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زيادة األسعار.. خاصة 
األسماك وغيرها

عجيب وغريب ما نالحظه 
ونشاهده في بلدنا الكويت 
وقــل أن جتد لــه مثيال، 
فالكل يتآمر على املستهلك 
البائس خاصة بعض جتار 
األسماك ممن ال يخافون اهلل، 
فالكويت تطل على اخلليج 
ولشعب الكويت تاريخ طويل 
في ركوب البحر ولها بحر 
كبيــر وهلل احلمد، فكيف 
يوجــد بها ارتفــاع هائل 
في أســعار األسماك، أمر 
عجيب ومؤسف وال يصدقه 
عقل وليس له تفســير إال 
أنه تالعب مبقــدرات هذا 
الشــعب، قد ترتفع أسعار 
األســماك في بعض الدول 
الكويت  لكن أن ترتفع في 
فهذا غريب وتخريب بفعل 
فاعل باع ضميره من أجل 
أن ميتص دماء املستهلكني 
من مواطنني ومقيمني، فما 
األسباب وراء هذا االرتفاع 
اجلنوني ألسعار األسماك في 
دولة بحرية أهلها صناعتهم 
البحر منذ القدم؟! تصدير 
الكويتية يبدو  األســماك 
عامال رئيســيا فــي أزمة 
األسماك في الكويت، لذلك 
فمن األفضل منع تصدير 
األســماك، فالبحر ملك لنا 
جميعا بخيراته وليس حكرا 
على أحد، ولســنا بحاجة 
أغنانا  لقــد  لبضع ماليني 
ووهــب لنا اهلل ســبحانه 
، واجلميع  بالنفط  وتعالى 
يتأذى من ارتفاع األسعار، 
وها هي الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية تصرح 
بأنها ليســت جهة رقابية 
على األسعار وال دخل لها 
في رفع أســعار األسماك 
انخفاض أسعارها إمنا  أو 
هي جهة رقابية على طرق 
ووســائل الصيد وأماكن 
الصيد ومواعيد احلظر وأن 
أمر األسعار ليس بيدها وان 
هناك جهات أخرى تراقب 
عمليات التصدير واالستيراد 
وان كان اجلميع قد تبرأ من 
ارتفاع  ان يكون سببا في 
أســعار األســماك وألقى 
بالتبعية على اآلســيويني 
البسطات  الذين استأجروا 
مــن الباطن منهــم الذين 
يتالعبون باألسعار، فأسعار 
األسماك وصلت الى أرقام 
جنونية فال حل إال مبقاطعة 
شراء األسماك أيام معدودة 
كأسبوع أو أسبوعني حتى 
يجبر اجلشعون على التعقل 
وان يرجعوا الى رشدهم وان 
يأكلوا سمكهم او يعيدوه الى 
البحر أو إلى صناديق القمامة 
وكذلك األسعار في اجلمعيات 
زادت األسعار، ملاذا تسمح 
بعض اجلمعيــات بزيادة 
األسعار وتوفر للشركات 
مكانا للعرض، فلو أوقفت 
اجلمعيات تعاملها مع هذه 
الشــركات ولــم توفر لها 
فرصة لتسويق منتجاتها 
وعرضها ألقفلنا النافذة التي 
تطل منها هذه الشركات على 
املستهلك البائس الذي ال يجد 
من يحميه، فلماذا تتعاملون 
مع مستغلي الشعب، وملاذا 
ال تكونون انتم حائط صد 
يحمي املستهلك من تالعب 
هذه الشــركات باألسعار، 
فقضية األســعار قضية 
مصطنعــة، فعلينا جميعا 
الوقوف صفا واحدا حلماية 
أيها  الناس من شرها، فيا 
املستغلون اجلشعون اتقوا 
اهلل في شعب الكويت ومن 
عليها، باهلل عليكم يا وزارة 
التجارة ويا حماية املستهلك 
كل شيء في الكويت زادت 
اسعاره، وعلى ما يبدو انكم 
في سبات عميق، وعلينا ان 
نتكاتف جميعا للجم هذه 
االرتفاعات في األسعار، وقد 
اثبتت على الدوام احلمالت 
الشعبية ملقاطعة بعض السلع 
جدواهــا، عندهــا ال يجد 
التجار اجلشعون مستهلكا 

