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 ...دعاء

 :اللهم
  
... امنحني الشجاعة ألغير األشياء التي يمكن أو يجب أن تتغير" 

وامنحني الحكمة . ا ال يتغيروامنحني القوة آي أآون قادرا على احتمال م
 ".وما ال يقبل, ألآون قادرا على أن أوازن بين ما يقبل التغير
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 :المقدمة
 

ارئ              لقد آثرت   ة من الق ه   .  جمع مقاالتي المنشورة في مثل هذا الكتيب لتكون قريب اح ل وللت
ض المقاالت الجديدة المعبرة عن     وقمت بإضافة بع  . الفرصة للتمعن فيها ودراستها واالستفادة منها     

 .الظروف والمعطيات الجديدة والتي تنشر ألول مرة
 

ي             ا ل االتي ليست ملك ا مق اس     . ولقد رأيت أن مثل هذه األفكار التي تحمله ك للن ل هي مل ب
د   . وللقراء منهم على وجه الخصوص     ا ونشرها         . وللذين يعتبرون بالتحدي ى جمعه ذلك رأيت عل . ل

ا أقدم را أن م ي  معتب اعد ف ون والمس انوا الع م وآ ذين ارتبطت به اس ال ا يجب للن و جزء مم ه ه
 .مواجهة العديد من المشاآل والصعوبات

 
ه          س ب ا تح زء مم ن ج رة ع ة معب االت جماهيري ي مق الجرأة    . فه از ب ا تمت د أنه وأعتق

ا صدقها ا يميزه ر م ل إن أآث ى القلب, والصراحة ب ديثا من القلب إل أتي ح اة ا. فت ي من المعان لت
ره وشره           . والتجربة المرة التي شربت من آأسها     , عشتها اهير بخي اس وللجم تارآا الحكم عليها للن

 .وراضيا بما يقولونه
 

دة    ة واح ن زاوي إلدارة م روا ل اس أن ينظ اد الن د اعت االتي أن  ,لق الل مق ن خ ت م  وحاول
إلدارة ة األخرى ل ارئ الزاوي ذي يضم . أعطي الق ى الكتيب ال ذلك أطلقت عل االت ب      ل ذه المق ه

ه        ) الوجه اآلخر لإلدارة  (  انية اإلنسان وآرامت ل          , الذي يعترف بإنس ق وتفعي ى خل ذي يهدف إل وال
 ).نلعن الظالم( بدال من أن نظل قاعدين متقاعسين, وتحفيزه, وتنشيطه, دوره

 
ا العربي           اننا العربي  , وهي مقاالت هادفة لترشيح أمراض مجتمعن ة  , وإنس ا العربي , وبيئتن

ه                   ق اإلنسان أو قتل ة دور اإلدارة في خل ا    , وهي هادفة أيضا لتنوير اإلنسان بأهمي ة بحقوقن للمطالب
ا    , آآدميين بشر  ورين          , ولتوجيه القتل إلى جالدين لمين مقه دال من أن نموت مستس ة    !! ب وهي هادف

 .اصادق مع اهللا أوال وأخير, صادق مع مجتمعه, صادق مع نفسه, أيضا في سبيل خلق جيل واع
 

رارة                      ا رغم م اء إليه ة التي أتشرف باالنتم ذه األم ا له الة أحمله وهي تمثل جزءا من رس
ا  يطان      . الوضع فيه رهم للش م وفك هم وعلمه ون أنفس ذين يبيع ؤالء ال ن ه دا م ت واح ي لس . لكنن

 .بكل هذا) بحمد اهللا( وأنا راض ومقتنع. فتجارتي هي من الناس ولهم
 

در  . ت بحاالت مرضية آما هي اآلن في عالمنا العربي        إن المجتمعات البشرية آلها مر      وق
ذاتي     ر صدقا       , هذه األجيال أن تواجه هذه الحالة بالدراسة والتحليل والنقد ال ة أآث اء أم في سبيل بن

 .وهذه آلها تمثل جزءا مما أهدف إليه, وإخالصا وانتماء
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 ميتهااإلدارة وأه
ي اإلدارة ا ه ة      م ي؟ رفع ر ونه ي أم ل ه ن؟ ه م أم ف ي عل ل ه ا؟ وه دى أهميته ا م ؟ وم

وترقية؟ تشريف أو تكليف؟ هل تختلف عن آل من الرئاسة والقيادة؟ وما هي الصفات التي يجب               
اطي والممارسة         المعنى اللغوي التع  شيء النظر في ال  ,أن يتحلى بها المدراء؟ بداية تعني اإلدارة ب

 .وتوليه
 

ا  ي أيض ذلكAdministrationوتعن ي ب ة" واإلدارة تعن ى " الخدم اسعل ل أس ن يعم  م
ى                       ذا هو المعن ة وه ى أداء الخدم ق اإلدارة إل باإلدارة يقوم على خدمة اآلخرين أو يصل عن طري

 .اللفظي ألصل الكلمة
 

يط  ا البس ي حيات  إن اإلدارة بمفهومه ان ف ه اإلنس وم ب اط يق ة ألي نش ة اليومي ي العملي ه ه
د        . وهي بمعناها الفلسفي فن استخدام العلم في العملية اإلدارية        , اليومية ا العدي د تحمل في طياته وق

ة          . من المعاني يتوقف األمر على األسلوب والغرض من استخدامها         ر عن عملي د تستخدم للتعبي فق
ي    وقد تطلق على أفراد اإلدارة وأخي     اإلدارة آما قد تستخدم لوصف مكونات علم اإلدارة          را فقد يعن

 .بها الوظائف التي يشغلها هؤالء األفراد
 

ال اإلداري       ي المج ة ف ات قاطع ة أو إجاب ادالت ثابت نجد مع ا س ع بأنن ا أال نتوق ل وعلين ب
دير وآيف يفكر                      اذا يعمل الم لدراسة وفهم اإلدارة يجب على الفرد أن يتعلم آيف يالحظ ويحلل م

ة    وآيف يطبق مبادئ وأسس اإلدارة وآيف يتصرف       وم يتضح أن    .  في المواقف المختلف ذا المفه به
ر من يمارسه               اء وأسلوب تفكي درة          . العمل اإلداري يعتمد أساسا على ذآ ى مق اج إل و عمل يحت فه

ي        ة من خالل تصفحه                    . ذهنية آبيرة وليس مجرد عمل آل ه سيجد حال لمشكلة إداري فمن يظن أن
 .ألحد آتب اإلدارة مثل هذا الظن سيكون خاطئا

 
رة    فاإللم ات الكبي ي المنظم يما ف دا وال س ة ضرورية ج ة والتنظيمي ة اإلداري , ام بالمعرف

 .والعبرة ليست في المعلومات ولكنها دائما وأبدا في آيفية استخدام المعلومات في مواقف معينة
ال                أثور حين ق بير الم دع الحمقى يتنافسون حول      "وليس أدل على أهميتها من قول شكس

 .فضلها إدارة هو أفضلها قاطبةإن أ,،أشكال الحكومات
 

ورة ا قامت الث نة وحينم يا س ي روس فية ف يس 1917 البلش ال رئ تقرار ق ا االس ق له  وتحق
ا نظام في الغرب وأي                 "الواليات المتحدة وقتئذ     أن النظام الشيوعي قد قام في الشرق ولدى أمريك

 ".النظامين سوف يتفوق هو أفضلها إدارة
 

ى عصر              وقد أطلق على العصر الذي ن      ذرة إل عيش فيه العديد من المسميات فمن عصر ال
ول          . اآتشاف الفضاء إلى عصر التغير السريع إلى عصر الساندويتش         ا يق ه من اإلنصاف آم ولعل

ذا العصر           ة اإلدارة التي تقف خلف           " بعصر اإلدارة  "أحد رجال اإلدارة أن نسمي ه نتيجة ألهمي
 .ةاالختراعات واالآتشافات والنشاطات اإلنساني

 
 :بعد هذه المقدمة من معنى وأهمية اإلدارة ال بد من وقفة معها

 
ة من                       ة تلقائي ان يستخدمها بطريق د آ اة فق ذه الحي فاإلدارة وجدت منذ وجود اإلنسان في ه

ا نشاطات                    . أجل البقاء  اء المسكن آله ة وبن ة المدبب راع اآلالت الحجري ة واخت عملية الصيد البدائي
 .ن من خاللها إلى الحفاظ على حياتهإنسانية آان يهدف اإلنسا
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ن األهرامات واالنتصارات اإلسالمية آانت تعبر عن معنى إداري عظيم آانت تقف               إثم  
 .خلفها

 
 :وال يخالجني أي شكل في أن أهمية اإلدارة تأتي من خالل

 
 .أنها عامة وتتدخل في جميع مجاالت الحياة .1
 .أنها المسؤولة أوال وأخيرا عن النجاح والفشل .2
إن اإلدارة تالحظ          . أنها العلم الذي يستخدم معظم العلوم اإلنسانية       .3 ره ف وتفسيرا لما ورد ذآ

ل          ا نتعام ا أنن كالها آم ة أش ات بكاف ة والمؤسس ارع والجامع ة والش ت والمدرس ي البي ف
 فاألب أو األم هو المسؤول أو المسؤولة عن شؤون     .بطريقة أو بأخرى مع وجود إدارية    

ادة              , درسهوالمدرس عن   , البيت م الع , والحفاظ على النظام في المدرسة أمر طبيعي يحك
ذا       ى ه ا عل بطا ومحافظ ا منض رد من ل الف اب تجع واب والعق ة الث ود أنظم ة لوج أو نتيج

 ووجود   -الحكومية والخاصة  -النظام ناهيك عن تعاملنا مع العديد من المؤسسات والدوائر        
 .والهدوء واألمن والطمأنينةنظام أآبر وضعته الدولة للحفاظ على االستقرار 

 
رة        , ففي بالد الناس  , أما آونها المسؤولة عن النجاح والفشل      إذا ما فشلت مؤسسة ما أو دائ

م                     ك الخسارة التي لحقت به ك الفشل أو تل ألون عن ذل اقبون ويس  .ما فإن جميع المسؤولين يع
ك من حسن                      ان ذل الم العربي سواء آ , الحظ أو سوئه    وليس أحسن من العمل اإلداري في الع

ى         دل عل ا ي فبالد تسقط وجيوش تهزم وليس هناك سائل أو مسؤول وإن دل ذلك على شئ فإنم
ا تصرخ                       ى المسلخ فإنه ا تجر إل نم حينم . أن الناس العاديين أشبه بالغنم بل أآثر سوءا ألن الغ

ا        أما ا نحن ال     .  هذه األآوام البشرية الصامتة فال يعرف سر بالئه ذا أنن اديين  واألغرب من ه ع
اس المسؤولين ألن                       م ومنطق وتسعد الن ارير التي تخالف آل عل ق األعذار والتب نبدأ في خل

 .هناك من يدافع عنهم
 

لنا نتيجة للقضاء      . إن من يعتقد بأن النجاح يأتي بالصدف يكون مخطئا     أن فش د ب ومن يعتق
ا      . تإن الفشل الذي نعانيه هو نتيجة لفشل إداري ممي          . والقدر يكون مخطئا أيضا    ل إن آل م ب

ع           ي جمي عدة وف ع األص ى جمي ها عل ي نعيش يئة الت ورة اإلدارة الس اس لص و انعك ه ه نعاني
 .المجاالت

 
اليب وطرق للممارس ادئ وأس اهيم ومب ا اإلدارة هي مف ذا حضارة ةفبينم  فهي بجانب ه

اس                        ة الن م لطبيع دات وفه يم والمعتق اة وهي نظام للق فاإلدارة فكر وتصرف وأسلوب في الحي
راث                     ةوإدراك لسيكولوجي  افر مع الت ا تتن ر مم ة أن تتوافق أآث  شعب من الشعوب وهي مطالب

ع ل مجتم دها  . الحضاري لك تطاعت أن تضع تقالي د اس ان فق و الياب ا ه ل الواضح أمامن والمث
 .وقيمها اإلنسانية لخدمة أغراض مجتمع حديث متطور

