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زميل العمل

حجي دواوين

»مالت عليك« »سليمة تصكك« »عساك املاحي«
هذه الكلمات ليست موجهة من أم لولدها، أو أخت 
ألخيها، إمنا موجهة من موظفة إلى زميلها بالعمل 

بسبب اختالف أو مزاح يعقبه قهقهات من االثنني دون 
مراعاة للمراجعني في الكثير من األحيان.. وإذا تعجبت 

لهذه اجلرأة وهذه »امليانة الطايحة« باملرة بني االثنني، 
وسألت أو تساءلت عن ذلك، جاء اجلواب »إنه زميل 

العمل« مبعنى أنه يجوز له ما ال يجوز لغيره.
لست ضد عمل املرأة، ولكن ذلك يجب أن يكون 

بضوابط خاصة فإذا ما حشرت املرأة وسط الرجال 
بسبب أو بغير سبب، فيجب أن تعلم أن زميل العمل 

يبقى إنسانا غريبا، وال يجب أن يعامل كما يعامل 
الزوج أو األخ أو القريب، كما انه يجب مراعاة األخالق 
العامة، واحترام اآلخرين، فال يليق أن نسمع القهقهات 

والنكت »البايخة« أمام املراجعني، أو شيء من السب 
الذي ابتدأنا به املقال أمام الناس، فإن املرأة تسقط 

قيمتها عندما تتخطى حواجز األدب العام والذوق العام، 
وال ينظر لها اآلخرون نظرة احترام. أرجو أال تقرأ هذا 

املقال واحدة منهن ثم تقول »أنت شكو«.

٭ الديوانية االولى: يقولون انه بعد انتهاء احلرب 
الباردة بني األقطاب وبعد أن أحصى كل طرف أرباحه 

وخسائره في أول حرب علنية بينهم والتي نتجت عنها 
معرفة كل طرف حدود إمكاناته وعدد مناصريه يبدو أن 

املعركة ستأخذ منحى آخر عن طريق استخدام سالح 
»امليزانيات« إلى أن حتني ساعة الصفر.

٭ الديوانية الثانية: بلغهم من مصادر بعضها نيابية 
ال يستطيع التيقن من صحتها أو نفيها إال املعنيون 

في التنمية أنفسهم ان نسبة االجناز الفعلية في خطة 
التنمية ال تتعدى 16% وستظل هذه النسبة أقرب للواقع 

الى ان يخرج أهل االختصاص ويبرهنوا عكس ذلك، 
ولكن عليهم ان يحذروا حينها من ان تلك املصادر يبدو 

انها واثقة من هذه النسبة الى الدرجة التي ستضمنها 
أحد محاور استجوابها املتعلق بخطة التنمية والتي تعد 

العدة لتقدميه االيام القادمة.
٭ الديوانية الثالثة: التقيت فيها بأحد النواب الذين 

شهدت مواقفهم تغيرا كليا جتاه سمو الرئيس وسألته 
عن هذا التحول الدراماتيكي، فأجاب بانه التزم بالرغبة 
السامية بإعطاء احلكومة مهلة سنة قبل احملاسبة وان 

احلكومة برأيه مصرة على ان متشي عكس اجتاه عملية 
التنمية وعّدد شواهد كثيرة أقنعني شخصيا البعض 

منها وخصوصا ملف »الديناصورات«.
٭ الديوانية االخيرة: يقال ان االستحقاق األكبر الذي 

سيواجه وزير التربية في الفترة املقبلة هو إيجاد 
مخرج مقنع ملأزق كادر املعلمني الذي وضع نفسه فيه، 

خصوصا بعدما مت إبالغه بان املتاح هو 88 مليون دينار 
فقط ال غير ودبر حالك فيهم، أما فكرة املكافأة السنوية 

للمعلم املتميز فقد اتفق اجلميع على أنك يا معالي 
الوزير إذا استطعت أن تضع لها الضوابط والشروط 
التي حتقق العدالة بحيث تذهب ملستحقيها الفعليني 

فستكون حققت الفارق الذي عجز عن حتقيقه من قبلك 
ومن سيأتي بعدك والعلم عند اهلل.

