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يمنع نسخ أو استعامل أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكرتونية أو ميكانيكية بام فيه التسجيل
الفوتوغرايف والتسجيل عىل أرشطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نرش أخرى بام فيها حفظ املعلومات،
واسرتجاعها من دون إذن خطي من النارش.
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إهداء

إهداء

إىل من قىض معي عمر ًا..

واالبتسامة دائ ًام يف حمياه..
والطموح أبد ًا يف ثناياه..

مل يتذمر قط ..ومل خين األمانة قط..

البن الصباحية..
عرشين عام ًا وهو نبع رائحة ّ
إىل فؤاد سامنكو..

بوابة األمل ..والصرب..
أهديك هذا الكتاب..

* فؤاد سامنكو :يعمل معي عامل قهوة يف مكتبي منذ عرشين عام ًا.
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املقدمة

المقدمة

مغامرة أخرى أخوضها ،وتأمالت جديدة أسطرها ..لعلها تروق لكم!

اهلدف من الكتابة أن أبدأ فيها وأستمتع؛ أكثر من أي هدف آخر؛
فاملتعة بالكتابة قد تكون هد ًفا يف ذاهتا ..وال يعلم أحد لذة هذه املتعة
إال عند جتربتها؛ فالتزلج من أعىل جبل جليد إىل أسفله عملية ممتعة
حتتاج إىل تدريب عميق وجاد ،ثم تبدو انسيابي ًة سهل ًة يستطيع اجلميع
فعلها؛ بينام هي يف احلقيقة ليست كذلك!

يعبها كالسهم ال يلحظ فيها ما
جتارب كثرية تصادفنا ،بعضنا رُ
ُيستفاد ،وقد يكرر أخطا َءه فيها وال يعترب ،ومنا من يرقبها و ُيدركها
درعا يصونه عن تكرار الوقوع
خاصة نفسه ،فتكون له ً
ويتعلم منها يف َّ
يف أخطائها ،ومنا من يرصدها ويتأملها ويشارك اآلخرين هبا ،فتكون

7

له ولغريه -بإذن اهللِ -حرز ًا من هفواهتا ،وخرب ًة تدفعهم لتطوير ذواهتم
يف خوض هذه احلياة.
ينقل كثري من اآلباء جتارهبم ألبنائهم ،وينقلها األبناء ألبنائهم ،لكن

هذه التجارب تسقط يف منتصف الطريق ،وختتفي عن الذاكرة إذا مل
مرت ف ُنسيت.
ُتدَ َّون وتحُ فظ ..وكم من جت ِر َب ٍة ّ
لفنيت ،كتابة هذه التجارب وحتليلها هو من
ولوال قيد الكتابة
ْ
أفضل السبل حلفظها؛ لتبقى لكاتبها عل ًام ينتفع به بإذن اهلل ،وللمجتمع
خربة يستفاد منها.

ٍ
شخص منا من قيمة خرباته حتى ال يدوهنا،
من السهل أن يقلل كل
ولكنها جرأ ٌة كبري ٌة أن يتجاوز أحدنا هذا الظن فيخاطر بتدوين
خرباته! س ُينتقد بال شك ،وسيكون هناك من يقلل من جهده حتماً ،
ولكن :هل هنالك عمل برشي سا ٌمل من النقد ،بريء من الذم؟! ومن
ذا الذي مل ينتقد عىل عمل قام به؟! وقد قيل :من أراد أن ال ُينتقد
فأسهل السبل هو أن ال يعمل شيئًا أبد ًا!
قررت أن أعيد جتربة الكتابة بعد كتايب «جرس من ضوء» الذي
ٍ
ونقد ،وبنظرة إجيابية فقد استمتعت هبام؛ فاملدح
مدح
لقي ما لقي من ٍ
ِّ
امليض بالكتابة ،والنقد يبني لك العيوب ،و ُيشعرك
تشجيعا عىل
يزيدك
ً
بالوجود؛ فلو مل تكن موجو ًدا ملا ان ُت ِقدت.
هذا هو كتايب فافعلوا به ما شئتم !!
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الجزء األول:
تأمالت ما بعد العودة

أما بعد

أما بعد

فراقها الوطنـا ال ِ
العنيُ بعدَ ِ
ساكن ًا ألِ َف ْت وال َس َكنا

الذين ِ
لقيت هُ نا
أح ُّب ُه ْم
ليت
علموا وهُ ُم هنالِ َك ما ُ
َ
ُ

(خري الدين الزركيل )

(ركبت الطائرة) يف آخر عودة ،وبيدي ورقة واحدة فقطُ ،كتِب
فيها وبعدة أسطر إفاد ٌة بأن املذكور اسمه يف هذه الورقة قد حصل
عىل درجة الدكتوراة يف الفلسفة من كلية اإلدارة يف جامعة قالسقو...
الرشيط يعاودين منذ البداية وحتى اآلن!!

أبتسم يف حلظة ُّ
لدي كثري من املشاهد
تذكر حدث معني ،وتتكرر ّ
واألحداث التي دونت كثري ًا منها يف ابني األول «جرس من ضوء»،
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ولكن هنالك كثري مل يدون ،إما خلصوصيته العالية ،أو ملا قد يضع كاتب
هذه السطور يف
حرج ومواجهة ال حيبذها ،وربام ال يتقنها كثري ًا!
ٍ

الذكريات مجيلة ،حتى أسوأ األحداث قد تبدو مجيلة عند تذكرها؛

فآثارها السلبية تكون قد اندثرت ،ومل يتبقَّ إال الذكرى التي جتلو
االبتسامة ،لذلك نتذكر املايض دائ ًام حلوه ومره بسعادة وحبور.

للفرح معامل واضحة ،حتى وإن حاولت مغالبتَها واملحافظة عىل

السمت الرزين؛ بحجة عدم الظهور بمظهر ال يليق ،أو بحجج أخرى
كثرية ،ولكنه يظهر يف االبتسامة الدائمة ..ويف استعجال الوصول إىل
الوطن ،حقيق ًة كنت أرغب يف استعارة مكرب الصوت اخلاص بقائد
الطائرة ألقول للركاب قصتي من األلف إىل الياء!

ولكن هل سيتفاعلون معي؟! أم يقولون :اخفض صوتك؛ ّ
فإن ما

طبيعي قام به كثريون من قبلك!!
حققته ال يعنينا يف يشء؛ فهو أمر
ّ

حق ًا! ما حققته أمر طبيعي؛ فقد حصل عىل هذه الشهادة كثريون منذ

أول شهادة دكتوراة سعودية كان قد حصل عليها معايل الوزير الدكتور
عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطر وزير الدولة لشؤون جملس الوزارء

السعودي حتى اآلن!

ريا؛ بل هي وسيلة ضمن وسائل
وأنا ُم ِق ٌّر أن الشهادة ال تعني شيئًا كث ً
ٍ
هيم الناس واملجتمع هو ما حصلت عليه من علم وما
كثرية أخرى ،فام ّ
سيخدم املجتمع!

ٌ
وسيلة إذن ،جيب أن ُتستخدم بعقل ،دون زيادة وال نقصان ،ومن
هي

املهم وضع األمور يف نصاهبا الطبيعي وعودة األوضاع إىل طبيعتها.
ّ
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أما بعد

وصلت إىل الرياض ..كام توقعت :استقبال حافل من الزوجة
ٌ
وهناية
فرح غامر بانتهاء السفرات املتكررة املزعجة،
واألهل واألبناءٌ ..
ٍ
ٍ
عانيت من جهد وإجهاد ومنغصات واحلمد
مفعمة بام
لقصة
سعيدة
ُ
ِ
لعوارض هذه التجربة.
هلل ،ولقد كانوا نعم املعني واملساعد واملتحمل

ونقطة مهمة حيسن إدراكها؛ وهي أنه ال ينبغي أن نعتقد بأنه بفرحنا

مجيعا ،حتى بعض القريبني ربام ال يعنيهم فرحك يف
سيفرح الناس ً

ِ
الناس ختتلف ،وأمهية
يصح أن تنزعج لذلك؛ فأولويات
يشء ،وال
ّ
األمور ال تتساوى ،فعش فرحك أنت ،واستمتع به ،وال ِ
تبال بمن
يشاركك فيه أو يتجاهلك.
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هل تغريت؟

تغيرت ؟
هل ّ

اليشء الوحيد الثابت يف احلياة هو التغيري املستمر.
هرياقليطس

ٌ
مشعة من بعيد ،والبد أن
عدت وسقف الطموح مرتفع ،واألنوار
يظهر عليك التغيري ،وال بد أن تستفيد من رصيدك املعريف والعلمي
اجلديد.

ولكن املفاجأة كانت بأن ما حيتاجه عميل قد عرفته وخربته منذ زمن
بعيد! إذن ال جديد يمكن أن تضيفه يف عملك احلايل ،وال فائدة من
هذه الشهادة !!
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(سؤال صادم) ماذا فعلت؟! هل كان قراري بالسفر للدراسة
خاطئًا؟! السؤال نفسه كان يتكرر كثري ًا يف أثناء الدراسة ،وها هو ذا
يطرق عقيل من جديد!!

حدثان مهامن قد يغريان رأيي يف حتلييل لوضعي:

األول :حرض لزياريت أحد عمالء الرشكة اخلليجيني ؛وهو يعرفني

منذ زمن بعيد ،وبعد نقاش طويل يف العالقات التجارية بني الطرفني

ونقاشات جانبية أخرى ،قال يل :هل تعرف أنك تغريت متا ًما عن
السابق؟!

قلت :كيف ذاك؟!

قال  :أصبحت مثل اإلنجليز ..)slow but sure!( :تبطئ يف اختاذ

القرارات ،ولكن تنفذها بثقة أكرب!!

فرددت :قد يكون ذلك لزيادة سنوات العمر؛ فلربام زادتني حكم ًة

وأنا ًة!

واحلدث الثاين :أنني أصبحت املرشف العام عىل إنشاء «جامعة

سليامن الراجحي يف البكريية» وهي جامعة غري ربحية ومتخصصة
بالطب ،فالحظت يف نفيس استمتاعي الكبري بالنقاشات األكاديمية،
وبدأت أعيد النظر و(أحدّ د بدقة) أين جيب أن أكون يف قابل األيام!

نفسه بال تغيري ،أم يتغري
السؤال ّ
امللح يتكرر :هل يبقى اإلنسان هو َ
بعد القرارات املؤثرة يف حياته؟! وهل يكون هلذه القرارات ٌ
قيمة إن

هو مل يتغري؟

إذن..أنا يف مرحلة جديدة حتتاج إىل حتليلٍ  ،ومن َث َّم إىل تطوير أهدايف
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هل تغريت؟

رئيسا ،صار اآلن يف املرتبة الثانية ،واستبدّ
القادمة؛ فام كان يل هد ًفا ً

يب اهلدف األكاديمي ،وسيطر عىل مشاعري وتفكريي ،فقررت إعادة

ترتيب أولويايت!

هل هناك عيب يف إعادة ترتيب أولوياتك؟ ال ؛ بال شك ..بل جيب
عىل املرء دائماً أن يفعل ذلك!
َم ْن أنت؟ وأين أنت اآلن؟ وأين حتب أن تكون؟

جيب أن نستمر يف طرح هذه األسئلة الثالثة عىل أنفسنا يف كل حني!

وتغريت أنا!!
ريت أهدايف،
وقد
ُ
ُ
فعلت ،فتغّ ْ

أحببت عميل التنفيذي يف «دواجن الوطنية» مدة
تغريت!..
نعم
ُ
ُ
وتشب ًعا من الثناء واملديح.
طويلة ،وقد أغرقتني نجاحاهتا ثق ًة
ُّ
نجحت دواجن الوطنية بمنافسة منتجني فرنسيني وبرازيليني

وأصبحت بفضل اهلل
وصينيني ،وبال شك هناك منافسون سعوديون،
ْ
املنتج األول للدواجن يف اخلليج ،وأصبح من املستحيل احلديث عن
قطاع الزراعة -والدواجن حتديدً ا -دون احلديث عنها ،و هلل احلمد.
متاحا!
ينم يمت؛ فال خيار آخر ً
وألن اإلنسان إن مل ُ

وهكذا صار أمري ..أصبحت أحتاج إىل النمو؛ ولكن باجتاه خمتلف

هذه املرة؛ فالتوجه األكاديمي متاح اآلن ،وتفكريي وجوارحي كلها

يف هذا االجتاه ؛ ولكن ليس عىل سبيل إهناء مسرييت العملية التنفيذية،

لدي جيب أن ُتستغل وتتاح لآلخرين؛
فهناك خربة طويلة تراكمت ّ
فالتفرغ التام للتوجه األكاديمي مل يكن خياري ،ونسيانه كذلك مل يكن
ً
خيارا ،فال بد -إذن -من حل وسط .
أيضا
ً
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احلل الوسط

الحل الوسط

قيل لفيثاغورس :من الذي يسلم من معاداة الناس؟
ريا وال ً
رشا.
قال :من مل ُي ْظ ِهر خ ً
قيل  :كيف ذلك؟
قال :ألنه إن ظهر منه خري عاداه األرشار،
وإن ظهر منه رش؛ عاداه األخيار!!

احلل الوسط ليس دائ ًام هو الوسط! فوسطك أقىص اليمني،
أو أقىص اليسار لغريك ،ووسط غريك قمة االنحراف عن الطريق
لديك!!

إذا أردت تقويم «الوسط» لآلخر؛ فال بد أن تعيش ظروفه وتفكريه
«وس ِطك»
وتقرر أين الوسط ،وكذلك جيب أن يفعل اآلخرون مع َ

أنت ،املهم أن تعرف أنك ربام ال تكون املهم لغريك ،ومعنى ذلك
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أنه لن يعيش ظروفك وتفكريك ويقرر عنك؛ حتى وإن اجتهد ليقرر
عنك ،ربام ال يوافقك؛ وذلك ألنه ليس أنت؛ فأنت أنت ،وهو هو!!

كالم قد يظهر فلسف ًة ،ولكنه حقيقة تؤكدها جتارب احلياة وواقع
ري
واس َع لتنفيذه ،واستمتع به ،غ َ
قرر أنت «أين َو َس ُطك» ْ
الناس؛ لذا ّ

ٍ
ريا ملا يقال عن قرارك« ،وهذا هو األهم»؛ فاستجالب
ملتفت كث ً
ولكن العمل به هو قرارك الشخيص وحدك!
النصح مطلوب،
َّ
شخص :مجيلة فكرتك يف تدريس مادة األعامل يف السعودية:
قال يل
ٌ
( ،)Business in Saudi Arabiaوهي مادة هتتم بتشجيع املبادرات،

وحتفز الطالب عىل تطوير مرشوعاهتم اخلاصة يف احلياة ،وبذلك يمكنك

احلصول عىل أفكار جمانية لتستثمرها!!

رشعا أو ُخ ُل ًقا؟! هناك بعض
فأجبته :وهل تعتقد أن ذلك مقبول ً
املستحيالت عمل ٍ
ِ
الناس -لغلبة النزعة املادية -يتصورون َّ
يشء
أن من

هلدف غ ٍ
نفعي!!
دنيوي
ري
ّ
ّ
مادي ّ

وقال آخر :اترك املجال لغريك؛ فأنت لست بحاجة هلذا املال..

فذكرت له أين متطوع يف هذا العمل! واملجال متاح للجميع...

الناس ال يرتكونك دون هذه املالحظات التي قد ُتفقدك الرغب َة يف
اإلنجاز إن أخذهتا بجدية ..ولكن إذا اعتربهتا طبيع ًة من طبائع البرش
فستمر كغريها مما سمعتَه أو ستسمعه من ٍ
نقد أو جتريح أو مالحظات
ُّ

ٍ
سلبية .

سلبي ،ويعني أنك تترصف بطريقة غري تقليدية
وصف اجلنون
ّ
خالف ًا للمعتاد ،والغريب أن هذا الوصف نفسه هو ما يوصف به
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احلل الوسط

العباقرة! فهناك عالقة بني اجلنون والعبقرية ،وهناك خيط رفيع فاصل

بينهام ،ويف العادة ال يتبني هذا اخليط بسهولة ،ويف كثري من احلاالت ال

يتبني إال بعد مدة زمنية طويلة .

ً
مؤرشا لعبقرية
ريا إذا ُوصفت باجلنون؛ فقد يكون ذلك
فال تنزعج كث ً

قادمة!

وقررت أن أبدأ
إذن تغيرّ ُت ..البد أن أعرتف اآلن أنني تغيرّ ُت!
ُ
وأستمر يف العمل األكاديمي يف «جامعة الياممة» ،والقصة كاملة
ّ
مذكور ٌة يف ثنايا هذا الكتاب يف فصل «جامعة الياممة».
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اإلنسان عدو ما جيهل

اإلنسان عدو ما يجهل

يمكن لإلنسان أن يغري حياته ،إذا ما استطاع أن يغري اجتاهاته العقلية.
(وليام جيمس)

ِ
االحتكاك والتواصل مع
جمتمع مزايا وعيوب ،ومن فوائد
لكل
ٍ
ُ
معرفة مزاياها واالستفاده منها ،وجتنب عيوب هذه
املجتمعات

ريا من األوروبيني الذين عملوا يف السعودية
املجتمعات ،وقد قابلت كث ً
ٍ
مهمة يف جمتمعاتنا ،منها :كرمنا،
بجوانب
ريا
َ
مدد ًا طويل ًة ،وقد تأثروا كث ً

وحسن وفادتنا عند دخوهلم منازلنا ،وكذلك الرتابط األرسي الذي
ُ
ولكن كل هذا مل جيعلهم يتنازلون
يبهرهم ،مقارن ًة بوضعهم يف أوروبا،
َّ
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عن قيمهم املتميزة التي أوصلتهم إىل التطور والتقدم الباهر.

حبا يف السفر،
ومن املعروف أن الشعب السعودي من أكثر الشعوب ًّ

وذلك -بفضل اهلل -بسبب الوضع االقتصادي املناسب ،وبرامج

االبتعاث احلكومية للطالب ،وكذلك لألعامل وغريها من األسباب.

وهلذه املجتمعات التي نزورها باستمرار مزايا كثرية ،من املهم إدراكها
والتعامل معها تعلُّماً وتطبي ًقا ،ولكن هذا ال يعني -بأي حال -أن ننسلخ

عن جمتمعاتنا ونتقمص شخصيات تلك املجتمعات؛ فتامزج احلضارات
مهم جد ًا لرفعة األمم ،وتبادل اخلربات والثقافات ،ولكن ليس عىل
ٍ
لطرف من الطرفني.
سبيل «اإللغاء»
لذلك عىل شبابنا أن ال يتخوفوا من االحتكاك باملجتمعات

األخرى رشقيها وغربيها ،وأن يسربوا أغوارها؛ ليتعرفوا عىل املتميز

من طباعها ،ويترشبوه ويطبقوه ،عىل أن ال ينتحلوا شخصياهتم كام
هي؛ فهذا من الضعف غري املستساغ ،فلمجتمعنا مزايا كثرية جيب

االحتفاظ هبا ،مع االستفادة من مزايا اآلخر واستنباطها؛ حتى

مزيج معريف من مزايانا ومزاياهم ،وهذا بال شك يثمر
يتكون لدينا
ٌ
ِرفع ًة للشخص وملجتمعه.

ريا وتثري إعجايب عندما ألقى شا ًّبا
ومن الشخصيات التي تبهرين كث ً

أو فتاة يتمسكان بقيم املجتمع الثابتة وعاداته املتميزة ،ويف الوقت

يطعمها بمجموعة من املزايا املختلفة للمجتمعات األخرى؛
نفسه ّ
فيحقق بذلك شخصية استثنائية بكل املقاييس ،وما بني البساطة
الغربية والتقاليد العربية قد جتد معادل ًة لشخصية متكاملة ،غري
وحمافظة يف الوقت ِ
ٍ
نفسه ،وكثري من الناجحني حيققون هذه
متكلفة،
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املعادلة ،وقد نجد بال شك يف انفتاحنا أكثر عىل املجتمعات الرشقية
-مثل الصني واهلند -مزايا آخرى تضاف وتدعم هذه الشخصية.

اهد
أمر ُم َش َ
والنجاح له مقومات ،كام أن الفشل له مقومات ،وهذا ٌ
ومعلوم؛ فالشخص ال ينجح لكونه حمظوظ ًا أو معرو ًفا ،بل ينجح باألخذ
دت ٌ
ٍ
لشخص ما لوجوده يف ظروف
حالة استثنائية
باألسباب ،حتى وإن ُو ِج ْ
خاصة ،فهو من االستثناء الذي يؤكد القاعدة وال ينفيها؛ فاإلنسان ينجح

إذا «أراد» -بعد توفيق اهلل سبحانه ،-واإلرادة تعني العمل باألسباب ،وال
تعنى إطال ًقا النوم والكسل وإرسال األمنيات؛ فاألمنيات كلام زادت كان

ٌ
وصفة للفشل
صاحبها أقرب إىل الفشل ،وأبعدَ كث ًريا عن النجاح؛ فهي
يتبعها ٌ
هم صاحبها  -الذي
نقمة عىل املجتمع وعىل الناجحني ،ويكون ّ
مل ينل شيئًا بسبب كسله وضعف مهته  ،وسعيه وراء رساب األماين -ت َّت ُّبع
سقطات الناجحني والتلذذ بذكرها!

ولكن هذا لألسف سيزيد من نجاح الناجحني ،ويسهم أكثر يف فشله؛

ففي العادة حيصل الناجح عىل الفرص التي يتغافل عنها الفاشلون الذين
انشغلوا بالنقد والتجريح!
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اغرس اليوم شجرة تنم يف ظلها غد ًا
(حكيم)

يكون األب قدوة ألبنائه -شاء أو أبى -فهو يف الغالب يرفع
نجاحا ،أو خيفضها إذا حقق فشلاً ،
سقف طموحاهتم كلام حقق
ً
مع أنه ال نجاح دون فشل ،ولكن حمصلة االثنني (النجاح
والفشل) جيب أن تكون ملهم ًة لألبناء؛ فاألب جيب أن يدرك أن

األبناء يتأثرون ويتعلمون من ترصفاته ونجاحاته أكثر -بكثري-

من كالمه وتوجيهاته.
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لو حتدّ ث األب كثري ًا ألبنائه عن أمهية العمل واجلد واالجتهاد،

مؤثرا مثل رؤيتهم لوالدهم وهو
مرارا ،فلن يكون ذلك
وكرر ذلك ً
ً
ّ
يعمل ٍ
ٍ
واجتهاد وصرب وإرصار؛ فـ «القدوة ..القدوة» هي ما يثري
بجد

محاسة األبناء وحيفزهم ،حتى يف جمال العادات والعبادات؛ فمن يدخن
مثلاً لن يقبل منه أبناؤه النصح برتك التدخني ،والذي يتكاسل عن
الصالة لن يكون لنصيحته أثر يف االلتزام هبا!

لذا عىل األب أن حياول رفع طموحات أبنائه باإلنجاز العايل ،والبد
أن يرفع سقف توقعاهتم ،ويشعرهم دائ ًام بالثقة فيهم ،وأنه يتوقع

منهم املزيد من اإلنجازات والنجاحات؛ «فعىل قدر أهل العزم تأيت
ٍ
إنجازات فإهنم سيفاجئونه هبا ،ومن
العزائم» ،و َمن يتوقع من أبنائه
يطلب منهم القليل فسيتفاجأ هبم وقد خيبوا آما َله حتى يف القليل،

وما ينطبق عىل األب ينطبق متا ًما عىل األم؛ فهي كذلك قدوة ،مؤثر ٌة
ٌ
كبري؛ إما يف حتفيزهم أو يف هدم نفوسهم
جد ًا عىل أبنائها،
وعامل ٌ
وإحباط آماهلم وكرس طموحاهتم؛ فال يصح التغافل عن دورها املهم

يف ذلك.

اليتمنى الوالدان أن يتفوق عليهام أحد إال أبناؤمها ،ويعدّ ان
امتدادا هلم ،وكثري ًا ما يتفاخر والد أو والدة بام
أي نجاح ألبنائهم
ً

حقق أبناؤهم وكأنه من عملهم ،وذلك صحيح؛ فام ينجزه األبناء
هو يف الغالب  -بعد توفيق اهلل -نتاج تربية الوالدين ،ودعمهام

لألبناء .