يدفع ليمألوا جيوبهم.
اللهم احفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشــعبها من كل 

مكروه.. اللهم آمني.
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بصراحة

د.يوسف يعقوب البصاره 

سامي الخرافي

هل )شلع شــواربه؟ أو حلق وحسن 
حليته؟!( عميد وعمدة مكاتب اخلدم املتالعبة 
بالبشر، واألسعار للخادم واملخدوم للغابر من 
أيام وسنوات جنون األسعار األلفية للخادم 
القادم من بالدهم احملتاجة لتشغيلهم بكرامة 
إنسانية، ولقمة عيش منصفة، واستقرار 
لألسعار ما بني خادم ومخدوم باملؤسسات، 
واجلمعيات، واملنازل، واملستشفيات، وغيرها 
مثل ما فات، وتطوع مخلصي الديرة نوابا 
أوفياء، وتشمر أفراد من الوزراء احلكوميني 
وأمثالهم حلسمها قبل مطلع شمسها لتلك 
السنوات العجاف! وملن أقسموا على حلق 
شواربهم إلفشال تلك الشركات؟! وإسقاط 
قناع التحرش مبافيا صناعة االجتار بالبشر 

مبناطق تصديرهم لنا بكل اخلليج العربي 
واجلزيرة والوطن العربي من الشام الفريقيا 
العربية، مرورا بخارطتنا العربية واإلسالمية 
إلفشــال ذلك التنظيم اإلنساني املنصف 
للطرفني، واستقرار شحنها وتشويشها؟! 
أمام صمت املقابر لألموات ما بني وزارات 
تلــك اخلدمات، وجهود الســفارات، بني 
االثنني املستفيدين من أرزاق قوافل ماليني 
املنتظرين فرصة عمــل ورزق بيوتهم، 
وأسرهم املنتظرين، فخلقوا متردا وتطاوال 
وحتايال لباقي املتواجدين، مبطالبهم لركوب 
خيول املضربني واملنتحرين واملخالفني، 
للوائح العمالة وتشــويه سمعة اآلخرين، 
خداما ومخدومني مبطالب لم تكن واردة قبل 

سنني كما أشرنا لها سالفا بحجة املوعودين، 
بحسمها من مهدها، لكنهم حصدوا السراب! 
وتطاول املكابرين بأنهم املنتصرون بدليل 
»رمود« استقدام عمالة مناسبة ألسر وأهالي 
دولنا اخلليجية وأمثالها! وأصبح الصمت 
سيد املوقف! ولنقطع درب العمالة ألسوأ 
منها بهذه احلالة احلالية! وأصبح تساؤل 
)ليش؟!( هو البارز واختفت )الدرة( لألطماع 
احلرة! بال نتيجة وال جواب يفتح للخيرين 
الباب إلصالح ذلك اخلراب للطرفني! خادما 
ومخدوما! فمن يعلق جرس االنذار ملا هو 
قادم وترك ما صار)طالت أعماركم شوفوا 

لنا صرفة!(.
بدليل )رموز( استقدام عمالة..! 

جتابه الدول وتطل علــى املجتمعات 
واألفراد أحداث ومنغصات ومفرحات بني 
فينة وأخرى، قد تكون من صنع الطبيعة 
وآثارها املدمرة أو تكون جراء ما اقترفته أيدي 
الناس سلبا وإيجابا لقوله تعالى: )وتلك األيام 
نداولها بني الناس(، فالباحث واملنصف احلق 
من الدارسني والعلماء والكتاب توجب عليهم 
املعطيات الوطنية أن يبينوا لشعوبهم األمور 
االيجابية والسعي لتطويرها، وفي املقابل 
إبراز األمور السلبية العائقة للتنمية والتقدم 
وإظهارها مع تقــدمي احللول واملقترحات 
القرار. شهدت دولتي  والبدائل ألصحاب 
الغالية في السنوات األخيرة ما سبق ذكره، 
وأسهب الباحثون والناقدون لذكر األمور 
الســلبية واملعوقات، بيد أن القليل أرفق 
احللول والبدائل لتلك السلبيات، بينما أغفل 
العديد ذكر ما قــد يكون ذا قيمة إيجابية 
وتطويرية، وإحقاقا للحق، أذكر أدناه هذه 