al-belali@ hotmail.com

A_alqallaf_75@hotmail.com

عبدالحميد جاسم الباللي

علي القالف

وضوح

من ثقب الباب

شيخة أحمد الجيران
Sh_aljiran@windowslive.com

في دويالتنا نرى أدوارا عديدة منها القوي 
والضعيف واملتردد والعازم واملقرر، وإن 

استعرضنا التاريخ فسنسند ونفند ونستشهد 
بدور القيادات كأشخاص أفنوا أعمارهم بالعطاء 

أو قصروا في بذلهم وقد نصل إلى حتديد 
أسماء الناجحني منهم أو املقصرين، إذ ليس من 

املعقول أن نرد الفشل أو التردي أو القوة أو 
الفرار أو املواجهة لدولة ما ونظام محدد دون أن 

نذكر ولو على سبيل الذكر أشخاصا ساهموا 
وفعلوا وبادروا، ألن النظام ال يتم إال بشخوصه، 
والدولة ال تقوم إال بقيادة، والشعب ال يكون إال 
بأشخاصه املتفانني، إن صياغة احلياة مبفاهيم 

مجردة »كدولة ونظام وجماعة وفئة« ال تتم 
وال توجد إال بأشخاص يسعون فيها ويثبتون 

جدواها. لذا فإن بؤرة احلياة ال تكون إال بأيادي 
وسواعد أشخاص سواء عمرت أو هدمت.

لكننا مازلنا بني إعالء شأن الشخص وإنزال 
قيمته، وما بني البؤرتني نكون، فلما يخطئ 

الشخص نقول »كل ابن آدم خطاء« و»لكل جواد 
كبوة« وهنا قد أنزلنا قيمة الشخص بعض 

الشيء ألنه أخطأ وهذا صواب، أما عندما نرى 
النجاحات فنحن نقول »ال جناح دون أشخاص 

قيادية تبني« وهنا فنحن نعلي من قيمة صاحب 
النجاح والقيادة وهذا صواب أيضا، من الطبيعي 

أن نعترف بهاتني البؤرتني، ومن املسلم به 
أن نعيهما لكن اجلمع بني البؤرتني في النظر 
أمر يتعدى القول إلى الفعل، ألن مجرد ادراك 

املفهومني بحد ذاته لن يوسع ضيق البؤرة التي 
نعيشها إمنا ترجمته واقعيا وفعليا هو احلل 
واخلالص، ما أعنيه أن احلق وبيان احلق ال 

يكون إال إذا مترسنا على التنقل بني تلك البؤرتني 
بحسب احلال واملوقف واألوضاع، لست مع 

تقديس األشخاص ولست مع التشكيك واالتهام 
بكل فعل ونية، ولتكن أنت معي توازن النظر 

وتعرف أننا نحتاج األشخاص بقدر حاجتنا إلى 
فهم أفعالهم ومواقفهم.

سقاية

ما بعد 
اإلدراك

تواصل
د.خالد فهد الجاراهلل

dr.kaljaralla @gmail.com 

فن السيرة الذاتية قدمي في االدب العربي، 
فقد كتب أعالم االدب والفكر عن حياتهم مثل 
كتاب »االعتبار« السامة بن منقذ، وفي العصر 
احلديث مثل كتاب »االيام« للدكتور طه حسني 

و»حياتي« الحمد أمني، وقد عرف الكثيرون هذا 
الفن من االدب باعتباره سردا نثريا متواصال 
يعرضها املؤلف لالحداث من حياته أو بعبارة 
اخرى كتابة الشخص لتاريخه وقصة حياته 

بقلمه، اال أن اجلدل مازال يدور عند االوساط 
االدبية حول تعريف جامع يتعاطى مع الكتابات 

التي تتشابه في بعض خصائص هذا اجلنس 
من االدب، وسواء كان اسلوب السيرة الذاتية 

على شكل يوميات ومذكرات أو تراجم وروايات 
أو حوارات واعترافات فان للسيرة الذاتية نكهة 
خاصة حينما يشرك املؤلف جتاربه مع اآلخرين 

وتضفي اعترافاته وصدقه قدرة على التأثير على 
مشاعر الناس، لقد دلني البحث رغم ندرة االنتاج 

على مناذج لهذا الفن االدبي في الكويت والتي 
غلب عليها الشكل التقليدي السردي وبعضها 
الشكل التصويري الفني الذي مزج بني السرد 

والرواية االدبية، كتب في هذا اجلنس من االدب 

سيـاسيون ومفكرون وناشطون في الشأن 
العام. 