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
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وسلم( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو

علم ُينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) صحيح مسلم.
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ٍ
سبب لتجلس مع من حُتب ،اغتنام احلياة ذاهتا يكون أمجل ما
ال حيتاج األمر إىل

يكون حني نغدو قريبني منهم.

(د.سلامن العودة ،طفولة قلب)

خمتارا أو
أحيان ًا تشعر بقيمة اليشء عندما تفقده «أو تبتعد عنه»-
ً

مضطرا -حتى وإن كان ذلك الفقد مدد ُه قصرية ،وهذا ما حصل يل
ًّ
ريا ،وإن مل
مع أبنائي ،بسبب طبيعة عميل التي تتطلب مني السفر كث ً

جربت السفر الطويل
تكن
ً
أسفارا ذات مدد طويلة ،ولكني عندما ّ
مدد ًا خمتلفة أيام الدراسة بدأت أشعر أكثر بأحد أهم نعم اهلل ع ّ
يل:
«أبنائي».
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األبناء نعمة نتجاهلها يف الظروف العادية؛ فهم حولنا ومعنا

ليل هنار ،يتداخلون يف أحداثنا اليومية ،ويضيفون عليها هبارات

ومملحات! مزعجون يف كثري من األحيان ،وال يكفون عن الطلب
يف كثري من األحوال! يصيبنا الضيق البرشي أحيا ًنا من ترصفاهتم

ريا عندما ال نراهم من
وإزعاجاهتم ومتطلباهتم ،ولكننا نفتقدهم كث ً

حولنا!!

وحرصت
أصبحت أكثر قر ًبا منهم،
نعم عالقتي هبم تطورت!
ُ
َ
ٌ
نكهة خاصة يف حياة اإلنسان
وأكثر عىل وجودي بينهم؛ فلألبناء
أكثر
َ
َ
توجب علينا شكر رب العاملني عىل هذه النعمة أولاً  ،واالستمتاع
هبم وبوجودهم الطفويل ومعايشة عاملهم ثان ًيا؛ قبل أن يلحقوا بام
ينفي عنهم صفة الطفولة! فاألبناء يكربون برسعة كبرية ،وينشغلون
ويبتعدون لظروف الدراسة والزواج والعمل ،فال يصح أن نضيع مثل

هذه اللحظات اجلميلة معهم.

يف عام ٢٠١٢م ذهبت إىل معرض الكتاب يف الرياض ،وكعاديت
ٌ
قائمة من الكتب أبحث عنها يف املعرض ،وال
السنوية يكون لدي
ٍ
قديمة أو جديدة ،وهي عادة نمت
أغفل عن البحث عن كتب أخرى

لدي منذ الصغر بحكم شغفي بالقراءة ؛ فهي من املتع التي ال يشعر
ّ
بقيمتها إال َمن وقع يف غرامها!

يف هذا املعرض وقع يف يدي كتاب للشيخ الدكتور سلامن العودة
ٌ
مكتوبة بطريقة رائعة وممتعة.
«طفولة قلب» وهو سرية ذاتية للشيخ

يف هذه السرية لفت نظري حديث الشيخ عن فقده ألبنائه عندما

مخس سنوات ،وعبرّ عن هذا الفقد بأسلوب أديب
كان يف السجن َ
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مشوق ،وبكلامت ملؤها احلب واحلنان ،أ َّثرت يف نفيس بشكل كبري،
ٍ
ٍ
فريد عن هلفة االنتظار للزيارات
بأسلوب
وبخاصة عندما حتدَّ ث
العائلية؛ ليحتضن صغريه عبدالرمحن ،ويلثم ثغره بكل احلب وقمة

احلنان.

ريا
أثارتني هذه املواقف وأعادتني إىل نفيس ناد ًما عىل تضييعي كث ً

من اللحظات بعيدً ا عن نور قلبي ووحيديت «مها» يف صغرها ،وكذلك

ريا من اللحظات مع عبدامللك ونواف وسلامن ،وقد يكون
تضييعي كث ً

من املناسب أن أعتذر لنفيس عن هذا التفريط ،وأعتذر يف الوقت نفسه

هلم.

األبناء يف الكرب خيتلفون متا ًما عن صغرهم؛ فاحلياة معهم ممتع ًة،

لكنها ال تشبه تلك املتعة اخلاصة معهم يف براءة الطفولة!

هذا طالل ،وهو ابني اخلامس الذي ولد عام ٢٠١٠م ،وقد انشغلت

ريا يف البدايات مثل أخته وإخوانه ،ولكن كان من حسن حظي
عنه كث ً
وحظه قراءيت كتاب الشيخ سلامن العودة ،وتأثري به ،فكانت فرص ًة
إلعادة صياغة هذه الزاوية اخلاصة واملمتعة يف حيايت وتطبيقها عىل
«طالل» الذي حظي بعد ذلك من أبيه  -الذي كان دائم االنشغال

والرتحال -بالوقت األطول؛ حيث أكثر اخلروج معه ،ويف كثري من
األحيان ُأوصله إىل مدرسته ،وأحيا ًنا أعيده منها!

يتهمني بعض اإلصدقاء بأن هذه الترصفات بسبب كرب السن!

ويتهمني أبنائي اآلخرون أن هذا االهتامم «اجلديد»؛ ألن «طالل»

«آخر العنقود»! ولذلك حيظى هبذا احلب واحلنان!
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ومهام كان السبب الذي أحدث ذلك التغري«:طفولة قلب» أو كرب
السن أو أن طاللاً «آخر العنقود» ،فأنا مستمتع هبذه العالقة ،وأدعو
اجلميع لالستمتاع هبذه النعمة وشكر اهلل عليها.
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جز ٌء من الحقيقة

إذا كانت الصداقة هي نقطة ضعفك؛ فأنت أقوى شخص يف العامل.

(إبراهام لينكولن)

اجتامعيا محُ ًّبا للناس ،ويتفاوت الناس يف تفاعلهم
ُخلق اإلنسان
ًّ
االجتامعي ؛ فمنهم من يكون اجتامع ًيا ذا قد ٍر كبري من التواصل مع
املجتمع بكل فئاته ،ومنهم من يكون مقلاً  ،متخففا من خمالطة الناس،
ومنهم من تغلب عليه العزلة عن املجتمع والناس..

وهلذا التواصل مع املجتمع أشكال خمتلفة ،كالتواصل املادي
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ٌ
تواصل مع املجتمع ،ومنه
«بالصدقات والتربعات» ،وهو بال شك
ما هو شخيص بالتواجد والتخاطب والتزاور.

«جنة من غري ناس ما تنداس»! َم َث ٌل شعبي حيكى شعور الشخص

وحيدً ا بعيدً ا عن الناس ،مهام كان يف عزة ونعمة ،فهو سيبقى خارج
املنظومة الطبيعية للحياة ،وسيفقد أحد أهم ملذات احلياة ،وهي
«االختالط بالناس» ،وهلذا االختالط عيوب بال شك ،منها االحتكاك
شعورا
ببعض الشخصيات املتعبة التي تحُ دث يف بعض األحيان
ً

وحتم َله مما يجُ زَ ى به
ولكن الصرب عىل هذا األذى
باإلزعاج والقلق،
َّ
ُّ
اإلنسان املثوبة من اهلل سبحانه وتعاىل.
ومن خالل هذا التعايش مع املجتمع نبدأ يف تكوين شبكة من
العالقات املتنوعة واملتقاطعة أحيان ًا ،وتلك العالقات ترتاوح بني

ٍ
ٍ
زمان أو عملٍ معني ،وقد
بمكان أو
عالقة سطحية يسرية ترتبط عادة
ٍ
ٍ
صداقة بدرجات متفاوتة ً
صديق،
أيضا ،فمن
تتطور العالقة لتصل إىل
ٍ
صديق محيم.
إىل صديق مقرب ،إىل

وهذه الصداقات قد تستمر مدد ًا طويل ًة جدًّ ا ،ولربام كانت حمصور ًة

يف سور زمني معني يشبه سور املدرسة ،والعالقات حينئذ تنتهي بانتهاء
الدراسة.

ويبقى انتقاء األصدقاء يف مثل هذه العالقات وتشابكاهتا من أهم
ٍ
ٍ
صدوق قريب منك؛
صديق
القرارات املصريية للشخص؛ فوجود

تأنس به ،وترتاح لوجوده معك ،أمر مهم للغاية ،وداعم نفيس كبري
لتوازن شخصية اإلنسان ،ومن عوامل استمرار تلك الصداقة وثباهتا
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ومدّ أنفاس احلياة فيها :التقارب العمري ،والتوافق الذهني ،والتكامل

بني الصديقني ،كام أن فارق العمر-غال ًبا-واملصالح الدنيوية ،وحضور
«األنا» ،وتغليب األمور الشخصية من أهم عوامل هدم الصداقة التي

تقوم يف بنياهنا العميق عىل الصدق وصفاء القلب.

ومن أهم ما أود اإلشارة إليه يف هذا السياق؛ أن هنالك من حيسن

ارتداء ثياب الصداقة ،وادعاء القرب منك واحلرص عليك ،وهو يف

جرسا للوصول إىل مآرب أخرى!
احلقيقة يسعى إىل اختاذك
ً

ريا من القلوب ،فازدادت
ولكم استهوت مثل تلك النظرة النفعية كث ً
أعداد هؤالء املتلونيني الذين يصعب معرفة نياهتم؛ ألننا كثري ًا ما نقف
عند الصورة الظاهرة وال نعلم ماذا ُي ِك ُّن الباطن الذي ربام ال يبايل

صاحبه بالتفريق بني الشخص وأصدقائه «احلقيقيني» ،بل وأهله
وأبنائه! يف سبيل احلصول عىل تلك املآرب الشخصية!!

وألهنم «حمرتفون» فهم يف الغالب حيققون نجاحات يف هذه العاجلة
التي ربام ننخدع هبا يف بعض الوجوه املستعارة التي قد تكون قريب ًة

جدًّ ا يف الظاهر من الشخص ،بل أقرب من كل األقربني ..ولكن
السؤال األهم :هل هم حق ًا «ناجحون» عندما يأيت يوم احلساب
والعقاب؟!

«ظاهرا»! من ذوي املآرب
ذكر يل أحد العارفني أن الصديق
ً

واملصالح حيرص عىل أن يكون يف أعىل درجات احلذر مع صاحب

النفوذ؛ ليظهر حبه وإخالصه ،ولكنه يفقد جز ًءا من هذا احلذر مع

اآلخرين ،لذلك من املهم جدًّ ا أن تستمع إىل رأي القريبني منك يف
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ٍ
معتمد عىل تقويمك الشخيص وحده؛ فمنهم تستطيع
أصدقائك ،غري
معرفة كامل احلقيقة والتقويم الصحيح ملن حولك.
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صندوق السعادة

إن السعادة تكمن يف متعة اإلنجاز ،ونشوة املجهود املبدع
(فرانكلني روزفلت)

ال شك يف أن املاديات عنرص من عنارص السعادة ،وإحدى

أي يشء يف هذه
رضورات احلياة التي ال تستقيم دوهنا ،ولكنها مثل ّ
الدنيا يرسي عليها قانون الزيادة« :متى زاد عن حده أصبح وبالاً »،

فمن يربط سعادته بحجم ثروته يظل طوال عمره يركض خلف املال،

رسيعا كومضة الربق،
ناس ًيا يف الطريق أن يسعد بحياته؛ ومتر السنوات
ً
ٍ
وبغمضة ع ٍ
وبغمضة أخرى حتل
ني تتنبه؛ فإذا عمرك عرشون عا ًما،
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ضي ًفا عىل األربعني ،التي رسعان ما متر لتصل إىل الستني ،ثم الثامنني..
وماذا بعد الثامنني؟!

هناك طريقة أخرى لقياس السعادة ،وذلك بتحقيق النجاحات

واالستمتاع هبا ،وليس مطلو ًبا أن يكون نجاحك ُمدَ ِّو ًيا لتسعد به،

رب لتستلذ به ،وليس من الرضوري أن
وال جيب أن يكون نجاحك األك َ

تكون األفضل واألمجل ليكون لنجاحك قيمة.

التسويف يف االحتفال بالنجاحات من أهم أسباب التعاسة..
فالطالب مث ً
ال ينجح يف الثانوية ،فيقول له والداه :نسبة النجاح يف
املدارس  ٪٩٢فأين التميز ،فيقتل الفرحة يف مهدها!

متي ًزا يف وظيفته ،فيقول له أقرانه« :عقبال ما تكون
حيقق
ٌ
شخص ما ُّ

مدير الرشكة حتى نحتفل بك»! إن السعادة حولنا تطرق أبوابنا كل

يوم ؛ لكننا ننشغل عنها بالبحث عن سعادة أكرب ونجاح ُمدَ ٍّو!

مهم أن نعلم َّ
أن لكل منا صندوقه اخلاص للسعادة ،وهذا من نعم

مجيعا سب ًبا واحدً ا فقط لتحقيق السعادة،
اهلل تعاىل علينا ،أنه مل جيعل لنا ً

بل تنوعت نفوسنا وقلوبنا؛ فام يسعدك ربام ال يعنيني ،وما يسعدين قد
يكون يف ذيل قائمة اهتامماتك!

لذا كان مهماً أن تبحث عن سبب سعادتك أنت؛ وليس ما يسعد

ريا ممن يسافر لبلد معني دون غريه؛ فقط
اآلخرين ،وهلذا أستغرب كث ً
ألن «الناس» يسافرون إليه ،حتى وإن مل َي ُر ْق له ،وأستغرب أكثر من
ذلك الذي يامرس هواي ًة من اهلوايات؛ فقط ليقال :إنه يامرس هواية
متميزة مثل ِعل َية القوم!
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تابعا وتطبق مقولة :
افعل ما يعجبك واسعد به واستمتع ،وال تكن ً

يسعدين فقط ما يسعد اآلخرين!

كنت ذكرت يف كتاب «جرس من ضوء» ولعي باملقاهي من كل نوع،

واستمتاعي هبا حتى الثاملة ،وأريد أن أقول هنا :إنني ما زلت أستمتع

هبا ،ومل ألتفت إىل َم ْن قال يل :إهنا ملا تعد تناسبني؛ ألمور ذكروها مل
وتكراراِ ،
ومفتاح
مرارا
ً
تقنعني؛ فالسعادة قرار شخيص ،ذكرت ذلك ً
هذه السعادة معك أنت؛ فال متنحه أحدً ا من الناس مهام كان ،وال ُت ِع ْره

َمن حتب؛ فقد يتعامل معه بام يعتقد أنه يسعدك ،فيكرس املفتاح ،ويغلق
ٍ
سعادة تندُ ب حظك ،ومع مرور الوقت تبدأ
الصندوق ،وتبقى بال

بندب نفسك التعيسة ،وتنقم عىل جمتمعك الذي جلب لك البؤس
والقنوط!

السعادة والنجاح :أهيام السبب؟ وأهيام النتيجة؟!

هل السعادة جتلب النجاح ،باعتبار أن من كان سعيدً ا بعمله كان

ناجحا؟ أم أن النجاح هو الذي يصنع السعادة؟
ً

يف الواقع وبعيدً ا عن السبب والنتيجة ،الشخص نفسه هو َمن جيلب

لنفسه السعادة ،وهو من جيلب لنفسه النجاح! فاعمل بأسباب السعادة
وحترك جتاه النجاح وستنجح بإذن اهلل.
تسعدَّ ،

ولكن جيب قياس النجاح بوسائل كثرية غري املاديات ؛ فاملادة وسيلة

من وسائل قياس النجاح ،ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة ،فمن ينجح
يف بر والديه «ناجح» ،وال يقاس نجاحه باملال ،ومن يربى أبناءه تربي ًة

ناجح ،وال ُيقاس نجاحه باملال ،ومن اإلفراط الشديد
حسن ًة كذلك
ٌ
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ر ْبط حياتنا كلها باملال ،كذلك املثل الذي يقول« :عندك ريال تسوى
ريا بحق أنفسنا وجمتمعنا.
ريال»! والذي يعكس يف احلقيقة إجحا ًفا كب ً

َج ْع ُل املال وسيلة وحيدة لقياس نجاحنا جيعل منا مكائن للبحث عن
املال بكل وسيلة ،وأحيان ًا دون النظر إىل مصدر املال حتى وإن كان مالاً

حرا ًما ،و َجي َعلنا كذلك ال نجد الوقت لالستمتاع بذلك املال ،املال الذي
أكل كل أوقاتنا يف مجعه وعدِّ ه وختزينه! وقد ُي َو َّفق اإلنسان إىل ثروة مالية
منافسا له أو صدي ًقا أو قري ًبا
كبرية ،ولكنه يفقد االستمتاع هبا عندما يرى
ً
ُّ
فيستقل ما عنده وإن َك ُثر ،ويشمر مرة أخرى للجمع،
وقد جتاوز ثروته

وقد نيس أن يقيض وقت ًا لالحتفال بنجاحه ،واالستمتاع بام لديه!

ومن نافلة القول أن تدرك أن هذا الصندوق (صندوق السعادة) مرن

تغريت
ومطاط ،وقابل إلعادة التشكيل ،فإن سافرت أو انتقلت أو
ْ
حالك أو تبدّ ل وضعكِ ،
فأعدْ تشكيل هذا الصندوق بام يناسب وضعك
اجلديد ،وستجده متجاو ًبا مع وضعك اجلديد ،وستبقى سعيدً ا إن شاء

اهلل كام كنت ،فاسعد بام لديك ،وابحث عن عنارص أخرى للسعادة،
وستجدها كثرية جدً ا ،فقط ال جتعل السعادة مرتبط ًة باملال فقط.

هل شعرتم من خالل هذه الكلامت بأين سعيد؟ وبأن مصدر سعاديت

هي يف داخيل؟
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تغير المسار

أن تتأكد خري من أن تتأسف.

(مثل صيني)

«النملة إذا اعرتضها يف طريقها إىل هدفها ٌ
عائق حتولت عنه وغريت

مسارها وأكملت الطريق ومل تتوقف»!

غري مسارك قبل أن تصل إىل املكان الذي ال تريد ،فإن اكتشفت
ٍ
حلظة أنك يف طريق خمتلف عن الطريق الذي يأخذك إىل املكان
يف أي
الذي حتب ،فام عليك إال تغيري طريقك ،وال تقل :الوقت متأخر ،أو قد
فاتني الوقت؛ ْ
خري لك من أن ال تصل ،كام يقولون.
فألن تصل
متأخرا ٌ
ً
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ألقيت يو ًما حمارضة بعنوان «:أنت عالمة مميزة» تتحدث عن رضورة
حتديد أهدافك بوضوح ،رشيط َة أن تتطابق األهداف مع قدراتك؛

حتى تستغل الفرص املتاحة لك يف احلياة ،وبعد هنايتها حرض إيل شاب
وسأل :هل يمكن أن يكون الشخص عالم ًة مميز ًة إذا كان ذا ميول أدبية
وبرز هبذا اجلانب؟!

قلت :بال شكَ ،
رشط أن ال يكون مقياس نجاحه كم جيمع من الثروة؛

فمن املعلوم أن األدب ال خيلق ثروة ،بل يف بعض األحيان ال حيقق احلد
األدنى من املال ،ولكن شعورك بالنجاح قد يعوضك عن ذلك.

فأخربين أن ختصصه يف اهلندسة وأنه يف السنة الدراسية الثالثة ،وهو

ناجحا ،وأنه
مهندسا
غري مستمتع عىل اإلطالق ،وال يشعر بأنه سيكون
ً
ً
بارعا.
متأكد بأنه سيكون أديب ًا ً
قرار صعب ،ولكنه قرارك أنت ،وليس قرار أي شخص
فقلت لهٌ :

آخر!

فقال :غدً ا سأترك اهلندسة وأحتول لألدب !..وانطلق ومل ينتظر

تعليقي!

سعدت بأين كنت ملهماً له
ال أخفى سعاديت وختويف يف الوقت نفسه:
ُ
يف اختاذ قرا ٍر من الواضح أنه كان يف ذهنه ومل يملك الشجاعة لتنفيذه،
وختوفت أن يكون حضوره إىل املحارضة قد صا َد َف حلظ َة ٍ
يأس يف
ُ
ٌ
حالة تعرتي كثريين يف بعض مراحل الدراسة -وقرر
دراسته -وهي

عاطفيا ،ولكني أمتنى وأرجو من اهلل تبارك وتعاىل أن يكون قد
قرارا
ً
ًّ
اختذ القرار الذي ينقله إىل املكان الصحيح الذي جيد فيه نفسه.
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هناك كثري من الناجحني قد بدأوا حياهتم يف جماالت مل تكن تناسبهم،

ريوا مسارهم،
واكتشفوا يف منتصف الطريق أهنم يف الطريق اخلطأ ،وغ ّ

فنجحوا ومتيزوا!

التجارب واخلربات حمطات اختبار ملسارنا يف احلياة؛ فكل حمطة فيها

فرصة لتقويم قراراتك السابقة :هل كانت سليمة أم أهنا يف االجتاه
اخلطأ؟ وهل بنيت عىل إمكاناتك أم عىل تصورات بعيدة عنها؟ هل
ً
متصاحلا مع ذاتك ،أم يف رصاع دائم وعدم ارتياح؟!
جعلت منك
ْ
شخصا سعيدً ا وهو يعمل يف وظيفة ال تتفق مع
من الصعب أن جتد
ً

قدراته أو رغباته ،وال بأس يف أن يقوم بذلك عىل سبيل االضطرار،

ولكن من املهم أن يظل باح ًثا عن الفرصة التي تعيده إىل مكانه

الصحيح؛ حيث يستطيع أن يستمتع ثم يبدع .
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احلياة ...ممتعة

الحياة  ...ممتعة

إن أرفع درجات احلكمة البرشية هي معرفة مسايرة الظروف وخلق سكينة

وهدوء داخليني عىل الرغم من العواصف اخلارجية.
(حكيم)

عندما نريدها أن تكون ممتعة ستكون كذلك!! نعم بكل ٍ
ثقة
أقول «ستكون» ،وقد قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم« :عجبا
ألمر املؤمن؛ إن أمره (كله) له خري ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن؛
إن أصابته رساء شكر؛ فكان خري ًا له ،وإن أصابته رضاء صرب؛ فكان
خري ًا له» رواه مسلم.
لو تفكرنا قلي ً
ال يف هذا احلديث الذي نطق به الذي ال ينطق عن
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اهلوى عليه صلوات اهلل وسالمه ،ألصبحت احلياة ممتعة؛ ألنك توقن
حينئذ؛ بال ٍّ
شك أنك عىل خري يف كل أحوالك!

هذا من الناحية النظرية ،وأما عملي ًا فمن الصعب الوصول هلذا

املستوى من اليقني الذي جيعلك يف قمة املصيبة تستشعر األجر الذي

صعب لكنه ممكن! وهو يقنيٌ ينمو بالتدريب
تناله إن صربت! يقني
ٌ
واالستشعار ..فهو « ُقدر ٌة» تتعلمها مع الوقت ،و«خرب ٌة» تتكون مع
التجارب.

احلياة ممتعة عندما نعيش اللحظات السعيدة كام جيب ،وممتعة عندما

نحتفل باإلنجازات صغريها قبل كبريها ،أكتب ما أكتب ،ويظهر يف
خميلتي أشخاص يقللون من أي إنجاز يقومون به بحجة َّ
أن هنالك
رب» مل حيصلوا عليه بعد ،وعند حتقيق أي إنجاز ينسون يف
«إنجاز ًا أك َ
الفرح واالحتفال
حق مرشوع-
غمرة االستعداد لإلنجاز األكرب -وهو ٌّ
َ

بام حتقق من إنجاز.

االحتفال باإلنجازات ليس ً
ريا ،فقد حتتفل بعشاء
رشطا أن يكون كب ً

أو حتى بكوب قهوة بني يدي حلظات استذكار هذا اإلنجاز؛ فذلك

ولكن بعضنا يأنف من االحتفال ،إما
يوقد شعلة اإلنجازات القادمة،
َّ
بسبب شعو ٍر غريب بأنه يقلل من (الوقار االجتامعي) ،وإما ألنه ال
يشعر بأمهية االحتفال هبذا اإلنجاز!

