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عدنان فالح الشمري

كلنا تابعنا ما أثاره أمني س���ر حركة التحرير 
الفلسطينية فاروق القدومي على قناة اجلزيرة 
اإلخبارية، م���ن وثيقة تتعل���ق مبقتل الرئيس 
الفلس���طيني السابق ياسر عرفات وما تالها من 

ردات أفعال. 
شخصيا لم أفاجأ مبا أثاره قدومي من معلومات 
وذلك لعدة أس���باب، أولها املراكز التي يتبوأها 
ومنها أنه رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير 
الفلس���طينية وأمني سر حركة التحرير الوطني 
الفلس���طيني )فتح(، مما يجعله مطلعا على كل 
صغيرة وكبيرة تتعلق بالشأن الفلسطيني. وأيضا 
لقرب���ه من مراكز اتخاذ القرار منذ فترات طويلة 
ومعاصرته للرئيس السابق عرفات، واطالعه على 
جميع امللفات املتعلقة باملفاوضات والسياسات 
اخلارجية. وثالث األس���باب ه���و إصرار قدومي 
على البقاء خارج األراضي الفلس���طينية وبعده 
عن الس���لطة، مما يجعلني أعتقد أن هناك أشياء 
كثيرة يخفيها هذا الرجل، وأن هذه الوثيقة ما هي 
إال نقطة في بحر مما يعرفه من أس���رار وخفايا 

تتعلق بالقضية الفلسطينية. 
وال ننسى احلديث عن اخلالف بينه وبني الرئيس 
احلالي للسلطة محمود عباس، وعن معارضته 
التفاقات أوسلو وما تالها من اتفاقات ومفاوضات. 
أيضا علينا الرجوع بالذاكرة إلى الوراء، حينما 
متت محاصرة ياس���ر عرفات في رام اهلل إلى أن 
توفي في ظروف صعبة ولم يس���مح له بالسفر 
للع���الج إال قبل وفاته بأيام رغم إصابته مبرض 

غامض.
ولكن علينا أن نتساءل عن السبب الذي دفع 
قدوم���ي إلظهار هذه الوثيقة ف���ي هذا التوقيت، 
والتي ذكر فيها أن الرئيس الفلسطيني � املقتول 
بحسب الوثيقة � ياس���ر عرفات قد أودعه إياها 
قب���ل وفاته، فهل هي صحوة ضمير؟ أم أن األمر 
ال يعدو كونه صراعا خفيا بني عدة أجنحة داخل 
حركة فتح، خصوصا ونحن نعلم أن هناك اجتماعا 
يحضر له حتت عنوان مؤمتر فتح السادس، أم 
أن األمر هو فعال كما أش���ار قدومي في لقائه إلى 
أن���ه آثر التأكد من صحة هذه الوثيقة، ولكن هل 
التأكد من صحة هذه الوثيقة يس���تغرق كل هذه 
السنني؟ الوثيقة التي أفصح عنها قدومي عبارة 
عن محضر اجتماع ب���ني محمود عباس ومحمد 
دحالن رئيس جهاز األمن الوقائي الس���ابق، مع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق شارون وضباطا 

من االستخبارات األميركية. 
وتشير الوثيقة إلى تآمر من جانب عباس ودحالن 
مع شارون للتخلص من الرئيس الفلسطيني وقتله 
مس���موما، كما تتحدث عن التخلص من قيادات 
الفصائل الفلسطينية املقاومة مثل حماس واجلهاد 

وكتائب األقصى. 
واملتابع للوثيقة يستش���عر من خالل قراءتها 
أن هناك تنس���يقا أمنيا معقدا بني هذه األطراف، 
وأن السلطة الفلسطينية عبارة عن أداة تدار من 