احلقائق.
٭ نشرت وحدة املعلومات االقتصادية 
ملؤسسة االيكونوميستر قائمة تشمل 140 
مدينة في دول العالم تصنف كل منها على 
حدة وفقا لثالثني مؤشرا من العوامل املتعلقة 
بظروف املعيشة ورغد احلياة واألمن والرعاية 
الصحية وجودة الطعام والتعليم والطرق 
ووسائل املواصالت )كأفضل مدن مالئمة 
للمعيشــة( وكان ترتيب هذه املدن عامليا، 

وعلى النحو التالي:
األولى: مدينة ڤيينا النمساوية، الثانية: 
عاصمة فيكتوريا األسترالية، الثالثة: مقاطعة 
أوســاتا اليابانية، الرابعة: مدينة كالقاري 
الكندية ثم ســيدني االسترالية وفانكوفر 
الكنديــة وطوكيو اليابانيــة وكوبنهاغن 
الدمناركية. وشــملت هذه القائمة دولتي 
الغالية الكويــت، إذ رصد املراقبون فيها 
حتسنا مضطردا ومتصاعدا على هذه القائمة 
مبا في ذلك االنفتاح الثقافي ولكونها ميناء 
للتجارة الدولية وانعكاس أهميتها الدولية 
على مظاهر احلياة اليومية، وعزو ذلك ألمور 
عديدة منها ثقافة العوملة وحرية اإلنترنت.

٭ وضع تقرير حديث لصندوق النقد 
الدولي دولتنا العزيزة الكويت )مع صغر 
حجمها( في صدارة دول املنطقة في تقدمي 
الدعم واملنح واملساعدات كنسبة من الناجت 
القومي تصل الى 16 % جلميع دول العالم 
واملتضررين من دون النظر الى اجلنسية أو 
الدين أو التركيبة السكانية، كما أبرز التقرير 
بأن الكويتيني هم االفضل في الثقافة املالية.
٭ بنّي »مؤشر اجلوازات« بأن الكويت 
ثاني أقوى دولة إلصدار وامتالك جوازات 
السفر، حيث يتيح ذلك اجلواز السفر الى عدة 
دول دون تأشيرات، تلك املؤشرات حديثة 
نشرتها مؤسسات أجنبية تشيد بدولتنا، فعلى 
مجلس الوزراء ومجلس األمة واملواطنني 

واملقيمني الســعي الدؤوب لزيادة تطوير 
دولتنا ومنو مجتمعهــا ومن ثم أفرادها، 
وذلك بتعزيز االيجابيات وبسرعة القضاء 

على السلبيات واملنغصات.
وحتضرني في هذه املناسبة ما تفجرت 
به قريحة النسيب الشاعر مشاري احلديي 
ابن شاعر الكويت مبارك احلديي شفاه اهلل.
الكويت دولة ما تنحني ألن فيها رجال 

حتبها.
الكويت واحنا معاها كلنا لغالها جينا 

تغنى في حبها.
هنا اصبح املجد هنا عاد يشدو بالغنا

صوت وغنى لنا هو لو يا مال يا مليه 
يا كويت

وكلنا نحتفل فيج كلنا يا غالنا وحبنا
جعل كل عمرج هنا وكلنا نحتفل بج كلنا
حقا تباهي تسمو بغالها ونتحدى كل 

صعب فيها
الكويت بعزوم أهلهــا يظهر فعلها ما 

يقدر الشر عليها
يا كويت من عمرك غير طيبه وأهل خير 

وهذي رباجت يا كويت
انتي يا ديرة بعيني كبيرة بالعز باملجد 

يالصيت
 وال يفوتني في اخلتام أن أشكر ولدي 
أحمد وخالد للمساعدة في احلصول على 

كلمات شاعرنا احلبيب.