كنت يف عميل يف «دواجن الوطنية» أقيم يف كل شهر حفلاً يف

فرعني من الفروع بالتناوب ،بنا ًء عىل نظا ٍم حيفز أفضل الفروع أدا ًء،

وكذلك تكريم أفضل العاملني يف الفرع الذي يقام فيه االحتفال ،وقد
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الحظت مر ًة أن أحد مدراء الفروع يرصف ميزانية االحتفال ولكن ال

يقيم احلفل! فاتصلت به وسألته عن سبب ذلك؟ فربهن يل باألوراق

الثبوتية أنه يقوم بتوزيع املبلغ عىل العاملني يف الفرع لتحفيزهم ،بحجة
أهنم يفضلون املال عىل االحتفال! وهذا برأيي خطأ إداري؛ فليس

صحيحا عىل اإلطالق أن يبحث العاملون عن املال فقط ،بل ينبغي
ً

هلم أن يبحثوا ً
أيضا عن التقدير والتشجيع َ
وخلق األجواء السعيدة؛

ليشعروا بالوالء واالنتامء.

ريا من املديرين واملسؤولني وهم يف مواقع حيسدهم الناس
قابلت كث ً

عليها ،وهي مواقع قابلة ألن تكون ممتعة دون اإلخالل بالقيام بواجباهتا،

ولكنهم اليفعلون!!

فإما أن يكونوا منشغلني باآلخرين ومايفعلون ،أو متحرجني مما

يمكن أن يقول الناس عنهم؛ فتذهب األيام واللحظات دون متع أو

حلظات سعيدة.

احلياة ممتعة!!

إذا خلقنا التوازن هبا ،وعملنا ِ
بجد ،وأنجزنا بإخالص ،واستمتعنا

باإلنجاز ،وبثثنا هذه الروح اإلجيابية فيمن حولنا.
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إشاعة الشك!

أسوأ الناس حا ًال من ال يثق بأحد لسوء ظنه ،ومن ال يثق به أحد لسوء فعله.
(إقليدس)

يقول مارتن لوثر« :الكذب كرة ثلجية تزداد حجماً كلام دحرجتها»
ٍ
بادعاء يعتقد صاحبه أنه سهل التصديق ،ثم َيشرْ ع يف
تبدأ القصة
حبك هذا االدعاء من خالل إعالن التحاقه بجهة علمية ما ،ثم يكثر
من السفر لوجهة حمددة ،ثم ال يلبث أن يعلن بأنه حصل عىل الشهادة
العلمية!

وبقدر ما يكون هذا األمر سهل التنفيذ ،مع سوء اإلخراج يف كثري
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حيمل من سعى بجد واجتهاد  -للحصول عىل
من احلاالت ،إال أنه ِّ
ً
الدرجة العلمية -مسئولي ًة
وعبأ ليس له عالقة به.

هل جيب عىل من قىض مدة طويلة يف احلصول عىل شهادة معتمدة
وصحيحة أن يظل يدافع عنها حماو ً
ال إثبات حصوله عليها بالطرق

الرشعية؟ ماذا فعل بنا وبمجتمعنا «سارقو اإلنجازات»؟! وماذا
يقولون ألنفسهم؟! وكيف يقابلون أبناءهم وأقارهبم؟! بل كيف
يكون حاهلم عند النظر يف املرآة؟!

اختلفت طرق احلصول عىل الشهادات الومهية وتنوعت؛ من رشاء

الشهادة ،إىل الكذب ،فقط من أجل وضع حرف الدال أمام االسم

وادعائها بكل جرأة!

عامل مشرتك الحظته فيمن فعل أ ًّيا منهام «الرشاء أو الكذب» ،وهو

عدم رغبتهم يف احلديث عن تفاصيل شهاداهتم ،وجتنب النقاش يف
أبحاثهم خاص ًة مع املختصني؛ ألهنم رسعان ما ينكشفون ،فتجدهم
يغريون املوضوع مبارشة عند احلديث عن البحث الذي ُيفرتض أهنم
حصلوا من خالله عىل الشهادة!

ما جيب أن يعرفه هؤالء أهنم رسعان ما ينكشفون ،والغريب أهنم

دائماً هم الوحيدون الذين ال يعرفون أن الناس «يعرفون» وضعهم

سواء أكان املرسوق
احلقيقي ،كام جيب أن يدركوا بأن الرسقة رسقة،
ٌ
مالاً أو شهادة.
ومن أطرف القصص يف هذا السياق أن هنالك من حيصل عىل درجة
ٍ
جامعة تعتمد اللغة اإلنجليزية لغ ًة
علمية (ماجستري أو دكتوراه) من
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إشاعة الشك!

للتعليم ،وال يتقن حامل هذه الشهادة تلك اللغة ،فكيف يمكن أن

حيصل ذلك ؟!

أتفق مع من يرى رضورة جتريم احلصول عىل الشهادات الومهية

ولكن األهم أن يرتفع وعي املجتمع بمثل هذه املامرسات،
وادعائها،
َّ
وال سيام أن معظم املامرسني هلذه التجاوزات هم من املتصدرين إلدارة
الرشكات والوظائف احلكومية العليا ،ومراكز التدريب!! فإذا كان

هؤالء هم الذين يامرسون هذه التجاوزات فامذا تركوا للمحتالني

واللصوص؟!
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الجار قبل الدار

اللِ َصلىَّ هَّ ُ
ض هَّ ُ
ول هَّ
ال َ :ق َ
الل عَ ْن ُه اَم َق َ
ال َر ُس ُ
عَ ْن ا ْبنِ ُع َم َر َر يِ َ
الل عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم:
وصينِي بِ جْ َ
« َما َز َ
ال ِج رْب ُ
ِيل ُي ِ
الا ِر َح َّتى َظ َن ْن ُت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه».
متفق عليه

كنت يف طريق عوديت وقت الظهرية إىل املنزل ،ويف دخويل للحي
الذي أسكن فيه رأيت سائ ًقا يضم إىل ِحضنه طفلاً عمره من ١٠ - ٨
سنوات ،والطفل ممُ ٌ
سك بمقود السيارة ،لفت نظري طريقة جلوس
الطفل يف ِحضن السائق بشكل مقزز ،وإمساكه املقود يف هذه السن
الصغرية ،ما يشكل خطورة مطلقة!
ريا له بإضاءة سياريت ليتوقف ومل
مبارش ًة عدت ورست خلفه مش ً
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يفعل! ثم الحظت عدم اتزان السيارة للحظة ،وإذا به ينطلق بأرسع
من السابق ،فأكملت متابعته هبدوء مع االستمرار يف إرسال اإلشارات

الضوئية ،حتى توقف أمام أحد املنازل ..توقفت بجانبه وسلمت عليه،
فرد السالم ..الحظت أن الطفل بجانبه اآلن وليس بحضنه ،وهذا ما
فرس عدم االتزان السابق؛ فقد كان نتيج َة نقله الطفل إىل جانبه.
سألته ملاذا يضع الطفل يف حضنه وجيعله يقود السيارة؟! فرد بأنه مل

جيعله يف حضنه ،وأن الطفل هو َمن أرص عىل اإلمساك باملقود! فطلبت
اسم صاحب املنزل ،فذكره يل ،وطلبت رقم جواله فرفض أن يذكر
الرقم ،وكان يف أعىل درجات التوتر ،وقال :لن أعطيك الرقم ،ولك
أن تتحدث إىل أهل املنزل-قال ذلك اعتقاد ًا منه أين سأغادر عند هذا

احلد ،لكنني أوقفت سياريت ،ونزلت إىل باب املنزل ،فبدأ يف رفع صوته

وأنه ثقة ،ويعمل منذ مدة لدى العائلة.

عرفتها بنفيس،
ضغطت عىل جرس املنزل ،فردت صاحبة الدارَّ ،

وذكرت أنني جار هلم وقصصت عليها بالتفصيل ما حدث ،والسائق
يقاطعني باأليامن الغالظ أنه مل يفعل ،وبأن الطفل مثل أخيه الصغري..

حرصت عىل التأكد من وصول املعلومة بوضوح لصاحبة املنزل-والدة

رافع صوته بنفي ما حدث.
الطفل-ثم استأذنت يف املغادرة ،والسائق ٌ

السؤال هنا :كيف جترأ هذا السائق أن يفعل ما فعل يف وضح النهار

دون خوف؟!

وإجابتي عن ذلك أننا فقدنا ترابط اجلريان ،وأصبح ٌّ
كل ال يتدخل يف
حياة اجلار ،خو ًفا من ضيق جاره به ،ولو فعل أبناؤه ما فعلوا ،أو حدث
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اجلار قبل الدار

ألبنائه ما حدث؛ باعتبار أن ذلك ليس من اختصاصنا أو مسؤوليتنا!
وهذا خمالف ملقتضيات اجلرية وحسنها.

كان والد اجلريان يف السابق والدً ا جلميع أبناء احلارة ،له نفس

االحرتام واملهابة ،وكانت أم اجلريان ًّأما للجميع ،وكان األب يطمئن
خلروج ابنه يف احلي؛ ليقينه أن ابنه حتت رقابة جمتمعية صارمة ،ال جتعله
خارج املتابعة ،ولذلك ظهر املثل الشهري« :اجلار قبل الدار» الذي

يعكس أمهية اجلار التي تفوق وتسبق أمهية الدار وإن حسنت..

ُف ِقدَ هذا كله -مع األسف -العتبارات خمتلفة ،مما أرض بأبنائنا وأرض

معا.
بعالقتنا مع اجلريان ً
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التعايش واإلقصاء

معا كاحلمقى !
جيب أن نتعلم كيف نعيش مع ًا كإخوة ،أو سنهلك ً
(مارتن لوثر كينيج)

استيقظت صباح يوم ،وعند دخويل دورة املياه سمعت صوت

هديل محام بشكل مزعج ،وإذ بحاممة عىل نافذة دورة املياه قد رشعت

يف عملية «استيطان» يف غفلة مني! فعاقبتها بالطرد بقوة القانون؛

فالبيت بيتي ،وصوهتا يزعجني وكذلك تزعجني خملفاهتا التي ال تبايل

أين تضعها!
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وتومهت الراحة!
استجابت للطرد ،مؤق ًتا،
ُ

إرصارا عىل
فإذا هبا تصحب أخرى لتفاجئني بزوج محام فزادتني
ً

وزجرا! ولكنهام كانا
ممارسة سياسة اإلقصاء ،متى رأيتهام ،طر ًدا
ً
يقابالن إرصاري بإرصار أكرب عىل املكوث يف املكان نفسه! فأذعنت
إىل ذلك الواقع ،وتغلبت يف آخر املطاف الرغبة يف العيش عىل الرغبة

يف اإلقصاء.

وكانت ثمرة ذلك التعايش عذب ًة رائعة ،جعلتني أكتشف يف ذلك

أرسارا من اجلامل والبهجة!
الكائن الوديع
ً

فقد تعايشنا مع احلامم ،وأصبحنا نتفقدها ونستمتع هبديلها اجلميل،
طقسا مجي ً
ال مع كل صباح ،ومفرد ًة صباحية معناها
وصار صوهتا
ً
التفاؤل واحلنان ،مثل ضوء الشمس وزقزقة العصافري!

تبدو األمور وفق نظرتنا إليها وتقويمنا هلا ،وكيفية استقبالنا

لوجودها يف حياتنا ..صوت الطفل الصغري وهو يشق برصخاته الربيئة
مزعجا لغريمها،
سكون الليل طار ًدا كل نعاس من عيون أبويه ،يبدو
ً
ولكنه «سيمفونية» حنان عند والديه!

فميزاننا النفيس هو الذي حيدد «املتعة» أو «اإلزعاج» ،فكلنا مثلاً

يكره الصوت العايل ،ولكننا نشعر أحيانا بالرغبة يف سامع األصوات
العالية الصاخبة يف حلظة فرح وانطالق! شاهد مث ً
ال أنصار الفريق
الفائز يف كرة القدم ،كيف يستمتعون باألصوات العالية واهلرج

واملرج!

ٍ
حركة مهام كانت
وعىل ضفة النفس األخرى ربام ال تقبل هبمسة أو
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التعايش واإلقصاء

صغري ًة خافتة ،بل تتضايق جدً ا من وجودها! تلك هي النفس ،وهذا
هو ميزاهنا ومزاجها املتقلب الذي يفرس األحداث واألشياء بل حتى
متغايرا!
األشخاص أنفسهم تفسريا
ً

فتعاملنا مع األنفس يتغري وفق استعدادنا النفيس واحليس لتقبل أو

رفض هذه األنفس ،أكثر من طبيعة األنفس ذاهتا :فيتقبل أحدنا املزاح

والتعليق من شخص ،ويرفض نفس املزاح والتعليق من آخر! يتعجب

الناس ،ولكن ال عجب يف احلقيقة؛ فاألمر منوط بشعورنا وتقبلنا
«لصاحب الدعابة» وليس للدعابة يف ذاهتا!

يف أحد الصباحات استيقظت ،فوجدت هنالك ضيفا جديدً ا يف

أرسة «اهلديل»! هذا ٌ
فرخ للحاممة تقوم بإطعامه من فمها لفمه..

رسيعا عن ابني ذي األربع سنوات
وبحثت
فرحت هبذا الضيف،
ُ
ً

طالل ليشاهد هذا الضيف ،ويشاركني االحتفال به ،ويف داخيل
أتذكر كيف كانت الرغبة باإلقصاء ظامل ًة ،وكم هو مجيل أن نتعايش
مع اآلخر!

فبعد الطرد والشعور بالضيق واإلزعاج من صوهتا وخملفاهتا ،وبعد

حماوالت اإلقصاء املتكررة ،تعايشنا مع تلك احلاممة ،فعاشت بيننا
ومدّ ت بجناحها ظ ً
ال جديدً ا من البهجة يف صباحاتنا ،وأهدتنا ً
فرخا
مزعج ًا ،ولكنه ممتع جدً ا!

انتقاص من «إنسانيتنا» التي يسعدها التعايش،
اإلقصاء سهل ،لكنه
ٌ

ثامرا حلو ًة يف النفس واحلياة!
ويكسبها ً

حرصا مني عىل التعايش،
تعلمت من تلك احلاممة التي كانت أكثر
ً
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ريا فعلت! فقد أحببنا التعايش معها ،ومع أرسهتا الصغرية وفرخها
وخ ً
املزعج اجلميل!
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العقل يزيده بهاء

ٍ
إنعكاس ألفكارك
إن عينيك ليست سوى
(د .إبراهيم الفقي)

شخصا أول مرة يلفت نظرك -أول ما يلفت -هيئته
عندما تقابل
ً

اخلارجية ،واالهتامم بالشكل اخلارجي أمر مطلوب باعتدال ،وقد

تنجذب لشخص ما بناء عىل هذا الشكل ،وعندما تتعرف عىل هذا
الشخص تبدأ رحلة السفر يف سرب أغواره من الداخل ،فكلام اقرتبت

منه أكثر عرفته أكثر ،وكلام عرفته أكثر بدأت بإعادة تقويمه ،وهي

عملية مستمرة.

63

جمموع اخلارج والداخل يعكس الصورة كاملة عن الشخص،
والتوازن يف هذه املسألة مهم جد ًا ،فال يصح أن يطغى الشكل اخلارجي

عىل الشخص ،وجيب أن يعمل الداخل عىل رفع قيمة الشخص ،وليس

العكس ،فكم من شخص تقابله وكلام حتدث أكثر سقط أكثر ،ولربام

قلت :ليته سكت!

ويكون األمر كام قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -ريض اهلل
ٍ
خمبوء حتت لسانه».
امرئ
عنه« :-تكلموا؛ فإن كل
ٌ
وهناك يف املقابل أشخاص تكتشف عندما تعرب مظهرهم اخلارجي

إىل معدهنم اإلنساين أن ذلك املظهر ظلمهم؛ فلم يكشف بريق نقائهم،
وروعة ذكائهم وفطنتهم! ومهام كان شكلهم اخلارجي مجيلاً ؛ فإن مجال
باطنهم يبقى اجلامل احلقيقي الدائم.

من يعمل عىل تطوير نفسه يزدد تألق ًا وهبا ًء ،ومن يركز عىل تطوير اخلارج

فقط فسيبقى بال شك ملف ًتا للنظر جاذ ًبا لالنتباه ،ولكن ذلك رسعان ما
ينتهي عند القرب والتعامل واالتصال املبارش مع هذا الشخص.

وإذا ظفرت بمن استوى ظاهره وباطنه يف صفاء معدنه ومجاله

ريا.
اإلنساين فتشبث به؛ فهذا النوع من الناس ٌ
نادر ،وال يتكرر كث ً

ولذلك يكفل لك بناء الشخصية بشكل متوازن القبول واالحرتام
لكل من حولك ،مع رضورة أن ُي َغ َّلف ذلك بتواضع يرفعك أمام
الناس ،كام قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم« :إِ َّن اللهَّ َ َأ ْو َحى إِليَ َّ َأ ْن
َت َو َ
اض ُعوا َح َّتى لاَ َي ْب ِغ َي َأ َحدٌ َعلىَ َأ َح ٍدَ ،ولاَ َي ْف َخ َر َأ َحدٌ َعلىَ َأ َح ٍد »
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة.
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اآلن وقد قرأت ما قرأت ،وسألت نفسك :هل أنت هذا الشخص؟

أقول لك...
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الجزء الثاني:
جامعة اليمامة
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التعليم واكتشاف الذات؟

التعليم واكتشاف الذات!

ال جيب أن نحكم عىل ميزات الرجال بمؤهالهتم ،ولكن باستخدامهم هلذه

املؤهالت.
(حكيم)

اتصلت بالصديق الدكتور أمحد العيسى مدير «جامعة الياممة»
حينها ،وكان قد حدثني كثري ًا عن معشوقته «الياممة» ،وقصة إنشائها
رصحا ُيشار إليه بالبنان ..اتصلت به وطرحت عليه
حتى أصبحت
ً

ما جيول يف ذهني ،وطلبت منه املشورة قبل الفرصة ،ومبارش ًة طرح
ع َّ
يل نظام املحارض اجلزئي ،والذي يعني أن أحارض يف اجلامعة بامدة أو
اثنتني ،فقبلت هذا العرض دون تردد.
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وهنالك أمران آخران حفزاين الختيار جامعة الياممة ،الفكر الذي
برقي ،بعيد ًا عن
تدار به اجلامعة ومرونة اجلامعة وتعاملها مع الطالب ٍّ
التطبيق األعمى لألنظمة ،واملرونة يف إعطائي احلرية باختيار املواد

واألوقات التي تناسب أعاميل األخرى ،وقد استشفيت هذه املعلومات

من الدكتور أمحد ،وكذلك ملعرفتي بفكره وأسلوبه.

قررت أن أبدأ رحلة اكتشاف الذات بعد أن كنت قد اكتشفتها ساب ًقا

يف نطاق األعامل وحسب من خالل عميل يف القطاع اخلاص ،وقد حان

اكتشافها يف القطاع األكاديمي بنكهة أخرى وأجواء خمتلفة .

القطاع األكاديمي خيتلف متا ًما عن قطاع األعامل..األجواء خمتلفة

متا ًما ،والقرارت بطيئة ،والتفكري عميق ،والعالقة مع الطالب حتمل
اجلوانب الرتبوية والتعليمية أكثر من جوانب التعاون والعمل كفريق

يف قطاع األعامل .

هي أجواء خمتلفة ،ممتعة إن أردت ،ومزعجة إذا تبنيت هذا الشعور؛

فالتعامل مع الطالب ليس باألمر السهل؛ فهم أذكى مما قد تتخيل،
ولدهيم خربة وجتربة يف طريقة التعامل؛ فال جتاهبهم ألهنم سيغلبونك،

فقط عاملهم باحرتام وثقة وستحصل عىل املثل .
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قهوة الصباح

األفضل أن تصل مبكر ًا ثالث ساعات من أن تتأخر دقيقة واحدة.

(حكيم)

بعد لقائي بالدكتور أمحد العيسى رتب يل لقا ًء مع املرشف
األكاديمي يف اجلامعة وهو أمريكي اجلنسية ،وكان ذلك بعد يومني
حرصت أن أخرج من مكتبي مبكر ًا
صباحا..
من اللقاء يف العارشة
ُ
ً

ريا من اجلامعة ،وتبقى عىل
لضامن الوصول يف الوقت..
ُ
اقرتبت كث ً
املوعد نصف ساعة ..قررت أن أحتيس كو ًبا من القهوة يف طريقي
من كشك صغري عند إحدى املحطات القريبة من اجلامعة..حصلت
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عىل الكوب وأمسكته وأنا أقود السيارة ..ثم… وقع كوب القهوة عىل

مالبيس!

مبارشة برزت يف ذهني اخليارات :هل أعود لتبديل مالبيس

وأتأخر حوايل  20-10دقيقة؟! أم أواصل الطريق إىل اللقاء بثوب

حريصا عىل إعطاء صورة إجيابية عن نفيس يف
ميلء بالقهوة؟! كنت
ً
ّ
أخف الرضرين ،وقررت إكامل
أول لقاء مهم يف اجلامعة ،فبحثت عن
طريقي للجامعة ،ودخلت مكتب املرشف األكاديمي ،وحاولت

أن ال أظهر أي اكرتاث بمالبيس حتى ال أرتبك ،وبدأ كاملعتاد
ٍ
مازحة وأنا أشري إىل ثيايب:
بسؤايل :قهوة أم شاهي؟! فرددت بطريقة

( )I had my coffeأي :قد سبق أن أخذت قهويت -وذكرت له القصة

ريا حريص عىل احلضور بالوقت.
بشكل رسيع ومرح! فضحك وقدر كث ً
ريا مدى تأثريها علينا!
الترصف مع األحداث املفاجئة يحُ دد كث ً

قاعدة ( )%10/90لستيفن كويف ،يقول فيها :إن  %10يف احلياة

تتشكل من خالل ما حيدث لنا ،والـ %90من احلياة تتشكل من خالل
ردود أفعالنا؛ أي :أننا نستطيع التحكم بـ  %90من حياتنا بشكل أفضل

إذا استطعنا التحكم بردود أفعالنا.

قرأت بأن املنتحر يقرر االنتحار الفعيل يف ٍ
ثوان معدودة يقع خالهلا

يف أسوأ الضغوط النفسية ،ولو أنه جتاوز هذه الثواين العابرة فسينجو

بإذن اهلل.

من جهة أخرى أالحظ دائ ًام ردود أفعال املسافرين املتباينة يف
حال تأخر الرحلة؛ فمن يبتسم ويخُ رج كتاب ًا ليقرأ ،إىل من يستشيط
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فهوة الصباح

غضب ًا ويوبخ حتى نفسه! يكمن التباين ومن ثم طريقة التعايش مع
األحداث.
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احلياة اجلديدة

الحياة الجديدة

ال تكن شمعة حتلق حوهلا الفراشات الطائشة دون أن يستفيد من نورك من هم
بحاجة إىل النور.

(حكيم)

بدأت التحليق مع «الياممة» يف صيف عام  ،2009واخرتت أن

أحارض يف مادة واحدة ،وبدأت أحارض يف مادة (Business in

 )Saudi Arabiaاألعامل يف السعودية ،وهي مادة هتتم بتطوير املبادرة
خيارا موف ًقا بحمد اهلل ..كانت ماد ًة ممتعة جدً ا،
واملبادرين ،وكانت
ً
تعرفت هبا عىل كثري من الوسائل التعليمية التي جيب أن ُأ َط ِّو َرها حتى
َ
قنعا ومفيد ًا.
أكون ُم ً
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ريا يف تلك التجربة ،مل خيطر يل
املفاجأة كانت أن هناك اكتشا ًفا خط ً
ً
خمططا له..لقد اكتشفت جهيل بالشباب! وأنا الذي
عىل بال ومل يكن

وم ِل ٌّم هبم!!
كنت أزعم أين قريب منهم ُ

الشباب هلم أهداف أخرى واهتاممات أخرى ..الشباب خمتلفون متا ًما

يف هذا الوقت ..يعيشون يف العامل االفرتايض وليس معنا ،وال يعتقدون
بأننا نمثلهم ..وقد صدقوا! ويروننا ال نفهمهم ،وهم محُ ِ ُّقون؛فكيف

نفهمهم ونحن ال نتحدث معهم؟! وكيف نفهمهم ونحن نهُ َ ِّم ُشهم؟!
وكيف نفهمهم ونحن ال ُنعطيهم ُ
الف َرص؟! بل نفرض عليهم أنفسنا
وثقافتا وحياتنا؟! نريدهم ُص َور ًا منا وهم يريدون أن يتميزوا!

