
ـقاالت ـقـاالت تـسـاؤالت معـيـنـة خـصوصـا اذا كـانت هـذه ا تـثـير بـعض ا
تناقش اداء احدى الدوائر احلكومية او الوزارات.

ـــــــراد الــــــكـاتب الذي اراد ان يـعـبر ويـحـــــصل احيـانـا ســـــــوء فهم 
مـكن ازالـة سوء الـفهم ايـا كـان بقـراءة ثانـية الي مـوضوع او عـنه. ومن ا
مـقـال ينـاقش مـشـكلـة مـا حتـصـــــــل في اي مفـصل من مـفـاصل الـعمل

الوظيفي. 
ـنـشـور في "الـزمـان" الـغـراء حـدث مـعي شيء مـشـابه فــقـد اثـار مـقـالي ا
بـتاريخ 2/8/2018 وعـنوانه "فالحـون في موقع مخـازن الشـعب" تساؤال
قـال عن االيفـادات الداخـليـة واخلارجـية مـحددا حـ حتدثت في نـهايـة ا
.لـقـد تـوقف الـبـعض عـنـد هـذه وكـتب الـشـكـر واهـمـيـة مـكـافـاة اخملـلـصـ
سألة االيفادات. اجلملة بالتحديد ليكتشفوا انني انتقد معاجلة الشركة 
واحلـقـيـقة لـيــــــست كـذلك ذلك النـني حـ تـطـرقت الى حـديث االيـفادات
ديـر العام وظـف مع الـسيـد ا كـنت اقصـد تسـليط الـضوء عـلى لقـاءات ا

كن. بخصوص تنظيم االيفادات لتشمل اكبر عدد 
وحـ كتـبت في مـقالي الـسـابق ان هنـاك خـطوات ايـجـابيـة سـتتـخذ حلل

ن قابلهم واستمع لهم. دير العام  ا كنت انقل ما قاله ا شكلة ا هذه ا
اعـجب ان يركز من قرأ مقالي على هذه النقطة وهي ليست نقدا الي احد
عـلى الــرغم من اني قــلت عن مـوقع الــشـعب كالمــا واقـعـيــا مـر من حتت
عـيـون بـعـض الـنـاقـدين وركــزوا عـلى حـديـثي عـن االيـفـادات وكـأني اريـد
االسـاءة للـشـركـة التـي تقـدم كل امـكـانيـاتـهـا للـفالحـ في ظـرف صعب.

ــكن ان اخـــونــهــا او لــغــتـي يــاســادة رســـالــة ال 
فــــهـــــــل يــــجـــوز ان انـــتــــقص مـن اداء دورهـــا
انـتـقص من مـحـاوالت عالج قضـيـة تـتـــــــــعلق
ـوظـفـ الـذين اعـتـــــبـرهم اخـوتي بـحـيـــــــاة ا

واخواتي بال استثناء.  
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اثـار قانـون القـوميـة االسرائـيلـية ردود
ــ الـــعــربى فــعل غـــاضــبـــة فى الــعـــا
واالسـالمى حــيث اصـــدرت تــلك الــدول
بـيـانـات رفضـت فـيه هـذا الـقـانـون كـما
حتـركت الـكـتـلة الـعـربـية فى الـكـنـيست
االســرائــيــلي وهــنـا  الــدكــتــور جــمـال
انية للقائمة زحالقة رئيس الكتلة البر
ـشــتـركــة في الـكـنــيـست اإلســرائـيـلي ا
ورئــــيس حــــزب الــــتــــجـــمـع الـــوطــــني

قراطي. الد
يـتـحـدث لـ (الزمـان) بـطبـعـتـها الـدولـية
عن وجهة نظره ازاء تلك التطورات

{ مــا هـي األســبــاب حــدت بـــاســرائــيل الى
اصــدار قـانــون الـقــومـيــة الـيــهـوديــة فى هـذا

التوقيت وهل هذا مرتبط بصفقة القرن?
- بـــــدأ احلـــــديث عن »قـــــانـــــون دولــــة
الــقـومـيـة الــيـهـوديـة «قـبـل نـحـو عـشـر
ســـــنـــــوات ولـم يـــــــــــــــــجـــــر طـــــرحه
وتمريره في الكنيست بسبب عدم توفر
منـاخ داخلي ودولي والـيوم تـوفر هذا

ناخ.  ا
ـتـحـدة  فــفي حـ عـارضت الـواليـات ا
هـذا الـقـانـون في واليــة أوبـامـا نـراهـا
دعــمــته وايــدته في عــــــــــــهــد تــرامب
بــحـيث يـنـسـجم هـذا الـقـانـون مع روح
صـفـــــــــــــقـة الــقــرن الـتي تـــــــــــشـمل
اعــتــــــــــــــرافًـا بـإســــــــــــرائـيل كـدولـة
الــشــعـب الــيــهــودي كــمــا جـــــــــاء في

القانون.  
ـؤكّـد أنه كان حـديـثـاً مسـبـقاً مع ومن ا
ـتــحــدة قــبل سن الــقــانـون الــواليــات ا
حــتى ال يــتــجــاوز حــــــــــــدود صــفــقــة

القرن. 
أمـا من الـنـاحـية الـداخـلـيـة فـنـتـنـيـاهو
ضي في بـحاجـة لهـذا القـانون حـتى 
مشروعه للسيطـرة على الدولة العميقة
في إسرائـيل وحتى يرسم طـابع الدولة
ـثله بـعد بـأيديـولـوجيـة اليـمـ الذي 
عقود طويلـة من الهيمنـة األيديولوجية

