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إهداء
إىل من ابتسم يف وجهي يف الغربة ،وهو مل
يعرفني ،ومل يعرف لغتي وال وطني..

أهديك كتايب الذي لن تقرأه..
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مقدمة
قال اإلمام اجلليل أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي:

تغرب عن األوطان يف طلب العىل وسافر ففي األسفار مخس فوائد
ْ
ِ
ُ
ماجــــد
وصحبة
وآداب
وعلم
هـم ،واكتســاب معيشــة
ٌ
ٌ
تفـرج ٍّ
ّ

للمسافر عاد ًة هدف منصوب بني عينيه ،وقد يكون طلب العلم أو

العالج أو االستجامم والرتفيه ،أو اخللوة بالنفس بعيدً ا عن صخب
احلياة ،أو كرس قوالب العادة واخلروج عن نسق املألوف ،ولكن السفر

ويتوسع بفوائده عىل قدر االستعداد والرغبة التي
جيود بأكثر من ذلك،
َّ
تكون لدى املسافر.

ولعل أهم ما يكون من فوائد السفر هي تلك اخلربات التي تكسب
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النفس ثرا ًء ،وتزيد خزانة الذاكرة بتجارب جديدة ،وفوائد مل يكن

ليحصل عليها صاحبها يف مكانه الذي نشأ فيه ،وال شك أن القلم
حي ًة ماثل ًة بني
يعني الذاكرة عىل االستفادة من هذه اخلربات إلبقائها َّ
يدي اإلنسان ،ال ترحل بنقص الذاكرة ومرور األيام وكثرة احلوادث،

فالكتابة قيدٌ كام هو معلوم.

يدون تلك الذكريات واملشاهد والصور يف خزانة الذاكرة،
وم َّنا من ِّ

ويكررها باستمرار حتى تكون أليفة ،وسب ًبا من أسباب األنس ،وأذكر
يقص علينا مما مجعه من قصص يف أسفاره
من هؤالء أيب؛ فقد كان ُّ
املباركة.

وم ّنا من يدون ذلك بح ِ
رب الروح عىل الورق له ولآلخرين ،ولعل

كتاب (حتفة النظار يف غرائب األمصار) البن بطوطة خري شاهد عىل

ذلك.

هذا الكتاب هو مجاع ما استفدته وتعلمته من خربات وجتارب
بجامعة (قالسقو) العريقة بأسكتلندا ،وقد تك َّللت -بحمد اهلل-
باحلصول عىل شهادة الدكتوراه يف ختصص اإلدارة الدولية ،وكان

عنوان الرسالة( :تأثري العالمة التجارية وبلد املنشأ يف الرغبة بالرشاء
يف اململكة العربية السعودية).

وأدون الوجوه التي قابلتها ،والصعاب
أنثر عبري األحداث،
ّ
هنا ُ
ٍ
مرحلة ما من حيايت،
التي واجهتني ،وما ُص ِقلت به نفيس ،هنا أنا يف
مرحلة غريتني بال شك ،وكانت خطوة يف سبيل خطوات قادمة.

كنت قد حتدثت لبعض األحبة والرفاق عن بعض هذه التجارب
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واخلربات ،فاقرتح ع َّ
يل بعضهم رضورة تدوين هذه التجربة ،التي قد

تكون مفيدة للبعض ،وقد تكون إضافة متواضعة ألدب الرحالت

الذي اشتهر به العرب واملسلمون منذ القدم.

وقبل أن أطرق باب احلديث أود أن أؤكد َّ
أن ما يف هذا الكتاب ال
لدي من جتارب ومالحظات
خيرج عن كونه حماول ًة لتسجيل ما اجتمع َّ

بن عىل تصورات معينة ،وال جيوز أن ُيسب ع ّ
أي من
يل أو عىل ٍّ
مل ُت َ
األيدلوجيات املنترشة يف الساحة؛ فهو كتاب جمرد من كل هدف

مؤدلج ،وال ينتمي إال لنفسه وكاتبه ومرحلته.

وباهلل التوفيق

الرياض 2013/2/9م

الكاتب
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البدايات

البدايات

أول يوم في (قالسقو)

(أعظم فقر هو الوحشة وشعورك أنَّ أحد ًا ال يكرتث لك)
ترييزا

بعد حصويل عىل القبول يف اجلامعة وعند وصويل إىل قالسقو

يف أول زيارة ،كان يو ًما غري ًبا بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،فقد

انصهرت كل املشاعر يف قلب واحد :الفرح واالنقباض واالنزعاج،
ْ

وبرز بشكل جيل السؤال املهم :ملاذا أنا هنا؟ وملاذا هذه الشهادة؟ وهل

هذا القرار هو القرار الصحيح؟ لألسف ،ال توجد إجابة واضحة،
وسيبقى هذا السؤال عال ًقا يف الذهن مع كل زيارة وكل إشكالية وكل
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صعوبة ،ومل ِ
ينته هذا السؤال إال عند النهاية ،إن كان ً
فعل قد انتهى!

وجلواب هذه األسئلة يتطلب أن ننتظر حتى النهاية ،وال تعتقد أن

اجلواب سيكون تقليد ًيا ومنطق ًيا ،فقط اقرأ حتى النهاية.

إن الشعور بالغربة شعور ثقيل الوزن ،له تأثري عجيب عىل الطعم

مر عىل رائحة
والرائحة ،له تأثري عىل طعم أطايب األكالت؛ فهو ٌّ
األشياء حتى أنفس العطور .إن الغربة قاتلة ،مميتة ،جتعل املرء ً
يتيم
ً
ري فاعل! وإن متكنت الغربة من الشخص أهلكته ،ولكنه إذا
حمبطا غ َ
اختذها مرك ًباَّ ،
متنفسا لإلبداع،
ومتكن من السيطرة عليها ،فقد تكون
ً
ومكا ًنا الكتشاف النفس .أما كيف يتم السيطرة عليها؟! فهو الرس يف

منتجا.
التعامل معها ،وحتويلها إىل وقود لدفع اإلنسان بأن يكون إجياب ًيا ً
يصاب كثري من الطالب خارج بالدهم بام يسمى (هوم سك) ،أو

االحتياج للوطن .وإن سيطر عليهم هذا اإلحساس فلن يستطيعوا
اإلنتاج والتفاعل مع املجتمع اجلديد ،ولن يعودوا إىل بالدهم بنتائج

إجيابية .فلذلك جيب أن يتهيأ الشخص هلذا النوع من الرحالت الطويلة
نفس ًيا ،ليكون إجياب ًيا ،ويتعامل مع شعور الغربة بحكمة.

إن هذا الشعور قد يستخدم إجياب ًيا بأن يكون كوقود ومؤثر لرسعة

إهناء املهمة املراد إهناؤها (احلصول عىل الشهادة) ،وكذلك لتذكري

النفس بأن هذه الرحالت ما هي إال فرص جيب استغالهلا واالستزادة

منها بأنواع كثرية من العلم واملعارف.

ً
راجل يف املنطقة القريبة من الفندق املجاور
بدأت يف التنقل
ً
حماول استكشاف املدينة التي ستكون مدينتي للسنوات
للجامعة،
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البدايات

القادمة ،وبدأت يف الشارع الشهري جلميع طالب اجلامعة (بايرز روود)،

والذي يظهر منه أنه شارع خمصص للطالب ابتدا ًء من السوبر ماركت

الشهري(سيفوي) ،ثم مكتب الشحن ،وفرع البنك الشهري ،بنك (أوف
سكوتالند) ،والذي يشعرك هو وإدارة اجلامعة أن فتح احلساب به

جزء من متطلبات الدخول للجامعة ،فلن تكتمل إجراءات التسجيل
إال بعد فتح حساب يف البنك.

طالبيا (صب واي ،فش اند
ومن ثم جمموعة من املطاعم الشهرية
ًّ

ريا (تندر بوكس كافيه)،
شبس ،ليتيل اتايل ،واسكورت كافيه) ،وأخ ً
والتي سأفرد هلا صفحات خاصة الح ًقا.
السؤال يتكرر مرات أخرى ملاذا أنا هنا؟

تضيع بوصلة اإلنسان أحيا ًنا يف حتديد املهم واألهم وغري املهم،

ويقع يف حرية ترتيب األولويات وحتديد القرارات؛ ومن ثم إعادة

تقويم القرارات ،وقد تتأثر عملية إعادة التقويم بالعواطف واملواقف

واحلالة املعاشة يف حلظة إعادة التقويم.

هل أحتاج أن أرشح شعور «املدير الطالب» ،الذي يعمل حتت

إدارته مخسة آالف موظف ،ومن ثم يعود طال ًبا بحقيبة مدرسية عىل

كتفيه؟ أم هل أحتاج أن أحتدث عن شوقي ألهيل وأبنائي والذي يزداد
ألح ع ّ
يل السؤال؟ نعم! نفس السؤال :ملاذا أنا هنا؟ هل يتطلب أن
كلام َّ
أرشح لك حزين عندما أحسست ولو للحظات إحساس الغرباء بيننا،
وهم بعيدون عن أهلهم يف غربة قاتلة؟! والفرق بيننا أهنم يغرتبون
لسنوات بينام نحن نغرتب ألشهر ،ونملك ً
دائم القدرة عىل العودة،

15

بينام هم خيتارون –أحيا ًنا -عدم العودة يف إجازاهتم الرسمية؛ لتوفري

ثمن التذكرة ومصاريف السفر.

مر مهام كان سبب الغربة أو هدف االغرتاب ،حتى لو
للغربة طعم ٌّ

كنت يف أفضل مكان يف الدنيا ،أو كان لديك كل اإلمكانات ...يبقى
ً
مرا .يقول أبو فراس احلمداين :
دائم وأبدً ا طعم الغربة ًّ
جارت ع َّ
يل عزيزة وأهيل وإن ض ُّنوا ع ّ
كــرام
يل
بالدي وإن
ْ
ُ

حيتاج املرء إىل وطن ليعرف معنى احلب ،واحلب أنواع عدَّ ة ،من
ألذها وأغرهبا حب الوطنٌ ،
لذيذ ألنه يبقى ويستمر مهام قسا عليك،
وغريب ألنه ينمو ويكرب إن أنت ابتعدت عنه.

مر ،وأنا صاحب جتربة؛ فقد تغربت
إلدراكي بأن الغربة ذات طعم ٍّ

عن األهل يف (الظهران) لدراسة البكالوريوس يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن -وإن كانت الغربة أسهل داخل البلد .-والغربة

نفسيا للغربة،
هتيأت
الثانية كانت يف أمريكا لدراسة املاجستري ،فقد
ُ
ًّ
وما جعلها َّ
أقل وطأة أهنا مل تكن غربة كاملة ،فقد كنت متكرر الذهاب

والعودة للوطن.

من أوىل املفارقات العجيبة أنني-وللحظات -افتقدت ثقتي بقدريت
عىل اللغة اإلنجليزيةً ،
علم بأنني أجيدها بشكل مقنع ،وعميل يرتكز
عليها؛ فاللغة اإلنجليزية األسكتلندية غريبة جدً ا ،وحتتاج فعال إىل

بعض الوقت حتى تستطيع أن تستوعبها ،وقد بدأت التجربة املمتعة
مع سائق التاكيس ومل ِ
تنته حتى املغادرة ،فيتعذر يف كثري من احلاالت

فهم املتحدث األسكتلندي ،خاص ًة إذا مل يكن عىل احتكاك بالغرباء.
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البدايات

ريا استيعايب لإلنجليزية األسكتلندية ،ولكنها مل تكن ولن
حتسن كث ً
َّ

تصل لفهمي اإلنجليزية األمريكية ،أو اإلنجليزية ،أو حتى األسرتالية،
مجيعها -عدا األسكتلندية -سهلة الفهم إذا أتقنت إحداها.

من أفضل األوقات لتعلم اللغة األسكتلندية هي عندما أستخدم

التاكيس ،وهناك موضوع يستمتع به كل األسكتلنديني تقري ًبا ،وهو:

َم ْن فريقك املفضل يف كرة القدم؟ هل هو سيلتك أم رنجرز؟ وما إن

تفتح هذا املوضوع حتى يبدأ سائق التاكيس باحلديث حتى الوصول،
وهي فرصة سانحة للتأقلم مع اللهجة األسكتلندية.

وللعلم ،فخلفية هذين الفريقني هي دينية وطنية؛ ففريق رنجرز

يمثل السكان األصليني من املسيحيني الربوتستانت ،وسيلتك يمثل
ٍ
ولوقت قريب كان
املهاجرين اإليرلنديني من املسيحيني الكاثوليك،

ِ
أحد الفريقني أحدٌ من الفئة األخرى،
من املستحيل أن يلتحق يف
ريا ما حيصل نزاع يصل أحيا ًنا حلد القتل قبل وبعد املباريات.
ولذلك كث ً

حذرا يف اختيار أحدمها يف نقاشك مع األسكتلندي،
وجيب أن تكون
ً

أ ًيا كان ،واألفضل أن تلزم احلياد ،وقد خيرس األسكتلندي كل بروده

ووقاره يف هذه املسألة.

ً
وأيضا من املالحظات الفريدة وجود رائحة غريبة ملدينة (قالسقو)

()1

شممتها منذ وصويل ،ذكرتني برائحة حرق املزارع يف املناطق الزراعية
للتخلص من األعشاب الضارة ،وظلت هذه الرائحة واضحة ومركزة،
وخاصة يف هناية األسبوع ،وعند سؤايل عنها قيل يل :إهنا رائحة تصنيع
 -1يوجد يف آخر الكتاب جزء خمصص للمعلومات اخلاصة عن مدينة (قالسقو) ملزيد من االطالع
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البرية يف املصانع القريبة ،وهي تظهر أحيا ًنا وختتفي أحيا ًنا ،فهي رائحة

طبخ الشعري إلنتاج البرية.

(قالسقو) مدينة ودودة -إن صح التعبري -وأهلها طيبون جدً ا،

ويستقبلون الغريب بشكل رائع ،فبالدهم مليئة بالغرباء.

إن النظر يف إجيابيات القوم اآلخرين هو من أهم أسباب التأقلم
معهم ،ومن ثم السيطرة عىل تأثري الغربة عىل الغريب ،فالبحث ّ
عم هو
ممتع وجيد يف بالد الغربة ،وحماولة االستفادة والتعلم منه ،هو أحد أهم

أرسار التفاعل اإلجيايب مع الغربة.

من املمتع ً
أيضا أن تناقش مع األسكتلنديني ملاذا هم يكرهون اإلنجليز؟

ولن يستنكر أحد أن تسأل هذا السؤال ،وال يعدُّ ون فرضيتك يف كرههم
ً
تعميم يف غري حمله ،فسريدون عليك باألسباب ،والتي أكثرها
لإلنجليز

تارخيية هلا عالقة بدخول بالدهم داخل منظومة بريطانيا العظمىً ،
وأيضا

سيذكرون لك أن اإلنجليز لدهيم إعجاب غري مربر يف أنفسهم.

خاصا هيتم بأسكتلندا فقط ،وهلم
وللعلم ،فإن ألسكتلندا برملا ًنا
ً
ممثلون يف الربملان الربيطاين ،ومع ذلك ال خيفون ً
دائم أهنم ينتظرون يوم
االستقالل عن بريطانيا العظمى.
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البدايات

أول يوم في الجامعة

(العباقرة شهبُ ،كتب عليها أن حترتق إلنارة عصورها)
نابليون

بدأت أستعيد
كان الدخول للجامعة يف أول يوم ذا شجون ،حيث
ُ

بعض العبارات املخلصة واملحبطة يف ذات الوقت (ملا شاب ودوه

الكتاب ،ملاذا الشهادة فأنت ال حتتاجها ،ما متلكه من علم يفوق

الدكتوراه) ،وغريها من العبارات التي تظهر الثناء ،ولكنها حمبطة جدً ا.
نحتاج أن نفرق بني العلم للشهادة بغرض احلصول عىل وظيفة

أو ترقية ،والعلم للعلم واملعرفة .إن سلفنا مل يكن طلب العلم لدهيم
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ً
مرتبطا بوظيفة ،بل كان طلب العلم للعلم ذاته ،ولالستزادة منه أ ًّيا

كان مصدره ،ولذلك اشتهر يف أدبياتنا( :اطلب العلم من املهد إىل
اللحد) و(اطلب العلم ولو يف الصني).

نورا،
العلم يطلب لذاته ،ومزج العلوم بالتجارب يزيد العلم ً

نضوجا وبري ًقا ،فال جيوز أن يشرتط العلم للحصول
ويزيد التجارب
ً

عىل يشء مادي ،ومن اخلطورة فرضية وصول اإلنسان إىل العلم كل
العلم ،فعبارة (إنك ال حتتاج االستزادة من العلم) ،و(إنك وصلت

لكل العلوم) ال ختلو من غبن للحقيقة ،وتدم ٍ
ري للشعوب واألوطان.

فنحن نحتاج العلم للعلم ،ويوم أن توقفنا توقف تطورنا ،وأصبحنا
أكرب مستورديه ،بل مستهلكيه دون االستفادة منه عل ًام خالص ًا متجرد ًا

عن اختاذه وسيلة للمتع واحلياة الرغيدة السهلة فقط ال غري.

إن أحببنا العودة فيجب أن نعود للعلم ،وأن نسابق الزمن ،فغرينا
يقفز احلواجز ونحن مازلنا نحبو ،ولِنقفز احلواجز جيب أن نبذل اجلهد

األكرب ،ونطلب من أبنائنا أن جيعلوا العلم نصب أعينهم ،واالستزادة
منه مطلب ًا للحياة لكل العمر ،وال جيوز أن نقف عن االستزادة منه أ ًيا

كانت األسباب.

قمت بمقابلة سكرترية القسم التي قابلتني بعبارة مشجعة واستثنائية

(YOUNG MAN

 = )HELLOأهال بالرجل الشاب ،وبالفعل كان

للكلمة مفعول السحر ،والكلمة قد تدمرك أو تعيد لك توازنك.

جرت الرتتيبات كاملعتاد ،واستلمت مكتبي كباحث يف اجلامعة،

ولن أطيل يف رشح مستوى التنظيم ورسعة إهناء مجيع الرتتيبات؛
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فلم تستغرق العملية إال أقل من ساعة ،وكنت قد أهنيت إجراءات
التسجيل ،وبدأت يف الدراسة عدا بعض الشكليات التي يمكن

أن جتري يف أي وقت آخر .سكرترية القسم هي ٌّأم أكثر من كوهنا
ً
فدائم ما تأيت لزيارتنا يف مكاتبنا فقط لتتأكد أننا عىل ما يرام،
سكرترية،

وال نحتاج إىل مساعدة ،وال أنسى عندما أتتني يف أحد األيام ،وقالت:

واقعا
ماذا كنت تأكل عىل مكتبك البارحة ،فقد وجدنا شيئًا صل ًبا
ً

حتت مكتبك؟! الذي اكتشفت أنه نوى التمر الذي كنت آكله وأنا عىل
سهوا ،فبادرتني بأنه جيب أن ال
املكتب ،فرشحت هلا األمر ،وأنه سقط ً

واعتذرت عن اخلطأ غري املقصود ،إن التأنيب بحنان جيعله
أكرر ذلك،
ُ
ً
ً
ومستساغا.
مقبول
تعرفت عىل زمالئي يف املكتب ،فكل مكتب يكون به ما بني أربعة

إىل ستة طالب دكتوراه ،وبدأت أستفرس منهم عن بعض اإلجراءات

مرح ًبا ومتعاو ًنا
واخلربات التي اكتسبوها يف اجلامعة ،وكان اجلميع ِّ
بشكل متفاوت؛ فمنهم من كان عىل استعداد لعمل أي يشء ويف أي
وقت للمساعدة ،ومنهم من كان يساعد يف أقل القليل وحسب فراغه.

السعوديون -وبشكل عام -يتفوقون يف هذا اجلانب؛ فهم عىل

استعداد للخدمة يف أي وقت بال قيود من االستقبال واإليصال

للمطار ،حتى الطبخ واملساعدة يف البحث العلمي.

فهم ً
دائم باخلدمة حتى عىل حساب أنفسهم ،وهي مسألة حتتاج إىل
مراجعة ،فال أرى أن هناك داعي ًا أحيا ًنا لشخص أن يرتك جز ًءا ً
مهم من

عمله -وقد يكون ملتز ًما بوقت لتسليم عمل ما -ويذهب إليصال
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زميل له للمطار ،فتكلفة التاكيس للمطار من عرشة إىل مخسة عرش
باوند (حوايل ستني إىل ثامنني ريا ً
ال سعود ًيا) ،ولو احتسبنا تكلفة وقت
املوصل للمطار بال شك هي أكرب من هذا املبلغ.

وال أدعو إىل عدم التعاون أو خدمة بعضنا البعض؛ فهي ميزة

ملجتمعنا ال جيوز أن تزول ،ولكن ليس عىل حساب األولويات ،فبقليل

من الرصاحة الوضوح بني أنفسنا ،سنجد أننا نستفيد بإمكاناتنا بشكل

أفضل ،وبال ضغوط عىل بعضنا البعض.

مشجعا جدً ا وخاصة يف مسائل الدعوات
كان وجود السعوديني
ً
واملناسبات ،فهم ً
أعزب ،أي أن
العزاب (حيث كنت
دائم يتذكرون َّ
َ

زوجتي وأوالدي مل يكونوا معي) كأول املدعوين للمناسبات .لن

تشعر بالغربة حال تعرفك عىل السعوديني؛ فهم بالفعل أهل يف الغربة،
ويشعرونك بأنك يف بلدك.

من أهم اخلربات املكتسبة يف السفر للدراسة هي معرفة خمتلف اجلنسيات

وكيفية تفكريهم وعاداهتم ،لذلك من املفيد للمسافرين التداخل مع
اجلنسيات األخرى ،وحماولة اكتساب هذه اخلربة ،حيث إهنا مفيدة جدً ا

يف املستقبل العميل .إن قدرات اإلنسان عىل فهم اآلخرين تسهل التعامل
معهم ،وترفع مستوى القدرة عىل إدراك ترصفاهتم وأسباهبا.

ومن املهم إيضاح أن هناك بعض السعوديني يبقون حمصورين يف

حميطهم فقط ،ويكون احتكاكهم باآلخرين يف حدود ضيقة جدً ا؛

مما ينعكس عىل التحسن املطلوب يف اللغة اإلنجليزية ،وكذلك عىل
قدرهتم وتطور معرفتهم بالتعامل مع اآلخر.
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التعامل مع اآلخر علم بحد ذاته ،ومعرفة العادات والتقاليد ُيبذل

هلا الغايل والنفيس ،وعندما تكون لدينا الفرصة وبني أيدينا نتقوقع عىل
أنفسنا وال نستغلها أحيا ًنا ،وهذا من تضييع الفرصة ،وعدم استخدامها

كام جيب.

أذكر عند دراسة املاجستري كان الطالب يمثلون أكثر من ثالثني

جنسية ،فطلبوا من كل طالب أن يقوم بعرض بعض العادات والتقاليد
التي هلا عالقة باألعامل ،مثل كيفية تسليم بطاقة األعامل ،وكيفية

السالم ،وكيفية نطق األسامء واألخطاء املتكررة ،رغبة يف مشاركة
الطالب اآلخرين هبذه العادات واالستفادة منها مستقب ً
ال ،فهم
يعتربونه ً
علم يدرس ،وجيب أن يبذل فيه اجلهد.
من املالحظات الغريبة املشجعة هي معدل أعامر الطالب ،حيث

الحظت أن أعامر طالب الدكتوراه أعىل ممَّا توقعته ،فكام ذكرت ساب ًقا
ُ

كنت أعتقد أنني تأخرت يف بدء دراسة الدكتوراه ،ولكن اكتشفت أن
فهم األوروبيني هلذه املسألة خمتلف ،فهم ينظرون للدكتوراه عىل أهنا
خربة إضافية تضاف للعديد من التجارب واخلربات التي يكتسبها املرء.
وليس هناك حدّ أعىل هلذا العمر ،فقد يبدأ اإلنسان الدكتوراه يف

ِّ
متأخ ٍر ،عدا العرب والسعوديني حتديدً ا ،فهم أصغر الطالب،
عمر

وهذه مسألة حتتاج إىل دراسة.

ذكرت صحيفة (صندي مريور) يف عام 2011م ،أن هناك بريطانية

تسعى للحصول عىل الدكتوراه يف عمر اخلامسة والثامنني مع معاناهتا
من مرض الرسطان.
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وتقول الربيطانية (إليس ريتشاردسون)( :أبواب التعليم العايل

مفتوحة ،والسن ال يمثل عقبة ،وأنا بطبعي ال أحب اجللوس من دون

القيام بأي عمل ،وسئمت من امللل ،وقررت احلصول عىل الدكتوراه).
أال ليت قومي يعلمون.
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أسبوع االنخراط في النظام

(إذا مل تعلم أين تذهب ،فكل الطرق تفي بالغرض)
األديب اإلنجليزي لويس كارول

بدأ صباح ذاك اليوم ً
مجيل ،وأجواؤه كانت باردة منعشة ،وكانت

بداية مشجعة بنشاط استثنائي ،القهوة الصباحية مع اإلفطار تزيد
ً
ونشاطا ،يف الطريق إىل اجلامعة تثريك حركة الناس يف
الصباح إرشا ًقا

كل اجتاه ،وبخطوات رسيعة نشطة مهيجة للعمل اجلاد.

أعامر خمتلفة ،وجنسيات من كل قطر يف تظاهرة عملية رائعة ،الكل

بدء
جاد وال وجود للمتسكعني وال املتفرجني ،أو عىل األقل كذا تشعرُ ،
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مبكرا يعكس َّ
مهة القوم ورغبتهم يف العمل ،وال شك أن أجواء
اليوم
ً

اجلامعة مؤثرة عىل الشارع ،فعدد الطالب بشكلهم املميز يعكس هذا
األمر.

يستقبل القائمون عىل هذا األسبوع (أسبوع االنخراط يف النظام)
الطالب بنشاط و َّ
مهة وابتسامات وترحيبات ،وبام أن للوقت ثمنًا،
فيكون البدء كالعادة يف الوقت املحدد واملتفق عليه ،ال جمال لتكريم

وتقدير املتأخرين بانتظارهم كام هو احلال يف مواعيدنا؛ ففي جمتمعنا
ُيكرم ً
دائم املتأخرون ،ويعاقب كل امللتزمني بالوقت بأن ينتظروا َمن

َّ
تأخر ،وعند حضوره واعتذاره عن زمحة السري يرص اجلميع بأن ال بأس

يف تأخره ،وهذا –واهلل -عجيب! ومن املالحظات أن َمن يتأخر هو
ً
دائم يتأخر ،ومن يلتزم بالوقت يعتاد عىل ذلك ،فليس لزمحة الطريق

أي عالقة بذلك ،فهو أمر شخيص وعادة يعتادها الشخص ،فلامذا
زمحة السري مث ً
ال تصطاد أحدنا ً
أحرارا فيصلوا يف
دائم ،وترتك البقية
ً

الوقت؟!

أسبوع االنخراط يف النظام اجلامعي فكرة مطبقة يف كثري من

اجلامعات ،واهلدف منه هو تسهيل انخراط الطالب باجلامعة واألجواء

اجلامعية ،ورفع مستوى التحصيل العلمي جلميع الطالب ،واالستفادة
القصوى للطالب من اخلدمات املتاحة.

شع ُر الطالب باملكتبة وكيفية استخدامها ،سواء بالذهاب هلا ،أو
َف ُي َ

عن طريق اإلنرتنت ،وكيفية احلصول عىل املقاالت العلمية والكتب،
وكذلك يف حال تعذر كيفية احلصول عليها من مصادرها عن طريق

املكتبة وما إىل ذلك.
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يف هذا األسبوع يعرف الطالب ما له وما عليه ،ويعرف ما هو متوقع

ً
وأيضا حيصل عىل كثري من النصائح عن كيفية االستفادة القصوى
منه،

من خدمات اجلامعة ،ويف غالب األحيان ال حيتاج الطالب إىل يشء يف
مهيئًا بشكل متميز.
سبيل حتصيله العلمي َّإل ويكون ّ

يكون الربنامج ّ
مرك ًزا عىل شكل حمارضات وتطبيقات عملية عن
ً
وأيضا حيصل الطالب عىل
كيفية التعامل مع مجيع وحدات اجلامعة،
مجيع عناوين اإلدارات واألشخاص الذين قد حيتاج هلم.

ولوال هذا األسبوع قد خيرس الطالب االستفادة من كثري من

اخلدمات ،أو يمكن أن يكتشف هذه اخلدمات بعد فوات األوان .مجيع

طالب الدراسات العليا هلم برنامج خاص هلذا األسبوع ،ومر ًة أخرى

يتأكد املالحظ أن القوم يتعلمون من املهد إىل اللحد ،فعمر الدارسني
إجيابيا بأين من العرشين باملائة األصغر ،قد أكون بالغت
انطباعا
يعطي
ً
ًّ

يف هذا النسبة ،ولكن هكذا كان شعوري يف ذلك األسبوع.

أعتقد أن َم ْن حيرض هذا األسبوع ً
كامل يكون قد عرف كل خدمات

اجلامعة ،وال حيتاج بعده إىل كثري من األسئلة عن كيفية الوصول ملا

يريد.

تعرفت عىل جمموعة من الطالب من خمتلف بالد العامل يف هذا

األسبوع ،وشعرت يف هنايته أنني بدأت الرحلة.
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النادي السعودي

(اجلميع يفكر يف تغيري العامل ،ولكن ال أحد يفكر يف تغيري نفسه)
األديب الرويس ليو تولستوي

من أبجديات التعرف عىل الطالب السعوديني هو التعرف عىل

النادي السعودي الذي يمثل بحق نقطة التقاء مجيلة وممتعة للسعوديني
وعائالهتم ،فقد حرصت منذ البدء عىل حضور اللقاء األسبوعي متى

ما سنحت الفرصة ،أي عندما أكون يف (قالسقو) حيث إنني مل أكن

أقيض كل وقتي يف (قالسقو) ،أو باألحرى مل ِ
أقض فيها إال  %30من
وقت الدراسة حيث إنني كنت عىل رأس العملً ،
علم بأين مسجل

29

باجلامعة طالب ًا منتظ ًام ،فهكذا كنت حتى النهاية.

ماذا كان السعوديون يفعلون ويقولون يف اجتامعهم الذي ينصب

يف التواصل والتشاور وكذلك تبادل اخلدمات؟ كان هلم دور إجيايب

للقادمني اجلدد ،فهم خيترصون هلم الكثري من اخلربات ،ويسهلون هلم

احلصول عىل ما يريدون بكل سهولة.

