
ـطبـات اجلوية? الشعـور بالـقلق من ا
ــطــعم أو أن يــصــارحك الـــنــادل في ا
بأنه يـحـتـقرك أو يـسـتخف بك? أو أن
يـخـبرك الـطـبـيب بـأنه ال يـعـبـأ كـثـيرا

عاجلتك?
من جـهة أخـرى يـتـطـلب شـغل بعض
أنـواع الــوظـائـف الـتــحـلي بــقـدر من
الـدمــاثــة أو إبـداء اهــتـمــام وعـنــايـة
مُـصــطـنـعــيْن جـزئـيــا بـطـبــيـعـتــهـمـا
ومــجــهـــديْن كــذلـك. وتــقــول الفــ إن
الـنـاس يـرون أن من يـسـتـطـيع ضـبط
مشاعره وتنظيمـها والتحكم فيها هو
ن يـعجـز عن ذلك. وهنا أكثر كـفاءة 
بـوسـعــنـا أن نـعــتـبـر أن إظــهـار مـا ال
ــثـل ســلــوكــا نــبـــطن من مــشـــاعــر 

ئة. عقالنيا مئة في ا
ا تَـصْـدُق القـاعـدة الـسابـقـة على ور
من يُـوصـفـون بـأنـهم أصـحـاب تـأثـير
عـلـى مـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
أولـــــئـك الـــــذيـن يـــــطـــــمــــــــــــــســـــون
بتعليـقاتهم ومشاركـاتهم الفاصـــــلة
بــ مــا هــو تـــعـــــــــبــيــر عن شــعــور
ـثل أسـلـوبـا حـقـيـقي وأصـيـل ومـا 
للـترويج لـفـكرة أو مـنتج مـا ألغراض

جتارية.
ويـصل األمـر في بـعض األحـيان إلى
أن يُنظر للكذب لدوافع خيرة على أنه
خيار أكـثر أخالقيـة من سواه. وتقول
الفـــ في هـــذا الـــشـــأن: "عـــلـى مــدار
الــدراســـة الـــتي أجــريـــتــهـــا وجــدت
ـن يـرحـبــون بـاألكـاذيب الـكــثـيـرين 
الـتي قــيـلت لــهم بــهـدف خـدمــتـهم أو

إفادتهم بل ويقدرونها كذلك". 
ـوظـفون ـثـال "يـؤمن ا فـعلى سـبـيل ا
بأن عـلى زمالئـهم حمـايـتهم من ردود
ـديــرين الـتي ال يـســتـطـيـعـون فـعل ا
تــطــبــيــقــهــا عــلى أرض الــواقع ولن
يـــــؤدي ســــمـــــاعــــهـــــا ســــوى إليــــذاء
مشـاعـرهم. كـمـا يُـقـدّر مرضى األورام
كن أن يُقدم لهم األمل الزائف الذي 
أكثر من أن يصارحـهم احمليطون بهم
بحقيقة األمراض التي يعانون منها".
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لــديّ اعــتــراف فــأنــا أكــذب كــثــيــرا
وأفعل ذلـك أحيـانـا ألبـدأ محـادثـة ما
أو ألنـــهـــيـــهـــا. وقـــد أقْـــدِمُ عـــلى ذلك
ـراعاة شـعـور اآلخـرين أو لـلـحـفاظ
عــلى مـــشــاعــري أنــا نـــفــسي من أي
مضايقة. وفي بعض األوقات يتمثل
الــــســـبـب في مــــحــــاولـــة تــــبـــســــيط
الـتـعـقـيـدات الـتي قـد تـشـوب احلـياة

هنية. سواء االجتماعية أو ا
لـــيس هـــذا غـــريـــبـــا عـــلـى أي حــال
فبشكل مـا نعلم جمـيعا أن من نعمل
كن لهم - معهم يكذبون عـلينا. فال 
مــثـال - أن يــكـــونــوا ســـعــداء طــوال
الـوقت أو مــتـحـمــسـ لـلــعـمل عـلى
الدوام أو مبـتهج بـشدة ألن زميال
لــهم نـال تــرقــيـة عــلى حــســابـهم هم

أنفسهم.
لكن ماذا إن كان هـذا الكذب ال يرتبط
ا زاجـيـة للـمـرء وإ فقط بـاحلـالـة ا
يتصل بشكل ال انـفصام فيه بـطبيعة
الوظيفة ومضمونها? في هذا الشأن
تشـيـر دراسـة جـديـدة إلى أن من ب
األسبـاب التي جتـعل الـكذب مـا يزال
قائـمـا في مجـاالت وظـيفـية بـعـينـها
وجــود اعـــتـــقــاد بـــأن من يــجـــيــدون
ـــهن هـم أولــئك عـــمــلـــهم فـي هــذه ا
الـذين يـتبـنـون مـواقف "مـرنـة" حـيال

مسألة قول احلقيقة من عدمه.
ـنـظــر إلى اخلـداع في مـكــان الـعـمل يُ
عــــلى نــــحــــو ســــلــــبـي; إذ أن جلـــوء
شــخص مــا إلى الــكــذب يـعــني عــلى
األرجح أنه ال يجيد الـقيام بـوظيفته.
كما أن فعل ذلك قد يسمم ثقافة الثقة
وروح الــفــريق الــواحــد. لــكن طــبــقـا
لـدراسـة حــديـثـة أجــراهـا الـبــاحـثـان
ا األمريـكيـان بريـان سي جونـيا وإ
; هـنـاك اسـتثـنـاءات من هذه إي الف
الـقـاعـدة في الـوظــائف الـتي تـعـتـمـد
بـشــكل أســاسي عــلى بــيع مــنـتج أو
خدمـة مـعـينـة والـتـرويج لـهمـا أكـثر
قام األول بإرضاء من اهتمامها في ا
ــســتــهــلـــكــ وتــلــبــيــة الــعــمـالء وا

احتياجاتهم ومطالبهم.
 UłUŠ WO³Kð

وبـحـسب دراسـات الــتـسـويق تـهـتم
هـن والوظـائف الـتي تـتـبـنى توجه ا
ـستـهـلك" بـكل مـا يـلبي "االهـتمـام بـا
احتـياجـاته بـينـما تُـعـنى نظـيراتـها
ذات توجه "االهتمام بالبيع" بتحقيق