لليسار الصهيوني.  
وبـهذا الـقـانون يـريد نـتـنيـاهو أن يـلزم
واقف اجلهـاز القـضائي اإلسـرائيـلي 
أكـثـر تــــــــــشـدّدًا وأكـثـر عــداءً لـلـعـرب
وكـذلك ان يـلقى بـآثــــــــار هذا الـقـانون
عــــلى مــــجـــمـع األجـــهــــزة في الــــدولـــة

العبرية.  
أمـا الـتـوقـيت العـيـني فـله عالقـة بـقرب
االنــتــخـابــات وتــواصل الــتــحـقــيق مع
نــــتـــنـــيــــاهـــو واحلـــاجــــة الى تـــقـــد
»إجنازات «تسجل لصالح نتنياهو.

شـروع الذي طرحته على { ومـاهي حقيقه ا
الكنيست االسرائيلى ورفض ?

- مــشـروعي الـذى طــرحـته اسـمه دولـة
لـكل مواطـنيـها وهـومشـروع يقـوم على
ان تـكون الـدولة لـكل مـواطنـيهـا وليس
جلزء مـنهم فـقط وان اساس احلـكم هو

واطن وقد ــــــــــساواة التامة ب ا ا
اعــتـبــرت رئـاســة الـكــــــــــــنـيــست هـذا
الـقـانون مـنـاقضـا لـكون اسـرائـيل دولة
الـشـعب الـيـهـودى اال انـنـا فى الـنـهـاية
جنـحنـا في كـشف الـتنـاقض اجلـوهرى
والــــبـــنــــيــــوى بـــ الــــصـــهــــيـــونــــيـــة

قراطية . والد
{ وهل تــرى ان االنــقـــســام الـــفــلــســـطــيــني
والـضعف العربي شجع اسرائيل على اتخاذ

تلك اخلطوة
ــــــا ال شك فــــــيـه أن االنــــــقــــــســـــام  -
الفلـسطيني وحـالة الشرذمـة والتشظي
ـر بـها الـعـالم الـعربي وانـفـتاح الـتي 
دول عــربــيــة عـــديــدة عــلى عالقــات مع
إسرائيل قد شجّع نتنياهو على تمرير
قـانـون خـطـيـر مثل قـانـون الـقـومـية لم
جتـرؤ احلــكـومــات الـســــــــــابـقــة عـلى

تمريره.  
والــقــانــون ال يــتـعــامل مـع مـا يــعــتــبـر
قضايا إسرائيلية »داخلية «فحسب بل
حسم في نصة قـضايا الصـراع معتبرًا
»أرض إســــرائــــيـل وطــــنًــــا لــــلــــشــــعب
ــا يـعــنى كل فـلــسـطـ الـيــهـودي ?«

وكذلك يشمل تشـجيع االستيطان ونفي
حق الــشـعب الــفـلــسـطـيــني في تــقـريـر
فروض ان مصيره.  هذه وغـيرها من ا
يقيم عـليها العـالم العربي الدنـيا كلها.
لكن ضـعف الرد الـعربي هـو من ضعف
احلــال ونــتـنــيــاهــو اسـتــغل ذلـك حـتى

النهاية.
{ وكــــيف تــــرى مـــســــتـــقــــبل عـــرب  48 في

اراضيهم بعد صدور هذا القانون
- نحن بـاقون في وطـننـا الذي ال وطن
لـنـا سواه. سـنبـقى نـناضـل حتى نـفوز
سـاواة التـامـة الفـردية واجلـماعـية بـا
وحـتى يـتم تصـحـيح الـغ الـتـاريخي
الــذي حلق بـــشــعـب فــلـــســطـــ ويــعم
ــــبـــني عــــلى احلق الـــسالم الــــعـــادل ا

بالدنا.  
نـــحن مـــثل بــقـــيــة شـــعــبـــنــا نـــصــارع
الـصـهـيـونـيـة وجتـلـيـاتـهـا الـسـيـاسـيـة
والقانونية والـعدوانية لم ولن نخضع
ألنــنـا بــبــسـاطــة أصــحـاب حق وطالب

عدالة. 
يـطــرح هـذا الـقــانـون امـامــنـا حتـديـات
جديـدة وصعبة وانـا على ثـقة بأن ردنا
علـيـهـا سيـجـعـلنـا أكـثر قـوة في نـهـاية

األمر.
{ ومـا اخلــطـوات الــتي سـتــتـخـذهــا الـكــتـلـة
واجهة هذا القانون العربية فى الكنيست 

- منـذ صدور القـانون يـدور نقاش حي
وجـدي حـول أفـضل السـبل لـلـرد عـليه
ـداوالت وهـنــاك اقـتــراحـات كــثـيــرة وا

حولها ال زالت جارية.  
أمـا مــا اجـمـعـنــا عـلـيه حــتى اآلن فـهـو
مـظـاهـرة كـبـرى يـوم  11.8في تل ابيب
وأضـراب عـام للـشعـب الفـلسـطـيني في