شخصا حمسو ًبا عىل فئة ،وعند نقاش
ومن أغرب األمور أن تقابل
ً

إحدى املسائل املطروحة يبادر برأيه فيها حسب رأي الفئة ،وعند نقاشها

لم بأسباب وحيثيات هذا الرأي ،فقد سمعه وأطلقه دون
ترى أنه غري ُم ٍّ
أن يفهم أسباب الرأي ،فهو خملص للفئة أكثر من إخالصه لتفكريه!

فهل حيتاج هؤالء إىل إعادة صياغة طريقة تفكريهم؟!

حرض مسئول من السفارة السعودية هبدف لقاء الطالب وحل

مشكالهتم ،وكان الرتتيب أن يلتقي بالطالب والطالبات يف أحد
الفنادق ،فانقسم اجلمع إىل قسمني :أحدهم يرى أن يفصل الطالب

عن الطالبات ،والطرف اآلخر يرى أن يكون العمل بنظام اجلامعات

التي -بال شك -ال تفصل بينهم.

فلكم أن تتخيلوا النقاش ومستواه ووصوله إىل إيميالت متبادلة،

ٌّ
كل يتهم اآلخر بام يستطيع خيالك أن يأخذك.

وأرص ْت بعض من
حرض املسؤول وفصلت الطالبات عن الطالب،
َّ

الطالبات عىل احلضور مع الطالب ،وقام املسؤول بمقابلة الطالبات يف

مكاهنن املنفصل ،واستمر النقاش واالهتامات عرب اإليميالت املتبادلة
َّ

التي يقرؤها كل الطالب والطالبات املشرتكني يف النادي ،وكانت بحق
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قصة حتكي كل احلكاية ،وتوضح مستوى التعاطي يف االختالفات
الفكرية ،كان للبعض اآلخر اقرتاح عميل وحيل اإلشكال ،تبادلوه

أي
بينهم ورأوا أهنم يف غنًى عن طرحه؛ حيث إهنم ليسوا حمسوبني عىل ٍّ
من الطرفني ،وقد يصنفون من أحدمها عند هذا الطرح.

االختالفات يف اآلراء هي وقود العلم واملعرفة ،ولن تتطور املجتمعات

دون آراء خمتلفة وتصورات ذات مرجعيات خمتلفة .هل هناك جمتمع تطور

برأي واحد أو بمنطلق واحد؟ وهل يمكن أن يعيش الناس كلهم بنا ًء
عىل اجتهاد شخص ،أو حتى فئة حمددة؟ لن يكون مآل ذلك إال التخلف
والردى ،وسنبقى أسارى نظريات ومبادئ حمددة.

(غرناطة) عاصمة النور واملعرفة اإلسالمية العاملية احتضنت

كل العلوم وكل الفئات وكل الديانات ،ويف جوامعها -التي كانت
بمثابة اجلامعات -درس الطالب من كل أقطار الدنيا اللغات والشعر

والبالغة ،ويف دورها تعايش الناس ،وتالقحت األفكار ،ونضجت
النظريات ،ونجحت وتقدمت يف جمتمع مثا ٍّيل ٍ
راق متمدن متسامح،

وعندما سقط التسامح وصودرت اآلراء ضعفت واستكانت ،وغابت

شمس غرناطة العاصمة اإلسالمية ،فلم ترشق بأفق ضيق وفكر حمدود،
وبكاها أهلها من اليهود واملسيحيني قبل املسلمني ،حيث عاشوا يف

كنفها الرحب ،وتلذذوا بأنوارها التي وسعتهم كلهم بال متييز.

قال يل أحد املطلعني :إنه حيمد اهلل عىل انتشار القنوات الفضائية،
علم بأنه كان من أشد الناس ً
ً
حتفظا عليها؛ وتعليله أن القنوات ف ّتحت
مدارك الناسِ ،
وعلم الناس أن لكل يشء ضدًّ ا ،وأن لكل رأي رأ ًيا

خمال ًفا ،ولكل فئة خمالفوها ،وأن ما كان يعترب من املسلامت أصبح
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قابل للنقاش بعيدً ا عن الثوابت الدينية ،فالثوابت الدينية ليست ً
ً
جمال
للنقاش.

فام نحتاجه نحن هو إعادة صياغة أسلوبنا التعليمي يف املدارس
واجلامعات ،بحيث نبتعد متام ًا عن أسلوب التلقني ،ونستبدله بنظام

تقبل اآلراء ومناقشتها ،وإعطاء الفرص للجميع ليقولوا ما لدهيم،
ومن ثم يتطور املجتمع.
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البدايات

بايرز روود

(كل الطرق تؤدي إىل بايرز روود)
يف جامعة (قالسقو)

اجلامعات ليست بمعزل عن اقتصاد املجتمعات ،وال يمكن أن

تعزل ،فاجلامعات يف العامل تكون عادة جاذ ًبا قو ًّيا ملتصيدي الفرص
االقتصادية ،فأينام وجدت جامعة وجدت جمموعة من األعامل التي
ختدم اجلامعة والعاملني هبا وطالهبا ،ويكون عادة للطالب احتياجات

حمددة وبتكاليف معقولة ،حيث إن الطالب عادة لدهيم ميزانية حمدودة.
جامعة (قالسقو) ال ختتلف عن غريها من اجلامعات إال بالقدم ،فهي
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من أقدم اجلامعات يف بريطانيا ،وعمرها حوايل  550سنة ،وهي من
اجلامعات األربع التي ُأسست بقرار ديني بابوي ،حيث إن اجلامعات

يف ذلك الوقت تعترب حتت إرشاف الكنيسة ،وهي املرشعة التي تصدر
قرارات تأسيس اجلامعات(.)1

ففي جامعة (قالسقو) ومع الزمن نشأت حركة اقتصادية قوية

بالقرب من اجلامعة ،بالقرب منها وجد كل ما حيتاجه الطالب من

خدمات وبأسعار معقولة ،وأهم وأشهر شارع بالقرب من اجلامعة هو
(بايرز روود).

(بايرز روود) وما أدراك ما (بايرز روود)! قال لنا رئيس برنامج

الدكتوراه يف كليتنا :يعتقد كثري من الطالب أن (قالسقو) هي

(بايرز روود) و(بايرز روود) هي (قالسقو)! وبالفعل عندما
أخربنا بذلك كان بالنسبة يل صاد ًقا ،فلم أعرف من (قالسقو) إال

هذا الشارع اجلامعي بامتياز ،ففيه كل سامت الشارع الطاليب من
خدمات البقالة ،إىل خدمات الطالب والربيد واملطاعم واملقاهي

بجميع أنواعها.

ال تشعر أنك خارج اجلامعة فأنت يف اجلامعة ،حتى عندما تذهب

إىل املقهى ترى طالب اجلامعة والذين يعملون بشكل جزئي هم َمن
يعملون فيها ،ما يميز هذا الشارع أنه ً
فعل ال ُي ّ
مل بأجوائه الفرائحية

املمتعة ،ومجيع احلضارات وخمتلف املشارب موجودة فيه ،حيث إنه

شارع دويل من حيث اختالف اللغات واأللوان املتوافرة فيه.
( -1سيكون هناك جزء خاص يف آخر الكتاب حيكي قصة جامعة قالسقو).
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البدايات

لن ينسى أي طالب من خرجيي (قالسقو) هذا الشارع؛ فهو ممتع،

غريب ،متميز ،وال يمكن االستغناء عن خدماته.

إن الطالب قد يقيض يف (بايرز روود) حوايل  %20من يومه عىل

أقل تقدير بني أكل ورشب وتسوق وخدمات ،فهو -بال شكُ -مسهم

يف العملية التعليمية ،وهنا يكمن التكامل بني وحدات املجتمع خلدمة
بعضها البعض ،فتجد أن هناك تكام ً
ال يف خدمة الطالب يف منطقة
واحدة فال حيتاج كثري عناء إلهناء مصاحله.

(ولبايرز روود) ذكريات مجيلة وعزيزة يف نفيس ،فمنه بدأت كل

احلكاية ،وفيه انتهت هذه القصة.

أبكي يا زمن عىل فراق األماكن ففيها الذكريات ومنها القصص

واحلكايات تسكنها وتألفها وتبقى يف عمق الذاكرة تردد القصص
وتروي األحداث ،فاحلياة ما احلياة إال جمموعة من الذكريات ترتبط

باألماكن وما هبا من حكايات.

أسامء مرت هي وقود التجربة وهم ذكرياهتا ،وهبم قيض الزمان،

وبوجودهم أمتعتنا األيام ،فلهم كل التحايا ،وهبم أثريت احلكاية كل

احلكاية.

أشخاصا ،وتعرفت عليهم وتوطدت عالقتي
يف هذا الشارع قابلت
ً

هبم من خالله ،وكنا نجتمع يف مقاهيه بشكل شبه دائم ،وانتهت

عالقتي هبم يف نفس الشارع ،فكأن هذا الشارع احلياة لعالقتنا ،ويا
لغرابة األمر فقد نسيت حتى أسامءهم وصفاهتم ،ماتوا يف الذاكرة مع

هناية عالقتي هبذا الشارع.
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(بايرز روود) سأعود لك يو ًما ألعيد قراءتك ،فقد أجد فيك ما

سقط من ذاكريت ،انتظرين..
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البدايات

النادي االجتماعي

(عىل الوطنية أن ال تعمي أعيننا عن رؤية احلقيقة ،فاخلطأ خطأ بغض النظر عن
من صنعه أو فعله)
مالكوم إكس

يقوم النادي السعودي يف هناية كل أسبوع بعمل نشاط ريايض،

حيث جيتمع عدد من السعوديني مع أبنائهم للمشاركة يف رياضة كرة
القدم ،ويكون ذلك يف ٍ
ناد اجتامعي يتبع للمدينة ،وعند الوصول
للنادي يبهرك مستوى النادي ونظافته ،وكذلك يسرتعي االنتباه

مشاركة مجيع الفئات العمرية ابتدا ًء من السنتني أو أقل إىل عمر
السبعني أو أكثر ،وهناك نشاطات خمتلفة يف هذا النادي تناسب كل
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األعامر ،وخمتلف األذواق ،ومجيع النشاطات يف مبنى مغلق ومغطى،

يتناسب مع أجواء (قالسقو) الباردة واملمطرة يف معظم أيام السنة،
وعند السؤال عن تكلفة هذه اخلدمة تبني أن اخلدمة يف الساعتني

إسرتلينيا (حوايل  300ريال سعودي) تدفع من
جنيها
مخسون
ً
ًّ
النادي السعودي ،وهذه اخلدمة متنح للسعوديني مثل غريهم ،حيث

إهنم سكان للمنطقة ،ومن ثم يسمح هلم نظا ًما االستفادة من هذا
النادي.

هناك جمموعة من التجارب البسيطة والقابلة للتطبيق يف بالدنا عن

كيفية تكامل املجتمع خلدمة املواطن ،ومن التجارب التي تصب يف هذا
السياق وجود ٍ
ناد اجتامعي متلكه املدينة به كامل اخلدمات الرياضية
واالجتامعية ،يستطيع مجيع الساكنني يف املدينة االستفادة منه برسوم

رمزية وحسب أسبقية احلجز دون متييز.

وبال شك أن االستثامر يف الشباب هو عني العقل ،ولكن لو أراد
ً
حمافظا يامرس فيه اهتامماته
أي شاب اآلن أن جيد مكا ًنا مناس ًبا حمرت ًما
الرياضية فهل يمكن له ذلك؟ إال إذا كان من الطبقة الغنية ،فأين

يذهب البقية؟!

لألسف هناك بعض التجارب يف األحياء ،ولكنها مازالت ُتدار

أردت تكرارها ستصطدم بسوء ختطيط املدن ،ومن
بشكل س ِّيئ ،وإن
َ

ثم نتساءل :ملاذا يقيض شبابنا وقتهم يف اللف والدوران والتسكع يف

وجه للوجهة الصحيحة ،وعدم
األسواق؟! إن الشباب طاقة جيب أن ُت َّ
وجود هذا التوجيه جيعل منهم قنابل موقوتة قابلة للتوجيه واالنفجار

يف أي حلظة.
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البدايات

إن إنشاء مراكز اجتامعية رياضية تبقى للمجتمع وحتمي شبابه -بإذن

اهلل -من الضياع واالنفالت ،وكام أن االستثامر بشبابنا حق مرشوع هلم،

وما يرصف يف هذا املجال متميز لكن حيتاج إىل إعادة توجيه ،بحيث
يغطي كل فئاته ً
بدل من االستفادة منه واستثامره يف فئة حمدودة والبقية
األخرى مجهور متفرج فقط ،وللتأكيد ،ال تعارض بني دعم املنتخبات

وهتيئة األندية االجتامعية للشباب ،بل هناك تكامل بينها.
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البدايات

تندر بوكس كافيه

(ليس عدم جرأتنا عىل األشياء بسبب أهنا تبدو لنا منيعة ،بل هي تبدو لنا منيعة
بسبب عدم جرأتنا عليها)
الفيلسوف سينيك

من فوائد السفر االطالع عىل التجارب األخرى يف أسلوب احلياة،
ومن املالحظ أن منازل كث ٍ
ري من الشعوب ليست كبرية مثل املنازل

السعودية ،وبريطانيا من هذه املجتمعات التي ُيعدُّ املنزل فيها سكنًا فقط

ويف أقل الظروف الستقبال عدد حمدود من األقارب واألصدقاء املقربني.
أما أين يلتقون مع األصدقاء؟ فذلك يكون يف املطاعم واملقاهي

واألماكن العامة ،وهذا ناتج -كام ذكرت -بأن منازهلم ليست مهيأة
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كام جيب الستقبال الضيوف ،وكذلك لعمل الزوجة يف أكثر احلاالت،
وعدم وجود اخلادمات يف املنزل ،وقد تكون هناك أسباب أخرى.

ٌ
هذا احلال
خمتلف متا ًما عن السعودية ،فإىل وقت قريب جدً ا ُتعدُّ

دعوة صديق إىل مطعم أو مقهى من األمور املستنكرة ،وكذلك دعوة

الضيف إىل مطعم أو مقهى يف السعودية من خوارم املروءة! هذا احلال
تغري ً
قليل ،ولكن ال يزال يف منطقة املنتصف ،وال تزال دعوة الضيف

خارج املنزل فيها نظر ،وليس احلديث عن هذه الظاهرة إلثبات أو نفي
صحة أحد اخليارين ،إنام لتوضيح تأثريات السفر واالحتكاك باآلخر

عىل نمط العيش وأسلوب احلياة.

من منطلق أمهية املقاهي يف (قالسقو) وعند مرورك يف (بايرز

روود) ال يمكن أن تتحاشى ملتقى الطالب يف (تندر بوكس كافيه).
وهو بالفعل ملتقى الطالب ،ففيه جتد من الطالب من مل حيالفك
احلظ يف مقابلته يف اجلامعة ،وهذا املقهى  %100طاليب من العاملني

للزبائن ،وال يميزه إال املوقع واالعتياد ،فقد تعود الطالب االجتامع
فيه واملناقشات واملشاورات اليومية.

يعدُّ العزاب من السعوديني أو املتزوجني القادمني دون زوجاهتم من

الزبائن الدائمني (لتندر بوكس) ،وفيه يمكن أن تتعرف عىل كثري من

الزمالء ،وقد تستمر هذه العالقات وتنمو عىل مر السنني.

و ُتعترب املقاهي يف بريطانيا وأوروبا ملت ًقى طبيع ًيا جلميع طبقات
ريا يف جمموعة من املرشوعات والنقاشات ذات
املجتمع ،وحتفل كث ً
الصبغة اجلدية ،فال يستغرب أن حيصل االلتقاء يف املقاهي ملناقشات

عالية املستوى ،أو إبرام عقود.
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البدايات

ولعل من املناسب ذكر املقهى الشهري يف جادة الشانزلزيه يف باريس

(الفوكيت) ،فقد شهد توقيع عقود أشهر الكتب واألفالم الفرنسية،
وما يراد قوله هنا :أن هذه الثقافة بدأت تغزو املنطقة العربية وبالذات
السعودية؛ وذلك ناتج من تأثر الطالب والسواح هبذه الثقافة ،ومن
املالحظ أن االجتامعات املنزلية بدأت يف االنخفاض بشكل واضح،

وارتفاع االجتامعات يف املقاهي واملطاعم ،وكذلك ردهات الفنادق.

وكام ُذكر ساب ًقا ،تبقى املطاعم واملقاهي غري مقبولة لكل فئات

املجتمع ،ويبقى استقبال الضيوف باملنزل من أهم سامت املجتمع التي
مل تتغري ،وال أعتقد أهنا ستنتهي بشكل رسيع ،وقد ُتبقي جز ًءا ً
مهم يف
الرتكيبة االجتامعية يف اململكة العربية السعودية.

يف (قالسقو) يبقى مقهى (تندر بوكس) يف ذاكرة الطالب ،فهو

جزء ال يتجزأ من اخلربة التعليمية ،وهناك جمموعة من الطالب الذين
ٌ

ال يذكرون (قالسقو) واجلامعة إال ويقرنوهنام بـ (تندر بوكس) يف
التجربة .يلتقي جمموعة من اجلنسيات العربية يف (تندر بوكس) مما

يعطيه صبغة أممية ،فيمكن أن تقابل اللبناين والسوري والليبي واملغريب
واملرصي والكويتي والقطري والعامين ...وقد أحتاج إلكامل الصفحة

باجلنسيات األخرى.

وبال شك فإن اجلالية الباكستانية قد وضعت صبغتها الباكستانية

اإلسالمية يف املدينة ،حيث يوجد يف (قالسقو) حوايل اثني عرش

مسجدً ا حسب آخر إحصائية ،وهلم باع كبري يف التجارة ،وهلم تأثري
كبري عىل الشكل العام للمدينة.
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إن لذة القهوة ونكهتها (عىل سبيل املثال) مرتبطة باملكان والزمان،

فقد تتلذذ هبا بدافع األجواء املحيطة فقط ،وقد تتذوق نفس القهوة
بأجواء أخرى وال جتد هلا ً
طعم ،فاألجواء املحيطة باإلنسان تنعكس

عىل طريقة تفاعله مع ما يقوم به أ ًّيا كان ،لذلك يقول املختصون يف
التسويق :إن هذه املقاهي تبيع األجواء وال تبيع القهوة؛ فتكلفة القهوة
ذاهتا قليلة جدً ا ،ولكن تكلفة هتيئة األجواء هي املرتفعة ،وهي التي

ترفع تكلفة القهوة ،ومن ثم ترتفع التكلفة عىل الزبون.
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البدايات

تبادل النظرات مع السعوديين

(احلياة قد تصبح رائعة إذا تركك الناس وشأنك)
املمثل شاريل تشابلن

ملاذا ال يسأل ٌّ
كل م َّنا نفسه هذا السؤال :ملاذا عندما نلتقي خارج

السعودية نتبادل النظرات بشكل فكاهي ،ونرسق النظرات من بعضنا
البعض وكأن بيننا عداوة أو حر ًبا أهلية ،والضعيف هو من يبدأ
بالسالم خال ًفا للسنة املطهرة؟!

تبدأ النظرات حال دخولك املكان أ ًيا كان! نظرة قوية رشسة،
وخفض النظر بدون حتية أ ًّيا كانت ،ثم يبدأ نظام رسقة النظرات
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وانخفاض الصوت ،وتبدأ بالشعور بالضيق وكأنك أفسدت عليهم

اجلو .نجهل كيفية البدء يف العالقات يف األماكن العامة ،ونتخوف أن
تنسحب تأثرياهتا عىل كل الرحلة إن كنا يف سفر.

فبقدر جهلنا يف البدء بالعالقةً ،
أيضا نجهل كيفية إهناء اللقاءات،

لذلك وداعاتنا تطول وتتكرر يف الوقت نفسه .يقول أحد النبهاء :إن
هناك عادة وهي أننا نودع بعضنا البعض ونبدأ باحلديث مرة أخرى،
ونودع بعضنا ثم نبدأ مرة أخرى ،وتستمر الوداعات إىل ثالث مرات

أحيا ًنا.

الغريب أن حال تعرفك بالشخص أ ًّيا كان ختتلف التجربة متا ًما،

فتتحول وبرسعة الربق كأنك أقرب قريب ،وأكثر األصدقاء قر ًبا،
وأحيا ًنا تكون أكثر مما ينبغي فتصبح ضحية لعالقة غري مرحية ومؤثرة

سل ًبا ،فقد اعتاد بعض الطالب -وأنا منهم -أن يقضوا معظم وقت
القراءة األكاديمية يف املقاهي ،وقد يأيت أحدهم ويقول :هل أضيع

وقتك بأن أجلس معك؟ فالرد املعتاد :ال بأس مخس دقائق يمكن

أن أقضيها معك ،ولكن لألسف ينسى كثري منهم أن اخلمس دقائق
هي ً
فعل مخس دقائق ،وتستمر اللحظات الثقيلة حتى قد يضطر من

يقرأ للخروج من املكان ويغريه فقط للهروب من املأزق ،وال شك أنه

يتمنى حلظتها لو أن العالقة استمرت عىل النظرات السابقة.

إن القلة القليلة من الطالب (عادة الطالب اجلدد) َمن يكونون من

هذا النوع ،حيث إن الطالب عاد ًة ما يكونون مشغولني بدراستهم

بشكل مكثف ،واالستثناء ال يؤثر عىل القاعدة األعم ،فقد كان لوجود
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السعوديني يف (قالسقو) الدور األكرب يف دعم وتسهيل التحصيل
بدعمهم غري املحدود.

نحتاج إىل التوازن يف عالقاتناً ،
فمثل ال يمنع أن تدخل إىل مقهى

وتقابل سعوديني وتسلم عليهم ،وتكمل طريقك إىل طاولتك وتنهي
ما أتيت من أجله بدون تداخل مع برناجمهم ،والذي قد يكون ًّ
مهم
وجيب أن ينتهي ً
حال ،كذلك ال يصح أن ُتعد اإلفادة بأنك مشغول

نوعا من عدم االحرتام ،أو
وال ترغب بمشاركة اآلخرين لطاولتك ً
ً
عدم الرغبة بالعالقة مع اآلخر ،فقد تكون ً
مشغول وحتتاج أن
فعل

تكون لوحدك ،حيصل أن جيلس يف كثري من احلاالت شخصان يف نفس
نظرا النشغاهلام ،وبعد أن ينتهيا يتشاركا ألذ
املقهى يف طاولتني خمتلفتني ً

اللحظات.
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شعور الطالب وشعور المدير

مقطوعا ،لكن العقدة تظل ظاهرة يف وسطه)
(يمكن أن نعقد حبال
ً
مثل فاريس

منذ انتهائي من املاجستري يف أمريكا كنت أرغب يف إكامل دراسة

وأجلت
الدكتوراه ،ولكن لدواعي العمل قررت العودة للعملَّ ،

فكرة إكامل الدراسة لوقت الحق ،ومع انشغايل يف العمل وتعدد

خلت أنني لن أحقق
االلتزامات استمر التأجيل لفرتات طويلة حتى
ُ

هذه الرغبة.

ولكن بعض الرغبات -خاص ًة إذا اتسقت مع شخصية الشخص-
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تبقى معلقة ومقلقة للشخص حتى ينهيها .شعرت ً
توجها
دائم بأن يل
ً

أكاديم ًيا ،باإلضافة إىل التوجه العميل ،وهذا الشعور ومع زيادة
االرتباط واألعامل كان -وللغرابة -ينمو بل يشتعل ،لذلك اختذت
القرار وبدأت يف تنفيذه بعون اهلل.

رئيسا
قبل البدء يف دراسة الدكتوراه قضيت أكثر من عرش سنوات ً

تنفيذ ًّيا يف (دواجن الوطنية) ،والتي تعدُّ أكرب مرشوع للدواجن

بالرشق األوسط ،ويعمل به مخسة آالف موظف من أكثر من ثالثني
رئيسا تنفيذ ًّيا إلحدى كربيات
جنسية خمتلفة ،وكام هو معلوم أن كونك ً

الرشكات يف املنطقة يتطلب منك القيام باألعامل االسرتاتيجية ،وترك

التفاصيل للمساعدين وموظفي الرشكة ،ومن املهم التأكيد عىل أن

ريا من األعامل التنفيذية البسيطة.
هذه األعامل تشمل كث ً

عند البدء يف دراسة الدكتوراه حرصت -وبشدة -عىل أن أكون
ً
فعل طال ًبا بكل معنى الكلمة ،فقد أقمت بالسكن اخلاص لطالب
أقتن سيارة وال سائ ًقا ،وقمت ً
الدراسات العليا يف اجلامعة ،ومل ِ
فعل

بحمل حقيبة الطالب كام هو حال مجيع الطالب ،وجيب أن أعرتف

أنه حدث تغري كبري وكبري جدً ا يف الشعور ويف طريقة العيش ،واملزعج
مضطرا هلذا التغري باستمرار ،حيث إنني كنت طال ًبا
هو أنني كنت
ً
ً
منتظم يف اجلامعة ،ويف الوقت نفسه أقوم بعميل رئيس ًا تنفيذي ًا للرشكة،

ومع صعوبة التعايش املختلف تظهر لديك شخصيتان خمتلفتان ،ومن
الصعب التوفيق بينهام أحيا ًنا .أذكر يف إحدى املناسبات العلمية أنه
كان ّ
مبكرا إىل قرية قريبة ملدة يومني لعمل مراجعة
يتطلب منا الذهاب
ً
ونظرا
لتقدمنا البحثي ،وذلك جلميع طالب الدكتوراه يف كلية اإلدارة،
ً
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ً
راجل ،ولضيق الوقت،
لبعد سكن الطالب بحوايل عرشين دقيقة
اضطررت لركوب التاكيس،
وخو ًفا من حترك احلافلة قبل حضوري
ُ

والذي كلفني حوايل مخسة جنيهات إسرتليني ،أي ما يعادل (ثالثني
ريا ً
ال) ،وعند الوصول شاهدتني املرشفة الثانية لبحثي ،وهي يونانية

ُتدعى (كليوباترا) ،وقالت :هل يعقل أن يأيت طالب للجامعة بسيارة

تاكيس!

فكذلك ينظرون للطالب ويتوقعون أنه حيرض إما راج ً
ال أو باحلافلة

والذي يكلف فقط  %20من هذا املبلغ ،فلذلك كنت أعيش شخصيتني

استطعت تقمص شخصية الطالب
متناقضتني ،وأعتقد أنني إىل حدٍّ ما
ُ
ً
واستمتعت كوين طال ًبا ،فتطابق الصفات الشخصية مع العمل
فعل،
ُ

املناط بالشخص من أسباب النجاح ،وكذلك من أهم عوامل التصالح
مع الذات.

يف إحدى املرات تأخرت يف تسليم عمل للمرشفة الثانية عىل

البحث ،ويف عرض تسويغي هلذا التأخري ذكرت للمرشفة بأنني كنت
يف مدينة (هانوفر) يف رحلة عمل ،مما أثر عىل جدويل ،ومن ثم تأخرت

يف التسليم ،وبعد حوايل الشهر كنا يف نقاش لبحثي عىل مستوى الكلية
(املراجعة النصفية)( ،)1ويف عرض النقاش علقت املرشفة الثانية :خالد!

مديرا ،فقضاء وقتك بني العواصم
جيب أن تقرر أن تكون طال ًبا أو
ً
األوروبية ال يتناسب مع طالب دكتوراه ،أعلم أنه خيار صعب ،ولكن

معا ،هذا التحدي إما أن يكرسك أو
أؤكد لك بأنك لن تكون االثنني ً
 -1سيتم احلديث عنها الح ًقا.

51

معا ،وهناك من
يشعلك من الداخل ،وهناك من يوفق ليكون االثنني ً

يفشل.

قد يضطر الشخص أحيا ًنا إىل تقمص أكثر من شخصية ،شخصية

العمل وشخصية البيت ،شخصية البلد وشخصية السفر ،شخصية

األهل وشخصية األصدقاء ..وما إىل ذلك من الشخصيات ،وقد
ً
إشكال
حيتاج أحيا ًنا أن يكون بأكثر من شخصيتني ،وال أعتقد أن هناك
يف ذلك؛ فهذا أمر طبيعي.

ولكن كلام اقرتبت الشخصيتان أكثر إىل بعضهام كان ذلك أقرب

للنجاح ،وحصل ما يسمى بالتصالح مع الذات ،وكلام ابتعدت

الشخصيتان عن بعضهام كان ذلك من أسباب االرتباك وعدم االستقرار
النفيس .وهذا الكالم ينطبق عىل الصفات الشخصية العامة وليس

التفاصيل ،فيجب أن ال يتعامل اإلنسان مع أهله مثل تعامله مع زمالء
العمل ،ولكن جيب أن حيافظ عىل نفس املبادئ ونفس الصفات األساسية.
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أكاديمي أم تنفيذي

(قيمة كل امرئ ما حيسنه ،واملرء خمبوء حتت لسانه ،والناس أعداء ما جهلوا)
عيل بن أيب طالب

قل يل :كيف تفكر؟ أقول لك من أنت؟! ال شك أن َّ
كل الناس

يفكرون ولكن بطرق خمتلفة ،ومل أكتشف وأجرب هذه احلقيقة إال بعد

هذه التجربة لدراسة الدكتوراه الفريدة ،وقد لفتت نظري هلذه احلقيقة
ٍ
طالب مرش َف َي يرشفان عىل
مرشفتي األوىل -ماريان -حيث إن لكل

رسالته ،فقد قالت يل يف حلظة نقاش عميقة معتادة بعد أي جزء مهم من

الرسالة ،قالت يل :خالد أطلب منك أن ختلع من رأسك طريقة التفكري
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كتنفيذي ،وتبدأ التفكري كباحث أكاديمي ،كانت ً
فعل صدمة قوية مل
أدرك أبعادها إال بعد تفكري عميق ،وتأكدت من هذه احلقيقة مع تطور

ً
حارضا
البحث وحقيقته ،وكنت يف كثري من األحيان أمتنى أن يكون
معي يف تلك املناقشة من اقرتح ع ّ
يل عدم امليض يف دراسة الدكتوراه عىل

أساس أنني لست بحاجة إليها.

يتأثر اإلنسان بمحيطه سواء عىل مستوى العائلة أو املدرسة أو

املجتمع ،وينعكس ذلك عىل طريقته يف التفكري وطريقته يف األداء،

أشخاصا
ريا ما ترى
ً
وهذا التأثر ينسحب عىل أسلوبه يف احلياة؛ فكث ً

ومن طريقة كالمهم تعرف خلفيتهم وتعرف جمتمعهم ،فقد ذكر الشيخ
الدكتور سلامن العودة :أنه يعرف املعلمني من تكرار كالمهم ،وهي

عادة اكتسبوها من إعادة النقاط عىل الطالب بغرض توضيحها.