خالل إسرائيل من أجل إجناح أهدافها. 
ال نعلم ماذا كنت تقصد بنشرك لهذه الوثيقة 
يأبو اللطف؟ ولكن نسأل اهلل أن يلطف بالشعب 
الفلسطيني، فإذا صحت هذه الوثيقة فذلك يعني 
أن كل من ذكر اسمه فيها يجب عليه االبتعاد نهائيا 
عن الساحة السياسية الفلسطينية بعد أن يحاسب 

حسابا قاسيا من الشعب الفلسطيني. 
كما أن قدومي يجب أن يحاس���ب ويساءل عن 
سبب سكوته كل هذه السنني، فنشره لهذه الوثيقة 

ال يعفيه من املساءلة. 
كما أن اإلفصاح عنها يحرج الكثير ممن دافعوا 
عن محمود عباس بصفته الرئيس الشرعي الوحيد 
للفلسطينيني إبان العدوان اإلسرائيلي على غزة، 
ب���ل ذهبت بعض احلكومات إلى رفض االعتراف 
أو السماح لفصائل املقاومة باحلضور إلى مؤمتر 
القمة العربية في الدوحة منذ أش���هر ولو حتى 

بصفة مراقب!
abz973@hotmail.com

 صحوة ضمير أم صراع خفي؟

إشراقة

يعقوب اليوسفي

هل نحن فعال خير أمة أخرج���ت للناس؟ عندما نقرأ تاريخ األمم 
والعصور واألديان جند ان األنبياء والرسل عليهم السالم والذين كان 
يبعثهم اهلل جل وعال برساالته وتعاليمه إلى خلقه، كان هؤالء األنبياء 
والرسل جزءا أساسيا من تاريخ تلك األمم لدرجة أن بعض األمم كانت 
تسمى بأسماء أنبيائها مثل قوم لوط أو كانت تسمى بأسماء دياناتها 
مثل اليهود أو املسيحيني وغيرهم، وكما هو معروف فإن اهلل سبحانه 
وتعالى فضل بني إس���رائيل على األقوام األخرى، وذكر ذلك صراحة 
وأعطاه���م من الرزق والثمرات والعلم واملعرفة الكثير ولكنهم مقابل 
ذلك عذبوا الرس���ل واألنبياء حتى وصل بهم األمر إلى قتل أنبيائهم 
ورس���لهم، وكما هو معروف من القرآن الكرمي والكتب السماوية ان 
س���يدنا موسى گ نفذ لهم كل مطالبهم وأنقذهم من فرعون وعمله 
ثم خانوا عهده واتبعوا السامري بعد ان ذهب موسى للقاء ربه وفي 
النهاية طلبوا منه مش���اهدة اهلل جه���را فغضب اهلل عليهم ووعدهم 

النار خالدين فيها أبدا.
إذًا اليهود وعل���ى مر عصورهم خالفوا وعذب���وا وقتلوا األنبياء 
والرس���ل ألن اهلل سبحانه وتعالى أرس���ل إليهم الكثير والكثير من 
األنبياء والرس���ل وفي بعض األحيان كان يرسل لهم أكثر من رسول 
في وقت واحد ونس���تطيع ان نقول ان الغالبية العظمي منهم نزلت 
على بني إس���رائيل، فهم اذًا قتلة األنبياء والرس���ل لذا بدلهم اهلل بنا 
نحن العرب ووعدهم على أفعالهم الويل والثبور واخلزي في الدنيا 
واآلخ���رة، ولكن ماذا فعلنا نحن وكيف رددنا هذا الفضل العظيم هلل 
تعالى، فضل اختيارنا لنكون خير أمة أخرجت للناس نأمر باملعروف 

