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مسألة الناس ليس بالضرورة أن تكون مادية، فرمبا 
كانت ملصلحــة، وعموما حاجة املــرء ال تقف عند حّد 
مادام حيــا، تذهب حاجة وتأتي حاجة، وفي املقابل عزة 
نفس املرء فوق كل شــيء ألنها متنعه من أمور كثيرة، 
فيكون مترددا في طلب احلاجة، ورمبا وفقه اهللا برجل 
شهم يقضي حاجته، ورمبا ابتاله اهللا برجل لئيم، وهنا 
لب املوضوع وأساسه، فكرامة اإلنسان أمر مهم للغاية، 
فاملرء بال كرامة ال اعتبار له، فهي جزء من اخللق احلسن 
وليس أمرا من ســؤال الناس في هذه الدنيا فرمبا ردك 

من تسأله ردا قبيحا، وقد قال األفوه األودي:
وذقت مــرارة األشــياء طّرا

فمــا طعم أمــّر من الســؤال
وحول هذا األمر حكايات كثيرة فقد روي أن سعيد 
بن العاص (أمير املدينة ملعاوية بن أبي سفيان) كان يطعم 
الناس في رمضان باملدينة املنورة وهو من أسخياء عصره، 
وفي إحدى الليالي قــام الناس وخرجوا وظل فتى من 
قريش جالسا مكانه، فنظر إليه سعيد وعلم أن له حاجة 
مينعه احلياء من ذكرها، فاقترب منه وقال: أظن لك حاجة 
يا فتى؟ فقال: نعم أصلح اهللا األمير، فقام سعيد وأطفأ 
السراج ليقيه ذل املسألة، ثم قال له: ما حاجتك؟ قال: تكتب 
فّي إلى أمير املؤمنني فإن علي دينا أثقل كاهلي، وليس 
لي بيت، لعل شــفاعتك لي عنده تنفعني، فقال: أو خير 
لــك مما ذكرت، قال: ما هو أصلحك اهللا؟ قال: كم دينك 
وكم ثمن البيت؟ قــال: ألفا دينار، فقال: دينك ومنزلك 
علّي وأكفيك مؤونة الســفر، وذل املسألة، فأعطاه املال، 
فكان الناس يقولون: إن إطفاءه السراج أحسن من إعطائه 
املال حتى ال يرى في وجهه ذل املسألة، وروي أن رجال 
جاء إلى النبي ژ فقال: يا رسول اهللا دلني على عمل إذا 
عملته أحبني اهللا وأحبني الناس؟ فقال: «ازهد في الدنيا 
يحبك اهللا، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» إن ذل 
السؤال وطلب احلاجة أمر ليس بالسهل، يقول أبو متام:

ذُلُّ الُسؤاِل َشجًى في اَحللِق ُمعتَِرُض
ِمن دوِنِه َشَرٌق ِمن َخلِفِه َجَرُض

والعمل وقاية للمرء من ذل املســألة فشرف العمل 
يقيك ذل الســؤال، فقدر احلياة اقل من أن تسأل، فال 
نسأل إال اهللا تعالى فنحن نقول في كل صالة (إياك نعبد 
وإياك نستعني) وعلى هذا السياق يقول مهيار الديلمي:

يلحى على البخل الشحيح مباله
أفــال تكون مبــا وجهك أبخال

أكرم يديك عن الســؤال فإمنا
قدر احلياة أقل من أن تســأال

ولقد أضم إلــي فضل قناعتي
وأبيت مشــتمال بهــا متزمال

هذا ودمتم ساملني.