كنا يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ندرس إحدى املواد

اإلدارية ،وكان الدكتور غازي حبيب هو حمارض املادة ،وهو خريج
هندسة يف البكالوريوس ،وأكمل املاجستري والدكتوراه يف اإلدارة

والتسويق ،وكان يقول :إن املهندس يفكر بشكل مركز ومبارش،

ختصص يف
ويبحث عن نقطة حمددة وهيتم بالتفاصيل ،بينام من ّ
اإلدارة ينظر بشكل أعرض وأشمل ،ويركز عىل العموميات أكثر من

التفاصيل الدقيقة ،فهذا يعكس أن ختصص الشخص يؤثر عىل طريقة
تفكريه ،وليس اهلدف هنا تفضيل ختصص عىل آخر ،ولكن إثبات أن
التخصص له تأثري قوي وكذلك املجتمع.

يفكر التنفيذي بطريقة خمتلفة عن األكاديمي ،وإذا عرفت هذه
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احلقيقة قد تستطيع اكتشاف السبب يف عدم شيوع نجاح األكاديميني

ً
وأيضا عدم شيوع نجاح التنفيذيني يف املجال
يف الوظائف التنفيذية،
األكاديمي.

فكيف يفكر التنفيذي؟ إن التنفيذي يفكر بطريقة القفز عىل

احلواجز ،ويبحث عن إهناء املهمة يف الوقت املناسب ،ويف نسبة إكامل
ً
مقبول جدً ا ،ويبقي اإلنجاز
معقولة ،أي أن ما نسبته  %70إكامل يعترب

التزامه يف االنتهاء يف الوقت املطلوب .تقول (مريان) عن التنفيذيني:

إهنم خرباء إهناء املوضوع يف الوقت املناسب.

أما كيف يفكر األكاديمي؟ إن األكاديمي يفكر بطريقة مشية

السلحفاة ،هبدوء ،ولكن بدقة ووصول مكتمل حتى لو تأخر الوصول
ً
قليل ،أي إن األكاديمي ال يرتك أ ًّيا من التفاصيل يف عمله إال ويغطيها،

وال يعترب عمله متقنًا إال إذا قام بتغطية التفاصيل الصغرية قبل الكبرية،
وكذلك ُيطلب منه يف البحث أن يذكر أي قصور يف بحثه ،فإظهار

عيوب ونواقص البحث من أبجديات العمل األكاديمي املميز.

ولو طبقنا هذا عىل أسلوب تنفيذ القرارات ،فالتنفيذي جيمع ما

يمكن من املعلومات واملتغريات ،وجيتمع باملختصني ويناقشهم بقوه
وبشدة ،ويكون قد أبلغهم أنه سيقرر بعد هذا االجتامع ،أ ًّيا كانت
املعلومات املتوفرة ،ويقوم ً
فعل بالقرار ويتحمل تبعات القرار ،أما

يقرر حتى تكتمل الصورة ،وتتوفر كامل املعلومات
األكاديمي فلن ّ
واملتغريات ،ويقوم بعمل كل السيناريوهات املمكنة ،ومن ثم يقوم

ريا ما يتجاوز املدة املتاحة للقرار.
بعمل القرار ،وكث ً
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ما يمكن أن نستفيده من هذه املفارقة هو وضع األكاديمي يف

مكانه ،والتنفيذي يف مكانه ،وبخصوص األشخاص فمهم أن تعلم

كيف يمكن أن يفكر الشخص صاحب اخللفية املختلفة عنك لتستطيع
التعامل معه.

ريا جيب عىل التنفيذي أن يستفيد من امليزة النسبية لألكاديميني،
وأخ ً

وهي االهتامم بالتفاصيل صغريها وكبريهاً ،
وأيضا جيب عىل األكاديمي

أن يتعلم من التنفيذي القدرة عىل االلتزام باملواعيد ،حيث إن القرار
املتأخر يكون خاطئًا حتى ولو كان هو القرار الصحيح.
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أسلوب التفكير

(ال ختف من الكامل ،فلن تصل إليه أبد ًا)
الفنان اإلسباين سلفادور دايل

يقوم اإلنسان نفسه يف هناية كل مرحلة عمريةً ،
وأيضا
من الطبيعي أن ّ

كل مرحلة عملية أو أكاديمية أو خالفه ،فتقويم الذات من أهم الوسائل

التي جتعل من اإلنسان يتطور ،ودون هذا التقويم قد يقف اإلنسان يف
نفس املكان أو نفس املرحلة ،وقد يتقهقر للخلف وال يشعر بذلك أو

يصاب بالتكرار مما جيعله يقف يف نفس املرحلة ،وكام هو معلوم -بحكم
فمن يبقَ مكانه فسيموت معنو ًّيا وفكر ًّيا.
تطور الدنيا كلهاَ -
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أنا من أنا؟ سؤال يسأله كل شخص عند هناية أي مرحلة يف حياته،

هل أنا نفس الشخص قبل التجربة أم شخص خمتلف؟ جيب أن يكون
خمتل ًفا جدً ا ويشعر بذلك ،فطالب البكالوريوس جيب أن خيتلف بعد

البكالوريوس ،وكذلك املاجستري ،ومن يعمل يف جمال لعدة سنوات

جيب أن يتغري ويتطور ،وكل خربة وجتربة جيب أن تضيف ،فاإلنسان ما
هو إال جمموعة جتارب وخربات.

ومن أهم النقاط املختلفة والتي الحظتها يف من ينهي هذه التجربة

بنجاح:

أسلوب التفكري ،كام سبق ذكره :فاألكاديمي بطيء التفكري ولك َّنه

أمرا للصدف.
دقيق وال يرتك ً

األكاديمي هيتم بخدمة املجتمع بشكل أكرب من التنفيذي.

هدوء التفكري والقدرة عىل الرتكيز.
االنخراط يف جمال التعليم واالهتامم يف هذا اجلانب.
االنخراط يف البحث العلمي املتخصص.
وأزعم أن هذه الصفات ليست إال صفات عامة وال تنطبق عىل

أكاديميا بالرضورة ،فهي صفات ُيفرتض أن تكون من
كل َمن أصبح
ًّ

فم ْن ال تنطبق عليه هذه الصفات قد ال
عاملياَ ،
خصائص األكاديمي ًّ
يكون يف املكان املناسب ،أو أنه شخص له صفات غري أكاديمية ولكنه

أكاديمي ،وهذه من األخطاء الشائعة.

ريا قدرات األشخاص يف حتديد التخصصات ،وكذلك
نتجاهل كث ً
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يف توجيه األبناء ،حيث إن صفات الشخص هلا تأثري إجيايب عىل حتصيله

وتطوره إذا اختري ما يناسب هذه الشخصية ،وماعدا ذلك يكون من
أسوأ القرارات ،وهي أن يظل الشخص يعاين طوال حياته من عدم

تطابقه الشخيص مع حياته العملية أو األكاديمية .ذكر يل شخص يعمل
يف كربى الرشكات أنه يعمل هبذه الرشكة لعرشين سنة وهو ال يعرف ما
هي القيمة املضافة التي يضيفها! فهل هلذا أن يبدع؟!

حتديد هذه الصفات وانعكاسها عىل خربات الشخص جيب أن تبدأ

منذ الصغر ،وال جيوز تأخري هذا التقويم والبدء يف توجيه الشخص

قبل هناية الثانوية العامة ،فكم من األشخاص َمن بدأ دراساته اجلامعية
واضطر للتحول إىل ختصص آخر بعد مرور سنوات يف ختصص خمتلف،

لقد خرس هو واملجتمع من املوارد يف سبيل هذا اخلطأ اليشء الكثري،
ريا.
وهذا يتكرر كث ً
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التعلم الذاتي

(ال يضيع يشء ذو قيمة إذا رصفنا الوقت الكايف يف إتقانه)
أبراهام لينكون الرئيس السادس عرش للواليات املتحدة األمريكية

إن أسلوب التعليم خيتلف من بلد إىل آخر بنا ًء عىل تصورات خمت َلف

األنظمة واملجتمعات عن العملية التعليمية وأهدافها ،ويبقى النظام

التعليمية؛ حيث إنه يعتمد عىل تلقني
العريب التلقيني من أسوأ األنظمة
َّ

املعلومة اجلاهزة للطالب ،وما عليه إال حفظها وترديدها وكتابتها يف
متميزا ،وهذا النظام ال يمكن أن يوجد لنا طال ًبا
ورقة االختبار ليكون
ً
يطور املجتمع.
ً
متميزا ِّ
بأي حال ،وال يمكن أن ِّ
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العملية التعليمية التلقينية لن ختدم املجتمع ،ولن تفيد الطالب إذا

استمرت ومل تتغري ،ال شك أن هناك جتارب سعودية ناجحة وهناك
َّ

نشاط ال ينكر يف تطوير التعليم ،ولكن نحتاج أن نسابق الزمن حتى
نلحق بالركب ،وهي اخلطوة األوىل ،ومن ثم نسبقه كام كنا يف املقدمة.

يعتمد التعليم يف بريطانيا يف الدراسات العليا عىل االنخراط املبارش

يف العملية التعليمية ،واالعتامد عىل قدرة الطالب يف التحصيل من
خالل نفس العملية ،فاملحارضات التعليمية حمدودة جدً ا ،و ُتع ِّلم
َّ
أقل القليل يف أساليب البحث ،ويفرتض من الطالب القراءة املكثفة
والتعلم الذايت ،واستشارة املرشف عند اللزوم.

إن هناك بعض الطلبة يقيض سنة أو سنوات بال تقدّ م يذكر ،فالنظام

الربيطاين يغرس فيك الرغبة يف التعلم ،ويتيح لك الفرصة الكاملة

لذلك ،ولكن لن يفرض عليك التعلم ،بل هناك متابعة لتقدم الطالب يف
العملية ،وقد ُيستبعد من الربنامج إن لوحظ عدم تقدمه كام جيب.

هذا األسلوب التعليمي يطلق القدرات اإلبداعية عند الطالب،

وال جيعل لإلبداع حدو ًدا ،ويرفع مستوى التعليم عمو ًما ،فقد يظهر
الطالب متفو ًقا عىل معلميه ،وهذه الفكرة التي يبني عليها النظام فال
يفرتض أن يكون املعلم ً
ُ
سقف العلم ،فهو األمني
دائم أفضل ،أو أنه

عىل احلد األدنى للتعلم وال يوجد سقف أعىل ،حتى علمه -أعني
ا ُملع ِّلم -ليس سق ًفا.

يف خضم العملية التعليمية تكتشف مع الوقت أن هناك مسائل معينة
أنت فيها كطالب ًا أفضل من املرشف ،وال يشعر املرشف فيها بغضاضة
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أن يكون كذلك ،عىل أساس أن ما تقوم به هدفه األساس تطوير
ْ
يضف شيئًا جديدً ا قد حصل
املعرفة يف جانب حمدد ،وال يعترب من مل

عىل الدكتوراه ،وهنا تكمن املسألة ،ومن هنا يتطور العلم واملعرفة.

وأعتقد أن يف هذا النظام ميزة لصالح بعث اهلمة يف الطالب للتعلم

واالبتعاد عن التلقني ،فشعور الطالب بأن املتوقع منه هو إضافة

للمعرفة ،وكذلك أن ال سقف لإلبداع ،يشجعه عىل املزيد من العمل
والتطور.

إن تع ُّلم املعرفة مهم ،ولكن ألن املعرفة متجددة فلن يغني تعلمها

عن تعلم وسائل احلصول عىل املعرفة ،وهذا موطن التفرد يف التعليم
لدي علم بالرشقي ،فاملقارنة بني الغريب والعريب) يبنى
الغريب (ليس َّ

عىل أساس تعلم وسائل التحصيل وكيفية التعامل معها ،لذلك فهم
يركزون عىل املهارات أكثر من املعرفة ذاهتا.

أمر ثالث هيتم به النظام التعليمي باإلضافة للمعرفة :املهارات

واالنضباط ،وهو برأيي ما يكمل الشخصية البرشية؛ فمن يملك
ً
ذاتيا يكون ذا شخصية
املعرفة واملهارات ،وكذلك يكون
منضبطا ًّ

متوازنة ومتكاملة.
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الدراسة

أنت صاحب القرار

(يتميز الذكاء بالقدرة الالحمدودة عىل التفكيك وفق كل قانون ،وعىل الرتكيب
وفق كل نظام)

هنري برغسون

يكتشف الطالب يف التجربة الربيطانية أنه صاحب البحث ،وله

حق القرار األخري يف كل مفاصل البحث منذ اختيار التخصص العام

والدقيق ومجيع القرارات الرئيسة يف البحث ،فقد تعودنا يف النظام

التعليمي العريب أن التلقني أساس التعليم ،ومهام حاولنا التملص -نحن
األشخاص -من تبعات هذا األسلوب العقيم مل نفلح ،فهو يالحقنا يف

كل حياتنا ،فنحن يف الغالب نبحث عن احللول اجلاهزة واملعلبة لإلجابة
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عىل استفساراتنا ،وحيتاج الطالب منا إىل وقت ليكتشف أنه صاحب
القرار.

أذكر حتديدً ا عند مناقشتي لتغيري عنوان بحثي بعد مرور سنة عىل

بدء العملية بر ّمتها ،فقد قالت يل املرشفة :إنه قرارك ،ولكنه ال يدخل يف
اختصايص فلك اخليار ،إما أن تغري املرشف وتبحث عن مرشف آخر،

أو أن نقوم سو ًّيا باختيار مرشف متخصص يف جمال بحثك ،ومن ثم
يمكن أن أستمر معك يف البحث ،عل ًام أنه من اخلطورة بمكان االقرتاح
األول؛ حيث يمكن للمرشف اجلديد أن يلزمك لتبدأ من الصفر.

ويف نفس السياق عند هناية البحث ،إذا اقتنع املرشف ببحثك فيدعم

مقتنعا فإنه خيريك بأن تذهب للمناقشة
تقدمك للمناقشة ،وإذا مل يكن
ً
بنفسك أي بدون دعمه ،أو أن تقوم ببعض التعديالت ليقتنع ،فهي
ً
مؤهل بشكل كبري للحصول
املرحلة األوىل التي جيب ختطيها لكي تكون

عىل الدكتوراه.

ما يراد قوله :إنك أنت صاحب القرار ،وجيب أن تتحمل تبعات

قراراتك يف كثري من خطوات البحث ،تكتشف أنه بحثك ،وجيب أن
تقرر أنت وأن تدافع عن قراراتك ،أي أن تعلل اختياراتك تعلي ً
علميا
ال
ًّ
ً
مقبول ،ستقرر عنوان بحثك أي موضوعه الدقيق ،وستقرر فرضياته،

وستقرر طرق مجع بياناتك ،وستقرر حتليالتك ،وستقرر نقاط ضعفه،
وستقرر َّ
كل يشء فيه ،ويكون دور املرشف هو ضبط توازن البحث
علميا.
واملحافظة عىل احلد األدنى من مستوى البحث
ًّ

علميا،
لذلك مما تتعلمه يف العملية البحثية :القدرة عىل القرار
ًّ
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علميا ،وذلك يرفع مستوى القدرة
والقدرة عىل الدفاع عن قراراتك
ًّ

عىل تعلم الوسائل التعليمية املتاحة واملفاضلة بينها ،ومعرفة أهيا أنسب

لالستخدام يف احلالة املتاحة لديك.
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دور المشرف

(جيب أن ختضع اكتشافات احلدس إىل املنطق ،فاحلدس يف احلياة العادية كام يف

العلم من أقوى وسائل املعرفة ،وهو من أخطر الوسائل ً
أيضا ،ويصعب أحيا ًنا
التمييز بينه وبني الوهم)
ألكيس كاريل

العالقة التي بني املرشف والطالب مثل أي عالقة إنسانية تنشأ بني
شخصنيً ،
علم بأن هناك حـدو ًدا نظامية واضحـة لطبيعة العالقة،
ويبقى للجـانب اإلنساين دور مهم يف هذه العالقة التي -بال شك-

تؤثر سل ًبا أو إجيا ًبا عىل رحلة الدراسة ،لذلك ال تستغرب عندما
يكون أول سؤال يسأله طالب الدكتوراه لزميله هو :كيف مرشفك أو
مرشفتك؟!
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تبدأ العالقة من قبل أن تبدأ ،فمن جانب الطالب فهو -بال شك-

يبحث ويستفرس عن املرشف أو املرشفة قبل أن حيصل اللقاء األول،

ومن هذه األسئلة املعتادة:

 -1طبيعة املرشف النفسية؟

 -2عالقته مع الطالب؟
 -3اهتامماته؟

 -4سمعته األكاديمية ،فلذلك تأثري كبري عىل مسريتك التعليمية؟

 -5عالقته مع العرب؟

لنركز عىل السؤال األخري ،نحن العرب لدينا ً
دائم اهتامم كبري يف

ريا ما تسمع أنه حيب العرب أو يكره العرب ،وذلك
هذه النقطة ،وكث ً
ريا بالطالب غري املجتهد عند
-برأيي -مبالغة يف غري حملها ُتذكرين كث ً

رسوبه؛ فعند سؤال األهل ملاذا رسبت؟ يكون اجلواب عادة :أن املعلم

ال حيبني! وكأن بينه وبني املعلم عداوة ثأرية قديمة ،إنام هو أداؤه ،فمن
املعلوم بالرضورة أن املعلم حيب املجتهد ،ويكره كل طالب غري جمتهد.

فبذلك يأيت الطالب عادة مشحو ًنا بام سمع إما إجيا ًبا أو سل ًبا ،وأعتقد

أهنا من األخطاء اجلسيمة التي يقع فيها الطالب السعوديون حتديدً ا.

أما املرشف فهو -بال شك -يتأثر بتجاربه السابقة مع الطالب

من ذات اجلنسية ،فلذلك يؤثر عليك -عىل األقل يف البدء -الطالب
السعودي السابق مع نفس املرشف ،ولكن أجزم أن النظرة تتغري مبارشة
بعد التقويم العادل يف معظم احلاالت.

وبعد اللقاء األول تبدأ اخلربة املبارشة ترتاكم وتتطور بني الطرفني،
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وأعتقد أن االنطباع األول ً
دائم ينعكس عىل التجربة برمتها ،ولكن
ومن جتربة شخصية -وباطالعي عىل التجارب املحيطة ،يبقى ًدائم

الطالب هو من يقرر نوعية العالقة ،وهو من يبنيها البناء الصحيح أو

اخلاطئ.

وجدت أن من لدهيم مشكالت بنسبة  %80أو أكثر مع املرشفني هم

من الطالب الذين لدهيم إشكال يف حتصيلهم العلمي ،عدا ذلك فالعالقة

ممتازة ،وال يعني ذلك عدم وجود صعوبات ،فهذا استنتاج يف غري حمله،
فالبد أن تكون هناك أخبار سيئة ،مثل وجود األخبار السعيدة.

مثال عىل ذلك ،ومن جتربتي الشخصية ،ويف خضم االنتهاء من

إقرار خطة (املثودلوجي) وهي أسلوب مجع البيانات للبحث ،ويف

نقاشه األخري ،وهو عىل وشك النهاية ،اقرتحت مرشفتي الثانية أن
أضيف طريقة (الفوكس قروب)( ،)1طريق ًة داعم ًة لعنارص قياس
حمددات البحث ،ودار نقاش طويل عىل قبول أو رفض هذا االقرتاح،

وهناك أسباب علمية لإلضافة ،وكذلك لعدم اإلضافة ،وبعد نقاشات
ملدة شهر كامل جيري االتفاق عىل اإلضافة ،ونتيج ًة لذلك جرى
تأخر البحث سنة كاملة؛ حيث إن عمل (الفوكس قروب) وحتليله،
وتعديل طريقة قياس حمددات البحث تتطلب كل هذا الوقت ،فهذا
-بال شك -خرب غري سعيد ،ومحلت كل ضغينة عرفتها يف حيايت هلذه

املرشفة ولكن بصوت صامت .لكن قد كان هلذه اإلضافة وقع إجيايب
 -1الفوكس قروب  :جمموعات العصف الذهني لتحليل متغريات البحث ،وهي طريقة بحثية
متبعة لتحديد متغريات البحث ،وهلا أهداف أخرى.
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عىل البحث يف كل مراحله الالحقة ،فكانت اإلضافة مثل صامم األمان

لكثري من املآخذ التي يمكن أن تؤخذ عىل البحث ،وما أريد قوله :إن

بناء عالقة إجيابية من البدء ،وعدم وضع أي تصورات مسبقة عن
دور إجيايب يف تطور البحث ،وانعكاس مهم إلهناء البحث
املرشف له ٌ

بشكل متميز ،وأؤكد أن املرشف ال ولن يقوم بتلقينك البحث وأسسه
وتقنياته ،بل سيكون دورهم فقط التأكد عىل أنه يف املسار الصحيح،

وإذا شعر بوجود خطأ أو خروج عن مسار البحث سينبهك بأسلوب

قمت
األسئلة ،ويطلب منك العودة إىل املراجع الصحيحة والتأكد مما َ
به ،أي أنه يدلك عىل أين يمكن أن جتد املعلومة الصحيحة ً
بدل من

تلقينك هلا.

مهم أن تعلم أن املرشف يف بعض احلاالت ال يكون ُم ًّلم
وأيضا ٌّ
إملا ًما ً
كامل بكل ما تقوم به ،فهو يتعلم معك بعض اجلوانب اجلديدة،

فتكون مهمته التأكد أنك اتبعت األساليب العلمية املعتمدة للحصول
عىل املعلومة ،مثال عىل ذلك :يف البحث يف عنرص احلضارة السعودية
واإلسالمية التي تعترب أحد حمددات بحثي ،فقد كنت اخلبري ،وكانت

مرشفتي الطالبة املجتهدة يف هذا اجلانب حتديدً ا ،فكانت تطلب مني

رأي
املراجع املستخدمة لتتأكد أن ما أقوله ال يعترب رأ ًيا
شخصيا ،أو َ
ًّ
ٍ
مرارا عىل استخدام هذه املحددات
جمموعة صغرية .شكرتني مرشفتي ً

يف بحثي ،حيث إهنا اعتربت نفسها حمظوظة هلذه الفرصة التي جعلت

منها إىل حد كبري مطلعة عىل هذه احلضارة ،وهنا تكمن قدرهتم
وبأي أسلوب
أي جزء من العاملِّ ،
أي سن ،ومن ِّ
ورغبتهم يف التع ُّلم يف ِّ
متاح.
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وحترضين يف هذا اجلانب قصة استثنائية ،كنت أنتظر عند باب مكتب
مرشفتي بنا ًء عىل موعد مسبق ،ويف الوقت املحدد سل ًفا خرج رجل

ياباين اجلنسية يف الستينات من عمره ،وألقى التحية وخرج وخلفه
املرشفة ،وقالت :تفضل ،وعند دخويل قالت :أتعرف من هذا؟ قلت:
إهنا املرة األوىل التي أراه يف اجلامعة .قالت :هذا طالب جديد يف
ماجستري إدارة األعاملً ،
علم أنه مهندس يف أحد التخصصات ،وعندما

سألته املرشفة :ملاذا يتعلم اإلدارة؟ قال هلا :أعتقد أن الوقت مناسب
لتغيري طبيعة عميل ،فإين أدرس اآلن اإلدارة لرغبتي بتغيري وظيفتي من
مهندس إىل وظيفة إدارية تنفيذية.

أذكركم بمن قال يل عند البدء يف دراستي (ملا شاب ودوه الكتاب)،

هكذا نحن وكذلك هم ،وانظر إىل خمرجاتنا وخمرجاهتم لتعلم ملاذا

وكيف حيدث هذا الفرق؟!
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تجربة المشرفتين

(الفائزون احلقيقيون يف احلياة هم أولئك الناس الذين ينظرون ألي حدث
وباستطاعتهم التأثري فيه وجعله أفضل)
باربرا بليترش

يتطلب نظام اجلامعة أن يكون لكل طالب مرشفان؛ لضامن االستمرارية

َ
حدث يشء ألحدمها فال يضطر الطالب للبدء من الصفر يف
يف حال

بحثه ،وهناك أسباب علمية قوية هلذا النظام ،وهو حمرتم ومقدر ومطبق

يف أعرق اجلامعات ،ولكن له مساوئه .لقد رزقني اهلل بمرشفة أوىل ممتازة

ولكن عيبها أهنا ليست متخصصة يف جمال بحثي الدقيق
من كل اجلوانب،
َّ
بسبب تغيري عنوان البحث بعد مرور سنة من البدء يف الدراسة.
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واملرشفة الثانية متخصصة ،ولكن كام يقول السوريون« :بنص عقل»

بشهادة اجلميع ،فهي باحثة متميزة جدً ا ،ولكنها تصاب بحالة من
اجلنون الذي يؤثر عىل قراراهتا وعىل ردود أفعاهلا .وهناك حتليل قدمه

األخ الدكتور عبد الرحيم الغامدي ،حيث إهنا هي ً
أيضا مرشفته الثانية،
ولكن خلصوصية هذا التحليل وأسبقية الدكتور الغامدي أحتفظ به.

لقد قامت مرشفتي األوىل بالطلب مني وبدافع التخصص أن
أناقش ً
دائم تفاصيل بحثي مع املرشفة الثانية ،وكنت أقوم بذلك بشكل

أسبوعي عن طريق اإليميل ،وقد كانت يف كثري من األحيان ويف خضم
النقاش العلمي الراقي تقول وبشكل مبارش :خالد! اذهب وأعدْ كل

يشء ،فكل ما قدمته خطأ! (وقد يكون ما تقصده عمل أشهر ،وأكثر
من مخسني صفحة من الكتابة)! وبكل بساطه ليس لديك منطق ،خالد
اذهب.

وبعد اخلربة واطالعي عىل حتليل الدكتور عبد الرحيم أصبحت

وبكل رحابة صدر أقول هلا :حارض ،وأسأهلا بنفس األسلوب املبارش:

ما هي املشاكل يف ما عملته؟ وتبدأ بالرسد ،وأنا أكتب ،ومن ثم أختفي
أسبوعا واحدً ا بالتحديد ،ثم أعود بعد تعديالت بسيطة ،ويتم
عنها
ً
قبول ما قدمت ،أؤكد أهنا من أميز الباحثني ولكن «بنص عقل».

ومما أذكره ً
أيضا أننا وصلنا أنا وهي إىل نقطة خالف علمية بالبحث

يف آخر أشهر البحث ،أي قبل املناقشة النهائية بحدود ستة أشهر ،ويف
حال قبول نقطتها أحتاج إىل سنة أخرى إضافية ،فرفضت القبول برأهيا

هنائيا ،وأرصرت عىل االستمرار والتسليم بنفس تركيبة البحث.
ًّ
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وبعد طول عناء عدت إىل املرشفة األوىل ،وهي املرجع األساس

ونظرا لعدم ختصصها اقرتحت االستعانة بمحكم خارجي
يف بحثي،
ً
متخصص ليفصل بيننا ،ومن حسن احلظ أيد رأيي مع بعض التعديالت
شهرا من العمل اإلضايف ،وقبلنا بام اقرتحه املحكم.
والتي ال تتعدى ً

وهنا تكمن العظمة يف طريقة تفكريهم ،وهي أهنا مل تأخذ األمر

بشكل شخيص ،بل تقبلت األمر ومل تعرتف باخلطأ ،وهذا غري مطلوب

عىل كل حال ،ولكن دعمت البحث بتعديالت املحكم.

بالرغم من التجربة وما فيها من صعوبات كانت يل كاخلربات،

التي أعتقد أهنا أضافت يل الكثري من حيث القدرة عىل التعامل مع

هذه الظروف ،والتي تكون عادة حتت ضغط نفيس كبري ،وضغط يف
ً
ضغطا من إدارة اجلامعة عىل رضورة االنتهاء
الوقت؛ حيث إن هناك
يف الوقت املحدد للبحث ،ومن املناسب توضيح حرص إدارة الكلية
واجلامعة إلهناء البحث يف الوقت املحدد ألمرين رئيسيني:

ً
أول :جيري تقويم الكلية بمعدل ما يقضيه طالب الدكتوراه إلهناء

أبحاثهم ،واملتوقع عادة ثالث سنوات بحثية ،إضافة إىل سنة ختصص

لكتابة البحث.

ثان ًيا :حتصل اجلامعة رسو ًما سنوية تقدر بـ ( )7100جنيه إسرتليني

سنو ًيا عن الثالث سنوات األوىل فقط ،ومن ثم ( )100جنيه إسرتليني
فقط للسنة الرابعة وما يتبعها ،ومن ثم تأخري الطالب يرض بمصالح

الكلية واجلامعة االقتصادية.
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بكاء ونحيب

قوته)
( ال يوجد إنسان ضعيف بل يوجد إنسان جيهل موطن َّ

األديب الرويس ليو تولستوي

يمر الطالب يف حاالت متباينة من االنفعاالت يف هذه التجربة

الثرية ،ومن أهم املؤثرات التي تلقي بظالهلا عىل الطالب وتؤثر عليه

بشكل قوي ،هي جتارب الطالب اآلخرين ،فمع الوقت تتكون لدى

ً
وأيضا اطالع شبه كامل عىل تطورات
كل الطالب عالقات قوية،

بحث كل منهم ،فهناك نقاش كل ستة أشهر لكل طالب بحضور كل
الطالب واملرشفني ،ومن ثم يكون لديك معرفة شبه كاملة عن تطور
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كل طالب ،وبنا ًء عىل ذلك نكون عىل علم أن الطالب الفالين سيقوم
بمناقشة بحثه يف غضون الشهر احلايلً ،
علم أن الطالب اعتادوا عدم

اإلبالغ عن املوعد حتديدً ا ،والنظام الربيطاين ال يقبل املناقشة املفتوحة،

فيكون احلضور فقط للممتحن اخلارجي (من خارج اجلامعة)،
واملمتحن الداخيل (من داخل اجلامعة) واملرشف ،دون أي تدخل منه.
فعند إهناء الطالب ملناقشته وجتاوزها بنجاح ُيعلن ذلك عىل مجيع

الطالب ،ويكون لذلك تأثري إجيايب وحمفز قوي للبقية ،وهذا ما كان

حيصل يف الغالب ،حيث إن الطالب الذين يتعثرون يف العادة وال

يكملون حتى املناقشة؛ فهم يرتكون اجلامعة إما إىل جامعة أخرى ،أو

يوقفون املرشوع برمته.

