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لمحافظ الجهراء  ...ألف شكر

وظائف وكوادر وحكومة تائهة
بني النجاح والف�شل تعي�ش دول العامل وتتفاوت ن�سب
ٍ
دولة و�أخرى وكذلك ن�سب الف�شل ،كما �أن
النجاح بني
مقومات النجاح كثرية ومتعددة وكذلك �أ�سباب الف�شل،
و�أحد �أ�سباب الف�شل هو عدم االهتمام بالتعليم ،وهو
ال�سبب الرئي�سي للف�شل يف كل اجلوانب وعلى جميع
الأ�صعدة يف الكويت ...ف�أين احللول ؟!
�إن تغطية كل �أوج��ه الف�شل يف الكويت مبقالة �أمر
ي�ستحيل تنفيذه ،فالف�شل لدينا ال ح�رص له وكل ما
ميكننا ذكره بع�ض الأمثلة عن هذا الف�شل ،فمن عدم
تنويع م�صادر الدخل �إلى البنية التحتية املهرتئة �إلى
اجل�سور وال�شوارع امل�ؤقتة والتي ا�ستمرت حتى اليوم
�إلى امل�ست�شفيات الرتاثية �إلى املدار�س املتهالكة
�إلى ال�سياحة املعدومة �إلى البريوقراطية يف تنفيذ
املعامالت �إلى الف�ساد الذي ا�ستاء منه رئي�س احلكومة،
مبجرد ت�رصيح� ،إلى تطاير احل�صى �إلى �سيطرة طبقة
التجار وت�أثريهم املبا�رش باتخاذ القرار ح�سب �أهوائهم
�إلى الرتكيبة ال�سكانية العليلة  ..وتعالوا لنتعمق
قلي ً
ال يف هذا الف�شل الأخري ونبحث عن �أ�سبابه.
�إن اخللل الذي يعاين منه ال�شعب الكويتي يف الرتكيبة
ال�سكانية لهو �أك�بر خلل ت�سببت به احلكومة بعدم
تخطيطها وو�ضعها اال�سرتاتيجيات الناجحة ما �أو�صلنا
للحالة التي ال تُ طاق ،فعندما يكون عدد الوافدين يف
البلد ثالثة �أ�ضعاف املواطنني فهذا يعني �أن الدولة
تهدر ميزانيتها على اخلدمات بن�سبة ثالثة �إلى واحد
ل�صاحلهم لي�ستفيد ال�شعب الكويتي من ربع ميزانية
الدولة فقط ،هذا ف�ض ً
ال عن �أن هذه الن�سبة من الوافدين
 %75تقوم بت�رسيب �أموال البلد للخارج لأنهم بطبيعة
احلال يعملون لي�رصفوا �أموالهم يف بلدانهم بينما يقوم
املواطنون الذين ي�شكلون ربع �سكان الكويت بحقن
�أموالهم يف البلد وهذا �سبب رئي�سي للخلل يف اقت�صاد
البلد ،فم�رصوفات الكويت يقابلها �إي���رادات لدول
�أخ��رى ،ولو كانت احلكومة قد فكرت ب�شكل �صحيح
بت�أهيل املواطنني واالهتمام بتعليمهم ثم تن�سيق العمل
بني وزاراتها و�إح�صاء عدد الوظائف املطلوبة ما كان
لدينا هذا اخللل الكبري اليوم ،هذا وال �أريد �أن �أدخل
بتفا�صيل بقية امل�شاكل التي يعاين منها املواطن مثل:
االختناقات املرورية وطوابري امل�ست�شفيات وامل�شاكل
الأمنية والكارثة الكربى هي �أننا ال نرى حتى اليوم
�أي ب��وادر حلل ه��ذه الق�ضية ال من احلكومة وال من
املجل�س �إال عرب بع�ض الت�رصيحات التي ال قيمة لها
والتي ال تتطابق مع الواقع ،فالتكويت الذي �أزعجتنا
به احلكومة وكذلك بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة ال يكون
بكرثة الكالم بل هو �أمر يحتاج التخاذ خطوات حقيقية
ابتداء ب�إ�صالح التعليم الذي ُيعترب الباب الأول
وفعالة
ً
لت�أهيل املواطن ثم �إحالله بدل الوافد ولكن مع الأ�سف
ال�شديد ال حياة ملن تنادي.
�إن �أقرب مثال على عدم اهتمام احلكومة مبو�ضوع
التعليم هو �إهمالها �أ�صحاب الوظائف الرتبوية
امل�ساندة وال��ذي��ن ُح��رم��وا من ال��ك��وادر املنا�سبة
لهم؟ مما دفع الكثري منهم للتوجه لوزارات �أخرى
ال عالقة لها بتخ�ص�صاتهم الرتبوية ومن امل�ؤكد �أن
هروبهم من الأعمال الرتبوية �سيجرب وزارة الرتبية
على اال�ستعانة مبوظفني �آخرين ال ميلكون نف�س
�شهاداتهم وتخ�ص�صاتهم وهنا يتحقق جزء من اخللل
يف التعليم ،ثم �إن توجههم للعمل ب��وزارات �أخرى
�سيجعل منهم بطالة مقنعة وموظفني بال �أي �إنتاجية
وهنا يتحقق جزء من اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية لأن
الدولة �ست�ضطر لال�ستعانة بعمالة خارجية تكون
�أكرث فاعلية من هذه «البطالة املقنعة» ولو فكرت
احلكومة قلي ً
ال لوجدت �أن �إعطاء �أ�صحاب الوظائف
الرتبوية امل�ساندة الكادر ال��ذي يطالبون به هو
بداية احلل لكلتا الق�ضيتني ،الرتكيبة ال�سكانية و
التعليم� ،أي �إن هذه املطالبة لي�ست جمرد مطالبة
مالية بل �سيكون لها �أثر مبا�رش على تعديل �أو�ضاع
�واح ،وال �أري��د هنا �أن �أذك��ر جمل�س
البلد من عدة ن� ٍ
الأمة لأين مقتنع متام ًا من �أنه �أعمى وال يرى طريق
ا لإ�صالح.