شـخـابي (احلسـجـة ) عنـدمـا ألتـقـيته هـذه احلكـايـة سردهـا لي الـشيـخ ا
صـباح هذا الـيوم في أحد شـوارع النجف وقـد أخذت منه أشـعة الشمس
احلـارقة في صـيـفنـا الالهب مـأخذاً والـعـرق يتـصبب مـن كلِ مسـامة في
سح وجهـه الذي خطتْ علـيه السنون جتـاعيدها جـسده وجبيـنه  وهو 
بـقطـعـة قـمـاش بـاليـة حتـالـفت مـعه وحتـالفَ مـعهـا مـنـذ زمن بـعـيـد قُلتُ له
(ذِبـها) ! ٠٠٠ ( شلـون أذب رفيجـتي هاي صار لي  ويـاها عمـر مو سنة
وسـنـتـ  هـاي مـثل اجلـكـاره مـأعـوفـهـا لـلـمـوت ) وأردف قـائالً ( شـلـون
واحـد يعوف صـاحبه هذا مـاعنده أصل قـابل آني مثل جعـيو األثول اللي
عـاف أهـله ونـاسه وتـنـكّـر إ لـهم مـو بس هـاي  بـاكـهم وشـردهم وذبـحـهم
وجـوعـهم وذلــهم وسـوه الـهـوايل بــيـهم الـهـوايل ٠٠٠٠٠ شــنـو قـصـة هـذا
ـعـود الشـمس سـلـكتـني إمـشي خـلي نروح نـكـعد اجلـعيـو? سـألـته? كال 
بـكهوة( مقهى) وأسولـفلك قصة جعيـو األثول اللي حكم جزيرة الواق واق
وفـوكـهـا يـشـتـم أرسـطـو بس قـبـلـهــا تـبـخـتـني جتــاوبـني من أسـألك عـلى
حـكومتـنا احلـالية وأحـنا وين رايـح  هاي الـتظـاهرات مشـتعـله والناس
دايـخه وتزويـر األنتـخابـات ريحـتهـا فاحت لـكن مفـوضيـة القـضاة أظـهرت
الـنتـائج مـطـابقـة بس واحـد من بـغداد راح يـصـعـدوه! واللي تـتـوافق عـليه
ـهـزلة وهم جتي حـكـومة مـهـزلة تـنـتجـها الـكتل هم راح تـصـعده شـنـو ها
أنـتـخابـات مـزورة ومـهزلـة يـعـمي أحـنه وين رايحـ  وِلْـكُمْ مـاكـو شريف
يـخلـصـنه تـره وصلت حـدهـا  الـشعب يـكـلـكم مانـريـدكم وطـلعـوا  عـلـيكم
ـشـوهه تـصيـحـون  الـشعب ـقـراطـية ا تـظاهـرات بس أنـتـو مجـلـبـ بـالد
أنـتخبنه والـشعب رفضـكم   اللي أنتـخبكم الـتزوير وجمـاعتكم الـقلة اللي
صوت ولكن الكم يـوم تضيعون مشرادكم يه من عـدد ا مـيشكلون ١٥ با
الزراعـة الصحة التعليم الكهرباء الماي والـيوم مو بعيد ٠٠٠  الصناعة
صـالح  الخـدمـات الالالال ٠٠٠٠٠٠ يـعـني ماكـو دولـة مـجـمـوعـة لـصوص

وقتله وقطاع طرق) ٠
ـة قُـلتُ له هــذا في جـزيــرة الـواق واق نـحن فـي الـعـراق لــديـنـا دولــة قـو
وحـكومة رشيدة  حققت لنا كلَ شيئ اخلير وفير والزاد كثير وال يوجد
ريخ ففيها الدواء الشافي عـندنا فقير مستشفايتنـا تعالج حتى مرضى ا

لكل مريضٍ غافي التعليم في أحسن حالته
والـزراعـة والصـنـاعـة والـكهـربـاء والـنـقل ولـدينـا فـوق الـكل رئـيس الوزراء
الـذي قضى على كل الفاسـدين وليس البعض في اليـقظة وليس في احللم

بفضل خطبه الرنانة التي قضت على الفساد والى األبد٠
لـدينـا رؤسـاء كـتل من السـادة ذوي الـعـمائم الـسـوداء والبـيـضـاء يهـتـمون
بـأمر الشعب فهم رغم التظاهرات التي عـبَّرتْ عن رفضها وسخطها على
كل الـعمـليـة السـياسـية  تـراهم يتـسـابقـون لتـشكـيل الكـتلـة األكبـر وكأن
اضـية لم تكن كـافية للـتدليل عـلى عجزهـم وخطلهم اخلـمس عشرة سـنة ا
لـكي يعتبروا ويتركوا  األغلبية الشـعبية التي رفضتهم في األنتخابات كي
صـيـر الـذي قاد تـقـرر مصـيـرهـا ولكن أصـرارهم سـيـجـرهم إلى نـفس ا

العتاة  الذين لم يرعوا٠
شخـابي( احلسجـة?) قصة جـعيو ـقهى قصَ الشـيخ ا بـعد جلـوسنا في ا

