها 
علــى تبنــي وانتشــار الطلبات 
اإللكترونية، جند أن قبولها انتشر 
إال  الشباب وملنتجات محددة،  بني 
أنهم ال ميتلكون القوة الشــرائية 
التي ميتلكها املشترون األكبر سنا 
واألعلى دخال واألقل قبوال لتغيير 
طرق شرائهم التقليدية.. ورب ضارة 
نافعة، فقــد جاءت اجلائحة لتجبر 
هذه الفئة الكبيرة من املشترين على 
تبني هذا األسلوب في الشراء، فهل 
يا ترى يتغير املجتمع لكي يصبح 
إلكترونيا وينحســر التسوق بني 

املعارض واحملالت؟
التســوق  أن  أعتـــــقد  ال 
اإللكتروني سينـــــجح في إلغاء 
التقليدي مــــن حياتنا،  التسوق 
فالتســـوق ليس فقط للشراء بل 
هو نشــــاط اجتماعي يسعى فيه 
الروتني ومشــاهدة  لتغيير  الفرد 
الناس واختيار املنتجات بعد املقارنة 
واملعاينة. كما أن اللقاء في املقاهي 
واملطاعم ومتضية الوقت، وان تقيدت 
في الوقت احلالــي، لكنها لم تنته 
وستعود ولو بعد حني. لكن الح في 
األفق فئة جديدة من العمالء الراغبني 
في االستمتاع باخلدمات وهم في 
منازلهــم، ويبحثون عن املنتجات 
التي تقــدم لهم تلك اخلدمات وهم 
آمنون من االختالط غير اآلمن أو 
تكاليف التوصيل اآلخذة في التزايد. 
وهذه إحدى الفرص الواعدة ملن ميلك 

املعرفة واجلسارة في استغاللها.

االقتصــادي احمللي وتأخــــذ 
التي  بعــني االعتبــار األبعــاد 
ستخلفها اجلائحة مبعاونة خبراء 
متخصصني، ولكن ما نقول سوى 
أن التعاطــي احلكومي معها كان 

ليس على قدر احلدث.
< < <

نصيحتــي لرئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد 
أنه من األفضل العودة إلى وثيقة 
التحفيز االقتصادية واعادتها الى 
من اطلقها وأعني د.محمد الهاشل 
لتعديلها مبا يتناسب مع املتغيرات 
ومن ثم تطبيقها بشكل صحيح 

وحازم ودون تراخ.
< < <

األهـــم بالنــسبة لي كمواطن 
أن تتضمــن الوثيقة التحفيزية 
اجلديــدة تأجيل األقساط ملدة 
٦ أشــهر ليس فقــط للتخفيف 
عن كواهل املواطنني بل ألن هذا 
الفارق الذي سيدخل جيب للمواطن 
سيدخل السوق وبالتالي سيكون 
حتفيزا غير مباشر لسوق بالكاد 

يتنفس.

أمرا جلال يعاني منه العالم، ونحن 
جزء من هذا العالم، تسبب بخسائر 
ليس على مستوى األفراد بل على 
مستوى الدول وتعمل كافة دول 
العالم على وقع املوجة الثانية للوباء 
حلماية مجتمعاتها على اعتبار أن 
ذلك هو الهدف السامي الذي تسعى 
إلى حتقيقه مع اســتعداد الدول 
الغالي والنفيس في سبيل  لبذل 
احلفاظ على الصحة العامة، خاصة 
مع تراخي أفراد املجتمع بااللتزام 
بالتدابير واالشتراطات الصحية.

وعليه فإن االقتصاد مهم، ولكن 
الصحة أهم من االقتصاد، فانعدام 
الصحة معناه انهيار االقتصاد! فهل 
نعي نحن هنا في الكويت أهمية 
التدابيــر الصحية ومنها احلظر 
التجارية  وإغالق بعض األنشطة 
أو حتى اإلغــالق الكامل لصحة 
املجتمع وبالتبعية لالقتصاد ولو 
بعد حني في ظل تراخي املواطنني 
واملقيمني، وكذلك أصحاب األنشطة 
التجارية في االلتزام باإلجراءات 
الصحية املطلوبة والتي توضحها 
إحصائيات وزارة الصحة؟! هذا 

ما نأمله.