طموح ٍ
عال ،ويريدون أن
للشباب اليوم قدرات رهيبة ،وعندهم
ٌ
ينجحوا ،ونحن نعتقد أننا -وحدَ نا -من يفهم ،ووحدنا َمن ُيدرك،
ٍ
طريق هو الطريق الصحيح هلم!
أي
ووحدنا َمن يعرف ّ

عامتهمُ -مؤَ َّهلون وقادرون
أنادي عقالء املجتمع :الشباب -يف َّ
ومبدعون ،فقط لنرتك هلم الفرصة ،وأنا مل ُأتِح الفرصة ألحدهم
ُ

وخي َب ظني ،إال يف حاالت نادرة ،بل نادرة جدًّ ا ..وإذا دخلت
يو ًما ّ
ِ
وساعدهم
معهم يف حتدٍّ سيكسبون التحدي؛ فال تفعل! بل َح ِّفزهم
وسيبهرونك!

أتساءل أحيا ًنا :ملاذا ال يأخذون فرصتهم كامل ًة؟! ملاذا ال يكونون

يف موقع القيادة؟! أحلم هبم يقودون ،ونحن من خلفهم نساعدهم
باملشورة واخلربة ،والتصويب إذا لزم األمر.
جربوهم ولن تندموا!!
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احلياة اجلديدة

أكاديميا بنكهه عملية أكسبتني «خرب ًة» ،وقد ذكر
إذن..لقد أصبحت
ًّ
ريا أهنم يرون اخلربة العملية طاغي ًة يف املحارضات ،وهي
الطالب كث ً

تنقلهم للواقع بشكل أكرب من خالل الربط بني النظريات والواقع،

وهم يرون ذلك الربط أكثر فائدة هلم.

إذن :ملاذا ال يكون هذا هو النظام املتبع :أعني أن ُيشرتط عىل
ٍ
ُ
سنوات ُتكسبهم ال ُب ْعدَ
التنفيذي،
العمل يف القطاع اخلاص
املحارضين
َّ
وت َق ِّرهبم وطالبهَ م إىل الواقع؟! وملاذا ال ُتستدرج الرشكات واملنظامت

أكثر إىل ميدان العمل ،فتلتحم
إىل اجلامعات؟! أو أن خترج اجلامعات َ
بالواقع؟! أزعم أن ذلك سيجعل العملية التعليمية أكثر فاعلي ًة،

وأقرب للتطبيق ،ومن ثم أكثر فائد ًة للطالب.
َ
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اختلفت ..متام ًا!

اختلفت ..تماماً !

عندما جتد نفسك يف صف األغلبية؛ فقد حان وقت التغري.
(مارك توين)

إذن هي كذلك ..حياة جديدة بطعم جديد ،ولون خمتلف ،ورائحة

بنكهة أكاديمية ،هل استسغتها وتعايشت معها؟!
يف احلقيقة لقد أدمنتها!

حتى اآلن وأنا يف نفس اجلامعة ،وأعطي مادة واحدة فقط ،ولكنها

جزء من حيايت ،بل جزء مهم من حيايت ..يشء واحد تغري ،وقد
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كان البد ،أن حيدث؛ فاملثل املرصي يقول« :الزمار يموت وإيده

برتقص»! أما أنا فستظل جوارحي مجيعها ترقص بح ًثا عن التسويق
علماً وعملاً !
نعم ..ال بد أن أغري املادة إىل مادة من مواد التسويق ،وكذلك كان؛ فقد

القيام بتدريس مادة التسويق الدويل (International
طلبت إىل اجلامعة
َ

 ،)Marketingوبدأت وما زلت أدرس هذه املادة بمتعة كبرية لسببني:
-أهنا متعتي وختصيص.

وثانيا :أن طُلاَّ هبا لدهيم حمصول معريف أكرب؛ ألهنم يكونون يف سنة

التخرج ،مما ُيسهم ىف رفع مستوى النقاش واملحارضات.

سم ٌت خمتلف عن احلياة العملية؛ فهي حيا ٌة
احلياة األكاديمية هلا ْ
يغلب عليها التنظيم والتنظري أكثر من احلياة العملية ،وتبقى للحياة
العملية نكهتها ذات اإلنجاز األرسع ،والنتائج املشهودة أمام عني

اإلنسان بشكل مبارش.

الحظت أن هناك بعض الطالب يعملون وهم يدرسون ،ويكون

من السهل معرفة ذلك من طريقة نقاشهم ومعلوماهتم؛ إهنم أكثر
ريا ،وأنا ّ
أفضل الطالب الذي يعمل وهو يدرس؛ فهو
واقعي ًة وأقل تنظ ً

ضجا.
غال ًبا أكثر عم ًقا و ُن ً

إذن ..هذا إثبات آخر أن اإلنسان قابل للتغيرُّ  ،وللنجاح يف التغيرُّ
تم
كذلك؛ فالتغيري سنة من سنن احلياة ،إن حدث بدراسة َ
ورو َّية ّ
بسالم وهدوء ،وأثمر نتائج إجيابية ،ولكنه إن كان مفاجئ ًا بال ختطيط،

أصبح صاد ًما ،وأثمر نتائج مزعجة يف الغالب.
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اختلفت ..متام ًا!

ويمكنك أن تالحظ التغري الذي حيدث لبعض الشباب من ٍ
جهة إىل

شاب بال علم
جهة أخرى؛ كيف ُيفقدهم توازهنم ،فقد يكون هنالك ٌّ
شيخ جليل..هكذا دون علم
أو ثقافة ،وإذا به يقرر فجأة التحول إىل ٍ

مهتزا ،ولقد كان من الواجب
وال هتيئة! ما يفقده توازنه وجيعله إنسا ًنا ً
عليه إذا أراد َن ْيل تلك املنزلة السعي إىل حتصيل أسباهبا؛ طل ًبا للعلم،
وبح ًثا عن مصادره ،و َث ْن ًيا ُلر َكبِه عند العلامء ،وبذلك يكون قد أدى
فروض العلم وهيأ نفسه ليكون كام أراد.

التغيري ليس عي ًبا كام يراه البعض! نسمع كثري ًا عن أولئك الذين

يبحثون عام قاله املشاهري قبل سنوات؛ ليقارنوه بام يقولون اآلن ،معتربين
ذلك حج ًة عىل التلون وعدم التوازن والثبات! بينام ذلك يف احلقيقة دليل
تطور وجتدد ومواكبة؛ فمن ال يتطور يتجاوزه الزمن! ومن ال يتغري
-والثابت :أن الدنيا تتغري -فسيبقى هناك حيث ال أحد! ينادي يف خلوته

وال أحد يسمعه إال نفسه ،ويبقى حيث ال يراه إال القريبون منه ،ويظل
مغروسا كام كان ،ثابت ًا كاجلبل حيث ال حياة وال خرضة وال برش!
ً
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لعل وعسى!!

لعل وعسى !!

احلياة إما أن تكون مغامرة جريئة ،أو ال يشء
(هيلني كيلر)

كنت يف قطاع األعامل أصنف غالب ًا من فئة الشباب ،واآلن

أصبحت من فئة الكبار مع الطالب! ولكني حرصت منذ البداية عىل

«بالتشبب» أكثر وأكثر! فروح الشباب
االستفادة من وجودي معهم
ُّ

ُمعدية ، ،واإلنسان يؤثر ويتأثر ببيئته املحيطة!

كنت أحاول التبسط مع الشباب مع االحتفاظ بحاجز االحرتام،
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الذي البد من احلفاظ عليه؛ حتى تستقيم العالقة ويبقى االحرتام

(وليس اخلوف) سيد املوقف.

الشك يف أن هناك َمن حياول من الطالب اختبار قدراتك يف التحكم

بالوضع ،فيخرج عن النص تعمدً ا ،فهنا جيب أن تستخدم نفوذك لكبح
هذا اخلروج؛ فلربام خترس كل يشء إن مل تفعل؛ نفسك واحرتامك

وطالبك ،وكذا قدرتك عىل اإلنجاز.

يعتقد الطالب كثري ًا أن املحارض قد حيب فال ًنا ويكره فال ًنا،

ولذلك يمنح من حيب الدرجات العليا ،بينام يتصيد أخطاء الذي

يكرهه!

فكرت كثري ًا يف هذه املسألة ،وتفاجأت أنني وجدهتا صحيحه!
فأنا يف احلقيقة أهيم إعجاب ًا ببعض الطالب ،فأمنحهم الدرجات

ولكن املفيد
العالية ،وأتضايق من آخرين ،فيحصلون عىل أقلها!
ّ
أن يعلم الطالب أن من يبدأ هذه العالقة هو الطالب نفسه ،وأعني
بذلك :أنه إذا أحب املادة واملحارضات ،وبذل يف سبيل هذا احلب

الغايل والنفيس بادله أستاذه هذا احلب بحب ،وإن كان ذلك الطالب
يبغض املادة ،ويكثر غيابه وال يكرتث بذلك ،فال يملك أستاذ املادة

يقومه بدرجات ضعيفة ..لعل وعسى أن يستفيق!!
إال أن ّ

ولكن االنطباع عن الطالب الذي يأخذه األستاذ قد تكون له آثار
سلبية ،ويؤثر أحيان ًا بشكل غري عادل ،فمن بداية املحارضات يتكون
ولكن هذا االنطباع قد يكون غري
االنطباع لدى املحارض عن الطالب،
َّ
صحيح لألسف!
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لعل وعسى!!

كثري ًا ما ت ّقوم أحد الطالب بأنه «متميز» ،وتكتشف الح ًقا عكس ذلك،

والعكس صحيح؛ لذلك عمدت إىل أسلوب خاص يف االختبارات :أن

يكون اسم الطالب يف آخر ورقة من اخللف؛ حتى أستطيع التصحيح،

حرصا
بعيدً ا عن االنطباعات وبال معرفة اسم الطالب إال بعد االنتهاء
ً
عىل العدل يف التقويم .وكذلك كنت أفعل باملرشوعات املقدمة من

الطالب :أحتاشى قراءة االسم حتى أهني املطالعة واالنتهاء من التقويم؛
فذلك أقرب للعدل ،وأبعد عن التأثر الشخيص ،وترتك درجات املشاركة

لتقويم الطالب يف املحارضات ومشاركته.

العملية التعليمية علم خمتلف عن العلم ذاته الذي حيمله املحارض؛
علم
فقد يكون أعلم الناس بالتسويق أق َّلهم قدر ًة عىل إيصاله ،وغريه ذو ٍ

معتدل ،ولكن لديه قدر ًة عالية يف إيصال املعلومة ،فاألول أنسب أن يعمل

يف القطاع اخلاص ،واآلخر من املناسب أن يكون يف القطاع التعليمي ،وإن
ٍ
علم ٍ
وقدرة عىل إيصال املعلومة ،فذلك بال شك
عال
استطاع أن يكون ذا ٍ

«علم» قابل
غاية املنى،
َّ
ولكن من املهم إدراك أن القدرة عىل إيصال املعلومة ٌ
للتعلم ،وهو من العلوم المُْت ََجاهلة يف قطاع التعليم ،ولكم يشتكي الطالب
متميزا يف ختصصه) أهنم ال يستوعبون
من أحد املحارضين (ويكون
ً
ما يقول ،وال يفهمون ما يريد أن يقول؛ ألن هناك خل ً
ال يف القدرة عىل

«اإليصال».
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صمت الشفايف!

صمت الشفايف!

يف كل األمور يتوقف النجاح عىل حتضري سابق ودون مثل هذا التحضري ال بد

أن يكون هناك فشل.
(حكيم)

دخلت القاعة يف أول حمارضة يف اجلامعة ..كنت قبلها قد ألقيت
ٌ
خمتلف متا ًما! هي
حمارضات يف مناسبات أخرى ،ولكن الشعور هاهنا
أول خطوة يف الطريق ،ولكنها قد تكون هنايته ،أو بدايته! يعتمد ذلك عىل

كيفية التعامل معها ،واالنطباع األول غال ًبا هو االنطباع الذي يستمر،

وهذا يف احلياة العامة ،أما يف اجلامعة فالوضع أصعب! فالطالب يثريون
حدث قصة ،ومن كل ٍ
ٍ
قصة رواي ًة….إلخ!
من كل يشء حد ًثا ،ومن كل
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يف أحد االختبارات النهائية توقف قلم أحد الطالب عن الكتابة

لنفاد احلرب؛ فسألني املساعدة ،وقد اعتدت أن أضع يف حقيبتي اخلاصة

أقال ًما أمجعها من الفنادق التي أزورها (حالة إدمان!) ،فأخرجت
واحدً ا وناولته ذلك الطالب..أخذه وأهنى اختباره ،ثم أعاد القلم..

قلت له :إنه جماين من أحد الفنادق؛ فخذه ،قد حتتاجه بعد ذلك! فأرص

أن يعيده يل ،وبعدها بيوم سمعت نفس القصة ،ولكن بصيغة خمتلفة
متا ًما ،تفيد أنني قدمت للطالب قلماً غايل الثمن ملاركة شهرية ،وأنني

رفضت أخذه من الطالب عند إرجاعه يل!! وعىل ذلك يكون القياس!

من األشياء التي تعلمتها يف بداية املحارضات أن تكرس احلاجز
بط ٍ
بينك وبني احلضور ،إما ُ
رفة ،أو سؤال يثري احلضور ،فينكرس احلاجز
بينك وبينهم ،فتسهل عليك املحارضة ،وهذا ما اعتدت عليه يف معظم
املحارضات التي ألقيها ،ودائ ًام ماتنجح تلك الطريقة بحمد اهلل.

ومن أهم العنارص إللقاء حمارضة متميزة هو التحضري اجليد ،بل

املمتاز ،حتى تكسب الثقة ،وتتمكن من إيصال املعلومة.

وإليك مثا ً
ال :ففي سبييل لتحضري أول حمارضة ،سألت عن الدكتور
الذي اعتاد تقديمها ،والتقيت به لقاء ُم َط َّولاً للحصول عىل معلومات
وافية عن املادة -وقد كان -ولكن مع كل ذلك بقي للمحارضة األوىل

ما هلا من الرهبة والتوجس.

بدأت املحارضة بالسالم ،ثم التعريف املخترص بنفيس ،ثم السؤال

التقليدي :أن يذكر كل طالب اسمه وختصصه يف اجلامعة ،وذلك لكرس
احلاجز ،والبدء باملحارضة األوىل.
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أعتقد أهنا كانت معقول ًة؛ حيث مل أشعر باالرتباك أو التلعثم؛

فالتحضري النفيس واالستعداد الذهني ُيسهم -بعد توفيق اهلل -يف
جتاوز هذه املواقفَ ،
فلكم استشعرت ارتباك بعض من ُيلقي حمارضة

أو كلمة ،وذلك حت ًام ناتج عن عدم االستعداد والتحضري اجليد ،فال

يصح أن ترصفك ثقتك بنفسك عن التحضري الوايف واالستعداد

للموضوع.

ذكر يل أحد األخوة أن شخصية معروف ًة ذات حضور قويُ ،طلب

إليه تقديم حمارضة عن جتربته ،فبدأ املحارضة خال ًيا فيام يبدو من
التحضري اجليد واالستعداد النفيس ،وكان احلضور كثي ًفا؛ فصمت

متنفسا للبوح إال بكلامت معدودات مرتبكة ..ثم
صمت ًا ُمطبِق ًا مل جيد
ً
صمتت شفتاه عن الكالم املباح!!
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جوهر اإلدارة هو قوه التنبؤ قبل حدوث األشياء

(هنري فايول)

يف البداية كانت مفاجأة!

علمت بعد اخلربة أهنا صنعة يتقنها بعض الطالب نياب ًة عن
اآلخرين؛ ليكسب سمعة القيادة ،والقدرة والتأثري ،وحماولة السيطرة
عىل املحارض ،وخرب ذلك أن هناك طال ًبا -يف أول جتربة يل -حاول
أن يناوشني ليبسط سلطانه وسيطرته عىل املحارضة ،مستغلاً ِقدَ َمه يف
ٍ
بجديد
مبكرا؛ فليس ذلك
اجلامعة وكوين جديد ًا عليها! تنبهت لذلك
ً
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ع َّ
يل؛ فقد خربته وجربته يف عميل سابق ًا ،وكنت أعلم أن هذه املناوشة
ستصل حدها األقىص يو ًما ما ،فيجب االستعداد هلا؛ ألنه سيبني عىل
نتائج هذه املناوشة معظم التعامالت الالحقة.

كان يتأخر أحيان ًا فال أسمح له بالدخول كام ذكرت ذلك للطالب
مرار ًا ..ينشغل ويتشاغل يف املحارضة ،حتى أتى اليوم الذي كنت

أنتظره! كنت قد تغيبت مدة أسبوع بعذر ُم َس َّبق النشغايل بالسفر مع
الوالدة لعالجها-شفاها اهلل وحفظها -وعند العودة كنت أحتدث عن
رضورة االنضباط واحلضور بالوقت ،فبدأ هجوم ًا عنيف ًا عيل بأنني

أسبوعا ،وكان ذلك بصوت ٍ
ٍ
وأسلوب
عال
غري ملتزم ،وأنني تغيبت
ً
ٍ
بشدة عىل أسلوبه أو ً
ال ،وثان ًيا عىل قوله
رشس! وبعد أن انتهى عاتبته
غري احلقيقة؛ ألن غيايب كان مربجم ًا مسبق ًا ،وهم عىل علم به ،وعىل
علم بتعويض املحارضات يف وقت الحق ،وختمت جماهبتي له بعرض
االنسحاب عليه من املادة إذا أراد ذلك!!

تلبد اجلو! وسكت اجلميع ،فعدت إلكامل املحارضة ،وكانت
تلك آخر حلقات التناوش ،التي محلت له ولكل الطالب رسال ًة

حرصت عليها« :اللطف والتلطف هو أسلوب للتعامل ،وليس ضع ًفا
وخو ًفا»؛حيث إن هناك ً
خلطا متعمدً ا بني األمرين ،ولكن اجلميل أن
يتحىل املسؤول باخللق واللطف واألدب ،ولكن ال يعني ذلك أن يكون
ضعف ًا خم ً
ال!

الطالب اعتادوا (كام تعلمت الحق ًا) أن خيتربوا قدرات وشخصية

املحارض ،وبنا ًء عىل نتيجة ذلك االختبار يكون تعاملهم معه ،فهناك
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من يتأخر بشكل منتظم ،ومن يتحدث أو ينشغل أو يتشاغل ،فال بد

من ضبط هذا األمر حتى ال يؤثر عىل التحصيل العلمي لآلخرين،

قطعا التعامل معهم وكأهنم أطفال ،ولكن التوزان مهم.
وهذا ال يعني ً
إداري ًا :البدايات مهمة يف نجاح النهايات ،وكام يقال يف املثل

الشعبي« :العود من أول ركزة» ،لذلك جيب عىل املدير واملسؤول

واملحارض يف هذه احلالة أن يفرض نفسه وشخصيته ،وال يعني ذلك
القسوة والظلم ،بل التوازن بني فرض اإلسلوب واحرتام اآلخر.
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ُ
قضية تعوُّد
االنضباط

إذا مل حتاول أن تفعل شيئًا أبعد مما أتقنته ،فإنك ال تتقدم أبد ًا.

(رونالد أسبورت)

حتدثت كث ًريا يف مناسبات عدة عن أمهية االنضباط ،الذي يمثل

االنضباط بالوقت أحدَ أهم عنارصه ،وقد تأثرت كث ًريا بنظام جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن الصارم يف االلتزام بالوقت ،ورأيت من املهم حماول َة
نقل تلك التجربة املهمة لطاليب وقد فعلت ،إال أين كث ًريا ما أصطدم بطالب

نوعا من املبالغة؛ فالتأخر لدقائق ال يوجب هذا التشدد ،وأن
يرون ذلك ً

تأخرا وأن يتحول إىل قضية!
ثالث دقائق أو ً
أربعا ال ينبغي أن يحُ سب ً

95

متأخرا فيفتح باب القاعة ،ويدور هذا النقاش:
كثري ًا ما يأيت الطالب
ً

• الطالب :السالم عليكم

• وعليكم السالم ورمحة اهلل ،أنت متأخر هل تسمح باملغادرة؟
ٍ
متأخرا!!
لست
دهشة ينظر إىل الساعة فيقول:
• الطالب يف
ُ
ً
تأخرت ثالث دقائق ،وأنت تعطلني اآلن.
• بل
َ
• الطالب :ثالث دقائق أيش تفرق؟!
• ممكن خترج وتغلق الباب؟!

منطقيا ال متثل ثالث دقائق قضية ،ولكنك إذا تغاضيت عنها حيصل
ًّ

ما ييل:

تدخل القاعة وال جتد إال نصف الطالب ..ثم يبدأ التقاطر ،وتستمر

تغاضيت عن االلتزام
العملية مدة ربع ساعة أو أكثر! ما يعني أنك إن
َ
بوقت املحارضة الرسمي فقد جتاوزت نقطة احلد بني املسموح واملمنوع!

وقد وصل يب احلال يف املحارضات ذات العدد الكبري أن أستخدم

الفتة «الرجاء عدم اإلزعاج» ،املستخدمة يف الفنادق ،وأبلغت الطالب

أن من يفتح باب القاعة بعد وضعها سيخصم منه درجتان يف كل مرة..

والفكرة نجحت بامتياز.

من املالحظات املرتبطة هبذه النقطة أن الطالب الذي يتأخر هو دائماً

الذي يتأخر بأعذاره التي ال تنتهي! فهو دائماً من حيصل له حادث،
وهو دائماً من يأخذ والده إىل موعد الطبيب ،وهو دائماً من يستدعيه

املرشد الطاليب ،وأخري ًا هو من حيلف بأن الساعة اخلاصة به تقول له:

إن املحارضة مل تبدأ بعد!
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أذكر يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،أنه كان هناك حفل

مجع من املحارضين والطالب ،فتقدم أحد الطالب
للتخرج حيرضه ٌ
ألحد املحارضين وسلم عليه وقال له :إنه سيأخذ معه مادة الفصل
املقبل فرحب به ،وبالصدفة كان إىل جوارمها حمارض آخر فتدخل وقال

للمحارض :بأن الطالب قد ُتويف مجيع أقاربه يف هذا الفصل؛ والده
ووالدته ومجيع أعاممه وأخواله (كناي ًة عن تكرر غيابه هبذه األعذار!)

فإن أتاك بأي عذر من هذه األعذار فال تقبلها!!

إدارة الوقت واالنضباط فيه من املهارات التي يمكن تعلمها ،ومع

الوقت تتحول إىل عادة محيدة ،ويف اجلامعة فرصة مواتية لغرس هذه
العادة يف شبابنا ،فلنفعل ذلك خدم ًة هلم ،وزياد ًة يف فرص نجاحهم

يف حياهتم.

حترضين قصة لطيفة لشخص تقدم لوظيفة يف «دواجن الوطنية»

ُ
وأجري اتصال به لرتتيب اللقاء ،فسألته :ما الوقت املناسب لك؟
صباحا ،فانتظرته يف املوعد ومل ِ
يأت حتى احلادية عرشة!
فقال :العارشة
ً
وعند دخوله سألته مبارشة :موعدنا العارشة! فرد بثقة تامة :هذا

رشحت يل قصدك؛
«موعد مكتب» وليس «موعد طريق»!! فقلت :هال
َ

فأنا مل أفهم ما تقول.

فقال :لو كان موعدنا يف طريق ما ألتيت بالوقت حتى ال تنتظر،

ولكن موعدنا يف مكتبك أنت ،وهذا يعني أنني لو تأخرت عليك فأنت

تعمل يف مكتبك ،ومل خترس شيئًا!

