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 من ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن

 يقوم به الشخص العادى لفحص القيم منهج للبحث العلمى
 :السائدة والواعدة

سلبية أو(نبدأ بالكلمة الىت تصف القيمة املعنية ) 1
 أو غري ذلك، ) إجيابية أو واعدة

    ننطقها، نتأملها، وحنسن االنصات لرنينها داخلنا،) 2
فيما: مث نتلفت نتابعها بأى قدر من احلدس واألمانة ) 3

 حولنا وفيمن حولنا، 
 مث نرجع إليها لنعيد النظر فيها، ونتحاور، أو ال نتحاور) 4
  نتحمل مسئولية النتائج مث) 5

ميكنك أن تقرأ هذا املوضوع على(ولكن لنبدأ من البداية 
 )أو آما تشاء! أنه من باب الفكاهة

قدمنا)  سبتمرب25 – 24 – 23(يوميات متتالية ىف ثالث 
،"بعض وصف بعض مصر"ما أمسيناه " معجم"عناصر آتاب، أو 

!!مصر" بعض"وصف " بعض") 9-23(وقد أشرت ىف أول يومية 
ما" بعض"املصادر الىت ميكن أن تكشف لنا " بعض" إىل )1 (2007
له، أو، لعلنا نسارع بتحويره، أو تعدي"هنا واآلن"جيرى 

حذفه، أو مواجهته، أو تطويره، أو آل ذلك إلطالقه إىل ما
"بعض"وصف " بعض") 9-24 (اليومية التاليةيِعـُد به، وىف 

عرضت الفهرس الذى بلغ تسعة عشر فصال، )2 (2007 !!مصر
اليومية، أما األخالق ىف مصر بعنوان الثامنوآان الفصل 

 فكانت عن)3(2007 !!مصر" بعض"وصف " بعض") 9-25 (الثالثة
؟ ماذا هى؟أين هى اآلن: مصرنوان بعض معامل الفصل األول بع

إىل مىت؟ مث حدث ما جعلىن أبدأ اآلن هنا بتبني معامل الفصل
 ".األخالق"الثامن عن 

"اإلنسان والتطور"أعداد آنت أقلـّب ىف آخر عدد من 
 فوجدت ملفا آامال عن)2001 يوليو – 2000إبريل (الورقية 

وقد تناول موضوع األخالق عامة، وصعوبة" إشكالة األخالق"
األخالق"تعريفها وتصنيفها آما آان الرتآيز على ما مسِّى بـ 

  اآلداب جامعة ىف آلية  مبناسبة حادث بشع حدث،"اجلامعية
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 آنذاك، وقد حاولوا أن يغطوا داللة هذاالقاهرة قسم علم النفس
 وقد ضم هذا امللف،"ميثاق األخالق اجلامعية"احلادث بعقد ندوة عن 

 .موضوعات متعددة ميكن الرجوع إليها ملن شاء ىف موقعها

منظومة القيم"وحني توقفت عند موضوع ىف هذا امللف بعنوان 
، وربطته بالعنوان"تتغري"، انتبهت إىل الفعل املضارع "تتغري

للمصريني اليوم، فانتبهت" حيدث"الفرعى للكتاب املزعوم ماذا 
 .حيدث الفعل املضارع  على استعمالأآثر إلصرارى 

،ما حدث، وما طرأ، وما جرىحنن لسنا ىف حاجة أن نعدد 
التعرف عليه: بقدر ما حنن حباجة إىل مواآبة التغيري اجلارى
 . أوال مث النظر ىف تنويعاته وتشكيالته احملتملة

منذ صدرت يومية اإلنسان والتطور هذه منذ ستة أسابيع،
وة للمشارآة، وقد وجدت نفس هذه الدعوةوحنن نصر على الدع

موجودة بشكل صريح حتت هذا العنوان الذى أشرت إليه حاال ىف
، دعوة للقارئ أن يدىل2001آخر عدد ىف اإلنسان والتطور 

- فقدرت برأيه ىف تقسيم يعرض القيم السائدة بشكل نقدى،
 أن ليومية، الذى مسح بصدور هذه ا-بعد هذا التطور التقىن 

أعيد طرح املوضوع على زوار املوقع، وخباصة أصدقاء هذه
اليومية، وذلك بأن أقدم الفرض والتقسيم املقرتح ملنظومات
القيم ىف شكله اُملجدول، وذلك بعد حتديثه مبا استجد من آراء

 .ومراجعة خالل هذه السنوات املنصرمة

 أذآر، فأنا الالشخص العادى والبحث العلمىأما حكاية 
إن العلم أشرف  :ما معناه) لعله أينشتاين(مـن القائل 

سبع جتارب قد تحول(، ومن آتاب وأعمق من أن نرتآه للعلماء
 آيف ميكن وصلتىن فكرة) لـ روبرت شلدرايك وجه العامل 