ويف أحد األيام وأنا ذاهب إىل مكتبي يف اجلامعة كاملعتاد ،فإذا بأحد

الطالب ممتقع الوجه ،ونظراته زائغة ،وتوتره غري طبيعي ،وعند سؤايل:

ماذا بك،عىل غري العادة؟ فهو شهري بابتسامة مجيلة ،وحميا فرح يف كل

زمان ومكان ،وله قبول غريب عجيب عند كل الطالب واألساتذة..
فرد بأن طلب مني أن أدعو له ،فقد أهنى اآلن املناقشة وينتظر املمتحنني
أن يوافوه بالنتيجة ،والتي تأخذ عادة بني ربع ساعة إىل نصف ساعة

حتى خيرجوا بالنتيجة ،وكنت أطمئنه وهو يقول بأن املناقشة مل تكن

ونظرا لظرفه النفيس دخلت معه يف
عىل ما يرام ،وبعد انتظار طويل
ً
أجواء القلق والرتقب ،وبعد املدة التي طالت ُطلب منه الدخول لسامع

وانتظرت باخلارج ،وما هي إال حلظات وخيرج وقد انفجر
النتيجة،
ُ
بالبكاء والنحيب والذي ً
فعل يصيب اإلنسان باليأس والقنوط ،فقد

82

الدراسة

كان يف وضع من االهنيار الغريب الذي قلام رأيت إنسا ًنا يف هذا الوضع
يف حيايت ،وبعد حماوالت من ِقبيل ِ
وقبل املرشفني والعاملني يف الكلية،

استغرقت حوايل ربع ساعة للسيطرة عىل مشاعره وأحاسيسه وحماولة
هتدئته ،قال لنا :إنه مل حيصل عىل الدكتوراهُ ،
وطلب منه تعديالت

جذرية يف بحثه ،قد تأخذ منه بني ستة أشهر إىل سنة ،وحيتاج إىل إعادة

املناقشة مرة أخرى.

وهذه احلالة ُبعرف دراسة الدكتوراه تعترب بكل املقاييس حمبطة،
وقد جتعل الطالب غري قادر عىل املواصلة ،خاصة عند إيقاف البعثة

عن الطالب مثل حالة صاحبنا (الطالب غري سعودي) وبدأ يف بث
شكواه بأنه ال يستطيع املواصلة هبذا الوضع ،وقد خيرس مستقبله إىل

األبد!

ما حصل بعد إعادة ترتيب أوراقه أنه أهنى التعديالت يف غضون

يدرس يف
أربعة أشهر ،وجتاوز املحنة ،وحصل عىل الدكتوراه ،واآلن ّ

إحدى اجلامعات اخلليجية املتميزة ،ومتفوق بعمله ،وأهنى جمموعة من
ً
مشاركا.
األبحاث ،وحصل عىل ترقية أكاديمية ،وأصبح أستا ًذا
مثل هذه احلالة تس ِّبب يف حينها من القلق اليش َء الكثري ،ويبدأ

الطالب يف وضع نفسه يف مكان َمن حصلت له املشكلة ،وقد يستفيد

بأن جيتهد أكثر ،ولكن -بال شك -س ُيصاب بالرهبة واخلوف الذي
قد يؤثر سل ًبا عىل حتصيله ،وهذا ما حصل معي ،فقد كان هلذا املوقف

تأثري سلبي عىل تركيزي ،وخوف متزايد عىل ما يمكن أن حيصل يل يف

هناية التجربة.
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مبكرا ومل
تب َّقى أن أقول :إن هناك عد ًدا ليس بالقليل ممن ترك اجلامعة ً

يكمل الدراسة ألسباب خمتلفة ،وهذا أيضا يصيبك باليأس واخلوف،

والشاهد املهم بالقصة أنه ال يوجد فشل تام ،بل هناك عوائق حتصل

لكل إنسان ،ومن يتعامل معها بشكل إجيايب يتجاوزها ،ومن يتعامل
معها وكأهنا هناية العامل يصاب بداء اليأس والقنوط ،والنتيجة فشل
مستمر.
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تساقط الورق

وتغي)
(كل يشء يف حركة مستمرة ّ
الفيلسوف اليوناين هرقليطس

ويتكون بينها نوع من العالقات
املجتمعات الصغرية مثل الكبرية،
ّ

التي حتكم هذا املجتمع أو ذاك مهام كرب أو صغر ،ومهام كانت مكونات

هذا املجتمع فال بد أن تنشأ هذه العالقات حتى وإن كانت عنارصه
جمتمعا،
خمتلفة يف كل يشء؛ من العادات إىل الديانات يظل املجتمع
ً

ويظل ُيكم بعالقات نظامية وغري نظامية تنشأ مع الوقت وتتطور
ً
مكمل ألي جمتمع.
حتى تكون جز ًءا
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يف جمتمع الدراسات األكاديمية تنشأ عادة عالقة أكاديمية بني

الطالب ،وقد تتجاوز ذلك إىل عالقة إنسانية أو أخوية بينهم .ويف

جامعة (قالسقو) كان معدل طالب الدكتوراه املنتظمني حوايل
عشـرين طال ًبا يف كلية اإلدارة ،يزيـد أو ينقص ،وتتكون هذه العالقات

املتشابكة املختلفـة ولكـن -بال شك -هناك عالقة تنشأ أقلها أن تكون

عالقة أكاديمية منها جتاذب باجلوانب العلمية املتعلقة باألبحاث بني
الطالب ،ومن اجلدير باملالحظة ،أن هذه العالقات ختتلف من شخص
إىل شخص ،فمن عالقة ال تزيد عن سالم املجاملة ،إىل عالقة أخوية

تكاد تكون يومية اللقاء ،ومستمرة التواصل.

بال شك تؤثر خلفية الطالب االجتامعية عىل نوعية هذه العالقة،
وتكاد تكون واضح ًة وجلي ًة تلك الفروقات بني عالقة السعودي مع

السعودي ،والسعودي مع العريب ،والسعودي مع الرشقي والغريب...

الخ.

وال متر مدة إال وينهي أحد الطالب دراسته ويتخرج من اجلامعة،

وهلذا األمر تأثري يتغري حسب عالقتك بالطالب ،فمن الطالب َمن
يؤثر خترجه عليك بشكل غريب لدرجة شعورك بالغربة من اختفائه
من مكتبه ،وأخص بذلك أخي الدكتور عبد الرحيم الغامدي ،فقد

شعرت بغيابه عن اجلامعة بعد خترجه بفراق عجيب ،وبأثر سلبي

مزعج مل أستطع التأقلم معه إال بعد أن أهنيت دراستي التي كانت بعده
بأشهر.

وباملقابل هناك من تكون مغادرته بر ًدا وسال ًما ،وباألحرى ال تشعر

به ،وهم الطالب الذين تكون العالقة هبم أكاديمية بحتة ،واالحتكاك
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حافزا لك لرسعة
أي من الطالب يبقى
ً
هبم حمدود ،ولكن خترج ٍّ
االنتهاء ،وطريقة توديع الطالب لزمالئهم ً
أيضا جديرة باملالحظة،

فهناك طالب يكتفي بإرسال إيميل توديعي ،أو يعلق كرت موادعة

عىل لوحة اإلعالنات ،وهناك َمن يؤثر املرور عىل اجلميع والسالم

عليهم وتوديعهم ،حتليل هذا النوع من العالقات ودراسته دراسة
علمية قد يكون إضافة مهمة لعلم العالقات اإلنسانية ،وما حيدث من
هذا املجتمع الصغري من احرتام متبادل جدير أن يطبق يف املجتمعات
الكبرية.

87

الدراسة

وعن عمره فيما أفناه

:

قال

(خريكم من طال عمره وحسن عمله)
حديث رشيف

كيف حيسب العمر؟

هل حيسب بعدد السنني ،أم بعدد اإلنجازات ،أم بإحساس

الشخص؟

يف احلديث الرشيف قال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم( -خريكم

من طال عمره وحسن عمله) فهذه حقيقة بديعة ،فمن اشرتاطات ميزة

طول العمر حسن العمل ،ومن ثم عندما ُيسأل اإلنسان عن عمره
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فحري به أن يقارن بني عدد السنني وبني إنجازاته وأعامله فيام يريض
ٌّ

اهلل ،فمن الناس من يطول عمره ويبقى عمله حمدو ًدا ،فعىل ذلك يمكن

أي عمل إن كان طويل املدة أو قصريها ،هل هو حسن أم غري
قياس ِّ

ذلك ،و ما هي انعكاساته عىل اإلنسان واملجتمع.

هل احلصول عىل شهادة الدكتوراه يتوازى مع قضاء ()%10- 5
من عمرك هبا؟ سؤال مهم ،واجلواب عليه أهم ،وحقيق ًة ال يوجد

جواب هلذا السؤال املهم حتى اآلن ،فبقدر أمهية شهادة الدكتوراه
يساورين أحيا ًنا شك أن املدة أكرب من ما جيب ،وأعتقد من ناحية عملية
أنه جيب دمج فعاليات علمية أخرى مع دراسة الدكتوراه جزء ًا مه ًام

من الدراسة ،مثل التعليم واألبحاث وحضور املؤمترات ...وهذا يتم
ولكن بشكل اجتهادي وليس إجبار ًّيا عىل كل الطالب ،فاالستفادة
من الوقت بشكل أفضل ممكن جدً ا.
ومن باب العدل تقوم اجلامعة بالضغط عىل الطالب إلهناء الدكتوراه

يف ثالث سنوات ،ولكن املعدل هو من أربع إىل مخس سنوات ،وهذا

وقت طويل وممل ،وهناك معلومة مهمة وهي أن دراسة الدكتوراه
حتتاج إىل الوقت الطويل ،فهي مثل الطبخة عند االستعجال يف إهنائها

تؤثر سل ًبا عىل التحصيل حتى وإن أهنى الطالب الدراسة ،فال أعتقد أن
سنتني -مث ً
ال -كافية إلهناء الدكتوراه بشكل صحيح ومتكامل.
فلذلك ،أقرتح دمج أكثر من عمل أكاديمي داخل برنامج الدكتوراه،

وإبقاء املدة عىل أربع سنوات ،ومن ثم تكون االستفادة بشكل أكرب من
املدة ،وال ينبغي االستعجال يف االنتهاء الذي قد يكون له تأثري سلبي

عىل التحصيل العلمي.

90

الدراسة

عود ًة لنفس السؤال :هل االستفادة من احلصول عىل الشهادة

يتساوى مع املدة املبذولة يف احلصول عىل الشهادة؟ للجواب عن هذا

السؤال أعتقد أننا نحتاج إىل إعادة صياغته بالشكل التايل:

هل لو عاد يب الزمان سأقوم بنفس القرار من حيث دراسة

الدكتوراه؟ وللجواب عن السؤال ،أقول :نعم ،سأقرر نفس القرار مع

بعض التعديالت التي ال تؤثر عىل أصله.

ما جيب أن يقوم به الشخص هو استثامر علمه يف ما خيدم املجتمع،
فال يصح أن يكون احلصول عىل هذه الشهادة أو غريها هو هدف ًا

بحد ذاته ،بل جيب أن يستثمرها يف جمتمعه ،فام يستفيده املجتمع من
الشخص هو ما يمكن أن نقيس به أمهية العمل واجلهد الذي يقوم به
أي شخص ،فاحلصول عىل الشهادة هو وسيلة وليس غاية بحد ذاته،

وجيب أن يكون يف سياقها الصحيح ،وهي أهنا وسيلة بحثية أكاديمية

مميزة بعدها يبدأ العمل وال ينتهي ،وليس كام يفعل البعض بجعلها
هناية الطريق ،فعندما ينتهي الطريق تقف احلياة ،وإذا وقفت انتهيت،
وهل هذا ما تريد؟

91

الدراسة

آخر سنة (سنة الكتابة)

(ال أحد يكسب املجد وهو عىل فراش من ريش)
مثل تركي

كيف يمكن أن تبدأ النهاية ً
فعل؟! البدء بالنهاية يثري الشجون،

ويعيد التاريخ امليلء بالوجوه واألحداث ،ومراجعة الذات املتورطة

يف كل هذه األيام ،فقد كانت آخر سنة مجيلة وممتعة ومتعبة ومشحونة؛
فأنت ترى خط النهاية يلوح من بعيد ولك ّنك لن تصل إليه بسهولة،

فكم مرة يتحول خط النهاية إىل خط من الرساب! فقد جرى حتديد
يوم التسليم عدة مرات حماولة ملسابقة الزمن ،ونضطر يف كل مرة إعادة
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حتديد املوعد ،موعد التسليم.

فسنة الكتابة -وهي السنة األخرية -يكون الطالب قد قام بكل ما

هو مطلوب منه ،حيث يكون قد مجع كل األدبيات املرتبطة باملوضوع،

مج َعها وحللها،
وحدد بناء البحث ،وحدد طريقة مجع البيانات و َ
وظهرت نتائج البحث ،وبقي فقط مجع كل هذه العنارص وإعادة

كتابتها بشكل علمي متسق متناسق ملناقشتها يف الرسالة.

يقوم الطالب -عادة -بإعادة الكتابة عدة مرات ،ليصل إىل الشكل

النهائي للبحث ،يشطب ويكتب ،حيذف ويضيف للبحث ليصل

للنهاية ،ويبقى مجع خيوط البحث ووضعه يف سياقه العلمي الصحيح
مسألة فيها كثري من اجلهد والرتكيز ،وهذا السياق العلمي الصحيح

ليس له شكل واحد أو طريقة واحدة ،فكم من النقاشات جتري يف

تقديم جزء عىل آخر ،أو تعديل يف شكل جزء من البحث ،أو إلغاء

ريا من اجلهد والوقت،
بعض األجزاء التي تكون قد أخذت منك كث ً
ويعز عليك حذفها بسهولة.

يتوقع أن يكون البحث بحدود سبعني إىل تسعني ألف كلمة يف

جامعة (قالسقو) ،أي حوايل ثالثامئة صفحة تزيد أو تنقص ،ولكن

املشكلة يف النهاية أن ما يتوافر لديك من مادة أكثر بكثري من احلجم

املتاح .كنت أعتقد أن هذا الرقم ُوضع لدفع الطالب لكتابة املزيد،
وبعد التجربة اكتشفت أنه يف غالب األحيان كبح جلامح الزيادة يف
البحث ،وأنك حتتاج إىل موافقة لزيادة الصفحات عن هذا احلد.

يف سنة الكتابة األخرية يبدأ الطالب بالشعور ً
فعل أنه وصل إىل
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مستوى جيد من املعرفة ،ويشعر بالثقة وباملتعة يف التعديالت يف

متس أصل البحث ،وال تسبب إشكاالت علمية،
بحثه ما دامت ال ّ
فالتقديم والتأخري وإعادة الصياغة هي جتربة ممتعة ال تزيد الطالب إال
ثقة يف نفسه وبمستوى عمله ،وأيض ًا يف هذه السنة ُيشعرك املرشفون

وإدارة اجلامعة بأنك من أكثرهم معرفة بموضوعك ،و ُيضفون عليك
ُح َّلة الثقة ،وأنك املرجع يف هذه املسألة ،وهو شعور رائع هييئ حلقبة

جديدة حلياتك األكاديمية .ومن األمهية االنتباه إىل أن هذا السنة هي
ومطلوب منك أن تنهي بحثك يف الوقت املناسب،
سنة واحدة فقط،
ٌ
فأنت يف سباق مع الزمن ،والشعور بقرب النهاية حيفزك للعمل بجد،

ويدفعك بقوة للعمل بجد ،وتبقى-يف تقديري -السنة األخرية هي
أكاديميا .ومن املفارقات أنك يف هذه السنة تشعر
أكثر السنوات متعة
ًّ
أن السنة قصرية جدً ا ،أقرص من أ َّية سنة أخرى ،يرحل اليوم والشهر
رسيعا ،كأنام يسابقك!
رسيعا
فيها
ً
ً

ً
ريا من املشاعر خيتلط يف هذه السنة،
وجدير بالقول أن
حجم كب ً
ومستوى ٍ
يتكون ،بني الثقة والشك تبقى كثري من
عال من التناقض
ّ
املسائل معلقة ،وبني الفرح والغضب تستقبل آخر التعليقات العلمية.

إنك حتتاج إىل شحذ كل مهاراتك ودفعها باالجتاه الصحيح،

واستخدامها االستخدام األمثل لتحقيق النهاية السعيدة ،هي سعيدة ،وما
يزيدها سعادة اجلهد املبذول ،واالنتصار عىل الذات والظروف واألمل.
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أخالقيات البحث

(إنام األمم األخالق ما بقيت فإن هُ ُم ذهبت أخالقهم ذهبوا)
أمحد شوقي

كيف يمكن أن تكون أخالق الباحث ،وكيف جيب أن يكون البحث

أخالقيا؟ هي مسألة فيها اليشء الكبري من األمهية ،فلكل عمل يف الدنيا
ًّ

أخالقيات؛ منها ما له عالقة بالدين ومنها ما له شأن بكيفية التعامل

مع مفاصل البحث دون أن يكون هناك ترصف قد ييسء ألي إنسان
أو جهة أو فـئة ،فاالهتامم هبذه اجلوانب من إجيابيات الدُّ ور العلمية

ريا ،وحياولون غرسها يف
األوروبية ،فهم يولون هذه املسألة اهتام ًما كب ً

97

غرسا حتى تكون من ضمن أخالقياته الطبيعية ،ومن املعروف
الباحث ً

عنرصا سهل التجاوز فيها ،ويصعب كشف هذا التجاوز،
أن هناك
ً
وهو مجع البيانات ،فقد يقوم الباحث بجمع البيانات بطريقة خاطئة

ومقصودة لتوصله للنتيجة التي يفرتضها يف بحثه،

فأي جرم يقوم به من فعل ذلك؟!
ولألسف هناك من يقوم بذلكّ ،

فرسولنا الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -يقول( :من غشنا فليس منا).

أما ما يشرتطه النظام فهو نظام يضمن حق األقليات واملحتاجني بأن

ال ييسء هلم باسم البحث ،وال يكون البحث سب ًبا الستغالهلم ماد ًّيا أو
طبيا ً
مثل ،فال جيوز أن تعمل التجارب عىل
معنو ًّيا .فإن كان البحث ًّ
الفقراء باستغالل حاجتهم املادية أو املرض باستغالل شغفهم للعالج،
وعىل ذلك فمن اشرتاطات إهناء البحث تعبئة نموذج تع ِرض فيه طريقة

مجع بياناتك وأسلوبه بام يتفق مع االشرتاطات األخالقية للجامعة ،فال
يصح أن جيري بحثك بشكل ييسء ألقليات معينه ً
مثل ،وال جيوز إعطاء
مال للمستقىص بياناهتم ،وما إىل ذلك من االشرتاطات ،ويف نقاش

هذه املسألة مع مرشفتي قالت :إن من أغرب احلاالت غري األخالقية
التي واجهتها يف اجلامعة هي رغبة طالبة لدراسة أسباب توجه الرجال

املتزوجني للباغيات ،ودفع األموال الكثرية للجلوس معهن لساعات
تقدمت بأسلوب مجع البيانات
وتكرر ذلك ،ويف هذا السياق
حمدودة
ْ
ُّ

إحداهن ،ومقابلة الرجال ومن
عىل أساس أهنا ستتقمص شخصية
ّ
ثم حماولة استدراجهم لتعرف أسباب حضورهم للباغيات ً
علم أن
اجلامعة مل تقبل هذا األسلوب ورفضته.

ا ُملهم هو أن أخالقيات مجع البيانات يف البحوث مكفولة يف نظام
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اجلامعة ،وهو مدعاة للفخر حلرص هؤالء القوم عىل أخالقيات املهن
يسوغ العلم جتاوز األخالقيات ،وهذه من العنارص التي
أ ًّيا كانت ،فال ِّ

جيب أن ُتغرس فينا نحن ،فتجربتي يف إحدى اجلامعات السعودية

ترس عىل اإلطالق ،فهم يستغلون أي فرصة للغش،
مع الطالب ال ّ
ويقومون بذلك بشكلٍ يدعو لألسى واألسف ،فام قيمة الشهادة بال

علم؟!

وال أنسى القصة املشهورة يف إحدى جامعاتنا ،حيث اعتاد الطالب

عىل إعادة استخدام األبحاث اخلاصة بالطالب السابقني وكأهنا من

ليدرس يف
عملهم ،وقد خترج طالب من هذه اجلامعة واب ُتعث وعاد ِّ

نفس اجلامعة ،وفوجئ بأحد بحوثه ُيقدم له من أحد طالبه ،فقد تناقله
الطالب جي ً
ال عن جيل حتى عادت البضاعة إىل صاحبها!
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المناقشة التجريبية

بناء عىل شهادة غرينا وهو ما نسميه
(من بني األشياء التي ال علم لنا هبا ،ثمة ما نعتقده ً

إيامن ًا ،وثمة ما نؤجل حكمنا عليه بعد التحقيق وقبله ،وهو ما نسميه ًّ
شكا ،وحني نميل إىل
ٍ
مطلق ،فإننا نسمي ذلك رأي ًا)
هذه اجلهة أو تلك دون أن نحدد شيئ ًا بشكل

بوسويه

يسهل ما بعدها ،فكثري ًا ما تنزع التجربة الضغوط
التجربة وتكرارها ِّ

وعنرص املفاجأة من أصلها .منذ بدء الدراسة وقضية املناقشة النهائية
حمور احلديث بني الطالب واملرشفني ،وهي بحق هاجس ال ينفك

أن يثري الرهبة يف قلوب الطالب حيث تعدُّ حمور العملية برمتها ،إهنا
الشبح األخري ،لذلك يعطى الطالب ً
دائم نصائح من قبل أصحاب

التجربة ومن املرشفني -كأهنا دواء ُي ِّ
سكن الطالب -عن كيفية التعامل
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مع املناقشة لدرجة تشعرك بالقلقً .
علم أن اهلدف من تكرار النصح هو

ختفيف القلق ،لذلك اقرتحت إدارة الكلية أن يكون من حق الطالب
عمل مناقشة جتريبية ختفف هذا الضغط وتسهل املناقشة احلقيقية.

بعد االنتهاء النهائي من البحث وكتابته وقبل اإلعداد للمناقشة
اقرتحت ع َّ
يل املرشفة عمل مناقشة جتريبية (موكا ڤايڤا) ،وهي مطابقة
ْ

للحقيقة عدا أهنا ال ُيعتدُّ هبا ،واملمتحنون فيها ليسوا هم أنفسهم الذين

وافقت مبارش ًة عىل االقرتاح ،وهو
سيقومون باملناقشة احلقيقية ،وقد
ُ

حق مكتسب لكل الطالب ،وللطالب اخليار يف استخدام احلق من

عدمه.

اإلعداد للمناقشة التجريبية هو مطابق لإلعداد للمناقشة احلقيقية،
و ُيتوقع منك نفس األداء ،ومن ثم َ
أخذ اإلعداد هلا من الوقت قرابة

الشهرين ،وهبا من الضغوط ما هبا ،ولكن -بال شك -ليست مثل
احلقيقية من ناحية حجم الضغوط.

جرت املناقشة التجريبية وكانت جدً ا مفيدة باكتشاف مالحظة

أكاديمية ربام كانت مؤثرة سل ًبا يف املناقشة احلقيقية وحصل تداركها،
ولكن باإلمجال هناك ثالث فوائد رئيسة:

 -1انخفاض الضغط النفيس عىل الطالب وتقليل املفاجأة.
 -2التنبيه للمالحظات األكاديمية الرئيسة.

 -3وكذلك تساعد عىل التنبؤ بنوعية أسئلة املناقشة.

فهي مفيدة يف كل احلاالت ،وأرى أهنا أسهمت بشكل كب ٍ
ري يف
تسهيل املناقشة احلقيقية ،فلذلك أنصح َّ
يمر بنفس التجربة،
كل من ّ

الدراسة

وتكون هناك فرصة لعمل املناقشة التجريبية أن يقوم هبا ،فهي مثل من
يقوم بتجربة املحارضات قبل تقديمها.

التجربة ً
دائم مفيدة ،ألهنا تكشفنا كمرآة ،وتسهل الوصول إىل

اهلدف ،فالثقة مطلوبة ولكن هناك وسائل تساعد عىل أن تكون الثقة
بالنفس يف حملها ،فال يق ّللن أحد من االستعداد بداعي الثقة.
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المناقشة الحقيقية

(من يبدأ باحللم أو اجلنون يعرف أين يسري :إىل اجلنون أو إىل احللم ،أما التفكري
فهو يلقي بنا يف جماهل املغامرة)

جيلربت سنوية

ساعة احلقيقة تظهر احلقيقة ساطعة كالشمس يف رابعة الضحى،

وساعة احلقيقة يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود ،وساعة احلقيقة
يرى ما مل يكن يرى ،إهنا حق ًا ساعة احلقيقة مل تكن جتربة عادية أو عابرة

عىل اإلطالق ،وأحب أن أوضح أن جتربة املناقشة الربيطانية (أخصص
كامل بغريها) ً
ً
فعل ليست سهلة ،وفيها من
هنا لعدم إملامي إملا ًما
أكاديميا.
الضغط النفيس ما مل أجربه يف غريها
ًّ
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يبدأ االضطراب بعد تسليم البحث مبارشة للمناقشة ،ويف انتظار

حتديد املوعد للمناقشة ،وهو يف العادة بني شهر إىل شهرين ليكون لدى
املرشفني فرصة لقراءة كامل البحث والتجهيز ملناقشته.

أذكر أحد الزمالء السعوديني وهو يف حلظة االنتظار نفسها يقول :إن

والدته تقول له« :يا ولدي ُم َّر كل يوم أمام مكتب املرشف ليتذكرك،

أخشى أن يكونوا نسوك».

حق ًا كانت حلظات االنتظار قاتلةُ ،تصيبك باهلوس ،وال أبالغ إن

قلت :إنك تصاب هبوس فتح اإليميل املتكرر بانتظار وصول موعد

املناقشة ،ويزداد التوتر عند اإليميل (الربيد اإللكرتوين) الشهري ،الذي
ٍ
ً
ببطء شديد،
وفعل يبدأ الوقت يتحرك
حيدد موعد املناقشة ومكاهنا،
وتتمنى أن يمر برسعة حتى تنتهي من هذا الكابوس ،وهو كابوس
بحق ،فكم من القصص ا ُملربكة التي حدثت يف هكذا نقاشات؟! إنه
أمر ال يتباهى به الطالب.

مرت اللحظات ومل متر؛ فدقائق االنتظار قاتلة ،وحساب الوقت
ّ
خيتلف ،وماذا تفعل؟ وماذا تقرأ؟ وماذا جتهز؟ كلها أسئلة مفتوحة عىل

مرصاعيها يف هذه اللحظات.

قمت بالتحضري كام جيب ،وجهزت نفيس لكل االحتامالت حتى

الحتامل الفشل ،ال قدَّ ر اهلل.

هناك أساليب يف اإلعداد متبعة ،وهي احلصول عىل األسئلة التقليدية

التي عادة ُتسأل يف هذه املناقشات ،وهي موجودة يف مواقع الطالب،

وكذلك الكتب املتخصصة باإلعداد واملناقشات.
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ريا ليلة املناقشة ،ومن أكثر املنغصات أنني كنت عىل رأس
انتظرت كث ً
العمل ،ومن ثم ال يوجد من يشعر بإحساسك وبخاص ًة أنني -كام هي
أخفيت موعد املناقشة إال عىل زوجتي؛ لتقليل التوتر.
العادة-
ُ

ويف ليلة املناقشة وصل التوتر حدَّ ه األعىل ،وقد كنت جهزت

للمناقشة من حيث مراجعة البحث عدة مرات ،واالطالع عىل
جمموعة من األسئلة املتداولة عن ماهية األسئلة املعتادة التي تتكرر
مبكرا ،وبدأت بصالة الفجر،
مبكرا واستيقظت
يف املناقشات ،ونمت
ً
ً

ومن ثم االستعداد واللبس ،حيث يفضل أن تكون املالبس رسمية

إجيابيا عنك لدى املمتحنني ،وتظهر جديتك يف التعامل
انطباعا
لتعطي
ً
ًّ
صباحا ،كام أنصح ً
دائم بأن املراجعة
مع املناقشة ،ومل أقم بأية مراجعة
ً

يف آخر اللحظات قد تؤثر عىل تركيز الشخص ،ومرت الساعات
حتى الساعة التاسعة وهي ساعة البدء يف املناقشة ،استمرت املناقشة

حوايل ثالث ساعات ،وكانت األسئلة تقليدية من حيث إهنا متطابقة
إىل حد كب ٍ
ري مع األسئلة املعتادة ،وأعتقد أنني أبليت بال ًء حسنًا ،وبدا

ذلك جل ًيا بعد مرور الساعة األوىل ،فقد استشعرت رضا املمتحنني،
واستشعرت البدء باملناقشات الفكرية وبخاصة يف منطقة اخللفيات
ُ
احلضارية للمسلمني والسعوديني حتديدً ا.

املمتحن اخلارجي كان له دراسات كثرية عن املسلمني وأسلوهبم يف

األكل احلالل ،وتسويق هذه املنتجات يف األسواق األوروبية ،ولذلك
كثر النقاش يف هذه املسائل التي -بال شك -قد أكون متفو ًقا عليهم فيها
ريا باملناقشة ،وتذكرت
بحكم اخللفية الثقافية والعملية .استمتعت كث ً
قول املرشفة ً
دائم :بأنك أقدر من يناقش بحثك ،وإن استشعر املمتحنون
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ضع ًفا لديك سيضغطون عليك ،وإن شعروا بارتياحك ومعرفتك

بتفاصيل البحث سيدفعون مستوى النقاش إىل نقاش الند للند ،ومن ثم

مرتاحا للمناقشة ،وهذا ما حصل معي ،فقد مرت الثالث
ستجد نفسك
ً

ساعات ومل أشعر هبا مع رغبتي بانتهائها ،فلم أتضايق من طوهلا.

ويف هنايتها ُطلب مني اخلروج؛ للمناقشة بني املمتحنني ،وحتدَّ يد

النتيجة ،وقد استغرقت املناقشة بينهم بحدود ربع ساعة ،وكانت املرشفة

التي حرضت املناقشة سعيدة ،وقالت حلظة خروجنا أنا وهي من املناقشة

بأين كنت يف وضع حسن ،وتوقعت أن النتيجة ستكون ممتازة .كان
ً
نسبيا ،ولكن شعـور االرتياح كان
االنتظار خلمس عرشة دقيقة
طويل ًّ
موجو ًدا ،وقد أكدت املرشفة أكثر من مرة أهنا مرتاحة للمناقشة جدً ا.

أستدعيت للنتيجة ،وبعد االفتتاح مرة أخرى والرتحيب وإبالغي

حصلت
بالنتيجة كانت حلظات يشوهبا احلذر ،ولكن -وبفضل اهلل-
ُ

عىل الشهادة مع تعديالت يسرية ال تتعدى األسبوعني ،وهي أقل ما
يمكن أن حيقق من تعديالت ،فلله احلمد من قبل ومن بعد.