بشـــكل خـــاطئ او لم يطبقوا 
البنــود املتعلقة بــه أصال ولم 
يبحثوها، ومثـــل تلك احللول 
االقتصادية في مثل هذه احلاالت 
تتطلب تنفيذا دقيقا وسريعا، وهو 
مالم يحصل، لذا فّضل د.الهاشل 

اخلروج.
< < <

والهاشل لم يُحضر بنود تلك 
الوثيقة التحفيزية من بيتهم، ولم 
يحلم بها وفــي اليوم التالي قام 
بتدوينها، بل قام بإعدادها وفق 
الواقع  أســس صحيحة تراعي 

اعظم نعم اهللا عز وجل علينا، وقبل 
أن الصحة تاج على رؤس األصحاء 
ال يراه إال املرضى. ولعل العبارة 
الشهيرة لغاندي عندما قال (الصحة 
هي الثروة احلقيقية، وليس قطعة 
من الذهب أو الفضة) كما أن حقيقة 
الصحة ال يعرفها إال من فقدها، 
كما أن صاحب العمل الذي يشتكي 
من التدابير الصحية نقول له: ماذا 
ينفع ماله إن فقد صحته وأصيب 
بالوباء؟ واألدهى من ذلك استعداده 
لدفع كل ماله في سبيل استرجاع 
صحته! فعلى جميع فئات املجتمع 
ووسائل اإلعالم أن تقدر أن هناك 

عـــدم تنفيذ الوثيقة بشكلها 
العـــام هو ما خلق فكرة الدين 
الـــعام ومشروع ضمان القروض 
ما  املخــــتلف حولهما، بل هو 
اقتصادية  أدخلنا في فوضــى 
مربكة، رغم أن الوثيقة كانت حال 
واضحا وبشهادة خبراء اقتصاد 
انها كانت ستنجح على األقل في 
احلد من آثار جائحة كورونا على 
االقتصاد بأقل كلفة ممكنة على 

امليزانية.
املشكلة أن وزراء ومسؤولني 
إما طبقوا ما يخصهم  حكوميني 

التام له وتوجه الدول إلى فرض 
حظر التجوال وإغالق العديد من 
األنشطة التجارية غير آبهة بتلك 
االعتراضات. ومن هنا يبرز السؤال 
املهم: أيهم اهم االقتصاد أم الصحة! 
مبعنى آخر وفي ظل اســتمرار 
اجلائحة هل تتــرك األمور دون 
ضابط أو عدم اتخاذ أي إجراءات 
احترازية وتترك األنشطة تعمل 

دون مراعاة لصحة املجتمع؟!
اإلجابة الفصل في ذلك هي أن 
الصحة هي األهم حتى لو أغلقت 
املجتمعات وكافة األنشطة التجارية، 
ألن الصحة ال تقدر مبال وهي من 

اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي والتي كان يرأســها 
محافظ البنــك املركزي د.محمد 
الهاشــل قبل استقالته منها بعد 
أقل من ثالثة أشهر على ترؤسه 
لها قدمت وثيقة دقيقة ومحددة 
وقانونيــة ودســتورية كاملة 
مكتملة للتحفيز االقتصادي من 
أجل اخلروج من جائحة كورونا 

وجتاوز آثارها.
< < <

الوثيقة كانت مبنزلة طوق جناة 
اقتصادي في وقتها، ولكن الهاشل 
قدم استقالته من رئاسة اللجنة، ولم 
يعلن أكثر من ذلك، ولكن مصادر 
حكومية ذكرت ان سبب االستقالة 
وفق ما نقلت «العربي اجلديد» هي 
خالفات حكومية ورفض جهات 
حكوميــة لتنفيذ بنود االتفاقية، 
ما يعني ان هناك خالفا حكوميا 
داخليا عميقا تسبب في تعطيل 
تنفيذ هذه الوثيقة وبالتالي خروج 
صاحبها من املشهد باستقالته من 

