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دائما يظل هناك الجانب األخر من األحداث ، الجانب الخفي غير المعلن الجانب الذي يجب ان يظل 
طي الكتمان ثم أطوار النسيان

هذا هو الواقع ، أن الخداع هو احدي رآائز المجتمعات الحديثة علي مستويات عدة ، وتحت 
مسميات مختلفة

عنا أبرز مثال علي ذلك هو نشرات األخبار التي تطال
 دوما بكل ما هو جديد

فال أحد يكاد ان يجزم علي مدي صحة تلك األنباء او 
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 هذا بغض النظر عن باقي وسائل األعالم التي تتضمن ايضا جانبا متفاوتا من الخداع

ولعل مثال واضح علي ذلك هو الصحف وآيقية تعاملها مع القضايا المختلفة ، فنفس الموضوع 
د تختلف حولة األراء آليا من صحيفة ألخري ومن وقت ألخراو الشخص ق

علي المستوي الشخصي تجد األشخاص يستخدمون طرق مختلفة للخداع بل وتصل في بعض 
األحيان ان يبني األشخص مالمح شخصية أخري له يضعها هي األساس ويخفي خلفها آل مالمح 

 شخصيتة األصلية

ما يعرف بالخداع التقنييأخذ الخداع شكل اخر ايضا ويظهر في 

نجد ذلك في وسائل الدعاية واألعالن ، فما هي اال شكل من الخداع 
جذب األفراد نحو المزيد من التفكير  الالمع والجذاب بهدف

ع األستهالآية عن األستهالآي بل وخلق الحاجة لديهم الي السل
 طريق الكثير من التالعبات العقلية والنفسية المحكمة

الخداع يتخذ بعدا اخر ايضا ، أآثر اهمية واستراتجية ، يحيطة 
الكثير من الغموض وعالمات األستفهام في آل ما له طابع عسكري

فكل الحروب تقوم علي عدة مراحل من الخداع تبدأ اوال من الخداع 
ايسمي بالدبلوماسية وتنيهي بالخداع علي مستوي السياسي او م

 الخطط واألحداث

بل ويدعم آل ذلك أجهزة عمالقة تضع الخداع آرآيزة ألعمالها

( التي تمتد اذرعها الطويلة لتشمل وتتحكم بكل انشطة الدولة) أجهزة األستخبارات  

من غير المعروف علي اي آائن أخر من أألحياء قدرتة علي الخداع مثل األنسان ، فالحيوانات 
تستخدم فقط الخداع الفطري لتحافظ علي حياتها ونسلها من الفناء ويعرف عن الفيروسات 

قدرتها علي خداع الجسم البشري للتخلص من جهاز المناعة 
 بتسلسل محدد طبقا للشفرة الجينية ولكنة يبقي مرتبط

للفيروس

أما بالنسبة لألنسان فاءن الخداع متنوع ومتميز ويمثل قدرة 
ابتكارية لدي األنسان مثله مثل اشكال األبداع المختلفة

ولعل تلك السمة تمثل خلفية لنظرية داروين في قدرة 
األجناس األقوي واألصلح دوما علي البقاء والتواصل

شري القدرة دوما علي الخداع للتخلص من آل فللجنس الب
يهدد حياتة وفرض سيطرته

ما 
علي آل الكائنات األخري 

 أخالقيا الخداع مرفض رغم ان الكثيرين يضع اسبابا تقتضي علي البشر الخداع
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نا المختلفة هناك حقيقة تفرض نفسها بان الخداع رغم آل ارائ
البشري هو الجوهر لعناصر الحياة البشرية وما آل ماتراه اال نتيجة 

 لذلك

ودمي تتحرك علي السطح…

_______________________________
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