حاكم جزيرة الواق واق سأنقلها بتصرف٠
علمة درسة أبتدائية في جزيرة الواق واق وكانت ا ( كـان جعيو تلميذاً 
درسـة يتنـدرون عليه وين راح  تـلقبه جـعيو األثـول  وهذا جعل تالمـيذ ا
ـا حـدا به أن يـخـبـر والـده  جاء جـعـيـو األثـول وين أجه جـعـيـو األثـول 
عـلمة إلى غرفة األدارة ديرة على ا ديرة مشـتكياً أرسـلت ا الـوالد إلى ا
ـعـلمـة سـأريك الـسبب وسـألتـهـا عن سـبب نعـتـهـا جعـيـو بـاألثول قـالت ا
أسـتـدعت جـعـيـو إلـى األدارة وقـالت له مـامـا جـعـيـو  روح شـوفـني  اني
بـشعـبـتكم  قـال نـعم ست  فذهب راكـضـا ورجع فاحـطـا وقال لـها ست
ـعـلمـة زين مـاما شـوفـني بـشعـبة ب انـتي مامـوجـودة بشـعـبتـنـا قالت له ا
ذهب راكـضا ثم رجع وقال لها ال ست مامـوجودة بشعبة ب قالت له زين
روح شـــوفـــني بـــاحلـــانــوت ذهـب ورجع وقـــال لــهـــا ال ست مـــامـــوجــودة
علمة للـمديرة ونظرت لها بـأبتسامة ذات معنى بـاحلانوت عندها ألتـفت ا
ـعلمة معذورة عندها قـال والد جعيو للمديرة ديرة لوالد جعيو ا فـقالت ا
ـعلـمـة ماخـذه اجازة الـيوم هل مـالـكاهـا جعـيو٠٠٠٠ وتـمر أعـتقـد الست ا
األيام ويدور الزمن دورته ويصبح جعيو معارضاً لنظام احلكم في جزيرة
عـارضـة حـكايـة طـويـلة الـواق واق التي يـحـكـمـها حـاكم مـتـجبـر ولـهـذه ا
ـهم أن جعـيو أصـبح حاكـماً لـلجـزيرة سـأنقـلهـا  في حلـقة أخـرى ولكن ا

ساعدة قوات دولة قوية كان جعيو األثول ملتجأ إليها٠
أِسـتـعـان جـعـيـو عـلى حـكـم اجلـزيـرة بـجـوقـة زمالئه الـثـوالن الـسـابـقـ 
فـدمـروا اجلزيـرة  وأسـتـباحـوا كل شـيئ وأفـلـست اجلـزيرة الـغـنـية ذات
تنوعة  حتى أصبحت على حافة األنـهيار بفضل حاكمها جعيو ـوارد ا ا

األثول وزبانيته الثوالن ٠
ـعلم األفاضل ومن سـخريات القـدر أن جعيو األثـول يرسل على أحد ا
لـيــعــلــمه أصــول احلــكم  ومـن سـوء احلـظ أن يــبـتــد مــعه بــبــعض أراء
الـفـيلـسـوف الـكـبـير أرسـطـو الـذي صـنف الـنظـم السـيـاسـيـة عـلى أساس
طـبيعة النـخبة احلاكمة إلـى ثالثة أصناف األوتوقـراطية  أي حكم الفرد
قراطـية أي حكم الكثرة الـواحد واألوليغاركيـة حكم القلة الـثرية  والد

الفقراء برأي أرسطو٠٠٠٠٠
ولـكن أرسطـو وجـد أن هذه الـنـظم التلـبي حـاجة كل اجملـتـمع  لذلك ذهب
إلى احلل األمـثل من وجهـة نظـره وهو حـكم الطـبقـة الوسـطى الذي طـبقته

أوربا بعد أكثر من ألفي سنة من عهد أرسطو ٠
ـعــلم الـفــاضل درس جـعــيـو بــهـذا  فــمـا كـان مـن جـعــيـو األثـول إال أن ا
يـــنـــتـــفض قـــائال٠٠٠ً مَنْ هـــذا أرســـطـــو األثــول كـي تـــعــلـــمـــني آراءه في
احلـكـم٠٠٠  إنـهــا أراء خــاويـة  ٠٠٠٠ أنــا ســأتـخــتم بــاحملــابس  وأكـوي

اجلـبـهـة وأتسـتـر بـسـتار الـتـدين وشـوف يـاهـو أحسن
آني لو أرسطو٠ 

ولـكن جعيو األثول ذهب إلى مـزبلة التاريخ وبقى
الشعب شامخاً وأرسطو خالدا٠ً

وان غدا لناظره قريب
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خلص بـحث حـديث إلى أن بعض
الـنـاس أقـدر من غـيـرهم علـى فهم
شـخـصـيـات اآلخــرين وحتـلـيـلـهـا

بدقة لكن في حاالت معينة.
تزخر القصص اخليالية باألشرار
واألبـطــال ذوي الـقـدرات اخلـارقـة
الـذين يــسـتـطــيـعـون الــكـشف عن
خـــبـــايـــا نـــفــوس اآلخـــرين مـــثل
شــخـــصــيــة هـــانــيــبــال لـــيــكــتــر

ز. وشرلوك هو
عــلى أرض الـواقـع يـظن الـكــثـيـر
من الناس ومنهم بعض الزعماء
هارة. وطرح تلكون هذه ا أنهم 
كثيـرون أسئلـة على بعض مواقع
األسئلة واإلجـابات على اإلنترنت
مـن قـبـيل: "أشـعـر أنـني أسـتـطـيع
قراءة أفـكار اآلخـرين ومشـاعرهم
وكــأنـهم كـتـاب مـفـتـوح فـهل هـذا

طبيعي?".
تلك أي مـنا حقا قدرات لكن هل 
استـثنـائيـة في ما يـتعـلق باحلكم

على اآلخرين من أول مرة?
ـاذا تـنـصـحـنـا بـعض الـدراسـات

بعدم "اللعب مع الكبار"?
يــــطـــلق عــــلـــمــــاء الـــنـــفـس عـــلى
األشخـاص الذين يـجيـدون احلكم
ـجرد النـظر إليهم على اآلخرين 
لقب "حـكام مهـرة" ويبحـثون منذ
مــا يـربـو عـلـى قـرن من الـزمن عن

أدلـة تـثـبت أو تـنـفي وجـود هؤالء
األشخاص.