أهداف البائع.
ــطــيـة عن وعـادة مــا تــشـيـع صـور 
ـــبـــيـــعــات أو مـــهن مـــثل مـــنـــدوب ا
ــصــرفـي تــفــيــد بـــأن أصــحــابــهــا ا
يــركــزون بــقـوة عــلـى الـســعـي لـبــيع
الـســلـعــة أو تـقــد اخلـدمـة دون أي
اعتـبـارات أخـرى. علـى الرغم من أنه
كن مارسـة العمـلية  على صعـيد ا
أن يـكـون شــاغـلـو وظــائف مـثل هـذه
شـديـدي االهـتـمــام بـاآلخـرين بـشـدة
وأن يتسم العاملون في مجاالت ذات
رتـبطة بـ طبيـعة مـختلـفة مثـل تلك ا
" "تـقـد خـدمـات الــرعـايـة لـلـمـسـنـ

فرطة. مثال باألنانية ا
وفي إطار الدراسة التي أشـرنا إليها
سـابــقــا طـلب الــبـاحــثــان من عـيــنـة
الـبحـث - التـي ضمـت أكثـر من 500

اإلبـداع والـكــذب والـتـضــلـيل أو عـدم
األمـــانـــة فـي ضـــوء أن األشـــخـــاص
الذين يـعـملـون في مـجاالت إبـداعـية
يجـدون أن من األسـهل عـليـهم إيـجاد

منطق وأسباب عقالنية ألكاذيبهم.
غـــيـــر أنه قـــد يـــكـــون من الـــعـــســـيــر
اكــتــشـــاف وجــود تــســـامح أو حــتى
تـشـجــيع لـلـخـداع والــكـذب في مـكـان
الــعــمل من جــانب الــقــائــمــ عـلــيه.
فبـرأي لـونغ وانغ األستـاذ اجلـامعي
لعلم اإلدارة في إحدى جامعات هونغ
كونغ "تُـسـبغ السـريـة غالـبـا على أي
ـــارســة قـــواعــد تـــصب في صـــالح 
الـكــذب واخلـداع" داخل مــؤسـسـة أو
شركة ما وذلك على األقل إلخفاء ذلك
ن ال يــنــتــمـون عن أعــ اآلخــرين 

كان.  لهذا ا
لـكن وانغ يـبدي شـكـوكه في إمـكـانـية
اسـتــمـرار تــطـبـيـق قـواعـد مــثل هـذه
طويال قـائال إنه قد يـجري الـتخلص

دى البعيد. منها على ا
وعـلى الـرغم من أن الـلـجـوء لـلـخـداع
والكـذب بـقدر مـعقـول ال يـشكل دائـما
أمــــــرا ضــــــارا فــــــإن الــــــشــــــركــــــات
ـؤسـسـات سـتــكـون بـالـطـبع أكـثـر وا
كــــفــــاءة - بــــوجه عــــام - إذا شــــعـــر
ـقـدورهم قول الـعامـلـون فـيـهـا بـأن 
احلقيقـة واالعتمـاد على ذلك. ويشكل
ـاذج جيـدة تـؤكد ساسـة مـرموقـون 
كن أن تنجم ُدمرة الـتي  العواقب ا
عن جلـــوء الـــســـيـــاســـيـــ لـــلـــكـــذب
واخلـــداع.إذن يــــبـــقى الــــســـؤال; هل
جعـلني كل مـا تـلفـظت به من أكاذيب
أفضل في أداء وظيـفتي? اإلجابة هي
ال على األرجح. لـكـنـني لست بـحـاجة
في الوقـت نفـسه لـلـتركـيـز عـلى هذه

النقطة بشكل أكبر من الالزم. 
ا إذا : "نهتم كثيرا  فكما تقول الفـ
كان اآلخـرون يضـمرون نـوايا حـسنة
حيـالنـا أم ال لكـنـنا ال نـكتـرث بالـقدر
ا إذا كـانوا يقولـون احلقيقة نفسه 
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ـاذا نـكذب: سمـيث يـقـول في كتـابه "
اجلـذور الـتـطـوريـة لـلـخـداع والـعـقل
الال واعي" إن "الــطـبـيــعـة غــارقـة في
اخلداع". فالفيـروسات تخدع اجلهاز
نـاعي للـكائـنات التـي تسعـى لغزو ا
أجــســـادهــا وتـــســتــخـــدم احلــرابي
أسـالـيب الــتـمـويه والــتـخـفي خلـداع
فترسـة. والبشر ليسوا احليوانات ا
ــا يــشــمل اســتــثــنــاء مـن كل هــذا 
ارستهم للكذب واخلداع في أماكن
ثـال يقر العمل كـذلك. فعلى سـبيل ا
ــســؤولـون عـن الـتــوظــيف بــأن كل ا
تقدم لـشغل أي وظيفـة يبالغون ا

في مؤهالتهم وقدراتهم.
بــجـــانب ذلك يـــشــكـل الــلـــجــوء إلى
اخلــداع ضــرورة في مــهن بــعــيــنــهـا
ــثل الـــعــمـل في مــهـــنــة ــكـن أن  )
احملـقق الـســري شـهـادة عــلى صـحـة
ذلك). كـــمــا أن الـــدبــلـــومــاســـيــة هي

مرادفة للكذب في نظر البعض. 
وقد يشكل اخلـداع أمرا استراتـيجيا
في شركات معينة كـما يحدث عندما
ــســؤولــون عن إدارة مــركـز يــطـلب ا
اتـصــاالت مـا مـن الـعــامـلــ فـيه أن
يـتـظـاهـروا بـأن مـقـره يـقع في دولـة
أخـرى بــخالف تـلك الــتي يـقع فــيـهـا
بــالــفــعـل وذلك مــراعــاة لــتــحــيــزات

ركز. عمالء ا
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لكن ذلك ال ينفي أن الغموض يكتنف
بوجه عام مسألـة احلكم على اللجوء
إلى الـــــكـــــذب واخلـــــداع من جـــــانب
شـاغـلي مـهن مـحـددة. فـمـثال يُـطـلب
ن يعمـلون في قسم خـدمة العمالء
- خــاصــة إذا كــانــوا من الــنــســاء -
إخـفــاء مـشــاعــرهم احلـقــيـقــيـة وهم