رئاسة اللجنة.
< < <

تعانــي كافة دول العالم اجمع 
والكويــت إحداها مــن تداعيات 
جائحة كورونا التي عصفت بالعالم 
ومازالت إلــى اآلن حيث اتخذت 
الدول تدابير متشددة وصلت إلى 
إغالق دول بصورة كاملة الحتواء 
هذا الوبــاء واحلفاظ على صحة 

املجتمع.
ومــن الطبيعي أن يتســبب 
اإلغالق والتدابير املتشــددة في 
نتائج ســلبية على بيئة األعمال 
التجاريــة ومشــاكل اقتصادية 
كثيرة جنمــت عن تباطؤ الدورة 
االقتصادية أو حظر بعض األعمال 
والتــي أدت إلى تراكم خســائر 
املستثمرين وخاصة الصغار منهم 
في مجــاالت اقتصادية مختلفة. 
وقد ســعت الدول الى التخفيف 
من تلك اآلثار االقتصادية السلبية 
بتقدمي حزم مالية ودفوعات نقدية 
للمتضررين ممن تأثرت أعمالهم.

ومع انفتــاح املجتمعات مرة 
الثانية  املوجــة  أخرى وعــودة 
للوباء التي تعصــف بالعالم في 
تتعالى األصوات  وقتنا احلاضر 
املجتمعات والرفض  بعدم إغالق 

تعتبر مجموعة العشــرين املنتدى الرئيســي للتعاون 
االقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ميثلون 
دوال متقدمة ونامية. ومتثل الــدول األعضاء في مجموعة 
العشــرين مجتمعة نحو ٨٠٪ من الناجت االقتصادي العاملي 

وثلثي سكان العالم وثالثة أرباع حجم التجارة العاملية. 
ويجتمع ممثلو دول املجموعة ملناقشــة القضايا املالية 
واالجتماعية واالقتصادية، حيث تأسست مجموعة العشرين 
في عام ١٩٩٩، وفي أعقاب األزمة املالية العاملية عام ٢٠٠٨ مت 
رفع مستوى املجموعة لتضم قادة دول األعضاء، وانعقدت 
قمة قادة املجموعة العشرين األولى في واشنطن عام ٢٠٠٨، 
كما أن األعضاء املشاركني هم من الواليات املتحدة األميركية 
ودول االحتاد األوروبي واآلسيوي وجنوب أفريقيا وتركيا 
وروسيا واململكة العربية السعودية، ويتم توجيه الدعوات إلى 
دول أخرى للمشــاركة في القمم املنعقدة للمجموعة إضافة 
إلى املنظمات الدولية واإلقليمية كصندوق النقد الدولي، البنك 
الدولي، منظمة التجارة العاملية، صندوق النقد العربي واألمم 

املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية. وملجموعة العشــرين 
تقليد راسخ مع مجموعات واسعة النطاق من املنظمات لوضع 
وجهات النظر املختلفة بشــأن التحديات املالية واالجتماعية 
واالقتصادية، ومتثل مجموعة التواصل مجالس مســتقلة 

تقودها منظمات من املجتمع املدني لوضع توصيات متعلقة 
بالسياسات تقدم رسميا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر 
فيها، وهي مجموعة األعمال والشباب والعمال والفكر واملجتمع 

املدني والعلوم واملرأة واملجتمع احلضري.
ومن املقرر أن تعقد قمة قادة املجموعة العشــرين للعام 
٢٠٢٠ في اململكة العربية الســعودية، وستتجه أنظار العالم 
إلى الرياض التي ستستضيف القمة في نوفمبر القادم من 
العــام احلالي، حيث يكمن الهدف العام من رئاســة اململكة 
للمجموعة فــي عنوان هو: «اغتنام فــرص القرن احلادي 

والعشرين للجميع».
ويتوقع اخلبراء واحملللون أن حتمل استضافة اململكة لقمة 
مجموعة العشرين في طياتها مكاسب اقتصادية وسياسية 
وسياحية، باإلضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة االستثمارية 
والترويج لرؤية اململكة في ٢٠٣٠، إلى جانب الشهادة الدولية 
بأهمية اقتصاد اململكة ودورها في التنمية املستدامة وتعزيز 

االستقرار املالي واالقتصادي في العالم.