واسـتـقـر رأي الـعـلـمـاء حـتى وقت
قريب عـلى أن فكـرة تمـتع البعض
بـقــدرة اسـتــثـنـائــيـة عـلـى حتـلـيل
شــخـصــيـات اآلخــرين هي مـحض
خـــرافــــة. إذ أشـــارت أدلـــة إلى أن
معـظم الناس يـتمتـعون بشيء من
ـهارة تختلف الفراسة وأن هذه ا

بالكاد من شخص آلخر.
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غــيــر أن دراســة جــديــدة أجــبــرت
الـبـاحــثـ عـلى إعــادة الـنـظـر في
هــذا الــرأي إذ أثـبــتت بــاألدلـة أن
بعض األشـخاص أقـدر من غيرهم
عــلى فــهـم شــخــصــيــات اآلخــرين
وحتـليـلهـا بـدقة لـكن مهـاراتهم ال
تـــتـــجــــلى بــــوضـــوح إال إذا كـــان
ستـهدف يعـبر بصدق الشـخص ا
عن مشاعـره وأفكاره ويـظهر أدلة
وعالمات قـوية يسـتدلوا بـها على

شخصيته.
وكتبت كاثرين روجرز من جامعة
ــديــنــة شــاتــانــوغـا تـيــنــيــسي 
ي بــيـســانــز من جـامــعـة وجــيـر
بــريــتــيش كــولــومــبــيـا: "خـالصـة
الـقــول إن الـتـقــاريـر الــتي أنـكـرت
وجود أشخاص يتمتعون بقدرات
فــائـقــة عـلى حتــلـيل شــخـصــيـات
اآلخــريـن من الـــوهــلـــة األولى أو

دحـــــضـت األدلـــــة الـــــتي تـــــؤكـــــد
وجــــــودهم كــــــانـت مـــــلــــــيــــــئـــــة

بالغات". با
ونـــشــر عـــالم الـــنــفس األمـــريــكي
هـنـري إف آدامـز أولى الـدراسـات
إلثـبات وجـود أشخـاص يجـيدون
احلــــكـم عــــلى اآلخـــــرين في عــــام
 .1927وشـــــارك فـي الـــــدراســـــة
ثمـانية فـرق يضم كل فـريق عشر
شـابـات يـعـرفن بــعـضـهن مـعـرفـة
وثــيــقــة وطــلب من كل شــابــة أن
تـقـيّم شـخصـيـة األخـرى ثم تـقيّم

بعد ذلك شخصيتها.
وجــمع آدامــز مـتــوسط الــدرجـات
الـتي حصـلت علـيـها كل مـتطـوعة
فـي مـقــيــاس الــشــخــصــيــة وفــقـا
ــشــاركــات األخــريــات لــتـــقــيــيم ا
لشـخصـيتـها ثم أجـرى مجـموعة
ـشـاركات حـسـابـات لـلـبـحث عن ا
الالئـي يـــــتـــــمـــــتــــــعن بـــــقـــــدرات
اســتـثــنـائــيــة عـلى فــهم وحتــلـيل

اآلخرين أو شخصياتهن بدقة.
واكــتـــشف آدامـــز أن األشــخــاص
الـــذيـن يـــجــــيــــدون احلـــكـم عـــلى
اآلخـــرين قــــد ال يـــســـتـــمـــتـــعـــون
بـالـضــرورة بـصـحـبــتـهم. ويـقـول
آدامز إن هؤالء األشخاص بالرغم
مـن ســرعــة بـــديــهــتــهـم وذهــنــهم
تـقد فـإنهم في الـغالب "سـريعو ا
الـغـضب واالنـفـعال ومـتـجـهـمون

ــزاج وال يــتــحــلـون ومــتــقــلــبـو ا
بالشجاعة الكافية".

ويـرى آدامـز أن األشـخـاص الـذين
يـــجــيـــدون احلـــكم عــلـى اآلخــرين
أنـانــيـون ويـتـخـذون من اآلخـرين
وسيلة لتحقيق أهدافهم اخلاصة.
وعــــلى الـــعــــكس يـــرى آدامـــز أن
الـنـساء الالئي يـجـدن احلـكم على
أنـفــســهن "كن ودودات وتــمــتـعن
بالكـياسة ودمـاثة اخللق" وأبدين
اهـــتــمـــامـــا بـــاآلخــريـن أكــثـــر من

اهتمامهن بأنفسهن.
لــكن بـحــلــول اخلـمــســيـنــيـات من
ـنـصـرم ظـهـرت دراسـات الــقـرن ا
جـــديـــدة وضــــعت فــــكـــرة وجـــود
أشـــخــاص يـــحـــســـنـــون حتــلـــيل
شــخـصـيــات اآلخـرين عـلى احملك
إذ فـنـدت إحدى الـدراسـات الـطرق
الـتي اسـتـعـان بــهـا آدامـز وغـيـره
لتمـييز األشخاص الـذين يجيدون
حتـلــيل شـخــصـيــات اآلخـرين من