عذر إبداعي احرتايف ،غري أنه مل يكن كاف ًيا للتجاوز عنه!
ٌ
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وقبل مغادريت هذه النقطة ال بد من تسجيل استيائي الشديد من

بعض الزمالء الذين يمثلون قدو ًة غري حسنة للطالب ،وهم قلة؛ فال
ينضبطون يف بدء حمارضاهتم يف موعدها املحدد ،ويتكرر غياهبم بغري

إبالغ ُمسبق للطالب ..والبيت الشهري يقول:

ُ
الرقص!”.
هم
رب البيت بالدف ضار ًبا
ُ
إذا كان ّ
فشيمة أهل البيت ُك ِّل ُ
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إن املرء هو أصل كل ما يفعل

(أرسطو)

وجدت الرغبة يف الغش باالختبارات منترش ًة بشكل غريب ،وقد

أسهمت األجهزة الذكية احلديثة يف انتشارها بشكل أكرب ،مما اضطرين
ملنع استخدامها يف االختبارات.

اعتدت تقديم اختبارايت بنظام «الكتاب املفتوح» الذي يمكن
فقد
ُ
الطالب من إحضار ما يشاء من مراجع وكتب ،وكذلك عرب نظام
األسئلة املفتوحة ،فال اختيارات «صح وخطأ» وما شابه ..وهذا النوع

99

من األسئلة ُي ّصعب عملية التصحيح ويطيلها ،ولكنه يعطي للطالب
املتميز فرص َة الربوز واإلبداع ،بينام يمنع الطالب غري املجتهد من
النجاح باحلظ.

ريا ما أعجب بمستوى رفيع جد ًا من األجوبة لبعض
ولذلك كث ً

الطالب ،حتى أعتقد أنني لن أستطيع التعبري هبذا املستوى لو أجبت

عن هذا السؤال! ويف املقابل يفاجئني بعض الطالب بمستوى ال يمكن
أن يتناسب مع مستوى اجلامعة ،ولكنهم بحمد اهلل قليل.

أذكر يف هذا السياق تطابق ثالث أوراق إجابة يف اختبار من
االختبارات ،وهذا ٌ
سهل كشفه بطريقة األسئلة املفتوحة ،وعند تسليم
نتائج االختبار أبقيت تلك الورقات إىل ما بعد املحارضة وطلبت

الطالب الثالثة ،وسألتهم :هل غششتم؟ فتحدث أحدهم بأن فال ًنا
(أحدهم) بريء ،وأننا نحن من غششنا منه!

فقلت :أعتقد أن الذي غش والذي سمح بوقوع ذلك الغش عندي

سواء ،ولكن السؤال األهم :من َت ُغ ُّشون؟ أنا أم أنفسكم؟!
مل جييبوا..

فاستأنفت :أتعلمون نظام اجلامعة يف هذا األمر؟ وهو نظام صارم
جد ًا قد يصل إىل حد الفصل من اجلامعة.
مجيعا؛
ثم أخربهتم أن ما سأفعله هو خصم درجة السؤال فقط لكم ً

فأنتم عندى سواء ،وسأترك لضمريكم باقي العقاب!!
مل يستوعب الطالب ماحصل ،فرتكتهم وخرجت.

معتذرا يف املحارضة التالية ،فقلت له:
مر احلدث وجاءين أحدهم
ً
َّ
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إجيابيا جد ًا.
اعتذر لنفسك وال تكررها ،وأعتقد أن وقع الكلمة كان
ًّ

حيدث يف مرات أخرى بعض التجاوزات ،ولكني كنت أحترى
دائماً «العقاب التقويمي» بدل األنواع األخرى من العقاب ،وأعتقد

بعد طول التجربة أين استطعت -وال أستطيع اجلزم -إيقاظ جانب
«الضمري» يف الطالب ،حتى تقلصت احلاالت وأصبحت حمدودة جدًّ ا،

إن مل تكن معدومة.

ال أستبعد أن يقرأ بعض طاليب هذه الكلامت ويبتسمون معتقدين

أين أتوهم ذلك !..ربام يكون األمر كذلك ،ولكن مرة أخرى أقوهلا
هنا :إن كنتم فعلتم ؛ فهل غششتموين أم غششتم أنفسكم؟

وتنظيميا ملنع التجاوزات والوقوع باخلطأ،
دينيا
ًّ
«العقاب» رُشع ًّ
وليس رغب ًة يف إيقاع العقاب والتشفي ،وهلذا جيب أن ُيستخدم يف

هذا السياق فقط ال غري ،وقد توصلت ملعادلة مجيلة جتعلك تتعامل
مع املذنب بكل عدل ،وكل شفقة ،وكل حمبة ورغبة يف التقويم ،وهي:
أن تعترب من أذنب أخاك أو ابنك ،وتعا َم ْل معه عىل هذا األساس،

وستجد أنك تتعامل مع املذنب برغبة قوية لإلصالح ،وهذا يف رأيي

قمة اإلحسان.
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الرئيس هو ذلك الرجل الذي يتحمل املسؤولية فهو ال يقول ُغلب رجايل ،إنام
يقولُ :غلبت أنا… فهذا هو الرجل حق ًا.
(حكيم)

االختبار وما أدراك ما االختبار؟!

جمرد إبالغ الطالب بموعد االختبار ٍ
كاف لظهور عالمات التشنج
واهنامر األسئلة التقليدية:
ما المُْ َق َّرر؟! وكيف ستكون نوعية األسئلة؟! وبعضهم يتمنى أن
تكثر من حديثك عن االختبار ،فلربام كشف حديثك عنه بعض ًا من
مكنونات االختبار!
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ريا انزعاجي من نتائجهم إذا كان املعدل
يستغرب الطالب كث ً
العام متدن ًيا ؛ فأنا ال أتصنع الغضب ،بل أغضب فعلاً وبشدة؛ ألن

معا؛ فإن مل حيققوا نتائج جيد ًة؛ فهذا يعني أنني مل أوفق
االختبار يل وهلم ً
يف إيصال املعلومة كام جيب ،مما يوجب ع َّ
يل بذل جهد مضاعف لرفع
املستوى العام.

ال أنسى أسوأ جمموعة مرت ع َّ
يل ،فقد فقدت كل محاسة ورغبة يف

إهناء املادة بسبب سوء النتائج املستمر ،وأذكر متا ًما عندما قلت هلم يف

ٍ
غضب :أمحد اهلل أنكم لستم أول جمموعة أحارض هلا يف اجلامعة،
حلظة
وإال فقدت الثقة يف نفيس ،وأل َّثر ذلك يف قرار استمراري يف هذا املجال!

ال قيمة للعمل إذا مل َتر نتائجه؛ ألنك بذلك ستفقد املحفزات
للعمل ،وإذا فقدت املحفزات ستفقد الرغبة ،ومن ثم اإلبداع!
من عيوب العمل احلكومي-نظر ًا لغياب املحفزات املبارشة فيه-

نقص الرغبة يف اإلنجاز ،وعدم القدرة عىل اإلبداع ،ولذلك جيب إجياد
ُ
حمفزات لتستقيم املعادلة ،وال يشرتط دائماً جعل املال املحفز الوحيد

لإلنجاز -كام قلت ساب ًقا؛ فقد يبدع اإلنسان طل ًبا لألجر إذا استشعر

ذلك ،وقد يبدع طل ًبا لنتائج يراها فيمن يعمل معهم! وحصول الطالب

ريا لإلبداع بالنسبة يل ،والعكس
عىل معدل مرتفع يشكل
ً
حافزا كب ً
صحيح؛ فقد أفقد كل حاف ٍز للعمل إن مل حيققوا نتائج إجيابية.

أي حمفز لإلنجاز؛ ألنك
إذن ..ال ُتقبِل عىل أي عمل ال جتد فيه ّ
حبا ألدائه،
لن تبدع فيه حينئذ،
ّ
وتعود أن ختتار دائماً ما جتد يف نفسك ًّ

مكتف ًيا بام فيه من املحفزات.
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من الذي ينجح؟

ال فاض ً
أعرف رج ً
ال يعمل يف جهة معينة بمرتب ومزايا ممتازة مدة

طويلة ،وعند اقرتابه من سن التقاعد بحث عن عمل يكون اجلانب اخلريي
واضحا جد ًا ،وقبل بنصف املرتب واملزايا التي كان حيصل عليها.
فيه
ً
سألته عن سبب ذلك ،فقال يل :إن تطوير هذا العمل اخلريي هو حافزي

الذي أبحث عنه اآلن ،وتنازيل عن احلافز املايل كان لصالح حاف ٍز آخر أكثر

أمهية ..وقد أبدع يف هذا العمل ،ألنه أقبل عليه من أجل ذلك احلافز.

وليس معنى ذلك أن احلافز وحده ٍ
كاف للقيام بالعمل ،بل ال بد أن
ً
ومالكا لقدراتك املناسبة هلذا العمل يف املقام
تكون متمكنًا يف أدواتك،
األول.

من املناسب هنا أن أذكر ما يفعله بعض املحارضين بالدخول يف
ٍ
ٍ
«تعجيزية» مع الطالب!فيضع هلم من األسئلة ما يصعب أو
منافسة
مستشعرا نشوة الظفر عند توارد
يعوق قدرهتم عىل اإلجابة الصحيحة،
ً
األخبار بأن النجاح لديه صعب املنال!! وهذا يف رأيي مستوى ٍ
عال من
ٍ
منافسة غري عادلة.
النرجسية ،يبتعد بصاحبه عن هدف التعليم بإقامة

وعىل ذلك ..فنجاح الطالب وحتقيقهم نتائج إجيابية يف مستوى ٍ
عال

من االختبارات هو نجاح للمحارض قبل كل يشء ،وليس للطالب
فقط ،واليعني ذلك أيض ًا أن تكون االختبارات سهل ًة جدً ا لتحقيق

هذه املعادلة؛ فاألمانة تتطلب أن تكون االختبارات «مناسبة» ،وقابلة
لقياس حتصيل الطالب العلمي.
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أسئلة االختبار

أسئلة االختبار

عامل من أنت مسؤول عنهم كام حتب أن يعاملك من هو مسؤول عنك.
(حكيم)

تطور رأيي عن االختبارات من خالل التجربة ،وأعني بذلك أن

مفاجأة الطالب بنوعية األسئلة أو ماهيتها ليست غاية االختبار،
بل اهلدف من االختبارات لفت أنظار الطالب ألبرز عنارص املادة،

ليتذاكروها ويركزوا عليها ،فإن استطعنا زيادة عدد األسئلة لتشمل

مجيع النقاط املهمة ،نكون بذلك قد لفتنا نظر الطالب إىل املهم،
وحفزناهم للرتكيز عليه وفهمه.
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وبناء عىل ذلك اعتمدت أمرين مهمني يف هذا الشأن:

أوال :جعلت مجيع االختبارات بنظام الكتاب املفتوح (أي السامح
للطالب بإحضار ما يشاء من الكتب واملراجع كام قلت ساب ًقا)؛

مما يؤكد للطالب أن اهلدف من االختبار ليس احلفظ ،بل الفهم

والتطبيق.

ثانيا :بدأت أشري عىل الطالب بالنقاط التي جيب أن يتوقعوها يف

االختبار ،إما بالتلميح ،وأحيا ًنا بالترصيح ،وقد نجحت التجربة بالتأكيد
عىل رفع مستوى التحصيل العلمي ،وتكثيف نسبة احلضور باملحارضات؛

ألن كل حمارضة ال ختلومن نقطة مهمة يشار إليها.

وهذه الطريقة ختفف كثري ًا من ضغط االختبارات ،فمن حماولة

توقع ما سيأيت من أسئلة يف االختبار يتحول الرتكيز إىل حماولة فهم
النقاط املهمة يف املادة ،وهو بال شك املطلوب حتقيقه يف إعطاء املادة

أساسا.
ً

وقد يعتقد البعض أن ذلك جيعل املادة سهلة أو يرفع نسب النجاح

صحيحا عىل اإلطالق ،بل أستطيع بثقة القول :إن
فيها ،وهذا ليس
ً
هذا األسلوب يرفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب ،وهذا

هو الغاية من العملية التعليمية.

فالعملية التعليمية بكل ما فيها «بام يف ذلك االختبارات» هتدف إىل

رفع مستوى التحصيل العلمي؛ فيجب تطويرها واستخدامها هلذا

الغرض حتديدً ا ،وليس وسيلة هتديد أو عقاب ،كالذي يفعله بعض

املحارضين لألسف.
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أسئلة االختبار

وال مانع من مناقشة الطالب عن أفضل السبل التي يعتقدون بأهنا

ترفع مستوى حتصيلهم؛ فهم جزء مهم من العملية التعليمية ال يصح

إغفاله.
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عميل األسواق (السوبرماركت)!!

عميل األسواق (السوبرماركت) !!

الناس إىل العلم أحوج منهم اىل الطعام والرشاب؛ ألن الرجل حيتاج إىل الطعام
والرشاب يف اليوم مرة أو مرتني ،وحاجته إىل العلم بعدد أنفاسه.

(اإلمام أمحد بن حنبل)

قلت للطالب :هناك رجل دخل إىل السوق (السوبرماركت) ّ
وتبضع

من السوق ما قيمته ثالثة آالف ريال ،ولكنه دفع املال وترك البضاعة

وخرج!! ما رأيكم به؟ بدأت التوقعات من الطلبة ،وابتدأ معها نقايش

هلم:

مل تعجبه البضاعة! إذن ..ملاذا يدفع قيمتها؟
كان مستعج ً
ال! إذن ملاذا يرتك البضاعة؟
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نيس البضاعة! يعود ويأخذها؟
جمنون؟
ممكن!

لكن ..ما رأيكم بمن يدفع مبلغ ثالثة آالف ريال «وهي قيمة دراسة

مادة يف اجلامعة» ،وال حيرضها إال عىل سبيل اإلجبار ،حتى إنه لو مل
يكن مضطر ًا حتت الضغط للحضور ملا حرض؟!
سكت الطالب ..وتعمدت مشاركتهم السكوت حتى يترشبوا املعلومة

وتصلهم الرسالة..

ثم أكملت :حتى لو دفعت الدولة (منحة داخلية) ،فلنفرتض أن
الدولة قامت بإعطائك قسيم ًة للرشاء من السوق (السوبرماركت)،

هل سترتكها؟!

فام بالنا هنتم بغذاء البطون ونتجاهل غذاء العقول ،رغم أن غذاء
العقول غال ًبا ما حيقق لك بتوفيق اهلل كل ٍ
يشء من مقومات احلياة بام يف
ذلك غذاء البطون.

يف معظم جامعات اململكة احلكومية واخلاصة تعترب الشدة يف ضبط

وحق هلا ذلك ،وأنا أعتقد
احلضور من املزايا التي تفاخر هبا اجلامعات،
ٌّ
رضورة تطبيق هذا اإلجراء ،بخاصة يف السنوات اجلامعية األوىل؛

حتى ُيزرع يف نفس الطالب االنضباط ،ومن ثم خيفف الضغط لينشأ
االنضباط ذاتي ًا.

جتربتي الشخصية يف هذا املجال مل تنجح! فعندما طبقت نظام عدم

احلضور لطالب السنة األخرية كانت نسبة الغياب باستمرار يف حدود
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عميل األسواق (السوبرماركت)!!

مستوى مقبولاً لالنضباط.
 ،٪٢٥وهي بال شك عالية جد ًا ،وال تعكس
ً
نسبة السامح يف الغياب حوايل  %20ألي ظرف طارئ للطالب،

ولكن الغريب أن معظم الطالب يعتربون هذه النسبة ح ًّقا مكتس ًبا

جيب استغالله ،دون النظر يف تأثري ذلك عىل حتصيلهم العلمي؛ لذلك
أقرتح دراسة هذه احلالة بشكل علمي ملعرفة األسباب احلقيقية لنسبة
الغياب املرتفعة ،فذلك كفيل بمعرفة األسباب احلقيقية للمشكلة،

ومن ثم معاجلتها من جذورها.
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لست أنا

لست أنا !

أنا ممتن لكل هؤالء الذين قالوا يل :ال؛ ألين بسببهم فعلتها بنفيس.
(آينشتاين)

من مزايا جامعة الياممة أن الطالب ال يكاد يدرس مادة حتى ُيطلب
منه تقديم مرشوع ( )projectإلكامل املادة ،وذلك يطور من قدرات
الطالب البحثية ،وقدرات الكتابة والعرض ،وهو مطلب مكمل
للمرشوع.
ريا من قدراهتم
ويتفنن الطالب يف هذه املرشوعات ،ويظهرون كث ً
خالهلا ،ويبدعون كثري ًا يف عرضها.
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ريا ما أبتسم بعد أن أعطي العالمة الكاملة ألحد عروض الطالب
كث ً

وأنا أقول لنفيس :لو قدمت أنا هذا العرض فلن أستطيع الوصول هلذا
ٍ
شخص ما ملادة علمية ال يعني
املستوى ،وهذا يؤكد دائماً أن تدريس

وصوله سقف العلم واإلبداع ،بل جيب أن حيافظ عىل احلد األدنى من

مفتوحا للطالب ،فيتنافسوا فيام بينهم لرفع
املستوى ،ويرتك السقف
ً

السقف إىل أعىل حد ممكن.

والشك يف أن هنالك جتاوزات حتصل يف هذه املرشوعات ال بد
من ذكرهاَ :
كضعف بعضها ضعف ًا غري مقبول إطال ًقا ،أو اللجوء

إىل موظفني يف بعض الرشكات لعملها ،أو احلصول عليها يف بعض
األحيان من «حمالت خدمات الطالب»! التي تبيع كل يشء من الكتب

إىل البحوث!!

ولكن هناك حالة ال يمكن يل نسياهنا بأي حال :فقد قدم أحد
الطالب بحث ًا يف مادة التسويق الدويل ،وعند البدء بقراءته مبارشة
الحظت املستوى العايل للمرشوع واملراجع املستخدمة ،مما يؤكد أن

املرشوع ليس من عمل طالب جامعي.
ُأ ِ
سق َط يف يدي! فهذا الطالب قد أعاد املادة معي بعد رسوبه فيها،

«صفرا» يف هذا
طبيعيا أن يمنح
وأبىل بالء حسنًا يف االختبارات ،وكان
ً
ًّ

املرشوع ،مما يعني رسوبه يف املادة مرة أخرى!

حركت مشاعر األبوة (أو األخوة) ألتعامل مع هذه احلالة ،فمن

السهل أن أقرر رسوبه مرة أخرى ،ويل احلق يف ذلك ،ولكني سألت
نفيس :ملاذا ال أعلمه درس ًا تربوي ًا قد يكون فيه املصلحة؟!
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لست أنا

بعد أن قدم عرضه طلبت إليه احلضور بعد املحارضة وقلت

له :أرجو أن جتيبني بكل صدق ورصاحة :هل أنت من كتب تقرير

املرشوع؟

فقال مبارشة :ال!!

فقلت :ملاذا فعلت ذلك؟

أجاب :أعتذر ..وافعل يب ما شئت!
فقلت :النظام يعطيني احلق أن ُأ ِ
رسبك ،ولكني سأعطيك فرصة

أسبوع لتعيد التقرير ،عىل أن تعدين بعدم التكرار ،فوعد بذلك!

قد يلتزم بوعده وربام ال يفعل ،ولكني بنيت األمر عىل حسن الظن

وهاجس الرتبية!

العقاب رُ ِ
شع للعالج ،وليس لالنتقام والتشفي وإظهار القوة

والغلبة ،فمتى كانت املصلحة يف تركه فلتفعل ،وإن كان ال بد منه

فـ«ال بد مما ليس منه ُبدٌّ » ،وهنا يأيت دور املربى يف املوازنة واملفاضلة:

ريا ما أقع يف هذا اإلشكال ،وبعد جتارب متعددة
أهيام األصلح؟! وكث ً
وصلت إىل قاعدة تساعد كثري ًا يف التقويم( ،وقد ذكرهتا سابق ًا) وهي
ْ
وسل
تعتمد عىل هذا البعد اإلنساين« :اعترب املخطئ ابنك أو أخاك،
كنت فاعلاً يف حال كهذه؟ وما تطمئن إىل إجابته
نفسك بكل عدل :ماذا ُ

بصدق ن ِّفذه؛ فذلك -فيام أعتقد-من اإلحسان للنفس ولآلخرين.
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راسب ...شكر ًا!

راسب ...شكرًا !

ال يمكن للمرء أن حيصل عىل املعرفة إال بعد أن يتعلم كيف يفكر .
(كونفوشيوس)

ومما يلتحق هبذا األمر ،أعني (فلسفة العقاب السابقة) أذكر أن هنالك
متميزا جدً ا كان عندي يف املادة نفسها ..حيرض كل املحارضات،
طالب ًا
ً

ويشارك مشاركة فاعلة..كنت أحدث نفيس أنه أحد الطالب الذين
سيحصلون حت ًام عىل درجة االمتياز ،ولكنه يف أول اختبار حصل عىل
درجة ضعيفة ،فصعقت ،وتكرر األمر يف االختبار النصفي فزادت

دهشتي!
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استمرت هذه احلال املؤسفة حتى هناية الفصل ،وكان حيتاج

حوايل  ٩درجات لينجح ..تساءلت بيني وبني نفيس :هل أعطيه هذه
الدرجات لينجح مقابل اجتهاده؟ عل ًام بأنني منحته العالمة الكاملة

(١٠درجات) عىل احلضور واملشاركة؛ ولكني باستخدام املقياس نفسه
السابق ذكره قررت أن ال أعطيه فريسب يف املادة؛ وذلك ألن املصلحة
تتطلب ذلك؛ ألنه مل حيصل عىل احلد األدنى من املعرفة يف التسويق

الدويل.

سجل الطالب املادة نفسها معي مرة أخرى ،ويف الوقت نفسه

ً
اعرتاضا عىل رسوبه ،وكانت حجته
تقدم بشكوى إلدارة اجلامعة

أنه حرض كل املحارضات ،وشارك بفاعلية وقد كنت دائم التكرار

يف حمارضايت أن من يفعل ذلك حيصل يف العادة عىل درجات
متميزة ،وقد يكون هو احلالة الشاذة التي تثبت القاعدة ،فلكل

قاعدة شواذ .

ورددت عىل شكواه بأين منحته كل درجات املشاركة بالكامل ،وما
مجعا لدرجات االختبارات واملرشوع (وقد ُس ِّل َم ْت كلها
تبقى كان ً
للجنة) ،ورأت اللجنة رفض اعرتاضه.

أكمل الطالب املادة بنفس االجتهاد ،مع حتسني أسلوب حتصيله،

وكام هو معلوم « :إذا قمت بعمل نفس اليشء بنفس الطريقة فستحصل

عىل نفس النتيجة ،وإن أردت تغيري النتيجة فام عليك سوى تغيري ما

تفعله» ..وهكذا فعل الطالب املجتهد ،وهذه املرة كان من أفضل
الطالب اجتهاد ًا وحتصيلاً ما انعكس إجياب ًيا عىل درجاته.
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راسب ...شكر ًا!

املفارقة التي مل أتوقعها ،واخلرب الذي مل أكن أنتظره ،أنه أتى يف آخر

شكرا ألنك رسبتني!! فقد استفدت
الفصل وقال يل باحلرف الواحد:
ً
ريا ،وأيقنت أنني كنت فع ً
ال أستحق الرسوب!!
ريا وتعلمت كث ً
كث ً
شعور مجيل أن تشعر أنك فعلت الصواب ،وأمجل منه أن يستشعر

ذلك من فعلته من أجله!
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بر الوالدين ()1×2

بر الوالدين ()1 x 2

قال تعاىل( :فال َت ُق ْل لهَ ُ اَم ُأ ٍّف َوال َت ْن َه ْر مُ َ
ها َو ُق ْل لهَ ُ اَم َق ْو ًال َك ِري ًام)

(قرآن كريم)

يف ثنايا فصل إدارة األعامل يف السعودية «Business In Saudi

 »Arabiaفكرت بعمل متميز وخريي أقدمه للطالب يف هذا الفصل،

وكان من متطلباته أن يقدم كل طالب مرشوع خطة العمل ملرشوع

جتاري .وبام أن خطة العمل عملية حتتاج تدري ًبا؛ فقد طلبت من
الطالب عمل املرشوع نفسه بشكل مصغر جدًّ ا ،عىل أن يكون املرشوع
يف األساس عملاً يقدم ألحد الوالدين.
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عىل أن تكون عنارص املرشوع:

• الرؤية.