اآلنا        من آل هذا تتضح أهمية اإلدارة وما أحوجنا إليها ألنها           تعمل على حل الكثير من مش
ا            بن ألنه ز والل ى الخب ا إل الحياتية اليومية التي نعيشها وال أبالغ إذا قلت بأن حاجتنا لها آحاجتن
يم                 تتدخل في آل شئ في حياتنا مثل حصولنا على هذا الخبز واللبن وخدمة المواصالت والتعل

ة اإلدارة         إن من عانى من الخدمات الصحية التي تعيشها ب             . والصحة ى أهمي درك معن ا ي الدن
 .مقارنة بالخدمات الصحية التي تعيشها الدول التي تخدم نفسها فتعامل المريض آإنسان

 
  مهنة ؟هل اإلدارة علم أم فن؟ وهل هي
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م يكن                   ة التي ل آانت اإلدارة حتى بداية هذا القرن تسير بالطرق التقليدية العشوائية التلقائي
ذي                 لها إطار علمي قائمة عل     ايلور ال زوغ فردريك ت ى ب ذا الحال حت ى أسس و مبادئ وظل ه

 .قام بوضع اإلطار ضمن أسس ومبادئ وسمي بذلك بابو اإلدارة العملية
 

م اإلدارة  ة عل د لدراس ديل الوحي وإن الب أ( ه ة والخط ات ) التجرب أ نزاع ة والخط والتجرب
 .اعتباطية قد تصيب ولكنها تخطئ عشرات المرات

 
ة أ  ي اإلدارة عوامل  وهي من ناحي دخل ف ق فت ن التطبي ر من الف خرى أيضا تطلب الكثي

راد     دى األف ادي ل تعداد القي م واالس وة التصور وصواب الحك ذآاء وق ة ال ل درج رة تمث متغي
ة                  . المختلفين ديهم األسس العلمي م ل ين رجال اإلدارة فمعظمه ويالحظ هذا القول في المقارنة ب
 .حد آلخر وهذا يعود إلى فن التطبيق عند البعضلكن التطبيق يختلف من وا, الصحيحة

 
ا فحسب  ا فحسب وليست فن أن اإلدارة ليست علم ريم درويش ب د الك دآتور عب ول ال وبق

د     ا هي شئ آخر جدي ين فحسب وإنم ا مجتمع ا وفن ه  , وليست علم ق علي ا يمكن أن يطل هو م
فة" و وتحقي  " فلس ا النم ر أهمه ن العناص ة م زيج لمجموع ا م اس أنه ى أس زان عل ق االت

ارة            . واإلستراتيجية والحوافز والقيادة   ا تطلب الدراسة والمه واإلدارة هنا فلسفة من حيث أنه
 .في مزج هذه العناصر بحيث يتحقق نوع من التفاعل المناسب بينها

 
 هل هي تشريف أم تكليف؟؟

 
ه           ذي ينظر      . هذا ما يرد عليه المجتمع بثقافته وفكره وحضارته وأخالق ى  إن المجتمع ال  إل

ن يكتب                 ذا المجتمع ل ل ه اإلدارة على أنها أوامر ونواهي على أنها رفعة وترقية وتشريف مث
ة                         يلة لتحقيق غاي ا وليست وس ة في حد ذاته ه غاي له النجاح ألن اإلدارة تكون من خالل فهم
ن  ق لألحس يلة خل ين أي وس عاد المرؤوس ى إس ل عل ر وتعم ق وتبتك دت لتخل واإلدارة وج

ا  واألفضل وليست غ   ا        . اية في حد ذاته ام بم إن اإلدارة تكليف لتحمل المسؤولية والقي ذلك ف وب
ة والتي ننظر من               ) العرب(هو مطلوب منها ومن هنا فإننا        ة الراقي دول المتقدم نختلف عن ال

خاللها للمناصب اإلدارية والمراآز اإلدارية نظرة أآبر من حجمها وبذلك نقزم أنفسنا ونحجم     
دفاع عن الصواب      ا أصبحنا ننظر         عن ال ا ألنن د مراآزن ا من أن نفق ؤمن بصحته خوف ا ن وم

 .للمرآز نظرة مقدسة
 

ى  , إن الكثيرين يقبلون العمل بمراآز إدارية عليا دون إنتاج وبدون أن يفيدوا مراآزهم   عل
 .والسبب أن المجتمع الذي ننتمي إليه يقدس المرآز, العمل في مستويات دنيا بنجاح

 
ذي            هناك فرق شاسع بين ا     إلنسان الذي يشرف مرآزه من خالل عمله الخالق والمرآز ال

ه         . يشرف صاحبه من خالل فخامة المكتب       ا نفهم ر مم ر بكثي ا من    . اإلدارة شئ أآث ر عمق أآث
ى                   . فخامة اللقب والمرآز   وم عل ا هي مشكلة مجتمع يق در م فالمشكلة ليست مشكلة شخص بق

 .مخادعةمفاهيم خاطئة ويبني رأيه من خالل مظاهر آاذبة 
 

د           رئيس والقائ ذلك بفعل            , أما عن الفرق بين آل من المدير وال رئيس هو آ دير وال إن الم ف
دير                 د م ادة من    ... مرآزه وبفعل السلطة الممنوحة له وليس آل مدير قائد في حين آل قائ والقي

يهم                   أثير ف ادرة في الت ا ق ي أنه رئيس       . خالل هذا المفهوم تعني شيئا آخر تعن ين ال ة ب أو فالعالق
ذي يعمل     . المدير والمرؤوسين عالقة تقوم على االحترام الذي ال يضاهيه أي شئ           والرئيس ال

رارات المعروضة                    رأي في الق ى إسعادهم ويشارآهم ال على تلبية رغبة مرؤوسيه ويعمل عل
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رق              ة وال يف ة وعدال ود ومحب املهم ب ويطلب نصحهم ألنهم أقرب إلى ظروف القرار والذي يع
و  نهم ه د م ين أح ل    ب ته للعم الل ممارس ن خ ه م رض احترام ذي يف د ال ون بالقائ ا يك به م  أش

 .اإلداري
 

ا هو       "ويضرب هربرت سايمون مثال طريفا ويقول في هذا المعنى           إن الرئيس اإلداري م
 ".يترآه الرآاب إذا لم يسير في االتجاه الذي يرغبونه, في الحقيقة إال سائق أوتوبيس

 
 ب أن تتوفر في المدير؟واآلن ما هي المهارات التي يج

 
ه    ة عمل ن طبيع تمد م ي تس دير والت ل م ي آ ا ف ى للصفات الواجب توافره د األدن إن الح

 : آمدير هي
 

 -:مهارات عقلية: أوال
 .قدرة على التحليل .1
 .قدرة على التفكير المنطقي .2
 .قدرة على االبتكار واإلبداع .3
 .قدرة على الحسم .4
 .قدرة على التعبير .5
 
 -:ة مهارات سلوآي: ثانيا

 .قدرة على التأثير في الناس .1
 .قدرة على التكيف مع الناس .2

 
 -:مهارات فنية: ثالثا

 .متخصص محترف في مجال عمله .1
 .لديه معرفة ممتازة بكفاءة فروع المعرفة التي لها عالقة .2

 
 -:قيم أخالقية: رابعا

 .آالشجاعة والصدق والعدالة
 فهل ترغب أن تعمل مع مدير جبان آاذب ظالم ؟؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ار /15نشرت في نشرة جريدة المشاعل       *  رة واحدة      (1985/أي املين    ) نشرة لم اد الع اتح
 .في قطاع التعليم في الضفة الغربية
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 اإلدارة تكليف ال تشريف

 المدير الجيد يرتفع إلى درجة رفيعة من األخالق 
 المسؤول ال يسأل وال يخطئ وهو دائما على صواب

 
إن      ة                بمنتهى الصدق والصراحة ف ا تشكل قم وم اإلدارة في بالدن ة لمفه  النظرة االجتماعي

 .المأساة التي نعيشها جميعها من تخبط وضياع والمباالة
ين            دارة تعني إلفا ق التنسيق ب  محاولة االستفادة من الطاقات المتاحة المادية وغير المادية عن طري

ة للوصول إل                ه ورقاب ادة وتوجي ح أو    عناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم وقي ى الهدف بأقصى رب
 ).القطاع العام(أو لتقديم خدمات بصورة حسنة وتكاليف قليلة) القطاع الخاص(أقل تكلفة 

 
ر ال بفعل الحسب         والتكليف يعني بأن اإلنسان الذي اختير أو عين لمنصب إداري قد اختي

تالءم  والنسب والتعصب القبلي األعمى وإنما اختير أو آلف للقيام بأعمال وواجبات ومس     ؤوليات ت
ه            ة ال ألن د أو عمرو    مع طاقته الجسمية والعقلية والعملية والعلمي ام      .زي و مكلف للقي ه فه اء علي وبن

 .بالمهام الملقاة على عاتقه طالما رضي هو بذلك
 

ة        اه والوجاه ز والج ث المرآ ن حي احبها م رف ص أن اإلدارة تش ي ب ريف فتعن ا التش أم
 .فى على اإلنسان النبيهواألبهة إلى غير ذلك من أمور ال تخ

 
ذي يجمع المسؤولية الجسمية          ع ال فمنصب المدير من الناحية العلمية يعني بأنه ذلك الموق

ا ة وإنجاحه رة إلدارة المؤسس اء الكبي ن خالل  . واألعب اجح أو فاشل م ه ن دير بأن ى الم م عل ونحك
ذا  إنجازاته ومن خالل آفاءته في إدارة األمور وموضوعيته وتجرده وعدله وإ   نسانيته وأخالقه وه

ة في المؤسسة          اج واإلنتاجي اع             . ينعكس على اإلنت اج واالرتف ى مستوى عال من اإلنت اظ عل فالحف
ى     د وصال إل دير ق ي أن اإلدارة أو الم ذمرات تعن كاوي والت ة الش املين وقل ات الع د لمعنوي والجي

 .وضع مريح بل إلى قمة العمل اإلداري
 

ا أن          م                   وليس من السهل على مدير م ا ل دافها م ان وأن يحقق أه ر األم ى ب ود مؤسسة إل يق
ذلك   ؤهال ل ن م اح    . يك ق النج ة لتحقي ة والعلمي درات العملي ه الق ك   . أي لدي و ذل د ه دير الجي والم

الشخص الذي ال يتدخل في األمور التافهة والصغيرة داخل المؤسسة بل يبقى مرآزا على األمور                
ى        الذي يضع أهدافا بمستوى   والمدير هو ذلك الشخص     . المهمة والخطيرة  ا إل  المحال ويحاول نقله

ته في شخصيته             , الواقع وهو الذي ال يهتم بذاته لذاته وإنما يصهر شخصيته في مؤسسته ومؤسس
ه            ,إلى درجة رفيعة من األخالق     , ويرتفع إلى مستوى المسؤولية    ة بين ة متين ذي يبقي العالق وهو ال

الى فيظل            وبين الخالق من خالل خيوط إيمانية رحماني       ة رفيعة ومتينة تربطه بالخالق سبحانه وتع
 .إنسانا صاحب ضمير

 
ازا  ي جه ذي يبن و ال د ه دير الجي األموروالم ة ب ة ودراي ه معرف ل من ون أسوأهم أق . ال يك

ل            (ورحم اهللا من قال اآتبوا على قبري         هذا الذي صنع من الناس داخل مؤسسته أشخاصا ليسوا أق
 .وهو مدير ناجح) آفاءة منه
 

توانا      ي مس ى الحضيض ف لنا إل ا وص ا لم ي بالدن كل ف ذا الش ور به دار األم ت ت و آان ول
ال من              . اإلنساني ة لالنتق إن جميع بني البشر يخططون وينظمون ويقودون وهي آلها مفاهيم إداري
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ى   ن الحضيض إل ل م ا ننتق د فإنن ا نحن وهللا الحم ة أم ى القم ن الحضيض إل ة أو م ى القم ة إل القم
 . تكمن الخطورةالحضيض وهنا

 
ام والمسؤوليات               ات والمه اإلدارة تكليف بمهام ذات مستوى مرتفع من النشاطات والواجب
ذه              وبناء عليه يعطى المدير السلطة التي يجب أن تتعادل أو توازن هذه المسؤوليات وأن تستخدم ه