تصل بهم. يتعاملون مع ا
أمــا بــالــنــســبـــة لك أنت; فــهل تــريــد
بــالــفـــعل أن تــتــعــامـل مع مــوظــفــ
يُصْـدِقـونك الـقول طـوال الـوقت فهل
تــــرغـب - مــــثال - فـي أن تــــقــــول لك
ضـيفـة عـلى م الـطـائرة إن عـليك ا

في كل عام يـطل علـينـا وزير الـكهـرباء سـيكـون العام الـقادم أفـضل حيث
ستكون زيادة في ساعات التجهيز وسيكون هناك قطع ال يتجاوز الساعة
أو الساعت كحد أعلى وهكذا هو احلال منذ عام 2003 ولليوم لم يتغير
كالم الوزراء عـلى مدار 16 عامـاً ولم يـزد جتـهيـز الـكـهربـاء سـوى بضع
ساعـة او سـاعة حـيث أصـبح الـقطع من 16 ساعة إلى 12 ساعـة بحـمد
الله وبركات الـسادة الوزراء احملتـرم وهكـذا هو احلال في بلـد تتجاوز
ليـارات لو غـير  وزارة الكـهربـاء تصرف ميزانـيات مـحافظـاته عشـرات ا
لها هكذا أموال هائــــــلة وال توفر خدمة بدل هـــــذا االسراف لكان هناك
ـسـؤول  حـساب وعـقـاب لـهـا  إذن أين الـسـر بـذلك الـصـمت من كـبـار ا

ال العام لدولة?  عـــــنية في التحقيق بهدر ا والرقابة واجلهات ا
قصر في أداء حقه?  أين الشعب من محاسبة ا

هل سكت أهل احلق عن الـباطل? ام هـناك هـواء بارد يريـح األعصاب في
األجواء? يسكتهم ح يتكلمون عن حقوق الناس? 

الكهرباء وزراؤها لـغز حير عقـول الفالسفة في العـا الشرقي والغربي
فقد صرفت أموال طائـلة في هذا القطاع لو صـرفت على بناء دول لقامت
ـتقدمـة! هنـا  السر هـنا الـكتمـان هنا ال تلك الدولـة مضـاهية دول الـعالم ا
? من أساوي للعراقي ستفيد األول واألخيـر من هذا الوضع ا نعلم من ا

يقف خلف من? من يحمي من? 
الكل يتكلم والكل يـسمع والكل ال يفعل مـايقول هنا نـقول لكل من ينتفض
من أجل اخلدمات من الشباب أن االنتـفاضة الشعبيـة التي تطالب بتوفير
الكهربـاء ال تكون في فـصل الصيف وشهـر تموز حـيث موسم احلر يجب
ـطـالــبـات في شـهـر كــانـون الـثـاني أو جـويــريـد حـيث الـبـرودة أن تـكـون ا
والنـعـيم  نـعم  البد أن تـكـون مطـالـبـنا في الـبالد مـوسم األمـطار الـغـزيرة
ـرتفعة ذلك سيبب لدولة احلافز للعمل حتى تستمر لشهر تموز احلرارة ا
على احلل اجلذري لنقـول لهم في كانون الثانـي نحن رجال العراق الذين
تعـدونهم مـنذ 16عامـاً في أبـسط حقـوقه وال تـعطـونـها لـهم لـنقـول لهم أن
الـشــعب له احلق فـي أن يـخــتــار مـصــيـره ال يــحــدد له من قــبـلــكم فــأنـتم
أصبحت وجوهكم غير مرغوب فيها لنتوحد خلف مرجعياتنا ونقف جنباً
إلى جـنب مـعـهم لتـحـقـيق الـنـجـاح وخالص الـعـراق من هـكـذا آفـات فإن
قدسة مرجعيـاتنا الـيوم كما هـي سابقاً مـعنا فـمنبر اجلـمعة في كـربالء ا
يـصـدح بـاحلق ويـطـالب بـاحلق فـلـنـلـتف حـوله ونـطـالب مـعه حـقـاً اليـكـون
طـالب مـوسم تـمـوز وأب  البـد أن تـكون مـطـالـبـنـا مشـروعـة تـنـفع الـناس
وتشـرع القـوان وحتـترم الـقانـون وحرمـة النـاس يجب أن تـكون مـطالـبنا
ـي ـثـقفـ واألكـاد موحـدة في أيـادي مـتـحدة مـابـيـنهـا لـنـسـير خـلف ا
والذيـن يسـيـرون خـلف الـعلـمـاء الـعامـلـ عـلى اسـترداد حـقـنـا من بـطون
الفاسـدين أن خطب اجلـمعة هي ذاتـها ثورة شـعبـية كبــــــــــيرة  البد أن
نكـون خـلف تلك الـثـورة ونسـيـر  على نـهج قـائـــــــدها الـذي سـار ويسـير
ـا كــان هــنـاك عــراق ولـو ال بـالــعــراق لألمـان واالســتــقـرار فــلــوال فـتــواه 
ا كانــــــــت هنـاك دولة  لنكــــــــن معه ليكـون صوتنا مسموعاً توجيهاته 
شــــــــــهوده فال خـدمات حتقق دونه وال صـوت يسمع اال به وبحكـمته ا
صــــــــــوته ألنه القـائد األمـ على حـقــــــــوقكم وخـير دلـيل عنـدما قطع
ـاء ـاء عن الـبــصـرة إرسـال رجـالـه لـهـا وأقـامــوا فـيـهـا حــتى اوصـلـوا ا ا
الـصـالح لــلـشـرب لـهـا فـال كـهـربـاء تــــــــصــلـنـا مـا لم يــصل رجـاله لـهـا
ـية الرصــــــينة فال ويقفون هم على التـعاقد والتعـامل مع الشركات العا
ـن يـتـعــاقــد ومع من يـتــــــــعـاقــد ومن أجل اي مـصـالح نـثق بـعـد اآلن  