• الرسالة.

• األهداف.

• خطة العمل.

• تقويم العمل من قبل الوالدين.

وبذلك حيصل الطالب عىل  ٥درجات إضافية ( )Bonusوقد كان

هلذا العمل تأثري إجيايب كبري عىل معظم الطالب وأهلهم ،وقد أبدع
الطالب يف ابتكار أفكار استثنائية مل ختطر عىل بال!

فقد كنت أفكر أن تكون املرشوعات :دعوة عشاء ،أو رحلة عمرة،

ولكن الشباب جاءوا بأفكار مل ختطر عىل بال.

من األمثلة العالقة بالذهن قيام أحد الطالب بدعوة والدته إىل رحلة

بالسيارة إىل «حائل» لزيارة جده وجدته يف مزرعتهام ،وقد كان وقع
استثنائيا!
ذلك عىل والدته
ًّ

وآخر قام بدعوة والدته عىل العشاء ،وتفاجأت الوالدة أن ابنتها هي

األخرى تنتظرها يف املطعم ،وقد حرضت للتو من دولة الكويت!

وآخر دعا والدته عىل العشاء ،وتفاجأت أن زوجها هو ً
أيضا ينتظرها

يف املطعم ..قصص مجيلة ممتعة ومفيدة تكررت.

متيزا عىل املستوى الشخيص :فقد
ويبقى أحد املرشوعات هو األكثر ً
كان أحد الطالب مؤدب ًا وهادئًا جدًّ ا ولكنه فاجأين بمرشوع غريب جد ًا!
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قدم يل املرشوع ويف هنايته خطاب من والدته!

عرفه هو :أنه ال حيافظ عىل صالته ،وأن والدته
وكان املرشوع كام ّ

دائماً ما تطلب إليه االلتزام بالصالة ،لكنه كان يتكاسل ،حتى أتى هذا
املرشوع!

يقول :فكرت أن التزامي بالصالة هو أكثر مرشوع ّبر أقدمه ألمي

ولنفيس! وكذلك كان!

يكمل :إنني وهلل احلمد ملتزم بالصالة حالي ًا ،ويف خطاب والدته

ريا إجياب ًيا
ذكرت شكرها وامتناهنا هلذه الفكرة ،التي أثرت عىل ابنها تأث ً
بعد هذه املادة ،فلله احلمد والشكر من قبل ومن بعد.

بقي أن أذكر بأنني مازلت أحتفظ بخطاب األم كأحد الشهادات

التي أفتخر هبا!
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إنها صفية !

خري من ضمري ُم ْت َعب وأقدام مسرتحية.
أقدام ُم ْت َعبة وضمري مسرتيح ٌ
(حكيم)

لنا نشاط ريايض أسبوعي مستمر منذ سنوات (كرة قدم) يشارك
ٌ
نشاط جيمع بني الرياضة
مجع من األقارب واألصدقاء ،وهو
فيه ٌ

واللقاء االجتامعي ،ويف يوم من األيام حرض أحد طاليب هذا االجتامع،

وشارك بالنشاط الريايض ،وكان مع فريقي حتديدً ا ،ولعبنا واستمتعنا.

ومن خالل جتاريب السابقة مع حساسية الطالب ،وتناوهلم أي معلومة

بشكل خاطئ ،طرقتني الوساوس أن يتداول ما حدث بشكل ميسء،
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قد يدفع بعضهم للظن بأن هذه الصداقة بني األستاذ وطالبه ستؤثر
عىل نتيجة هذا الطالب بشكل إجيايب!

فقررت أن ال أتساهل باألمر ،وألاَّ أعطي فرصة الستغالل هذا

احلدث بام ييسء لسمعتي يف اجلامعة ،والسيام أن األستاذ كالقايض
الذي جيب عليه البعد عن النوازع الذاتية والعالقات الشخصية يف

تقويم الطالب ورصد درجاهتم.

قد يقول قائل :هذه الظنون تضخيم للحدث ..وهذا الكالم منطقي،

ولكن من خالل جتربتي يف التعامل مع الطالب استشعرت حساسية

األمر ،فحرضت املحارضة ،وقلت:

َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
جاءت
عن صفية ّأم املؤمنني« :أهنا
ْ
ِ
ثت عنده
وره يف
اعتكافه يف املسجد يف العرش األواخر من رمضان ،فتحدّ ْ
ُتز ُ

ساعة ،ثم قامت تنقلب ،فقام النبي صىل اهلل عليه وسلم َي ْق ِل ُبها حتى إذا
مر رجالن من األنصار ،فسلّماَ عىل
بلغت َ
باب املسجد عند باب ّأم سلمةّ ،
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال هلام النبي صىل اهلل عليه وسلم :عىل
وكب
َر ْس ِلكُماَ إنام هي صفية بنت حيي ،فقاال :سبحان اهلل يا رسول اهلل ،رُ

عليهام ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلمّ :
إن الشيطان يبلغ من اإلنسان
خشيت أن ِ
يقذ َ
ف يف قلوبكام شيئ ًا».رواه البخاري ومسلم وغريمها.
مبلغ الدم ،وإين
ُ

اجتامعا مجيلاً  ،ومارسنا
ثم استطردت وقلت :ولقد اجتمعنا منذ أيام
ً
وشار َكنا فالن (ذكرت اسم الطالب) ،وكنا يف فريق
رياضة كرة القدم،
َ

واحد ،وبحمد اهلل انترصنا!ينظر الطلبة إ َّيل مشدوهني ،ال يعلمون رس
هذه املقدمة ،وكان أكثرهم دهش ًة ذلك الطالب!
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فاستأنفت الكالم مبينًا هلم بأن العالقات االجتامعية مهمة ومفيدة،
وأنصح هبا دائماً  ،ولكن ذلك ال يصح أن يؤثر عىل تقويمنا لألمور؛

ٍ
طالب أستا َذه يف نشاط ما أن تعطيه تلك املشاركة
فليس معنى مشاركة
ميزة أو ُتفقده ميزة أيض ًا ،وأنا أدرك متا ًما بأن ذلك ليس هدف الطالب

من املشاركة ،ولكن قد ييسء آخرون فهم هذا األمر ،لذا كان واج ًبا
ع ّ
يل البيان.
حيصل كثري ًا أن يكون من طاليب من هم أبناء ألصدقاء أو أقارب وال

مؤثرا عىل التقويم  -سل ًبا
غرابة يف ذلك ،ولكن ال ينبغي أن يعدّ ذلك ً

أو إجيا ًبا.

أقول ذلك وأنا أتذكر أحد اآلباء وقد نال ابنه درجة منخفضة جدًّ ا
يف ماديت ،فلقيني متسائلاً عىل سبيل النقد :ملاذا «منحته» هذه الدرجة؟

مصححا لسؤاله :مل «أمنحه» ذلك ،بل ذلك ما «حصل عليه
فأجبته
ً
نتيج ًة ألدائه ،والفرق بني األمرين ج ّ
يل ،وهو من كامل املروءة والعدل.
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نرتقي

نرتقي..

العامل يعانى كثري ًا ليس بسبب ظلم األرشار؛ لكن بسبب صمت األخيار.
(نابليون)

«نرتقي» اسم اختارته جمموعة من الشباب جلمعية شبابية ُتعنى
باالستفادة من وقت الشباب ،وحتويله إىل عمل اجتامعي خريي خيدم
املجتمع.
كثري ًا ما فكرت بحجم الوقت املتاح الذي يذهب سدى لدى

ريا ما فكرت
الشباب دون فائدة للمجتمع وللشباب أنفسهم ،وكث ً
باخلطر الواقع عىل املجتمع جراء فراغ الشباب الذين لدهيم أوقات
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وطموح ونشاط قلام يستفاد منه ،واخلطر األكرب أن يأيت من يستغل هذا
وج ٍ
الوقت لصالح أغراض غري سويةِ ،
هات غري أمينة هتدف إىل تسخري

الشباب لتدمري املجتمع.

تناقشت مع بعض الطالب يف «جامعة الياممة» عن إمكان االستفادة

من هذا الوقت بعمل منظم خيدم املجتمع ويصقل خرباهتم ..واملفاجأة
وحتفزا مني يف حتقيق هذا
السعيدة املتوقعة أن الشباب كانوا أكثر محاس ًة
ً
اهلدف.

فقلتُ :
لنقم بعمل اجتامع إلطالق اجلمعية..

عقد االجتامع بحضور أكثر من  ٣٠طال ًبا ،و ُق ّس َم العمل إىل
جمموعات:

جمموعة لتطوير االسم والشعار بام يتناسب مع أهداف وإسرتاتيجية
ِ
ووضع له شعار مميز.
اجلمعية ،فكان االسم «نرتقي»
وجمموعة لتطوير األهداف بشكل أكثر دق ًة واحرتافي ًة ،فحصل

تطوير لألهداف ،بحيث تكون حمددة ،قابلة للقياس ،حمددة املسؤولية،

قابلة للتحقيق ،حمددة املدة وقد حصل ذلك بشكل حمرتف.

واملجموعة األخرية لتطوير اإلسرتاتيجية وخطة العملُ ،
وأن ِْجز ذلك

بشكل رائع.

يف أثناء تطوير أهداف اجلمعية وإسرتاتيجيتها واسمها كنت عىل

تواصل مع وزارة الشؤون االجتامعية إلهناء اإلجراءات الرسمية
يف تسجيل اجلمعية ،ومن الغريب أن هذه اإلجراءات التي كانت
آخر اهتاممايت؛ باعتبارها حتصيل حاصل ،غري أهنا كانت أحد أبرز
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املعوقات إلهناء هذا احللم! فهناك ألف سؤال وسؤال جيب اإلجابة
عنها  ،ويف املقابل ال حيق لك سؤال واحد عن سبب الرفض غري املربر

عىل اإلطالق!!

أصبت بخيبة أمل أكثر من مرة ..ويف كل ٍ
مرة أتذكر تغريدايت يف

وجوب التعامل بإجيابية مع املعوقات ،وأن الفرق بني الناجح والفاشل
هو قدرة الناجح عىل التفاعل مع املعوقات ،فأعود وأهنض وأبدأ من

جديد..

وها أنا ذا أحاول ،وسأحاول؛ حتى يتحقق اهلدف الذي البد أن

يتحقق بتوفيق اهلل ،ثم املثابرة يف الطلب .وليت (البريوقراطي) الذي

يعطل هذه اجلمعيات يأخذ وق ًتا يف مشاهدة ما يفعله الشباب السعودي

يف (اليوتيوب) من إبداعات تفتقد إىل األمان والتنظيم ،وتتصف
باإلبداع والتميز ،وأتساءل :ملاذا ندع شبابنا لقم ًة سائغة ملن يريدهم؟
ملاذا نجعلهم بال قيمة يف املجتمع؟ الثقة ال تجُ زأ ،فإما ثقة وإما ال ثقة!!
إما أن نثق بالشباب أو ال نثق هبم!! إما أن نعطيهم الفرصة أو سيأخذوها
هم ،وإن أخذوها فقد يأخذوهنا بالطريقة أو األسلوب الذي ال نريد!

التجربة تقول باختصار :الشباب لدهيم كامل القدرة والرغبة يف

العمل وخدمة املجتمع وأنفسهم ،ولكننا نرفض إعطاءهم الفرص
لذلك!! فلامذا؟!

وجواب هذا السؤال يتمثل يف ِقصرَ
وقد يكون األمر أنانية مفرط ًة ورغبة يف االستحواذ عىل كل يشء ويف
النظر من جهة ختوفنا منهم،

كل وقت!
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ومل أزل أستغرب من ذلك الذي يفاخر بأنه بدأ العمل االجتامعي

منذ الصغر ،ويرفض يف املقابل إعطاء الفرصة للشباب؛ بحجة عدم

جاهزيتهم ،أو بالتخوف منهم.
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ما لن جتده يف كتب اإلدارة!

ما لن تجده في كتب اإلدارة!

اكتبوا أحسن ما تسمعون ،واقرأوا أحسن ما تكتبون ،واحفظوا أحسن ما تقرأون،
وحتدثوا بأحسن ما حتفظون.

(عبداهلل بن املقفع)

وداعا
اعتدت قول كلمة ختامية يف آخر حمارضة من كل فصلٍ درايس ً
واعتذارا عن أي خطأ أو جتاوز حيصل خالل هذه األشهر؛
للطالب،
ً
حيث إن العالقة مع الطالب تنمو وتكرب ،وال يصح قطعها بشكل
مبارش كأننا مل ِ
نلتق من قبل.

وتركيزا عال ًيا من الطالب يف هذه اللحظات بشكل
وجدت جتاو ًبا
ً
جعلني أعدها وأضع هلا ً
نقاطا رئيس ًة بدلاً من قوهلا بشكل عفوي؛
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ريا ،وقد كنت يف سفر -وهو يف العادة أفضل
حتى تكون أكثر ً
نفعا وتأث ً
حلظات تطوير األفكار -ومعي الصديق احلبيب وابن العم املهندس
عبدالوهاب بن صالح الراجحي ،وبدأنا التشاور يف هذه النقاط،

واتفقنا عىل أن أعنون هذه النقاط بـ «ما لن جتده يف كتب اإلدارة» من
أسباب النجاح والتوفيق.

بدأنا بطرح جمموعة من العنارص التي جتلب الربكة واخلري لإلنسان
بنا ًء عىل ما ُذ ِكر يف الكتاب والسنة املطهرة ،وقمنا متحيص هذه العنارص،
حتى توصلنا إىل أربع نقاط رئيسة اعتقدنا أهنا من أسباب التوفيق

والنجاح .

وكانت النقاط :بر الوالدين ،الصدقة ،الزكاة (زكاة املال والعلم)،

والدعاء ،وبدأت أركز عليها يف أثناء املحارضات وعند اخلتام ،حتى
ألقيت حمارضة «حتويل الفكرة إىل فرصة» ووضعت هذه النقاط كأحد

أهم عنارص نجاح حتويل الفكرة إىل فرصة ،وذكرت أن هذه العنارص،
حسب اخلربة والتجربة ،من أسباب نجاح املرشوعات التجارية التي
جيب أن يقوم هبا صاحب املرشوع لينجح بإذن اهلل ،ولقيت صدى طي ًبا
من احلضور ،واقرتح أحد احلضور إضافة االستخارة إىل تلك النقاط،

وأصبحت مخسة عنارص رئيسية حتت ذلك العنوان« :ما لن جتده يف كتب
اإلدارة» من أسباب النجاح والتفوق ،وقمت بتحويل املحارضة إىل

كتاب حيوي تلك العنارص اخلمسة ..فاحلمد هلل عىل توفيقه.
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الجزء الثالث:
التويتر وأنا..
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تجربة دخول التويتر

املعرفة قوة.

(فرانسيس بيكون)

التواصل مع املجتمع ومع أفراده يتطور ،ووسائل التواصل كذلك

تتطور ،هناك موقفان عالقان يف ذهني منذ الصغر وأذكرمها كاحللم :

األول :عندما كان والدي -حفظه اهلل -وقد كنا نسكن مدينة جدة
يتصل عىل السنرتال ،ثم يطلب منه إيصال اتصاله بالعم صالح -رمحه اهلل-
يف مدينة الرياض ،ثم يقفل اخلط ،وينتظر حتى يتصل السنرتال ويوصله

بالعم صالح! وال أنسى عندما كان يرفع صوته عال ًيا ليسمعه العم صالح!
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واملوقف اآلخر :عندما كان أحد األقارب يقنع جده أن يتواصل

عرب اهلاتف مع ابنه يف مدينة أخرى ،وكان اجلد يرفض بحجة أن اهلاتف

من عمل الشيطان!!

كيف يمكن الربط بني هذه األحداث وأساليب التواصل اآلن ؟!

من النقاط املهمة يف حياة اإلنسان :التفاعل مع التطور التقني،
السيام ما كان خاص ًا بالتواصل ،وإال ستفقد التواصل مع املجتمع!
قبل سنوات قالئل كان نقل «احلاسب اآليل املحمول» رضورة لرجل

األعامل يف السفر واحلرض ،وكان الناس يعدّ ون حامله من املتفاعلني مع

التقنية احلديثة ،بينام تطور األمر اآلن ،فصار من ال يتعامل مع اإلنرتنت
والفيس بوك والتويرت وغريها ال يمكن أن يستمر متواص ً
ال كام جيب مع

املجتمع   .

غزا التويرت املجتمع العريب والسعودي بشكل كبري ،فكان البد من

التفاعل معه حتى أبقى عىل تواصل ،مع أنني مل أكن من املتفاعلني كام

جيب مع الفيس بوك ..بدأت أتساءل وأقرأ عن التويرت ما له وما عليه،
وهل جيب ع ّ
يل أن أدخل عامله ؟!
من العيوب املرتتبة عىل ذلك التفاعل أنك ستضطر إىل فقد كثري من

خصوصيتك ،إما بمشاركتها مع اآلخرين ،أو باتساع معرفة الناس
بك ،ولكن لذلك التفاعل ً
أيضا مزايا كتوسيع عالقاتك ،وزكاة ما

متلك من علم  -حتى وإن قل -وغري ذلك الكثري..

غري أين كنت بال شك يف مرحلة تردد ،حتى جاء يوم وسألني أحد

الطالب يف «جامعة الياممة» :ملاذا ليس لك وجود يف وسائل التواصل
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االجتامعي؟ عىل األقل حتى نستطيع التواصل معك خارج املحارضات؟
فكان القرار الذي مل أندم عليه إطالق ًا؛ فقد استفدت أشياء كثرية من

التويرت ،منها:

• تأكيد مفهوم أن زكاة العلم سبب رئيس يف زيادة علم املزكي،
فكلام أعطيت من علمك زادك اهلل من فضله بركة وعلماً .

• التعرف عن كثب عىل مجيع رشائح املجتمع بشكلٍ أكثر واقعي ًة

وأقرب للحقيقة.

• االطالع عىل ثقافات خمتلفة حملية وإقليمية ودولية.
• الوصول الرسيع لألخبار.

• االطالع عىل معظم إن مل يكن كل أحداث املجتمع؛ صغريها

وكبريها .

وهناك مزايا كثريه أخرى ،وكذلك هناك عيوب كثرية سأذكرها من

خالل العناوين القادمة.
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كيف ..ولماذا؟

الشهرة محل ثقيل.
(فولتري)

كام ذكرت يف بدء حديثي عن «التويرت» :كان غرض الدخول التواصل
مع املجتمع ،ولكن :كيف هلذا التواصل أن ال يؤثر عىل احلياة الشخصية
والعملية؟
خططت أن يكون التواصل بشكل رسمي ودون تعمق ،بمعنى عدم السامح

ألحد باخلوض يف أموري الشخصية إال من األصدقاء املقربني ،مع الرتكيز
ٍ
معرفة وخربة إدارية وتسويقية.
لدي من
تكون ّ
عىل مشاركة اآلخرين بام َّ
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تذكرت وأنا أرشع يف ذلك أن البناء أسهل من إعادة البناء ،وذلك

يكون بشكل أكرب يف االسم التجاري ،وكذلك االسم الشخيص!

ريا بكون الشخص عالمة جتارية ،والعائلة عالمة
كنت مفتو ًنا كث ً
اسم أي
جتارية ،حتى وإن مل تكن عائلة شهرية بالتجارة ،فمجرد ذكرك َ
تكون لديك من خلفيات
عائلة تتساقط أمامك االنطباعات تلقائي ًا عام ّ
عن هذه العائلة ،حتى وإن حاولت احلياد ،وهذا ينطبق بال شك عىل

الشخص مهام كان.

إذن ..أنا يف مرحلة بناء السمي الشخيص يف مكان جديد ،فالبد من

مراجعة شخصيتي وانطباعات الناس عني يف السابق ،وحماولة اجرتار

اجليد منها ،ومعاجلة السيئ.

كمثال :لدى الناس انطباع عني بأين رسيع االنفعال ،مما جعلني

أحاول معاجلة ذلك يف شخصيتي اجلديدة يف التويرت ..نجحت يف

حاالت وفشلت يف غريها؛ فهي عملية مستمرة ،وجيب أن تبقى كذلك
يف التويرت وغريه.

أمر آخر جيب التنبه إليه :ما تبنيه يف التويرت من شخصية سيؤثر
شئت أم أبيت -وجيبسلب ًا أو إجياب ًا عىل العائلة التي تنتمي إليها
َ

أن أعرتف بأنني أحيان ًا أكتب تغريدة ثم أمسحها هلذا االعتبار حتديد ًا.

إذن ..كيف جيب أن أظهر يف التويرت؟ جيب أن يضيف يل شخصي ًا

ملحاولة أن أكون عالمة مميزة ،وكذلك جيب أن يؤخذ اسم العائلة يف

االعتبار..إذن فأنا يف التويرت ألبقى يف املجتمع وعىل تواصل معه؛ حتى
ال أخرس كل يشء جراء عدم التفاعل مع املتغريات.
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وتبقى الشهرة محلاً ثقيلاً ؛ فمعرفة الناس بك تزيد من مسؤولياتك ،

ريا من خصوصيتك ،ولكل أمر إجيابيات وسلبيات؛
وجتعلك خترس كث ً

فتعظيم اإلجيابيات واحلد من السلبيات جيعل التجربة أكثر فائدة.
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إدمان التويرت

إدمان التويتر!!

ما ندمت عىل سكويت مرة؛ لكنني ندمت عىل الكالم مرار ًا.
(عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه)-

أحاول أن أنفي عن نفيس هذه الصفة مع وجود كل عالمات اإلدمان

يف تعاميل مع التويرت! فأنا:

• أقيض معه أكثر من ساعتني يف اليوم.

• أشعر بالقلق عند عدم وجود اتصال باإلنرتنت.
• أول ما أفكر به عند االستيقاظ.
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• ال أقاوم االطالع عىل (املنشن) إذا كان يدل عىل وجود متحدث.
لدي.
• أثر كثري ًا عىل مستوى القراءة ّ

• أعطيه أولوي ًة يف معظم األحيان عىل من جيلس بجانبي!

فهل أنا مدمن؟

نعم مدمن ،وأعرتف بذلك ،ولكن ذلك ال يصح أن جيعلني أستسلم؛

رضرا ..
أكثر فائد ًة وأقل
ً
فتهذيب هذا اإلدمان مطلوب جلعله َ

التويرت وسيلة تواصل مفيدة جدًّ ا إن أردنا ،وقاتلة إن تركناها تفعل

ذلك!

ولكن؛ حتى يكون هذا اإلدمان مقبولاً
ومنطقيا فقد جعلت وقتي
ًّ
فيه عوض ًا من أشياء أخرى ،والتقليل شبه التام من قراءة الصحف
اليومية ،وقلة الدخول عىل مواقع املحادثات ..وأمور أخرى توقفت
عنها ،من أجل املوازنة بينها وبني الوقت الذي أصبح يستنفده التويرت.

حتى القراءة التي أعشقها تأثرت كثري ًا بتويرت ،مع أهنا حسنت

أسلوب وطريقة القراءة ،وذلك ألنني أصبحت أكتب جمموعة من

التغريدات لكل كتاب أقرأه ،مما جيعل تركيزي يف القراءة أعىل؛ بام
يمكنني من فعل ذلك.

إذ ًا هو إدمان خيضع لعالج مكثف!!
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ّ

حجر له!

الشهرة عطش الشباب.
(لورد بايرون)

«حجرت له» عبارة يف العموم ينترص به شاب مفعم بالنشاط واحليوية
ّ

ريا يف بناء اسمه وعلمه ،وحياول نقل ذلك
عىل شخص بذل جهدً ا كب ً

العلم للناس من خالل وسائل التواصل االجتامعي؛ أو شخص اشتهر
يف جمال ما ،فمن املنترص حقيق ًة ،ومن اخلارس يف هذه املبارزة اليومية التي

تتكرر بشكل غريب عجيب؟! ماذا يكسب الشاب ذو الطاقة املضاعفة
عندما يتابع جمموعة من األشخاص ،ويبدأ بتتبع كل تغريداهتم؛ لعله
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يظفر بتلك الفرصة التي يقصف فيها جبهة اآلخر بتعليق ‹يف منتصف
اجلبهة› كام يقال! ثم يصور هذا التعليق وينرشه للناس مفاخر ًا بإنجازه

غري املسبوق!!