عند نطق النتيجة وقيام رئيس املناقشة واملمتحنني بالتهنئة ،سقط
ٌ
محل نفيس ثقيل عن ظهري ،وسقط معه وانتهى لألبد كل اجلهد

والسهر والتعب ،وبقي فقط طعم ولذة النجاح ،فلذة النجاح كفيلة

بالتعويض عن كل اللحظات املتعبة ،إهنا حلظة قطف الثمرة بعد التعب
املتواصل منذ البذرة حتى القطاف.
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الدراسة

وداع األحبة والحبيبة

الركب ُم ُ
رحتل وهل تطيق وداع ًا أهيا الرجل؟!)
(ودع هريرة إن
َ
األعشى

حلظات الوداع ً
دائم حزينةُ ،مثقلة بالبكاء ،يشتكي منها األحبة،

ويبكي منها العشاق ،وهلا يف القلب عالمات وتأثري ،عند الوداع يتمنى
ٍ
ٍ
حلكاية مل
لبسمة قديمة،
املحب أن يعود أدراجه ويتأخر خطو ًة للوراء،

تتم بعد ،لقصة نيس الصديق أن يكملها ،الفراق عن (قالسقو) املدينة
التي أحببتها ،إن مل أكن قد عشقتها.

املر هو أين أودع حبيبة للقاء من هي أحب
ما خفف عني هذا الوداع ّ
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أشخاصا أحببتهم
منها ،أغادر من (قالسقو) إىل (الرياض) ،وأودع
ً
ونادمتهم إىل أناس هم أهيل وخاصتي ،ولكن تبقى للوداع وحشة،

جرح من فقد (قالسقو) احلبيبة.
ويبقى يف القلب ٌ

كنت يف كل مغادرة هلا ساب ًقا يف أثناء الدراسة أطمئن قلبي بأين
سأعود إليها قري ًبا ،وهكذا ً
دائم يكون ،ولكن يف هذا الوداع مل أمتكن
من طمأنة النفس ،ومل أستطع وعدها بأين سأعود إليها ،حتى لو عدت
أعتقد أنني لن أمتكن من استعادة األجواء واحلياة التي عايشتها ،فستبقى

جتربة أخرى جديدة ليست هي التجربة ذاهتا ،وال هي (قالسقو) التي
أحببت!

كانت آخر اللحظات مجيلة وحزينة ،فقد اعتدت عىل اجلو العام،

وشعرت بقرب فقدي ملجموعة من األحبة الذين تعرفت عليهم يف
(قالسقو) ً
علم أن أكثرهم من السعوديني ،ومن ثم سأظل عىل تواصل
معهم ،ولكن تبقى وحدة الزمان واملكان واهلدف جيمعنا بشكل أكثر
التصا ًقا وقر ًبا وسهولة ،بينام يف السعودية (وهذا ما حدث) سيكون

التواصل بشكل أقل ،وربام ال حيصل يف كثري من احلاالت .كان الوداع

عزيزا عىل النفس ،وله تأثري عىل املشاعر ،ولكن لكل بداية
بالفعل
ً
هناية.

بدأت أجهز نفيس للسفر األخري إىل السعودية ،عدا زيارة أخرية

حلضور حفل التخرج ،وعند فرز أوراق املكتب إلخالئه بدأت أختلص

مع كل ورقة عىل ذكرى عزيزة ،ووجدت أن إخالء املكان ليس من
السهولة ،فقد زاد احلمل ،وبدأت إعادة ترتيب أولويات احلمولة،

وختلصت من الكثري من األوراق واملذكرات.
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الدراسة

أمرا غري ًبا ،وهو ما
ويف غمرة توديع الزمالء واألحبة اكتشفت ً

اكتشفت عدم ارتياح كامل
أوحى يل بالرغبة يف كتابة هذا الكتاب،
ُ
وجتربة خمتلطة بأن يل حبيبة مل أكتشف حبي هلا إال عند الرحيل وفقدها،

اكتشفت أين أحببت (قالسقو) املدينة األسكتلندية العريقة ،وشعرت

بغربة قاسية لرتكها بشكلٍ هنائي ،وبدأ رشيط الذكريات يعود ألول
زيارة وتعدد زيارايت ،ولكل مكان زرته يف أنحائها ،ولكل حبيب
عرفته يف أرجائها ،وحق ًا وجدت أن لـ (قالسقو) وأهلها الطيبني مكا ًنا
يف قلبي.

أقول للتاريخ :إين دخلت املدينة وخرجت منها ومل حيصل أن

شعرت بمن يعاملني كغريب ،وال شعرت بمن يشعر بأين مستفز له،
أو أن وجودي خيلق فيه الضيق.

فالرتحيب واالستقبال احلسن وجدته يف كل زاوية وكل مطعم وكل

آخرا يف قسم
مكتب وكل مقهى وكل قسم يف اجلامعة ،وأخ ً
ريا وليس ً
الرشطة! فالنظام يف بريطانيا يتطلب التسجيل يف قسم الرشطة ،ووضع

كامل معلوماتك فيه عىل أن جتدد هذا التسجيل كل سنة ،وحدث أين
مل أقم بالتجديد يف إحدى السنوات بسبب كثرة األشغال وتأخرت

بحدود السنة ،ذهبت للرشطة وقلت هلم :إنني مل أقم بالتجديد،
وتأخرت ملدة سنة؛ فقرأت ع َّ
يل املسئولة ورقة بأن النظام حيتم أن

تقديرا منهم يل فقد حصل
أقوم بدفع غرامة كبرية هلذا التأخري ،ولكن
ً

التجاوز عن الغرامة وجرى التجديد.

وعند سؤايل عن السبب من بعض الزمالء أفادوا أهنم يتجاوزون

عن الغرامة تقري ًبا للجميع نوع من ترغيب الطالب للحضور للمدينة،
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فهم مهتمون بوجودنا يف مدينتهم ألننا ندعم اقتصادهم ،هل يمكن أن

جتد رجل بوليس أو قسم بوليس يف أي بلد عريب يفكر هبذه الطريقة؟!
وأعتذر لـ (قالسقو) احلبيبة بأين لست بشاعر ،ولذلك أعتذر

عن نظم قصيدة حب وإعجاب وغرام هبا ،فقد أحببتها حتى الثاملة،
وأشكر أهلها عىل حسن استقباهلم يل ولزمالئي فقد أخجلونا بحسن

أدهبم وتعاملهم.

جلوسا يف
ومن باب ذكر حسن التعامل ،كنا -نحن السعوديني-
ً
ً
سؤال :من
جمموعة نتحدث عن تعامل األسكتلنديني معنا ،فسألتهم

منكم سبق أن حصلت له مضايقة من أي من املواطنني األسكتلنديني
يف فرتة وجودنا فيها؟ وبعد نقاش طويل قال أحدهم :إنه يف إحدى

املرات وهو خارج من مطعم دخل شاب أسكتلندي وهو يف حالة غري
طبيعية ،ورصخ عليه :أهيا العريب احلقري أو ما شابه ،وهذه كل احلكاية،

فلم يرضبه ومل يضايقه وكان يف وضع غري طبيعي.

ً
أجنبيا
سؤال ثان ًيا ،وأسأله للقارئ :من مل ير
وعندها سألتهم
ًّ
مجيعا شاهدوا حاالت من
يساء إليه يف بلدنا؟ فاتفق اجلميع بأهنم ً
التجاوزات واإلساءات لألجانب بجميع أطيافهم! فالسؤال املطروح:

من م َّنا األوىل بحسن التعامل مع الضيوف؟
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الدراسة

الفرح اإليطالي والفرح األسكتلندي

(وجعلناكم شعوب ًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم)
القرآن الكريم

كام سبق أن وذكرت يف فوائد السفر بأن التعرف عىل عادات الشعوب

من أهم الفوائد التي خيتلف مستوى التحصيل فيها من شخص آلخر،
ويف املدن املختلطة األعراق يكون التحصيل واالستفادة يف هذا اجلانب

بشكل متميز .جامعة (قالسقو) متميزة يف هذا اجلانب ،فطالهبا

جمتمعون من أكثر من مائة دولة من العامل ،فهي -بال شك -عاملية
املجتمع ،ومن ثم مفيدة بامتياز يف هذا اجلانب.

113

ومجيل أن ترى االختالف يف التفاعالت بني خمتلف املشارب وامللل،

ومن ذلك ترى الربود الربيطاين واألسكتلندي حتديدً ا يف أعىل مستوى،

ويف املقابل ترى احلرارة العربية يف التفاعالت وردود األفعال ،ويالحظ

أن بعض دول أوروبا فيها تشابه يف هذا اجلانب حتديدً ا مثل إيطاليا

وإسبانيا واليونان ،فهم يظهرون انفعاالهتم بطريقة قريبة من األسلوب

العريب.

ويل جتربة يف هذا اجلانب ،فعند خروجي مبارشة من مناقشة الدكتوراه

وحصويل عليها تكاد الدنيا ال تتسـع يل من الفــرح والسعـادة ،فهي

حلظـة استثنائيـة بكل املقاييس ،ذهبت مباشـر ًة إلـى املكتب ألجري
االتصال األول بالوالـدة وأبرشها بالنتيجة ،وإذا بزميلتي األسكتلندية

يف املكتب -وكنا أربعة يف نفس املكتب -جالسة وظهرها باجتاهي،
فقلت هلا من باب الزمالة بأين أهنيت املناقشة بنجاح ،حيث إننا يف نفس

املكتب ،فيكون اللقاء شبه يومي ،فالتفتت بكل برود الدنيا ومل تتحرك
من الكريس ،ومل ترفع أناملها من (الكي بورد) اخلاص بحاسبها اآليل،

وقالت« :مربوك»! وعادت بنظرها إىل الكمبيوتر وكأين قلت هلا بأين
وصلت للتو من السكن فقالت :مربوك ،من باب الدعابة ،فلم أشعر
وال للحظة بأن األمر مهم أو استثنائي.

اشرتكت معها باملرشفة فقط ،وهي
باملقابل هناك طالبة إيطالية
ُ
بمكتب يف دور آخر ،ومل ِ
ألتق هبا إال مرات حمدودة جدً ا ،وغال ًبا ما

مررت عىل مكتبها هي
يكون يف مكتب املرشفة ،ومن باب الزمالة
ُ
وبعض الزمالء الذين يشرتكون معها يف املكتب ،وأبلغتهم باخلرب،
فقفزت من الكريس ،وصارت تقفز وترصخ« :مربوك! مربوك!
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الدراسة

مربوك!» بطريقة وأسلوب جعلني أستغرب كيف بقدرته -سبحانه-

أن جيعل هذه الفروق بني البرش .واستمرت االختالفات بني الطالب

مع اختالف مشارهبم يف طريقة تفاعلهم مع اخلرب تزيد وتنقص؛
فحرارة التفاعل تتحدد حسب خلفية الشخص وبلده ،ومثال آخر:

هناك بعض الطالب ينهي دراسته وال يكلف نفسه بإرسال إيميل
إلبالغ زمالئه ،فقد افتقدت طالبة صينية زميلة لنا يف املكتب ،حيث
هنائيا ،فهي تأكل وترشب
إهنا -وبالنظام الصيني -ال خترج من املكتب ًّ

وتضع بعض مالبسها داخل املكتب ،وعند اختفائها بشكل مفاجئ

وسؤايل عنها قالوا :إهنا أهنت دراستها وغادرت اجلامعة ،وكأهنا كانت

يف فندق وأهنت عملها وغادرت!
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الدراسة خارج الصندوق

(إذا كان التاريخ يعيد نفسه وما هو غري متوقع دائ ًام حيدث،
فكم يبدو اإلنسان غري أهل للتعلم من التجربة)
برنارد شو

الدراسة هلا أشكال خمتلفة من حيث الزمان واملكان والكيفية ،فهناك

من ّ
صباحا ومنهم من يفضلها مسا ًء ،وهناك من يفضلها يف
يفضلها
ً

املنزل ومنهم من يفضلها يف املكتبة ،أما الطريقة فمنهم َم ْن يفضل
امليش ،ومنهم من يفضل االنبطاح التام وما إىل ذلك من أشكال وألوان
من الطرق املختلفة.

لدي يف سنوايت العملية حب القراءة يف املقاهي (الكويف شوب)،
تكون ّ
ّ
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وهي عادة قديمة لدي ،ولكن اجلديد هو أين أصبحت ّ
أفضل القراءة يف

املقاهي العامة حتى ولو ارتفع الضجيج فيها ،وعند بدء الدراسة يف

(قالسقو) قررت أن أبدأ هبذه التجربة ،وهي أن أقوم بالقراءة األكاديمية
حتديدً ا يف املقاهي ،وحق ًا بدأت وأصبحت عادة يومية ،وأحيا ًنا لكرس

صباحا ،ومسا ًء
امللل أقوم بالتغيري بني املقاهي بحيث أذهب ألحدها
ً
استغراب الكثري من الطالب لدرجة أهنم أطلقوا
ملقهى آخر .الحظت
َ
اسمي عىل أحد املقاهي ُأكثر اجللوس فيه ،ومن املفارقات الغريبة أن أحد
الزمالء عند البدء يف مشاهديت هبذا األسلوب كان يقول :إنه ال يمكن
أن يقوم بالدراسة يف مكان مثل هذا به إزعاج وحركة شديدة ،وهذا
متزوجا ،ويف آخر أيام دراسته -أي سنة الكتابة -عادت
الصديق كان
ً
زوجته إىل السعودية ،وبقي وحيدً ا يف (قالسقو) وكنت وقتها يف مدينة

بحثت عنه ووجدته يف املقهى يدرس ،وعند
(الرياض) وعند عوديت
ُ
ً
ورصت
مندهشا :ماذا تعمل؟! قال :لقد جربتها واستمتعت هبا
سؤايل له
ُ
ال أدرس اآلن إال يف املقهى ،ومن الطريف أنه مل ِ
ينه دراسته حتى أطلق

نظرا لكثرة جلوسه فيه!
اسمه عىل مقهى آخر قريب من اجلامعة؛ ً

إن من املهم أن يتع َّلم اإلنسان أن هناك طر ًقا خمتلفة لعمل نفس اليشء،

وال يتطلب أن تفعل مثل اآلخرين لتفعل الصحيح ،فقد تبتكر أنت

أسلوبك املختلف الذي حيقق لك أكثر مما تعمله بطريقة تقليدية ،وهذا

ما يسمى باخلروج من الصندوق ،فقد علمنا أن الدراسة جيب أن تكون

يف مكان مغلق وهادئ ،وأنه يف غري هذا الظرف لن تستطيع التحصيل.
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شخصيات

(الصداقة احلقيقية نبات بطيء النمو)
جورج واشنطن أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية

َم ْن جيرتح جتربة السفرُ ،
ويالط الوجوه املختلفة من كل مكان،
نظرا
ويرحتل يف قلوهبم واحدً ا واحدً ا .يعرف االختالفات بينهمً ،

ترسم
الختالف مشارهبم ومرجعياهتم ،ولكن تبقى هناك وجوه
ُ
صورهتا بنقاء عىل سامء القلب ،ال ننساها مهام تغرينا وابتعدنا ،تبقى
ذكراها مؤرق ًة لنا عند اخللوة بالنفس والنظر للوراء.

121

سأذكر بعض القريبني

()1

إىل القلب هنا ،أدوهنم كام هم بسلبياهتم

وإجيابيتهم ،بضحكاهتم ودموعهم ،كام هم؛ وال يعني ذلك أن من

مل ُيذكر غري قريب إىل القلب ،ولكن هذا جمرد انتقاء ملن عاشوا يف
مستعمرة القلب.

 -1تنبيه :األسامء املذكورة غري حقيقية.
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مبارك

لم بمدينة
كان (مبارك) شخصية استثنائية بكل املقاييس ،فهو ُم ٌّ
(قالسقو) وبتارخيها وبجغرافيتها ،وال أنسى عندما عرض ع ّ
يل يف
إحدى إجازات هناية األسبوع أن يقوم بأخذي لزيارة ألهم املباين

التارخيية يف (قالسقو) وأعجبت بمدى قدرته واطالعه عىل تواريخ
املباين وتصميمها اهلنديس ،والتفرقة بني املباين من حيث التصميم،

والذي مل أنتبه له إال بمساعدته.

123

مبارك شخصية أرستقراطية بامتياز ،وله حضور طا ٍغ أينام ّ
حل
بفكره االنفتاحي املطلع والتصادمي يف بعض احلاالت النادرة ،حصل
ريا للجدل ً
دائم
عىل درجة املاجستري من جامعة (قالسقو) وكان مث ً
ً
وحارضا ،وعىل استعداد للدخول يف نقاشات فكرية معقدة قد ُترج

ريا من احلضور عن طورهم ،ومن ثم االصطدام به وبأفكاره ،ولكن
كث ً
ال يلبث أن يلطف اجلو بأسلوب رائع يف اخلروج من املوضوع املثار،

وإهنائه بال أي خسائر يف العالقات.

مبارك ذو شخصية حتليلية ممتازة ،واطالع فكري ٍ
عال ،يمكن أن

اسرتاتيجيا ،ويعاب فقده حلامسة الشباب بادعائه أنه كرب
ُيستفاد منه
ًّ
يف العمر ،وهذا االدعاء يف غري حمله؛ فهو طاقة فكرية حتتاج إىل دعم

ليستفاد منها.

ً
مطعم قط يف سفره ،فهو يطبخ
من أعجب ما عرفته عنه أنه مل يدخل

لنفسه ولضيوفه مجيع الوجبات الثالث ،وال يرغب ألي حال برشاء
هنائيا ،فكم دعانا عىل وجبات لذيذة
األكل اجلاهز ،ومل أره يف مطعم ًّ
يقوم بإعدادها بنفسه ،ويمتعنا كذلك بصحبة مجيلة.

رسيعا ،حيث إن دراسة املاجستري تستغرق سنة
حرض بقوة وغادر
ً

زلت أمتنى لقاءه مرات
ونصف فقط ،فلم نستمتع بمبارك كام جيب ،وال ُ

أخرى؛ فلمجلسه لذة ومتعة.
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فـاهـم

رجل املتناقضات ابتدا ًء من االسم غري املتطابق عىل اإلطالق إىل
ٌ
مقبول جدً ا
كل ترصفاته وآرائه الغريبة العجيبة ،ولك َّنه بكل املقاييس

مدرس لغة إنجليزية ويدرس ماجستري
للجميع ،ومن مجيع األطيافّ .
يف اإلدارة ،وهذه ثاين املتناقضات؛ فلم أجد أي تطابق بني الوظيفة
والدراسة! وهو ليس مبتع ًثا ،ويدرس عىل حسابه اخلاص ،وبقدر ما

هو مطلع فهو يقول الكالم املناسب يف الوقت غري املناسب ،ويف خارج
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ريا ما يستشهد ويكون االستشهاد غري ًبا جدً ا ،وليس له
السياق ،وكث ً

عالقة بالنقاش ،فيمكن أن نقول إنه يعرف كل يشء وال يعرف شيئًا!
فهو ً
مثل له صديق إيطايل ولكنه ال يعرف (الكايف التيه) املرشوب
اإليطايل (القهوة باحلليب).

حرض وفعل كل الضجة املمكنة ،واختفى متا ًما يف غمضة عني
ٍ
لفرتة االتصال به ،أو
بعد أن أهنى دراسة املاجستري ،ومل يتمكن أحد

معرفة أين ذهب ،حتى اإليميل ال يرد عليه ،وأفضل تعليق يف هذا
السياق كان كالم الدكتور يزيد آل الشيخ الذي قال :أعتقد أن هذا

الشخص هو شخصية (ميتافيزيقية) وليس هلا أصل ،وقد خرجت لنا

بسبب ضغط الدراسة! ودليله يف ذلك أن كل يشء يف هذه الشخصية

ً
وأيضا ليس هلا وجود اآلن!
متناقض،

لقد ُعثِ َر عليه بعد مدة من الزمن ،وحصل التأكد بأنه موجود
حي يرزق ،وشخصية حقيقية ،ولكن مل يتغري يشء يف
حقيق ًة ،وأنه ٌّ

شخصيته ،فام زال غريب األطوار ،مما أذكره عنه أنني أحرضت له معي
كرتو ًنا (النظام السعودي املعتاد) ً
حممل بأغراض شهر رمضان ،حيث

إنني كنت عىل سفر يف أول يوم من رمضان إىل (قالسقو) ووصلت

ظهرا وأحرضت الكرتون إىل املكتب ،وحرض واستلم األمانة وخرج
ً

إىل بيته وهو ليس ببعيد من اجلامعة ،وبعد حلظات وقبل موعد أذان
املغرب بنصف ساعة تقري ًبا ،اتصل وعرض ع َّ
يل أن أتناول اإلفطار

معه يف مسكنه فاعتذرت ،ثم اتصل مر ًة أخرى وأرص عىل حضوري،
فاستنتجت أنه قد يكون ملعرفته أنني قادم من سفر ،وأين سأقابله ،فقد

إفطارا ،فقبلت وذهبت إىل سكنه قبل املغرب بخمس دقائق.
جهز يل
ً
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وعند الوصول سألته أين القهوة العربية؟ قال :إهنا يف الكرتون ومل

يقم بفتحه بعدُ  ،فعلمت أن الوضع غري مطمئن ،وعندها أحرض عصري
ومترا ،وبعد اإلفطار سألته عن العشاء فقال :انتظر ً
قليل.
برتقال ً
مرسعا
وبعد حلظات بدأت أشتم رائحة ثوم قوية جدً ا ،فحرض
ً

بـ(ساندوتش) يتكون من اخلبز والثوم فقط بدون أي إضافات!

وسألته :هل هناك يشء آخر؟ فاعتذر بأنه مل يرتب نفسه للعشاء،
فسألته :ومل اإلرصار عىل الدعوة؟! فلم يملك إجابة ،وخرجنا للعشاء

يف مطعم قريب.

إن هذا النوع من الشخصيات هم املبدعون بالعادة ،فأعتقد أن هذا

الشخص بشخصيته الغريبة األطوار قادر عىل أن يقوم بعمل ما هو

خارج املألوف ،وذلك هو التعريف احلقيقي لإلبداع.
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سعـود

سعود شخصية إعالمية بامتياز ،وشاعر مرهف ،وراغب يف التعلم

بشدة ،رسيع االنفعال ،وطني اهلوية ،غيور حد الثاملة عىل القيم
واملبادئ اإلسالمية والعربية ،حضوره واضح ،نشيط فعال ،وانفعايل

يف طرحه آلرائه ،ولكنه حمبب إىل النفس.

يغني (الرياض) يف كل األوقات ،ويتمنى العودة بأرسع ما يمكن،
وهو طالب ماجستري ،وحق ًا قد عاد بأرسع ما يمكن ،وكنت أحدثه أن
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التجربة (القالسقوية) فريدة ،وجيب أن يستمتع هبا ،وأنه سيفتقد هذه

األيام عند عودته ،وهكذا كان ،فهو يبكيها يف كل لقاء وكل اتصال
حتى ختاله عاشق َا وهلا ًنا.

سعود ال يمكن أن يبقى يف مكان واحد ألكثر من ربع ساعة ،وجيب
ً
متحركا
أن يتحرك ،كنت أستغرب جلوسه يف املحارضة ساعة ونصف!
يف كل مكان ،ويف كل وقت ،ويعشق املكتبة (مكتبة اجلامعة) فكان كثري
الزيارات هلا والدراسة هبا.

كام ذكرت ساب ًقا أن سعو ًدا يعشق النقاش يف اجلوانب الوطنية
حبه أعامه أحيا ًنا
والوطن ،وهيوى احلديث عن (الرياض) ،وأعتقد أن َّ

عن عيوب (الرياض) ،فهو ينسى كل عيب وال يقبل أي نقاش سلبي

عن السعودية ،ويرى أن ذكر عيوهبا جيب أن يبقى بني السعوديني وال
يطرق يف حضور آخرين ،له ضد يف كل اجتامع ،فهو الضد يف حال عدم

موضوعا للنقاش فيه ،وسيجد من خيتلف
وجود الضد ،أي أنه سيجد
ً

ولكن له حضور يف كل جلسة ،فغيابه
معه يف نقاش هذا املوضوع،
ْ
مؤثر ووجوده ُيثري ،وقد توقع األصدقاء تفوقه لنباهة عقله وتوقده،
وحق ًا هو كذلك اآلن.
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زيــاد

زياد طالب دكتوراه يف الطبَّ ،
ومطلع بشكل متميز ،وصياد ماهر
(كام يدَّ عي ويرسل من صور) ،شخصية مركبة وعجيبة ،فهو َّ
مطلع

عىل األدب ،والفلسفة ،وبال شك الطب ،ويستمتع بالنقاش الفلسفي
والذي أحيا ًنا خيرج عن املعقول.
من أشهر القصص يف هذا الصدد أنه ظل يسأل باستمرار من جيلس
معه من املقربني السؤال التايل :هل أنت حق ًا موجود أمامي اآلن؟
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اثبت ذلك! وظل يناقش هذه املسألة باستفاضة واستمرار حتى سأل

زميلنا إبراهيم هذا السؤال الذي كان طال ًبا جديدً ا يف اجلامعة ،وكان
ً
ومبارشا :نعم أنا موجود! وعند قول زياد :اثبت ذلك قال:
رده بدهي ًيا
ُّ

سأرضبك اآلن بالطبق الذي أمامي ،وستتأكد بأين موجود!

ولكنه ال يمل هذا النوع من األحاديث ،فهو ممتع جدً ا ،واستثنائي

احلضور والتأثري ،كان دائم النقاش مع سعود ،ويستمتع باستفزازه

ومهامجته يف كل زمان ومكان ،وال يكتفي بسعود ،فقمة متعته تكمن
يف النقاش الفلسفي ،أو الروايات النجدية الصحراوية ،فهو صحراوي

امليول واهلوى.

زياد ذو عالقات متميزة مع عدد غري حمدود من الطلبة السعوديني

إجيابيا جدً ا عن الشاب السعودي.
انطباعا
وغريهم ،ويعطي
ً
ًّ
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سـعـيـد

سعيد شاب ملتزم ،وخطيب مجعة يف بعض األيام ،وهو شخص

أي فرصة ليقدم خدمة ألي شخص دون أي طلب ،فإن
يبحث عن ِّ

علم أنك بحاجة ليشء ما بذل كل ما يستطيع لتوفريه لك ،وأذكر أنني
كنت يف شهر رمضان عائدً ا إىل السعودية -إىل جدة حتديدً ا -ألداء

العمرة ،واحتجت إىل إحرام للعمرة ومل أجده ،وحتدثت ألحد اإلخوة
ً
سبيل للحصول عليه ،وافرتقنا أنا واألخ
املرصيني بذلك ومل نجد
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املرصي ،وذهبت إىل سكني ،وكان سفري يف اليوم التايل ،وبعد نصف

ساعة تقري ًبا اتصل يب سعيد وأفاد بأنه قابل األخ املرصي ،وأنه يعرف

مكا ًنا لبيع اإلحرامات ،فطلبت العنوان فرفض ،وقال :سأمر عليك
ِ
يكتف بإرشادي إىل
غدً ا ونذهب سو ًيا ومن ثم أوصلك إىل املطار ،فلم

ً
وأيضا قام بإيصايل
أرص عىل حضوره معي ،واشرتاه بنفسه،
املكان ،بل ّ

إىل املطار.

ما كنت آخذه عىل سعيد هو أنه عندما خيطب للجمعة ينتقد احلكومة
الربيطانية بشدة ،وبرأيي هذا أكثر من املقبول ،كنت ً
دائم أقول إننا

يف ضيافة هذه الدولة ،وقد أكرموا مثوانا فالبد أن نشكر صنيعهم

وننتقدهم ولكن بعدل.

ويبقى سعيد من الشخصيات التي أثرت َّ
يف بشكل كبري ،وتعلمت

منه احلرص الدائم عىل فعل اخلري بال قيد أو رشط ،ويف كل وقت.
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رحـيـم

اخرتت لرحيم هذا االسم ألنه فع ً
ال رحيم وطيب وبسيط جدً ا
ً
مقهى قط إال بضغط مني
وغري مع ّقد ،مل يدخل
مطعم قط ،ومل يدخل ً

يف األسبوع األخري له يف اجلامعة ،فقد أجربته عىل الدخول معي يف

مقهى فقط ليدخل هذه التجربة.

برأيي مل يأخذ رحيم من (قالسقو) إال شهادة الدكتوراه ،فهو مل
يستمتع هبا إطال ًقا ،ومل خيربها كام جيب ،وكانت خطواته حمدودة بني
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سكنه الذي هو بجانب اجلامعة ،واجلامعة ،والنادي السعودي ،وبعض

السعوديني فقط ال غري ،أعتقد أنه خرس الكثري بعدم احتكاكه باملجتمع،

واكتفائه بأقل القليل من هذه التجربة .رحيم مل حيصل من (قالسقو)
إال عىل الدكتوراه!
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َّ
مكاوي

متأخرا ،فقد فقدت
أعتذر لنفيس عن عدم معرفتي بمكاوي إال
ً
الكثري بذلك ،فهو مثقف بشكل عجيب ،ويطرح أفكاره بأسلوب ٍ
راق

سلس ،وبابتسامة ساحرة.

رجل بال عقد وبال مشكالت مع اآلخر ،فهو اآلخر عند الرضورة

يتفهمك ويتموقع يف وجهة نظرك ،ويتفهمها ويتفاعل معها ،فهو يمتاز

بقراءته ألفكار اآلخرين ،ويتعامل معها كام جيب.
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أمتنى أن أستطيع تعلم أسلوبه يف تقبل اآلخر ،فهو سهل ممتنع يملك

احللول بل احللول ملشكالت املجتمع بأسلوبه السهل املمتنع ،لو عمل

بأسلوبه اجلميع ملا أصبحت هناك مشكالت يف املجتمعات ،أسلوبه
يدرس يف التعامل مع اآلخر أ ًّيا كان اآلخر.
ّ
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جـابـر

طالب دكتوراه يف الطب ،مل يسافر من السعودية إطال ًقا إال
للدراسة يف (قالسقو)ّ ،
مطلع وقارئ ومتمرس ،وال يمكن أن

رسيعا مع
تتنبأ بأنه ألول مرة يسافر خارج السعودية ،فقد تأقلم
ً

الغربة ،وعاشها كام جيب ،يعرف أكثر مما يعرفه كثريون سبقوه يف
السفر.