ينتظر الكويتيون املبدعون مــن املهتمني بالثقافة 
والفكر واحلضارات السالفة.. انطالق املوسم الثقافي 
الذي يصادف ٢١ من ســبتمبر اجلــاري، هذا التاريخ 
يعلن عنه بدء بانطالق األنشطة الثقافية في دار اآلثار 

اإلسالمية لعام ٢٠٢٢.
وال يخفى عن أبناء الكويت الدور الكبير لهذه الدار 
الثقافية واإلسالمية، التي مازالت نقطة اتصال بيننا وبني 
دول العالم األول ثقافيا وسياحيا على املستوى متاحف 
اآلثار العاملية، فالبد أن نشيد بالدور الذي قدمته الدار 
حيث القبلة السياحية األولى، للقادة والزعماء واملؤرخني 
واملوثقني مــن املهتمني بآثار الكويت وتاريخها، ومنها 

زيارة البابا للدار حني تواجده في الكويت.
وترجــع القيمة املعنويــة واالقتصادية لدار اآلثار 
اإلسالمية في الكويت، والتي عادت على الكويت بكل سمعة 
طيبة منذ ما يقارب ٤٠ عاما، بسبب تنوع األنشطة الثقافية 
والفنية خالل املواســم الثقافية السنوية، واستضافة 
الدار لكثير من املســارح الفلكلورية العربية والعاملية، 
والفن الشعبي الكويتي واخلليجي في كل موسم ثقافي 
تتنوع فيه البرامج، التي يقصدها الكثير من الشخصيات 

والنخب التي لها وزنها في الكويت والعالم.
ولعل هناك من يتســاءل عن ســبب هذه السطور 
التي أكتبها بامتنان، أقول إنه على كل مواطن احملافظة 
على اإلرث الثقافي في وطنه، وخصوصا لو كان كإرثنا 
التاريخي.. فالكويت البقعة اخلصبة للحضارات وملسارات 
احلروب الكونية في سالف الزمان، إلى جانب النوادر 
من التحف واخلزفيات والتاريخ يحكي عن نفسه في 

حاضرة الدار.
لم تكتف دار اآلثار اإلســالمية باحتواء كل ما هو 
كويتي وإســالمي ومعالم حضارية، بــل انطلقت بها 
نشاطات لألطفال من خالل املكتبة التي تنوعت ما بني 
القراءة ومناقشة الكتب والتعرف إلى املواهب الكويتية 

على اختالفها.
والبد أن نذكر جهود املؤسسني.. املؤسس الراحل 
الشيخ ناصر صباح األحمد، رحمه اهللا، وعقيلته حفظها 
اهللا الشــيخة حصة صباح الســالم الصباح، استطاع 
الراحل وعقيلته صناعــة املجد الثقافي كويتيا لتكون 
الدار ســفيرة إلى العالم عبر ما تضم من آثار وتاريخ، 
وحتى بعد اســترجاع ما فقدناه أثنــاء الغزو العراقي 
على البالد، وبفضل جهود الراحل الشيخ ناصر صباح 
األحمد، والشيخة حصة الصباح، حفظها اهللا، مت استرداد 
املقتنيات واآلثار الوطنية إلى حاضنة الوطن، مما يدل 
على أن الدار أيضا دورها وطني بامتياز باحملافظة على 

التاريخ الكويتي وتاريخ هذه األرض ما قبل قرون.
بدوري، أتقدم باملباركة ملسؤولي الدار مبرور ٤٠ عاما 
على تأسيس دار اآلثار اإلسالمية، وهي لفتة لالحتفال 
مع انطالق املوسم الثقافي هذا العام، وملزيد من التقدم 
واالزدهار لقطاع الثقافة واآلثــار في الكويت، والدار 
لها في تزويد مشــروع طريق احلرير دور كبير وفقا 
لتقارير اليونيســكو، وعلى شاكلة الدار لتشيد الدور 
الثقافية في الكويت ولتواكب دورنا العاملية.. دار اآلثار 

اإلسالمية قبلة سياحية كويتية.