حق ًا :يتقدم الناجح عندما ينتقده اآلخرون!

ال ينبغي أن نشجع هذا الشاب عىل امليض قدم ًا بنرش انتصاراته

فتح فتحه اهلل عىل هذا الشاب! نحن
الومهية ،والتعليق عليها ،وكأهنا ٌ

نظلمه بذلك ونجني عليه!بعض الشباب لدهيم طاقة كبرية حتتاج إىل
توجيه ،فإذا مل جيد التفاعل مع ما يفعل سيعلم بأنه ينجز يف املكان

اخلطأ ،وال يمنع ذلك من املداعبات التي يقوم هبا بعض الشباب من
الوقت لآلخر نوع ًا من التغيري وتلطيف األجواء ،عىل أن يكون ذلك
بأدب واحرتام ،وعدم النزول عن احلد األدنى لألدب.

التويرت مصدر مهم للعلم واملعرفة ،وما يقضيه الشاب من وقت فيه

له ثمن ،فال بد له من استثامر هذا الوقت كام جيب ،ومن الرضوري
قياس العائد عىل االستثامر -كام يقول االقتصاديون -والنظر فيام

حتصل عليه من علم ومعرفة وعالقات ،يف مقابل الوقت الذي تقضيه
فيه ،فإذا كان العائد قليلاً فلك خياران لتزيده:
إما تقليل الوقت املسثتمر بال فائدة ،أو زيادة مصادر العلم

واملعرفة ،مع إلغاء نظام التحجري؛ ألنه يقلل من قيمتك ،ويرفع من

قيمة املحجر له.

رسالة حمب إىل الشاب املحجر:

«لن ينفعك من يصفق إلنجازاتك الومهية ،ولن تنجو من عقاب
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حجر له
ّ

اهلل يف الدنيا قبل اآلخرة؛ فمن تتبع عورات الناس مل يمت إال وقد

أصيب بأسوأ منها؛ فعليك بقضاء وقتك فيام هو مفيد ،وبام ينعكس

عىل شخصيتك باخلري واملنفعة».
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اسم العائلة

  اسم العائلة..

الرضبات القوية هتشم الزجاج؛ لكنها تصقل احلديد
(جربان خليل جربان)

«لن أعيش يف جلباب أيب» عبارة يدعيها كثريون  ،فاجلميع يتمنى
أن ينجح وهو شخص مستقل ،والعبارة ال تعني عدم الفخر باألب
والعائلة ،ولكنها تعني أن يتميز الشخص بنفسه.

ولكن هذه العبارة يف الغالب ال يمكن النجاح هبا يف جمتمع قبيل
يكون للقبيلة والعائلة فيه تأثري كبري عىل الشخص أي ًا كان ،وهذا من
باب أوىل يف التويرت.
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كثري ًا ما أكتب تغريدة بحكم التخصص عن النواحي اإلدارية ،وكيف
مميزا ،فيأيت الرد رسيع ًا وصادم ًا عن إحدى املنظامت
مديرا ً
يمكن أن تكون ً
املرتبطة باسم العائلة ،وملاذا ال تقوم بام تقوله أنت هنا؟! أو  :أنك ُت ّ
نظر
وال تنفذ؛ وذلك ألن املنظمة الفالنية التابعة للعائلة ال تنفذ هذا!

وكثري ًا ما أغرد برضورة البحث عن الفرص واجلد واالجتهاد؛ فيأيت
الرد بإرسال سرية ذاتية وطلب للتوظيف ..أغرد أحيان ًا بجمع التربعات

إلحدى اجلهات اخلريية فيكون الرد :ملاذا ال جتعل عائلتك تدعمها.

سألني مغرد يف رد عىل تغريدة وقال« :تعبنا من التنظري» ..فامذا فعلت

خلدمة املجتمع؟

كيف يمكن أن ترد عىل سؤال كهذا؟ وهل مطلوب منك أن تقدم

كشف حساب بام يمكن أن تكون قدمته؟!

وعبث ًا حاولت أن أوضح الفرق يبني وبني تلك املنظامت ،والسيام أن
بعضها مل أدخلها مر ًة يف حيايت!! ولكن ..هكذا نحن «سيعيش ٌّ
كل منا
يف جلباب أبيه» ولو بشكل نسبي ،أ َبى َمن أبى ،وريض من ريض!

ولكن ذلك ال يعنى االستسالم هلذا األمر ،فانتامؤك ليشء ال يمنعك

من السعي يف جتويد ذاتك والتميز هبا؛ حتى تكون إضافة هلذا االنتامء،
وعالم ًة فارقة فيه ،وأما إن اكتفيت بمجرد االنتامء ،واستسلمت
شخصا ُمضا ًفا ال ُمضي ًفا!
للدخول حتت هذا اجللباب فستبقى
ً
فاخرت أهيام تريد أن تكون...
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الفكر أهم وأبقى !!

أهيا الناس احتسبوا أعاملكم ..فإن من احتسب عمله ُ ..كتب له أجر عمله
وأجر حسبته.

(عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه)-

كتبت كتاب ًا عن جتربتي يف احلصول عىل الدكتوراه من جامعة قالسقو
«جرس من ضوء» وهو أول كتاب يل ..وبام أن دور النرش لدينا ال تروج
للكتب ،بل تكتفي بعرضها وتوزيعها عىل املكتبات ،فمن الطبيعي أن
ال يعلم أحد بوجوده.
وقد أتاح يل التويرت منصة جديدة ،ومؤثرة ،فقمت برتويج الكتاب

من خالله عرب خطوات مدروسة بعناية ،كالتايل:
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لدي وقتها  ١٠آالف متابع) يف اختيار
• مشاركة املتابعني (كان ّ
عنوان الكتاب ،وبذلك علموا أن لدي كتا ًبا ،وعرفوا فكرة الكتاب،

وكذلك أصبحوا متفاعلني معي حتى وصلت العناوين إىل أكثر من
 ١٥٠عنوا ًنا مقرتح ًا (قمت الحق ًا بتوزيع نسخة جمانية ُم َو َّقعة لكل

املشاركني).

• قمت باختيار مخسة عناوين من الكتاب ،وشاركت املتابعني هبا،

وقد كان هلذه اخلطوة تفاعل جيد ،بأن بدأ كثريون بالسؤال عن أماكن

وجوده القتنائه.

متوافرا يف معرض الرياض
• التنسيق مع النارش لكي يكون الكتاب
ً

للكتاب ،واإلعالن عن ذلك.

• بعدها كنت أعيد نرش ما وصلني من تعليقات عن الكتاب سلبيها

وإجيابيها .

• وكذلك نرش بعض األخبار من النارش عن حتقيق الكتاب ألعىل

املبيعات .

وبيعت مجيع النسخ تقريب ًا
ونتيجة لذلك نجح الكتاب بحمد اهلل ،
ْ
ٍ
نظرا للطلب
( ٥٠٠٠نسخة) ،وتم إعداد
طبعة ثانية «رقمية إلكرتونية» ً

الكبري من بعض املتابعني؛ وذلك لسهولة احلصول عىل نسخ منه دون
عناء الربيد واالنتظار.

ربا أنني أرقت
املالحظة الغريبة أن هناك من هامجني بشدة ،معت ً

ريا له! وهلم
ماء وجه الكتاب بكثرة احلديث عنه ،وأنني أصبحت أس ً
وجهت وأوجه هذه األسئلة:
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• كيف كان يمكن أن تعلموا عن وجود الكتاب ،لو أنني مل أروج

له؟ وبخاصة أنه كتايب األول؟

• ملاذا تتقبلون اإلعالن عن املنتج الغذائي -غذاء البطون -وال

تتقبلون الرتويج لإلنتاج الفكري (غذاء العقول)؟

• وأخري ًا ملاذا تستكثرون ع َّ
يل فرحي هبذا االبن واهتاممي به ،وقد

قضيت يف كتابته أكثر من عامني؟!

ولكن ما يعزيني يف ذلك تلك التعليقات الكثرية اإلجيابية التي

وصلتني بحمداهلل وفضله ،وأقول :إنني سأستمر بنفس املسلك؛

القتناعي بجدوى ذلك األمر؛ فنجاح جتربة ذلك الكتاب جعلني

أكتب ما تقرأونه اآلن!
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قادة السلبية !

ال تلعب أبد ًا بمشاعر االخرين ،فقد تفوز باللعبة؛ لكنك ختاطر بفقدان من
حولك مدى احلياة.

(شكسبري)

من فوائد «التويرت» أنه جيعلك أكثر قرب ًا وتواص ً
ال مع املجتمع بجميع
فئاته ،وأحيان ًا يكشف لك بشكل أكرب عن جوانب يف املجتمع مل تكن

تراها كام جيب.

ومما كشفه يل التويرت انتشار السلبية بشكل كبري ،وأعني بالسلبية
هنا :رؤية سلبيات املجتمع والتغافل عن إجيابيته ،والشغف بالبحث
عن األسود فقط دون األبيض!
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هم إال
وهذه السلبية وجدت هلا يف التويرت قادة ،ليس هلم اليوم من ٍّ

البحث عن األخطاء فقط ،والرتكيز عليها ،ونرشها! وبذلك حيقق
ذلك «القائد!» متابع ًة أعىل من شباب حمبط مل جيد فرصته كام جيب
يسوغ له فشله يف تصوير
عمن ِّ
يف املجتمع ،أو شباب خامل يبحث َّ
املجتمع كله بجميع مكوناته جمتمع ًا طار ًدا للنجاح ،وال يسمح إال

شعورا بالراحة ،وخيلصه من عقدة الذنب احلقيقية،
بالفشل ،مما يكسبه
ً

بأن فشله ليس بسبب مخوله -وهو احلقيقة -بل بسبب فشل املجتمع
مرتاحا هبذا ا ُمل ّ
سكن
يف إعطائه الفرصة ،فيستسلم لفشله ويركن إليه
ً

الومهي مؤقت ًا!

ناجح يف حياته العملية ألسباب
الغريب أن بعض هؤالء «القادة»
ٌ
خمتلفة ،ولكنه يبحث عن اليشء الذي قد يكون الوحيد املفقود لديه،
وهو «الشهرة» التي صارت سهل ًة بالتزام ذلك األسلوب السهل امليسور:
لوحة مفاتيح وشاشة! أو جوال..فهو حيل مشكالت الشباب دون جهد
وال تكلفة ،فقط أبر خمدرة تزيد الشباب بؤس ًا وال حتل مشكالهتم!
ثم يأيت الصيف ليقضيه «القائد» يف خارج الوطن ،ويبدأ بإكامل

منظومة النقد للوضع من خالل نقل صورة ما يراه يف اخلارج مقارنة
بالوضع يف الوطن ،والشباب يشاركونه حفلة اللطم والنواح ،ولكن

بأجواء وظروف خمتلفة!

وال يعني هذا إلغاء النقد؛ فالنقد اهلادئ واملعقول واملنطقي والثناء
يف حملة يعني قمة العقل واالتزان ،فلست أنادي أبد ًا باملدح الدائم
والثناء عىل كل يشء؛ فذلك خطأ كبري ً
أيضا.
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وعىل َمن يدعي أن اإلجيايب هو األمر الطبيعي الذي ينبغي أن يمر بال

ثناء ،وأن النقد هو الذي جيب أن ُيثار ،فعليه املطالبة مبارش ًة من إدارة
التويرت بإلغاء خدمة اإلقصاء (البلوك) ،وليسأل نفسه :ملاذا يستخدمه يف

حاالت؟!

واجلواب املنطقي :أن ذلك ناتج عن إلغاء التواصل مع من ينتقد

ويشتم فقط ،فهو مع الوطن مثل ذلك متا ًما.

وإن سألت :ماذا جيب أن نفعل مع الشباب؟

أجبك :بأن لدى الشباب طاقات قادرة بإذن اهلل عىل جتاوز كل العقبات

املوجودة يف املجتمع ،ودلييل عىل ذلك نجاح عدد كبري جدًّ ا منهم ،ومتيزهم

يف ظل الظروف نفسها ،وهناك دليل أهم يتمثل يف قدرة الكثري من األجانب
-وهم ال جييدون اللغة ،وال يعرفون طبيعة البلد ،وليس لدهيم رأس مال-

عىل حتقيق أرباح متميزة.

فالبد إذن من شحذ مهم الشباب للجد واالجتهاد ،والنصح هلم

بالعمل ،وسيوفقهم اهلل بإذن اهلل بال شك ،ومن يطلب النجاح بال جهد
وال عمل ،ومقومه الوحيد أنه ابن الوطن فقط ،فلن ينجح حتام!

تلك هي الرسائل التي حيتاجها الشباب ،وليس اإلحباط وتسويغ

الفشل قبل وقوعه.

هناك نوع آخر من السلبيني الذين مل ينجحوا إال يف يشء واحد
فقط :احلديث دون أي إنجاز! وهؤالء ال ينبغي احلديث عنهم طويلاً ؛

فسبب سلبيتهم ونقمتهم عىل املجتمع أهنم مل ينجحوا ،ويبحثون عن

مسوغ لذلك الفشل.
ّ
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لن تصبح عامل تغيري إال اذا توقفت عن فعل األشياء التي ليس هلا معنى.
(حكيم)

ولكن بثها يف املجتمع ليس بالسهل،
تأيت اإلجيابية قيم ًة تضا ّد السلبية،
َّ
وبخاصة عند انتشار السلبية بشكل كبري .فالذي حيمل عىل عاتقه بث
اإلجيابية ُيتهم بعدم واقعيته و ُبعده عن املنطق؛ فوضع الوطن سيئ،
والفرص للشباب معدومة ،إال من كانت له واسطة ،أو كان ابنًا ألحد
األثرياء!
هذه الرسائل املضادة حتتاج إىل مناعة عالية لتجاوزها ،واالستمرار
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ببث اإلجيابية ،والنصيحة رضورية للشباب -خاص ًة -يف مقتبل حياهتم،
وهذا النصح جيب أن يكون متوازن ًا بني التحفيز والتشجيع ،والتوجيه

ملا فيه خريهم ومصلحتهم.

ولكي يبث الشخص اإلجيابية البد أن يكون هو نفسه إجيابي ًا؛ ففاقد

إجيابيا أو من ال
اليشء ال يعطيه ،ومن ينتقد كل يشء ويعتقد نفسه
ًّ

إجيابيا ،كالمها ظامل لنفسه ولوطنه ولشباب
يعمل شيئًا ويعتقد نفسه
ًّ
الوطن!

نقد احلكومة والتجار باستمرار خطأ كبري ،فال احلكومة أخطأت يف
كل عملها ،وال التاجر ُولِدَ
تاجرا (أحتدث هنا عن التجار الذين بدأوا
ً

من الصفر ،وهم كثر)! وجعل الشباب يف موقف املتوقع أن تعطيه
الدولة كل يشء بحكم أنه مواطن فقط ،أو أن يوزع التجار ثرواهتم

عىل الشباب؛ ليظهروا مالئكة ،غري منطقي وال مقبول عىل اإلطالق!

ال بد من التعب يف احلصول عىل اهلدف ،وبذل األسباب ومواصلة
السعي ،واالستعانة باهلل تعاىل ،حتى ال يكون اإلنسان عال ًة عىل غريه

وعىل املجتمع الذي يعيش فيه.

وليس املقصود هنا عصمة الدولة من اخلطأ؛ فهناك قصور كبري يف
كثري من جوانب احلياة ،وليس املقصود أيض ًا بأن التجار ليس عليهم

واجب جتاه جمتمعاهتم التي نموا فيها وكان هلا نصيب يف ازدهار

جتارهتم ،بل هناك قصور من كثري منهم ،وإنام املقصود أن ال نجعل
يمن
الشاب ال يقوم بأي عمل بانتظار أن يوفر له من قبل الدولة ،أو أن ّ
عليه التجار بيشء مما عندهم.
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عىل اجلميع مسؤوليات ملَّا يقوموا هبا ،ولكن الثابت والواضح يف

قانون احلياة وميدان الواقع أن الشباب الطموح العامل نجح وحقق

يمن عليه به اآلخرون ،بل قد تشكل
حتسن احلال أو ما ُّ
ذاته دون انتظار ُّ
ودافعا للشاب يف ابتكار دربه وصناعة طريقه مستعين ًا
حافزا
العوائق
ً
ً

باهلل ،وقد يكون ذلك بواب ًة لزيادة فرص الشباب الطموح بالنجاح؛

حيث إن ذلك يقلل من املنافسة عليه يف حال نجاحه.
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البرج العاجي!

عليك أن تفعل األشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها.
(فرانكلني روزفلت)

عاش كثري من املثقفني ُ
والك َّتاب يف الغالب يف برج عاجي بعيدً ا

عن املجتمع الطبيعي ،مما جعل أفكارهم تنمو وترتعرع يف معزل عن

املجتمع ،فلام حاولوا تطبيقها وجدوا املجتمع ال يتقبل أفكارهم..
ومن العجيب أهنم قابلوا هذا الرفض بزيادة عزلتهم وانغالقهم عىل

أنفسهم! ورمي املجتمع الرافض ألفكارهم التي ال متثله بالتخلف

واجلهل!
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وكان األوىل هبم التعامل مع هذه املالحظة بشكل إجيايب ،وحماولة

تقريب وجهات النظر ،واالقرتاب أكثر من املجتمع.

ريا يف التويرت؛ فقد بحث املثقفون عن
هذه املفارقة اتضحت كث ً
املتابعني ومل جيدوهم ،بل وجدوهم يتابعون من يتحدث باسمهم،

وبالقرب منهم ،ال من يرميهم بالتخلف والرجعية!

فهل استفاد املثقفون من التجربة أم أهنم استمروا بنفس النرجسية؟

النسبة األقل منهم أعادوا تركيب أنفسهم وتصاحلوا مع املجتمع،
دون النزول يف مستوى الطرح ،ولكن بتغيري أسلوب الطرح نفسه بام

يتناسب مع املجتمع ،ومن املعلوم بأن املثقف يكتب لنرش مبادئه يف
املقام األول ولرفع مستوى الثقافة يف املجتمع ثان ًيا.

والنسبة األكرب من املثقفني مل يستطيعوا جتاوز هذه املعضلة ،فظلوا

كام هم ،وهذا ما جعلهم يبتعدون أكثر عن املجتمع ،ويستمرون يف

برجهم العاجي ،وينفتحون فقط عىل زمالئهم ،وهذا اهنزام غري مقبول
من املثقفني.

كنت يف معرض الكتاب يف الرياض لعام 2012م وكانت هناك

حفالت توقيع كتاب ملجموعة من املؤلفني يف أوقات خمتلفة ،ولفت
نظري كاتب مشهور جد ًا ومصنف من كتاب الرواية السعودية وكذلك
من كتاب األعمدة الصحفية ،وعند توقيع كتابه مل يكن أحد تقريب ًا راغ ًبا

يف احلصول عىل هذا التوقيع!

ويف املقابل هناك شاب يف مقتبل العمر ولديه كتاب بسيط الطرح

واألسلوب ،لكن الرشطة اضطرت للتدخل لتنظيم احلصول عىل توقيعه!
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وهذا أمر يدل عىل أمهية مراجعة النفس للوصول للمجتمع! ومن

السهل القول :إن املجتمع جاهل ،وال يفرق بني املثقف والكاتب
العادي ،ولكن ذلك تعميم غري منطقي ،فال بد عىل املثقف أن ينزل من
برجه ويتعاطى مع املجتمع ،وال يعني ذلك أنه جيب عليه التنازل ثوابته

وآرائه؛ فالزمن اآلن رسيع ،واملجتمع -السيام رشحية الشباب -حيتاج
إىل وجبات ثقافية خفيفة وسهلة اهلضم ،وال أدل عىل ذلك من نجاح

أسلوب التويرت يف توصيل املعلومة ،فمن ال يتغري ويتجدد مع جتدد
املجتمع فسيبقى وحيد ًا بعيدً ا ،والفرصة اآلن ما زالت متاحة ،وبخاصة

َّ
تيرس جدًّ ا من خالل التعليقات املبارشة عىل ما يكتب،
أن ْ
رجع الصدى ُم ٌ

يف تلك الساحة املفتوحة أمام مجيع فئات املجتمع ،حيث يمكن من

خالهلا قياس ما حيبه الناس وما يكرهونه من خالل املتابعة والتفاعل أو
اإللغاء والتغافل ،مرة أخرى ليس يعني ذلك أن تكون عىل هوى الناس،

بل كن نفسك ،ولكن بأسلوب ال يتعاىل عىل الناس وال يتعامل معهم
ٍ
بفوقية مل تعد مقبولة يف عاملنا اجلديد!

ووقوعا يف رشاك
وأخري ًا قد يرى مثقف ذلك الطرح ضع ًفا واهنزا ًما
ً
املتابعة للجامهري ،بينام أراه أنا تفاع ً
ال مع الوضع اجلديد ،وجتاوب ًا معه
دخلت هذا العامل أساس ًا إذا مل ترغب يف
بمرونة وإجيابية ،وإال ملاذا
َ

التفاعل مع معطياته؟!
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العشريات

ابدأ بالرضوري ثم انتقل للممكن جتد نفسك فجأة تفعل املستحيل.
(فرانسيس بيكون)

كام ذكرت سابق ًا أن من األهداف الرئيسة لدخول «التويرت» هو تبادل

املعلومات ،ويف العادة يسهم تبادل املعلومات يف تطوير األفكار ونضجها،
ولقد حدث كث ًريا أن ُط ِر َح موضوع ختتلف الرؤى حوله ،وبعد النقاش
أشعر بنوع من النضج للفكرة .ثم أفكر أن أخلصها يف نقاط ليشارك

اجلميع فيام أنضجوه ..فاخرتت الرقم ( )١٠كمكون للفكرة وكتابتها عرب

عرش تغريدات ،مما يسهل حفظها وتداوهلا.
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ٍ
طويلة
راقت الفكرة للبعض ،وتربع البعض بجمعها يف تغريدة
لتكون مرجع ًا ُي َس ّهل الوصول إليها.
أطلق عليها البعض «عرشية»؛ ألهنا تتكون من عرش تغريدات،
وأعجبني االسم ،ونصحني البعض بحفظها بشكل أكثر تنظيماً ،

وأسهل يف الوصول؛ فلقد كنت أضعها يف املفضلة دون فهرسة وال

تنظيم.

قررت البدء يف تنظيمها كالتايل:

 -١ترقيمها وفهرستها بحيث يسهل الوصول إليها.

 -٢إعادة صياغة بعض العناوين.

وم َع ِّرفه للحفاظ عليها،
 -٣جعلها يف صورة واحدة مع كاتبها ُ

وتسهيل الوصول لكاتبها ملن أراد متابعته أو التعرف عليه أو مناقشته.
 -٤حفظها يف املفضلة وكذلك املوقع الشخيص.

 -٥اإلعداد إلصدارها يف كتاب رقمي سيتاح قريب ًا .

ما أود ذكره هنا أن ال يبخل أحدٌ منا بمشاركة اآلخرين ما لديه من
ٍ
معرفة قل أو كثر .فذلك يزكي العلم ويزيده ،وعند حفظه وتبويبه
يكون بإذن اهلل من العلم الذي ُينتفع به بعد الوفاة.
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عينة من العرشيات

يف التويرت تَكون جمتمع هالمي الشكل ،أحاول وصف هذا املجتمع بشكل
اجتهادي وأسأل اهلل التوفيق والسداد .هالمي ،أي ال شكل واضح له:
 .1جمتمع تويرت :يشمل مجيع أطياف املجتمع ،ولألسف احلوار حوار طرشان فال يسمع أحد
أحدا  ،واجلميع يتكلم! ولتعم الفائدة نحتاج أن نسمع أكثر.

 .2جمتمع تويرت :أقرأ اسمك وأدقق بالصورة وبمالحمك قبل الرد عليك ،فإن كنت منا فالرد
لطيف وإن كنت منهم فقمة العنف ،فام تكتب غالب ًا ال هيم!!
 .3جمتمع تويرت :يعيد تركيب املجتمع بناء عىل اعتبارات فكرية وليست مادية أو طبقية،

فأصحاب الفكر سيكون هلم القول الفصل ،ومن اجلهل ماقتل !! .
 .4املتوترون متوترون بدون أسباب واضحة ،قد يكون عدم قدرهتم سابق ًا عىل التعبري احلر سبب ًا
ىف ذلك ،أنصح بالرتوي وحسن الظن.