 .السلطة لتنفيذ هذه االلتزامات 
 

 استخدام السلطة
 

ة   في بالدنا ال تستإن السلطة    خدم لتنفيذ المهام ولكنها تستخدم بطريقة فيا الصلف والعجرف
رور وة , والغ م والقس ا الظل ان ,فيه ه اإلنس ان ألخي م اإلنس رقة  ,لظل وت أوالده ولس ه وق ع رزق لقط
 .الخ...الخ... لتلقي الرشاوى لتبديل المعاني ووصف الحق بالباطل والباطل بالحق, المؤسسات
 

ب ال    ا يحاس دنيا آله الد ال ي ب ن       ف ه وع ة ل لطات الممنوح ن الس ه وع ن عمل ؤول ع مس
ل    , اإلنجازات التي حققها واألمور التي لم يحققها       رة قب رة وم لذلك ترى المسؤولين يفكرون مائة م

درآون                       م ي ون ألنه ى ال يخطئ اإلقدام على شئ، لذلك تراهم يحسبون لكل شئ أآثر من حساب حت
في  , المسؤول وعدم آفاءته فإنه يقال من منصبه      حسب المفهوم العلمي لإلدارة بأنه إذا ظهر عجز         

ذا                     بالد الناس يبحثون عن الكفاءات القادرة على تغيير األمور إلى األفضل في بالدنا ال شئ من ه
ا وإن        , وال من ذاك   اك من يسأل عنه فال هم يبحثون عن الكفاءات ألنهم ليسوا بحاجة لها وليس هن

ى           ولما, بحثوا عنها فإن وجودها عني موتهم      ذا يموتون وليس هناك من أناس تطالب بالحصول عل
! الكفاءات وتوآيلها بتولي األمور؟؟ لماذا يصنعون من أنفسهم قرابين ألناس ال تسأل عن حقوقها؟             

 .والظالم ال يعطي حق المظلوم إن لم يطالب بذلك وذلك أضعف اإليمان
 

اس المسؤول يحاسب        را أو نسمع عن طر          , في بالد الن ا نق را م درجات   وآثي د موظفين ب
ا     ى صواب                     . عالية إلهمالهم أمرا م ا عل ا فالمسؤول ال يسأل وال يخطئ وهو دائم ا في بالدن !! أم

دة                      دت لع ة امت ة قديم ق الجرس حكاي ومن الذي يجرؤ على سؤال المسؤول؟؟ أليست قصة من يعل
 !! قرون وما زالت

 
 وآبير مهندسيها لعدم    وآخر ما قرأت حول هذه النقطة انه تم فصل مدير محطة تشرنوبيل           

ة في                      ة تسرب اإلشعاعات النووي د حادث ا للمسؤولية بع انضباطهما وسوء إدارتهما وعدم تحملهم
 .االتحاد السوفياتي

 
وم        ((رحم اهللا ابن الخطاب حينما قال      ا ي لو أن بغلة تعثرت في ارض العراق لسألت عنه

 ))القيامة
 

 !!خاف أن يسأل عنها يوم القيامةعمر يخشى اهللا من تعثر بغلة في أرض العراق وي
 

ل                         ة ب يس للسؤال عن البغل ة ل وم القيام ترى في بالدي آم يحتاج المسؤولون من الوقت ي
ال    ل البسمات     , عن دموع األطف اءات     , عن طعن اإلخالص     , عن قت عن ضياع    , عن ضرب الكف

عن  ,  عن السرقات  ,عن الرشوات, عن الفساد , البالد واستعباد العباد وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان      
 . لوطن أو مؤسسة بما فيه أو فيهارعن القتل المتعمد مع سبق اإلصرا,  عن االفتراءاتالكذب
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ه           نفس     , دخل حذيفة بن اليمان مرة على عمر رضي اهللا عن وم ال ده مهم ين   , فوج اآي الع . ب
أله ر : فس ب عم ؤمنين؟ فيجي ر الم ا أمي ك ي اذا ب د م :((م ي أح ال يردن ي أخاف أن أخطئ ف نكم  إن

 )).تعظيما لي
 )).واهللا لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه : فقال له حذيفة

 :فيفرح عمر ويستبشر ويقول
 )).الحمد هللا الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت((
 

ان           ا آ ان م ان الحال وآ ة    هكذا آ اء وعظم م من المسؤولين     . من عزة وآبري ا اآلن فك أم
ديرونها           يبات مهموما باآيا على م     اء المؤسسات التي ي اس وبن ى         . صالح الن د طغى عل د ق إن الحق

 .إنهم يباتون وهم يخططون إلحداث ضرر أو صنع رذيلة!! الناس وأعماهم
 

تقصير فإن طموحات الناس ظلت     وطالما آانت األمور آذلك ليس هناك من يسأل عن أي           
رة   مرآزة على المناصب العليا آل هذا قاد إلى تخلي اإلنسان عن               ياء آثي ك وإنني        .أش من أجل ذل

بيل       ي س ه ف ي اإلنسان عن شئ من آرامت د وصل األمر بتخل ول لق ا أق ي م ا أعن دا وأن آلسف ج
وعندما يصل سوف يجعل اآلخرين أو التابعين يسيرون في نفس الطريق             . الوصول إلى المنصب  

 .وهكذا دواليك
 

ة والعملية والصفات الشخصية   لذلك لم يكن عنصر الكفاءة الذي يقوم على القدرات العلمي  
ى أمور أخرى ال تمت                     التي يتمتع بها صاحبها هي المعيار ألصحاب المراآز بل آانت ترتكز عل
اة              ة المأس ذه قم إلى المنصب أو العمل بشئ بدليل ما هو موجود أي أننا نسير من سئ إلى أسوأ وه

 .أيضا
 

ذين ال       لتلو سئل الشخص عن إنجازه ألعماله ولو حوسب المسؤولون            رجع األشخاص ال
اب                  ا من العق ا من السؤال وخوف ادة خوف وا في مراآز القي ى أن آون درة عل يجدون في أنفسهم الق
ولبقيت المناصب الشاغرة حتى تجد من يليق بها من أصحاب الكفاءات ولما حصلت مشاآل وهذه               

يوضع آل شخص    فقط هي الطريقة التي تعالج مراآزنا وعندما تعطى األمور ألصحابها وعندما           
في مكانه المناسب سوف يؤدي ذلك إلى تقليل الهوة بين ما هو آائن وبين ما يجب أن يكون عندها                 

 لكن متى يتم ذلك؟؟!!فقط نقول أننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح
 

ة الحسب                       ة نتيجة لعالق ة رفيع درة مناصب قيادي اءة والمق إن تولي أشخاص عديمي الكف
ى لذوي القربى والعشيرة والقبيلة والعائلة لفهم اإلدارة على أنها تشريف            والنسب والتعصب األعم  

 .ال المجتمع وال المؤسسة وال حتى الفرد نفسه, وسلطة وجاه ومال لن يفيد أحد
 

اجز والشخص     ه ع ل بأن ه بالعم دى احتكاآ عر ل رد سوف يش رد ألن الف د الف ن يفي و ل فه
دير           بل سوف يشعر با   , العاجز ال يطلب منه الرجاء     ه ي إلحراج ألن وضعه غير مريح ومن هنا فإن

ة مفرغة                 دور في حلق م وي ن    . األمور بطريقة غوغائية شخصية فيها التسلط وفيها الظل د  وهو ل يفي
ي   إن المرؤوس اجزة ف ا ع ا قيادته راد وطالم ا األف ا فيه م م ة أه ة ألن المؤسس وا نالمؤسس ن يكون  ل

دم         , لناجحةبأحسن حاال من القيادة والمؤسسة الناجحة هي ا        ن تتق ذلك ل ا ل ا وأبنائه من خالل أفراده
 .بوصة واحدة

 
ألن المجتمع  ,ولن يفيد ذلك المجتمع بل على العكس سوف يضرب المجتمع ضربة قاضية           

ة سوف        , هو عبارة عن األفراد    ا المؤسسات ضعيفة فالدول واألفراد موزعون في المؤسسة وطالم
دم إعط    م في ع ى أن الظل ى   تبقى ضعيفة إضافة إل ؤدي إل وقهم سوف ي اءات حق اء أصحاب الكف
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اآل ونقل هذه المشاآل إلى المجتمع لذلك فإنني من خالل فهمي لالمور أخشى على العرب في                 مش
 .المستقبل من حروب دامية تعد األمور إلى نصابها

 
يئون الظن                نم يس م إال غ ا ه اس م أن الن ذا الشكل ويفكرون ب ديرون األمور به إن الذين ي

ه لشرف            . اإلنسان التي آرمها اهللا سبحانه وتعالى     بإنسانية   د أن إن الناس تتعلم وترى وتسمع وأعتق
 .عظيم لها أن تدافع عن شرفها وآرامتها وإنسانيتها التي طعنت حتى األعماق

 
دا              ه بعي ل يبقى علم اك من إنسان عاق يس هن ا فل إننا نتعلم وأخطرنا في المستقبل هو علمن

اه لحل     عن الواقع والتطبيق إننا   ا تعلمن ل م ندرك أن من أقدس األمور التي تعلمناها هي محاولة نق
تعلم وآيف            , مشاآل الناس االجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية       اس آيف ت نعلم الن ا س وإنن

ون ألن تجارب الشعوب التي                       م مخطئ ذه المشاعر ه تعلم فإن الذين يتجاهلون هذه األحاسيس وه
 .ظهرت صدق هذا التصور أةسبقتنا في المعانا

 
ن    ات م ى المؤسس اتها وينظر إل ن خالل مؤسس ة م ى الدول ت الحاضر ينظر إل ي الوق ف

ة              دراتهم اإلبداعي لوآهم وق ونحن من آل      , خالل أفرادها وينظر إلى األفراد من خالل علومهم وس
دة  ى صيانة جدي ور بحاجة إل إن األم ذلك ف ر ل ر الكثي ى الكثي ة إل ا بحاج ا زلن ذا وذاك م  ونظرة ه

 .معاتا تتالءم مع الواقع تبدأ من البيت وال تنتهي بالج-جديدة
 

ديل السلوك اإلنساني               , إن الجامعات  وبصدق، بإمكانها المساواة في خلق اإلنسان وفي تع
 .وتغييره عن طريق ضرب المثال في السلوك القويم

 
ا األفضل لإلنسان أن يساهم في                        دة وهي م ة جدي رة قديم ي فك ة عن      ولقد راودتن اء أم بن

اهر     ن أجل مظ ة م رقة األم ى س ل عل ة أو العم ك األم اريخ تل ى ت ه عل رك بصمات يدي ق ت طري
 وما زال السؤال هو ما األفضل لإلنسان؟؟!! آاذبة

 
وع      دل دم اة ويب اء والمعان ف األعب ى تخفي ل عل اآين أم يعم اآين والش داد الب د أع أن يزي

مات  ى بس ال إل م أم األ !! األطف وى األل ن األق ال     وم ه األجي ب عن وف تجي ا س و م ذا ه ل؟؟ وه م
 !!القادمة
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 ضعف اإلدارة العربية ومواجهة هذا الضعف

ة المصرية                طلب   ة أسباب العجز في المؤسسات الحكومي إلى خبراء اجانب في اإلدارة معرف
 -:فيه وبعد دراسة وتحليل وتفحص للمشكلة رفع الخبراء تقريرا قالوا 

  
ة  راض اإلدارة أربع ي األداء :" أم راء , ضعف ف ي اإلج طء ف ة أو   , وب ة الخدم ي تكلف اع ف وارتف

 ".ثم يد غير نظيفة تدير األمور, السلعة
 

الم                      ة أنحاء الع ة وهي في بقي والحقيقة أن اإلدارة في مصر تمثل جزءا من اإلدارة العربي
 .العربي ليست بأحسن حاال مما هي في مصر

 
ل   ذي     وقب ز ال ذا الضعف والعج ل ه ى مث ي أوصلت اإلدارة إل باب الت ذه األس ا له تحليلن
ائج بعض الدراسات,نحسه ذآر نت ا أن ن ي إحدى الدراسات أن اإلنسان -:يستحسن بن اء ف د ج  فق