الفريق �أول فهد �أحمد الأمري حمافظ اجلهراء
ال�سابق رجل مل ت�شهد البطحاء �أمثاله وقد
يعتربين البع�ض باملجامل املبالغ ملا
�سوف اقول عن ابن اجلهراء البار بل ابن
الكويت الأ�صيل �صاحب املواجيب واملالحم
بالقيم والأع��راف والعادات والتقاليد،
ال ت�شوب تاريخه الع�سكري واملهني اي
�شائبة ،يتفق معي كل من عرفه وتعامل
معه ب�أنه اخللوق املتوا�ضع الوا�صل الذي
ان ح�رض �شكر ومدح واثني عليه وان غاب
عن �أي جمع تعكر املجل�س بذكره الطيب
و�سلوكه الراقي يف التعامل مع الآخرين فهو
القريب احلبيب وي�ستحق منا جميعا كل
�شكر وتقدير واحرتام لي�س لأنه املحافظ
الذي �أدى االمانة التي حتملها بكل وفاء
وتفان بل لأن الفريق �أول الركن تغلب على
كل مغريات الدنيا وزينتها و�آثر ك�سب قلوب
النا�س ممن حوله البعيد قبل القريب.
املحافظ فهد الأم�ير تعامل مع اجلميع

وزارة التربية واالنفصام
عن الواقع

مب�سطرة واح��دة جعلت منه رمزا ومثاال
للقيادي الذي جنح وبكل جدارة يف تخليد
ا�سمه ابنا بارا للكويت حتت قيادة ح�رضة
�صاحب ال�سمو الأم�ير املفدى و�سمو ويل
عهده الأمني واحلكومة الر�شيدة ،م�ؤمنا
مبا قاله ال�شاعر �إميانا را�سخا فعمد �إلى
االعتماد على الأفعال ال االقوال بح�سب هذه
الأبيات:
�إن املنا�صب ال تدوم لواحد
ان كنت تنكر ذا ف�أين الأول
فاغر�س من الفعل اجلميل
غرا�س ف�إذا عزلت ال تعزل
و�سعادة املحافظ فهد الأم�ي�ر خ�ير من
زرع احلب واخلري يف جميع القلوب دون
ا�ستثناء فله حتية �إكبار وتقدير ودعاء
�صادق من القلب لله �سبحانه وتعالى �أن
يجعل �أفعاله يف ميزان ح�سناته ويوفقه
�إلى ما يحب وير�ضى ،بوعبدالوهاب بي�ض
الله وجهك.