في كل ديوانية جتد »النجرة« واحلوارات 
واملراهنات بشكل عفوي ذلك املشهد شاهدته 
بشكل واقعي وكوميدي بني اثنني من الربع 
فتراهنا على بعض األمور في ديرتنا الكويت 

فكان هذا التراهن.
تراهن: بأن الريال يطبخ أحسن من احلرمة؟

فيجبيه الثاني: من يقول بأن الريال طبخه 
أفضل، مو صحيح كالمك! فاتفق اغلب الربع 
على أن الرجل فعال »طبخه« أفضل »وأنطع« 
والدليل بأن أشهر »الشيفات« في العالم هم من 
الرجال/ ومن الكويت الطباخ املشهور »سليمان 
القصار« ولم نسمع عن مسمى »شيفة« عاملية 
مشهورة! فقط نشاهد بعضهن في برامج الطبخ 
في التلفزيون أو على الطبيعة بدون مكياج 
فتكسنب تلك الصفة، فيكسب األول الرهان.

تراهن: بأن مشكلة »الصنم« اللي »ولعت« 

في الديرة األسبوع املاضي واللي ما في أحد ما 
تكلم عنها سواء رجال دين او سياسيون من 
أجل »التكسب« وتافهون... ستكون آخر تفاعل 
للناس مع أي مشكلة عندنا؟ فيجيبه الثاني: 
أراهنك بأن كل أسبوع فيه مشكلة وهي بفعل 
»فاعل« من أجل أن »يلهى« الشعب مبشاكله 
وما تقصر وسائل التواصل االجتماعي في 
إشعالها، فيكون هناك إجماع بني الربع بأن 
مشاكلنا ستكون مستمرة إلى يوم الدين !! 

فيفوز الثاني بالرهان.
تراهن: بأن نسخ املستندات اللي تطلبها 
كل اجلهات الرسمية من أي مراجع مصيرها 
في ثاني يوم هــو »الزبالة«؟ ألن مو معقول 
يحفظونها فهي باآلالف وتأخذ مكانا، فقط 
هو الروتني في جمعها وعلى الفاضي وتعطيل 
الناس، فيجيبه الثاني: من يقول على الفاضي، 

أحتداك بأن إذا طلبت مستند من أي جهة ولم 
تكن عندك نســخة منه وراجعتهم ستجدها 
محفوظة بشكل مرتب... فيكون هناك إجماع 
بني الربع بأن جميع تلك املستندات هي كالم 
فاضي ومضيعــة للوقت ومصيرها الزبالة، 

فيفوز األول بالرهان.
تراهن: بأن اخلالف اخلليجي - اخلليجي 
ســينتهي قريبا؟ فيجيبه الثاني: ال ما أقدر 
أراهنك وأخالفك ألن حكمة صاحب الســمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد القادر بإذن 
اهلل على حل ذلك اخلالف بحكمته املعهودة 
وسياســته احلكيمة وتسخير كل إمكانياته 
من أجل عودة مجلس التعاون اخلليجي كما 
كان وأفضل، واتفــق الربع جميعا على حل 
املشكلة اخلليجية في القريب العاجل، وفاز 

األول بالرهان. 

أيها اإلخوة وين 
النخوة للعمالة 
املنزلية؟!