من هذه النماذج يوميات »أحمد البشر الرومي ـ 
قراءة في أوراقه اخلاصة« نشرها مركز البحوث 

والدراسات الكويتية والتي رصد فيها االحداث 
منذ ثالثينيات القرن املاضي وقدم تسجيال 

تاريخيا متواصال وجتلى فيها صدق وموضوعية 
كاتبها، انتاج آخر هو »مذكرات خالد سليمان 
العدساني« والذي تناول فيها سردا الحداث 

سياسة واجتماعية في ثالثينيات القرن املاضي 
وحتليال لتلك االحداث من وجهة نظر الكاتب. 

ويعد خالد العدساني والذي شغل منصب وزير 
للتجارة عام 1971 من بني ثالثة وزراء كتبوا 
مذكراتهم، حيث كتب وزير التربية االسبق 

االديب د يعقوب يوسف الغنيم مذكراته في كتابه 
»همس الذكريات« وألف وزير التربية والصحة 

فيما بعد كتابا في سيرته الذاتية حتت عنوان 
»فى مرابع الذكرى«، جمع املؤلفان ذكرياتهما في 

سرد أدبي ممتع تناول حقبة تاريخية متقاربة 
من النصف الثاني من القرن املاضي من تاريخ 

الكويت.

ومن أبرز السياسيني الذين كتبوا في هذا اللون 
من االدب د.أحمد اخلطيب فقد كتب ذكرياته 

في العمل الوطني والقومي في كتاب من جزأين 
»الكويت: من االمارة الى الدولة ـ الكويت: من 

الدولة الى االمارة«، ومن الديبلوماسيني بدر 
خالد البدر في كتاب من جزأين »رحلة مع قافلة 

احلياة« ويوميات االمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبداهلل يعقوب بشارة »بني امللوك 

والشيوخ والسالطني«، ومن االساتذة االكادمييني 
د.مبارك سعود العبيدي »حكايتي مع اجلامعة«، 

ومن الناشطات في العمل االجتماعي والعام 
كتبت في أدب السيرة الذاتية الفاضلة لولوه 
عبدالوهاب القطامي »مذكرات بنت النوخذة« 

و»السيدة فاطمة حسني العيسى« أوراقي 
»والناشطة نورية السداني« أربعون عاما من 

التاريخ اخلليجي والعربي، ومتثل تلك النماذج 
من االنتاج احمللي باالضافة الى الدفاتر واملدونات 

الشخصية املوجودة في املراكز البحثية مادة 
أدبية أولية متكن املهتمني بدراسة خصائص هذا 
اللون من االدب في الكويت وتقدم قيمة تاريخية 

مضافة للتراث الثقافي الكويتي.

تواصل

مناذج من أدب 
السيرة الذاتية 
في الكويت

تواصل
مهنا غازي العتيبي

m.g.alotibi@hotmail.com

باألمس القريب فقط، انكشف الواقع الذي 
ظللنا مخدوعني بإجنازاتنا في مساحاته، حيث 

اتضح أنه ليس إال تعويال على السراب الذي 
أخذ يستوطن أنفسنا حينما تغلغل في ذواتنا 
من بوابة األحالم القدمية، من هنا كان كل هذا 

العزوف عن قول احلقيقة، وهو بحد ذاته ال 
يختلف متاما عن املشاركة الفعالة في طمس تلك 
احلقيقة في عوالم نسيان غير متناهية، فرائحة 
الرماد ال تختلف عن كأس املرارة التي يتجرعها 
احملبطون واليائسون مما يرونه يصيب الوعي 

في مقتل.
فاليأس الذي يسلب األشياء معناها هو ذاته 

السبب الذي يكتنف الفقدان وشيئا من الضياع 
الذي ميأل طرق البحث عن حتقيق الذات وإعادة 
بناء مشروع األحالم العربية بأياد عربية بيضاء 

ناصعة.
فالتاريخ لدينا كعرب يحمل مفهوما مغايرا عما 

حتمله املجتمعات األخرى فهو في منظورنا 
العربي يعني قصص االنتصار حينما يرويها 

املنتصرون في مقاعد »االعتزاز الفخري« أو على 
مسامع املرجتفني واملطبلني ال أكثر.

