الغش والخذاع
جمٌعا .وقد ٌُخدع بها
ما أكثر أنواع الغش والخداع .وعلى اإلنسان الحكٌم أن ٌحترس منها
ً
البسطاء .ولألسف حتى العقالء أحٌا ًنا ٌنخدعون إن بالغوا فً ثقتهم باآلخرٌن ،ولم ٌفحصوا،
كثٌرا من الذٌن ٌخدعون الغٌر أذكٌاء ،غٌر أنهم
ولم ٌدققوا كما ٌنبغى .وبخاصة ألن ً
ٌستخدمون ذكاءهم فً الخطٌئة أو الشر.
وسنحاول هنا أن نتحدث عن بعض أنواع الغش والخداع:

 -1الغش في تقذيم المعلوماث:
وذلك بأن ٌقدم الشخص مفهو ًما مخال ًفا للحقٌقة :بأن ٌعرض أنصاف الحقائق ،أو أجزاء من
تمرضٌة ً
بدًل من
الحقائق ،ألن ما ٌخفٌه س ٌُظهر عكس ما ٌقول .أو ٌقدم أسبا ًبا ثانوٌة أو َ
األسباب األساسٌة .أو ٌذكر بٌانات كاذبة لتصدٌقها إعتمادً ا على الجهل بحقٌقة الموقف .أو
ٌستخدم وسائل تكنولوجٌة حدٌثة فً فبركة األخبار أو فبركة الصور ،وما أكثرها فً هذه
األٌام .أو أنه ٌخدع غٌر الدارسٌن بذكر معلومات ٌدعى نسبتها إلى مصادر ًل ٌكون فً
أخبارا بعناوٌن مثٌرة ،بٌنما من ٌدقق فً
مقدورهم اإلطالع علٌها والتأكد منها .أو ٌنشر
ً
قراءة المحتوى ًل ٌجده ٌثبت ذلك.
وما أكثر الطرق فً الخداع بالمعلومات الخاطئة أو المبالغ فٌها إلى حد بعٌد ،ولكنها تترك
تأثٌرها فً من ًل ٌتقن الفحص والعمل على تقصى الحقائق ،أو من ًل ٌجد وق ًتا لذلك.

 -2الجاسوسيت هي لون آخر مه الخذاع:
وذلك على مستوى الدول ولٌس مجرد األفكار .وٌعمل فً هذا المجال أشخاص مدربون تدرٌ ًبا
دقٌ ًقا ،ولهم قدرة على التخفى ،والظهور بغٌر حقٌقتهم ،واإلدعاء بأنهم مواطنون مخلصون.
سون فً األوساط التً ٌرٌدون كشفها للعدو ،بحٌث ًل ٌالحظهم أحد...
وٌعرفون كٌف ٌند ّ
وغال ًبا تمضى علٌهم مدة طوٌلة دون أن تظهر حقٌقتهم .وبالنسبة إلى البعض ربما ًل تظهر

أٌضا مزودون بأجهزة تساعد
حقٌقتهم على اإلطالق إًل بعد رحٌلهم أو فوات الفرصة .وهم ً
على اداء مهمتهم ،سواء فً التصنت أو التصوٌر أو طرٌقة إرسال المعلومات...

 -3الغش عه طريق التزوير:
هناك أشخاص لهم دراٌة عجٌبة فً تزوٌر اًلمضاءات ،أو تزوٌر األختام ،أو تزوٌر الوثائق
الهامة بوجه عام ...وربما ٌستخدمون التزوٌر فً حسابات البنوك ،أو فً الشهادات
والبطاقات .أو قد ٌسرقون بطاقة شخص وٌستخدمونها لشخص آخر .أو ٌقومون بتزوٌر
شهادات ٌقدمونها إلى المحاكم لكسب قضٌة معٌنة .أو قد ٌكون التزوٌر لكسب المال ،أو
لألنتقام من شخص معٌن ،أو اإلٌقاع به ،وما إلى ذلك..

 -4التزوير في العمليت الماليت ،وفي المعامالث الماليت:
كأن ٌقوموا بتزوٌر ورقة مالٌة من فئة الجنٌه ،أو من فئة الدوًلر .وًل ٌستطٌع كشف ذلك اًل
الخبراء المتخصصون أو من تعاملوا مع ذلك .ولكن عامة الشعب قد ًل ٌستطٌعون أن ٌفرقوا
بٌن العملتٌن المزٌفة والسلٌمة.
مزورا عن ذمته المالٌة،
تقرٌرا
ومن جهة التزوٌر فً المعامالت المالٌة :من ٌحاول أن ٌقدم
ً
ً
أو عن موقفه من الضرائب المطلوبة منه ،أو موقفه من الجمارك ...لكى ٌفلت من مطالبة
الدولة له...

