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ف ��ي غياب الضمير تضيع األمانة ،ويتفش ��ى الفس ��اد وت ��ذوب الهوية ،ويُقْ ِف ��لُ العقل أبواب
اخلير ..يُخطىء من يزعم أن مجتمع ًا في هذا الكون يخلو من مش ��اكل أو جرائم أو فس ��اد..
وه ��ذا يعن ��ي أن كل مجتمع فيه الكثير من اجلرائم واالنحرافات التي يقوم بها أفراد أس ��اؤوا
ألنفس ��هم وإل ��ى من حولهم ..فاملعلم الذي يغذي طالبه بأف ��كار هدّ امة ..وميدهم مبعلومات
ش ��اذة فيها التضليل والتش ��ويه ،إمنا يس ��هم في انحراف الفكر ،ودعم حمالت الغزو الفكري
الت ��ي تس ��تهدف مجتمعاتنا ..واملعلم الذي يك ��رس جلّ وقته لل ��دروس اخلصوصية في إطار
جش ��ع مادي  ،إمنا يس ��يءُ ملهنة نبيلة تفرض على العاملني بها استشعار املسؤولية في حمل
هذه الرس ��الة .وإذا كانت هذه هي حال بعض املعلمني ،فما هي حال األطباء الذين يتاجرون
�ض وهو حتت تأثير املخ ��در ثم يقوم
باألعض ��اء البش ��رية ..فه ��ذا طبيب يس ��تأصل كِ لْي َة مري � ٍ
ببيعه ��ا ملريض آخر ..وذاك طبيب ينس ��ى مقص ًا أو مش ��رط ًا داخل جس ��م املريض بعد إجراء
عملية جراحية ..وهناك آخر يش ��قُّ بطن مريض الس ��تئصال الزائدة الدودية ،لكنه يكتش ��ف
أن هذه الزائدة قد مت استئصالها منذ أمد بعيد !!...أليس في ذلك إساءة بالغة ملهنة الطب
واس ��تهتار غير مقبول بهذه املهنة اإلنس ��انية املهمة؟! وإذا كانت هذه هي حال بعض األطباء،
فم ��ا ه ��ي حال بعض املهندس�ي�ن املعماريني واملدنيني ،الذين ائتمنوا عل ��ى أرواح الناس ..هذا
مهن ��دس معم ��اري يقوده اجلش ��ع املادي إلى التالع ��ب بكميات احلديد واإلس ��منت عند بناء
عم ��ارة س ��كنية ،ثم تنهار عل ��ى رؤوس من فيها ليقضوا حتت األنق ��اض ،وذاك مهندس مدني
ال يراعي األصول الهندس ��ية الصحيحة للبنية التحتية لهذا الش ��ارع أو ذاك اجلس ��ر ،أليس
في ذلك إساءة للعمل الهندسي وإحلاق الضرر باملجتمع؟ وما هي حال بعض رجال القانون
العامل�ي�ن ف ��ي مجال احملاماة والدفاع عن حقوق الناس..؟ إن بعضهم يتقاضى املبالغ املالية
لقلب الباطل حقاً ..وقلب احلق باطالً ..أليس ذلك مدعاة لتشجيع اجلرمية في ظل عدالة
تاه ��ت بفع ��ل كثير م ��ن القوانني الوضعي ��ة؟ .أما الصحفيون فليس ��وا بعيدي ��ن عن االنزالق
إل ��ى هذه املتاهات وهم يؤدون الرس ��الة ..فبعض الصحفيني يضل ��ون الطريق بقصد أو بغير
قصد ..فهذا صحفي يقدم خبر ًا كاذب ًا يس ��تهدف به «س ��بق ًا صحفياً» .. ،وآخر يطرح للنقاش
قضي ��ة بعي ��دة عن الواق ��ع االجتماعي !!..وه ��ي أمور فيها اإلس ��اءة للنزاه ��ة واملوضوعية!!..
وماذا يقال عن مقدمي البرامج املس ��موعة واملرئية وهم يس ��تعرضون أنفس ��هم على حس ��اب
ضيوف يتحاورون معهم ،فيُسيئون بذلك إلى أنفسهم وإلى املشاهد ،وإلى الوسيلة اإلعالمية
نفسها ..إن أحد ًا ال ينكر أن الغالبية العظمى من الفضائيات قد انزلقت فأسهمت في نشر
الرذيلة ..وزيادة حجم االنحراف ..فتركت بذلك آثار ًا سلبية على كثير من فئات مجتمعاتنا.
هذه مناذج بشرية ضلت الطريق ،وما كان لها اإلقدام على مثل هذه التجاوزات لوال غياب
الوازع الديني الرادع الرتكاب مثل هذه املخالفات التي متثل قت ًال للضمائر واملشاعر وتشويه ًا
للمبادئ والقيم النبيلة.
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