وننهى عن املنكر؟!
agricul@hotmail.com

كنتم خير أمة أخرجت للناس )1 ـ 3(

شاهد

ذعار الرشيدي

في العام 2001 كتبت موضوعني تناولت خاللهما السوق السوداء 
لبيع النسخ األصلية لكتاب شمس املعارف في الكويت وفي أحدهما 
كش���فت عن وجود نسخة أصلية من كتاب ش���مس املعارف ميلكها 
ش���خص من أبناء بوغيث كان قد ورثها عن وال���ده، ويومها تلقيت 
اتصاالت هاتفية »بالهبل« يس���ألني كثير م���ن أصحابها عن الكتاب 
وحقيقة املوجود فيه وعم���ا إذا كنت قرأته أو قرأت أجزاء منه أم ال، 
وكثير منهم حذرني من أن قراءته قد تؤدي بي إلى اجلنون كما حصل 
مع العشرات الذين قرأوا النسخة األصلية من الكتاب، وكنت قد قرأت 
أجزاء من الكتاب ولم أفهم منها شيئا كما أنني لم أجن ولم أفقد ولو 
1% من عقلي كما تقول األسطورة التي تلقي بظاللها على ذلك الكتاب 
الغامض، كما تلقيت سيال من اتصاالت الباحثني عن أجزاء باب جلب 
الرزق والربط والعش���ق في ذلك الكتاب املجهول الذي حيكت حوله 
مئات القصص وعشرات األساطير، أما أغرب االتصاالت التي تلقيتها 
فوردت من أش���خاص لم يترددوا حلظة في عرض مش���كالتهم علي 
ورووه���ا لي تفصيال والتي متنيت لو أنني لم اس���معها ألنها حوت 
غرائب لم أكن أعتقد أنها موجودة على األرض، بعض تلك احلكايات 
أصابتني بالغثيان وبعضها اآلخر س���كن تفكيري لفترة طويلة جدا 
عم���ا رواه أصحابها وما تعرضوا له من مصائب في حياتهم، وكانت 
كل مكاملة ألي من املتصلني تنتهي برجاء حار بأن أدله على الكتاب أو 
أن أق���وم بتصوير جزء منه لهم، لم أحك ألحد قصة أي من املتصلني 
الباحثني عن الكتاب لثالثة أسباب، أولها أن أصحابها بلغ بهم اليأس 
ألن يثقوا بشخص ال يعرفونه، وثانيا أن قصصهم ال يقبل أن تسمع 
ناهيك عن أن حتكى ألي أحد، واألهم لدي هو س���تر السر الذي هتكه 
أصحابه أمامي أمال في أن أتعاطف معهم وأساعدهم في الوصول إلى 

الكتاب أو أجزاء منه.
من خالل موضوعني صغيرين عن كتاب ش���مس املعارف سمعت 
قصصا لم أعتقد أنني سأسمع مثلها في حياتي على األقل لم أكن أعلم 

أن أبطال قصص مأساوية كتلك ميكن أن يعيشوا بيننا.
بعد سماع عشرات القصص عن الكتاب قررت أن استعير النسخة 
األصلي���ة من صاحبها الذي لم ميانع، وق���رأت أجزاء منها، كان األمر 
أش���به بقراءة معادالت كيميائية باللغة الروسية، لم أفهم شيئا ولم 
أتوصل إلى ش���يء واألهم من هذا أنني لم أجن كما تقول األسطورة 
التي تؤكد أن كل من قرأ الكتاب ال يرى النهار التالي إال وقد فقد عقله، 
أما أغرب االتصاالت فقد ورد من شخص أراد أن أقنع صاحب النسخة 
األصلية التي أجريت معه احلوار أن أكون وسيطا بينه وبني صاحب 
الكتاب ألقنع األخير ببيعه له، كان املهم لديه أن يحصل على الكتاب 
ووعدني ب� »احلالوة«، يومها لم يعجبني أن أكون وسيطا في عملية 
بي���ع كهذه، ال أعلم ملاذا رفضت ولكن رمبا ألنني أحسس���ت أن وراء 