ن   ر م ل أآث ي المتوسط ال يعم ي ف ل % 45العرب ي العم ه ف ن وقت ي  . م دير ف ا أن الم ر أيض وذآ
ه   اإلدارة المصرية    ديرين                   8 قد يكون ل ى عدد الم ك بقسمة عدد فراشي المؤسسة عل  فراشين وذل

 .ناهيك عن البطالة المقنعة التي تعج بها اإلدارات الحكومية
 

 :ضعف األداء 
  
 الرغبة *القدرة = األداء اإلنساني 

 
ه                      ل في حب اإلنسان لعمل والقدرة تتمثل في العلم والخبرة والتدريب أما الرغبة فإنها تتمث
ه العمل             وانتمائه ة اإلنسان وتحبب إلي د من رغب ة تزي  لمؤسسته ووجود ظروف مادية وغير مادي

 .في تلك المؤسسة
 

ع     تالءم م ون مواصفات الموظف ال ت ى آ ع إل ي األداء يرج د أن سبب الضعف ف وأعتق
ة  با  وصف الوظيف تحق ألس ا يس ل مم ر أو أق ه يعطى أآث ى أن دببمعن ى أح ى عل ة ,  ال تخف نتيج
 .ونحن مجتمع عشائري قبليأو النسب أو الصداقة بخاصة لرابطة الحسب 

 
ات                       ائرية والعالق ى عن العش د أن نتخل ا بالتأآي ذه المشكلة فعلين وإذا آنا نرغب في حل له

ائف  اء الوظ ي إعط ائف  . الشخصية ف ا أن نضع وصفا للوظ ا علين اطات (آم ؤوليات والنش المس
ة      ة           ومواص ) واألعمال والواجبات التي تطلبها الوظيف ة المطلوب ة والعملي ا المؤهالت العلمي فات له

 .من الشخص القائم عليها
 

اج      ل واإلنت ى العم د عل نعكس بالتأآي ة سوف ي ار أو المعادل ذا المعي ي ه ل ف اد خل إن إيج
ه سوف يصاب       . بالتالي على المؤسسة والدولة والمجتمع  وم في عمل ه مظل فاإلنسان الذي يحس أن

لب      ه    باإلحباط وسوف ينعكس ذلك س ى عمل وظيفي              , ا عل ه ال ر من حق ذي يأخذ أآث ذلك اإلنسان ال آ
 .سوف لن يفيد وظيفته ألنه غير مؤهل لذلك

 



 14

ول             ذا الق ين صحة ه ة يب مناصب  فال, إن مراجعة سريعة لما يجري في المؤسسات العربي
ا يكمن سر                        اءة وهن ى أساس الكف يس عل ائلي ول اإلدارية تعطى في الغالب على أساس شخصي ع

 .إلدارة في عالمنا العربيمأساة ا
 
 

 :بطء في اإلجراء 
  سبق لك أن تعاملت مع أي دائرة؟هل 
د أسبوع            ومين             ,هل قالوا لك بعد إآمال معاملتك راجع بع د ي ومين وبع د ي د أسبوع  بع وبع

 قالوا أين معاملتك؟ فالمعاملة ضائعة؟؟
يس القسم الفال      ة ورئ دائرة الفالني م     أم قالوا لك عليك توقيعها من ال ة رق م غرف م المكتب   10ني ث  ث

 !! ثم الرئيس فالن بن فالن15
 -:وأعتقد بأن أسبابها آثيرة منها, النتيجة واحدة آل هذه األمور تعمل على إبطاء العمل واإلنجاز

 .ليس هناك في الغالب من يحاسب على التأخير .1
 .إن التأخير في أحد المكاتب أحيانا يعطي صفة األهمية لذلك المكتب .2
 .عملية مرسومة أصال في سبيل الحصول على الرشاوىإنها  .3
 . فيمكن أن تكون آثيرة ومعظمها غير ضروري. إن اإلجراءات الموجودة غير عملية .4
 

م إنجازه في الوقت المحدد وتوظيف عدد من                        والحل هو تحديد الوقت الالزم لإلجراء ث
ة ومحاسبة آل من ي             الناس ى       بحيث نعمل على اإلنجاز بالسرعة المطلوب ه يعمل عل ه أن ثبت علي
 .التأخير

 
 :ارتفاع في تكلفة الخدمة أو السلعة

 
ى العناصر                   دفع وتنفق عل ات التي ت تكلفة الخدمة أو السلعة ناجمة عن المصاريف والنفق

ل          اج مث ة اإلنت ة , اإلنسان (الداخلة في عملي اء       , اآلل د    ) ومصاريف أخرى اإلضاءة والم ا عن وعلين
ه          رار أن نفكر في ه          اتخاذ الق رة وأن نحلل رة وم ة م دي         مائ ا هو الب دائل م اك ب ى هن ل اقتصاديا بمعن

ى تحقيق جدوى اقتصادية أفضل         ذي يعمل عل ى أساس       . األفضل ال ا متخذة عل و آانت قراراتن ل
ى                    نعكس عل ة ي اقتصادي فإن ذلك يعمل على تخفيض النفقات إلى أقل درجة ممكنة ومن ناحية ثاني

ة         ,  وبقيت المخرجات آما هي    فكلما انخفضت النفقات  اإلنتاجية   ى تحسين اإلنتاجي فإن ذلك يؤدي إل
د                         ة في تحدي ة هي عنصر من العناصر األساسية المتعلق ة اإلنتاجي ة في العملي ألن النفقات الداخل

 . المدخالت/ اإلنتاجية فاإلنتاجية هي المخرجات
 

ن ا  ر م ي آثي ة ف ين الربحي ى تحس ود إل ك يق إن ذل ة ف دما تتحسن اإلنتاجي ا وعن ان أم ألحي
بالد أو نتيجة       األحيان األخرى فقد تتأثر الربحية نتيجة للظروف السياسية واالقتصادية التي            م ال تع

ة      دي ومواجه ى تح ة عل ا للمؤسس ك باعث ان ذل ة آ ة مرتفع ت اإلنتاجي ا آان عار وآلم ر األس لتغيي
 .آل هذا جاء نتيجة للقرارات التي تتخذ على أساس اقتصادي حكيم, الظروف

 
ة         أما ة التجرب ى نظري اء عل  ما هو موجود فهو في الغالب قوم على تصورات عشوائية بن

 .والخطأ التي ينجم عنها مشاآل آثيرة
 

 :نظافة المسؤولين
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إنني أعشق الجرأة والصراحة            !! من اإليمان  فالنظافة إن . دعوني أقول بجرأة وصراحة ف
 .مؤسسة وآل يوم يحمل الجديدفكل يوم نسمع عن حديث السرقات هو حديث الناس والصحف ، 

 
ار ال     ا الكب ي ال ابرره ع إنن كلة م ياء صغيرة ليست مش وظفين ألش رقة صغار الم إن س
ول                        ا يق دوة لآلخرين ، فكم ه ق ك يجعل من يسرقون إال األشياء الكبيرة وحينما يسرق الكبير فإن ذل

ل ات  : المث رقة المؤسس جرة ، إن س وزير الش ع ال رة اقتل ك الثم ا  اذا قطف المل ن دولن ر م ي آثي  ف
انا  , العربية شئ عادي وأما غير العادي أال تسرق     ه " ألن من ال يسرق في مجتمعنا يعتبر إنس " أبل

م                    رم اللصوص ونحن نعرف أنه ا نحت ل فجميعن أ قات وفي الغالب يفشل ألن تربيتنا قائمة على خط
 .آذلك

 
و   :" حتى تنظف المؤسسات ال بد من نظافة القياديين ورحم اهللا من قال    وا ول لقد عففت فعف

 ".رتعت لرتعوا
 

ع      الهم نرف ة اللصوص وفضحهم وفضح أعم ن مواجه د م ات ال ب ى تنظف المؤسس حت
ول للص ين لنق رة  : صوتنا مجتمع ن يجرؤوا م إنهم ل ال ف ك األعم ل تل ا مث ك لص وإذا احتقرن إن

 .أخرى على السرقة
 

ى اال            ا معن رمهم م ة     الغريب أننا نعرف أحيانا أنهم لصوص ونحت ذه الحال ل ه رام بمث , حت
 .واحدة... فالنتيجة واحدةالنتيجة واحدة ليس المهم نعت الصفة , غباء, جبن, نفاق, خوف

 
ا                 ديرين عربي لقد عملت في مؤسسة أمريكية في إحدى دول الخليج قبل فترة وآان أحد الم

ال وآان يسرق آل أسبوع عند عودته إلى بيته أآل ال         . وهو المدير الوحيد من العرب     إذا آانت   . عم
ان يسرق           . المؤسسة تقدم األآل والغذاء للعمال والموظفين      ه آ آان مرتبه جيدا وظروفه جيدة ولكن

 !!والغريب أنه آان يفتخر بذلك العمل المشين!أآل العمال يسرق, أآل العمال
 

في الختام فإنني أهدف من هذا المقال توسيع الجرح الذي نعاني منه جميعا آي نعمل على                
. بل إن هذا واقعنا مع األسف      , لجته وإنني ال أقصد أحدا وال أتهم أحدا وال أقصد مؤسسة بذاتها           معا

ا آانت                          ائق مهم ائق إن من يخاف الحق ا أن نعرف الحق ا جميع اء الحقيقي فعلين وإذا آنا نقصد البن
 .مرة لن يقدر على التغيير ولن يقدر على تحقيق النجاح

 
دأ     , وال يخفى على أحد   إن النجاح الحقيقي طريقه واضح       ن نب دأ؟      , لكن من أي ذي يب ومن ال

 .هذا هو السؤال الذي ظل يردد نفسه عشرات السنين
 

و  ذاء فمن ه واء والغ ى اله نا آحاجة اإلنسان إل اتنا ونفوس ر مؤسس ى تطهي ا بحاجة إل إنن
 .الجريء الذي يبدأ بحرآة التطهير

 
م    ى العل ى العمل , فهل ينتصر الجهل عل االة عل ي  ,  وتحمل المسؤولية والالمب ة ف والخيان

 !!العمل على اإلخالص فيه؟
 

 !!هل تنتصر الخيانة على األمانة؟
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 24-19ص 1985 آب 37نشرت في رسالة النجاح العدد * 
 المشارآة في اتخاذ القرارات المهمة

رة        ة وخطي رارات مهم . إن عملية اتخاذ القرار ليست بالعملية السهلة إذا آنا نتحدث عن ق
دا   هلة ج ا س ة فإنه رارات روتيني ن قضايا وق ديث ع ان الح ا إذا آ رات  . أم ا عش ذ يومي ا يتخ وآلن

ه الخاصة والشخصية           ى             . القرارات بما يتعلق في حيات ن يتوجه؟ ومت بس؟ وأي اذا يل اذا يأآل وم م
 .يغادر؟ معظم هذه القرارات تتم بصورة عادية وروتينية وبدون أدنى درجة من التعقيد

 
ة           ولما آان  ا      , ت القرارات اإلدارية ليست على نفس المستوى من األهمي ا آانت أبعاده ولم

رين           , تختلف من طرف إلى آخر     ة مع الكثي ان   , ولما آان موضوع القرار متشابكا وله عالق ا آ ولم
رار   ن الق ع ع ورة للتراج اك خط ع  , هن ام الجمي عيف أم ر الض ار اإلدارة بمظه ان  , وإظه ا آ ولم

ين                   فق. لبعضها صفة التحدي   ار أن عقل ى اعتب د طالب رجال الفكر اإلداري بضرورة التشاور عل
 .يضعان قرارا أحسن من عقل واحد وأن خمسة عقول تشارك في صنع القرار أفضل من عقلين

 
فبدل أن ينظر اإلنسان مهما آانت معلوماته       , ومشارآة العقول هذه تدفع اإلدارة دفعة قوية      

رة      ور بنظ ى األم عتين إل ه واس تلط األوراق واآلراء      ومعرفت ول تخ الل العق ن خ ه م دة فإن واح
نها     و أحس رار األفضل ه ون الق د ال يك رار األفضل وق ى الق ات للوصول إل أتي . واالتجاه ل ت ب

ذي ال أستطيع               , األفضلية من خالل اإلمكانية أيضا     رار ال اذا يساوي؟؟ والق فالقرار غير الممكن م
 تنفيذه ماذا يعني؟؟

