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تدني مس���توى األخالق الذي يشهده واقعنا اليومي لم نر له 
مثيال من قبل، واملالحظ أنه أخذ باالنتش���ار الواسع والبركة في 
بعض الن���واب والكتاب ومقدمي البرامج التلفزيونية، فأصبحنا 
نشاهد ونسمع أمورا لم نعهدها في الشارع وفي العمل وحتى في 
املنزل وكأن ما يعرف باألخالق مسألة غدت من املاضي، ناهيك عن 
املتغيرات التي دخلت على واقعنا سواء من االنفتاح الثقافي الكبير 
والعوملة والفضائي���ات أو االنترنت، وكان نصيبنا منها اجلانب 
السلبي الذي أثر في تدني مستوى األخالقيات العامة، فكل ما حولنا 
يشير الى اننا نعاني من أزمة أخالق كبير، فاأللفاظ التي تخدش 
احلياء نسمعها في الشارع واألماكن العامة وكأنها شيء متعارف 
عليه، وفي املدارس تخلى التالميذ عن براءتهم وتراهم يتحدثون 
في أمور نستغرب س���ماعها، وكثير من الشباب لم يعد للحكمة 
أي وجود لديهم وأصبحت الرعونة والالمباالة والتحرش منهجا 
يفتخرون به، وقد عزز ذلك ما تنش���ره بعض الصحف ووسائل 
اإلعالم التي تشحن الشباب باحلقد والكراهية واستخدام االلفاظ 
السيئة وتداولها بدال من دعوتهم الى التبصر واملنطق والسير في 
االجتاه الصحيح، فاملشكالت االخالقية افرزت جانبا سلبيا على 
الفرد واملجتمع، يضاف الى ذلك ما جاء به االنترنت واملوبايل ليزيدا 
في تش���ويه منظومة االخالق والثوابت والقيم واملبادئ ومظاهر 
عديدة الزمة االخالق تتمثل في االنتكاس���ة احلاصلة بني األبناء 
واآلباء وعدم احترام الصغير للكبي���ر والتعاون في قيم العمل، 
وتدني مستوى احلوار بني الصفوة والقدوة، فما بالنا باآلخرين 
ناهيك عن املفردات اللغوية السيئة التي يتم تداولها ولغة الهزل 
واالبتذال وغدت العصبية هي املسيطرة في مجتمعنا، نتمنى من 
جميع االخوة الكويتيني ان يترفعوا عن االلفاظ واملفردات السيئة 
التي أضحت ش���ائعة لديهم لألسف رغم انها لم تكن في قاموس 
اآلباء واألجداد الذين حرصوا كل احلرص على العناية واالهتمام 
بأصول التربية احلس���نة املستمدة من شريعتنا الغراء ومبادئنا 
وتقاليدنا التي نفتخر ونعتز بها، فكان نتاج جهدهم ثمرا يانعا عزز 

من القيم االجتماعية وساعد على خلق مجتمع سليم معافى.
فيا حبذا لو استدركنا أخطاءنا وصححنا هذا االعوجاج الالأخالقي 
السائد حاليا، قبل أن تستفحل هذه املشكلة وتضحى ظاهرة تلقي 
بآثارها السلبية على تعامالتنا، السيما ان الدين املعاملة، فلندفع 
بالتي هي أحس���ن، ولنتذكر دوما أننا ككويتيني ننحدر من نسل 
رجال اعتزوا باخلصال احلميدة واألخالق الرفيعة وكانت البطولة 
والش���يم احلسنة ملتصقة دوما بهم، نريد أن نعلم ابناءنا كل ما 

هو حسن وال نعلمهم كل ما هو سيئ.
نأمل في حملة تتكاتف فيها جهود اجلميع نسعى من خاللها الى 
تطبيق القوانني والتشريعات التي تضبط مسار حياتنا وتشدد 
على اجلانب األخالقي منها، فاملدرس���ة يجب أن تعود إلى مكانها 
األول من حيث التربية والتعليم، وكذلك يعود املنزل واالسرة الى 
مكانهما األصلي وتركيز الوالدين على رعاية ابنائهم ومراقبتهم 
واالشراف املباشر على تربيتهم، باإلضافة إلى تشريع حزمة من 
القوانني وتعديل القائم لتتناسب مع هذا العصر ويتالءم مع سلوك 
املجتمع احلالي، واحلد من االنتشار الواسع للتكنولوجيا السيئة 
التي تطيح باألخالق وتنحدر بها إلى حافة الهاوية، وباتخاذ هذه 
املعايير والعمل على تطبيقها نأمل في القضاء على أزمة األخالق 
التي تفش���ت في مجتمعنا بش���كل أصبح نذير شر علينا وعلى 

