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إن النفاق من أشد الصفات دمامة، فهو آفة تقتل صاحبها وتصٌب اآلخرٌن بالغرور وتضلهم عن الطرٌق 
والسبب فً ذلك هإالء المستقٌم وتإثر على قراراتهم فتتحول من قرارات صائبة الى قرارات خائبة، 

المنافقون الذٌن ٌحٌطون ببعض االشخاص أصحاب القرار فً المإسسات أو الشركات أو حتى الوزارات 
 .وتضلٌلهم حتى ٌختلط الحابل بالنابل وتضل القرارات طرٌقها

فً ولٌست األزمة فً اتخاذ القرارات فقط وإنما قضٌة النفاق بوجه عام، فكثٌرا ما نرى منافقا او اكثر 
مإسساتنا ٌكٌلون المدح والثناء على اآلخرٌن من أجل مصلحة شخصٌة ومآرب خاصة، وهذا هدف من 

 .اهدف المنافق ٌسعى لتحقٌقه بوسائله التً ٌتقنها جٌداً وال أحد غٌره

السإال الواجب هنا إلى اي مدى ٌإثر النفاق على طبٌعة العمل؟.. وهل ٌتؤثر الطرٌق نحو بلوغ المرام 
بالنفاق؟.. والجواب بطبٌعة الحال هو باإلٌجاب. فالنفاق ٌمكن وصفه وال تتحدد ابعاده إذا اردنا واألهداف 

دراسته من سلوكٌات المنافقٌن، الن سلوكٌاتهم وأسالٌبهم تختلف من مإسسة ألخرى ومن مجال آلخر وفقا 
 .لمصالحهم وتنوعها

الواجبات وتحل بدال منها مصالح شخصٌة ومن أخطر نتائج النفاق فً بعض األحٌان ضٌاع الحقوق وغٌاب 
 .وامراض نفسٌة لشرذمة تسبب التلف لكل ما حولها

وٌتساءل الجمٌع عن العالج الشافً من النفاق، والجواب هنا ٌكون بؤن نبدأ من البداٌة.. من الطفل الصغٌر 
لوفاء فً نفوس فً األسرة وفً المدارس التعلٌمٌة بان تراعً المناهج ترسٌخ قٌم الصدق واإلخالص وا

 .الطالب والطالبات

واألمر الثانً واألخطر هو تجرٌم النفاق فً مإسساتنا وشركاتنا حتى ال ٌلجؤ الٌه من المرضى النفسانٌٌن. 
باالضافة الى اعادة النظر فً نظام التقٌٌم والمكافآت بحٌث تتم متابعة دورٌة لكل الموظفٌن واصدار تقارٌر 

م به هذا موظف او ذاك فً سبٌل تحقٌق هدف المإسسة، وبناء على ذلك ٌتم وتحدٌد مهام كل موظف وما قا
 .تقدٌر ومكافؤة كل موظف حسب عمله وجهده ولٌس حسب لسانه وكالمه المعسول والمنقول

 أحبتً االفاضل لٌكن شعارنا جمٌعاً 

تحقق أهدافنا السلٌمة علٌنا أن نرفع شعار العمل الجاد وسٌلة للنجاح واإلنسان العامل خٌر من المتكلم حتى ت
 ونتغلب على داء النفاق

 
 

 

1 