غيرهم.
وبـعـدها نـشـرت بـيانـات تـدل على
ـزعومة أن هذه الـقدرات الفـائقة ا
عـلى حتـلـيل شـخـصـيـات اآلخرين
بـدقة خـذلت أصحـابهـا في الكـثير
ــواقف. وتــوالت الــدراســات مـن ا
في العـقود الالحـقة إلثـبات وجود
أشــخـاص يـجـيـدون فـهم وحتـلـيل
شـخـصـيـات اآلخـرين بـدقـة ولـكن

نتائجها كانت متضاربة.
وأرجع روجـــرز وبـــيـــســـانـــز هــذا
الــــتــــبـــايـن احلـــاد فـي األدلـــة إلى
; الـسبب األول هو اختالف سبب
عـيار الـذي بنى علـيه البـاحثون ا
اســتــنــتــاجــاتــهم عـن األشــخـاص
الــــذين يــــجـــيــــدون احلــــكم عــــلى

اآلخرين. 
dŽUA*« …¡«d

ــــــعــــــيــــــار في بــــــعض إذ كــــــان ا
الدراسات هو الـقدرة على الكشف
عن الــشـخـصــيـة بــيـنــمـا كـان في
الــــبـــعض اآلخـــر يــــتـــمـــــــــثل في
ــشــاعــر أو الــقـــدرة عــلى قـــراءة ا
كــــــشـف األكــــــاذيـــــب وكل هــــــذه
هارات في احلقيـقة تعد مهارات ا
مـسـتـقـلـة.والـسـبب الـثـاني هو أن
الـباحـث لم يـأخـذوا في االعتـبار
الـدور الذي يـلعـبه الشـخص الذي

يحللون شخصيته.
وخــلـصت الـدراســة الـتي أجـراهـا
الــــبــــاحــــثــــان إلى أنـه ال يــــوجـــد
أشــخـاص يــجــيــدون احلـكـم عـلى
ـــا يـــوجــد اآلخـــريـن فــحـــسـب إ
أيــضــا أشـخــاص يــظــهــرون أدلـة
وعالمـــات قـــويـــة يـــســـتـــدل بـــهــا

اآلخرون على طبـاعهم كما أن دقة
فهـم الشخـصيـة ترتـبط بقـوة بدقة

شاعر. التعبير عن األفكار وا
وكتب الـباحثـان: "إذا عرض موقع
أمــازون كـــتــاب تــفــاضـل وتــكــامل
جـديــدا ولم يــتح عــيـنــة مــنه فـلن
يسـتطـيع أحد أن يفـهمه أو يـقيّمه
حتى لو كان معلـما متخصصا في
مــادة الـــتـــفـــاضل والـــتـــكـــامل إذ
ــعـــلم ســـيـــتــســـاوى فـي فــهـــمـه ا
والـــطـــالـب الـــضـــعــــيف في مـــادة
احلـسـاب. أمـا إذا أتـيـحت فـصـول
مـنه عـلى اإلنـترنـت سيـتـقن مـعلم
ـتاز الـتـفاضل والـتـكـامل فهـمه و

عن الطالب الضعيف".
ولــتـــأكــيــد هــذه الــنــتــائج أجــرى
روجـرز وبــيــسـانــز جتـربــة شـارك
فــيـهــا آالف من طالب اجلــامـعـات
طُــلب من بــعــضــهم الــتـحــدث إلى
ـدة ثالث دقائق أشخـاص غـرباء 
بـيـنـمـا طُـلـب من آخـرين مـشـاهـدة
مـقطع فـيديـو لشـخص ال يعـرفونه
ــــدة ثـالث دقــــائـق ثم تـــــقــــيـــــيم

شخصيته.
وقــارن الـبــاحـثــان نـتــائج حتــلـيل
الـطالب لـلـشـخــصـيـات مع طـبـائع
الشـخص وصفـاته احلقيـقيـة بناء
عـــلى وصــفـه لــنــفـــسه أو تــقـــيــيم
أصـدقـائه أو ذويه الـذين يـعـرفونه

معرفة وثيقة.
وحـلل البـاحثـان البـيانـات للـبحث
شارك الـذين استطاعوا أن عن ا
يــفــهــمـــوا شــخــصـــيــات اآلخــرين
ويحللونها بدقـة متناهية وصنفا
أيـــضـــا األشــــخـــاص الـــذين راقب
ـشـاركون تـصـرفاتـهم لالسـتدالل ا
عـلى طبـاعهـم بنـاء على مـدى دقة

نتائج حتليل الشخصية.
واكتـشف البـاحثـان أن عددا قـليال
ـــشـــاركـــ كـــانـــوا أقـــدر من مـن ا
غـيـرهـم عـلى حتــلـيل شـخــصـيـات
اآلخـرين بــدقـة ولـكــنـهم اكـتــشـفـا
أيـــــضــــا أن الــــدقـــــة في حتـــــلــــيل
الـشــخـصــيـة تــتـوقف عــلى وجـود
الـهــدف اجلـيـد أو الـشـخص الـذي
يظـهر أدلـة وعالمات قـوية يـستدل