بينما التاريخ لدى املجتمعات األخرى يعني 

القصص احلقيقية كيفما جاءت وأينما جاءت 
ومتى ما جاءت، وليس من الضروري أن يوثق 

اجلانب املضيء واملتمثل في االنتصارات 
والبطوالت املزعومة أو االجنازات الكالمية 
وشيء من الهرطقات التي يهذي بها بعض 

الزعماء وأثناء حضور املنصتني واملستمعني 
قسريا بل انه قد يعني الهزمية بكل ما تعني من 
وقع وأسباب ودواع وما حتمله من مرارة، وذلك 

إميانا من تلك املجتمعات بأن النجاح يولد من 
رحم الفشل وأن االنتصار ينبثق من الشعور 

بالهزمية، هكذا هي الرؤية املختلفة التي يحملها 
الرائعون في املجتمعات غير العربية. 

ومن هنا كانت ممارسة التهور الذي يحدث 
ضد الشعوب العربية في سورية واليمن وليبيا 

والسودان وغيرها من الدول ذات األنظمة 
القمعية واملتهورة في استخدام اآللة العسكرية 
ضد العزل واألطفال والنساء واملدنني، ليس إال 

محاولة بائسة إلعادة رسم التاريخ بريشة املدعني 
بالنصر واحلاملني بالفوز في استمرار سحق 

األبرياء والعزل من املدنيني الذين ظلت أقصى 
مطالبهم حتسني الظروف املعيشية وحتقيق 
شيء من العدالة االجتماعية ومنحهم أبسط 

حقوق املواطنة. 
فالصمت الذي يخيم على األوساط العربية، 
واألنظمة األخرى وبقية الدول العربية فيما 
يحدث وتقوقع أداء اجلامعة العربية إزاء ما 

يحدث من إرباكات في مصر وتونس وغيرها 
من الدول العربية يدعو إلى إعادة بناء منظمات 

عربية أخرى تكون مبنية على أسس متقاربة 
ورؤية أوضح وأشمل حتى تعالج ما تناثر من 

جزيئات مشتتة من التجمعات العربية السابقة، 
فتغيير سورية لشعار البعث السابق من أمـة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة إلى أمة عربية 

مرمتية بأحضان فارسية منذ سقوط العراق في 
يد إيران كان السبب األهم والذي مايزال يكشف 

أن األمور والترتيبات في غير محلها، لذا كان 
هذا الرفض من املواطن العربي العادي حينما 
جاءت أدنى مما يحمله من طموحات وأحالم 

عربية، فالعودة للحظيرة العربية وبشكل أعمق 
وأقرب هو غاية كل عربي شريف يبحث عن عز 

هذه األمة، الفاقدة لوحدتها وتاريخها وأحالمها 
املشتركة وزعمائها األفاضل ال السافكة للدماء 
والعابثة مبقدرات شعوبها ومستقبل مواطنيها 

املنتهكة حقوقهم.