وهكذا تدور الدائرة وتعود 
الكرة ومتتلئ الدواوين بكثرة 
القيل والقال… يكثر املستشارون 
واحملللون، والكل يقول «الزين 
عندي والشــني حوالينا»، ما 
حد يعلــم بالتغيير واملفاجآت، 
وال العــزم والتحذيرات، حتى 
أننا «سنرجع  البعض يظن  ان 
على طمام املرحوم»، بل تناسوا 
وعد صاحب السمو وجدية ولي 
العهد، حفظهما اهللا، في أن هذه 
االنتخابات غير والنتائج مذهلة 

وكل يفسر عن زنده.
رسالة أرســلها إلخواني 
املرشــحني: حطوا بالكم، ترى 
الدنيا تغيــرت والعهد اجلديد 
حذر واستفاد من أحداث املاضي 
ليجدد احلاضر، ومن سقطات 
األمس إلى وقفات اليوم، ومن 
سوء الفساد إلى سالمة العباد.
ســتفاجأون وتتراجعون، 
ولن يبقى في الساحة إال القوي 
األمني والكفاءة العالية، فأصحاب 
التجارب ال يبدأون من الصفر 
إمنــا يدخلون املعركــة بقوة 
احملارب وشــجاعة املجاهد أو 

«الهون ابرك ما يكون».

في مزرعة على بعد أميال من 
مدينة فلورنسا يجلس ميكافلّي 
الشــخصيات  متأمــال عقول 
الكشف عن  التاريخية محاوال 
أسرار قوتهم وعظمتهم ليقذف 
لنا كتابه األشهر «األمير» الذي 
حشد فيه أفكارا عملية للوصول 
إلى الســلطة واالستمرار فيها 
وحمايتها واحلصول على القوة 
الكتاب عند  حتى أصبح هــذا 
السياسيني كتابا مقدسا كأمثال 
نابليون، على الرغم من أنه مدان 
بشكل واسع لكونه غير أخالقي! 
لكن جتاوزت تأثيرات كتاباته عالم 
السياسة فقد وجد بايكون وهيغل 
في كتاباته تأكيدا على نظرياتهم، 
بل أعجب بعض الشعراء بالطاقة 
الكتاب،  التي يكتنزها  الروحية 
وفي كتابــه «املطارحات» وجد 
الشــباب الثوار فيــه نوع من 
اإللهام وخارطة طريق ملا يجب 
أن تكــون عليه مجتمعاتهم في 
املستقبل، لرمبا فكر ميكافلّي 
الكتابة  بعناية في استراتيجية 
نفسها وفي األثر العميق والقوة 
التي سيحصل عليها بعد موته 
عبر تهريب أفكاره بطريقة غير 

مباشرة إلى رؤوس قرائه.
قبل فتــرة اتصل علي أحد 
الدراســة يبشرني بأنه  زمالء 
أصبح أستاذا في اجلامعة بعد 
للقبول في  محاوالت عديــدة 
البعثات فــي مواجهة مع تيار 
احملسوبيات، كان اتصاله للسالم 
واالطمئنان ثم أخذ يذكرني مبقال 
كتبته في جريدة «آفاق» اجلامعية 
قبل أكثر من ١٤ عاما يدور حول 
مواجهة التحديات واألخذ بزمام 
املبادرة مؤكدا أن ذاك املقال ما 
زال مطبوعا في ذاكرته بأفكاره 
التي ظل يذكرها حتى  احملفزة 
اتصاله هذا، غمرتني الفرحة لتلك 
احملادثة وأيقنت بأن ما نكتبه قد 
يغير حيــاة اآلخرين ويلهمهم 

النجاح.
وفي عام ٢٠٠٤ ألقى الرئيس 
أوباما  باراك  األميركي األسبق 
خالل ســباقه للفوز بالرئاسة، 
خطابا في مؤمتر الدميوقراطيني 
بحماســة وكلمات رنانة كتبت 
باحترافية شديدة فكانت سببا 
في بزوغ جنمه بشــكل ساطع 
في الســاحة السياسية وأعطاه 
ذاك اخلطاب ميزة لينافس في 

انتخابات الرئاسة.
حني حتدد لك استراتيجية في 
الكتابة مقدما حلوال عملية تطعمها 
بكلمات منتقاة بعناية تدرس فيها 
األبعاد النفسية لقرائك وقصصا 
تعرضها بطريقة احترافية ال تخلو 
من احلبكات والدراما ومقوالت 
وحكم راسخة تضمن بذلك تأثيرا 

عميقا.