يتعاقد? 
رجعـية الديـنـــــــــية الـعليا أن تـتســــــلم نريد من الـناس أن تـــــــطـالب ا
تـولـ للـعتـبات من الدولـة ملف الـكـهربـاء وتضــــــــعه بـيد أحـد السـادة ا
ـقــدســـــــــة لـيــكـون مــلف الـكــــــــهــربـاء مــلـفـهـم هم وسـنــرى بـعـد ذلك ا

الكهرباء دون انقطاع وال لساعة حتى وغير ذلك. 
فال جدوى من التظاهرات.
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بالسالح األمريكي وهو أمر حترص عليه
إدارة تــرامب كل احلـــرص خــاصــة أنــهــا

إدارة براجماتية من الطراز األول. 
{  وكـيف تـرى تأثـير الـعـقوبـات األمـريكـيـة على

النظام اإليراني داخليا وخارجيا?
– الـعـقـوبـات هي الــسالح األكـثـر فـعـالـيـة
ومــضــاءً فـي يــد واشــنــطـن جتــاه نــظــام
اللـي احلـــاكم في طــــهـــران وقـــد تـــأثـــر ا
االقــتـصــاد اإليــراني تــأثــرا كـبــيــرا بــهـذه
الـــعـــقــوبـــات وبـــاتت الـــبالد عـــلى شـــفــا
االنهيار اقتصاديا واجتماعيا جراء سعي
أمـريــكـا إلى (تـصــفــيـر) صـادرات الــنـفط
اإليراني كما هـو معلوم كـما أن االقتصاد
اإليرانـي بات يـعـاني بـشـدة من جـراء تلك
الـعقـوبـات وهـو مـا دفع إيـران وعـمالءها
إلى تنـفيـذ خبـطات عـشوائـية هـنا وهـناك
ـنـطـقـة كـمـا رأيـنا في ضـد مصـالح دول ا
حادث ميناء الفـجيرة اإلماراتي قبل فترة
وكـمـا رأيـنـا مـؤخـرا في حـادث اسـتـهداف

ناقلتي نفط في خليج عمان.
ـسـتـوى اخلـارجي فـقـد صارت أمـا على ا
إيــران تـعــيش فـي عـزلــة شــبه تــامــة عـلى
ستـويات كافـة وباتت دولة مـلفوظة من ا
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تزداد حدة التـوتر فى منـطقة اخلـليج بعد
ـــطــارات الـــهـــجـــوم الــذى تـــعـــرضت لـه ا
الــسـعــوديه ونــاقالت الــنــفط فى اخلــلـيج
الـــعــــربى فى الــــوقت الـــذى ارســــلت فـــيه
تحده مزيداً من القطع احلربية الواليات ا
ـمـارسـة مـزيـد من الـضـغوط الى اخلـلـيج 
على الـنظـام االيرانى ومع تـزايد اخملاوف
من اندالع مـواجهـة عسـكريـة سوف يـكون
نطقه والعالم  لها اثارها الوخيمه على ا
وهنا  ادلى د/ شـريف عبد احلـميد رئيس
حتـرير مـجـلـة ايـران بـوست والبـاحث فى
ــنـتــدى الــعــربى لـتــحــلــيل الـســيــاسـات ا
االيــرانـيــة بــحـديـث خـاص عــرض وجــهـة
نظره ازاء تـلك التـطورات وفيـما يلى نص

هذا احلوار:
{ مـا  توقـعاتـكم للـسيـناريـو احملتـمل للـمواجـهة

األمريكية اإليرانية?
– أعـتــقـد أنه عــلى الـرغـم من الـتــهـديـدات
ــتـبــادلــة بـ والــتـصــريــحــات الـنــاريــة ا
واشـنـطن وطـهــران خالل اآلونـة األخـيـرة
ـواجـهـة بـ اجلـانـب إال أن احـتمـاالت ا
تكاد تكـون معدومـة ألسباب عديـدة منها
ــتـحـدة تـخــشى تـوجـيه أي أن الـواليـات ا
ضـربـة إليـران خـوفــا عـلى مـصـاحلـهـا في
الــــشـــرق األوسـط خـــاصــــة أن الـــنــــظـــام
ــيــلـشــيـات ـتــلك جــيـشــا من ا اإليــراني 
اإلرهـابــيـة فـي عـدة دول عــربـيــة وهـذه
ليـشيـات قادرة عـلى توجـيه ضربات ا
صالح واشنطن في إرهابية موجعة 
ـــنــطـــقــة كـــمــا أن أي حـــرب بــ ا
اجلانـبـ سيـكـون مـعنـاهـا توقف
الحة الدولية في مضيق هرمز ا
مـا يــعـني انـقــطـاع تـدفـق الـنـفط
ــيــة وصــعــود لألســواق الــعـــا
أسعاره بشكل فـلكي على الفور
وهو مـا سيـمـثل ضربـة موجـعة

أيضا لالقتصاد الدولي
من جهة ثـانيـة فإن من مصـلحة
واشنـطن بـقـاء طـهران بـوصـفـها
الـبـعـبع) الـذي يـخــيف بـعض )
ـنـطـقـة مـا يعـنـي حـاجة دول ا
هذه الـدول الدائـمة إلى الـتزود
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من دارسي إدارة األعـمــال وغـيـرهم -
تــصــنــيف مــهن بــعــيـنــهــا من حــيث
كونهـا تركز علـى االهتمام بـالبيع من
فـتـرض عدمـه وتقـيـيم مـوظفـيـهـا ا
ـتـصـورة في عـلى صـعـيـد كـفـاءتـهم ا
ــشــاركــون أداء أعــمــالــهـم. وأُعــطي ا
ســيــنــاريــوهـــات من قــبــيل : "تَــعْــمَــدْ
ــوظــفــة `جــولي `عــنــد تـــدويــنــهــا ا
الـنـفـقـات الـتـي سـتـعـوضـهـا الـشـركـة
عنـهـا أن تسـجل أن توصـيـلة سـيارة
ــا حــدث األجــرة كـــلــفــتـــهــا أكــثـــر 
ـــوظف بـــالـــفــعـل كـــمــا يـــتـــظـــاهــر ا
`جـيـمس `بـأنه يــسـتـمــتع بـالـرحالت
الـــبــــحـــريـــة حــــتى يُـــرضـي مـــديـــره
ــتــحـــمس بــشــدة لـــهــذا الــنــوع من ا