األجيال القادمة.
كثيرا ما مت التحدث في هذا املوضوع لكتاب الصحافة والستغرابنا 
احلال التي وصلنا لها نكرره ألهميته حتى ينصلح احلال فليست 

هذه من شيمنا وال من أخالقنا.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

بعيدًا عن اآلثار »املدمرة« للغبقات الرمضانية واملتمثلة في 
انتفاخ البطون املنتفخة أصال بفعل عاداتنا الغذائية السلبية في 
الشهر الفضيل إال أن هذه الغبقات لها من اإليجابيات ما يبرر 
احلرص على حضورها وإبرازها كملتقيات اجتماعية مفتوحة 
جتمعنا مبن نتفق أو نختلف معهم، ويحرص على حضورها 

مختلف الشرائح واألطياف االجتماعية والسياسية.
والالفت للنظر أنك جتد غرماء السياسة من كتل وتيارات 
إضافة ألعضاء احلكومة منسجمني اجتماعيا في تلك الغبقات 
في مشهد قلما نراه هذه األيام خصوصا ونحن نعيش مشروع 
توتر سياسي مرتقب بينهم، فمن غبقة الشيخ أحمد الفهد مرورا 
بغبقة وزير اإلعالم فالتحالف الوطني واحلركة الدس���تورية 
وانتهاء بالتجمع الكويتي املستقل نخرج بقناعة مما شاهدناه 
وملس���ناه أننا كمجتمع إن لم نس���تطع أن نتق���ارب بأفكارنا 
واجتاهاتن���ا فإننا حتما قادرون عل���ى أن نتعايش من خالل 
تواصلنا وتراحمنا.. فش���كرا لكل أهل الكويت على حرصهم 
على أن تستمر هذه العادة الرمضانية الكرمية والتي تعكس 

الصورة احلقيقية ملجتمعنا.
وأخيرا أشكر األخ طالل اخلرافي على غبقة األربعاء العامرة، 
وأحمله مسؤولية ارتفاع الس���كر عند د.بدر مال اهلل بسبب 
إصرار األخير وعلى غير العادة على تذوق الكثير من أصناف 

احللو املقدمة وعساكم من عواده.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

حددت منظم���ة الصحة 
العاملية يوم العاشر من الشهر 
العاملي  اليوم  املقبل ليكون 
ملنع االنتحار وذلك بتعزيز 
االلتزام في جميع أنحاء العالم 
مبنع االنتحار حيث بلغ عدد 
حاالت االنتحار نحو 3 آالف 
حالة يوميا ف���ي دول إقليم 

شرق املتوسط وإذ توجد بها 20 محاولة انتحار أو أكثر 
لكل حالة من حاالت االنتحار، وتبلغ الوفيات في العالم 
16 حالة وفاة بس���بب االنتحار لكل 100.000 شخص أي 

ما يساوي وفاة واحدة كل 40 ثانية.
ونظرا الزدياد حاالت االنتحار في الس����نوات ال� 45 
املاضي����ة حيث بلغت 60% في العالم، مت حتديد اليوم 
العاملي ملن����ع االنتحار لتعزيز التوعية مبنع االنتحار 
وحتديد أسباب االنتحار وطرق الوقاية إذ البد من اإلشارة 
هنا الى ان السبب الرئيسي لالنتحار هو ضعف الوازع 
الديني، إذ ينهي املنتحر حياته بسبب املشاكل النفسية 
أو االجتماعية أو االقتصادي����ة أو تعاطي الكحوليات 
واملخدرات، والتوعية الدينية من أهم طرق الوقاية من 
االنتحار إذ ان تقوية الوازع الديني وااللتزام مببادئ 
اإلسالم واإلميان بقضاء اهلل وقدره جتعل اإلنسان راضيا 
مبا كتبه اهلل له وقدره له في الدنيا، وبالعمل الصالح 