للشخص العادى أن يقوم ببحث علمى منضبط، فراجعت الفرض
، وقلتقيم تتغيرمنظومة ال: الذى جاء حتت هذا العنوان

 .نقوم معا ببحث علمى باملنهج السالف الذآر ىف املقدمة

 الفرض

 يقول الفرض املقرتح
مثل التضحية، والرباءة،(مثة أخالق وقيم حسنة السمعة ) أ

، ميكن أن)اخل.... والثبات على املبدأ، واحلرية املعلنة،
قد" هنا، واآلن"مبا هى آما هى يكون عمرها االفرتاضى، 

نتهى، وبالتاىل فهى حتتاج إىل تعديل او تطوير أو إلغاءا
فضائل"الىت أمسيناها " اموعة األوىل"أو إحالل وهذه متثل 

 ".حتتاج إعادة نظر
 عادات وشعارات راحت متثل" جمموعة ثانية " توجد) ب

ُتَتداول وتتزايد حىت آادت تصبح جزءًا من نسيج وعينا
 إىل أا رذائل اصال، افيةاجلديد دون أن ننتبه بدرجة آ

"رذائل آادت تصبح فضائل مستحبة"وقد أمسيناها هنا 
 )إخل... والتعصب  وذلك مثل الشطارة جدا، واالحتكا،(
تبدو األهم ومع أا" (جمموعة ثالثة"آما تلوح ) جـ

، تشمل قيمًا جديدة جيدة، واعدة، وإن آانت )األآثر ندرة
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 الشباب،لكنها تتخلق حاليا، خصوصا بني) غري مألوفة(غامضة 
حىت لو مل نالحظها بوضوح، حىت لو آانت شديدة الندرة، وهى
حتتاج أن نرصدها، ونرعاها، وننميها، وحنيطها، وخنتربها،
وننتظر منها وعودها، مهما طال الزمن، حىت لو بدا ذلك

"فضائل وقيم تتخلق"أقرب إىل التفكري اِآلِمـل، وقد أمسيناها 
 )إخل...مال وفضيلة اإلبداعمثل فضيلة الدهشة وفضيلة اجل(

**** 
2000  وفيما يلى اجلدول املبدئى الذى تراءى ىل منذ سنة

عن آل جمموعة، وذلك بعد أن متت إضافات ليست قليلة، وجرى
 :حتديث حمدود

ينتهى عمرها االفرتاضى ) آاد ( فضائل:األوىل   اموعة
 )النظر   إلعادة( 

 املبدأ على    الثبات  -1 
  ' مظلوما   أو   ظاملا   أخاك   أنصر  '-2
  ) نكوصا  (  املثالية البدائية   الرباءة  -3 
 )وبالوصول(   بالوساطة   الفخر  -4 
  ) جدا ( اجلماعة    مسايرة -5
  ) للنشر  ( بالنشر   الفخر  -6
  ) ذاهتا لذاهتا ىف   ( اجلوائز   -7
     جنات اهللا تعاىل   احتكار  -8  
 )ال املواطنني ( الوطن   تراب "  تقديس"  -9 
  . املثالية   التضحية  -10 

  ) دون علم حقيقى (العلمى    للقب ا  -11
 ) العنصري (الطبقى   الفئوى  التميز -12
  السالمة أوال-13
 )التلفيقية( الوسطية التوفيقية -14
 )املكتوبة( حقوق اإلنسان -15
 ) خاصة باإلنابة( الدميقراطية -16
 )جدا( التضحية -17
 )الساآتة الساآنة( النفس املطمئنة -18
 )وتكفري ما ليس آذلك" (دينا/" العلم-19
  احلب اإلمتالآى-20
  احلب التالشى-21
  فرط الذآورة الفحولية-22
 )النِّسـْوَنة( مجال األنوثة الغِنجة – 23
 )اال أو تارخيأح( االستشهادات بكالم املهمني – 24
  التحدث باألمثال واحلكم السائرة-25
 )بشكل مباشر( النصح واإلرشاد – 26
 )عمال على باطال( النقد بسب الغرب -27
 )عمال على بطال( النقد بسب سلبياتنا -28

  إخل......................
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 فضائال   تصبح   آادت ) عادات ( رذائل:    الثانية   اموعة

 )للمواجهة(
  ) بدون   أو بوعى  (الفردى    غشال -1 
  ) خاصة األسرى  ( اجلماعى    الغش  -2
  ) الوقت   طول  ( الشطارة -3
 الضرائب   من   التهرب  -4
 البحث العلمى املصنوع   -5
  البحث العلمى الزائف -6
 )دون إذن( االقتباس -7
 )جدا(   الشللية  -8
  االستسهال   -9

   زويرحذق الت  -10
 ) التعصب ( الدين اَلحـْرىف -11
    القراءة   عن   العزوف  -12
    التجارة ىف     االحتكار -13
 "الالعمل" التفنن ىف -14
  الكسل-15
  التشهيل-16
 )إن شاء اهللا سلبا( التأجيل -17
  التفويت-18
 )التطنيش( الطَّْنبلة -19
 )والفخر به( االستهالك -20
 "بالال شئ" ملء الوقت  فن-21
  التوقف عند السببية احلتمية -22
  العزوف عن السياسة-23
  االستغراق ىف التاريخ-24
  االستسالم حلرفية الرتاث-25
  التسليم األعمى لألرقام اجلامدة-26
  تصديق الرواية الشفاهية بال نقد-27
   التخلى -28

 إخل.......................... 
 