 -5الغش في التجارة ،وفي البيع والشراء:
مثل الغش فً المكاٌٌل والموازٌن والمقاٌٌس ،أو الغش فً نوع البضاعة ،أو عرض بضاعة
فاسدة كأنها بضاعة سلٌمة ،أو الغش فً الثمن ،أو تقدٌم بضاعة ٌقولون إنها (مضروبة) .أو
شًء على أنه جدٌد بٌنما ٌكون قد سبق استعماله .أو الغش فً بٌع عقار ٌكون مل ًكا آلخر،
والشارى ًل ٌدرى ،أو ٌكون مرهو ًنا أو علٌه دٌون لم تدُفع.
ولعل من أخطر أنواع الغش ،الغش فً األدوٌة وبخاصة التً تتوقف علٌها حٌاة المرٌض ،أو
ٌتوقف علٌها عالجه...

 -6الغش في الزواج:
ض غشاء بكارتها وعولج
كأن ٌتزوج شخص امرأة على أنها بكر ،وهى لٌست كذلك ،أو قد فُ ّ
ذلك شكل ًٌا بطرٌقة الخداع .وهذا النوع من الغش ٌمكن أن ٌُحكم فٌه قضائ ًٌا ببطالن الزواج.
ً
مرتبطا بزٌجات اخرى
أو قد ٌقدم طالب الزواج شهادة (عدم موانع) تكون مزورة ،أو ٌكون
وٌخفٌها ...أو مرٌض بمرض خطٌر ومعدى وٌخفٌه ،أو مصاب بعجز جنسى كامل
وٌخفٌه...
مصدر المقال :موقع األ نبا ت كالهٌم انوت.

وهناك أنواع خداع اخرى قد ًل تنكشف إًل بعد الزواج.
هذا كله غٌر خداع آخر ٌحدث داخل نطاق الزٌجة ،ربما تكون من نتائجه ما ٌُسمى بالخٌانة
الزوجٌة...

 -7الغش في المودة وفي اإلخالص:
* لٌست كل مودة ٌظهرها اإلنسان لغٌره تكون مودة خالصة نقٌة .فقد تكون أحٌا ًنا مظهرٌة
وتكشفها األحداث فٌما بعد ،أو ًل تنكشف مختفٌة وراء ألوان من الرٌاء أو النفاق أو الخداع.
ضا فً
وفً كل ذلك ًل ٌكون الشخص
مخلصا لمن ٌتظاهر بمحبته أو بالوًلء له .وٌظهر هذا أٌ ً
ً
تملق بعض الموظفٌن لرؤسائهم وللمسئولٌن عنهم فً العمل أو فً الهٌئات التً ٌنضمون
الٌه
* ومن أمثلة المودة الزائفة ،ما ٌظهره شاب نحو فتاة من الحب ،أو من رغبته فً الزواج
أخٌرا بعد فترة من الخداع والكالم المعسول.
وتصدمة ثم ٌتخلى عنها
بها ،حتى تطمئن الٌه
ً
ّ
وٌكون ما أظهره من مودة أو حب ،إًل لو ًنا من اللهو أو الشهرة ولٌس غٌر!..
خداع ٌبدو كأنه
عدوا ،وفً
* ولعل أخطر نوع من المودة الزائفة ،الذي ٌكون فً حقٌقته ً
ِ
صدٌق .وعنه قال الشاعر:
ب خ ّداع من الناس تالقٌ ِه
لر ّ
وٌا ُ

ٌعٌب الس ّم فً األفعى وكل الس ّم فً فٌ ِه
ُ

ضا الغش في اإلمتحاواث:
 -8هىاك أي ً
كثٌرا بٌن تالمٌذ المدارس .أما بالنسبة إلى الكلٌات الجامعٌة ،فمن
وهذا أمر معروف وٌحدث ً
الصعب أن ٌكون هناك غش فً اإلمتحان الشفهى أو العملى .ولكن ٌمكن أن ٌحدث الغش فً
اًلمتحان التحرٌرى...
هناك أنواع اخرى من الغش والخداع ،ربما تظهر ً
مثال فً من ٌخدع الناس بالبر والتقوى
وهو غٌر ذلك تما ًما ،أو من ٌنسب إلى نفسه معلومات تكون لغٌره ،كما ٌحدث فً السرقات
الفكرٌة أو الشعرٌة..

لكننى أكتفى بما قلته اآلن باٌجاز ،فموضوع الغش والخداع واسع ومتفرع ومتنوع ،مما ًل
ٌسمح به المجال.