طلبه أمرا »مريرا«.
وأعتقد أن من يحتاج إلى شمس املعارف أو يعتقد أنه بحاجة إلى 
كتاب تافه كهذا ليحل مشكالته هو شخص بلغ منه اليأس مبلغا أعجزه 
عن التفكير، وال أعرف اليوم شخصا تنطبق عليه هذه املواصفات اليوم 
سوى حكومتنا، ومازلت أحتفظ برقم صاحب النسخة األصلية ولو 
شاء أي من أعضاء احلكومة االتصال بي لشراء تلك النسخة فال يتردد 
وسأساعده للحصول على الكتاب وال أريد »حالوة« وال غيرها، وإذا 
كان اليائس���ون الذين اتصلوا بي يومها كشفوا لي أسرارهم، فأسرار 
حكومتنا مكش���وفة وكلنا نعرفها فما شاء اهلل ما شاء اهلل حكومتنا 

من »حفرة« إلى »دحديرة«.
من األساطير التي حيكت حول ذلك الكتاب أنك ما ان تبدأ بقراءته 
حتى ترى اجلن وهي تخرج من بني صفحاته تتقافز أمامك، طبعا أنا 
قرأته ولم أر ال جنيا وال غيره، ولكن أعتقد أن أعضاء احلكومة فيما 
لو قرأوه بحثا عن حل ملشكالت البلد فال أعتقد أن جنيا واحدا سيخرج 
إليهم وذلك لسبب بسيط وهو ان فكر ذلك اجلني في حلظة »قراده« 
وقفز أمامهم فس���يحيلونه إما للجن���ة املقيمني بصورة غير قانونية 
أو أنهم س���يقومون بترحيله إلى سجن اإلبعاد بدعوى أنه دخل البلد 
متسلال أو رمبا سيشكلون له جلنة لتبحث في أمره ويخصصون لها 
ميزانية بعش���رات املاليني متاما كما فعل مجلس الوزراء مع املجلس 
األعلى للتغذية الذي ومن���ذ 20 عاما وال أحد يعرف مقره، وحتى لو 
استعنا بشمس املعارف و9 سحرة أفارقة و5 هايتيني و60 جنيًا فلن 
يس���تطيعوا الوصول لهذا املجلس الذي أحتدى شخص واحد يدلني 
عليه، ولو استعنا بأضعاف هؤالء السحرة ملا حلت مشكالتنا في هذا 

البلد الذي جتيد حكومته ومنذ سنوات »الدحرجة اخللفية«.
Waha2waha@hotmail.com

شمس المعارف الكبرى..  وجني في الحكومة
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كاملة سالم العياد

عقدت احلكومة عقدا مميزا مع القطاع اخلاص 
بأن يقبل في شركاته ومؤسساته اخلاصة عددا من 
الشباب الكويتي املتميز للعمل ضمن تخصصاتهم 
ووفق احتياجات هذه املؤسسات، ولم يسع للعمل في 
القطاع اخلاص املعروف بشدة االلتزام فيه وكثافة 
العمل وامتداد يوم العمل اال الشباب الطموح املتمكن 
من أدواته احملب للعم���ل، وبعد ان انخرطت هذه 
املجموعة من الشباب والفتيات في هذه املؤسسات 