مطلعا وقارئًا ساعده كثري ّا عىل معرفة اآلخر
أعتقد جاز ًما بأن كونه
ً
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ريا التزامه الديني ،فهو يعكس سامحة الدين
والتعايش معه ،يعجبني كث ً

كام جيب.
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اخلربات والتجارب

رئيس البرنامج والنظام

(من يعطي األوامر بحكمة َ
يتلق الطاعة بسعادة)
ثوماس فولر

يستفيد الطالب من هذه التجربة يف جوانب أخرى ،منها اإلدارية،

فمن املمكن جدً ا أن تتطلع عىل الطريقة الربيطانية يف اإلدارة من خالل
تعايشك مع النظام السائد ،وخاصة كونك جز ًءا من هذا النظام ،بل قد

تكون حموره األساس.

ً
منتظم يف اجلامعة حسب النظام ،ولكن بسبب ارتباطي
كنت طال ًبا

العميل كنت أقيض معظم الوقت يف السعودية ،ولكي أطبق نظام
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اجلامعة من حيث رضورة االجتامع باملرشفة بمعدل مرة كل شهر

فأحرض آخر الشهر أجتمع مبارشة مع املرشفة ،وقبل املغادرة أجتمع

مرة أخرى عىل األقل (حيث إن يف بعض األوقات نجتمع بشكل
نسبيا االشرتاطات خال ًفا لإليميالت
يومي) ،وبذلك أكون طبقت
ًّ

املتبادلة الكثرية ،وقد احتفظت بكل إيميالت الدراسة والتي وصل

عددها إىل أكثر من ألف إيميل.

مدير برنامج الدكتوراه باجلامعة كان يرى أن طالب الدكتوراه جيب
أن ينتظم باجلامعة وال يغادرها موظف ًا ،وهو رأي ُيرتم ،ولكن ال يتفق

معه كل مسئويل اجلامعة ،وحجته أن وجود الطالب يف اجلامعة جيعله
ً
وأيضا حيتك بشكل أكرب مع الطالب
يمتزج بالعملية األكاديمية،

اآلخرين ،وكذلك حيرض املحارضات املستمرة التي يلقيها بعض

املختصني يف اجلامعة ،وهو ُم ٌّق يف ذلك من ناحية أكاديمية ،ولكن

النظام ال يشرتط هذه االشرتاطات.

ً
فمثل يتبنى بعض املسئولني اآلخرين يف اجلامعة بأن الطالب

يف مستوى من الوعي يؤهله أن حيدد أولوياته ،وما دام ملتز ًما
حر يف ترتيب أولوياته ،وهذه النقطة
باالشرتاطات الدنيا للجامعة فهو ٌّ
اشتد النقاش فيها باجلامعة ،وكنت حمورها ،حيث إنني َم ْن أثارها هبذه
واضحا يف هذه املسألة ،وكنت أبلغ مرشفتي
القوة ،وحيث إنني كنت
ً

بسفري وحضوري بال حترج.

وظلت هذه املسألة مفتوحة للنقاش حتى آخر يوم يف إرشافه عىل

بروفيسورا يف اجلامعة،
الربنامج ،حيث إنه غادر الربنامج وبقي
ً
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واجلميل يف كل هذه املسألة أن املرشف -وهو مرشف وبروفيسور ويعدُّ

عامليا -مل يستطع جتاوز النظام ،ومل يعمل أكثر من االحتجاج
أكاديميا ًّ
ًّ

عىل ما أقوم به ،وقد قام يف إحدى املراجعات باإلرصار عىل أنني لن

أستطيع احلصول عىل الدكتوراه هبذا األسلوب ،وأبلغته أن مرشفتي
وهي بروفيسورة معتربة ًأمرا غري ذلك ،وترى أنني أتقدم
أيضا -ترى ً

بشكل مقبول ،ولن يعيقني القيام بعميل مع دراستي .ومن اجلميل أنه
يسع إىل فصيل من اجلامعة ،ومل يضغط
مل يقم بأكثر من االحتجاج ،فلم َ

عىل مرشفتي بأي أمر ،ومل خيتلق مشكلة معي ،ومل يبذل جهدً ا إليذائي،

فهل هذا هو ما يمكن أن يكون يف إحدى اجلامعات العربية؟!

وهل س ُيرتك طالب يف حالتي تلك وعىل هذا اخلالف مع مرشف

متخرجا فيها؟! أشك ،بل أجزم
مستمرا يف نفس اجلامعة ،بل
الربنامج
ً
ً

أنه ال يمكن أن حيصل ذلك ،وهذا أمر آخر يدل عىل الفرق بيننا وبينهم،
وكيف هم يتطورون ونبقى نشخصن املسائل ،ونبني التصورات
والقرارات عىل أساس األشخاص وليس عىل أساس األنظمة واحلق

والعدل ،فبالعدل تتطور الدول وتسود.
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المشرفة وحماية الطالب وحقوقه

(القائد ال يقدم األعذار لنفسه)
هنري بيترش

يف نفس السياق كان ً
سهل عىل املرشفة أن تبقي العالقة بينها وبني

املرشف عىل أفضل حال ،وأن تتبنى رأيه وتسهل لنفسها األمر ،ولكن
أرصت أن توضح يل حقوقي طالب ًا ،ورشحت يل مجيع اخليارات املتاحة
َّ

حتى لو تطلب األمر رفع األمر ألعىل سلطة يف اجلامعة ستبقى معي؛
ألنني -كام قالت -مل أخالف النظام ،وال حيق ألي ٍ
أحد كان حماسبتي.
تساءلت عدة مرات عن سبب حرصها ومحايتها يل ،وأنا من أكون
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بالنسبة هلا ،ولكن أخالقياهتا مل تسمح هلا بغري ذلك ،حتى إنني-وكنوع
من الشكر -أحرضت هلا حلويات رشقية ال تتجاوز قيمتها مخسني
ً
ريال ،وخو ًفا منها أن يعدَّ هذا األمر من املمنوعات ،أو أن يكون سب ًبا

ً
رسميا تشكرين عىل احللويات الرشقية،
إيميل
ملا قامت به ،أرسلت يل
ًّ
وأفادت بأهنا ستقوم بتوزيعها عىل احلضور يف أول حفل يف الكلية.

فمرشفتي قاومت كل الضغوط واملالحظات التي أثارها مرشف

الربنامج ،بل تعاملت معها بكل ذكاء وواقعية ،فوضعت األمر يف

رأي حيرتم ،ولكن ال يتطلب مني أكثر من جتاهله
إطاره الصحيح بأنه ٌ

إذا مل يرق يل.

رسالة ملن يدَّ عون أننا نعامل بشكل سيئ من قبلهم يف اجلامعات ،أو

من يدعي أننا ال نأخذ فرصتنا كاملة ،أو أهنم يكرهوننا ألننا مسلمون،

وكذلك رسالة أقوى ملن يطلب أو يعامل من يزوروننا أو يعيشون بني
ظهرانينا من غري السعوديني من كل جنس أن يتقوا اهلل يف ديننا ،وأن ال

يعطوا عنه صوره سلبية بنا ًء عىل تصورات إقصائية ال متت إىل الدين بصلة.
فقد دخل اإلسالم آسيا وأوروبا بالتعامل احلسن ،والتجارة الصادقة

أكثر مما دخل اإلسالم باجلهاد ،فنحن يف فرصة مواتية بأن نكرم من
حرض إىل بالدنا ونحرتمهم ونقدر اختالفهم ،فأقل فائدة هي أن نأمن

رشهم ونكسب ودهم إذا مل نستطع ترغيبهم بديننا.

وتلك املواقف تذكرين باملقولة الشهرية ً
دائم« :رأيت هناك إسال ًما

ومل َأر مسلمني ،ورأيت هنا مسلمني ومل َأر إسال ًما»!
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معالجة الدكتوراه

(إذا مل تغري ما تفعله دائ ًام فلن تغري النتائج التي حتصل عليها دائ ًام)
بيرت فرانسسكو

هيتم القائمون عىل اجلامعات -يف اجلامعات املرموقة -عىل تطوير
الربامج بشكل جيعل من الربامج األكاديمية أكثر ً
قبول وأكثر جذ ًبا

للطالب وأكثر إفادة ،فال يتوقف الربنامج عىل شكل حمدد ،بل يبقى
ً
دائم حتت األنظار ليتطور ،وينافس الربامج األخرى .من األفكار
الرائعة فكرة برنامج معاجلة الدكتوراه أو (الدكتوراه ريرتيت) ،وهو

برنامج يتطلب من مجيع طالب الدكتوراه ،ومعظم املرشفني الذهاب
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ملدة يومني يف عطلة هناية األسبوع إىل أحد ما يسمى بالـ (كتوجز)،
وهي أكواخ مجيلة غال ًبا تكون عىل األهنار أو املناطق اخلرضاء اجلميلة،

تكون األجواء مرحية وطبيعية بعيدً ا عن إزعاج املدينة ،وبعيدً ا عن

انشغال الطالب بمسائل جانبية تفقده الرتكيز وجتذب انتباهه ،واهلدف

من هذا الربنامج هو اخلروج عن الروتني الرسمي ،واالحتكاك

األكرب مع املرشفني ملدة يومني تتخللها بعض املحارضات عن شتى
املواضيع املتعلقة بالدراسة ،وكذلك يقوم الطالب بعرض إشكاالهتم

ومناقشتها مع بعضهم البعض ومع املرشفني اآلخرين ،ويتخلله أيضا

نوع من املسابقات العلمية التي تصب يف نفس االجتاه وهو زيادة
املعرفة األكاديمية ،وتوسيع املدارك للطالب بشكل مشوق وبأجواء

رائعة ،فكرة متميزة ،تعطي الطالب فرصة للخروج عن الرسمية
واالحتكاك بشكل أفضل مع املرشفني ،وتوطد العالقة مع الطالب
اآلخرين ،وتساعد عىل تبادل اخلربات ،هلا أبعاد إجيابية وال ختلو

من االحتكاك باحلضارات األخرى ،واالطالع عىل بعض العادات،
ٍ
بقرب أكثر من بعضهم البعض،
خيرج الطالب عاد ًة من هذا الربنامج
وتكون فرصة ملعرفة ما يقومون به بشكل أوضح ،ومن ثم استفادة

بعضهم من بعض.

ُين َّفذ هذا الربنامج مرة سنو ًّيا ،ويعد له بشكل منظم قبل ستة أشهر

من وقته ،ويظهر فيه مستوى التنظيم والدقة بشكل جيعلنا نتساءل :هل
هذا املستوى من التنظيم صعب تنفيذه يف جمتمعاتنا ،أم أنه جزء من
حضارهتم ،فال يمكن أن ينفذ يف بالدنا إال بعد غرسه فينا منذ الصغر؟!

وال شك يف أن هناك بعض العادات السيئة التي تظهر يف هذا
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املناسبات بالذات ،وقد يكون من املناسب الوضوح فيها وعدم
املجاملة ،فهم حيرتمون احرتامنا ملبادئنا أكثر من احرتامهم لنا إذا

جتاوزناها ،ومن ذلك أذكر اعتذارنا عن حضور احلفل اللييل (مجيع

الطالب السعوديني قد اعتذروا) حيث إن فيه بعض التجاوزات التي

ال يقرها ديننا ،وقد تفهموا هذا االعتذار بشكلٍ لطيف ،وأعتقد أننا

أعطينا صورة إجيابية عن أنفسنا وبلدنا هبذا االعتذار اللطيف ،فكنا
بمظهر حسن ،وأظهرنا مبادئ ديننا احلنيف.
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المراجعة النصفية

(إذا مل تعرف إىل أين أنت ذاهب فكل الطرق تأخذك إىل هناك)
مثل مشهور

قد تتوه يف الطريق ،وقد خترج عن اخلط املستقيم الذي هو أرسع

الطرق بني نقطتني ،وقد ترجع إىل اخللف للحصول عىل يشء ليس ذا
ِ
خارطة طريق ،وحتتاج إىل دليل ينظر إليك
أمهية ،لذلك قد حتتاج إىل

من خارج الصندوق ليتأكد أنك عىل الطريق الصحيح.

ريا ما يشعر الطالب بأنه يف مرحلة عدم وضوح ،أو باألحرى
كث ً
مرحلة فقد الرتكيز ،هل هو يف الطريق الصحيح أم ال؟ وهل هو يتقدم
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حسب ما هو متوقع منه للوصول أم أبطأ مما هو مطلوب؟ وقد يكون
ريا -يف نفس مكانه ،وهو يعتقد أنه يتقدم.
-وهذا حيدث كث ً

لذلك يقوم املرشف بدور الدليل الذي يتأكد من تقدمك كام جيب،

ويتأكد أنك يف الطريق الصحيح ،وكذلك يفتح لك بعض املسائل التي
مل تتنبه هلا ،أو التي قد تكتشف الح ًقا أنك أخطأت يف جتاهلها بام يؤثر

عىل حتصيلك ،جيتهد املرشف بكل قدراته هلذا االجتاه ،ولكن حيصل
أحيا ًنا أن املرشف مع الطالب يتأخرون يف املسري ،وكذلك حيدث أن
خيتلفوا يف مسألة أكاديمية مهمة للبحث ،فلذلك جرى تطوير وسيلة

لتجنب هذا املنزلق باستحداث ما يسمى باملراجعة النصفية أو (بانل
ريڤيو) وهي مراجعة نصف سنويةُ ،يطلب من الطالب فيها أن يقدم

ً
عرضا
تقريرا عن بحثه ومدى تقدمه فيه منذ املراجعة السابقة ،ويقدم
ً

عىل الطالب واملرشفني ،ويقوم اجلميع بمناقشة الطالب يف بحثه ،وهي
من املراجعات املفيدة جدً ا ،جتعل من الطالب يشعر بمدى تقدمه خالل
الستة األشهر املاضيةً ،
وفعل يتضح إذا كان الطالب يف االجتاه الصحيح

أم ال ،هناك كثري من الطالب يقررون املغادرة بعد إحدى املناقشات التي

يتضح منها أهنم يف االجتاه اخلاطئ ،وكذلك الفصل يف بعض املسائل
التي خيتلف فيها الطالب واملرشف ،وإيضاح آراء أكاديمية أخرى قد

تساعد الطرفني يف الوصول ألفضل السبل ،وال يعني ذلك أن هذه

املناقشة تأخذ طابع التحكيم ،بل هي تعمل بشكل استشاري للطالب
واملرشف ،وتستخدم مرجعي ًة أكاديمي ًة معترب ًة ،وحيصل الطالب بنا ًء

عليها عىل خطاب يوضح رأي اجلامعة مع املرشف بمستوى تقدمه
أكاديميا .هذه املراجعة ُت ِّيئ الطالب بشكل جيد للمناقشة النهائية،
ًّ
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ريا ما تكشف عيو ًبا وضع ًفا يف الرسالة ،ومن اإلجيابيات حرص
وكث ً

كل من حيرض باإلسهام اإلجيايب من حيث حتسني مستوى الرسالة.

إن إثارة هذه األفكار هي بدافع معرفة كيفية تطوير الربامج بشكل

مستمر ملصلحة العملية التعليمية ،وهو أسلوب علمي ُيبعد األمور

الشخصية قدر املستطاع عن هذه العالقة بني الطالب واملرشف.
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النظام المفتوح (الدوام الليلي)

(كل يشء يكون صعب ًا قبل أن يكون سه ً
ال)
توماس فولر

علم له أساليبه ووسائله ،ويتكلم عنه الكثري ويطبقه
إدارة الوقت ٌ
القليل ،خاص ًة يف جمتمعاتنا العربية ،ولكن يف أجواء األبحاث أكثر

أمهية وأشد صعوبة؛ وذلك ألن الوصول للحقيقة يف بعض املسائل
قد يأخذ أكثر مما هو متوقع ،وبال شك يوقف تقدم الباحث ،وإلدارة
الوقت يف األبحاث عنارص مهمة جتعل اإلدارة مهمة ولكن بطريقة
هنارا والنهار ً
ليل ،أو ما جيعلك تواصل الليل
خمتلفة مما جيعل الليل ً
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مهمة أو لتجاوز عقبة.
مع النهار للوصول إىل نقطة ّ

وللبحث األكاديمي صفات من أمهها أن الباحث حتصل له أحيا ًنا

فتوحات فكرية تضفي إجيابية عالية عىل بحثه ،أو أن سياق البحث

يتطلب عدم التوقف ،أو تضطر للبحث عن معلومة يف مرجع علمي أو

ما شابه ذلك ،وبنا ًء عىل ذلك يضطر الباحث أحيا ًنا إىل عدم التوقف،
ومن ثم املواصلة والسهر إىل وقت متأخر ،وقد كان من املعتاد أن ترى

الساهرين من الطالب إلهناء نقاط معينة متعلقة بالبحث ،وهذه من

العيوب التي تؤثر عىل سياق اليوم وتنظيم الوقت.

يمتاز الربيطانيون بالقدرة عىل ضبط هذه املسألة بشكل أفضل،

حيث إهنم قليلو السهر ،وجتد هذه العادة أكثر يف الرشقيني والعرب
بشكل خاص ،وال يعني أنك ال ترى الربيطانيني سهارى ولكن بشكل
أقل ،ومن املمتع أن خترج من هذا السهر بالنتيجة املرجوة ،حيث إنه

حيصل يف كثري من احلاالت أن ينتهي البحث بدون نتيجة ،أو بنتيجة
خميبة لآلمال ،كأن تكتشف بأنك تبحث يف املكان اخلطأ ،أو أن ما

افرتضته يف بحثك ليس له سند قوي ،أو أن ما مجعته من معلومات
ال يتسق مع فرضياتك ،وهو من أسوأ النتائج ،حيث إن تعليل عدم
املطابقة بني ما وجدته وما هو موجود يف األدبيات أصعب بكثري من
إثبات ما ُأثبت يف دراسات سابقة ،ويف ظروف خمتلفة .فيبقى تعليل

عدم املطابقة مسألة حتتاج إىل مستوى ٍ
عال من املنطقية والعلمية ،وال
يمكن التعليل بنا ًء عىل رأي شخيص.

من الوسائل املتبعة للتعليل إضافة علمية جديدة عىل أسلوب مجع
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البيانات التي تقوم من خالهلا بتعليل ما وصلت إليه من نتيجة خمالفة

ملا هو مثبت يف األدبيات العلمية ،وهذا -إن حصل -جيعل من تعاملك

مع الوقت وخطتك السابقة يف برجمة الوقت حتتاج إىل إعادة بناء ،وهنا

تكمن صعوبة إدارة الوقت لألبحاث.
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رمضان في (قالسقو )

(يوجد ً
دائم من هو أشقى منك ،فابتسم)
حكمة مشهورة

رمضان شهر اجلامل والصيام والقرآن ،إنه الشهر الذي جيد ُّ
كل

مسلم فيه قلبه بعيدً ا عن زخم شهور السنة ،وإنه ليصعب عىل املسلم
ٍ

أن يصومه يف بالد الغربة ،يف بالد غري املسلمني ،ال تشعر بنفحاته

التي تشعر هبا يف بالدك ،بجامله ،بأناقته ،بالزينة التي متأل القلوب
والعيون.

ً
موحشا ،ويبعث
عند صيامه يف بالد الغربة وحيدً ا دون العائلة يصبح
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اليأس والسأم ،رغم ما يقوم به اإلخوة السعوديون من الدعوات التي
تكاد تكون يومية لإلفطار ،ولكن يبقى ً
دائم فقد األهل يف هذا الشهر
أقوى وطأة من األشهر األخرى.

صمت رمضان ً
ً
وأيضا أيا ًما من أشهر أخرى،
كامل يف (قالسقو)،
ُ
ومل أستمتع يو ًما واحدً ا هبا ،ولكنها فرصة أن َّ
من
يتذكر اإلنسان ما َّ
اهلل عليه بصيام األشهر األخرى من رمضان يف بالده آمنًا ،وبني أهله
وذويه ،وبروحانية عالية ،فهذا ُيفتقد بشكل كبري يف بالد غري املسلمني.
ٍّ
وتوخ للعواقب احلميدة خيفف
يقينك بأمهية ما تقوم به من عمل

وطأة هذا الشعور ،وكذلك يقينك أن صيامك يف بالد الغربة ليس عاد ًة

دائمة بل هو أمر طارئ سينتهي بانتهاء املهمة ،فاحلمد هلل أن هذا األمر
ال يتكرر ً
دائم وإنام هي حاالت استثنائية.

ويبقى العيد يف الغربة ودون األهل واألحبة أكرب عقاب يمكن
أن يصيبك حق ًا ،فقد شعرت بالوحشة بعد صالة العيد ،وتذكرت
إخواننا الذين يعيشون أغرا ًبا يف بالدنا لسنوات طويلة مفتقدين لألهل

واألصدقاء.

ٍ
بؤس تام
هو يوم عيد ولكنه يتحول دون األهل واألحبة إىل
وشعو ٍر قاتل ،مل ينقذين منه إال اتصال أحد األحبة وإبالغي أن اإلخوة
السعوديني قاموا برتتيب لقاء بعد الظهر جلمع السعوديني يف بيت
أحدهم ،فكانت إىل حد ما كارسة هلذا الشعور ،ولكن بدون األهل

ال عيد يذكر.

وتذكرت قول املتنبي:
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ٍ
ــدت يـا عيــدُ
عيدٌ بِ َأ َّي ِة
حـال ُع َ
َ
َ
دون ُم
يداء
َُ
البـ ُ
أ ّما األ ِح َّب ُة َف َ
جوب ِبا
العىل َل َ ُتب يب ما َأ ُ
َلوال ُ

َ
فيك َتديدُ
بِام َمىض َأم بِ َأم ٍر
دونا بيدُ
يت دو َن َك بيدً ا
َفـ َل َ
َ

جناء َح ٌ
يدود
رداء َق ُ
رف َوال َج ُ
َو ُ
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الغزو الصيني

مجيعا)
(ال يكفي أن أنجح ،بل جيب أن يفشل الناس ً
جنكيز خان

ذكرت ساب ًقا -من أهم الفوائد يف
معرفة احلضارات هي -كام
ُ
األسفار ،ومن خالل فرصة االحتكاك اجليد مع الصينيني سأذكر مثا ً
ال

عىل هذه اخلربة جتربتي مع زميلتي الصينية ،فالصينيون عرف عنهم
اجلدية يف العمل املناط هبم ،وتركيزهم العايل ودقتهم.

أمر مث ٌري
إن دأب الصينيني وعدم شكواهم من كثرة العمل هو ٌ
لإلعجاب بحق ،ويدعو للتقدير ،ويستحق املحاكاة ،وزميلتي الصينية
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(شومي) ليست استثنا ًء مما ذكر ،فهي تكاد تكون مقيمة يف املكتب،
تتواجد يف املكتب كل الوقتً ،
وأيضا يف هناية األسبوع ،وتعمل باستمرار
بدأب وجد واجتهادً ،
وأيضا تقوم بعمل جتاري باإلضافة إىل الدراسة.

ولكن املالحظ عىل الصينيني أهنم يسيئون االستفادة من اخلدمات

املتاحة ،فهم يذهبون إىل احلد األقىص يف استخدام ما هو متاح من
خدمات ،فمن ذلك أن يف املكتب ً
هاتفيا يمكن استخدامه جلميع
خطا
ًّ

االتصاالت للهواتف الثابتة ،وكذلك اجلواالت داخل بريطانيا ،فهي

تستخدمه بشكل غري منطقي ،وبشكل مركز ومكثف ،حتى إن إدارة
اجلامعة هددتنا يف املكتب -ونحن من أربعة إىل مخسة طالب -بأهنم

سيقومون بفصل اخلدمة ألن االستخدام غري منطقي ،وكل من يف
املكتب يعلم -بال شك -بأن االستخدام اجلائر هو صيني املنشأ.

ومن ذلك استخدامها الورق بشكل تعسفي ،وكذلك التوسع يف
املكتب واستخدامه ،حتى إهنا وصلت إىل إحضار َّ
علقات املالبس

وتعليق بعض اجلاكتات يف املكتب ،ومن ثم بدأت بسحب جهاز اهلاتف
وهو يف مكان عام وبسلك طويل يصل جلميع طاوالت الطالب،

وقرصت سلكه وجعلته يف مكتبها ،أي أهنا الوحيدة التي يمكن أن
تستخدم اهلاتف وهي جالسة ،واآلخرون جيب أن يبقوا وقو ًفا يف أثناء

املكاملة لعدم إمكان وصوله ملكاتبهم ،وقد تساهل الطالب يف ذلك
نظرا لقلة جلوسهم يف املكتب باملقارنة هبا ،ويل معها قصة طريفة،
ً
ولكن بحق تعكس طريقة التفكري الصيني ،فنحن نحتاج إىل (د ّباسة)
األوراق باستمرار ،وهناك (د َّباسة) عامة يف كل مكتب الستخدام

ريا ما كانت تتعطل لكثرة االستخدام ،فقمت بإحضار
اجلميع ،وكث ً
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(د َّباسة) خاصة الستخدامي الشخيص ،ومن باب التعاون وضعتها
فوق مكتبي لتكون متاحة للجميع ،وبعد سفري وعوديت وجدهتا عىل

مكتبها فطلبتها واستخدمتها وتركتها عىل مكتبي ،ويف الزيارة األخرى

قامت بوضعها يف درج مكتبها املغلق ،وعند سؤايل عنها أخرجتَها من
مكتبها ،وقالت عبارة مثل :إنك تكثر استخدام الدباسة ،أعدْ ها بعد

االنتهاء منها! فلم أمتالك نفيس ،وحتركت الدماء العربية ،وقلت هلا
ٍ
بصوت ٍ
ٍ
وقاس :إن الدباسة ملكي ،وأنا الذي اشرتيتها ،فلامذا
عال

تضعينها يف درجك املغلق؟! فقالت بطريقة تدل عىل االستياء :خذها
متأخرا،
ال أحتاجها! وأذكر يف إحدى الليايل أتيت إىل املكتب يف الليل
ً

وعند دخويل املكتب وجدت مالبس سباحة نسائية (مايوه) موضوعة

ً
مقززا .أهنيت
عىل املدفأة وهي بجانب طاولتي متا ًما ،وكان وضعها
عميل وخرجت ،وعندما حرضت يف اليوم التايل قالت يل :هل أتيت
للمكتب ً
ليل (يبدو أهنا شعرت بدخول أحد بعدها ،فهي أول من يأيت

وآخر من خيرج) ،فقلت :نعم ،فبدأت باالعتذار عام فعلت ،وأهنا مل
تتوقع حضوري ً
ليل.
الصينيون جادون وعمليون ومقتصدون ،ولكن لدهيم استعداد

(دباسيا) كام ذكرت! فقد
دائم للغزو عسكر ًّيا وجتار ًّيا أو اقتصاد ًّيا أو
ًّ

خربت هذه الصفة هبم بشكل متكرر ،وما جيعلني أورد هذه النقطة

ريا
هو التأكيد عىل أن معرفة صفات اآلخرين ودراستها تسهل علينا كث ً

طريقة تعاملنا معهم ،وكذلك حتفظ حقوقنا الطبيعية إذا لزم األمر.
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الشعب المصري الحبيب

(وإذا ما ازددت عل ًام زادين عل ًام بجهيل)

اإلمام الشافعي

للسعوديني مع املرصيني تاريخ طويل من العالقات والتأثري
املتبادل ،وهناك ً
دائم تفاعل بني الطرفني يف معظم القضايا املشرتكة،

شخصيا عالقة مع اإلخوة املرصيني ابتدا ًء من العالقة باملعلمني يف
ويل
ًّ

املدارس ،ومن ثم يف العمل ،فقد زاملت جمموعة ليست قليلة منهم،

ريا عندما بدأنا استثامرات (دواجن الوطنية) يف مرص ترسخت
وأخ ً

هذه العالقة عىل مجيع املستويات.
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وكام هي عادة وطبيعة كل بلد فهناك صفات إجيابية وسلبية لكل

بلد ،واإلخوة املرصيون ليسوا استثناء فلهم صفات إجيابية كثرية ليس
هذا جمال ذكرها ،وهلم بعض الصفات التي قد تصنف من السلبيات.

من هذه الصفات صفتان وجدهتام يف معظمهم.

الصفة األوىل :هي طريقتهم باالعتذار ،فهم ال يعتذرون بشكل

مبارش وواضح ،بل يرسد لك قصة تربر ما فعل ،وأسباب ما فعل،

اعتذارا إن أردت ،أو سيتطلب منك وق ًتا وجهدً ا
ولك أن تعترب هذا
ً

ريا للحصول عىل اعتذار واضح ورصيح.
كب ً

أما الصفة الثانية :فهي أن املرصيني ال يقولون ال أعرف إطال ًقا،

وجيدون ذلك من خوارم املروءة ،فمهام كان السؤال فعنده له جواب،

أن تقتنع باجلواب أم ال فهذا قرارك الشخيص!

ومن القصص اللطيفة يف هذا الصدد ،كنت أنا والدكتور حممد

(صديقي املرصي العزيز) نتمشى يف مدينة (قالسقو) ومررنا عىل متثال
ألحد الفرسان يف أحد امليادين ،وعاد ًة هذه التامثيل للفرسان جتدها

بثالثة أشكال خمتلفة :إما أن يكون الفارس عىل فرس مرفوع القدمني،
أو بقدم واحدة مرفوعة ،أو أن تكون القدمان عىل األرض ،وتفسري
رافعا لقدميه فإن الفارس يكون قد ُقتل يف
ذلك بأنه إذا كان الفرس ً
رافعا لقدم واحدة فإن الفارس يكون قد
إحدى املعارك ،وإن كان ً

أصيب يف املعركة ومات بعدها ،وإن كانت قدما الفرس عىل األرض

فإن الفارس مات بشكل طبيعي .فأردت أن أخترب أخي املرصي

لسببني :إليصال املعلومة له ،فأسهل طريقة إليصال أي معلومة هو
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أن تبدأ بالسؤال لترتسخ املعلومة ،وكذلك الختبار الصفة املرصية
املذكورة ساب ًقا ،والتأكد من حتلييل للمرصيني.
فسألته عن التمثال وقد كان الفرس بقدم واحدة مرتفعة عن

األرض ،ملاذا فرس الفارس بقدم مرتفعة بينام يف متاثيل أخرى

تكون القدمان مرتفعتني ،ويف أخرى تكون عىل األرض ،فلم يرتدد
رافعا لقدميه يكون الفرس مع الفارس
يف اجلواب ،وقال( :إذا كان ً

(بريقص) ،وإذا رافع وحدة بس بيكون الفرس بس هو اليل (بريقص)،
ريا ،وقلت له
وإذا كانت عىل األرض بيكون (بيسرتيح) ،فضحكنا كث ً

بأنك لست استثناء من القاعدة املرصية .وللعلم ولتأكيد لطافة اإلخوة
أرص عىل أن أذكر القصة يف هذا الكتاب عندما علم بأين
املرصيني فقد َّ

يف صدد كتابته.