٭ التعامل مع الصدقات اجلعفرية 
وفقا لألحكام الفقهية اخلاصة بها.

٭ حفظ الثروة النفطية سياســيا 
وجغرافيا، وتعدد صناعتها.

٭ الرؤية جتــاه االرتقاء بالتعليم 
الفساد  والتطبيب، والقضاء على 

اإلداري واملالي.
٭ كنائب، هل سيحتفظ بنفسية 
املرشــح في استمراره بالتواصل 

مع املواطنني؟
٭ معاجلــة «وليس مجرد دغدغة 
مشاعر» للقضايا املزمنة كـ«البدون»، 
التركيبة السكانية، اهتراء الشوارع... 

الخ.

وحتويل أعماله إلى احملافظ.
اختيار الوكالء املساعدين من ١٤

وكيال إلى ٤ وكالء.
حتويل بعض احلراســات من 
الداخلية إلــى احلرس الوطني من 
قبل أمن املنشــآت مثل آبار النفط 
العسكريني  وغيرها لالستفادة من 

في هذه اجلهة.
احترام الفلشــر: يجب احترام 
الفلشــر وآلة التنبيه وال تستخدم 
بكل شــاردة وواردة وخاصة من 
قبل دوريات احملافظة فيجب إصدار 
أوامر ملستعملي هذه الدوريات يحدد 
استخدام آلة التنبيه والفلشر حتى 
تصبح لها هيبــة أمام املواطن كما 

كانت بالسابق.

والسب والقذف، فالتفرقة واملعاداة 
والعداوة، وهذا املفهوم اخلاطئ جعل 
تطبيق العملية الدميوقراطية خاطئا، 
فتغير مفهومهــا عند البعض حتى 
وصل بهم املطــاف إلى أن يفضلوا 
األنظمة األخرى مثــل حكم الفرد، 
وحكم النخبة فقط على حكم الشعب 

أو حكم األغلبية من الشعب.
وعلى الرغم مــن كل ذلك يجب 
أال ننســى أن الدميوقراطية تعني 
أيضا احتــرام الرأي والرأي اآلخر، 
واالستماع لآلخرين ونبذ اخلالف 
واالرتقــاء بالنفــس والتعايش مع 
اآلخريــن باختالفاتهــم، واحترام 
األقليات واحترام الدستور واالبتعاد 
عن الصراعــات واخلالفات التي ال 

جتدي.

يحاولون دائمــا حتويل احملادثة 
واحلوار عن أنفسهم، وميارسون 
عــدم اســتماعهم لآلخرين عند 
حتدثهم، وال يقومــون أبدا بذكر 
محاسن اآلخرين وكأنهم ال يرونها، 
ولكن سرعان ما يحاولون في املقابل 
تقليدهــم، كما جتدهــم يتباهون 
بأنفسهم أيضا بشكل مبالغ به، وال 
آراء اآلخرين، ففي نظر  يتقبلون 
انفسهم وحدهم الفاهمون، أصحاب 
الشخصية الفريدة الفذة، املقبولون 

لدى الغير الرائعون.
لذلك أشــفق عليهم وجتاهلهم 
وضع حــدودا واضحــة لتعاملك 
معهــم، كي ال يســتهلكوا طاقتك 
ويعكروا صفوك ومزاجك مبكرهم 
وكثرة استفزازهم، وإياك أن تترك 
لهم الفرصــة بأن ينتصروا عليك 
بوقاحتهــم وجتعلهــم يحاولون 
إحباطك، هــذا وبخالف بأنك وان 
واجهتهــم ســتجدهم يكابرون 
ويتعجرفون وسرعان ما سينكرون 

تصرفهم معك!
أشــخاص ناقصون، وبالفعل 
مســتفزون ويّدعــون عكس ما 
أنفســهم دائما  يبطنون، ويرون 
على حق وأنه يجب على اآلخرين 
موافقتهم على كل شيء وتصديقهم.
وكهؤالء ال يســتحقون أبدا أن 

يكونوا في حياتك.