على خلفية مقطع فيديو انت�رش عرب مواقع التوا�صل االجتماعي «ما
ي�سوى» الحقه ا�ستنكار �شديد لوزارة الرتبية حلادثة اعتداء تعر�ض لها
�أحد طلبة مدار�س املرحلة املتو�سطة من قبل زميله ،و�أكدت الوزارة
�أن وزير الرتبية وزير التعليم العايل وجه ب�رسعة بفتح حتقيق
مو�سع باحلادث الذي انت�رش عرب مقطع م�صور على و�سائل التوا�صل
االجتماعي من اعتداء طالب على زميله بال�رضب وبعدها �صاحبه
مقطع باالعتذار والت�سامح� ،إال �أن وزير الرتبية �أدلى بت�رصيح عرب
و�سائل الإعالم ومن�صات التوا�صل راف�ضا �أي تهاون يف تطبيق اللوائح
والنظم املدر�سية على الطالب امل�شاركني يف االعتداء ،ومن ناحية
�أخرى ت�ؤكد الوزارة �إدانتها للحادثة مو�ضحة �أنه قد مت التعرف على
جميع �أطراف امل�شكلة وامل�شاركني يف احلادثة ،وكذلك من قام بعملية
الت�صوير ،و�سيتم اتخاذ �إجراءات م�شددة بحقهم ،كما جرى حتويل
املو�ضوع لل�ش�ؤون القانونية باملنطقة التعليمية لإجراء الالزم.
وتتابع الوزارة ب�أنها ت�ؤكد حر�صها يف احلفاظ على �سالمة �أبنائنا
الطلبة والطالبات وحمايتهم من �أي �أ�رضار قد تلحق بهم ،م�شرية �إلى
�أن مثل هذه احلوادث تعترب خروجا عن امل�ألوف وا�ستثناء! م�ؤكدة يف
الوقت ذاته حر�صها على تدعيم الكادر التدري�سي بكادر االخ�صائيني.
ودعت وزارة الرتبية �إلى االبتعاد عن هذه الت�رصفات وحث الأبناء
على حماربة املظاهر ال�سلبية� ،إميانا وتقديرا للدور الرتبوي
والتعليمي والوطني ،مع �أهمية تكاتف كافة اجلهود للحفاظ على
�أمن و�سالمة املتعلمني ..وقد انتهى الت�رصيح وانتهى دور الوزارة
يف �إعطاء املو�ضوع قيمة واهتمام ًا عرب اال�ستنكار ال�شديد ويبقى
ال�س�ؤال بعد هذه احلادثة والتعاطي معها بهذا ال�شكل ،هل هذه
هي الإجراءات االعتيادية يف وزارة الرتبية عند �أي م�شاجرة بني
الطالب يف املدار�س لت�ستنفر الوزارة لإ�صدار اال�ستنكار واالدانة
للحادث ولإعطاء االهتمام والبحث عن مثل هذه املقاطع التي
ن�رشها غري امل�س�ؤولني عنها وعن املحتوى؟!
لي�س حتفيزا وت�شجيعا ملثل هذه املمار�سات غري امل�س�ؤولة،
و�إمن��ا ملعرفة �سري الإج��راءات التي من املفرت�ض �أن تتخذ مع
ظاهرة العنف وامل�شاجرات اليومية التي حت�صل يف املدرا�س
مبراحل التعليم «بنني وبنات» ليت�سنى توفري العالج املنا�سب
من وزارة الرتبية ووزيرها احلايل الذي يهتم بامل�شاركات وما
يثار يف من�صات التوا�صل االجتماعي بعيدا عن الواقع وامليدان
الرتبوي.
مثل هذا اال�ستنكار يهمنا معرفة من هو املخاطب وامل�س�ؤول ،وكيف
تريد وزارة الرتبية �أن تطبق وتنفذ الإجراءات القانونية ويكون هناك
تفعيل لدور ومهام االخ�صائيني واملعلمني الوافدين الذين هم �رشكاء
يف العملية الرتبوية ويف الوقت نف�سه قد �سمحت بن�رش خرب �إنهاء
خدمات  365ما بني معلمني واخت�صا�صيني خدمة نف�سية واجتماعية
بالأ�سماء دون اعتماد ر�سمي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي وو�سائل
االعالم مما �سبب حالة من االحباط واال�ستياء العام والربكة يف �سري
العمل بكثري من املدار�س بكافة املراحل لرتتيب الظروف والأو�ضاع
ال�شخ�صية ملا لهذا القرار من انعكا�س �سلبي يف النفو�س وما يرتتب
عليه من �ضعف يف الأداء قبل انتهاء العام الدرا�سي.
ويكون التناق�ض عن ت�رصيح وزارة الرتبية واال�ستنكار من جانب،
ومن جانب �آخر تفعيل دور االخ�صائيني واملعلمني ،وخرب �إنهاء
اخلدمات تنفيذا ل�سيا�سة الإحالل ،هل وزارة الرتبية تعاين من
�أعرا�ض االنف�صام عن الواقع؟
تنهي خدمات  365معلم ًا واخت�صا�صي خدمة نف�سية واجتماعية،
وتطالب بالوقت نف�سه بتكاتف كافة اجلهود للحفاظ على �أمن
و�سالمة املتعلمني.حقيقة ماذا يدور يف �أروقة الوزارة بال�ضبط ؟
ومن امل�س�ؤول عن هذه امل�ضاعفات واحلالة غري امل�ستقرة.