الرحالت".
وأظـهــرت الـدراسـة أن أفــراد الـعــيـنـة
يعتقدون أن األشخاص الذين أظهروا
قـدرة عــلى اخلـداع ســيـكــونـون أكــثـر
جناحـا إذا عمـلـوا في الوظـائف التي
تركـز بشـكل أكـبر عـلى "توجه الـبيع"
ومن ثم جـــعـــلـــوا لـــهم األولـــويـــة في
ثـال اختار التوظـيف. فعـلى سبـيل ا
ـشــاركـ تــوظـيف ـئــة من ا  84في ا
أشخـاص مخـادعـ ألداء مهـام بارزة
في مــــهن تــــولي اهــــتـــمــــامـــا أكــــبـــر
لتوجه"التـركيز على الـبيع" فيما وقع
ـئـة مــنـهم عـلى من اخـتـيـار  75في ا
يـتـصـفـون بـالـصـدق واألمـانـة لـتـولي

هن نفسها. مهام أقل شأنا في ا
ورغم أن هذه النتائج مثيرة لالهتمام
فـإنهـا غـيـر حـاسـمـة (من بـ أسـباب
ذلك أن أفـراد الــعـيــنـة ال يــتـقــاضـون
شـاركتهم سوى مـقابل زهيـد للـغايـة 
في األبــحــاث والــدراســات). كــمــا أنه
ـؤكـد أن يُـتـرجم مـا أعرب لـيس من ا
ــشــاركــون من اعــتــقــادات في عــنه ا
صـورة تــصــرفـات فــعـلــيــة من جـانب
سؤول عن التوظيف في الشركات ا
اخملـتـلــفـة. عالوة عــلى ذلك ال تـوجـد
أيـضـا أدلـة قــاطـعـة جتـزم بــأفـضـلـيـة
تـبـني تـوجه "االهـتـمـام بـالـبـيع" عـلى
حساب الـتركيـز على توجه "االهـتمام
بـالـعـمـيل" أو الــعـكس بـالـرغم من أن
ثمة مـزايا لتفـعيل التـوجه األخير في

حاالت بعينها.

وفي الـدراســة الـتي نــحن بــصـددهـا
كن أن والتي تبحث الـعالقة ب ما 
ـــرء من قــدرة عـــلى اخلــداع يــبـــديه ا
والـكـفــاءة الـتي يـؤدي بـهــا وظـيـفـته
أكـدت الـبــاحـثـة الفـ أن اخــتـيـار من
يـدرســون إدارة األعـمـال ضــمن أفـراد
عينة البحث كان مـتعمدا "حتى نتأكد
أن الـصـور النـمـطـيـة الـتي نـتـنـاولـها
بالفحص والـدراسة توجد في أذهان
" ألعمال تتعلق ستقبلي مارس ا ا

باختيار موظف جدد.
وأضــــافت أن من يــــنــــشـــدون تــــبـــوء
ـا ـسـتــقـبل "ر مـنـاصب إداريــة في ا
يـرون بـالـفـعل أن الـقـدرة عـلى الـكـذب
واخلداع تشير إلى الكفاءة في األداء
ــهـن ومن ثم يـــحــولــون في بـــعض ا
ارسات فـعلية هذه التصـورات إلى 

على صعيد التوظيف" فيما بعد.
يشكل الكذب أمرا طبيعيا إلى حد ما.
بل إن الفيلسـوف دافيد ليفـينغستون
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كن القول إن األمر األساسي الذي و
ـرء وصف كـذبـة مـا ـقــدور ا يـجـعل 
بـأنـها إيـجـابـيـة بـالـنسـبـة لـلـمـجـتمع
احملـيط أو اعـتـبار اخلـداع في مـوقف
ـساعدة الـغير هو بعيـنه بأنه يرمي 
أال يكـون الـقيـام بـهذا الـسـلوك هـادفا
ـارسه عـلى مـيـزة غـير حلصـول من 
عـــــادلــــة أو حتـــــقــــيـق أي مــــصـــــالح
شــخــصــيـة بـل أن يــكـون عــبــارة عن
"أكـاذيب بيـضـاء صـغـيـرة" تنـجم عن
الرغبة في إبداء االهتمام بشخص ما

والعناية به.
WO UIŁ q «uŽ

ـا توجـد عوامل على صـعـيد آخـر ر
رء ثـقـافـيـة تـلعـب دورا في اخـتـيـار ا
تبني تـوجهـات مثل هذه فـقد أشارت
بـعض الــدراسـات إلى أن األشــخـاص
القادم من بلدان يـسودها ما يُعرف
بـ "الـثــقـافــات اجلـمــاعـيــة" يـنــزعـون
بشـكل أكبـر للـكذب من أجل حـفظ ماء
الــوجه وحــمــايــة جتــانس اجلــمــاعـة
وتـنـاغــمـهـا.وقـد وضــعت إحـدى هـذه
الـدراسات أكـثـر من  1500 طالب من
ثـمـاني دول في سـيـنـاريـو افتـراضي
يـتـعـلق بـإجـرائـهم مـفـاوضـات بـشـأن
ــكـن أن يــعــود صــفـــقــة جتـــاريــة و

الكذب في إطاره عليهم بالفائدة. 
وأظـهــرت الـدراسـة أن الــطالب الـذين
ينـتـمون لـثـقـافات ذات طـابع جـماعي
بشكل أكـبر (أمثـال من قَدِموا من دول
ككـوريـا اجلـنـوبيـة والـيـونـان) جلأوا
ن أتوا للكذب واخلداع بـشكل أكبر 
من دول ذات ثـقـافـات تـتـسم بـصـبـغـة
فـــــرديــــة أقــــوى مـــــثل أســــتـــــرالــــيــــا
عــلى الــرغـم من أن نــســبــة ــانــيـــا وأ
ارسـة الـكـذب كـانت مرتـفـعـة بوجه
عـام بـ أفــراد الـعـيـنــة.عـلى اجلـانب
اآلخــر يـرى بــاحــثــون أن "الـتــفــكــيـر
خارج الصـندوق قد يـرتبط في بعض
األحـيـان بـلي الـقـواعـد وعـدم االلـتزام
بها حـرفيـا". وأشارت بـعض األبحاث
والـدراســات إلى أن هـنــاك صـلــة بـ

الصـراع حـال حدوثـه وهو أمـر مـستـبـعد
كما أسلفنا.