٭ مخافة اهللا والورع عن محارم اهللا.
٭ استعداده لكشف ذمته املالية.

٭ ثقافة االنحالل األخالقي الشاذ.

االنضباط خوفا من عدم حصوله على 
دورة الضباط ونرجع ألهم مقترحات 
هذه الصفحة والتي حتققت حسب 
اطالعنا على قرارات الوزارة وهي:
إعــادة النظر بوظيفــة املختار 

كثير من الدميوقراطينيـ  في مختلف 
دول العالمـ  أن مفهوم الدميوقراطية 
يعني رأيا دون حد، وكلمة دون ردع، 
ولســانا دون جلم، وهجوما دون 
حساب، وتطاوال دون حد، وقذفا دون 
رد. فوصل األمر بهم للشتم والتخوين 

أنهم  باعتقادهم  يزدرون غيرهم، 
هكذا يثبتون وجودهم ويفرضون 
قوة شــخصيتهم ويلفتون انتباه 

من حولهم!
فتلــك هي وظيفتهــم باحلياة 
استفزاز اآلخرين وإثارة غضبهم، 
الــزالت عليهم،  وتصيد ابســط 
وكأنهم وحدهم على وجه األرض 
الكاملني املكملني، املميزين من جميع 
النواحي وأصحاب القيمة والشأن 
الكبير والذوق الرفيع، وما هم في 
الواقع سوى أشخاص مهزوزين، 
ناقصني، مضطربني، ميتلكون الكثير 
من الســلوكيات والعادات السيئة 
واملؤذية واجلارحة لآلخرين، لذلك 
جتد الكثير ينبذهم ويسعى دائما 

لتسطيح عالقته معهم.
وبســبب ضحالــة فكرهــم 
وســطحيتهم وصغــر عقليتهم، 

العزيز أن تكون على بيّنة تامة من 
مواقف مرشــحك املفضل جتاه 

العناوين التالية:

املخافر والدوريات حيث تعاني تلك 
األماكن نقصا حادا، وقد كسب هذا 
الرقيب خبرة كافية خالل السنوات 
اخلمس التي قضاها في عمله، كما 
أننا بهذا نضمن عسكريا يحافظ على 

أن حكم الشــعب أو سلطة الشعب 
ليســت مطلقة، وأن اختيار الشعب 
ليس مطلقا، وأن رأي الشعب يجب 
أال يكون مطلقا أيضا، وهذا يعني أن 
للدميوقراطية حدودها وقوانينها. 

ومع ذلك في غالب األحيان يعتقد 

القول أو الفعل أو التصرف، كونهم 
يعلمون جيدا ما هي األشياء التي 
تهيج وتزيد مــن عصبية وإثارة 
الشــخص الذي أمامهم وبســبب 
معرفتهم التامة أيضا بتحسســه 
من بعض املواضيع التي تطرح من 
قبلهم، فيبدأون بفعل هذه األشياء 
الستفزازه عمدا إلرضاء نقصهم، 
ويرجع هذا إلى حالة سلوكية سلبية 
بداخلهم، وإن الحظوا بعدها ضيقك 
وحنقك سرعان ما تصنعوا االستغباء 
وبدأوا بتبريراتهم غير املقنعة، والتي 
إن دلت على شيء، فإمنا تدل على 
وقاحة شخصهم وعدم احترامهم 

ملشاعر غيرهم.
وألنهم أشخاص يفتقدون الثقة 
في انفســهم، فكثيــرا ما جتدهم 
ميارســون ملثل تلك األفعال وتلك 
التصرفــات والتــي مــن خاللها 

القفال هو انتهاء موسم الغوص، 
وهو هنا انتهاء الكالم واملجامالت 
وبداية الصمــت االنتخابي، ليبدأ 