بنظرهم قارب األمل ما هو إال أسطورة واألفضل التعايش 
مع معاليه.. ذلك الفساد املنتشر.. حتى ولو مسهم ألن هذه 
هــي احلياة بنظرهم، ولو كان نصيبهم من حقهم هو فتات 
اخلبز املتبقي أو قطــرات املياه في آخر الكأس فقط للبقاء 

على قيد احلياة.
أيضا ال نلقي باللوم على األشــخاص ذوي النفوذ املالي 
أو أصحاب الرأي العام، وجميع أنواع الفساد ال تأتي إال من 

خالل السنوات العشر األخيرة الــــتي مـــرت علينا 
أصبحنا نسمع عن االختالسات والترقيات والترضـــيات 
الشخصية ســواء كانت ذات طابع جتاري أو مقابل خدمة 
دون مراعاة لصالح املواطن الــكادح الطبيعي الذي يذهب 
إلى العمل من الســاعة الثامنة إلى الساعة الثانية بحثا عن 
اللــــقمة التي تطعمه وأوالده أو تيســير عمل والديه في 
أمور البــيت، أصبح كالثقل عليهم مما يرونه في الرفاهية 
املطلقة لعــــدة أشــخاص لديهم نفوذ جتاري أو أصحاب 
رأي عام ذي مــــنصة جماهيرية مهولة، وكل ذلك يصب 
ضد مصلحة املواطن الشريف الذي يذهب الى العمل مقابل 

الراتب احلكومي فقط ال غير..!
األمل اإلصالحي في نفس املواطن كان شــبه معدوم ملا 
يراه من ظلم وفساد أمام عينيه وسمعه، مع أدلة ومن دونها 
فأصبحت شــمعة األمل تنطفئ أكثر وأكثر، كأمنا تفاقمت 
األمور إلى درجة التواصل مع الفســاد في كيفية وطبيعة 
العيش بحضور معاليه، ألنه ال يوجد أحد يسير عكس التيار 
خوفا من أن يجرفه إلى أن يغرق أو إلى مكان ال يعلم به، ثم 

هؤالء األشخاص، إمنا املواطن مشارك بشكل كبير وخطير 
في هذه اجلرمية التي أصبحت تنخر في جميع مؤسســات 
البالد، املواطن يذهب ألداء معاملة، بســيطة كانت أو ثقيلة، 
ولو كانت مســتحقة أو غير مستحقة إلى هؤالء األشخاص 
فيمرر له ما يريد، ثم يصبح ضمير املواطن وقلبه وجميع 
عائلته ووالؤهم لهذا الشخص قلبا وقالبا، كأنه يريد سداد 
فاتورة شــكره وامتنانه عبر والئه األعمى سواء كان هذا 
الشخص من مرتادي طريق الفساد أو غيره، بصريح العبارة 
يقول له: اذهب أينما شئت، أنا معك ولو كان هذا يضر العامة 

ويفيدك، شخص منفرد في املصالح املرادة. 
أصبح وباء «كورونا» كمنفضة الغبار للفســاد، وإنارة 
لطريق اإلصالح في ظلمات الفســاد، لعلها صحوة ضمير 
للمواطنني الذين أصبحوا ضحية اكتســاح ظالم الفساد، 
غارقني فيه، لعله القارب أتى لينتشلهم وينقذهم، وهي بادرة 

خير في هذه األوقات، خاصة ونحن نحتاجها.
فهل تفرش السجادة احلمراء لإلصالح ويكون املتسيد 

في حضوره؟
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