 
ى األفضل         , بالنسبة لرجل اإلدارة  والحكمة  من هنا يظهر الدهاء      ة الوصول إل وهو محاول

 .عن طريق الموازنة بين جميع العناصر المشترآة للوصول إلى الغايات التي يسعى لها الجميع
 

ع        ,  والمشارآة تلعب دورا آبيرا في تجنب األخطاء       اة جمي وفي إحراج اإلدارة وفي مراع
ة تساعد في            . ر أآثر اتساعا وشمولية     العناصر وفي النظر إلى األمور بمنظا      ة ثاني وهي من ناحي

تقبال        ام األمور مس ولي زم فالشخص  . الكشف عن أصحاب المؤهالت والكفاءات وتساعدهم في ت
د نظر                ر بع ة وأآث ر حكم ة وأآث ر دراي ه أآث ووجهات نظره التي تطرح ال خالف      . الذي يثبت أن

ه ودفاعه             عليها وقد يكون مثل هذا الشخص هو صانع القرار ل          ه من دور في طرح آرائ وم ب ما يق
 .وآل هذا يعود إلى سعة اطالعه وسعة أفقه وإلى معرفته, الجيد من خالل قوة حججه ومنطقه

 
ر                 ارق آبي اك ف راد فهن دى األف دوافع والحوافز ل ق ال ة تخل آما أن المشارآة من ناحية ثالث

ه وجوده             وبين إنسان يعمل   , بين إنسان يعمل ألنه مطلوب منه أن يعمل        ه يثبت من خالل عمل  ألن
ا    , هناك فارق شاسع بين إنسان بال دافع أو حافز وبين إنسان آخر يمثل شعلة              . وبقاءه ويتفجر يومي

دون تسخير    . فيه الكثير من الطاقات الكامنة     ات   وال أعتقد أن إنسانا يصل إلى األفضل ب ذه الطاق ه
دون أمل أو طموح             إنني ال أتصور حياة ألي إنسان بدون دوافع أو حوافز           ألنه من ناحية أخرى ب

 فهل هناك وجود لمثل هذا اإلنسان
 

ارآة      ت المش ه خلق ذا آل ل ه ن أج ة      , م ان والمؤسس لحة اإلنس ي لمص ا وه ع عنه ودوف
 .والمجتمع
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 :أن تقف مؤسساتنا من هذه المشارآة

 
وم            ى مفه يء إل د أس يء ولق م الش اء فه ا يس ر م اهيم فكثي ن المف ا م ف آغيره ع األس م

ا        . فهناك فرق بين المشارآة الفعلية والمشارآة الصورية      . لمشارآةا دة من المشارآة إذا آن ما الفائ
ادرين        " عليهم عليهم, معاهم معاهم" ننطلق من خالل شعار   م نكن بق دة من المشارآة إذا ل ا الفائ م

 ؟؟على التعبير عما في الصدور؟ ما الفائدة من المشارآة إذا آنا نخجل من قول قناعاتنا
 

 .ما الفائدة من المشارآة إذا آانت هي السبب في خلق مشاآل شخصية لنا في المؤسسة
 

 ما الفائدة من المشارآة إن لم يكن هناك من يريد أن يسمع؟؟
 

 آيف تتم المشارآة الصورية؟؟
 

ذا      تم  , يأتي مدير المؤسسة وينقل المشكلة إلى المشارآين ويضيف أنه يرى آذا وآذا وآ وت
اش         الموافقة ف  دون نق ى ب دير              . ي آثير من الحاالت حت ا نوقشت تكون النتيجة أن الم ا أنه و اتفقن ول

ا أيضا          ا               . دائما على حق وهو األصح دائم ذا الشكل فال داعي لوجوده إذا آانت األمور تسير به
ارآة( ة    ) أي المش ذه الطريق ل ه ا بمث ن وجوده ر م ا أفضل بكثي دم وجوده ارآة , ألن ع إن المش

تعطي الفرصة لإلنسان ليدافع عن وجهة نظره ويحلل وينقد وجهات النظر األخرى             الفعالة هو أن    
ذه البساطة             . بغض النظر عن هذه أو تلك      ل ه ى       , أما أن تطبخ وتسلق األمور بمث ه ال يسيء إل فإن

 :وعادة ما تكون األمور على النحو التالي. اإلدارة آعلم فقط ولكنه يسيء إلى حضارة أمة بكاملها
 

افق     , أن الشخص المشارك يخاف   , المشارك ضعيف أن الشخص    أن الشخص المشارك من
 .وله مصلحة

 
ة نتيجة لضعف مكتسب أو وراثي            اذا  . فاإلنسان الضعيف ناتج عن ضعف في المعرف وم

ه         دور حول ا ي ة بم ذا       . ينتظر من إنسان ليس لديه معرف ل ه وة لمث إن النتيجة ستكون ال حول وال ق
 .نه ليس هناك بديل في غياب المعرفةالشخص إال بقبول ما يطرح أل

 
ا زالت تتعامل مع                  د يخاف العواقب إذ أن اإلدارات مع األسف م ة ق ة ثاني وهو من ناحي

لقد تغيرت الدنيا بأسرها وما زالت هي هي في منطقها وخلقها وتعاملها مع             , الناس بالعقلية القديمة  
واقفهم           فكثيرا من الناس يخشون إبداء اآلراء ومناقشة األ       . الناس ى م بوا عل مور خوفا من أن يحاس

آم من الناس طردوا من مؤسساتهم إلى الشارع نتيجة          , وخوفا من أن يدفع الثمن غاليا نتيجة آرائه       
ذه اآلراء  ل ه اعهم عن مث م ودف ا  .آلرائه ديره أو عدمها له ع م ه م ه فموافقت م يطرد من عمل و ل فل

رون ا           ة واحدة          عالقة في األجر والترقية وبذلك يفضل  الكثي وا بكلم ى أن يتفوه يس  . لصمت عل أل
 أهم شخص في الوجود للشخص هو رئيسه المباشر؟؟

 .أو يجمده في موقعه, ألنه هو الذي يرفعه في السلم اإلداري
 

بيلها               قد يكون لهذا العديد من األسباب فقد يتراجع اإلنسان عن المبادئ التي يناضل في س
دة مرات ويخرج     .طحيمألنه ليس هناك من تجاوب من قبل ال   أو قد يحبط اإلنسان بعد مشارآته ع

 .بنتيجة أنه ال فائدة ترجى من االجتماعات
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بيا             الم نس ذي يخاف ال ي بيا وال الم نس ذي ال يعرف ال ي اق فال وأسوأ هذه الحاالت هي النف
اق                 ا وهو النف را في مجتمعن ذا الموقف وهو          , أما المؤلم جدا والذي ال أجد له تبري ر  أن يتخذ ه غي

ق                          ه الشخصية عن طري ى تحقيق أهداف ى أو إل ى األعل مقتنع فيه بل استعمله آطريق للوصول إل
 .نفاقه مع المديرين

 
ذا العصر   ل ه ي مث ه ف د من ة شيء ال ب أن المشارآة الفعال أذآر ب ا . أعود ف ى م وهو أرق

أ شخص                  وصلت إليه    تج عن خط ل آل    اإلدارة فالنجاح ال يقوم على أآتاف شخص والفشل ال ين ب
 .من في المؤسسة يساهمون في صنع النجاح أو جر المؤسسة إلى الفشل الذريع

 
دير مسؤول يعمل                            ين م رق ب اك ف ى العكس هن ل عل د ب دير أو القائ ة الم وهذا ال من أهمي

اون                         ى التع وم عل ة ال تق ة خاطئ ه بطريق دير مسؤول يعمل وجماعت وجماعته آفريق واحد وبين م
 .واالحترام

 
ل القائ   ق       ويظ ي خل اعدة وف ادات المس ق القي ي خل يم ف دور العظ احب ال دير ص د أو الم
ل        . والمثل لدى جماعته وفي خلق الحوافز واإلبداع لدى مرؤوسيه        , المفاهيم ذي يشعل الفتي وهو ال

 .واآلخرين يعملون جنبا إلى جنب معه وهذا هو سر عظمة العظماء
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 .8ص, 3/8/1987دس بتاريخ جريدة الق* 
 التنظيم اإلداري

  
ه البيروقراط   " ماآس ويبر " عندما وضع عالم االجتماع األلماني     د رجال اإلدارة      ينظام  اعتق

 .بأنه أضاف إلى علم اإلدارة شيئا
 

م      ة؟ وإذا آانت البيروقراطي   ةفما المقصود بالبيروقراطي   ى عل ي إضافة شيء إل  جيدة وتعن
اذا ال يح لطة     اإلدارة فلم ي س ة تعن ام؟ البيروقراطي كل ع ة بش دول المتخلف رب خاصة وال ا الع به

 -:المكتب وفلسفتها تقوم على أساس
 .تقسيم العمل إلى أجزاء .1
 .وإناطة آل جزء بوحدة إدارية وتقسيم األجزاء إلى جزيئات وإناطتها بالموظفين .2
ى الهدف         .3 ي مسؤو    . طالما أن إنجاز األعمال ضرورة للوصول إل ك يعن إن ذل وحتى  , ليةف

 .يقوم الشخص بتحمل المسؤولية آاملة فال بد من إعطائه سلطة تعادل هذه المسؤولية
فكل مرؤوس  . تبيان العالقة بين الوحدات اإلدارية أو األفراد أو ما يسمى بطرق االتصال     .4

 .له رئيس وآل رئيس مرؤوس حتى نصل إلى رئيس المؤسسة
 

ل نظام يع    ك يمث د رجال اإلدارة أن ذل د     واعتق ذها وتحدي ال وتنفي ى األعم اظ عل ى الحف مل عل
 .واعتبر ذلك تقدما في عالم اإلدارة. المسؤول عنها

 
 أما لماذا نفهمها بالطريقة السيئة؟

ل   رت العم ة واعتب وم البيروقراطي اءت لمفه ة أس ا العربي ة ومنه دول المتخلف بب أن ال الس
ي ي" البيروقراط ال وب   " المكتب از األعم أخير وإنج ة لت دقيق والفحص   آذريع أن الت ك ب رروا ذل

 .والرقابة تتطلب ذلك
 

ل       ة ب والذي يسيء إلى اإلدارة آعلم وتطبيق أن التأخير لم يكن بسبب التدقيق والفحص والرقاب
 .  أنه لم يجر عليها الفحص أو التدقيق- في بعض األحيان-أسوأ من هذا

 
 ما المقصود بالتنظيم؟

ى         يعرف التنظيم بأنه االستخدام األمثل       للعناصر اإلنسانية وغير اإلنسانية من أجل الوصول إل
 .الهدف بأقل تكلفة وجهد وأقصى ربح ممكن

 
 وألنا افترضنا المحال بأنه     وعكس التنظيم هو الفوضى   . أما أبسط تعريف للتنظيم فهو الترتيب     

ق الفوضى داف عن طري ى األه ن الوصول إل ال-يمك ؤمن بالمح ن ي اك م ان هن ي - إذا آ ع أنن  م
تم إال                      شخص ك ال ي إن ذل ك ف و افترضنا جدال ذل يا ال أؤمن بأن الفوضى تقود إلى تحقيق الهدف ول

ومن هنا جاءت  . من خالل نفقات آبيرة وجهود آثيرة تبذل بدون طائل حتى تصل إلى ذلك الهدف  
 .أهمية التنظيم

 
ل                   وليس هناك  ول إذ قي ذا الق ة النظام من ه ان أهمي را لتبي  أن يكون    من الممكن   :"  قول أشد أث

 ".نظام بدون حرية ولكن ال توجد حرية بدون نظام
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ر            " أنه: والمقصود بالنظام  اط بحيث أن أي تغيي ام االرتب مجموعة أجزاء مرتبطة ببعضها تم

 ".في أي جزء ال بد وأن يؤثر في بقية الجزاء
 
 

 -:لماذا ننظم
 

أن      يقال بأنه من الضروري أن تقوم بعملية التنظيم آلما تطلب العمل أآ            ثر من شخص ونقول ب
نظم وآخر فوضوي ة رجل م ين عمل وإنتاجي رق ب اك ف ى للشخص الواحد فهن م حت . التنظيم مه