والدعاء يس����تطيع اإلنسان 
ان يتخط����ى جميع الصعاب 
التي يواجهها في حياته دون 
الش����عور باليأس، فالبعض 
ينتحر بس����بب سوء األحوال 
اجلوية إذ ان بعض الدول تغيب 
فيها الشمس أليام طويلة ما 
يجعلهم يشعرون باالكتئاب 
ومن ثم يقومون باالنتح���ار، والبعض اآلخر يقدمون 
على االنتحار بسبب فقرهم وعدم احلصول على قوتهم 
وقوت أبنائهم وإحساسهم بالعجز، ولكن هل فكر املنتحر 
في عقاب اهلل س���بحانه وتعالى له؟ إذ ان االنتحار هو 
اعتراض على قضاء اهلل وقدره وبه يقرر اإلنسان إنهاء 
حياته التي قدرها اهلل له، فاملنتحر سينال عقابه من اهلل 
سبحانه وتعالى ويكون له اخلزي في الدنيا والنار في 
اآلخرة وبهذا يكون قد خسر الدنيا واآلخرة، وفي هذه 
املناسبة لنعمل جميعا ملنع االنتحار بالتوعية الدينية 
ومبشاركة جميع الوزارات واملؤسسات وجمعيات النفع 
العام لنوضح للجميع آثار االنتحار السلبية وعواقبه 
الوخيمة وكيف مننع وقوع أي ش���خص في هذا اخلطأ 

الفادح الذي يغضب اهلل سبحانه وتعالى.
قال تعالى: )أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم الينا 

ال تُرجعون � املؤمنون: 115(.

تتعرض البشرية منذ سنوات الى كوارث طبيعية 
على وتيرة متقاربة ومتتالية، فما ان تتعافى من واحدة 
حتى تلم بها اخرى وهي من سنن اهلل الكونية نسأل 
اهلل السالمة واللطف، في العام 2004 اجتاحت امواج 
سونامي، التي سببها زلزال في احمليط الهندي، اراضي 
شاسعة من سواحل جنوب ش���رق آسيا وباألخص 
اندونيس���يا وادت الى تضرر س���كانها الذين جرفت 
مساكنهم وفقدوا الكثير من اهاليهم، وفي العام 2005 
ضرب اعصار كاترينا الس���احل اجلنوبي الش���رقي 
الميركا الش���مالية وحول والي���ة لويزيانا الى بركة 
مائية عظيمة تعذر معها وصول امدادات االغاثة الى 
غالبية سكانها املتضررين رغم االمكانيات الهائلة التي 
متتلكها احلكومة االميركية، وفي نفس العام تعرضت 
كشمير الباكستانية الى هزة ارضية دمرت مئات القرى 
واودت بحياة عشرات األلوف، وفي السنة احلالية هز 
جزيرة هاييتي زلزال اتى على آالف املنازل كما قتل 
اآلالف من سكانها، كما ثار بركان ايسلندا وتسبب في 
توقف حركة املالحة اجلوية فترة زمنية في مطارات 
اوروبا، ومنذ ايام ادت االمطار املوسمية التي هطلت 
بغزارة لم يشهد لها مثيل على باكستان، الى حدوث 
فيضانات أحلقت اضرارا بالغة طالت 20 مليونا من 
السكان واتلفت مساحات شاسعة من االراضي الزراعية 
واحملاصيل ودمرت شبكات الصرف الصحي ناهيك 
عما قد تسببه من امراض وأوبئة يصعب السيطرة 