اصبح بعضها »عني عذاري« لالسف.
هؤالء الشباب الذين ارتضوا العمل في القطاع 
خدمة لبلدهم وتطويرا النفسهم يحق لهم ان يكافأوا 
وميي���زوا، ال ان يفصلوا م���ن اعمالهم، هكذا دون 
ذنب او جريرة، ووجد املس���ؤول عن فصل هؤالء 
الكويتيني، وكثير منهم اصحاب اسر، شماعة جميلة 
وتعيسة في نفس الوقت يعلق عليها اسباب فصل 
الكويتيني، وهي االزمة االقتصادية، وهو حق اريد 
به باطل، اتذكر احد الشباب الذي جاء يتحدث عن 
هذا املوضوع في احد التجمعات االنتخابية قائال: 
كنت اعمل بالشركة بجد وحماس وفوجئت بفصلي 
من عملي مع آخرين، واملصيبة اكبر عند املتزوجني 
اصحاب االس���ر الذي يتحملون اقس���اط سيارات 
وايجارا للمنزل ومدارس اطف���ال، اين يذهبون؟ 
وكيف يس���ددون التزاماتهم اذا عوملوا في بلدهم 
بهذا االسلوب؟ فأين يذهبون وكيف سيعاملون؟ 
اس���ئلة كثيرة تطرح وهي: م���ن وراء التعنت في 
التعامل مع الكويتيني؟ فاذا كانت الدولة وضعت 
مكتسبات وظيفية للكويتيني في القطاع اخلاص، 
فمن يس���لبها منهم؟ وملاذا؟ ومل���اذا يتنكر القطاع 

اخلاص الذي س���اندته الدولة بشتى السبل، ملاذا 
يتنكر البناء الوطن؟ الوطن الذي منح هذه الشركات 
االمتيازات دون ضرائب او استقطاعات، بل منحتها 
الدولة هذه االمتيازات لتحتضن ابناء الوطن.. فكان 
جزاء هذا البلد جزاء سنمار وبدال من ان تساهم في 
التنمية باستثمار طاقات الشباب الكويتي تركتهم 
نهبة للضياع واملس���تقبل املظل���م واالهانة، فمن 
يتحمل مصاريف كل اس���رة في هذه الفترة؟ والى 
متى يظل سيف القطاع اخلاص الصدئ عند بعض 
الش���ركات يجز رؤوس ابنائنا على مسمع ومرأى 
م���ن احلكومة ومجلس االمة؟ وهل من املعقول ان 
يترأس وزير املالية جلنة إلعادة احلق الى نصابه 
والى اآلن احلق ضائع؟ دون قرار عاجل وس���ريع 

يتفهم اوضاعهم وظروفهم دون رواتب. 
الش���باب الكويتي يعاني حت���ت وطأة بعض 
الشركات في القطاع اخلاص، الذي هو بحاجة العداد 
جلنة حتقيق في التعسف في التعامل مع الكويتي 
بالذات داخل هذه املؤسسات التي حتاول استغالل 
الثغرات وضع���ف الرقابة االدارية عليها وحتاول 
ليس الفصل فقط من العمل وامنا تطفيش الشباب 
املتميز، دون سند قانوني ودون حماية حلقوقهم 
يس���لط عليهم مسؤول همه الوحيد التخلص من 

الكويتيني فهل ننتبه؟
شباب الكويت هم ثروتها الباقية وهم مستقبلها 
املشرق فهل جند في املجلس او احلكومة من يضع 
كش���افا كبيرا ملعرفة ما يحدث في القطاع اخلاص 
في بعض الشركات واملؤسسات من اذالل للشباب 

الكويتي، نتمنى ذلك.

الشباب الكويتي في القطاع الخاص بين المطرقة والسندان

حديث اليوم

ناصر حمد الخالدي

اجلمعيات التعاونية مشروع اجتماعي اقتصادي، 
كانت الكويت من الدول األولى التي اهتمت مبثل 
ذلك من أجل خدمة املواطنني للتس���وق في مكان 
توجد فيه كل اللوازم املنزلية ويحصل املواطن في 
حال مساهمته باجلمعية على نسبة من األرباح في 
نهاي���ة العام، وأعتقد أن مثل هذه الفكرة يجب أن 
تتطور وحتظى بأكبر دعم ممكن، ألن اجلمعيات 
التعاونية تساهم وبشكل كبير في كثير من القضايا 
االجتماعية املهمة من خالل الدعم املادي واملعنوي 
وهن���اك الكثير من اجلمعي���ات التعاونية قطعت 
شوطا كبيرا في هذا املجال وكسبت جولة جعلت 
له���ا الريادة في هذا املجال ومع هذا فإننا نأمل من 
كل مجالس إدارة اجلمعيات- دون استثناء- العمل 
من أجل خدمة الوطن واملواطنني ألنهم يستطيعون 