كويت يا كويت

تراهن

نقش القلم

قل احلق

جرس

لم يعد أمرا خافيا وال عاد ممكنا جتاهل حقيقة أن الكثير من 
اإلعالميني العرب وحتديدا العاملني في اإلعالم اخلاص اململوك 
واملوالي لدول أجنبية ولبعض املمولني العرب ال تسرهم وال تسر 
مموليهم االنطالقة اخلليجية املباركة واقتحام دول اخلليج معاقل 
الكبار ونواديهم. وقد أقض مضاجعهم احترام العالم لسياسات 
اخلليج وساسته وتطور دوله الصغيرة املطرد بدرجة لم حتققها 
الدول املمولة لهم في العصر احلديث وال ما ســبقه من عصور، 
ولنعيم استقرارها السياسي واأللفة التي تسود عالقات الشعوب 
بحكامها واحلرية التي تتنفسها وحرم منها من يستأجرهم طيلة 
تربع الديكتاتوريات على عروش حكمهم، وبدال من مباركة احلالة 
اخلليجية ومحاولة االقتداء بها اجته هؤالء املتنفعون إلنكار جناحها 
على شعوبها والعيب باستمرار فيها وكأنهم بهذا سيقلبون الرخاء 

عوزا والتمدن تخلفا.
لقد حصدت قطر املركز التاسع عامليا واألول عربيا، وجاءت 
اإلمارات في املرتبة 13 عامليا والـ 2 عربيا في جودة التعليم اجلامعي 
ومراكز مقاربة لهذا في جودة التعليم العام وفقا لتقرير مؤمتر 
بافوس 2017 وحازت السعودية املركز األول عربيا في البحوث 
واالختراعات واالبتكار، وتراجعت األمية خليجيا ألقل من 6% ، أما 
على مستوى اخلدمات الصحية فقد احتلت دول اخلليج املراكز 
الثالث األولى عربيا على مؤشر جلاتوم لكفاءة األنظمة الصحية. 
في االقتصاد والرفاهية، حازت دول اخلليج املراكز اخلمسة 
األولى على مؤشر جلاتوم للرخاء، وحظيت السعودية بعضوية 
منتدى العشرين الكبار ألقوى اقتصادات العالم، ونشرت فوربس 
تبوؤ دول اخلليج للمراكز الثالثة األولى كأقوى تصنيف ائتماني 
عربي للعام 2018 وتراجعت فيها البطالة ومعدالت التضخم إلى 
أدنى مستوياتها وأصبحت أسواقها املالية من أهم األسواق الناشئة 
عامليا ومدنها كالبحرين ودبي من اهم املوانئ ومراكز املال العاملية، 
وجاءت اإلمارات والكويت والسعودية وقطر في املراكز 9، 5، 4، 
2 في ترتيب تصنيف الصناديق السيادية في العالم واملخصصة 
ألجيالها القادمة وبإجمالــي أصول تزيد على تريليون ونصف 
التريليون دوالر، كما صنفــت املجموعة اخلليجية ضمن اكثر 
مناطق العالم أمنا لالستثمار األجنبي الذي اصبح يتنافس للحصول 

على موقع فيها.
يدعي هؤالء اخلائبون ان مموليهم احق - مبا لهم من حضارة 
وتاريخ ثري - من »عرب الصحراء« مبا هم فيه من رخاء واستقرار 
ويغيــب عنهم ان هذه حجة عليهم ال لهم فبالرغم من مزاعمهم 
بتخلف شعوب اخلليج فها هي دوله قد بنت هذا املجد في سنوات 
لم تتجاوز الستني، وصدقوا - على غير عادة - في قولهم إن بعض 
الــدول العربية كانت تعيش ازدهارا ومتدنا وضعها في مصاف 
أفضل دول أوروبا في اخلمســينيات وقبل نشأة معظم الدول 
اخلليجية ويسعد اخلليجيون بهذا ويفاخرون به األمم، ويرون 
رسميا وشعبيا ان تفوقهم عامليا يعد جزئيا امتدادا ملا كان من تفوق 
عربي ويعود كليا لقدراتهم ولنجاحهم في إدارة ثروات بالدهم.