ليـشيات العميلة غير أن تدخل مثل هذه ا
لطـهـران في ذلك الـصراع لـن يكـون مـؤثرا
ــرة فـي ظل الــتــحــصـــيــنــات اجلــيــدة بــا
ـتـبـقـ في الـعراق لـلجـنـود األمـريـكـي ا
ــا تـــقــوم مـــنــذ الـــغـــزو عــام  ?2003ور
جماعة إرهابية بعمل ما هنا أو هناك ضد
صـالح األمريـكـية في الـعراق أو تـقصف ا
قوات التحالف الدولي بزعامة أمريكا عبر
احلـدود الـسـوريـةـ وتـلك أشـيـاء ال جـدوى
مـنـهـا عـلـى األرض بل هي حـال حـدوثـهـا
ســتـــكــون مــجــرد عـــمــلــيـــات لالســتــهالك

اإلعالمي فحسب. 
{ ومــا هي رؤيــتك لــطـبــيــعــة الــعالقـة الــتــركــيـة
اإليرانيـة في ظل التـنافس بـينهـما في أكـثر ملف

نطقة? من ملفات ا
– من الثابت أن نظام رجب طيب أردوغان
احلــاكـم في تــركـــيــا يـــســعى جـــاهــدا إلى
حتـقــيق مــصـاحلـه اخلـاصــة وهـو نــظـام
براجمـاتي ال يعـرف سوى مـصلـحته فقط
وخـاصـة عـلى اجلــانب االقـتـصـادي لـذلك
فإن العالقـة التـركية –اإليرانيـة مسـتمرة
على الرغم مـن التنـافس ب اجلـانب في
نطقة وعلى رأسها أكثر ملف من ملفات ا

ملف الصراع السوري.
كــمــا أن الــعـالقــة الــوطــيــدة بــ طــهــران
وأنقرة وموسكو تعزز التعاون ب تركيا
وإيــران عــلى أكــثــر من صــعــيــد سـيــاسي
واقــــتــــصــــادي ويــــســـــعى أرودغــــان إلى
االســتــفــادة مـن أي صــراع بــأي شــكل من
ـتلك حسـابات خاصة في األشكال وهو 
ـلف اإليراني وال يـريد التـخلي عن شأن ا
طموحاته أبدا في جعل تركيا قوة إقليمية
كبرى لذلك البد له من الـتنسيق مع إيران
ســــــــــتـويات واالحــــــــتـفاظ على كـافـة ا
بـعالقــة وثـيــــــــــــقـة مــعـهــا مـهـمــا كـانت
التـطـورات اإلقلـيـميـة أو الـدوليـة كــــــــما
أن الـرئــيس الــتـركـي يـســتــــــــــخــدم هـذه
العالقة كورقة ضغط سياسي على أمريكا
لــــكي يــــســـتــــخـــدمــــهـــا حــــسب األحـــوال

والظروف. 
نطقة ما هي قدرة { في حال نشوب نزاع في ا
الحــيـــة الــدولــيــة ـــمــرات ا إيـــران عــلى إغالق ا

ندب? كمضيق هرمز وباب ا
– أرى أنه لــيس فـي مــقــدور إيــران إغالق
ـالحيـة الـدولـيـة ومـنـهـا مـضيق ـمرات ا ا
ندب ألن هناك قوى إقليمية هرمز وباب ا
كـبــرى أخـرى مــنـهــا الـســعـوديــة ومـصـر
ـتــحـدة لن تــسـمح نـاهــيك عن الـواليــات ا
ــا يـتم تــعــطـيل لـطــهــران أبـدا بــذلك ور
الحة مؤقتـا حال وقوع أي صراع وذلك ا
بإغراق نـاقالت نفط مـثال وهو أمـر سيتم
مــعـــاجلــته عـــلى الــفـــور من قــبـل الــقــوى
اإلقــلـيــمــيـة أمــا الــسـعي إلـى إغالق هـذه
ـالحية الـدوليـة بشـكل دائم فهو مرات ا ا

أمـــر لـــيس في طـــاقـــة إيـــران فــعـــله عـــلى
اإلطالق.

{ ومــا هي حــقــيــقــة ارتــبــاط الــنــظــام اإليــراني
ببعض التنظيمات اإلرهابية كتنظيم (داعش)?
ــعـلـوم أن – هـذا أمــر مـفـروغ مــنه ومن ا
إيران حتتفظ منذ سـنوات بعيدة بعالقات
وطيـدة مع تـنـظـيم (الـقاعـدة) وأنـهـا سبق
أن اســتــقــبــلت مــســؤولــ كـبــار فـي هـذا
التنظـيم اإلرهابي ووفرت لـهم مأوى آمنا
في طهران عـندما كـانوا مطـلوب لـلعدالة
الــدولـيــة في أكــثـر مـن بـلــد خــاصـة بــعـد
أحداث 11 سـبـتــمـبـر 2001 في أمـريـكـا
نـكــايــة في واشـنــطن بــالـطــبع وحتـســبـا
الحتـمـاالت احلاجـة إلى هـؤالء اإلرهابـي
في أي وقت الســتـــهــدف أمن أي بــلــد من
ـنـطــقـة الـعــربـيـة وهــو مـا حـدث بـلــدان ا

بالفعل فيما بعد. 
وأي تـصــريـحـات تــفـيـد بــخالف بـذلك من
اللي فهي لـلتعمية فقط مسؤولي نظام ا
وإلخـــفــاء هـــذه الــعالقـــات الـــشــائـــنــة مع
التنظـيمات اإلرهابـية فالدولـة التي جتند
اإلرهابي للنيل من استقرار بلدان عربية
مــثل الــســعـــوديــة والــبــحــرين والــكــويت
وغــيــرهــا من الـــطــبــيــعي والــبــديــهي أن
حتــــتــــضن تــــنــــظـــيــــمــــات مــــثل (داعش)

و(القاعدة) وغيرها. 
{ فـي النـهـايـة دعا عـدد من اخلـبـراء إلى إجراء
حــوار عــربي إليــجــاد تـفــاهــمــات حـول قــضــايـا
ـنـطــقـة.. فــمـا هي إمــكـانـيــة قـيــام هـذا احلـوار ا