زاوية أمنية

حمد عبداهلل السريع

مشاجرة أحداث
وقعت م�شاجرة يف �إح��دى مدار�س مدينة
�صباح الأحمد بني حدثني و�شارك حدث
ثالث بت�صوير واقعة اعتداء الطالب على
زميله باملدر�سة وبعدها قام بن�رش الفيديو
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
مقطع الفيديو اخذ انت�شار ًا كبري ًا وردات
فعل و�صلت الى امل�س�ؤولني يف الوزارة
وتداركا من ادارة املدر�سة لإغ�لاق هذا
امللف ف�إنها ا�ستدعت الطلبة والزمت
الطالب الذي اعتدى على زميله باالعتذار
وتقبيل ر�أ�سه واغلق امللف دون فر�ض اي
عقوبة عليه اما ما يتعلق باملعتدى عليه
ف��ان ا�رسته لها احل��ق يف رف��ع الدعوى
الق�ضائية على من اعتدى على ابنها .
اطلقت تغريده ا�رشت فيها الى ان هناك
ت�ضخيم ًا اعالمي ًا ك��ب�ير ًا للواقعة بني
م�شاجرة حدثني انتهت بال�صلح دون اي
عواقب اخ��رى فانهالت التعليقات من
كل حدب و�صوب بع�ضها م�ؤيد وبع�ضها
معار�ض للتغريدة اما واقعة امل�شاجرة
فاجلميع معار�ض ملا ح��دث مبن فيهم
كاتب هذا املقال .
التعليقات ان�صبت الى ق�سمني �أحدهما
موجه لواقعة امل�شاجرة والآخ��ر �صوب
�سهامه باجتاهي  ,اما الذي ان�صب الى
املعتدى فكان عنيف ًا جدا وغري منطقي
واطلقت كلمات اول مرة ا�سمعها حني ادعى
البع�ض ان الطالب املعتدي متنمر وال
�أعرف من اين جاءت تلك الكلمة وان كنت
اعتقد انها ن�سبة الى احليوان املفرت�س
«النمر» ومل��اذا مل تطلق كلمة مت�أ�سد او
متفهد ن�سبة الى «اال�سد» او «الفهد» وهما
اي�ضا حيوانان متوح�شان وك�أن هذا الطالب

مواقع

والذي عمره ال يزيد عن االثني ع�رش عاما
وح�ش يجب قطع ر�أ�سه وانهاء حياته .
وق��د �صدرت ممن علقوا على تغريدتي
تعليقات ومطالبات غريبة �ضد الطالب
ومن بع�ضها :
ف�صل الطالب من املدر�سة .
حتويل الطالب الى النيابة العامة .
االدع���اء ان ا��سرت��ه مل ت�ستطع تربية
ابنهم.
وكلمات اخرى كثرية يطول ذكرها وك�أن
البع�ض منهم ن�صب نف�سه القا�ضي واجلالد
لهذا الطفل الذي اخط�أ بحق زميله .
يا �إخوان ويا �أخوات الطالب من الوا�ضح
ان عمره ال يتجاوز االثني ع�رش عاما
وارتكب خط�أ وهو التعدي على زميل له
باملدر�سة وجميعا عندما كنا �صغار ًا
ت�شاجرنا وكنا احيانا منت�رصين نتفاخر
ب�رضبنا زم�لاءن��ا واح��ي��ان��ا مهزومني
منك�رسين لتلقينا ال�رضبات من زمالئنا
الأقوى منا ومل تنك�رس نفو�سنا او ت�صيبنا
العقد النف�سية كما ادعى البع�ض ولكن
�س�ؤايل مل علق االخوة واالخوات هل تريد
ان تقوم اجلهات الر�سمية بانهاء حياة
هذا الطالب وتدمري م�ستقبله او تعليقه
باملق�صلة لقتله حتى يرتاح �ضمريه وتهد�أ
نفو�سهم .
اما فيما يخ�صنا فان لدي القناعة التامة
بعدم الرد على االخرين احرتاما لوجهات
نظرهم وان كان البع�ض متادي يف تعليقاته
بحقي ولكن يبقي له ر�أي��ه وموقفه ولن
ي�ؤثر فيما اطرحه من موا�ضيع متخ�ص�صة
يف اجلوانب االمنية.
وال�سالم عليكم.