ريا عىل القدرة يف
معرفة الصفات العامة ألي جمتمع تساعد كث ً

التعامل مع هذا املجتمع ،وهذه اخلربات تتكون من كثرة االحتكاك

والتعامل مع اجلنسيات األخرى.
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أيام الفرح المتكررة

(السعادة تقرع بابنا َّ
كل يوم ،ولكننا ال نسمع صوت قرعها؛ ألنه يضيع بني
أصواتنا العالية ،وصياحنا ،وندبنا للحظ)

حكيم

ً
خالصا ملدة
فرائحيا
ضحكا
عندما يضحك جمموعة من السعوديني
ً
ًّ

من الوقت ،وبعد االستمرار يف الضحك مدة يبادر أحدهم ويقول :اهلل

يعطينا خري هذا الضحك ،ويؤ ِّمن الباقون برسعة ،ويسود الصمت،

فنحن نخاف من الفرح وال نعرف كيف نزرعه ونوجد أسبابه.

فلو نظرنا إىل األعياد ومناسبات الزواج التضح جل ًيا مستوى
الضعف يف خلق الفرح ،فهل يعقل أن ال تتجاوز حلظات احلضور
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للزواج يف (الرياض) من ربع ساعة جيلس فيها الناس متململني
وخيرجون هاربني ،من ماذا؟ من الفرح! ألننا ال نتحمله أو نخافه ،ال

حقيقيا ،ملاذا نجعل من أفراحنا
فرحا
أعلم ملاذا ال نجعل من الفرح ً
ًّ
حفلة جمامالت بامتياز؟!

يف املقابل يف كلية اإلدارة يف جامعة (قالسقو) يكاد ال يمر شهر إال

توجد مناسبة للفرح ،حيرض اجلميع للمشاركة ويستمتعون بوقتهم
ويتفاعلون ويفرحون وينفض الفرح بأمجل صورة وبانعكاس إجيايب

عىل اجلميع.

املجتمع كله يبحث عن الفرح واللحظات السعيدة ،بل يقوم بتهيئة

الفرص هلذا الفرح ويكرره بشكل مبسط بال تكلفة عالية ،فقلة التكلفة

ً
وأيضا تسهل دوران املناسبات السعيدة ،وأؤكد مرة
تسهل التكرار،
أخرى أهنم ال خيافون الفرح مثلنا ،وال يتعوذون من توابعه ،بل هم
يوجدون مناسباته بد ً
ال من أن يتحاشوه كام نفعل.

خرجت إىل إحدى دعوات الزواج يف (الرياض) ،صليت العشاء يف
املسجد القريب إىل بيتي ،وهو يبعد عن موقع حفلة الزواج حوايل ٍ
ثامن

ريا من الضيوف
إىل عرش دقائق ،وعند وصويل إىل املكان وجدت كث ً
خيرجون من حفلة الزواج ،فقد حرضوا وخرجوا يف حدود عرش إىل

مخس عرشة دقيقة ،فهل هذا فرح أو مشاركة يف الفرح؟! بال شك

اجلواب واضح ،أريد أن أوضح أنني لست استثنا ًء ،فأنا جزء من
املجتمع وأتطبع بطباعه.

يف املقابل ،ويف طريقي من السكن اجلامعي إىل اجلامعة ،ويف تقاطع
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شارع (بايرز روود) مع (ويسرتن روود) هناك كنيسة صغرية ولكنها

قديمة ،والحظت جمموعة صغرية من العامل الذين يعملون يف ترميمها

بشكل يومي مدة طويلة ،ويف صباح مجيل وأنا مقبل عىل املبنى القديم
ويف طريقي إىل اجلامعة سمعت صوت املوسيقى األسكتلندية املعروفة،
شخصا واحدً ا للموسيقى
وعند وصويل شاهدت العامل وقد أحرضوا
ً

األسكتلندية وبعض األطفال ،وجعلوا من إهناء عملهم فرصة للفرح.
كم من الفرص التي تتاح يف حياتنا وال نحتفل هبا ،بل كم من

االحتفاالت التي تقام ونقتلها بعدم حضورها وعدم تفعيلها؟

والعجيب أننا نعطي الوقت األكثر لألوقات غري السعيدة عن األوقات
السعيدة .نحن برش ونحتاج للفرح لتستقيم احلياة ،ونحتاج للتوازن

يف مشاعرنا ،ونحتاج لالبتسامة يف حميانا لنبقى «خري أمة أخرجت

للناس» ،فجديتنا املفرطة قد جعلت منا قسا ًة وغري ودودين ،فلامذا
نخاف الفرح؟! سؤال حيتاج إىل تفكري.
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السكن الجامعي

(إن اجلليس الصالح خري من الوحدة ،والوحدة خري من جليس السوء)
األشعري

ذكرت ساب ًقا ،حاولت أن أطبق التجربة كلها كام جيب ،وكام
كام
ُ

يطبقها أي طالب آخر من أي مكان يف الدنيا حتى أستشعرها كام

جيب ،وأعيشها كام ينبغي .وكان السكن اجلامعي من هذه التجارب
املمتعة.

من اخلربات اجلميلة جتربة السكن اجلامعي للدراسات العليا ،فهناك
سكن متميز ٍ
راق يتكون من غرفة فندقية جمهزة بشكل مناسب جدً ا
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الحتياج الطالب ،وهي جتربة مجيلة من حيث االحتكاك بالطالب من
مجيع اجلنسيات ،وكذلك االستفادة من خربات عدة.

يمتاز النظام الربيطاين بصفة العموم بالفصل التام بني اجلنسني

بالسكن ،فال يمكن إسكان طالب يف بناية الطالبات ،والعكس كذلك،

ولكن ال يعني ذلك أن التداخل ممنوع.

اختياري هلذا السكن كان بدافع التعايش مع الطالب وعدم

مديرا أو كوين طال ًبا ،فقد اخرتت
االنفصال عنهم ،أو اخللط بني كوين ً
أن أكون طال ًبا مكتمل الرشوط ،ومن ثم ع َّ
يل أن أسكن هبذا السكن
اجلامعي ،وأن أعيش التجربة بكامل اشرتاطاهتا ،وهذا ما كان.

يف السكن كل اجلنسيات وكل العادات عىل اختالفها ،تستطيع أن

تفرق بني الغريب والعريب من حيث طريقة األكل واللبس والعطور
الفواحة عند اخلليجيني حتديدً ا ،وغياهبا التام عند الطالب األوروبيني.

للسكن اجلامعي خربات جيدة ،ولكن لعدم وجودي معظم الوقت
ٍ
عالقات كثرية ،وأعتقد
أكون
مل أتداخل كام جيب مع باقي الطالب ،ومل ِّ

أنه كان باإلمكان أن يكون أفضل مما كان يف هذه التجربة .ويبقى لكل
جتربة سلبياهتا ،ففي السكن تتكون كل شقة من مخس غرف متميزة
ً
مشرتكا
بدورات املياه داخل الغرف ،ومطبخ لكل شقة ،فاملطبخ يكون
للخمس غرف أي خلمسة طالب ،ويكون طالب الدكتوراه منفصلني
عن طالب البكالوريوس ،ويف إحدى املرات احتاجت اجلامعة إىل

تسكني طالبني من البكالوريوس يف شقتنا ومها أسكتلنديان ،واملعتاد
أن يقوم كل من يستخدم املطبخ بتنظيفه بعد االستخدام ،إال يف حالة
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اخلربات والتجارب

الطالبني ،فإهنام كانا أقذر من أن يطاقا ،فتناقشت أنا وطالب عامين:
كيف نترصف؟ فكتبنا ورقة تدعو إىل جعل املكان نظي ًفا ومرت ًبا ،فكتبا

عىل الورقة كلمة قبيحة وقذرة ،واضطررنا إلبالغ اإلدارة ،فنقال إىل

سكن آخر.

ال يعني ذلك أن املجتمع غري منظم ،فهذا استثناء ُيثبت القاعدة
العامة ،وهي أن املجتمع منظم بأفراده.
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استفزاز الرئيس

ـح ُمــو َد ًة
(وإ َذا ُر ِز ْق َ
ـت َخ ِلي َقـ ًة َم ْ

ـاك ُم َقسـم َ
األ ْر َز ِ
اق)
َف َقـدْ ْ
اص َط َف َ ِّ ُ
حافظ إبراهيم

هناك اجتامعات مستمرة مع رئيس القسم ألسباب أكاديمية خمتلفة،

حريصا عليها أشد احلرص ويعدّ ها من متطلبات العملية
وقد كان
ً
األكاديمية ،ويتأكد من وجود كل طالب ،ويستفرس عن املتغيبني
مستفزا
وأسباب تغيبهم ،وقد حصل موقف يف اجتام ٍع ما ،إذ وجدته
ً

مقررا لالجتامع أن يبدأ يف
شخصيا وللعرب واملسلمني ،فقد كان
يل
ً
ًّ

مجيعا قبل الوقت
التاسعة
ً
صباحا ،وبحكم دقته املعهودة فقد حرضنا ً
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وكنا يف انتظاره ،وعند التاسعة مل حيرض ،وبعدها بدقيقة دخل عىل
مجيعا ،ثم قال« :أعتذر عن
عجل ،وهنا بدأ االستفزاز ،فقد رحب بنا ً

التأخري لدقيقة واحدة»! وهل هناك استفزاز أكثر من ذلك؟! أنت

الرئيس وتتأخر مرة واحدة ولدقيقة واحدة ،وتعتذر ،ال بد أنك ال
متلك جينات الرئاسة أطال ًقا ،فالرئيس لدينا هو من يتأخر كيفام أراد

وال يعتذر بل جيب أن نبدأ بتعليل تأخره؛ بأنه مشغول ،ونحن من

قطعنا عليه أعامله ،فالعذر كل العذر له؛ فهو من يستحق االعتذار.
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السقوط بداية الطريق

(الطموح هو املالذ األخري ملن يفشل)

أوسكار وايلد

تتكرر السقطات يف مجيع جتارب احلياة ،ومل ُيلق بعد من مل يمر

بتجارب فاشلة ،والتجارب الفاشلة هي وقود للتجارب الناجحة،
عرف بأهنا :جمموع السقطات والفشل الذي يمر به اإلنسان.
واخلربات ُت َّ

تكون لديه رصيد من اخلربات تساعده عىل
وإن استفاد اإلنسان منها َّ

النجاح والتفوق يف قابل األيام.أذكر أن أحد الزمالء السعوديني وبعد
مرور سنة يف برنامج الدكتوراه ولكون مرشفته ليست مقيمة ،اكتشف
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يف «املراجعات العلمية» النصفية بأنه مل يتقدم يف بحثه كام جيبُ ،
وطلب
منه أن يغادر اجلامعة ،فتقدمه ال يتناسب مع ما قضاه من الوقتً ،
علم
بأن مرشفته هي السبب ،حيث إهنا مل تكن متواجدة ومن ثم مل تعطه
اإلرشاف الكامل ،ولكن كام ذكرت ساب ًقا بأن هذا البحث مسؤوليته

الشخصية فيجب أن ال يركن إىل أي عذر.

مزعجا جدً ا ،فهو هناية غري ناجحة للتجربة،
كان اخلرب عليه وعلينا
ً

ولكن وألنه طموح مل يتوقف بل تقدم إىل عدة جامعات أخرى وبشكل
رسيع ،و ُقبِ َل يف إحدى اجلامعات بشكل مرشوط ،أي أنه سيعاد تقويمه

رب بعد األشهر
بعد مرور ستة أشهر من البدء ،فقبِ َل التحدي وبدأ واخ ُت َ
الستة وجتاوز االختبار ،وثبت طالب دكتوراه ،واستمر حتى أكمل
ً
حامل الدرجة العلمية.
دراسته وعاد
ريا ،ولكن هناك أيض ًا قصص
هذه القصة ليست غريبة وتكررت كث ً

تتكرر عن طالب يعودون بعد أول جتربة فاشلة وال يستمرون ،وكأن
التجربة الفاشلة هي هناية الطريق ،فمن مل يفشل أبدً ا مل يعمل أبدً ا.
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أيها السلبيون ...ابتعدوا عني

(من جلس عىل األرض ال خيشى السقوط)
حكمة

صفات البرش تنشأ وتتأثر باألجواء املحيطة ،وهناك بعض البرش

سلبيون ويبثون السلبية يف كل مكان ،فهم مبتعثون عىل حساب الدولة
ويف جامعة مرموقة وبسكن مناسب ومعهم أهلهم وأبناؤهم ،ومع
كل يشء ،ويشتكون من ِّ
ذلك جتدهم يشتكون َّ
كل يشء ،فالوضع سيئ
والظروف سيئة.

من عيوب هؤالء السلبيني أهنم ال يعيشون سلبيني فقط ،بل جيربونك
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أن تكون مثلهم ،فهم يبثون شحناهتم السلبية عليك ،وجيعلونك تعيش

أجواءهم دون أن تشعر ،فام أن تكون مع أحدهم إال وتشعر أن مهوم
الدنيا قد تلبستك ،هذا بالظروف الطبيعية ،فام بالك إذا كنت يف غربة
وحتت ضغوط صعبة حتتاج فيها إىل كل شحنة إجيابية لتدعم نشاطك

وتساعدك عىل حتقيق هدفك؟!

من خالل جتارب كثرية وصلت إىل اقتناع بأن السلبيني ليس هلم حل

إال االبتعاد عنهم ،فهم يبثون عليك شحناهتم السلبية ،ويأخذون منك
شحناتك اإلجيابية ،وهذا بكل الظروف ليس ً
عدل عىل اإلطالق.
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السعادة قرار شخصي

يشء تعمله

(السعادة أن يكون لديك ثالثة أشياء:

ويشء حتبه

ويشء تطمح إليه)

تولستوي

ريا
من خالل جتربة (قالسقو) حتديدً ا وغريها من التجارب
ُ
قابلت كث ً
ٌ
عامل مشرتك بينهم غري أهنم
من األشخاص السعداء ،ومل يكن هناك
سعداء ،ففيهم الغني والفقري ،وصاحب املنصب وذو الوظيفة العادية،

واملتفوق والعادي ،وما إىل ذلك من املتناقضات .كثري من األشخاص
يربط بني املال والسعادة ً
مثل ،أو املنصب والسعادة ،وهذا تبسيط ّ
خمل

لتعريف السعادة.
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فكم من األغنياء تعساء ،وكم من أصحاب النفوذ ليس هلم أي

عالقة بالسعادة ،فالسعادة من خالل جتارب واستطالع ومعايشة هي

قرار شخيص ،فأنت فقط من يستطيع أن يكون سعيدً ا ،تبدأ العملية

من الداخل فرتىض بام أنت فيه وتتعايش معه ،وتستمتع بام عندك دون
النظر ملا عند اآلخرين ،فستجد نفسك -بتوفيق اهلل  -من السعداء.
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اليوم األخير والفرح الكبير

(نقل فؤادك حيث شئت من اهلـوى
كم منزل يف األرض يألفه الفتـــى

ِ
األول
ما احلب إال للحبيـــــب

ِ
منـــــــزل)
وحنينه أبــد ًا ألول
أبو متام

للفرح طعم خمتلف ومجيل ،وال أعتقد أن هناك من يشعر بفرح

جرب تعب وإرهاق
االنتهاء من املناقشة وجتاوزها بنجاح إال من َّ
وترقب دراسة الدكتوراه ،سنوات من العمر قد تذهب هبا ًء يف هذه
اللحظة ،وقد جتهض كامل خمططاتك وبراجمك إذا مل تتجاوز هذه

املناقشة بنجاح.

كانت أجواء الرتقب واالستعداد للمناقشة ذات طابع مؤثر ،وما
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إن انتهيت بنجاح؛ حتى مل أجد كلمة يمكن أن ترشح حجم الفرح
ومقدار السعادة بعد االنتهاء بنجاح ،فكل ما خططت له من مظاهر
التعامل مع حلظة التخرج ذهب هباء ،حتى أسلوب الفرح ختيلته بشكل
معني ،ولكن عند احلدث اختلفت األمور .أرصت املرشفة ع ّ
يل بحضور

غداء مع املمتحنني ،وقالت :إن هذا إجراء متبع ،وطلبت منها فرصة

لالتصال باألهل واإلبالغ عن النهاية السعيدة ،وحصل ذلك ،وذهبنا

للغداء ،وكان أسلو ًبا من أساليب التكريم ،كام قيل يل مرح ًبا يف نادي

الدكاترة ،فهم يعدُّ ون أن اجتيازك للمناقشة واحلصول عىل الشهادة هو

قبول لك يف النادي الذي -بال شك -يعدّ ونه ذا خصوصية .احتفلت

خاصا للفرح بامتياز،
ريا مع بعض الزمالء السعوديني ،وكان يو ًما
ًّ
كث ً
فشعرت بأن كل َمن يف اجلامعة فرح يف ذلك الوقتً ،
علم أنه شعوري

أنا فقط ،ولكن هي األحاسيس جتعلك ترى الدنيا كام تريد أن تراها.
مجيل َتر الوجود مجي ً
(كن ً
ال).
وهنا أتوقف عند أمر مهم ،وهو أن اإلنجاز -أ ًّيا كان -هو يف غالب

حسيا ،فمثال ماذا ستضيف هذه الشهادة؟
األحيان معنوي وليس
ًّ
ولكنها معنو ًّيا تعني الكثري ،وكذا كثري من األمور الدنيوية ،فهي تقاس
بام تضفي عىل اإلنسان معنو ًّيا وليس ماد ًّيا يف غالب األحيان.

للامديات قيمة بال شك ،ولكن قيمتها حمدودة حيتاجها اإلنسان إىل

حد معني ،ومن ثم تبقى إضافة ليس هلا تأثري كبري ،ولكن يبقى النجاح

يف كل يشء له تأثري السحر يف انرشاح الروح وحتقيق الذات ،فلو قام

كل إنسان بحساب إنجازاته بشكل مادي فقط ،وكذا فعل املجتمع فلن
يتطور املجتمع وسنبقى يف ذيل القائمة ،ماذا يستفيد الباحث ً
مثل يف
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عمر الثامنني من بحثه؟

هل سيبقى للحصول عىل نتائجه املادية ،أم أنه يبني لغريه ويستمتع

باإلنجاز املعنوي الذي قد يكون سب ًبا لطول العمر وراحة البال؟
ولنتذكر قول الرسول الكريم –صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا قامت
الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها
فليغرسها).
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زيارة األماكن القديمة

(يا طالب ًا للفـراق مه ً
ال

غدر
اصرب فطبع الزمان ٌ

بحيلة قد كفاك اشتياق

وآخـر الصحبة الفراق)

من كتاب (ألف ليلة وليلة)

ري السحر عىل اإلنسان ،وتبقى الذكريات بحلوها
للذكريات تأث ُ
ومرها وقود اإلنسان وتذكار املايض ودروس املستقبل .هناك أماكن
هي جزء من احلكاية ،بل كل احلكاية ال يمكن أن تذكر التجربة دون

عشقت املكان الذي
أن تلوح يف عينيك وذاكرتك تلك األماكن .لقد
ُ

هو (قالسقو) وعشقت األماكن الكثرية التي هي جزء من (قالسقو)
وجزء مهم من ذكريايت يف (قالسقو) .عند هناية التجربة أحببت أن
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اعتدت
أزور أماكني يف (قالسقو) ،وعندما أقول أماكني أقصد التي
ُ
عىل اجللوس فيها ،فقد كنت أترشب األماكن وأستمتع فيها وأعيشها

لتكون اجللسة فيها خارج احلياة والتاريخ .مررت عليها كلها يف يوم
كنت أفعله يف السابق أي املكوث والتأمل
الوداع ،فعلت فيها ما ُ

والقراءة .القراءة خمتلفة هذه املرة وطعمها خمتلف ،فهي قراءة مودع،

ولكن أحببت أن أستمتع هبا يف آخر جتربة ،وكنت أقول لنفيس قد

تكون هذه آخر زيارة (إذا استثنينا احلضور حلفل التخرج بعد شهرين
من املناقشة) ،وحق ًا هي آخر زيارة حتى اآلن ،أحببت عدة مرات
العودة هلا ومل أمتكن ألسباب خمتلفة أخشى أن يكون خويف من رؤيتها
بح َّلة خمتلفة يؤثر عىل رأيي فيها .قمت بزيارة مجيع مرافق اجلامعة التي

مسحت عىل جدراهنا ،والمست ورودها وأزهارها،
اعتدت زيارهتا،
ُ

وتلمست نفحات الذكرى التي عشتها يف هذه األماكن ،وزرت املقاهي
ُ
التي اعتدت زيارهتا ،وزرت (البايرز روود) و(البوكنان سرتيت)

وغريها من األماكن .كانت سياحة فكرية حرة ممتعة .قد يستكثر إنسان

هذه الزيارات ،ويعتقد أهنا من باب الرتف الفكري املبالغ فيه ،ولكن

عند زياريت ألي مكان أحاول حقيقة أن أستذكر جتربتي الشخصية مع
مر من هنا؟ كم
املكان ،ثم أعود للوراء وأسأل التاريخ :كم شخص ًا َّ
حدث ًا حدث هنا؟

لنأخذ ً
مثال :مبنى الكلية يف جامعة (قالسقو) عمره  550سنة،

ولنسأل أنفسنا هذه األسئلة :
كم مار ًا مر من هنا ؟

وكم دارس ًا درس هنا ؟
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وكم مبدع ًا عاش هنا ؟

وكم شخص ًا مات هنا ؟

وكم حكومة مرت عىل هذا املبنى ؟

وكم حدث ًا مر عليه ؟ وكم ...الخ.

والسؤال األهم :ما مصري من عاش منهم؟ وأين هو اآلن؟ وما

مصري من مات منهم وأين مصريه؟

كل ذلك أكرب من إحاطة البرش واحلكومات وكل الدنيا ،إنه فقط يف

علم العليم اخلبري رب العاملني ..أليست هذه الفكرة جديرة بالتدبر؟
يقول بعض السلف :إن التدبر هو العبادة املنسية.

نحن ،ويف وداعنا ملكان ما نحاول أن نقوم بتلك الفريضة املنسية

املهمشة ،نحاول أن نتد َّبر املكان عىل مهل ،نرشب صوت هوائه

الغريب عىل القلبُ ،نغرق يف التأمل حتى نصل إىل ما وراء اجلدران

واألمكنة ..إهنا (قالسقو).
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الزبون دائماً على حق

(تكون اجلودة عندما يعود إلينا عمالؤنا ،وال تعود إلينا منتجاتنا)
مثل تسويقي مشهور

ريا ما نسمع هذه العبارة« :الزبون ً
دائم عىل حق» .وبعض املحال
كث ً

واملتاجر تتغنى هبا ،ولكن البد أن نعرتف بأننا ال نجيد تطبيق هذه
العبارة ،واألمثلة عىل هذا كثرية جدً ا ابتدا ًء من األجهزة احلكومية إىل
ً
وصول إىل القطاع اخلاص.
اجلهات شبه احلكومية،

منتجا أو
يشعر املستهلك أحيا ًنا كأنه وقع يف الفخ عندما يقتني
ً
خدمة ،ويشعر البائع بأنه فعل ما عليه وانتهى األمر ،لذلك تبقى خدمة
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ما بعد البيع هي ً
دائم املشكلة يف السوق السعودي ،ولكل منا ذكريات
مؤملة يف هذا اجلانب.

أما جتربتي يف (قالسقو) فهي كالتايل :فعند هناية املناقشة كانت

أسبوعا،
هناك بعض التعديالت الطفيفة التي يستغرق تعديلها
ً
وقمت بإهنائها بشكل رسيع؛ ألهنا جوانب شكلية ،وتم ذلك ُ
وطلب
مني طباعتها وتسليمها لإلدارة للتأكد من أن الرسالة أصلية ،فهناك

إلكرتونيا والتأكد من
إجراء م َّتبع جتري من خالله مراجعة الرسالة
ًّ

أن الرسالة أصلية أي ليست مرسوقة من جهة أخرى ،ومن ثم يطلب
منك تسليم نسخة ورقية للحصول عىل إشعار التخرج.

قمت بعمل الالزم ،وكان موعد تسليم الرسالة يوم اجلمعة آخر

أيام األسبوع قبل الرابعة ألمتكن من احلصول عىل اخلطاب املوجه
للملحقية التعليمية يف السفارة السعودية العتامد الشهادة .قمت
بتسليم النسخة للطباعة يف متجر خمتص بطباعة رسائل الدكتوراه

ونظرا لتكرر النسخ املوجودة يف
بشكل مناسب ،ويف يوم اخلميس
ً
الذاكرة ،حيث إن التعديالت تعمل ولكن من باب احليطة تبقى
قمت
النسخ السابقة للمراجعة ،وعند تسليم (الفالش ميموري)
ُ

أنا خطأ باختيار النسخة قبل األخرية وليست األخرية ،وطلب مني

صباحا الستالمها ..وعند حضوري
احلضور يوم اجلمعة العارشة
ً

فاكتشفت
يف الغد واستالمي النسخة قمت بمراجعة رسيعة
ُ
اخلطأ ،فقلت له مبارش ًة :إين أخطأت ومستعدٌّ لدفع قيمة طبعة

جديدة ولكني أحتاجها اآلن؛ ألن اليوم آخر أيام األسبوع وأنا
مسافر غدً ا.

200

النهايات

ابتسم وقال :ال ،ال يمكن أن تدفع القيمة مرتني ،وسأقوم بإعادة
طباعتها ً
حال ،وستكون بني يديك الساعة الثالثة ،ولن حترض مرة

أخرى ،انتظرين باجلامعة وسأقوم بإحضارها بنفيس .وعند الثالثة
حرض وأحرضها وكنت طلبت نسختني إحدامها ملونة لتسليمها

للجامعة ،فقام بطبع النسختني طباعة ملونة واعتذر عن اخلطأ ،حتى

إنه أشعرين بأنه املخطئ وليس أنا ،وجرى التسليم قبل هناية اليوم،
واحلصول عىل اخلطاب يف آخر حلظة قبل هناية اليوم.

فهل كان يمكن أن حيصل نفس اليشء لو كان املوقف يف السعودية

أو أي بلد عريب؟
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لذة التعب

(لو أراد اإلنسان أن يعيش ح ًقا ،فعليه أن يعمل ويكون جريئًا)
فان كوخ

مر كاسمه ،وليس له لذة ،ويتعوذ الناس -كل الناس -من
التعب ٌّ

التعب ،وما تسعد النفس إال عند حصول املراد وحتقق اهلدف أو

األهداف .وكل تعب الدنيا ينتهي عند حتقق ما يتمناه اإلنسان .لكن

ما جيب أن يدركه املرء هو أن ال نجاح بال تعب ،وال أهداف تتحقق
بال جهد.

ما يشتكي منه جمتمعنا هو البحث عن النجاحات السهلة ،وإال ما سبب
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انتشار الشهادات املزيفة ،وانتشار بائعيها يف كل مكان؟! كنت يف إحدى
الرحالت من جدة إىل الرياض ،وبجانبي شاب سعودي يتحدث باجلوال

مع شخص واضح من طريقة الكالم أنه من بلد عريب ،فقال الشاب للطرف
اآلخر :أريد أن تبحث يل عن شهادة يف اإلدارة ماجستري ودكتوراه ،وما
يمكنني عمله هو أن أكون يف بلدكم ملدة أربعة أشهر! سيقيض يف هذا البلد

أربعة أشهر وحيصل عىل املاجستري والدكتوراه! ال لذة إلنجاز بال جهد
وتعب ،وال قيمة لورقة مل ِيفها اإلنسان حقها .إن احلصول عىل الشهادة

ليس هد ًفا بحد ذاته ،إن العلم وما ترمز له الشهادة هو الغاية.

ريا ما خيلط اإلنسان بني الغاية والوسيلة ،فعندما تكون الغاية
كث ً

احلصول عىل الورقة وليس العلم سيكون احلصول عليها بأي وسيلة
هد ًفا بحد ذاته ،وهذا ما حيصل اآلن وبشكل يدعو لألسف.
خالصة القول ،إن التعب ٌ
لذيذ يف مكانه ،وممتع إذا حقق لك النتائج،

وكذلك يفعل كل العصاميني الذين تعبوا واجتهدوا بتحقيق نجاحات

اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية أو علمية ،فهم تعبوا واجتهدوا

ً
وأيضا بنجاحاهتم.
وحققوا ما حققوا ولكنهم يتلذذون بتعبهم

فأنصح نفيس وكل من يقرأ هذا الكتاب بالتفكري هبذا االجتاه ،فهو

وحري بنا أن نعرف أن الشهادة -أ ًّيا كانت-
الطريق الصحيح املناسب.
ٌّ

عىل أمهيتها مل ولن تكون هي سبب للنجاح ،فقد نجح الكثري والكثري
وحققوا نتائج استثنائية وهم بال شهادات ،أو بشهادات حمدودة.
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هل أنا الزلت أنا

( إننا نصنع مصائرنا ،إننا نصبح ما نفعله)
حكيم

مفتوحا منذ البداية وحتى النهاية :هل
سؤال مفتوح وسيظل
ً

الشخص يكون نفس الشخص بعد سنوات من الدراسة؟ اجلواب

البدهيي :أن ال ،حيث إنه إذا كان نفس الشخص فلامذا الدراسة؟
ولكن النقطة املقصودة هي :هل أسلوب التفكري وطريقة التفاعل مع
األحداث هي نفسها؟

قابلت زمالئي من جامعة (امللك فهد للبرتول واملعادن) بعد خترجنا
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بسنوات طويلة ،ويا للعجب -وبشكل عام -فقد وجدت األشخاص

ريا ،ولكن -بال شك -تطوروا.
هم األشخاص ،واألسلوب مل يتغري كث ً

برأيي أن دراسة الدكتوراه تعيد تفكيك الشخص وتعيد تركيبه ،وال
أقصد هنا ً
دائم النتيجة لألحسن ،ولكن -بال شك -أن الشخصية
اجلديدة خمتلفة متا ًما.

املهم أن يعلم أن الشخصية اجلديدة ليست يف كل األحوال أفضل

من السابقة ،فقد يكون اجلديد أسوأ إذا أصاب النفس يشء من الكرب
والغرور ً
عاجي ،وكأن
برج
مثل ،أو إذا أصاهبا شعور باالرتفاع يف ٍ
ٍّ
احلصول عىل الشهادة هي غاية املنى أو منتهى الطموح.

علميا
قادر
إن احلصول عىل الدكتوراه هو فقط شهادة تثبت أنك ٌ
ًّ

متميزا ،وبعد احلصول عىل الدكتوراه يبدأ
أكاديميا
عىل أن تكون باح ًثا
ً
ًّ
العمل.