شواهد

أمة عربية ذات 
رسالة فارسية

تواصل
سالم إبراهيم صالح السبيعي

sbe777@hotmail.com

لن أكتب اليوم »فبناة األبوام كفوني الكالم عند التحدي« سأنقل لكم فقط 
ما قيل في مؤمتر جدة 1990 باختصار، حيث يبدو أنهم كانوا يقصدون ما 

نعيشه اليوم:
٭ كلمة سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهلل: لقد عاش 
الكويتيون منذ القدم في أجواء احلرية، والتزموا الشورى، ومارسوا 

الدميوقراطية في إطار دستورنا الذي ارتضيناه، وإذا ما اختلفت 
اجتهاداتهم بشأن أمر من األمور املتعلقة بترتيب البيت الكويتي، فإنهم 
يكونون أشد تالحما وإصرارا وتآزرا في مواجهة األخطار التي تهددهم.
والبد لنا أيضا من التركيز على كويت املستقبل التي ستكون بإذن اهلل 
أكثر عزة وشموخا واستقرارا وأمنا، ألن ما قدمه الشعب الكويتي من 
تضحيات في هذه احملنة سيكون ركائز قوية وصلبة النطالقة كويتية 
ثابتة في جميع املجاالت نحو مستقبل أفضل تضم فيه الكويت جميع 
املخلصني واألوفياء والشرفاء الذين صانوها وحافظوا عليها ودافعوا 
عنها، وسيكون شعب الكويت األصيل سياجا منيعا يحمي وطنه من 

عاديات الدهر ومصائبه.
٭ كلمة سمو األمير الوالد الشيخ سعد، رحمه اهلل: إن القيادة السياسية 

التي كانت دائما هي األقرب إلى قلب شعبنا واألكثر إحساسا بنبضه، 
وحقيقة مشاعره ـ لن تتوانى عن التفاعل مع أماني شعبنا والتجاوب مع 

طموحاته.
إن أهدافنا التي نريد أن نحققها كبيرة وعظيمة. وإن الكويت التي دافع 

عنها الشعب الكويتي كله، وستقوم الكويت في ظل دستور 1962م 
بتعزيز الدميوقراطية وتعميق املشاركة الشعبية التي كانت والتزال هدفا 
نسعى إليه وجنتهد في حتقيقه. إن هذا الشعب الذي سطر بدمه وكفاحه 
وصموده البطولي صفحات مشرفة، وضرب مبحض إرادته أمثلة رائعة 

في الوالء لوطنه والوفاء ألميره وااللتفاف حول قيادته ـ ال ميكن أن 
يجزى على ثقته إال مبزيد من الثقة وعلى محبته إال مبزيد من احملبة 

وعلى وفائه إال مبزيد من الوفاء و)هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان(.
٭ كلمة السيد عبدالعزيز الصقر )أول رئيس ملجلس األمة( ممثال عن 

الشعب الكويتي: في لقاء كهذا، مأساوي الظروف، مستقبلي التطلع، ليس 
من احلكمة أن نقف على األطالل رغم فداحة الدمار، وال أن نذرف الدمع 

رغم هول املصاب، وال أن ننثر امللح على اجلرح لنغسل باأللم بعض 
مرارة الندم، فنحن اجليل الذي بنى الكويت وأبناؤه ونحن الذين استطعنا 

بفضل اهلل ثم بسواعدنا أن جنعل من الكويت منارة حضارة ومعجزة 
عمران، ونحن قادرون ـ بإذن اهلل وبعزميتنا ـ أن نعيد للكويت احلرة 

مجدها وبهاءها.
في لقاء كهذا، رسمي الدعوة شعبي االستجابة ليس الهدف أبدا مبايعة 

آل صباح ذلك ألن مبايعة الكويتيني لهم لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد، 
وال مجال نقض لتجدد، وال ارتبطت مبوعد لتمدد، بل هي بدأت محبة 
واتساقا، واستمرت تعاونا واتفاقا، ثم تكرست دستورا وميثاقا، ولقد 

أثبت الشعب الكويتي، في أصعب الظروف وأشدها خطرا، وفاءه بوعده 
والتزامه بكامل دستوره وعقده، حني متسك بشرعيته ووقف وقفة الرجل 
الواحد وراء أمير البالد وولي عهده، فسجل بذلك رائعة نادرة في التاريخ، 

كسب بها احترام العالم، وأجهض من خاللها أحالم الغزاة، بل إني ألؤكد 
أن اإلجماع الشعبي الكويتي في التمسك بالشرعية كان عامال حاسما في 

حتقيق اإلجماع العاملي غير املسبوق بتأييد الكويت.
لقاؤنا هذا إذن، ليس مهرجان شجب وتنديد وال هو مظاهرة دعم وتأييد، 