رد الكويتية
جاءنا الرد التايل من اخلطوط اجلوية الكويتية
تهديكم �رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية �أطيب حتياتها وتتقدم
لكم بخال�ص االمنيات بالتوفيق وال�سداد.
هذا وباال�شارة �إلى ما ن�رش يف جريدتكم الغراء بالعدد ال�صادر
يوم االربعاء املوافق  13مار�س  2019للكاتب اال�ستاذ عبدالعزيز
خريبط ،يف ال�صفحة رقم «� »10ضمن زاوية «ر�أي �آخر» حتت عنوان
«اخلطوط اجلوية الكويتية ت�ألق وارتقاء» ،تود اخلطوط اجلوية
الكويتية التقدم بعظيم ال�شكر ووافر االمتنان للكاتب الكرمي على
ما جاء يف املقالة من ثناء وتقدمي على خدمات ال�رشكة التي تقدم
للعمالء واالعزاء ،حيث ت�ؤكد اخلطوط اجلوية الكويتية عزمها
باال�ستمرار على حتقيق املزيد من التطوير مبا ير�ضي عمالءها
الكرام ،كما ت�سعى ب�شكل م�ستمر ود�ؤوب لتقدمي وتوفري اخلدمات
مبا يتواكب مع �أحدث ما يقدمه قطاع الطريان.
�شاكرين للكاتب الكرمي اهتمامه باخلطوط اجلوية الكويتية،
متمنني له دوام التقدم والنجاح.
راجني منكم التف�ضل بن�رش الرد يف ذات ال�صفحة عم ًال بقانون
الن�رش.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

ولنا رأي

خالد الحمد
khaledalhamad64@gmail.com

الذكرى الثالثة لرحيل أمي

�أمي الراحلة :حتني بهذه الأيام ذكرى رحيلك
عنا وذك��راك ال تغيب و�أنت الآن بني يدي
رب رحيم ف�سبحان الذي بيده ملكوت كل
�شيء و�إليه يرجعون .حتني ذكرى رحيلك
عنا و�أنا مازلت كما تذكرينني على العهد
الذي فارقتنا عليه وهو �أن العهد مع الله
�أنا �أدعو لك باملغفرة والرحمة مادمت حيا
بل وجعلت ذلك و�صية لأوالدي فقلت لهم
�إن كان لكم دعاء فليكن لوالدتي فال مير
يوم وال تنتهي �صالة �إال و�أت�رضع �إلى الله
تعالى �أن يتغمدك بوا�سع رحمته وكل هذا
يا والدتاه ويا �أماه ال يفيك جزءا من احلق
الذي علي وال مير يوم �إال ومتر يف خاطري
ذكريات حياتي مذ كنت طفال حابيا وما�شيا
وفتى يافعا و�شابا جلدا ورجال تقدمت بي
ال�سنون وبرغم كل ذلك كنت �أرى نف�سي دائما
�أمامك �صغريا ،كان �أبنائي ينظرون يل وقد
تقدم بي العمر ولكن كنت �أرى نف�سي �صغريا
فلما توفاك الله �شعرت فج�أة ب�أين افتقدت
ال�سند يف ر�ؤيتي لنف�سي ،ليت العمر طال
بك يا �أمي حتى يبقى يل حلظات �أ�شعر فيها
ب�أنني �صغري �أمام �أ�سا�س وجودي ،مازلت