تتخلق   وقيم   فضائل:   الثالثة   موعةا... 
 )للرعاية والتنمية(

 الطازجة   احلرية    فضيلة -1
 املبدعة   املخاطرة    "  -2
 )املتفتح(النقى    احلس  "   -3
 اإلتقان   "    -4
 )املمتد(املمتلئ  الوعى   " -5
 املعريف   اجلهل  "   -6
  اإلنصات  "   -7
 املبدع التلقى    "    -8 
  "اُحلْكم   تأجيل  "  "  -9 
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 املسئول   االقتحام "   -10
 باجلسد   احلوار "   -11
  ) واليدوي (البدىن    العمل ” -12
 )جسدا وترحاال(احلرآة "   -13
 الصمت املتكلم"   -14
 الدهشة املتجددة"   -15
 حتمـل الغموض"   -16
 احتواء الغموض"   -17
 قةاحلرية اخلال"   -18
 ذآاء السؤال "  -19
 وضع الفروض"   -20
 نقد الفروض"   -21
 نقد الذات"   -22
 القدرة على تغيري الرأى"   -23
 صنع اجلمال " – 24
  التمتع باجلمال   "-25
 اإلبداع املنتـَـج " 26
  إبداع التلقى  "-27
  )لقبوٍل أصدق(تقمص اآلخر" -28

 إخل. .........................

 تنبيه

إن آل قيمة من هذه القيم، سلبية أم إجيابية، ميكن أن
،"النت"مـن /جتد هلا تعريفًا ىف معجم، أو موسوعة، أو شرح ىف

األسس"، أو "قبول اآلخر"أو " فن احلب"أو ىف آتاب متخصص مثل 
 أو غري ذلك ومثل ذلك،" .... النفسية لإلبداع

االجتهادات، إال أن هذاومع آل االحرتام لكل التعريفات و 
 .ليس مبحثنا متاما، وال هو منهجنا أصال

 هذا حبث علمى يقوم به العامة اجلهلة أمثاىل

نعيد التذآرة خبطوات) بعد أن عرضنا ما تيسر(مرة أخرى 
 :البحث

سلبية أو(نبدأ بالكلمة الىت تصف القيمة املعنية ) 1
 أو غري ذلك، ) إجيابية أو واعدة

 أملها وحنسن االنصات لرنينها داخلنا، ننطقها، نت) 2

مث نتلفت نتابعها بأى قدر من احلْدس واألمانة فيما) 3
 حولنا وفيمن حولنا، 

مث نرجع إليها لنعيد النظر فيها، ونتحاور، أو ال) 4
 نتحاور

  نتحمل مسئولية النتائج مث) 5
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 النتيجة

أمام اهللا ونفسه والناس والتاريخ–آل واحد منا يتحمل  ·
  !! نتائج ما وصل إليه-

فا( نتائج ما وصل غريه إليه - غصبا عنه–آذلك يتحمل  ·
 )لبحث جاٍر دون إذنه

 فسنالقيه...... فإذا قضينا وحنن نكدح للحق تعاىل،  ·

 قبل أن يأتى أجلنا، وإذا توقفنا دون الكدح ·
 فلنتحمل مسئولية جرمية التوقف

 وبعد 
، وليس فقط"ماذا حيدث"أليس ىف هذا حماولة لقراءة  

   ؟"ماذا حدث"

"فيما حيدث " أليس ىف ذلك احتمال حتديد دور آل منا
 إخل؟..باملشارآة أو العمى أو املواجهة 

  بطريقة أفضل ؟أن حيدث ما حيدثأليس ىف هذا فرصة أن نساهم 

)ال التفسريات وال التنظري(أال حيتمل أن تتجمع اجلهود 
ورات قادرون على فعل حقيقى نواجه به ديناصفيتخلق بشٌر

  وجمرمى اخلراب الشامل؟ اإلنقراض، ومصاصى الدماء،

 دعونا نبدأ وال نتوقف

 ) ملحوظة(

يستحسن أن ترسل لنا تعليقك لندعو اهللا أن يكتبه لك ىف ·
 .حسناتك، ىف الدنيا مث ىف اآلخرة إن شئت

 أو نرد عليه ذات يوم مجعة، وآله بثوابه، ·

 )شىء مارمبا جنمع التعليقات وخنرج منها ب(أو  ·
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