مع بداية العام الدراسي اجلديد كنا نتمنى أال تظهر أي عقبة تؤخر 
العملية التعليمية عن مواكبة السير في بداية العام الدراسي التي من 
املمكن أن تتسبب في تعطيل الطلبة عن تأدية الدور املفروض عليهم 
في التعليم وذلك من خالل تذليل كل املعوقات التي قد تعترض الهيكل 

املدرسي من مبان وخدمات أو الهيئة التعليمية.
إال انه وألول مرة نســمع عن بعض املــدارس التي تعطلت بها 
الدراسة بسبب التكييف وما تبعه من سلبيات متعددة في عدم توفير 
األجواء املالئمة للطلبة ليتمكنوا من التركيز في احلصص الدراسية، 
أي نعم ان وزارة التربية اتخذت إجراءات صارمة ضد املتسببني في 
اخللل وإرباك العملية التعليمية، ولكن ليس اإلجراء القانوني املتبع 
ضد املقصرين هو الذي يكفي مع االستمرار في النهج ذاته والعقلية 

ذاتها التي تدار بها وزارة التربية.
فاليوم الصحافة كلها حتدثت عن املدارس احلكومية بال تكييف، 
ولكن ماذا عن بعض املدارس اخلاصة التي لم تبدأ بها الدراسة حتى 
اآلن بسبب انقطاع الكهرباء عن مبانيها، من يعوض الطلبة التأخير 
في بداية عامهم الدراسي؟ فهناك جدول زمني من املفترض أن تتبعه 
كل مدرسة لتوزيع املنهج الدراسي على مجموعة محددة من الساعات 
الدراســية وهي محدودة ضمن جدول دراسي معد سلفا وال ميكن 
التأخير عليه ألنه بالتأكيد سيؤخر الطلبة على الصعيد العلمي، وقد 
يضطــر املعلم إلى االختصار في الدروس أو عدم شــرح املعلومة 

بصورة جلية جدا لتكون واضحة ومفهومة لدى الطلبة.
إن أزمة التعليم التي طفت مؤخرا ليست تداعياتها وليدة اللحظة، 
بل هي تراكم لســنوات من عدم االستقرار السياسي وعدم انفراد 
التعليم مبجلس أعلى في سياساته مستقل عن العمل الوزاري حتى 

يكون هنالك استقرار في التعليم.
فمن الضروري ان تكون هناك خطط مدروسة وجهات إشرافية 
تعمل بدورها على وضع خطط وإشــراف ومتابعة سواء للمدارس 
احلكوميــة أو اخلاصة بحيث ال تخــرج عن هذا املنهج وال تخضع 
بالتالي لسياسات الوزير، بل لسياسية هيئة أكادميية من التربويني 
املتخصصني بوضع املناهج واخلطط الدراسية لنضمن عدم تغيير 

سياسات التعليم بتغير الوزير.
وهذه املطالبات متت املطالبة بها بصورة مسبقة، إال أنها لم تأخذ 
صدى حقيقيا وهو ما كان احد إفرازاته ما نشاهده اليوم من سلبيات 
متعددة كعدم إعداد املبنى الدراســي بالشكل التام الذي ميكنه من 
اســتقبال الطلبة في بداية عامهم الدراسي دون عثرات، هذا فضال 
عن عدم اإلشــراف على املدارس اخلاصة للتأكد من جاهزيتها في 
استقبال الطلبة والدارسني. إن قضية التعليم وأي أزمة تطفو على 
التعليم ال تطول اجلهة التربوية وحدها بل هي أزمة تطل بظاللها على 
كل أطياف املجتمع ملا لها ارتباط باألسر بالدرجة األولى ومستقبل 
األجيال، لذلك نحن غالبا ما نشــدد ونطالب بتشديد العقوبات على 
املتسببني بأي أزمة تعليمية أو أي قضية متس التعليم حليوية هذا 

املرفق املهم الذي يشكل عصب حياة املجتمع.
فنهضة األمم وارتقاء الشعوب ال تتم إال من خالل مرفق التعليم 
لتحقيقه الحتياج عام وضــروري ألي مجتمع ليس فقط املجتمع 
الكويتي بل كل شعوب العالم ألن النهضة والتقدم ال تتم إال من خالل 
بناء اإلنســان تربويا وعلميا، لذلك فإن االنضباط وسالمة العملية 
التعليمية وحتقق اجلهات املشرفة عليها من جاهزية املدارس واملدرسني 
الستقبال العام الدراسي بكل دقة وتخصيص جهات إشرافية تعمل 
بدورها على العمل بدقة وإخالص حتى ال تنشب مثل هذه األزمات 
التي تعطل من دورها من استقبال الطلبة للعام الدراسي بال أزمات.