فعل الكثير.
وفي اآلونة األخيرة عمدت وزارة الشؤون إلى 
تعيني بعض املوظفني في مجالس إدارة اجلمعيات 
التعاونية التي انتهت أخيرا إلى احلل وكانت فكرة 
الش���ؤون نوعا ما ناجحة ولكن نأمل من الوزارة 
اختيار الكفاءات ومراقبة كل من يقصر في القيام 
بواجب���ه، ألننا نريد أن نحافظ على هذه التجربة 
الفري���دة ونحمي مقدرات املواطن���ني من الضياع 
والتلف كما أننا نريد حماية قطاع التعاونيات من 

حدوث أي جتاوزات تضر مبسيرته.
> > >

قال أحد األس���اتذة في الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي ملجموعة من الطالبات »اغسلن أيديكن 
تأخذن A أنا مثل صدام«، طالبة من بني الطالبات 
وس���ط حالة من الذهول خرجت وفي عينيها ألف 
سؤال وس���ؤال عن صدام الهيئة الذي يعتقد أنه 
العالم اجلهبذ واملفكر العبقري، د. صدام لم يترك 
فرصة للتحدي وإثبات ال���ذات وجابها من اآلخر 
ماكو A فه���ل يعقل هذا األس���لوب؟ أم هل تصح 
هذه املعاملة؟ ننتظر رد االخوة في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي.
> > >

فعال تعبت وأنا أقطع أوراق التقومي »الرزنامة« 
بدل الورقة ورقتني مع أنه���ا كلها من أيام عمري 
ولكن ما حيلتي في هذا الصيف احلارق ال أملك إال 
انتظار موعد السفر الذي سيكون آخر الشهر هناك 
في البراد والهدوء والطبيعة وبيني وبينكم الوجه 
احلسن بعيدا عن اإلشاعات والصراعات والتأزمي، 
وعل���ى هذه احلالة لكن كل ه���ذا بصوب والعودة 
بصوب آخر ألنك تتمنى أن يكون وطنك مثل بقية 
البل���دان متطورا في كل املجاالت وأال يبقى مكانك 
راوح وأن يت���م النظر إليه عل���ى أنه بلد صناعي 

وجتاري وليس فقط بلدا نفطيا.
> > >

املستشار ذياب الرشيدي من أكثر الديبلوماسني 
كفاءة ونش���اطا وأقسم باهلل مو مجاملة فعال هو 
كم���ا ذكرت فقد عرفته العام املاضي عندما كنا في 
ضيافة الس���فير عبداهلل الذويخ في منزله بأنقرة 
بو ماجد س���يغادر أنقرة للعمل في س���فارتنا في 
مدينة الرياض، فاهلل يكون بعونه ألنه بال شك بعد 
أسابيع من توليه مهام عمله ستنهال عليه الدعوات 
بني غداء وعش���اء وإفطار وال مجال لالعتذار أمام 
دعوات األمراء والسفراء والوزراء والشيوخ، كل 
هذه األجواء االجتماعية مما مييز الرياض، وأحلى 
ما فيها أنها ليست مجاملة ولكنها شعور وإحساس 
باألخوة بني األشقاء، متنياتي لألخ العزيز بوماجد 

بالتوفيق والسداد في كل مراحل حياته.
> > >

نبارك توجه احلكومة لتوحيد مواد اجلنسية، 
والفال لكثير من األمور التي حتتاج إلى توحيد حتى 
نكمل مسيرة العدل واإلنصاف واملساواة ونتباهى 
أمام منظمات حقوق اإلنسان بأننا أنهينا مشاكلنا 
وأصبحنا دولة حتترم حقوق اإلنسان وتراعيها.
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