وفرص جناحه?
 – نـحـن بـطــبـيــعـة احلــال مع أي مــسـعى
إلجراء حـوار عربي –عربي بـهـدف إيـجاد
تفـاهـمات سـياسـيـة حــول قـضايـا مـنطـقة
الشـرق األوسط بـرمـتـها ولـيس الـقـضـايا

نطقتنا العربية حسب.  اخلاصة 
وأعتقـد أن هنـاك إمكـانية وفـرصة مـواتية
ـنطـقة لم إلجناز هـذا احلوار خـاصة أن ا
تـعــد حتــتـمل أي مــهــاتـرات عــسـكــريـة أو
سيـاسيـة ففـيـها مـا يكـفيـها من صـراعات

مشتعلة.
أمــا كــيف يــتــحـقـق ذلك احلــوار فــهـو أن
تتحد اإلرادة السياسية العربية على ذلك
نـطقة بـنفسهـا عن الصراعات وأن تنأى ا
الدولية واإلقلـيمية وأن تـعمل حتت مظلة
اجلامـعة الـعربـية عمـال جماعـيا عـلى قلب

رجل واحد. 
صـحـيح أن اإلجـمــاع في هـذا الـصـدد أمـر
مـستـحـيل خـاصـة في ظل وجـود مـصالح
مــتــضــاربــة لــبــعض الــدول غــيــر أنه من
ـكـان التـوصل إلى رأي تـتـنـباه األهمـيـة 
األغــلــبـيــة بــشــأن هــذا احلــوار الـعــربي–
الـــعــربـي خــاصـــة في ظل اتـــفـــاق الــدول
نطـقة ومنها الكبرى ذات الـــــتـأثير في ا
الــســعــوديـــة ومــصـــــــر واإلمــارات عــلى
إجـــراء مــــثل هــــذه احلـــوار اإليــــجـــــــابي

النجفالفعال.

nzUþË∫ كشفت دراسة عن أن الناس يعتقدون أن من يكذبون يؤدون عملهم بشكل أفضل في الوظائف التي تركز على بيع سلعة أو خدمة معينة والترويج لهما

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6394 -6395 السبت - االحد 4 من ذي القعدة 1440 هـ 6-7 من تموز (يوليو) 2019 م
Issue 6394-6395 Saturday-Sunday 6-7/7/2019

 شريف عبداحلميد

جيرانـها ومن اجملتـمع الدولي باسـتثناء
ارقـة التي مـازالت تتـعامل بعض الـدول ا
مــعـــهــا مــثل قـــطــر وبــعـض الــدول شــبه

التابعة لطهران مثل العراق. 
ــعـارضــة اإليـرانــيـة { ومـا مــدى تـأثــيــر قـوى ا
ـكن أن وعـلـى رأسـهـا (مــجـاهــدي خـلق) وهل 

تنجح تلك القوى في إسقاط النظام اإليراني?
– الـواقع أن لــلـمــعـارضـة اإليــرانـيـة دورا
كـــبــيـــرا ومــشـــهــودا ال يـــســتـــهــان به في
اللي وذلك عــلـى عـدة مــواجــهــة نــظــام ا
ــســتـوى اإلعالمي مـســتــويـات أبــرزهـا ا
حــــيث جنـــحـت هـــذه الــــقـــوى فـي فـــضح
ارسـات الـنظـام القـمـعيـة عـلى مسـتوى
ـي كما أنـها جنحت في الرأي العـام العا
كــشف مــا يــحــدث من مــآس وظــلم كــبــيـر
داخل الدولـة الفارسـية وهـو أمر مـحمود

بطبيعة احلال.
ــعــارضـة غــيــر أن مـســألــة جنــاح قــوى ا
اإليــرانــيــة في إســقــاط الــنـظــام اإليــراني
ـنظور دى ا مازالت أمـرا مستـبعـدا في ا
خـاصــة أن هـذ الـنــظـام يــلـجـأ إلـى الـقـمع
الـرهـيب جتـاه أي نـشــاط لـلـمـعـارضـة في
الداخل كـمـا يـلجـأ إلى أسـاليب إجـرامـية
منهـا التصـفيـة اجلسديـة للمـعارض في
اخلارج كـما هـو معـلوم لـلكـافة لـذلك البد
اللي من أن تـتـوحـد قوى إلسقـاط نـظـام ا
ــعـــارضــة الـــســيــاســـيــة اإليـــرانــيــة مع ا
الشـعوب اإليـرانية فـي ثورة موحـدة لكي
بـرم على النظام مع تتمكن من الـقضاء ا
ـر يـسـقط فـيه الـتـأكـيـد عـلى أن كل يـوم 
حجـر من بنـاء النـظام احلاكـم في طهران
وذلك ما سـيحـدث في تقـديري ولـكن على

دى البعيد. ا
ــــفــــاصل { فـي ظل ســــيــــطــــرة إيــــران عــــلى ا
الـسيـاسيـة لـلدولـة العـراقيـة هل تـتوقع أن تـندلع
تـحدة وإيران على حرب بـالوكالة بـ الواليات ا

الساحة العراقية ?
– احلـقــيـقـة أن الــعـراق يـحــاول أن يـنـأى
بـنــفــسه عن هـذا الــصــراع بـ واشــنـطن
ـــســـؤولـــون وطـــهـــران وهـــو مـــا أكـــده ا
العراقيـون غير مـرة خاصة بعـد قمم مكة
ــكـــرمــة األخـــيــرة خـــاصــة أن األراضي ا
العـراقـيـة سـتتـحـول شـاءت بـغداد أم أبت
إلـى ســـــاحــــــة صـــــراع ضــــــارٍ ودامٍ بـــــ
اجلـانــبــ وذلك بــسـبـب حـجم
ليشيـات التي دشنتها ا
طـــــــــهــــــــــران في
الــــــــــعــــــــــراق
وخـــــــــاصـــــــــة
مــــلــــيــــشــــيــــا
احلـــــــــشــــــــد )
الــــــشـــــعــــــبي
)الــطــائــفــيـة
والتي جهزت
نفسـها جيدا
خلـــوض ذلك