نعود لنفس السؤال :هل أنا ما زلت أنا؟ أشك يف ذلك ،وأعرتف

أنني يف بعض احلاالت أسوأ ويف بعضها قد أكون أفضل ،وال يمكن
بأي حال أن أدعي أين أفضل بصفة العموم ،ولكن بال ٍ
شك أنا اآلن
خمتلف.
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دكتور

(أرجو أن أمتتع ً
دائم بالعز والفضيلة الكافيني لكي أحافظ عىل أكثر األلقاب التي
حيسد املرء عليها ،وهو لقب إنسان رشيف)

سلفادور دايل

ونعرف بأنفسنا
كنا نجتمع باستمرار يف النادي السعودي،
ّ
وختصصاتنا ،وكان لطالب الدكتوراه وقع -بال شك -و ُينظر له بشكل
خمتلف ،وبعد احلصول عىل الشهادة يزداد اإلعجاب بالشخص وخاص ًة
من قبل الطالب اجلدد سواء داريس البكالوريوس أو املاجستري ،وهذا

شكليا،
مبني يف إطار علمي وليس
ًّ
شعور مجيل أن تشعر أن التقويم لك ٌّ
وجيعلك تفخر بنفسك.
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ولكن مرة أخرى ،ال يعلم مقدار هذه الشهادة األكاديمية إال

احلاصلون عليها ،فهي -وبكل واقعية -ال جيوز أن حتمل أكثر مما

حتتمل ،فهي جمرد وسيلة من ضمن الوسائل املساعدة للنجاح ال

تقلل من غريها من الوسائل ،وال جيب أن تأخذ أكثر من حجمها
الطبيعي.

النظر للدكتوراه من اخلارج يف جمتمعنا ال يعكس واقعها ،وقد

ُيصدم كثري من الناس عند قراءة هذا الكالم ،فلها هالة من اخلارج

ليست بالرضورة صحيحة .ومرة أخرى ،ال يعني أنني أقلل منها

أبسطها ،لكن أرجو أن توضع يف إطارها الصحيح ،حيث إن
أو ّ
خروجها من إطارها جعل الناس تتلهف عليها -كام ذكرت ساب ًقا-
بشكل سلبي ،وبدون وجه حق يف بعض احلاالت.
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حفل التخرج

(ال يشء جيلب لك السعادة إال أنت)
رالف إيمرسون

ريا يف هذه النقطة ،فقد كان حفل التخرج عىل أعىل
لن أطيل كث ً

مستوى من التنظيم ،وفيه مهابة غري اعتيادية؛ فمراسم احلصول عىل
الشهادة تعترب مراسم قديمة ،من الواضح أهنا خمتلطة ببعض األفكار

االجتامعية اليونانية القديمة حتى إن إعالن حصولك عىل الشهادة

يكون باللغة اإلغريقية القديمة مما جيعلك يف وضع مهيب وغري تقليدي

عىل اإلطالق.
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ولكن يف كل األحوال كانت حلظات مجيلة مميزة وخالدة بال شك،

ومما جعلها ليست كام أحب هو أنني كنت وحيدً ا يف هذا احلفل بال
أي أحد من أهيل إال أخ عزيز حرض معي من باب املجاملة ،وهو

األخ العزيز (سامر جان) فقد كان بوجوده سلوان إىل حد ما ،فغياب
األهل عن احلفل كان له تأثري سلبي ،فقد تزامن احلفل مع موعد
االختبارات يف املدارس السعودية مما قلل من فرص حضور األهل

للحفل.
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الحلم الجديد

(إذا مل يكتشف اإلنسان شيئ ًا ما يموت من أجله فال يستحق العيش)
مارتن لوثر كنج

ً
دائم إىل أهداف
لتستمر احليا ُة ولتتكرر اإلنجازات نحتاج
َّ
وطموحات جديدة ،فبال أهداف ينتهي الطموح ،وعند هناية الطموح
يموت اإلنسان ،إذا مل يكن مو ًتا حقيقي ًا فموت معنوي وشعوري،
ويكون بال قيمة اجتامعية.

وما دمنا يف صدد األهداف األكاديمية فيجب أال يقف اإلنسان

عند حدِّ هذه الشهادة ،بل جيب أن يكون هناك مساران يتبعهام كل من
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حصل عىل الشهادة :

املسار األول :أن ينخرط -ولو بشكل جزئي -يف التعليم األكاديمي
يف إحدى اجلامعات خاص ًة وهناك نقص كبري يف هذا اجلانب يف العامل

بشكل عام ،ويف السعودية بشكل خاص ،وجيب أن يعدّ هذا األمر أ ًّيا
كان بعوض مادي أو دون عوض من زكاة العلم.

املسار الثاين :جيب أن ينخرط احلاصل عىل الشهادة باألبحاث

األكاديمية يف جمال ختصصه وينرشها حتى يثري املجال العلمي،
وكذلك حيصل عىل درجة (األستاذية) من إحدى اجلامعات املرموقة.

ٍ
ألهداف أخرى ،ومن ثم تستمر
أساسا
فكل هدف جيب أن يكون
ً

أي دراسة أو جهد
وتتطور احلياة ،وال يصح أن يقلل أي شخص من ِّ

يف أي اجتاه ،قد تكون البداية بسيطة ولكن قد تقود إىل هناية استثنائية.

هل كان (عباس بن فرناس) عىل علم بأن خطوته األوىل يف الطريان

ستقود ملا نحن فيه اآلن؟ بال شك مستحيل ،ولكن جهده حقق اخلطوة
أفكار َم ْن بعده حتى وصل الطريان ملا وصل إليه.
املطلوبة ،وأشعل
َ
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الخاتمة

(احلياة الكاملة :أن تنفق شبابك يف الطموح ،ورجولتك يف
الكفاح ،وشيخوختك يف التأمل)
ولفرد بلنت

هل أنا يف اخلامتة بعد هذا احللم الذي دخلته ،أعني الكتابة؟ ماذا يعني

أن أهني كتا ًبا عن أيامي يف (قالسقو) تلك املدينة الفاتنة( .قالسقو)
الغزالة التي مترح يف العني ،واأليام الغابرة التي ُتالزم مكتب الذاكرة
دائم .أغيب عنها ،ولكنها حارضة ّ
ً
يف أبدً ا .حتارصين من كل مكان.
هذه هي اخلامتة إذن ،وهذا أنا البد أن أختمها بأبيات ُ
(طفيل

شكرا لـ (قالسقو) وألهلها:
الغنوي)
ً
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أبوا أن يملونا ولو أن َّأمنـا

هـم خلطونا بالنفوس وأجلئوا

الدار حتى تبينوا
وقالوا :هلمو
َ

ِ
مللت
تالقي الذي يلقون منا
إىل حجرات أدفأت وأظ َّل ِ
ت
ِ
وتنج َ
َّ
جتلت
الغم ُء عام
يل

كنت أشك يف إمتام هذا الكتاب ألسباب متعددة ،أمجلها للقارئ يف سببني:
قد ُ

ً
لدي ما ُيذكرً ،
ألح عيل طوال كتابة
أول :هل َّ
فضل عن أن ُيقرأ؟ هذا سؤال ّ

الكتاب.

ثان ًيا :قال يل أحد األصدقاء :ملاذا تريد أن يقرأك الناس؟ فقلت له :لعل أحد

فأرتفع هبا عند ريب.
العابرين يستفيد بيشء أو نصيحة يف هذا الكتاب
ُ

فهذه قطعة مسطورة من ذاكرة اختبأت يف زوايا نفيس..أحببت أن أضعها بني

يدي العابرين من هنا ،لعل فيها بعض الذي يستحق ،ويفيد!

وها أنا قد انتهيت من بثي ،ونحيت قلمي بعيدً ا عني بحمد ريب وكرمه ..فاحلمد

لك ريب يف األوىل واآلخرة.
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المالحق ( -قالسقو)

()1

أسكتلندا دولة يف شامل غرب أوروبا تعترب جز ًءا من اململكة

()1

املتحدة ،وحتتل الثلث الشاميل من جزيرة بريطانيا العظمى ،وحتدها
جنو ًبا إنجلرتا ،وحيدها رش ًقا بحر الشامل ،وغر ًبا املحيط األطليس

وعاصمتها (أدنربة) ،وأهم مدهنا وأكربها مدينة (قالسقو).

ُ
قر
كانت أسكتلندا مملكة مستقلة حتى  1مايو 1707م حيث أ َّ
قانون الوحدة لعام 1707م الذي احتدت بموجبه مملكتا إنجلرتا
وأسكتلندا يف ما يعرف اليوم بمملكة بريطانيا العظمى.

(قالسقو) ( )Glasgowمن املدن الربيطانية واألسكتلندية اخلاصة
 -1مصدر هذه املعلومات مواقع خمتلفة من شبكة اإلنرتنت
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واملثرية؛ فهي من أقدم املدن يف البالد وأكثرها أناقة وترحا ًبا .وألهنا
منذ سنوات طويلة مدينة الطبقة املتوسطة والعاملة يف أسكتلندا،

ال يضاهي ضجتها ضجة كل أسبوع ،حيث تضم ناديي العدوين
اللدودين يف عامل كرة القدم« :رينجرز» و«سالتيك» اللذين يستقبالن

أسبوعيا ما ال يقل عن  125ألف مشجع .ولفرادة املدينة وطيبة
ًّ
أهلها أصبح هلا هلجتها اخلاصة هبا وبأبنائها التي يطلق عليها اسم
«قالسقوجييان» نسبة إىل اسم املدينة .وهي هلجة إنجليزية إيرلندية
سلتية حملية وخملوطة ورسيعة ومقتضبة وثقيلة يصعب فهمها يف

البداية ،لكن مع الوقت يمكن للفرد أن يكتشف تعابريها ومجاهلا

وقرهبا إىل القلب.

ويعني اسم (قالسقو) املكان األخرض املحبوب ،لذا موقع املدينة يستخدم

منذ أزمنة ما قبل التاريخ من أجل السكن بسبب قرهبا من هنر «كاليد» ومنها
مساحة طبيعية رائعة لصيد سمك السلمون املعروف والطيب.

املدينة التي يعيش يف أحيائها القديمة واحلديثة حوايل مليوين شخص،

من أكرب مدن أسكتلندا ،والثالثة من حيث عدد السكان يف بريطانيا.

وتتمتع بموقع طبيعي ممتاز عىل ضفاف النهر ،منذ القرون الوسطى
(املناطق الوسطى الغربية) .وقد أسهمت الكنيسة واجلامعات يف املدينة
فيام يوصف بالتنوير األسكتلندي ،وتقول املوسوعة اإللكرتونية احلرة:

إن (قالسقو) أصبحت مهمة يف القرن الثاين عرش ،لكن الذي أسسها كام
نعرفها فهو القديس كينتيغرين ( ،)Saint Kentigernويوجد هبا املعرض

السنوي الذي جيري يف املدينة حتت اسم «معرض قالسقو» يعود تارخيه
إىل عام 118م.
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أصبحت املدينة منذ القرن الثامن عرش إحدى نقاط التجارة

األساسية مع األمريكيتني ،ومع الثورة الصناعية ،نمت املدينة واملنطقة

املحيطة هبا لتصبح واحدة من أهم مراكز اهلندسة وتعليمها وبناء
خصوصا عهد
السفن البارزة يف العامل ،أيام «اإلمرباطورية الربيطانية»،
ً

امللكة (فيكتوريا) كانت (قالسقو) املدينة الثانية بعد لندن ،وكانت عامد

اإلمرباطورية الصناعي الذي ال يقهر ،وبني العرص الفيكتوري وهناية
احلرب العاملية الثانية أيام كثرت هجرة االيرلنديني إليها ،فبقيت املدينة
خصوصا
من أهم املراكز األكاديمية والقانونية والصناعية الدولية،
ً

عىل صعيد إنتاج الصلب والفحم احلجري وبناء السفن الضخمة (مثل

السفن الشهريةQueen Mary Queen ElizabethQE2، Royal :

 ،)Yacht Britanniaوغريها من اآلالت الصناعية الثقيلة واهلندسة

البحرية ،لكن بعد احلرب العاملية الثانية تراجعت مكانة املدينة بعد

سطوع نجم اليابان وأملانيا صناع ًيا ،وعاشت فرتة طويلة من الركود
املايل واالجتامعي تواصلت حتى التسعينات من القرن املايض.

منذ ذلك الوقت تعيش املدينة هنضة كبرية عىل مجيع الصعد ،حتى أهنا

حاليا من أكرب
اقرتبت من استعادة سمعتها وجاذبيتها وأمهيتها ،وهي ًّ
املراكز األوروبية التجارية واملالية ،إذ إهنا رابع أكرب مدينة يف أوروبا بعد

لندن وباريس وبرلني .وقد اعتربت عاصمة أوروبا الثقافية عام1990م.
ُتعدُّ (قالسقو) أكرب منطقة اقتصادية يف أسكتلندا ،وأهم املدن من حيث

اإلنتاجية يف البالد،وتضم ما ال يقل عن  12ألف رشكة ،ووصلت قيمة
االستثامرات اخلارجية فيها عام 2006م إىل  4.2مليار جنيه إسرتليني

( 8مليارات دوالر) ،ويقال :إن (قالسقو) من أكثر املدن األوروبية
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خصوصا أن  %55من
نموا من الناحية االقتصادية وإجياد فرص العمل،
ً
ً

سكان املناطق املحيطة يدخلون إليها كل يوم ،ورغم أن املدينة ال تزال
نشطة عىل صعيد بناء السفن فإن الرتكيز حال ًيا عىل اقتصاد منوع ،مثل

قطاع املال والرشكات (السادسة عرشة يف أوروبا) واالتصاالت والعلوم
والصناعات الذكية والصحة والتجارة والتعليم العايل واجلامعي

خاصة وعىل رأسها السياحة بالطبع .تنشط يف املدينة قطاعات عدة

مثل اإللكرتونيات والربامج والرقائق والكيميائيات والنرش والطباعة
واألقمشة ً
فضل عن أن املدينة تصنع  60يف املائة من إنتاج أسكتلندا

بشكل عام .ويف املدينة مكاتب ممثلني ألكرب الرشكات يف العامل التي
يطلق عليها اسم «بلو تشيب» .املدينة احلالية يعود تارخيها العمراين إىل

القرن التاسع عرش ،إذ مل يبق إال شواهد قليلة عىل القرن الرابع عرش
مثل كاتدرائية «القديس مونغو» .ومع هذا ُتعدُّ من املدن اجلميلة عمران ًيا

وفيها الكثري من املباين التارخيية واملهمة (Glasgow City Chambers

و )University of Glasgowعىل صعيد فن العامرة أكان فيكتور ًيا أم

كالسيك ًيا حدي ًثا .وعاش يف املدينة يف القرن الثامن عرش نخبة املعامريني
املعروفني يف مجيع أنحاء العامل مثل جورج سكوت الذي صمم جامعة

(قالسقو) ،والكسندر ثومسون ،واألهم تشارلز ماكينتوش.

عىل أية حال فإن عمران املدينة قوي ومجيل ومتنوع ودليل عىل

الثروة والعظمة التي متتعت فيها أيام اإلمرباطورية .ومعظم املباين مبنية
باحلجارة الرملية احلمراء والربتقالية الدافئة .ومع هذا تضم املدينة أكرب
عدد من املباين واألبراج العالية ،لكن هناك مباين أخرى عالية وحديثة

218

النهايات

عىل ضفاف الـ«كاليد» ومنها أطول برج يف أسكتلندا «برج اليفينستون
باالس» (والذي يتكون من  39طاب ًقا) يف منطقة «تشريين كروس»

املعروفة ،ومنها أيضا «القاعة املوسيقية امللكية» (GlasgowRoyal

 )Concert Hallو«مركز املعارض واملؤمترات األسكتلندي» (Scottish

 )Exhibitionand Conference Centreو«قاعة كاليد التي صممها
املعامري املعروف السري نرومانفووسرت» ()Clyde Auditorium

و«متحف املواصالت» ( )Museum of Transportاجلديد الذي

صممته املعامرية الربيطانية العراقية األصل زهى حديد.

حيتضن وسط املدينة كل النشاطات الثقافية والرتفيهية والرتاثية،

خصوصا يف ساحة «جورج سكوير» ،مثل «املرسح امللكي» (األوبرا
ً
والباليه) و«ذاكينغزثييرت» ( )TheKing,s Theatreو«صالة الفنون
احلديثة ( )Gallery of Modern Artو«مكتبة ميتشل» (Mitchell

 )Libraryو«صالة األفالم» ( )Glasgow Film Theatreو«مركز
العلوم» ( )Glasgow Science Centreالذي جيذب الراغبني لفهم

كيفية عمل التكنولوجيا وتطبيقاهتا بوسائل سهلة وقابلة للفهم.

واألهم من كل هذا «مدرسة قالسقو للفنون» (Glasgow School

 )of Artالتي صممها ماكينتوش» يف (قالسقو) ( )1909-1899م،

و ُتعدُّ حتفة من حتف العامرة يف العامل جلامهلا وأناقتها ولربام كانت من

أمجل جامعات العامل.

ومن هنا ال بد من ذكر تشارلز ماكينتوش (1928-1868م ،الذي

ُيعدُّ من أملع املعامريني املبدعني يف بدايات القرن العرشين ،ومجيع أعامل

ماكينتوش حصلت يف (قالسقو) وعىل رأسها «مدرسة الفنون» كام
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صمم املعامري الرقيق والذكي مباين رسمية وحكومية ومنازل خاصة

وعد ًدا من املقاهي اخلاصة بالشاي (غرف الشاي) ،وقد عمل ماكينتوش
إىل جانب زوجته مارغريت ماكدونالد وأخته فرانسيس وهربرمتاكنري،

ويقال إن األربعة وضعوا يف تصميامهتم وأفكارهم أسس ما أصبح يطلق

عليه اآلن «ذوق قالسقو» .وتعرف مبانيه بأناقتها ووسامتها ووضوحها
يف إطار املفهوم «املكاين» أو «الفضائي» ،ويعمل ماكينتوش عادة يف هذا

اإلطار عىل تسخري مجيع أنواع األضواء طبيعية كانت أم اصطناعية ،كام

مولعا بالتفاصيل الرقيقة والشفافة ،وهو من مؤسيس ما يعرف
كان
ً
بمدرسة أو حركة «اآلرت نوفو األوروبية» ( .)Art Nouvaeuو ُتعدُّ

هذه املدرسة من أهم املدارس املعامرية احلديثة ،حيث تقول األرقام
الرسمية يف أسكتلندا :إن املدينة التي كانت تستقطب عرشات اآلالف

من السياح سنو ًيا قبل التسعينات أصبحت حمطة سياحة من الدرجة
األوىل تستقطب ما ال يقل عن أربعة ماليني سائح يف السنة ،وأصبحت
املدينة ً
أيضا أهم مراكز عقد املؤمترات يف أوروبا.

وقد وضعت احلكومة املحلية خطة خاصة إلدخال املدينة يف العرص
احلديث وجعلها من املدن الناجحة .ويسهم قطاع السياحة أيض ًا يف
توفري الكثري من فرص العمل التي وصل تعدادها إىل  150ألف فرصة
يف السنوات األخرية ( )2006 - 2005م.

بعد لندن ومانشسرت يمكن القول :إن (قالسقو) من أهم مراكز

التسوق يف بريطانيا وأوروبا ،إذ تقدم كام تقدم املدن الكربى كربشلونة
وباريس كمية هائلة من العروض والبضائع والثياب واملنتجات،
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خصوصا التي حتمل أسامء المعة يف ميالن وباريس ولندن وغريها.
ً

واألهم من هذا أن التسوق يف املدينة سهل ألهنا مصممة عىل الطريقة

األمريكية ،وتكون االنطالقة عادة من ساحة «جورج سكوير» باجتاه

شارع «ارجايل» ( )Argyleوشارع «بوكانني» ()Buchanan Streets

ومركزي التسوق «بوكانني غالرييز» ()Buchanan Galleries

و«سانت اينوخ سنرت» ( )St. Enoch Centreاملهمني ،هذا عىل صعيد

التسوق االستهالكي ،أما عىل الصعيد املحيل فهناك أسواق شعبية
رخيصة ال حتىص وال تعد ،سواء كانت للفاكهة واخلضار أم للمالبس
أم للكتب والتحف واملجوهرات وحمالت األثاث وغريه.

تضم املدينة جالية ضخمة وقديمة من اإليطاليني والباكستانيني،

خصوصا يف
و ُيعدُّ الباكستانيون أكرب جالية أجنبية مزدهرة يف املدينة،
ً

قطاع املطاعم اهلندية ،وهلذا ُتعدُّ كل من (قالسقو) وأدنربة وأسكتلندا
بشكل عام من أهم األماكن التي تتوافر فيها املطاعم اهلندية من مجيع
خصوصا الفاخرة واملعروفة دول ًيا.
الدرجات،
ً
نقاط عن (قالسقو):

أن جون بريد خمرتع التلفزيون بث أول صورة تلفزيونية يف العامل من

غرفته يف فندق «سنرتال أوتيل» ( )Central Hotelيف وسط (قالسقو).

خاصا
أن جيمس واط الذي ولد يف غرينووك ،اخرتع مكث ًفا
ً

خالل سريه يف املدينة عام 1765م ،وقد أدى اخرتاعه فيام بعد إىل

اخرتاع القطار البخاري الذي مهد للعامل احلديث ،وربطه ببعضه

بعضا ،وسهل عمل اإلمرباطوريات.
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أن املهندس املعامري تشارلز ماكينتوش اخرتع املعطف املضاد

للامء عام 1842م ،خالل عمله يف املدينة.

أن جراح (قالسقو) املعروف غرانفيل باتيسون ،هو الذي أسس

عيادة بالتيمور الطبية يف الواليات املتحدة ،التي أدت فيام بعد إىل

تأسيس أول مدرسة لتعليم الطب يف الواليات املتحدة.

أن ابن املدينة السري وليام بوريل كان يرصف  20ألف جنيه يف

السنة عىل رشاء األعامل الفنية ،وواصل ذلك مدة  45عا ًما.

أن جملس النواب يف املدينة يملك نسخة مصغرة وحقيقية عن

متثال احلرية يف نيويورك.
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جامعة قالسقو

()1

جامعة (قالسقو) ( )University of Glasgowهي إحدى أكرب
جامعات أسكتلندا من حيث عدد الطلبة ،وواحدة من أقدم جامعات
بريطانيا .وأسست يف مدينة (قالسقو) كربى مدن أسكتلندا عام
1451م ،من قبل بابوية البابا نيقوال اخلامس ،وبنا ًء عىل اقرتاح امللك
جيمس الثاين ،منح األسقف يامترينبول ترصحي ًا بإضافة اجلامعة
إىل كاتدرائية املدينة ،وهي حتتل حال ًيا حر ًما جامع ًيا ً
مجيل ،مبناه
املركزي آية معامرية قوطية الطراز ،يقع إىل الشامل الغريب من وسط
املدينة.
( )1

مؤخرا ارتفعت اجلامعة إىل املركز الثامنني يف التصنيف العاملي
ً

 -1مصدر هذه العلومات مواقع خمتلفة من شبكة اإلنرتنت
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للجامعات ،وقفزت فوق جامعة القديس أندروز ،مما جيعلها واحدة

من املؤسستني يف أسكتلندا اللتني توضعان داخل أكرب  100رشكة.

جاء تأسيسها بنا ًء عىل رغبة امللك جيمس الثاين الذي متنى أن
يكون يف أسكتلندا جامعتان عىل قدم املساواة مع جامعتي أكسفورد
وكمربيدج إنجلرتا».

جامعة (قالسقو) هي ثاين أقدم جامعة يف أسكتلندا ،إن جامعات

القديس أندروز وقالسقو وأبردين كانت مؤسسات كنسية ،بينام جامعة

أدنربة هي مؤسسة مدنية ،وجامعة (قالسقو) متتعت بالتنافس مع جامعة

القديس أندروز ،منذ إنشائها ،ومع جامعة أدنربة منذ تأسيس هذه األخرية

يف .1583

التخصصات:

مثل كل اجلامعات الربيطانية الرئيسة تشمل جامعة (قالسقو) معظم

ختصصا ،لكنها تتمتع بمكانة
التخصصات ،إذ تضم ما ال يقل عن 120
ً
أكاديمية متميزة يف الطب واهلندسة الكهربائية وعلم الوراثة والطب
البيطري.

جامعة (قالسقو) توفر جمموعة كاملة من الدراسات الفنية بام فيها

القانون ،والطب ،وطب األسنان ،واهلندسة ،باإلضافة إىل جمموعة

شاملة من الدراسات األكاديمية بام فيها العلوم ،العلوم االجتامعية،
اللغات القديمة واحلديثة واألدب ،والتاريخ.

وهي من أقدم وأعرق املراكز التعليمية يف اململكة املتحدة ،و ُتعدُّ رابع
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أقدم جامعة بني دول العامل الناطقة باإلنجليزية ،وجامعة (قالسقو)
مشهورة دول ًيا بخدماهتا الرائدة ،وقد خترج فيها مفكرون بارزون ،بد ًءا

من العامل الشهري لورد كلفن حتى أبو علم االقتصاد آدم سميث الذي

أسس علم االقتصاد.

إن مكانة جامعة (قالسقو) باعتبارها واحدة من أكثر عرش جامعات

أرباحا من جمال البحث العلمي يف اململكة املتحدة ،وبوصفها
حتقق
ً

عضوا يف جمموعة روسل املرموقة ،متكنها من تقديم خدمات تعليمية
ً

تبعث عىل التقدير واالحرتام من جانب املؤسسات املهنية ،وتبعث
ريا من الفرص
عىل الرضا من جانب الطالب ،وتوفر اجلامعة عد ًدا كب ً

الدراسية من خالل ما تقدمه يف أكثر من  1000برنامج لدراسة
البكالوريوس و 350برناجمًا للدراسات العليا النظرية.
التصنيفات:

ترتيب جامعة (قالسقو) من بني أفضل  ٪1من اجلامعات يف

العامل وفق تصنيف  QSللجامعات العاملية لعام.2011

تصنيف اجلامعة بوصفها اجلامعة رقم واحد يف اململكة املتحدة

من حيث رضا الطالب األجانب ،وذلك وفق االستفتاء الصيفي

ملؤرش رضا الطالب األجانب لعام .2011
الريادة يف جمال البحث العلمي:

جامعة (قالسقو) هي مؤسسة قائمة عىل البحث العلمي ،وهي
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جامعة دولية هلا تواجد عاملي .ويبلغ إمجايل دخل اجلامعة السنوي من

عقود البحوث أكثر من  116مليون جنيه إسرتليني ،مما جيعلها واحدة
أرباحا من جمال البحث العلمي يف اململكة
من أكثر عرش جامعات حتقق
ً

املتحدة،وتستقبل اجلامعة علامء من أكثر من  100بلد من مجيع أنحاء

العامل كل عام.

التميز يف اخلدمات التعليمية:

منهجا ً
قائم عىل البحث العلمي .ووف ًقا
تنتهج اجلامعة يف التدريس
ً

لالستطالع الوطني املستقل للطالب لعام  2011جاءت نسبة الطالب
الذين يشعرون بالرضا عن الربامج الدراسية التي تقدمها اجلامعة

٪90من طالب السنة النهائية باجلامعة ،وهي نسبة رائعة ،حيث تفوق

املتوسط الوطني وهو .٪81

يف جامعة (قالسقو) سوف تكتسب املهارات التي حتتاج إليها

لتستطيع املنافسة يف سوق العمل العاملية ،وتكوين صداقات وعالقات
تدوم مدى احلياة ،كام ستستفيد من فرص الدراسة يف اخلارج وحتسني
فرص التوظيف واملشاركة يف فرص التدريب املهني ،واستكشاف

جمموعة كبرية من األنشطة االجتامعية.
فروع اجلامعة :جامعة (قالسقو)
هلا ثالثة فروع رئيسة وهي:

حرم جيلمورهيل اجلامعي ،ويقع يف الطرف الغريب من
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(قالسقو) ،عىل بعد ثالثة أميال من وسط املدينة.وهذا احلرم هو
احلرم الرئيس للجامعة ،وهو جيمع ما بني املباين التارخيية الكربى
ومرافق حديثة للخدمات ،ويقع احلرم اجلامعي يف الطرف الغريب من

(قالسقو) (ويست إند) ،وهي منطقة عاملية ،ويتوسط احلرم مبنى من
طراز العامرة القوطية اجلديدة ،ويوجد به برج يطل عىل مناظر خالبة

من مجيع أنحاء املدينة.

حرم جارسكيوب اجلامعي ،ويقع عىل بعد أربعة أميال من احلرم

الرئيس وتوجد به كلية الطب البيطري ،والكثري من املرافق الرياضية

يف اهلواء الطلق.

حرم دومفريس اجلامعي ،ويقع يف جنوب غرب أسكتلندا ،وحييط

به  85فدا ًنا من احلدائق واملساحات اخلرضاء ،ويضم كلية دراسات
متعددة التخصصات.
أبرز النقاط:

عىل مدى القرون اخلمسة املاضية ،صقلت اجلامعة وطورت

مواهب سبعة من احلائزين عىل جائزة نوبل ،بام يف ذلك أحد رؤساء

الوزراء وأول وزير أسكتلندي.

ألقى ألربت أينشتاين يف اجلامعة حمارضة عن أصول نظرية النسبية

العامة.

تضم جامعة (قالسقو) قسم األدب األسكتلندي ،وهو الوحيد

من نوعه يف العامل.
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نرش يف اجلامعة أول صور موجات فوق صوتية جلنني يف العامل

بواسطة الربوفيسور إيان دونالد عام 1958م.

يف عام 1840م ،كانت جامعة (قالسقو) أول جامعة يف اململكة

املتحدة تقوم بتعيني أستاذ يف اهلندسة.

يف عام 1957أصبحت اجلامعة أول جامعة يف أسكتلندا متتلك

جهاز حاسب إلكرتوين.

اجلامعة عضو يف ( - IRUNالشبكة الدولية للجامعات البحثية)،

وهي شبكة دولية من جامعات البحوث الدولية.

اجلامعة عضو مؤسس يف شبكة  Universitas 21وهو جتمع دويل

للجامعات متخصص يف وضع املعايري العاملية للتعليم العايل يف أنحاء
العامل.

تستقبل اجلامعة كل عام أكثر من  16.500من طالب

البكالوريوس و  5.000من طالب الدراسات العليا و  5.000من
الدارسني الكبار ،ويأيت هؤالء الطالب من أكثر من  120بلدً ا من مجيع

أنحاء العامل.

ُتعدُّ اجلامعة من أكرب املؤسسات يف مدينة (قالسقو) من حيث

فرص التوظيف ،حيث يعمل هبا أكثر من  6.000موظف من بينهم

 2.000موظف من الباحثني.
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