عليها في مثل هذه الظروف.
مثل هذه الكوارث تتعدى ابعادها امكانيات الدول 
وهيئات االغاثة الدولي���ة واحمللية لكن تبقى هناك 
ايجابية يش���كر عليها املجتمع الدولي وهي شعوره 
باملسؤولية ومبادرته لتقدمي جميع انواع املساعدات 
االنسانية عند حدوث اية كارثة طبيعية تلم بأية دولة 
سواء كانت اسالمية ام غير اسالمية لكن يتوجب على 
املسلمني ان يكونوا في مقدمة مغيثي شعب باكستان 
املسلم امتثاال لقول الرسول ژ »املسلم اخو املسلم 
ال يظلمه وال يس���لمه من كان ف���ي حاجة اخيه كان 
اهلل في حاجته ومن فرج عن مس���لم كربة فرج اهلل 
عنه بها كرب من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره اهلل يوم القيامة«، وأمام باكستان اليوم حتد 
كبي���ر يتمثل في اعادة اعمار بالدهم في الوقت الذي 
تس���تنزف طاقتها في مواجهة املسلحني املتعاطفني 

مع طالبان.

المواطن علي الجابر األحمد

أزمة أخالق

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

سلطان إبراهيم الخلف

تالحقنا 
كوارث طبيعية

فكرة

باحلكمة والصبر واالجته����اد متكن اإليرانيون من 
تش����غيل أول محطة للطاقة النووي����ة، فهنيئا لهم هذا 
االجناز الكبير الذي مت رغم الضغط الدولي واملقاطعة 
والتهديد، وال عزاء لل����دول العربية املتخلفة، والتي ال 
متلك فيها أي دولة مشروعا نهضويا واحدا، باستثناء 

مشروع البقاء في السلطة وتوريثها.
في 30 عاما فقط تغيرت كثير من دول العالم الثالث، 
واستطاعت أن تقفز نحو األمام وتتحول من دول متخلفة 
إلى دول متقدمة ورائدة في الصناعة، ومبستوى اخلدمات 
والسياحة ودخل األفراد، مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا 
اجلنوبية وتايوان وغيرها من الدول التي سميت باسم 

النمور اآلسيوية اجلديدة.
وفي 30 عاما حتققت الوحدة األوروبية، ونهضت تركيا 
وأصبحت دولة صناعية وذات وزن سياسي ال يستهان 
به، وباملثل متكنت إيران من فرض إرادتها ووجودها رغم 

اجلهود اجلبارة لوقفها من قبل الواليات املتحدة.
في 30 عاما تغير مجرى التاريخ ومالمح اجلغرافيا 
لهذه الدول ألنها حتمل »مشروع دولة«، يتغير األشخاص 
وتبقى الدولة مبش����روعها الذي يس����تمر، بينما احلال 
غير احل����ال في الدول العربية، رغم ما فيها من ثروات 
طبيعية وبش����رية إال أنها عاجزة ع����ن التقدم، عاجزة 
عن الفع����ل والتغيير ألنها بال مش����روع، 22 دولة بال 
مش����روع وال تعرف ماذا تريد: أمة عربية أم إسالمية، 
وحدة أم انفصاال، رأسمالية أم اشتراكية، دميوقراطية 
أم ديكتاتورية؟ ولذلك ليس من الغرابة أن تعيش هذه 
الدول على هامش التاريخ، ففي ظل غياب مشروع للدولة 
ال يبقى لها س����وى اجترار املاضي والبكاء على األطالل 

والصراع واالقتتال على السلطة.
> > >

إيران دولة مؤسسات، ولديها مشروع أكبر من األفراد 
الذين يديرونه، ومن حقها أن تس����تخدم كل وس����ائل 
اللعبة السياس����ية لتمرير مش����روعها متاما كما تفعل 
بقية الدول، و»النووي« اإليراني ليس أكثر خطورة من 
»النووي« اإلس����رائيلي الذي ال يجرؤ أحد على انتقاده 
واالعتراض عليه، إيران تعي لعبة التوازنات واستطاعت 
بجهود أبنائها أن تصنع لنفسها مجدا مستحقا، وليس 
ملثلنا مم����ن اليزال يتصارع بعقلية »داحس والغبراء« 
أن يعت����رض، فليس ألمثالنا أي قيمة او وزن في عالم 