ذا       ناهيك عن أين الشخص مهما آانت طاقته آبيرة      ال وحتى ه ع األعم ام بجمي فإنه ال يستطيع القي
ا                     ا أو يجهل عنه ا تمام ر   إذا آان ذلك في تخصصه فكيف بالتخصصات األخرى التي يجهله  الكثي

 .لذلك خلقت المنظمات والتنظيمات
 

 -:ما هي مكونات المنظمة
 

 -:حتى يتم خلق المنظمات ال بد من توفر العناصر التالية
 .الهدف .1
 اإلنسان .2
 .وجود عالقة بين الناس أو الوحدات اإلدارية .3
 

ا        ل قوي ان التفاع ا آ ذه العناصر وآلم دون ه وده ب ر وج ن تبري ا يمك ا قائم ال نتصور تنظيم
 .نظما وقائما على التعاون آان التنظيم قويا ونشيطاوم
 

 -:الهدف
 

ا نتحدث عن            , ال أستطيع تصور عمل فردي بدون هدف       فبال هدف يعني الضياع فكيف إذا آن
 تنظيمه في سبيل من؟ ومن أجل من؟. الجهد الجماعي وتنظيمه

 
ا       ويقال بأنه إذا طلب على سبيل المثال من المساجين نقل بعض األحجار إل               ة من زواي ى زاوي

ساحات السجن صباحا وإعادتها إلى موقعها مساء فإن ذلك قد يسبب لهم شيئا من الجنون في حين                  
نهم   ب م ه إذا طل رة وإذا     أن ياء آثي نهم أش ف ع ك يخف إن ذل يء ف ل ش ن عم رة م ا أول م د نقله بع

ذلك                        ر سعادة ل م أآث ك يجعله إن ذل ذه األحجار ف  جاءت   شارآوا في وضع هدف آبناء شيء من ه
 .أهمية المشارآة في اتخاذ القرارات في اإلدارة

 
ة                      ر من الطاق درة ألن وضع هدف أآث إن األهداف عند وضعها يجب أن تكون متالئمة مع الق

ة                 ي خيان ات المتاحة يعن والمؤسسة  . المتاحة قد يعني انتحار ووضع هدف أقل من القدرات والطاق
 .كل ما أوتيت من قوة في سبيل تحقيقهاالجيدة هي التي تكون أهدافها عالية وتسعى ب

 
 -:اإلنسان

 
م          ه أن اإلنسان أه ام           مما ال شك في التنظيم عنصر من      (  عنصر من عناصر اإلدارة بشكل ع

رات        , وأآثرها تعقيدا ) عناصر اإلدارة  ألن التعامل معه وفهمه ليس باألمر السهل ناهيك عن التغيي
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ه وش                ه ومفاهيم تم من وقت آلخر في عقليت ا            . خصيته التي ت ا لم ا متفهم ان اإلنسان واعي ا آ وآلم
 .حوله آان قادر على التفاعل مع من حوله تأثرا وتأثيرا

 
 -:العالقة القائمة بين العناصر

 
ام  اك نظ يس هن ى ل رة وأخرى إل ين فت دون ثغرات أضف إن النظام نفسه بحاجة ب اني ب إنس

ع أو           والنظام  . إضافات وتعديالت بما يتالءم مع الواقع والظروف       تالءم مع الواق الذي ال يتطور لي
 .ال يعمل على خلق واقع جديد إذا آانت القدرة متاحة لذلك هو نظام تعيس ال يخدم المؤسسة

 
ن     د م ذلك ال ب ة ل ة اإلداري ي العملي ة ف ع العناصر الداخل ين جمي ات ب اعالت وعالق اك تف فهن

 -:تنظيمها وتنظيمها يعني
 

 . سمى بالتخصص وتقسيم العملتحديد األعمال والنشاطات أو ما ي .1
 .إعطاء آل جزء لوحدة إدارية .2
 .تحليل الجزء الى جزيئات وإعطائها إلى القائمين عليها من الموظفين .3
ذه الصالحيات مع                  .4 تالءم ه إعطاء الصالحيات والسلطات لكل قائم على عمل ويجب أن ت

ا      . المسؤوليات ى إس ؤدي إل . ءة استخدامها فأي زيادة في الصالحيات عن المسؤوليات قد ي
 .وأي نقص في الصالحيات عن المسؤوليات قد ال يؤدي ذلك إلى إنجازها

وط           .5 ح خط ذلك تتض ه ل رئيس برئيس ف ال ه وتعري ه وبرئيس رؤوس بعمل ل م ف آ تعري
 .االتصال أيضا داخل المؤسسة

 
ى           الذي أريد الوصول إليه من خالل العالقات القائمة بين األفراد غنها يجب أن تكون قائمة عل

ادل رام المتب اون واالحت ك سوف . التع إن ذل ادل موجودين ف رام المتب اون واالحت م يكن التع وإذا ل
 .يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة على المؤسسة وقد نقضي على النظام آكل

 
الح        ف لص و أن نختل ر صحة ه م األآث ر لك ات النظ ي وجه الف ف ود خ اهرة صحية وج ظ

اءات  البين بانتم نا مط ط ولس ة فق ها المؤسس ة نفس ة إال للمؤسس ل المؤسس ويجب أال يعكس .  داخ
ا             ى بقائه اظ     . خالفنا الفكري على عمل المؤسسة وإنتاجيتها فكيف والحال عل ل بالحف إن النظام آفي
 .على حقوق المؤسسة والقائمين على األعمال فيها إذا آنا نرغب في ذلك

 
ا            اء        إن النظام ضروري طالما آنا نسعى للوصول إلى حياة أفضل نك إن آل   . فح من أجل البق

ه واستمرار             , ما حولنا يسير بنظام    ى حرآت اظ عل ه من نظام للحف د ل بل إن آل شيء متحرك ال ب
ع              . بقائه ه الجمي ع ويخضع ل م الجمي وال أتصور أن هناك شيئا أهم من وجود نظام شريطة أن يحك

 .حياة في النظاموأن يحقق المثل في العدالة واألخالق والمساواة ألنها تمثل اعمدة ال
 

ل صعوبة عن أي شيء آخر                    , آل شيء بدايته صعبة     ة تحقيق النظام المؤسساتي ال تق وبداي
ا   . فالبداية تتطلب استخدام القوة وإثبات الوجود لفرض النظام على الجميع          مع الزمن يصبح التزامن

على النظام بشكل   بالنظام عادة وعندها تخف الحدة في استخدام نظام الثواب والعقاب الذي يحافظ             
 .عام
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 .47-42ص, 1985أيار وحزيران , 35-34العدد , رسالة النجاح* 
 النظام واألنظمة
 واألنظمة والنظام

 
ارة هي   ذه العب ور وه د األم دما تتعق معها عن ا نس را م معها آثي ارة نس ي : عب اء ف ذا ج هك

 .النظام وهكذا تقول األنظمة
 .حدث عن النظام واألنظمةفترى الشعب يقوم وال يقعد وهو يت

ة                 ى حل أي ن يساعدنا عل ك ل إن ذل ديثا مجردا ف ا ح ولئن بقينا عشرات السنين ونحن نتحدث عنه
 .مشكلة مهما آانت بسيطة

 
ة                  : دعوني أآون صريحا وجريئا       أت نتيجة نظام أو أنظم م ي ا ل إن تعقيد األمور في بالدن

ا             ة بالشخص الق ة         بقدر ما هو نتيجة نزوة شخصية متعلق ك األنظم ى النظام أو تل من خالل    . ئم عل
أن يحوله من  احتكاآي باألمور ومعرفتي بما يدور حولها وجدت أنه من السهل على القائم بالنظام         

 .طبقا للمزاج" ضد"إلى " مع"
 

ة                 وينسى الكثيرون أن النظام أو األنظمة التي ال تتالءم مع مصالح الناس والمصلحة العام
ود في تطبيق      . ثر من نفعهاوجودها فيه الضرر أآ   ونسي آخرون أن الذي يقتل المؤسسة هو الجم

 .األنظمة ال الحرآة في محاولة تعديلها بما ال يتالءم مع المصلحة
 

رة        دين فكث الحا ذا ح ل س وم يمث ة مفه ق األنظم ي تطبي ة ف ود والحرآ ة أن الجم والحقيق
د ت              ي أن األمور ق ون    -"شوربة " صبح الحرآة تعني أن األمور غير مستقرة وتعن ا يقول ذلك   - آم  ل

د عن       , فإن من الدهاء أن تتحرك عندما تكون الحرآة ضرورية         ومن جهة أخرى فإن الجمود الزائ
 .الحد يجعل الفرد يكفر بكل اصطالح مت إلى النظام واألنظمة بصلة

 
ة   "فدهاء المدير أو اإلداري هو في عملية التوازن بين آل من                ود والحرآ ة  " الجم لمحاول

 :لحصول على أآبر ميزات لكل منهما وهماا
 

 .يؤدي إلى االستقرار والعدالة في التعامل: الجمود
 

ة               : الحرآة  تؤدي إلى إحداث تعديالت تتالءم مع التطورات وعليها في الوقت نفسه أن تكون عادل
 .تتعامل مع الجميع ولصالح الجميع

 
را "وتغضب " زيدا"تي لترضي المشكلة القاتلة التي تقع فيها مؤسساتنا أن الحرآة تأ      ذا ال  " عم وه

 !!يمت إلى المفاهيم اإلدارية بأية صلة
 

 قد يقول قائل لماذا ال تفصل األنظمة آل شيء؟ 
 

اد            ا إيج ه بإمكانن رة وأن إن الكثيرين يعتقدون أن النظام باستطاعته تفسير آل صغيرة وآبي
ه         , نظام بدون ثغرات   ا ألن وي             إن من مثل هذا التصور يكون خاطئ دنيا يحت اك نظام في ال يس هن  ل
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د من الثغرات                      ه المزي ان في على تفصيالت العمل وآلما آان النظام فيه المزيد من التفصيل آلما آ
 هي  -واألخطاء آما أنه من ناحية ثانية يقتل اإلبداع عند الموظف اإلداري وتصبح وظيفة اإلداري             

 . قراءة هذا النظام وتطبيقه على تلك الحادثة-فقط
 

م                        ة والتي ل ز بعض األمور العام ه العزي د جاء في آتاب لنتعلم من القرآن الكريم آنظام فق
ة نظر                 , يحاول التفصيل فيها   ك من وجه ة في ذل ة اإللهي ة ( وأعتقد أن الحكم و     ) إداري رآن ل أن الق

أن يعطي بعض التف              , فصل آل شيء ألصبح النظام ممال           رك للحديث الشريف ب ه ت صيالت  لكن
ر تفصيال        لبعض األمور    اد     . فجاء النظام اإلسالمي أآث اب االجته تح ب وأعطى الراسخين في      , وف

 .العلم حق االجتهاد في بعض القضايا اإلسالمية فحصل تفصيل أآثر وأآثر
 

م                        لمين في بعض القضايا ل اء المس اد علم ه الصالة والسالم واجته وأحاديث الرسول علي
ذه األساسيات سمحت لآلخرين       . لقواعد األساسية   تأت مخالفة للقرآن ألن القرآن الكريم وضع ا         ه

 .من باب االجتهاد بتفسيرها بما يتالءم مع مصلحة المسلمين شريطة أال تخالف القواعد الرئيسة
 

رة                     الج آل صغيرة وآبي ة تع ق نظام وأنظم فالنظام  . أريد الوصول إلى أنه من المحال خل
 .س تعالج القضايا الصغيرةيضع القواعد واألسس وبناء على تلك القواعد واألس

 
يير األمور                       ى تس اس وال يعمل عل ة ومصلحة الن إن النظام الذي ال يحمي المصلحة العام

يير                 , والحد من الفوضى ليس بنظام     اجز عن تس يير األمور والنظام الع بل هو نظام عاجز عن تس
في حين أن األصل      , ةاألمور وإحقاق الحق ال معنى لبقائه بل إن بقاءه نقمة على الناس وليس نعم             