إن تكاتف اجلهود وتضافرها من كل العاملني في وزارة التربية 
واملؤسسات التعليمية اخلاصة من الضروري أن تكون جهود مترابطة 
ومتصلــة حتى نحقق التكامل للعمل التربوي، فأي فشــل تربوي 

سينعكس بدوره على صورة الدولة ورقيها وتقدمها.

dralialhuwail@yahoo.com
د.علي عبدالرحمن الحويل
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اخلليج واإلعالم األجير

مدارس خاصة بال كهرباء
فمن املسؤول عن تعطيل الطلبة
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katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

»إلى محافظ البنك املركزي، يُسلّم مبلغ 
920 مليون دوالر ومبلغ 80 مليون يورو إلى 
ولدنا قصي ووزير املالية حكمت العزاوي 
للحفاظ عليها من األميركان األجناس - صدام 

حسني«.
هذا محتوى ورقة كتبت بخط اليد، أرسلها 
صدام حسني بيد ابنه قصي إلى محافظ البنك 
املركزي العراقي أواخر شــهر مارس عام 
2003 وبعد بدء احلرب األميركية إلســقاط 

صدام حسني.
ومت فعال تسليم هذا املبلغ الكبير الذي 
يزيد على املليار دوالر لقصي صدام حسني.
والقصة يرويها »ضياء حبيب اخليون« 

مدير بنك الرافدين العراقي.
يقول ضياء: مت استدعائي أواخر شهر 
مارس عام 2003 إلى البنك املركزي العراقي، 
حيث وجدت قصي صدام حسني ومعه سكرتير 

والده إضافة إلى محافظ البنك املركزي ونائبه 
ووزير املالية »حكمت العزاوي«. 

ســأل قصي احملافظ عن كمية املبالغ 
املوجودة في خزينة البنــك، فقال له 920 
مليون دوالر و80 مليون يورو. فقال قصي 

أريدها أعطنيها كلها.
فترجاه احملافظ أن يأتي له بورقة من صدام 
حسني تتضمن مثل هذا الطلب لتكون ضمانة 
له فيما لو سئل عن كيفية التصرف باملبلغ.

فقال قصي غدا سآتيك بالورقة املطلوبة، 
وهذا ما مت فعال حيث جاء قصي في اليوم 
التالي حامال الورقة املطلوبة ممهورة بتوقيع 
صدام حسني وباحلبر األحمر وتسلم املبلغ 

املذكور الذي يزيد على املليار دوالر.
ويقول اخليون إن اسم وزير املالية مع 
اسم قصي كان شكليا فقط والدليل أن من 
تسلم املبلغ هو قصي وحده، أما اسم وزير 

املالية فقد جاء من باب التضليل فقط وإلظهار 
األمر وكأن املبلغ سيعود إلى خزينة الدولة.

مليار دوالر وأكثر إضافة إلى 120 مليون 
دوالر عثر عليها في بيت عدي صدام حسني 

حني دخله األميركان.
هل هذه األموال هي أموال عائلة صدام 
حسني، حتى يستحلها لنفسه وأبنائه، أم أنها 

أموال الشعب العراقي؟!
فكيف يجوز لفرد كائنا من كان أن يتحكم 
مبصير شعب كامل ويستولي على ثرواته 
ويسطو على جميع ما حتويه خزائن البنوك.
لقد قضى صدام حســني نحبه وكذلك 
ولداه، ولكن هذه القصة تتكرر في كل بلد 
عربي »ثوري اشتراكي دميوقراطي مقاوم 

معاد لالمبريالية والصهيونية«.
يبيعون شعوبهم شعارات زائفة وخطابات 

جوفاء وينهبون ثرواتهم. 

من أخذ املليار؟

بال قناع