املشاريع املستقبلية.
bodalal@hotmail.com

محمد هالل الخالدي

المشروع اإليراني

نظرات

د.هند الشومر

االنتحار

ألم وأمل

أعجوبة الدنيا تاج محل ملهمة املعماريني 
وقبلة العشاق في العالم استغرق بناؤه 6 

أعوام وانتهى العمل فيه عام 1656.
أكبر خط مترو حتت األرض موجود في 
بكني واسمه خط املترو اخلامس بطول 27 
كيلومترا ب���� 23 محطة وميكنه نقل نحو 
نصف مليون بني آدم يوميا، واس���تغرق 
بناؤه حس���ب ما نقلته وكالة شينخوا 5 
أعوام فقط بتكلفة 1.6 مليار دوالر ودخل 

اخلدمة رسميا في عام 2007.
برج خليفة أطول برج في العالم بدأ بناؤه 
في عام 2004 وافتتح رسميا في 2010 أي 

في أقل من 6 سنوات، بتكلفة 1.5 مليار.
برجا التجارة العاملي في نيويورك اللذان 
دمرا إثر اعتداءات 11 سبتمبر بنيا بني عامي 
1969 و1977 أي أن بناءهما استغرق نحو 8 
سنوات، ومنذ عام 2006 بدأ العمل في بناء 
برج احلرية مكانهما انطالقا من الغراوند 
زيرو محل انهيار البرجني وينتظر أن ينتهى 
منه في عام 2013، ولسبب ما أعتقد أن أبناء 
العم سام سينتهون من هذا البرج في الوقت 
احملدد أي بعد 3 أعوام ونصف من اآلن بعد 

7 سنوات من بدء العمل في بنائه.
ال أريد من هذا كله إيراد معلومة معمارية 
أو هندسية بل أردت أن أضع صورة حلكومات 
دول وواليات تعمل وفق آلية حقيقية بعيدة 
عن »احلرمن���ة« وتنجر وتظهر إجنازاتها 
للعلن في أوقات بني 6 و8 سنوات، ومعظم 
البنايات واملشاريع التي أوردتها تعتبر من 
عجائب الدنيا املعمارية ودخلت التاريخ، 
وما دفعني للقراءة والبحث عن تكلفة بناء 
تلك املشاريع واملدة الزمنية لها، هو توقفي 
مرارا أمام مشروع جامعة الشدادية الذي 
ومنذ 2004 مجرد حبر على ورق، غير أنه 
حبر كلفنا ب� »شخابيط« اخلبراء ومسؤولي 
املشروع املاليني ولم يظهر شيء حتى اآلن، 
بل اننا اآلن ندخل السنة السادسة إلعطاء 
الضوء األخضر رس���ميا للبدء باملشروع 
واجلماعة يغي���رون التصاميم ويضعون 
اخلطط ويدبرون و»يشيلون ويحطون« 
فتارة يريدون مالجئ نووية تكفي جلميع 
من سيسكن تلك املدينة اجلامعية وتارة 
يريدون لتل���ك املالجئ أن تكون 21 ملجأ، 
وبعدها يغيرون يريدون أن يضعون سوقا 
جتارية متكاملة وبعدها يلغونها ويغيرون 
طرق الشوارع، ثم يأتي آخر ويقرر فجأة 
أن يطلب اعتمادا ماليا جديدا لالس���تعانة 
مبكتب هندسي إلجراء تعديالت على املخطط 
األصلي لوجود أخطاء في التصميم، طيب أال 
يفترض أن يتحمل املكتب الهندسي خطأه، 

أم أن املال العام »سايب«؟!
أبشركم بأنكم سترون بأم أعينكم افتتاح 
برج التجارة ف���ي نيويورك في عام 2013 
ولن ت���روا طالبا واحد يدخل جامعتكم ال 
في العام 2015 أو 2016 كما قالت الوزيرة 
في رده���ا على النواب عندما وجهوا إليها 
سؤاال برملانيا عن الوقت املتوقع الفتتاح 

تلك اجلامعة.
ولو ان مسؤولينا تسلموا مشروع برج 
احلرية النيويوركي فلن يفتتح قبل والدة 

احلفيد السابع ألوباما! 
Waha2waha@hotmail.com

تاج محل الكويتي... لن يتم!

ذعار الرشيدي

الحرف29

علي القالف

هل تصلح الغبقات
 ما تفسده السياسة؟

من ثقب الباب