الى الآن �أ�ستعيد تفا�صيل حياتي على مر
ال�سنني ا�ستعيد كل كلمة كنت تناديني بها
وه��ي خالد ،مازالت ه��ذه الكلمة يرتدد
�صداها الزمني يف �صدري وهي خالد ،ما
�أعظم هذا النداء يف نف�سي وما �أجمله ،كلمة
خالدة تعي�ش معي يف كل حلظة وكل مكان
وكل وقت يف كثري من االحيان االن�سان مهما
كان عظيما ومهما تقدم به العمر ومهما عال
�ش�أنه يرجع �إلى حجمه الطبيعي حينما
ي�أتي ذكر �سرية االم وهذه ال�سرية تبعث
يف �أنف�سنا ال�شجن حينما تبتعد امل�سافة
بيننا وب�ين من فقدناهم ورحلوا ولكن
دائما تبقى االم حا�رضة يف �أنف�سنا نخ�شع
لهذه الذكرى ون�ستكني ونهجع لأن الأم هي
�أ�سا�س وجودنا وتربيتنا ربتني �أمي على
عبادة الله وكتاب الله و�سنة ر�سول الله
والتزام احلق وم�ساعدة االخرين ،جعلت
مني رجال وفيا لها ولوالدي ولعائلتي
ولإخوتي ولأخواتي ولهذا ف�إن لأمي يف
ذمتي حق �أال �أن�ساها من الدعاء �سائال الله
تعالى �أن يجمعنا يف جنات اخللد جزاء
وفاقاً.

د.نايف العدواني
Al_adwani_nayef@hotmail.com

مرجان اإلسالم تسرق أموال اإلسالم
يف اكرب عملية اختال�س يف التاريخ املعا�رص،
طالعتنا ال�صحافة ب�أن �سيدة تدعى «مرجان �شيخ
الإ�سالم» �إيرانية اجلن�سية قامت بالتعاون مع
رئي�س بنك «�رسماية» االيراين وهو �إيراين اي�ضا،
باختال�س ما جمموعه  7مليارات يورو و 38مليار ًا
�أخرى مفقودة وال يعرف لها طريق ال�سيدة مرجان
بالتعاون مع قادة كبار يف اجلمهورية الإ�سالمية
يف مفا�صل الدولة ومن كبار احلر�س الثوري
اجلهاز املهيمن على مقدرات الدولة االقت�صادية,
والع�سكرية وكانت مرجان قد �أقنعت امل�س�ؤولني
بقدرتها على غ�سيل �أموال النفط من خالل فتحها
حل�سابات ب�أ�سماء وهمية يف بنوك �أجنبية
وتزوير م�ستندات ر�سمية ,وهويات وقامت
بفتح العديد من احل�سابات يف بنوك �أجنبية
منها بريطانيا وبعدها غادرت البالد؟! العجيب
يف عملية الأختال�س �أنها تتم يف وقت �إيران فيه
حتت احل�صار الغربي ,والعقوبات الأمريكية
وال�شعب الإي���راين يعاين من �شغف العي�ش,
و�ضيق ذات اليد ويقع غالبية �سكانه حتت خط
الفقر ب�سبب �سيا�سات قادته ويف نف�س الوقت
تقوم �إيران بتبديد ثرواته الأعلى يف املنطقة يف
دعم حركات عبثية متمردة كاحلوثيني يف اليمن

وحزب الله يف لبنان وبوكو حرام يف �أفريقيا
ودع��م نظام البعث يف �سورية وامليلي�شيات
الطائفية يف العراق ومتدها باملليارات من
ال��دوالرات �شهري ًا حتى فاقت ما قدمته �إيران
لها �أكرث مما �رصفته احلكومة الإيرانية على
رفاهية ,وتطور �شعبها و�إيران ان ما حدث من
اختال�سات لي�ؤكد �أن النظام ال�شمويل املذهبي
يف �إيران مل ي�أت لتطوير �إيران ,ورعاية م�صالح
�شعبها بل لت�ستفيد الطغمة احلاكمة امل�سيطرة
على احلكم من مقدرات البالد ,والعباد وتبددها
يف تنفيذ خمططاتها التو�سعية ,والطائفية
لل�سيطرة على �أكرب م�ساحة من البالد العربية,
والأفريقية ولت�صبح دولة تهدد ال�سلم ,والأمن
االجتماعي يف العامل من خالل تبنيها للمنظمات
الأرهابية ودعم االرهاب ,و�أهله لت�أتي مرجان
�شيخ الإ�سالم وت�ستويل على هذه الأموال بعملية
ن�صب لت�ؤكد املثل القائل «مال البخيل ي�أكله
العيار» ول�سان حالها يقول :مال اجلمهورية
الإ�سالمية مال ا�سالمي وهو حق يل ف�أنا �أ�سمي
مرجان �شيخ الإ�سالم كما يقول املثل الكويتي
«دهننا يف مكبتنا» �أو «زيتنا يف دقيقنا» كما
يقول املثل امل�رصي