بها اآلخرون على طباعه.
وكتب روجـرز وبيـسانـز في نـهاية
الـبــحث: "عـثــرنـا عــلى أدلــة قـويـة
وواضــحــة وثــابــتــة تــؤكــد وجـود
أشـخـاص يحـسـنون فـهم وحتـليل
شـخصـيات اآلخـرين بدقـة". لكـنهم
ذكـــروا أيـــضــــا أنه "ال يـــوجـــد من
األدلـة مــا يـؤيــد وجـود أشــخـاص
يــتــمــتـعــون بــقـدرات فــائــقــة عـلى
الكشف عن خـبايا نـفوس اآلخرين

»أقــلـيــة في خـطـر «وأنــنـا بــحـاجـة الى
حــمـــــــــــايــة دولــيــة في وجـه طــغــيـان
األغــلــبــيــة وفــرض قـوانــ ابــرتــهــايـد

علينا.  
مراكـمة التـوجهـات والقرارات سـيجعل
إسرائـيل في النـهاية دولـة منبـوذة كما
كـــانت جــــنـــوب افـــريــــقـــيـــا فـي عـــهـــد

االبرتهايد.
{ ومــا رؤيــتك لــلــفـاعــلــيــات الــتي تـنــظــمــهـا
الفـصائل الفلسطينيـة في قطاع غزة للمطالبة

بحق العودة
- مــســـيـــرات الــعـــودة هي مـــســـيــرات
شـعبـية شـاملـة تشـارك فيـها الفـصائل
وفـئــات غـيــر مـنــضـويــة حتت لـواء أي
فـصيل أي انـها لـلشـعب باسـره وليس
لـلـفـصـائل وحـدهـا مع أهـمـيـة دور هذه

الفصائل فيها. 
سيـرات السلمية بعد  لقد جاءت هذه ا

كـافـة أمـاكن تواجـــــــــده يـحـدد مـوعده
قــريـــبًــا ومــؤتــمــــــــــــر وطــني شــعــبي
ووثيـقـة وطـنـيـة شامـلـة لـلـرد عـلى هذا

القانون. 
{ وهل تـتــجـة الـكـتــلـة الـعـربـيــة الى تـشـكـيل

قائمة موحدة خالل االنتخابات القادمة
- بالـفعل فـان نوايـا اجلميـع تتجه الى
ذلـك وســـوف ابـــذل قــــصـــارى جـــهـــدى
لـتـشـكــيل تـــــــــلك الـقــائـمـة رغم بـعض
الـــصــــعـــوبــــات في الـــعـــــــــالقـــة بـــ

االحزاب .
{ وهـل تــــــنــــــســــــقــــــون مع قــــــوى الــــــسالم

واجهة هذا القانون االسرائيلية 
- لقد قمـنا بالتنسـيق في الكنيست مع
ـعــارضـة اإلســرائـيــلـيــة وصـوت ضـد ا
القانون  55 نائبًا مقابل  ,62 وهذا بحد
ذاتـه مـهـم ألنه يــدل عـلـى انه ال اجــمـاع
عـلى القـانون وأنه مر بـأغلـبيـة بسـيطة
وعــابـرة بـعـكس مـا هـو مـتـبع عـادة في
قـــوانـــ ذات طـــابع دســـتـــوري كـــهــذا

القانون.  
وللحقيقة هـناك فرق ب معارضتنا
نـحـن لـلـقـــــــــــانون والـتـي تـسـتـند
الى احلق الــــفــــلـــســــطـــيــــني والى
الــقــانــون الــدولي وبــ مــعــارضـة
الـــيــســـار الـــصـــهـــيــونـي الــذي ال
يـعـارض بـنـوده مــبـدئـيـا ويـطـالب
فــــــــــــــقط بـــــإعــــــطـــــائه غـــــطـــــاءً
ــــــــــقــراطـيًــا واضـافــة الـتـزام د
ـساواة إلى نصه اسـتنادًا إلى با
»وثيـقة استـقالل إسرائيل ?«التي

نعارضها نحن وال نقبل بها.
ـتـحـدة { وهل تـرى ان الـلــجـوء لأل ا
عــد الـفـاعــلـيـة في ظـل الـتـأيــيـد االعـمى

لإلدارة االمريكية إلسرائيل
- هناك أهـمية كبـيرة وتاريخـية للجوء
ـــتـــحـــدة حـــتـى في ظل الـــدعم لأل ا
ـطــلق لإلدارة االمــريـكــيـة إلســرائـيل ا
وذلك ألن هـذه سـاحة لـسـحب الشـرعـية
الــدولــيــة عــمــا تــقــوم به إســرائــيل من
ارسـات عدوانـية وقـمعيـة وعنـصرية

وكـولـونـيـالـيـة ومن جـرائـم حرب
بشكل عام.  

أمــا بــشــأن قــانــون
الــقــومـيــة بــشـكل
خــــاص فـــنـــحن
حـــــــــــــددنــــــــــــا
اجتـمـاعات مع
مسؤول كبار
فـي االحتـــــــــاد
األوروبـــــــــــــــــي
ـتـحدة واأل ا
ســـتـــخـــرج إلى
حــيّـز الــتـنــفـيـذ

قريبًا. 
رسالـتنـا للـعالم
انـــنــا في حــالــة

ــفـاوضــات والــتـســويـة انــسـداد افق ا
الـسـيـاسـيـة مـن خاللـهـا وبـعـد وصـول
ــسـلـح الى بــاب مــوصـود الــنــضــال ا
فـكـان ان شق الــشـعب طـريـق الـنـضـال
ــرحــلـة الــســلــمي الــذي هـو عــنــوان ا
والـذي أربك إسـرائـيل الـتي لـم تـتـعود
ان تـــتــــعــــامل مع هــــذا األســــلـــوب من

