قبل البداية..

�أخالق� ...أم نفاق؟
فاديا جربيل

رئي�سة التحرير

�إن جوهر الأخ�لاق هو يف قيم العدل واحلرية وامل�ساواة ،وقد
قال النبي(�ص) "�إمنا بُعثت لأمتم مكارم الأخالق" ،وهذا �إن
دّل على �شيء �إمنا يدل على �أن من �أهم مقومات قيام الدولة
احل�ضارية"الأخالق".
ه��ن��اك ف��ك��رة ���س��ائ��دة �أن احل�����ض��ارة الأوروب���ي���ة ب�لا �أخ�ل�اق،
واحل�ضارة العربية حتكمها الأخ�لاق ..وهذا خط�أ لأننا جند
الكثري من الف�ضائل يف املجتمعات الأوربية ميار�سها الأفراد
هنالك يف حياتهم اليومية ،حتى �أننا ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أن بع�ض
تلك الف�ضائل �أكرث ر�سوخ ًا مما هو عندنا ،فعلى �سبيل املثال
حالة الغ�ش يف املوا�صفات ال ت�ؤدي يف بلداننا العربية �إىل �أكرث
من خمالفة متوينية� ،أما �إذا ُ�ضبطت يف جمتمع �أوربي"نتهمه
بال �أخالق" تقوم الدنيا وال تقعد �إىل حد ي�صعب على مرتكبها
التخل�ص من نتائجها ،امل�شكلة �أننا �صنفنا الف�ضائل يف �سلم،
ت�أتي العفة يف املرتبة الأوىل ومت ح�صرها يف املر�أة دون الرجل،
فكانت الأحكام االجتماعية قا�سية وحادة على املر�أة ...تاركة
الرجل حر ًا طليق ًا بال �ضوابط.
�إن جوهر الأخ�لاق ال يتجز�أ ..فالأخالق الدينية وال�سيا�سية
واالقت�صادية هي التي تخلق جمتمع ًا �سليم ًا معافى ومنيع ًا �ضد
�أي غزو مهما كان نوعه� ،أما نحن فقد �أكدنا مت�سكنا بالق�شور
وتركنا جوهر الأم���ور ...و�صرنا ن��رى النفاق واملجاملة هما
العالمة الفارقة �أو ال�سمة الأ�سا�سية يف جمتمعاتنا العربية� ،إن
كان يف ال�سيا�سة �أو الدين �أو غريهما ،ابتداء ًا من النفاق الأ�سري
�إىل الوظيفي ..ليطال هذا النفاق حب الوطن ،فت�سمع احلناجر
تطلق �أرق العبارات يف هذا ال�ش�أن ،واملمار�سة الفعلية هو �أنه كل
يوم يُغت�صب هذا الوطن ،وذلك بعدم الإخال�ص له� ...إن كان
يف احلد من طاقات �أبنائه والعمل احلثيث على و�ضع عقولهم
يف ثالجات لي�سهل نهب ثرواته ،بل والأدهى من كل هذا وذاك
و�ضعه رهينة لقوى خارجية مقابل م�صالح �شخ�صية �ضيقة.
�أين هذا من الأخالق يا �أمة العرب....؟
ويف جانب موازٍ نرى النفاق احلكومي واالدعاء �أن كل ما يُقر
ل�صالح الوطن واملواطن ،يف حني ال نرى �إال �أزم��ات متالحقة
مريعة ال يدفع ثمنها �إال الأغلبية ال�ساحقة من ال�شعب الكادح يف
لقمة عي�شه وك�أن كل خطط ودرا�سات من هم يف موقع امل�س�ؤولية
تعمل على الق�صا�ص من هذه الطبقة الأ�سا�سية يف املجتمع.
�إن �أكرث ما تعانيه بلداننا العربية هو زيف القيم وا�ضمحالل
الأخالق ،وهذا يدل على �أن كل هذا الت�شدق والإدعاء بالتم�سك
بتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية"التي ح��ددت طرق الو�صول �إىل
الدولة القوية" �أي�ض ًا جمرد نفاق.
الف�ساد الأخالقي ال ينح�صر يف الفاح�شة فقط كما عممها
�أ�صحاب القرار ،و�إمنا الر�شوة والغ�ش والالمباالة بامل�س�ؤولية
وعدم �إتقان العمل كلها ف�ساد �أخالقي �أي�ضاً.
�إن ما نحتاجه درا�سة �صادقة يف كيفية احل��د من الأ�سباب
التي �أدت �إىل فقدان �أغلب القيم الأخالقية يف جمتمعاتنا
ومعاجلتها ب�صدقٍ  ،وبعيد ًا عن النفاق واملجاملة وا�ضعني ن�صب
�أعيننا م�صلحة الوطن �أو ًال و�أخرياً.
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