 .في وجود النظام أنه نعمة يراعي الحقوق والواجبات ويحمي الضعيف من تسلط القوي
 

 .لنطبق هذا على المؤسسة بشكل عام ومن خالل المفاهيم اإلدارية 
 

ة   ة إن المؤسس تويات إداري ة مس ى ثالث وي عل ا : تحت طى ودني ا ووس اد . علي اك اعتق وهن
ا تق    ة    خاطئ أن اإلدارة العلي ا    , وم بوضع األهداف والسياسات العام لكن الصحيح أن اإلدارة العلي

ك      داف وتل ذه األه ن ه ة م ة بالمؤسس م عالق ن له راف م دون اعت ذا الحق ب ل ه ك مث ي ال تمل الت
ة ألهداف           . السياسات العامة  ة تكون منافي وم بوضع أهداف عام فإنني أتحدى أن توجد مؤسسة تق

اس  ع وأن املين ومجتم ن ع ة م ة الجماع ك المؤسس ع تل ة م م عالق ات .  له داف والسياس ى األه حت
ا    املين معه ة والمتع ك المؤسس ي تل املين ف اعر الع ع مش اوب م ة يجب أن تتج وإال سوف , العام

 .يحصل تناقض قد يقضي على المؤسسة من أساسها
 

ين مصلحة                    وازن ب اد ت ى إيج على آل لو تصورنا أن اإلدارة العليا تضع األهداف بناء عل
ع  المؤ ة والمجتم ات والدول ا والنقاب املين فيه ة والع رد أضواء   . سس ون مج داف تك ذه األه إن ه ف

ا         ا نفسها    . يهتدي الجميع بها في سبيل الوصول إليه رى اإلدارة العلي ذلك ت ك     -ل ى تل ى تصل إل  حت
ى األهداف                    -األهداف ع للوصول إل ر تفصيال تساعد الجمي  مضطرة إلى وضع سياسات عامة أآث

رك                       ولكون اإلدار  ا تت دنيا فإنه ات األمور في اإلدارة الوسطى واإلدارة ال دة عن مجري ا بعي ة العلي
ة                       ة العادي ة والروتيني تواه لتفصيل بعض األمور اإلداري ى مس ا وآل عل ا  . التفصيالت لكل منه أم

األشياء األساسية الجوهرية التي تؤثر في المؤسسة بشكل عام فإنها تمسكها وتحاول وضع أسس               
 .ءم معهاوقواعد تتال

 
ب             ل حس الحياته وآ ب ص ل حس ة آ ذه األنظم ق ه ي تطبي ب اإلدارة دورا ف ا تلع وهن

 .مسؤولياته وبناء على إيجاد توازن بين مصالح من له عالقة
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وازن                     ا أن الت ر موجود وبم والخطأ في التطبيق ناجم في آثير من الحاالت أن التوازن غي

ر من الصراخ حول      , ل إلى نتيجة فإننا لن نص   - وهو أساس اإلدارة   -غير موجود  لذلك نسمع الكثي
 .النظام واألنظمة

 
و          ه ه ه وتنظيم ي إدارت ل وف ي العم ة ف اس دراي ر الن و أن أآث ي اإلدارة ه دأ ف اك مب هن

ل ك العم ى ذل ائم عل يم . الشخص الق وره وتنظ يم أم ك الشخص صالحية تنظ ل ذل ذلك يعطى مث ل
 . أو األهداف العامة الموضوعة من قبل اإلدارة العلياأعماله، شريطة أن ال يخالف السياسة العامة

 
 -:أريد أن أصل إلى النتيجة التالية 

 
ة في             , إن الصراخ حول النظام واألنظمة لن يجدي        ألنه ليس هناك نظام بشري آامل مائ
ق والممارسة               . المائة ة عن التطبي ول       , إن األخطاء الموجودة هي أخطاء ناجم ذا الق اد ه أن : ومف
و جزء من اإلدارة      ( رة وآذلك النظام     اإلدا ل وجد        ) فه ا يعيب ب ه م يس في  لحل مشاآل   - أصال -ل
ين          المشكلة إذن فينا نحن القائمين على التطبيق ومن       , الناس ى يق إنني عل  خالل خبرتي الشخصية ف

اد نظام        , واألمزجة ال يحكمها نظام   , تام أن المشاآل تعالج بناء على أمزجة       فمشكلتنا تكمن في إيج
 .ومع األسف هذه مشكلتنا. تحكم في أمزجة البشر وهذا غير موجودي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .38-34ص, 1985 تشرين ثاني - تشرين أول-أيلول, 40-39-38العدد , رسالة النجاح* 
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 ظاهرة اإلرهاب اإلداري
  
دآتور أسامة شهو     " ظاهرة اإلرهاب اإلداري وآيفية معالجتها    " لقد قرأت مقالة    ان التي   لل

دول                , "القدس"نشرت في    ة في األدب اإلداري لل ل تحف وللحق وبعيدا عن المجاملة فإن المقالة تمث
 . النامية عامة وللشعب الفلسطيني على وجه الخصوص

 
وبغض النظر عن الخالفات الكثيرة مع الدآتور أسامة خاصة في مجال الممارسة إال أن                  

عقل وضمير للوقوف مع ما طرحه من أفكار تكاد تكون في           مقالته تمثل محورا أساسيا لكل من له        
د امتزجت      ه وق ذي يعيش ع ال ي الواق ل ف اة الرج الل معان ن خ ا م ول وتكتسب قوته الم الالمعق ع

 .بالجرأة والشجاعة والصدق مع مرارة التجربة
 

ى أساس                         وم عل ذي يمارس يق أن األسلوب اإلداري ال االت ب وآنت قد قلت في إحدى المق
يد " دالس ديم  " والعب لوب الق رتبط باألس ه م ا "أو أن تعمرون له اس مس تعمارية وأن ة اس د , دول وبع

الم الثالث أخذ رجال اإلدارة               دول التي استعمرتها في دول الع ( خروج الدول االستعمارية من ال
ة  ال السياس دهم       , )رج ال أح ى ق ر حت ن اآلخ ا ع ل منهم ل آ عب فص ن الص أن اإلدارة  "إذ م  ب

ى                  ,  لعملة واحدة   والسياسة وجهان  دول المستعمرة عل ه ال ذي آانت تطبق ق نفس األسلوب ال بتطبي
 .بل آل ما جرى هو تغيير الوجوه, شعوبهم وبقيت األمور على ما هي عليه وآأن البالد لم تستقل

 
ا                        ى صحة م ل ساطع عل الم الثالث اآلن إال دلي وما الوضع المأساوي الذي تعيشه دول الع

المعارضة في دولهم؟ ما هو مصير من يخرج عن خط سيرهم؟؟ أين يعيش              وإال فأين هي    !! نقول
 المفكرون؟؟

 
  لماذا يحصل آل هذا في دول العالم الثالث؟؟ 
  
 -:إن للمرآز قدسية ومكانة في بالدنا ال يشك فيها اثنان لألسباب التالية 

 
ين تجي   • دى المرؤوس وعي ل اب ال ي غي تطاعته ف ة باس زا أو مؤسس رأس مرآ ن ي ر إن م ي

ا لصالحه الشخصي ى , المؤسسة وطاقاته ال عل ى التطاحن والقت ا معن ة وإال م ذه حقيق ه
 .المناصب إذا آان الهدف منها هو الخدمة

 
وعي واإلدراك  • دم ال وى ع ا س ا له را عقالني د تبري ة ال أج ة اجتماعي ي مكان ا تعط إنه

ا  الخوف على الوظيفة خاصة في مثل هذه الظروف المرة ال       , والخوف والنفاق  , تي نمر به
ه إذا                , الخوف على لقمة العيش واالستقرار     نعم ونسي أن ذه ال ده آل ه وصاحب السلطة بي

 .آان قويا فإن اهللا سبحانه أقوى
 

وا من                      • وا ليرفع دل أن يتعلم اء في مناصبهم وب لكون الرؤساء في معظم الحاالت غير أآف
إنهم  ك المناصب ف ى تل اءتهم إل اآل وبث اآف ق المش ي خل ز ينشغلون ف ق مراآ تن وخل لف

وى               ة مشهورة بمراآز الق إن المؤسسات العربي وضرب أصحاب    , القوى ولعلم الجميع ف
يرهم    ى مص وف عل ن الخ بب إال م ة ال لس اءات الحقيقي ا يضربون , الكف دهم , وطالم وبي

ارآون            , السلطة فإنك ترى جيوش وطوابير المنافقين وفي العادة يكونون عديمي الكفاءة يب
بوا  جعون ليكس ون          ويش يبة يلعن ذه مص اء وه ي الخف نهم ف لطة ولك حاب الس ا أص  رض

ن                     , ويولولون وا ول م يتعلم اءات ل اءة ألن أصحاب الكف وا عديمي الكف ادة يكون قلت في الع
 .يتعلموا طأطأة الرؤوس
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 :والخطورة من مثل آل هذا على المؤسسة والمجتمع هو

 
ر  : أوال اخ غي اءات ألن المن ر أصحاب الكف ى تهجي ل عل ال العم ا يحصل فع ذا م , صحي وه

م          فالفرص متاحة لهم في الخارج ألن يحققوا ذواتهم من خالل النجاح في أعمالهم وهذا لم يتوفر له
 .في بلدانهم

 
رك العمل والهجرة واستسالمه                     : ثانيا ى ت ه الضغوط النفسية عل محاولة إجبار من ال تنفع مع

ذآر         لألمر الواقع وهذا ما يحصل فعال من خالل عدم نجاح ذ           ر ملموس ي وي االختصاص في تغيي
 .في مجاالت تخصصهم

 
 -:وللحيلولة دون الوصول إلى مثل هذه النتيجة فإن المطلوب هو

 
ر    - رة بتطهي غيرة وآبي ل ص ن آ را ع ؤولة أوال وأخي ي المس ا وه ون اإلدارة العلي  أن تك

 .لمؤسسةالمؤسسة من العناصر الفاشلة التي تعمل لتحقيق أغراضها الشخصية على حساب ا
 

ى       - وة عل ل ق غطوا بك ة ويض اليب الرخيص ذه األس ل ه املون لفضح مث اتف الع  أن يتك
الزم            ر ال وة في األرض قمع      , اإلدارة العليا من أجل إصالح األمر وإجراء التغيي ن تستطيع ق ول

ره وشره             , جماعة مؤمنة بالحق   ة      , وإذا آانت اإلدارة هي انعكاس للوضع البيئي بخي ا في البيئ وم
نعكس                   من ظر  ا ت ى أحد فإنه وف اجتماعية وسياسية واقتصادية من أوضاع ومتاهات ال تخفى عل

 .بكل سلبيتها على الوضع اإلداري لتخلق منه آابوسا مظلما ومؤلما
 

فتها   ا وفلس م بفكره م اإلدارة آعل ا أتعل ررت وأن ي س ا  , والحق أنن ين علمته ل فح وبالمقاب
ذا هو                 وآلما رأيت الد   , لطالبي آنت صادقا في طرحي     القول أن ه ونهم آنت أآتفي ب هشة في عي

ا       العلم وهذه هي الحقائق؟      ه فين م ولكن يس في اإلدارة آعل أ ل وإذا آان هناك خلل في التطبيق فالخط
ا هو حاصل                 . آتطبيق إما فينا آرؤساء ضعاف نفوس تستهوينا السلطة والجاه وال شيء سواها آم

ه   وإما فينا آمرؤوسين لقبولن  , في غالب األحيان   ؤمن بأن ا الظلم واألسوأ من هذا أننا نبارآه ونحن ن
 .ظلم

 
 وسألني الطلبة أآثر من مرة لماذا يحصل آل هذا؟؟

 
هل    ن واألس ن األحس وابي م ان ج ه     وآ رح أطرح ل ط وا لك ي أن تقول ر ل وال "  واأليس

رى م                   " الضالين آمين  ول؟؟ ت ا أق ائق لم راهين وحق اذا أم أن تختلفوا معي في الرأي وتطلبوا مني ب
 يكون موقفي لو أنكم طرحتم أشياء أقوى من طرحي ودافعتم بمنطق أقوى من منطقي؟؟