النضال.  
مـســيـرات الــعـــــــــودة في غــزّة مـهــمـة
جــــــــــدًّا لـكـنـهـا غيـر كـافـيـــــــة وهـناك
حـاجـة لتـوســـــيعـهـا شكـلًـا ومضـمـونًا
الى الضفـة الغربيـة والقدس والداخل
حــتى تـتـــــــــــحــول الى انــتـفـــــــــاضـة
ســـلـــمــــيـــة عـــارمـــة ضــــد الـــطـــغـــيـــان

اإلسرائيلي.
{ فـي الـنـهـايـة مـا هي مـطــالـبـكم من الـعـالم
ـرحـلة العـربي وجـامـعـة الـدول العـربـيـة في ا

القادمة ?
- ما نـتوقـعه من العـالم العـربي هو ان
يــســاهـم في مــقــــــــــــاطــعــة إســرائــيل
وفـرض الـعـقـوبات عـلـيـهـا حــــــــــتى
تــمـتــثل لــلـــــــــــقــانــون الـــــــــدولي
وتتـوقــــــــــف عن سيــــــــــاسـاتها
الــعــدوانــيــة وتــنــهي احــتـاللــهـا
وتـــــنـــــــــــــفـــــذ قــــرارات األمــــم

تحدة.   ا
وفــــــــــي ســـــــــــيـاق قـانـون
الـــــــقـــــــومــــــيـــــــة نــــــتـــــــوقع
استــــــــغالله من قبل العالم
الــــــــــعــــــــــربـي لــــــــــفــــــــــضح
الـــــــصـــــــــــــــهــــــيـــــــونــــــيــــــة
واطـــــــــــالع الـــــعـــــالم عـــــلى
ويالت نـــظــام االبــــــــرتـــهــايــد

اإلسرائيلي.

بـدقة مـتنـاهيـة من أول وهلـة مثل
ز أو بـاتريك ج في شرلـوك هو

مسلسل 'ذات منتاليست."'
ومن خالل مقارنـة أداء األشخاص
الـذين أحـســنـوا فـهم شــخـصـيـات
اآلخــــرين وحتــــلــــيــــلــــهــــا; ســـواء
ــبــاشــر أو من خالل بــالــتــفــاعل ا
مشاهدة مـقاطع الفيـديو استطاع
الباحثان أيضا معرفة ما إن كانت
مهـارة حتليل شـخصـيات اآلخرين
بـدقـة تـعـتـمـد عـلى مالحـظـة األدلة
والعالمات التي يظهرها الشخص
أم عـلى الـقـدرة عـلـى التـأثـيـر عـلى
الـــشـــخص جلـــمـع أكــبـــر قـــدر من
األدلـة والــعالمـات لالسـتـدالل بـهـا

على شخصيته.
وتـوصـل الـبـاحـثـان إلى أن مـعـظم
األشــخـاص الــذين يــجــيــدون فـهم
شـخــصـيـات اآلخــرين وحتـلـيــلـهـا
بـــدقــة كـــانــوا مـــاهــريـن في رصــد
األدلـة والـعالمــات الـتي يــظـهـرهـا
ــســـتــهــدف غــيــر أن الـــشــخص ا
أداءهـم كـان أفـضـل نـوعـا مــا عـنـد
ـبـاشــر مع األشـخـاص الـتـفــاعل ا
الذين يحـللون شخـصياتهم وهذا
يدل على أنهم اعـتمدوا أيضا على
قدرتهم على التأثير على الشخص
الســتــخــراج أكــبــر قــدر من األدلــة

منه.
WOB A « qOK%

وذكـر الــبـاحــثـان أن: "األشــخـاص
الـذين يـجـيـدون حتـلـيل شـخـصـية
اآلخـرين يـعـتـمـدون اعـتـمـادا كـلـيا
عــــلـى قــــدرتــــهم عــــلـى مالحــــظــــة
الـعالمـات واألدلــة الـتي يــظـهـرهـا
ـسـتـهـدف الـذي يـعـبر الـشـخـص ا
بــــصـــدق عـن مــــشـــاعــــره وعــــلى

استغاللها على أفضل نحو".
والالفت في هذه النـتائج اجلديدة
أنـــهــــا تـــؤيـــد وجــــود أشـــخـــاص
يتمـتعون بقـدرات استثنـائية على
فـهم وحتلـيل شـخصـيـات اآلخرين
وتساعدنا علـى التعرف عليهم (إذ
ـــكـن اخــتـــبـــار مـــهـــارات هــؤالء
األشــــخـــــاص فـي حــــالـــــة وجــــود
أشـخاص آخـرين أمـامهـم يعـبرون

بصدق عن مشاعرهم وأفكارهم).
زيد وتفسح هـذه الدراسة اجملـال 
من األبـــحـــاث والـــدراســـات حــول
كـيـفـيـة فـهـم شـخـصـيـات اآلخـرين
وحتـــلــــيــــلــــهــــا بـــدقــــة ومــــا هي
مــــواصـــفـــات األشــــخـــاص الـــذين
يتمـتعون بقـدرات استثنـائية على
حتليل شخصيات اآلخرين وما إن
ــــمـــــــكن تــــعـــــلم هــــذه كـــــان من ا

هارات. ا ¼nðU∫ نوظفة تتحدث بالهاتف مع شخص تريد قراءة مشاعره
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