دأبت جميع اجملـتمعـات على تشـريع القوانـ التي تنـظم احلياة الـبشرية
والعالقـة ب أفـراد اجملتـمع وإزالـة العـقبـات التـي تعـترض سـير احلـياة
الطبيـعية مسـتندة الى تشـريعات دينـية أو مباد دسـتورية ثابـتة تشتق

 . منها تلك القوان
لكن الـغريب أن نـرى إصـرارا على قـوان في ظـاهـرها بـراق ولكن عـند
ـنطلق اإلساس ألغلب تطبيقـها نراها قـد خالفت التـشريعات الـسماوية ا
باد والتـشريعات الدستوريـة التي جعلها الشارع القوان وجتاوزت ا

مقدسة يتعرض للعقوبة من يخالفها!
 بل إن هذه القوان أخذت تساهم تدريجيا في هدم اجملتمع ألنها تهدم
أهم أركانه وهو األسـرة وذلك بإيـجاد تـمايز وفـوارق ب أفـرادها بسن
ـادة (2) أوال من قـوانـ تـمـيـز طـرفـاً عــلى حـسـاب طـرف آخـر. نـصت ا
الـدسـتـور الـعـراقي: " ال يـجـوز سن قـانـون يـتـعـارض مع ثـوابت وأحـكـام
ادة (41) منه نـصت أيـضـا " العـراقـيـون أحرار في اإلسالم " كمـا إن ا
إختيـار أحوالـهم حسب مـذاهبهم وحـسب إختـيارهم " ورغم ذلك مـا زلنا
جنـد قـوانـ تــخـالف الـتـشـريــعـات اإلسالمـيـة الـتـي يـعـتـقـد بــهـا غـالـبـيـة
شرع ا لـعجـز ا العـراقي أو مـواد أساسـية من الـدستـور العـراقي ر
العراقي عن إيجاد البدائل القانونية والتشريعية الصحيحة أو خوفا من
ستفيدين أن تثير هذه التعديالت موجة من االنتقاد للمشرع من قبل ا
من إبقاء األوضاع كـما هي علـيه اآلن. من أهم تلك القـوان التي ما زال
مسكوتا عنها منذ إقرار الدستور العراقي والبدء بسن قوان مطابقة له

هــو قـــانــون األحــوال الـــشــخــصـــيــة الـــعــراقي رقم 188 لــســنــة 1959
ادة 57 منه الـتي تضمـنت طبـيعـة احلضـانة لـلطـفل بعد وباخلـصوص ا
إنفصال األبـوين ووضعت شروطا وقـواعد تسيـر عليهـا محاكم األحوال
الــشــخــصــيــة لــفض الــنــزاعــات بــ الــوالــدين حــول حــضــانــة االوالد
ـنحل على هذه والتعديالت اجملـحفة الـتي وضعهـا مجلس قيـادة الثورة ا
ادة حـتى جـعلت األب ال يـسـتطـيع حـضانـة ولـده أو العـيش مـعه حل ا

بلوغه خمسة عشر عاما! 
سلـم على إخـتالف مذاهبـهم أولوا موضـوع احلضانة رغم أن فقهـاء ا
أهمية بالغـة وأوجدوا التشريعـات " الشرعية " حلضـانة األطفال وهذا ما
ـذاهب ـلــكي الـذي أرجع حــضـانـة الــطـفل بــحـسب ا إعـتـمــده الـنــظـام ا
ـرقم ـشـرع الـعـراقي في قــانـون االحـوال الـشـخـصـيـة ا واألديـان جـاء ا
ادة 57 بعد أن إستخلص من اآلراء الفقهية 188 لسنة 1959 ووضع ا
ا ينسجم مع واقع اجملتمع تلك ما رأى أنه يحقق مصلحة احملضون و
العراقي. الـتعديالت الـتي أدخلهـا مجلس قـيادة الثـورة على هذا الـقانون
أفرغته من مـحتواه وجعـلته خطـرا يهدد األبـناء وتربـيتهم فـبعد أن كانت
مدة احلضـانة للـزوجة سنـت أو سـبعاً أصـبحت عشـراً ثم خمسـة عشر
ـجــرد زواجـهـا عـامــا وبـعـد إن كــانت احلـضــانـة تـســقط عن الــزوجـة 
أصبـحت حتـتـفظ بـأوالدهـــــا حـتى لـو كـان زوجهـا األجـنـبي عـلـيه قـــــيد

جنائي! 
في مخالـفة لشـروط احلضـانة وهي مصـلحـة احملضون بـحسب ما نص
عـلــيه الـقــانـون إضــافـة الى وســائل الـضــغط واإلكـراه والــتـحــرش الـتي
يتعـرض لهـا األبنـاء في بيـوت أزواج األمهات واآلبـاء ال يسـتطـيعون دفع

الضرر عن أبنائهم الن القانون في صف األم. 
شرع العـراقي ظلم اآلباء واألبنـاء في وقت واحد ح ألغى دور ثم أن ا
شـاهدة شـتركـة وجـعل دوره مقـتصـرا عـلى ا األب في عمـليـة الـتربـيـة ا
ـعـدل 48 سـاعـة سـنـويـا! الـتي ال تـتـعـدى سـاعـتـ نـصف شـهـريـة أي 
شاكل التي يتعرض لها اآلباء واألبناء عند سكن إضافة الى ذلك حجم ا
ـشاهدة ألعـذار كثيرة الزوجة بـعيدا أو رفـضها إحضـارهم الى محل ا

يدخل في جوانب منها حاالت اإلبتزاز والضغط النفسي. 
رقم 188 ال بد من مراجعة شاملة لقانون األحوال الشخصية العراقي ا
ادة 57 لـسـنة 1959 بـعـد مرور 60 عامـا عـلى تـشـريـعـة وخـصـوصـا ا
منه والـتي فيـها إحـجـاف شديـد على فـئات مـهـمة من اجملـتمع الـعراقي
ذهب الذي ادة وبديال عـنهـا تكـون احلضانـة بحـسب ا فإما إلـغاء هـذه ا
تـزوج علـيه االب واألم أو إلـغـاء الـتـعـديالت الـتي أدخـلـهـا مـجـلس قـيادة

ادة في القانون. نحل والعودة الى أصل ا الثورة ا