الضمير ينادي بحسن االختيار.
أزمات مرت بالبالد أخذت جدال 
حــادا بني املكونــات االجتماعية، 
وســببت احتقانا سياسيا داخليا، 
وأثرت سلبا على سمعة الدميوقراطية 

الكويتية في اخلارج. 
هي عناويــن مكررة، لم تعالج 
جذريا، ويتوقع إعادة طرحها بسبب 
اســتمرار الظروف والضغوطات 

الداخلية واخلارجية.
ولذلك، أقترح عليك أيها الناخب 

األمنية في  ســاهمت الصفحة 
أمنية من  «األنباء» بعدة مقترحات 
خالل هــذه الزاوية، واحلمد هللا مت 
تنفيــذ أغلبها ولــم يتبق من هذه 
املقترحات ســوى مقتــرح واحد 
وهو إلغاء شــهادة الثانوية العامة 
بالشهادة اجلامعية في  واستبدالها 
جميــع التخصصات للقبول بكلية 
الطلبة الضبــاط، ألن الهدف رفع 
التعليمي للضابط وتقبل  املستوى 
شهادة الثانوية العامة للرقباء األوائل 
ويستمر خمس سنوات في اخلدمة 
مع حســن السير والسلوك ودون 
ليدخل بعدها دورة  أي انضباطية 
ملدة ســتة شــهور ليصبح برتبة 
«مالزم ثــان» يــوزع بعدها على 

لتنظيم  الدميوقراطية وســيلة 
الشعوب، وتسهيل احلياة، فعّرفت 
على أنها سلطة األغلبية من الشعب، 
فكما وصفها إبراهام لينكولن (١٨٦١ - 
١٨٦٥): الدميوقراطية هي والدة جديدة 
للحرية، هي حكم الشعب للشعب من 
Of the people by the people» الشعب

 .«for the people
صوريا، يســتطيع أي مجنس 
أو شخص من عامة الناس الترشح 
فــي دول الغرب، ولكــن فعليا من 
املنتقاة فقط،  «النخبــة»  يفوز هم 
فالدميوقراطيــون يــرون بأنه من 
املمكن إبداء الرأي واملشاركة ولكن من 
الصعب تطبيق الدميوقراطية املطلقة 
على أرض الواقع، فهم يعرفون جيدا 
أن الدميوقراطية ليست مطلقة، أي 

قد جند فــي حياتنا الكثير من 
األشخاص الذين يلجأون إلى بعض 
األفعال الغريبة واملزعجة في الوقت 
ذاته والتي تستفز من حولهم عن 
قصد وجترح مشــاعرهم وتثير 
غضبهم، وهؤالء األشخاص غالبا 
ما يكون لديهم شعور بالنقص ما 
يجعلهم يقومون بنفس تلك األفعال 
والتصرفات الغريبة املستفزة، كما 
انهم يتميزون ببعض الصفات مثل 
«عدم الثقة بالنفس، محاولة التقليل 
من قيمــة واحترام اآلخرين، حدة 
اللسان، استخدام األسلوب املنرفز 
والكالم اجلارح الذي ميكن أن يغير 
احلالة النفسية إلى األسوأ بالنسبة 
ملن حولهم، التعامــل الوقح، الرد 
غير املهذب مما يدل على معاناتهم 
من مشاكل نفسية كبيرة، التمسك 
برأيهم وإصرارهم عليه حتى وإن 
كان رأيهم على خطأ»، ذلك وبسبب 
معاناتهم من عيب داخلي وإحساسهم 
بالتهميش وكما ذكرنا أعاله بالنقص 
أيضــا، هذا وبخالف شــعورهم 
بالغيرة واحلقد واحلسد جتاه بعض 
األشخاص في حياتهم، لذلك جتدهم 
على الدوام يســتصغرون أولئك 
األشــخاص ويحاولون االستهزاء 

بهم والتقليل من قدرهم!
وغالبا ما يهدفون إلى إثارة شيء 
ما في نفس الطرف اآلخر من خالل 
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