فهذه أمور جتاوزنا فيها القول إلى العمل وسخرنا فيها لهيب العاطفة 
لشحذ الفكر والعقل، ووضع املنطلقات الرئيسية لبناء كويت الغد. ومن 

هذا املفهوم ملبررات هذا اللقاء وهدفه، اسمحوا لي أن أبني ما أعتقد أنه من 
أهم الثوابت التي ينبغي االلتزام بها في إعادة بناء البيت الكويتي:

٭ أوال: املشاركة الشعبية القائمة على حرية احلوار وأغلبية القرار ورقابة 
التنفيذ وال أخالني اليوم بحاجة إلى توضيح مبررات هذا املنطلق األول 
واألهم ومقتضياته، وكل ما يجري على ساحتنا الوطنية والعربية يقدم 

البراهني والشواهد، في التحليل النهائي ـ أحد اإلفرازات املأسوية للحكم 
املطلق الذي ال يقيم لإلنسان وزنا وال يعرف للحرية قيمة. 

والفشل العربي يعزى أوال وقبل كل شيء إلى إنكار دور الشعوب والتنكر 

ملصاحلها، وفي اجلهة املقابلة أثبتت التجربة الكويتية أن أصحاب الرأي 
اآلخر عندما يلتزمون بأصول العمل السياسي ويعملون بدافع اخلدمة 

العامة والوالء الكامل للوطن وشرعيته الوطنية، ومن منطلق القناعة 
الفكرية احملررة من كل تبعية فإن هؤالء ال ميكن أن يقفوا إال في صف 

الوطن ودرعا لشرعيتهم وحريتهم. 
واملشاركة الشعبية التي ندعو إليها في الكويت ال حتتاج إلى تنظير 

وتأطير، فهي واضحة املعالم واألسس واملؤسسات في دستور البالد 
الذي تفضلتم سموكم باإلشارة إليه، وميكن أن تؤدي دورها السياسي 

واالجتماعي واالقتصادي دون جتاوز وترسم حدود كل طرف من أطرافها 
دون ازدواجية مبجرد االلتزام الصادق والتطبيق الواعي لدستور عام 

1962م بكامل مواده وبنوده، خاصة أن استرشاد هذا الدستور بتجارب 
الدول األخرى قد عزز هويته الكويتية الصادقة، فجاء مبثابة عباءة 

سياسية كويتية النسيج والنموذج تنسجم مع مقاسات املجتمع الكويتي 
وتتفق مع مناخه السياسي واالجتماعي وتلبي احتياجات منوه وتطوره. 
والوثيقة الدستورية التي أضحت منذ حلظة تصديقها وإصدارها مبثابة 
عهد وميثاق بني الشعب وقيادته السياسية قد اكتسبت بالتأكيد تكريسا 
تاريخيا جديدا بعد أن مهرها شهداء الكويت بدم التضحية والفداء حني 

متسك الشعب بالشرعية معربا عن وفائه النبيل بعهده، واحترامه األصيل 
مليثاقه.

وإذا كان الدستور الكويتي قد ضمن احلريات السياسية الكاملة للمواطن، 
فإني أجد من الواجب واملفيد في هذا السياق أن أركز على أن من شأن 

الصحافة الكويتية احلرة أن تلعب دورا مهما باعتبارها أداة التواصل 
الصادق بني الشعب واحلكم، وإحدى مقتضيات حرية احلوار ورقابة تنفيذ 

القرار، باعتبارها كلمة الكويت احلرة ورسالتها إلى أحرار العالم.
٭ ثالثا: إن احملنة التي يعيشها املواطن الكويتي اليوم تضعه حتت ضغوط 
هائلة من األلم واخليبة واملرارة جتعل مطالبته بوضوح الرؤيا وموضوعية 

التفكير في هذا الصدد مهمة صعبة وليس على املواطن الكويتي في هذا 
عتب وال مالمة، فاألزمة من الهول واملفاجأة بحيث يحتار فيها احلليم.

ملن يهمه األمر

كالم.. أبكاني.. 
وأبكى احلجر