 .5يف املجتمع التويرتي :صداقات قديمة جديدة ،وجديدة جديدة ،وعداوات قديمة جمددة
ونرش غسيل ،وكل حماسب عىل ما يكتب وينرش ،فاحلكمة احلكمة.

 .6يف املجتمع التويرتي :شباب جمتهد متطلع إجيايب يبحث عن العلم والتعلم ،وشباب سلبي
يبحث عن السقطات واألخطاء خللق املهاترات ،فاخرت من أهيام أنت.

 .7يف املجتمع التويرتي :تستطيع أن تصل لكل إنسان مبارشة ودون واسطة أو سابق معرفة،
فأحسن االستفادة من هذه امليزة التى مل تكن ألحد من قبل.

 .8يف التويرت :تعرف الوجه اآلخر لكثري من الناس ،فمن متكرب يظهر أنه متواضع ومن متجهم

يتبني بأنه لطيف والعكس صحيح ،واألمثل أن تظهر كام أنت!!

 .9يف املجتمع التويرتي :يشعر البعض بأحقيته بفرض رأيه عليك وإن مل تفعل فأنت كذا وكذا!!
وقد تكون أيد خفية حتركك؟!

 .10يف املجتمع التويرتي :أنت مسئول عن كل ما تكتب ،وإنام األعامل بالنيات ،فأحسن نيتك
تطب لك احلياة ،واللهم أسأل أن جيعل تويرت شاهد ًا لنا ال علينا.
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الخروج عن النص!

أرشف الثأر العفو.

(مثل إنجليزي)

نظام التعليم العريب يف معظم حاالته يعتمد عىل التلقي بد ً
ال من
النقاش واملحاورة ،ولقد تناولت ذلك يف كتايب «جرس من ضوء»،

راجع عنوان (التعليم الذايت) .

وهذا النظام التعليمي جعل النقاش اهلادئ وإيصال املعلومة  -بعيدً ا
عن اهلجوم الرشس أحيان ًا أو الشتم صعب الوجود.
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وهذا هو املشهود اآلن يف حاالت كثرية لألسف ،فعند التغريد بيشء
ال يروق للشاب يقوم مبارشة بتصنيفك وشتمك وشتم العائلة أحيان ًا!

طبع ًا ذلك يف الواقع ال يوصل للمغرد إال سوء تنشئة هذا الشاب
«أعني تربو ًّيا» -وليس بالرضورة أخالقي ًا-؛ فقد يكون ذا ُخ ُل ٍق مل

متنفسا صحيح ًا للتعبري الصحيح
تنضجه العملية الرتبوية وتوجد له
ً
والنقاش اهلادئ.

ولربام امتلك الشاب نقطة مهمة لو أنه قام بإيصاهلا بشكل هادئ،

لدفع املغرد إىل إعادة نظره بالفكرة ،أو عىل األقل تطوير وحتسني طرحه
األسايس ،لذلك جيب عىل الشباب أن يعلموا بأن التطابق يف األفكار

ليس مفيدً ا ألي جمتمع ،بل االختالف من أبرز مزايا املجتمعات
املتقدمة؛ ألنه دليل ثراء وتنوع.

ومن املهم أن يتفهم املغرد الثورة الشبابية التي مل جتد فرصة من قبل

للظهور ،وظهرت اليوم بشكل جارف هائل!

حسنا كثري ًا من تعامل الشباب وغريهم مع
وأعتقد أن الوقت والتجربة َّ

التويرت؛ فهناك تطور كبري ،وحتسن ملحوظ يف أسلوب النقاش وتوصيل

الرأي ،وهذا يدل عىل أن أي وسيلة جديدة قد ُيساء استخدامها يف
الوقت يزيدها ِجال ًء ،ويرشد الناس إىل كيفية االستفادة
البداية ،ولكن
َ

من هذه الوسيلة بشكل أكرب مع تطور النظر اإلنساين وتراكم اخلربة..
وهذا ما حصل مع التلفاز والكامريات وأجهزة اجلوال والنت وغريها.

ال يصح أن نلوم الشباب عىل هذا النوع من األخطاء؛ فهم كام قلت

نِتاج تربيتنا ،ولقد أخطأنا بال شك نفس أخطائهم ،وباخلربة والتجربة
والتوجيه جتاوزنا تلك األخطاء.
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اخلروج عن النص

وتكرارا :الشباب وقود احلياة وطاقة املجتمع،
مرارا
ً
ما زلت أكرر ً

وعصبه احلي،والبد من التعامل معهم باهلدوء والتفهم والرقي؛

لتحويل هذه الطاقة اهلادرة إىل يشء إجيايب خيدم املجتمع.
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احلقيقة ستظهر الحق ًا

الحقيقة ستظهر الحقاً ..

ٍ
ْ
ودافع ولكن بالتي هي َأ ْح َس ُن
وسامح من اعتدى…
بمعروف
وعارش
ْ
ْ
(اإلمام الشافعي )

اعتاد الناس (وهذا طبيعي) أن يظهروا بأفضل مظهر أمام الناس،
وأن يقولوا أفضل قول ،ويترصفوا عىل أمجل ما يكون ..ولكن !..ذلك
ال حيصل بني األصدقاء املقربني؛ فالتبسط وطرح التكلف وإسقاط
الرسميات وظهور الشخص عىل طبيعته هو األمر الطبيعي واألجدر
باإلنسان.

وهذا يقابلنا كثري ًا يف حياتنا؛ حيث نشعر برسمية شخص ما يف احلياة
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العملية ،وبعد توطد العالقة والقرب من ذلك اإلنسان نكتشف فيه

معد ًنا آخر لشخص بعيد عن التكلف والرسمية ،ويف املجالس العامة
حيصل اليشء نفسه؛ حيث تبتدئ من وراء ستار الرسميات ،ثم رسعان
ما ترتفع احلجب ،وتسقط احلواجز بتقارب األرواح ومكاشفات
النفوس ،ويظهر اإلنسان املخبوء الذي أثقلته قيود الرسميات!

لكن يف جمتمع «التويرت» تأخذ تلك املكاشفة وقت ًا أكرب ،نظر ًا لوجود
«حجاب الرؤية» وجه ًا لوجه ،وإمكان أن يأخذ الشخص وقتَه يف الرد
وحريصا عىل إقامة
حذرا
والتفاعل ،وبخاصة عندما يكون الشخص
ً
ً
حاجز بينه وبني الناس ،ولكن الوقت كفيل مع وجود كل هذه املوانع

بظهور الشخص عىل حقيقته ،فهناك املؤدب ،وهناك من هو دون ذلك،
وهناك املتسامح وآخر تغلب عليه رشاسة ُ
اخللق ،وهناك املتقبل لآلخر،
وهناك الرافض لكل يشء..

لذلك فهي فرصة مناسبة وصادقة يف التعرف عىل خمتلف طبقات

املجتمع ،والتواصل معهم بطريقة أسهل وأنسب.

أعتقد أنه مع الوقت سيكون استخدام التويرت فرصة لتقويم األشخاص
عند احلاجة إىل ذلك متهيد ًا للزواج ،وكذلك تقويم األشخاص
للوظائف ،وقد يتطور احلال بالدخول يف رشاكات من خالل التويرت،

لذلك جيب أن يتعامل الشخص مع التويرت ونقاط التواصل االجتامعي
األخرى بأعىل مستوى من االحرتافية ،ولكن بشكل طبيعي ،فال التصنع
يفيد ،وال التبسط الزائد مناسب ،والوسط ٌ
مجيل بينهام.

تعرفت عىل كثري من األشخاص عرب التويرت ،وقد مرت يف بعض
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احلقيقة ستظهر الحق ًا

األحيان ٌ
سنة قبل اللقاء ببعض األشخاص ،والغريب أنك تشعر عند
اللقاء أنك تعرف الشخص أكثر من معرفتك لبعض املقربني لك
لسنوات طويلة ،وهذا من ثامر التعامل والنقاش بشكل يومي ،مما
يقوي العالقة بينكام ،حتى تطلع عىل دواخله وتنفذ إىل باطنه أكثر من
غريه من األصدقاء الذين مل نتعرف إليهم عرب التويرت.

التويرت أيض ًا أداة كاشفة لبعض الذين تظن أنك قد خربهتم وعرفتهم
يف حميط احلياة معرف ًة قوي ًة ،ثم تكتشف أنك ال تعرفه كام جيب بعد

التواصل معه بالتويرت ،وبخاصة األقرباء الذين ال تكاد تعرف أحيا ًنا
إال الظاهر من شخصياهتم ،لكن التويرت يوغل بك يف معرفتها بشكل

أعمق ..وأصدق.

وهذا األمر يثري تساؤ ً
ال مه ًام :هل الدخول يف التويرت أمر مهم؟ أم أنه
الناس التخ َ
يل عنه؟
ترف يستطيع
ُ

ٍ
عابرة ،ثم عاد
مشهورا توقف عن التويرت بعد جتربة
شخصا
أعرف
ً
ً

للدخول مرة أخرى ،وأعرف آخر من املشاهري ً
أيضا ترك التويرت بحجة

ريا عىل معدل قراءته( ،أوافقه يف هذا األمر) ،وقد كتبت
أنه أثر كث ً
تغريدة بعنوان «اعرتاف تويرتي» تؤكد هذا األمر ،ولكن هل سيعود

إليه أم ال؟ هذا ما سيتبني مع الوقت.
التويرت حالة حتتاج إىل دراسات...
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بيع املتابعني

بيع المتابعين !

زخارف الدّ نيا أساس األمل
فكن خ ّ
يل البال من أمرها

وطالب الدنيا نديم الندم

ّ
وهم.
فكل ما فيها
ٌ
شقاء ّ

(عمر اخليام)

تبعني شخص بمعرف تويرتي وعرض احلصول من خالله ع ّ
يل

متابعني يف التويرت ،وأرسل يل «إيميل» برقم جوال يعرض خدماته!

وكنت يوم ًا يف اجتامع مع بعض األصدقاء وذكرت هلم ذلك األمر،
وعرضت عليهم أن أتصل عليه اآلن وهم يستمعون ،واتصلت..
سألته عن التسعرية ،فقال :تدفع  ٣٠٠ريال ،وستحصل عىل ٣٠٠٠

ومظهرا االهتامم :وكيف تضمن أن
متابع كل شهر! فقلت جمار ًيا له،
ً
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ال أنكشف؟! فقال :لدينا كثري من املشاهري زبائن ومل ُيكتشفوا!! وبدأ

برشح التفاصيل الفنية لضامن اخلدمة ،فشكرته وأهنيت املكاملة.

أتساءل :ما الفرق بني من يشرتي متابعني ،أو شهادة خربة للعمل

يف رشكة؟! كلها برأيي كذب وخداع! فعدد املتابعني وسيلة من وسائل
قياس جودة ما تقدمه غال ًبا (مع أن ذلك ال ينطبق عىل املشاهري مث ً
ال)،

فلذلك استخدمها عىل هذا األساس لتقيس ما ُت َقدِّ ُمه ،وليس بالرضورة

أن يكون ما تقدمه مادة علمية حمضة ،فقد تقدم ما يسيل الناس ولكن

بشكل حمرتف وحمرتم يروق للمتابعني ،وعدد املتابعني هو كالضامن

جلودة ما تقدم مهام كانت مادته.

هناك وسائل أخرى كثرية لزيادة املتابعني معظمها غري مقبول ،مثل

خدمة( :تابعني وأتابعك)؛ فهي متابعة مرشوطة وليست مبنية عىل

اقتناع بام ُت َقدِّ م .أذكر أين قابلت يف مناسبة أحد األقارب ،وكنت يف

بداية دخويل التويرت ،فذكر يل بأنه تابعني ،فشكرته ،فأردف :ولكنك مل
ً
شخصا
ضاحكا« :أنا إذا تابعت
تتابعني! فقلت :نعم مل أفعل ..فقال
ً

ومل يتابعني ألغيت املتابعة»! فتبسمت ومل أعلق ،ولكني ُص ِدمت يف

خمطئ يف
احلقيقة من الفكرة نفسها ..كنت أرغب أن أقول له :إنك
ٌ
متابعتي إذا مل أكن مفيد ًا لك!!
الوجاهة االجتامعية وصلت إىل كل جوانب املجتمع ،وال أحب

أن أنتقد ذلك؛ فمن الطبيعي أن يرغب شخص يف الربوز يف جوانب
من جوانب املجتمع ،وذلك مقبول يف حدود املنطق ،وعدم اللجوء

لألساليب امللتوية وغري الرشعية ..وقد أخذ «عدد املتابعني» هذا
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بيع املتابعني

نوعا من الوجاهة االجتامعية
االجتاه؛ فأصبح السؤال عن عدد املتابعني ً
التي أوجدت لألسف بعض املنتفعني من هذه الظاهرة ،وذلك من

خالل بيع املتابعني.

185

تغريدة تكشف حال املجتمع

تغريدة تكشف حال المجتمع

نحن نميل إىل تصديق أولئك الذين ال نعرفهم؛ ألهنم مل خيدعونا من قبل.
(حكيم)

قد يتبعك شخص بتغريدة ،وقد يلغي املتابعة بتغريدة أخرى! تلك

ٌ
حقيقة صارت من طبائع األمور اآلن! فقرار التصنيف واملوافقة أو
الرفض حيصل بناء عىل  ١٤٠حر ًفا ،أو أقل؛ فلقد جتاوزنا عرص الرسعة
إىل عرص الربق!

قل ما عندك برسعة وتركيز حتى ال ُتفقدين تركيزي!
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جرب احلديث يف جملس فيه أكثر من شخص واحد ،جتد من

املستحيل أن يستمر املوجودون يف الرتكيز معك إىل هناية حديثك،

فأعينهم وأذهاهنم يف جهة أخرى! ذكر يل قريب قبل اخرتاع اجلوال،

بأنه ال يفضل الذهاب ملكتب املسؤولني ،وإن أمكن اتصل هبم باهلاتف؛

ليضمن -حسب قوله -الرتكيز التام ،ورسعة إهناء األمر ،بينام يضطر
ٍ
مكاملة تأيت يف أثناء اللقاء.
من هو يف املكتب أن ينتظر انتهاء كل
أما اآلن فالوضع أسوأ ،والرتكيز ضعيف جدًّ ا ،حتى التغريدة ذات
ريا ما أطلب من أحد املعلقني إعادة
الـ  ١٤٠حر ًفا ال ُتقرأ كام جيب! وكث ً
قراءة التغريدة؛ ألنه مل يفهمها ،أو فهمها عىل نحو خمتلف عن القصد..
ٍ
لشخص تعطيك فرص ًة لتقويم
وقد كنت أقول ساب ًقا :إن قراءة كتاب

أفكاره ،وقد أعطيه فرص ًة أخرى يف كتاب آخر ،ومل يكن يف خلدي أن

تصل األمور إىل هذا النحو الضيق احلاد؛ ف ُيحكم عىل إنسان وفكره
ولربام تارخيه من خالل  ١٤٠حر ًفا هي فرصتك املعطاة لتثبت نفسك

للمتابعني!

رسيعا من أحد املتابعني:
حيصل يو ًما أن أكتب تغريدة فيأيت الرد
ً

كنت أحرتمك واآلن غيرّ ت رأيي -بنا ًء عىل هذه التغريدة! والغريب
أنه يشفع ذلك بطلب االعتذار مني عام كتبت أو سيلغي املتابعة! فإذا مل
ً
واعتزازا بالرأي!
تعتذر َعدَّ هذا منك مكابر ًة

نحتاج صقل مستوى الرتوي يف احلكم عىل أفكار األشخاص،

وإعطاء فرصة الختالف الرأي يف حدود اللياقة والعلم واخللق

احلسن؛ ألن التطابق التام بني األفكار غري صحي .
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تغريدة تكشف حال املجتمع

وأعلق أحيان ًا عىل كتب أقرؤها العتبارات عدة :
 -١ترسيخ أفكار الكتاب لدي .

 -2مشاركة اآلخرين باملعلومات .

 -3التشجيع لقراءة الكتاب إذا كان مميز ًا ،أو تركه إذا مل يكن كذلك

يف رأيي .

ومن هذه الكتب التي غردت عنها :الكتاب املميز للدكتور املفكر

عبداهلل الغذامي «الليربالية اجلديدة» ،وكنت -حسب املعهود يف النقل

العلمي -أكتب العبارة بني قوسني ثم اسم املؤلف واسم الكتاب.

رشسا
وألن اسم الكتاب «الليربالية اجلديدة» فقد وجدت هجو ًما
ً

معا!!
عيل وعىل الدكتور الغذامي وعىل الليربالية ً

مع أن أي مطالع للكتاب يعلم أن الغذامي ّ
رشح الليربالية بشكل

متميز ،ولكن العجلة واملسارعة إىل االهتام بناء عىل العنوان فقط؛ دون

مطالعة مضمون الكتاب -كل ذلك يكشف عمق األزمة التي وصلنا

إليها.

شخصا بناء عىل تغريدة،
ريا ما أتابع
ً
ريا ..وكاعرتاف شخيص ،كث ً
وأخ ً

وألغي املتابعة بعد مدة ،عندما أكتشف خطئي يف االختيار ،أو أن املتابع

ال جديد لديه؛ فهو يكرر نفسه.
فكلنا جزء من املجتمع.
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حفالت الشتائم

حفالت الشتائم!

احلقيقة ال تبدو دائ ًام معقولة.
(حكيم)

أتعاطف مع الشاب الذي ال جيد أنجع من الشتائم والسباب لريد

عىل تغريدة لك! نعم؛ فاقد اليشء ال يعطيه! وأزعم أن وراء هذا الشتم
يف كثري من احلاالت ني ًة صافية ضلت طريقها إىل فعلها األنسب!

فعند احلديث عن الوطن أو الدين أو العلامء أو غريهم جتد من
قطعا الرد عليها؛ ألن ذلك
يواجهك بسيل من الشتائم التي ال تستطيع ً
سيجعلك مثل الشاتم متا ًما.

191

وألين أرى أن ترك الشاب يف هذه احلالة غري مناسب ،عمدت إىل

عدة أساليب للتعامل مع هذا النوع:

• أوال :كنت أحاول توضيح وجهة نظري هبدوء ،ولكن ذلك مثل

من يقرأ جريدة يف أجواء عاصفة -التشبيه مستعار -فال هو يسمع ،وال

أنت حققت اهلدف!

• ثانيا :عملت عىل جتاهل الردود املبارشة ،وانتظار انتهاء حفلة
الشتائم -يف الغالب يتفق عليك عدد من املغردين ،-ثم أعلق تعلي ًقا

عاما لتوضيح وجهة النظر وتركهم ،ولكن ذلك ً
أيضا مل يكن جمد ًيا
ًّ
ريا!
كث ً
ٍ
أسلوب أعتقد بأنه نجح إىل درجة كبرية ،إال يف
• ثالثا :هداين اهلل إىل

حاالت نادرة ،وهو الدعاء للشاتم بالتوفيق والسداد ،وجنة الفردوس

األعىل ،وكانت النسبة الغالبة منهم تؤ ِّمن ،ومنهم من يعتذر ،ومنهم من

خيتفي متا ًما عن املتابعة ،فاعتمدت هذا األسلوب يف معظم احلاالت.

كثري ًا ما أنظر للشاب (الشاتم) نظرة عطف؛ ألنه نتاج جمتمعنا الذي

جيب أن نتفق عىل قصوره الرتبوي املتفاوت بني عائلة وأخرى ،ولذلك
مل يعد ح ً
ال التهرب من ذلك الشاب ،ووصفة بأقذع األوصاف ،بل

مقرا بوجود حاالت
احلل يف حماولة استيعابه قدر املستطاع ،وإن كنت ًّ

مستعصية ،ولكن األجر بإذن اهلل ثابت ،ويزيد عىل قدر التحمل.
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وسم

وسم..

االعتدال خري دواء.
(مثل إنجليزي)

ال يمكن أن يكون هناك شخص يتعامل مع «التويرت» دون أن يعرف
كلمة وسم أو (هاشتاق) ومنها تفرع فعل «هشتقة»؛ فالوسم هو
صفحة بعنوان يبدأه أحد املغردين ،ويبدأ من يريد املشاركة بالتعليق
يف هذا الوسم.

تقريب ًا ال يمر حدث يف املجتمع حتى يتربع أحد املغردين رسيع ًا بفتح
ٍ
وبنظرة رسيعة
وسم ،يكون ساح ًة للجميع بالتعليق عىل هذا احلدث،
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عىل الوسم تستطيع أن تعرف املزاج العام للمجتمع حيال هذا احلدث،
وهذا أمر إجيايب؛ حيث إنه يسهل عىل اجلميع متابعة األحداث والتعليق

عليها .

لكن هذا األمر تطور حتى زاد عدد هذه األوسمة بشكل كبري ،وذلك

ناتج عن فتح وسم لكل يشء ،ولكل أمر ،ولكل عبارة تصدر من
أمري أو مسؤول ،مما أفقد هذه األوسمة قيمتها ،وجعلها مكا ًنا للتندُ ر
والتعليقات الساخرة ،بد ً
ال من هدفها األسايس الذي كان جيعلها

وسيلة للنقاش وتبادل األفكار بشكل أسهل وأرسع من التغريدات

التقليدية.

وهذا يؤكد مرة أخرى بأن مجيع الوسائل قابلة ألن تكون مفيدة،
أو خالف ذلك بحسب االستخدام ،فبادر دائماً باالستخدام اإلجيايب

واترك السلبي منها.
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خامتة

خاتمة ..

كتبت ،وهنالك حرية تتملكني :هل ما كتبته ُيرجى نفعه؟!
كتبت ما ُ
ُ

أم هو من سقط املتاع؟!

أبدأ الكتابة يف أحد عناوين الكتاب وال أدري يف أي أرض سأكون،

وال أي فكرة سأكتب ..أتوقف يف منتصف العنوان ..أشعر أن الفكرة
يدي عند بدء الكتابة،
فقدت معناها وبريقها الذي كان يتوهج بني َّ
وفقدت معناها الذي أردت!

كتبت ُفأكمل.
أتوقف ..ثم أعود مرة أخرى ..يعجبني ما ُ

ويف حاالت أخرى تنهال األفكار وجيود العقل بمؤازرة القلم؛ فأكتب
دون توقف ُ
وأهني العنوان كامال يف وقت وجيز وأفرح به.
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كتبت ،متسائ ً
ال
ثم أعود إليه من بعد وقد أخذت قراري بإلغاء هذا الذي ُ
ٍ
دهشة :كيف كتبت ما كتبت؟!
يف

ٌ
جتربة من «الشك» املرهق؛ الذي ال يدع
جتربة الكتابة ممتعة ،لكنها
لك سكين َة الرضا عام كتبت ،ويبعث يف نفسك ذلك «القلق الرشيف»
الذي يرتاب يف جودة العرض ،أو ُحسن التعبري ،أو أمهية الفكرة!
والسيام أنك تكتب وحدك ليس إال أنت وحرفك؛ فأنت اخلصم
ٍ
حرية من أمرك؛ حتى استشارة
واحلكم! وغياب رد الفعل جيعلك يف

حمب معجب ،وهذا ال
األقربني ال تفي بالغرض؛ فعني القريب عني ٍّ
يكفي أبدً ا يف ميزان التقويم!

ولكن هلذا الشك فائدة عظيمة يف وضع صاحبه حتت ضغط التطوير

واحلرص عىل التجويد واقتناص الفكرة اجلديدة واخلربة املنسية؛ حتى

جديرا بالنرش.
ينال شيئًا من الرضا عام كتب ،ويشعر أنه كان
ً

ها هو الكتاب بني أيديكم ..ولكم الفضل يف احلكم عليه أو له ..فإن

نال رضاكم وأعجبكم فالفضل كله هلل ،وإن مل ينل إعجابكم فعذري
أنني اجتهدت قدر االستطاعة ،ويف احلالني كيل رجاء أن يتقبله اهلل مني

فيحتسبه من العلم الذي ُينتفع به ،ويبقى أثره يل بعد املامت.
واحلمد هلل من قبل ومن بعد.
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