 
از ي جو صحي ممت يش ف قيم ال يع ة!! إن اإلداري الس ر عادي ي ظروف غي ل ف وإن !! ب

ه                       ل هو يفرض وجوده من خالل إنجازات اإلداري الكفء ال يحتاج إلى اعتراف اآلخرين بالقوة ب
وة                 وعدله ومعرفته ونجاحه هذ    أن ق ال الجمع ب ذا وذاك ويجب أال يغيب عن ب ين ه ارق ب ا هو الف

اء في الغالب ليسوا           وي فاألقوي ه ق األرض لن تفرض على إنسان بأن يعترف إلنسان ضعيف بأن
 !!بحاجة إلى مثل هذا االعتراف

 
ة          ذه حقيق وق أرضه ه ه ف ة دولت ى     , إن الشعب الفلسطيني يحلم بإقام زة عل ة ممي وهي دول

ن   ا م م  غيره ا نحل ديمقراطيتها آم ة ب دول العربي ة    , ال ن المطالب ة م دول العربي ع ال ا يمن ذا م وه
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ذلك من     -ومساندة هذا الشعب في الوصول إلى مثل هذا اإلنجاز خوفا على أنفسهم             فشعبنا مؤهل ل
دير                       نا ون م أنفس ا نحك ا دمن ذا م ى ه ن نصل إل خالل تجربته المريرة ومن خالل وعيه ومعرفته ول

 .قلية القرون الوسطىمؤسساتنا بع
 

ا سألت نفسي   را م وم فكيف      : وآثي زام الي وم ألق ه نقض أو ل ى توجي ا ال نجرؤ عل ا دمن م
 !! الجرأة والشجاعة مرة واحدة النتقاد العمالقة غدااستأتينن

 
تعلم بسهولة     اهر والدالئل تشير إلى     وإن الظ  يس آل شيء     , أننا ال ن م والمنطق ل , وأن العل

ا ي ع يس أي شيء ف ل ل م , لم الجهل والالمنطقب ك الحل ى ذل تبعد الوصول إل إنني أس ا ف ن هن وم
 . الجميل

 
الم   دد األح ت بص ي لس رض        , إنن ا يع د عم ل البع د آ و بعي ع وه ن واق دث ع ي أتح إنن

ين              , المفكرون في علومهم   إن واجب الجميع بل هي مسؤولية الجميع بأن نعمل على تقريب الهوة ب
رة          وأ. ما هو آائن وما يجب أن يكون     رة وخطي وة الموجودة فعال آبي أن اله وه محذرا ب حب أن أن

إنها ليست مسؤولية   , ومع األسف فإن األخطر من هذا أنها تزداد اتساعا        . وال تحتمل على اإلطالق   
 .فرد ألنه يذوب أمام بطش وقوة السلطة ويقطع رزق أبنائه

 
واجهتهم               ع    إن أصحاب المبادئ يظهرون صدقهم مع ما يحملون من خالل م رارة الواق بم

ره ى تغيي ى , والعمل عل اس عل ا يظهر الن م فهن ة رافضة للظل دنيا ال تساوي آلم ادئ ال إن آل مب
د سلطان           " حقيقتهم وآما قال سيدنا محمد عليه الصالة والسالم        ة حق عن اد آلم إن من أعظم الجه

 ".جائر
 

ق     إن العلماء باختالف مواقعهم مطلوب منهم اليوم وليس غدا الكثير الكثي           ر للعمل على خل
 .بيئة صالحة ينبت فيها آل شيء صالح وترفض آل ما هو باطل وطالح

 
أن األخالق هي المنتصرة               , إنني أؤمن  والتاريخ اإلنساني خير دليل على صدق ما أقول ب

ى                   ا عل زوال ولنعمل جميعن وأن أية ممارسة غير ممزوجة باألخالق اإلنسانية مصيرها الفشل وال
 .صرة الحقتوضيح الرؤية ومنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 .10 ص15/2/1987جريدة القدس تاريخ  *
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 "ظاهرة اإلرهاب اإلداري:" مالحظات حول مقالة 
 

ي          اب اإلداري ف اهرة اإلره وان ظ اموس بعن و ج ليمان أب تاذ س ة األس رأت مقال د ق " لق
ا            , 15/2/1987بتاريخ  " القدس ة في معناه ة وعميق ا مالحظات قيم ي   , يبدي فيه م أعجبتن ذه  وآ  ه

اتنا              ه         , المقالة لما تحمل في طياتها من اآلالم المتفشية في مؤسس ى حقيقت ن اإلداري عل وتظهر الف
 . وخاصة في المؤسسات العامة والتي أعتقد أن األستاذ سليمان قصدها

 
لقد وضعت في مقالتك   , ولكني أود أن أبدي بعض المالحظات واسمح لي يا أستاذي بذلك      

اء    , عمل بهابعض النقاط التي يجب ال  ر األآف ين غي ك أن  , وذلك لتطهير المؤسسات من اإلداري وذل
 .تقوم اإلدارة العليا بتطهير المؤسسة من العناصر الفاشلة

 
ة                   ة والمالئم ارات والفحوص الدقيق وم باالختب ا أن تق اإلدارة العلي وبرأيي أنه من األجدر ب

 تقوم بتطهير المؤسسات من العناصر       فكيف نطلب من إدارة عليا أن     , لألشخاص الذين يتم تعيينهم   
لم اإلداري       , الفاشلة وهي تستخدم أسلوب الواسطة للتعيين      اء في الس ا    , والواسطة لالرتق ذه أواله ه

واء                   ا أله ؤة تسير تبع ر آف ا هي إدارة غي وثانيها أين يذهب آالمك إذا آانت اإلدارة العليا بطبيعته
 .ومصالح شخصية

 
اتف ال       اليب الرخيصة       وطلبت في مقالتك أن يتك املون لفضح األس وة    , ع ويضغطوا بكل ق

دا آالمك في إحدى      ,  على اإلدارة العليا من أجل إجراء اإلصالح اإلداري     ذآر جي أستاذي إنني أت
ذا , المحاضرات ا له د اإلدارة العلي ة عن ا هو وجود الرغب ي يجب توفره ين األسباب الت إن من ب

 فهل تظن أن هذه الرغبة موجودة؟, اإلصالح
 

اتف             , والتكاتف الذي تدعو إليه في مقالتك أسألك بحق        ذا التك د أن يحصل ه هل أنت معتق
رى المرؤوسين   , هذه واحدة , بعيدا عن األهواء والمصالح الشخصية     وثانية مع من تتكاتف وأنت ت

 .ال يختلفون عن رؤسائهم
 

ر  وليسوا على استعداد للتجد   , آيف تطلب مرؤوسين تقليديين يتميزون بالروتين      , يد والتغيي
 .بأن يضغطوا على اإلدارة العليا من أجل اإلصالح اإلداري

 
ة    , إن الحل برأيي يتم بخلع واجتثاث األنظمة اإلدارية الحالية من جذورها            ان بأنظم واإلتي

 .إدارية مبدئية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .14/3/1987ورد الرد على أحد المقاالت في جريدة القدس تاريخ , سعيد عسقالن* 
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 ة بين النظرية والتطبيقاإلدار
 

ه                   ا العربي بقول ل اإلدارة في عالمن إن : لقد أثارني أحد آتاب اإلدارة وهو يستعرض ويحل
ة  زة اإلداري ى األجه ائمين عل تعمار  , الق ان االس ودا إب ان موج ا آ داد لم م إال امت ا ه ت , م د آان فق

ل ظال لالستعمار أو االحتالل             ين     , اإلدارة في تلك الحقبة من الزمن تمث د وضع المستعمر ممثل فق
وب   ,فكانت معاملته معهم هي معاملة السيد للعبد      , وأخذ يتعامل معهم  , عن الشعوب  , أو الغالب للمغل

ل ك الممث ان ذل تعمار-وآ عه االس ذي وض ة - ال ن الدول ه م ة لقرب ع خاص ك الوض تغل ذل  يس
ه مصلحته الشخصية              , المستعمرة ا في ابتزاز لم اس ب ان , وآان يتعامل مع الن  أيضا يتعامل مع       وآ

ه            ل رجال         , الناس معاملة السيد للعبد ولم يكن باستطاعة أحد رفض طلب ل ه وتنكي ا من تنكيل , خوف
ة استعمار أخرى              , فقد آانوا يمثلون ظال لالستعمار      , وبمعنى آخر  انوا حلق د آ ارة قصيرة فق وبعب

 .داخل حلقة استعمارية أآبر
 

ت تعام    ا بقي اتها أنه ن مأس ا لك تقلت دولن املهم واس تعمار يع ان االس ا آ اس آم ألن , ل الن
ه                ة مع ا الجماعات التي آانت متعاون د الحدود    , الدول االستعمارية خرجت وترآت خلفه ى أبع , إل

 .فأدارتها بنفس األسلوب والذي يقوم على معاملة السيد للعبد, لتدير البالد
 

ر من مظاهر االستع             ى آثي را   , ماروإذا آانت معظم الدول العربية قد قضت عل إن مظه ف
ان اهدا للعي ا زال ش ل م ى األق دا عل د من , واح ي العدي اهيم اإلدارة ف ته وتكرسه مف ا آرس و م وه

 .األمور في حياتنا اليومية
 

ول الكاتب                  وفي قراءة أخرى ألحد الكتاب الذين حاولوا ربط علم االجتماع بعلم اإلدارة يق
بيهة           ائرية           إن اإلدارة اآلن من الناحية التطبيقية هي ش ان العش اإلدارة إب د ب ى حد بعي ة ( إل ) الجاهلي

ذي                         يد وهو ال رار وهو الس ففي الجاهلية هناك شيخ للعشيرة وهو القائد وهو المدير وهو متخذ الق
ور    م األم ل وفه ة تحلي د محاول ه عن ز علي ن الترآي د م ز ال ب ام عنصر أو رم د والطع م الثري يطع

 .اإلدارية في بالدنا
 

وإن نفقات تعليم   ,  في المائة من الطلبة العرب الموفدين ال يعودون        70ن  وفي قراءة ثالثة أ    
ى  د عل ى -)1980حسب سعر (  ألف دوالر25الطالب الواحد تزي د تصل إل  ألف دوالر 60 وق

ا لألجانب               -حسب التكاليف الحالية إذا ما واصل تعليمه العالي        ا نعطي أفضل أبنائن ي أنن ذا يعن  وه
 .متحدة األمريكية بدون أن تخسر عليهم سنتا واحداولمن؟ ومتى؟ للواليات ال

 
ا      , وبعد هذه القراءات وما فيها من أسئلة        ا له ا          , ال أجد جواب ة عنه ل من الصعوبة اإلجاب ب

 .والتصريح بها
 

اول    ي أن أح اتقي تفرض عل ى ع اة عل ة الملق ؤولية األخالقي ة والمس ة العلمي إال أن األمان
روف  ى الح اط عل ع النق ا ن, وض ا علن ن تجاربن تفيد م ميري , س وازع الض ا ال رك فين ه يتح عل

) ضوء الحياة واألمل  (علنا نرى الضوء    , علنا نصحو من سباتنا   , واألخالقي لما فيه مصلحة بالدنا    
 .بعد فترة الظالم الدامس قبل أن تفوت الفرصة وندفع الثمن في حياتنا باهظا

 
فمن الظلم  , نحن نحمل ثقال لسنا بمستواه    إذا آان القدر قد آتب علينا أن نعيش هذه الحياة و           

ا أي                         م يقترفه ذنوب ل ات ل ال أسوأ من الخراف أن نحمل أطفالنا ترآة جهل ال تصدق وممارسة أفع
نهم  ا   , م د من فكر بن م يوج إذا ل ا هو موجود  -ف دليل م م أال نفكر   - ب آدميين فمن الظل ا آ ع عن  وداف

 .بمستقبل أبنائنا
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م            وإذا آان العرب في الجاهلية ق       ا أي أنه د ارتكبوا حماقات فعذرهم أنهم آانوا يعيشون فيه

ة  ال الجاهلي ن أعم ا نرتكب شرورا أخطر م ا نحن فإنن الهم أم اوئ أعم ون مس انوا يجهل ا , آ ألنن
 .وهذا هو الجهل بعينه, نرتكبها عن عمد وع سبق اإلصرار أي نرتكبها ونحن نعلم أنها خطأ

 
ا         م النظري      ومن معرفتي المتواضعة فإننا أحوج م ى اإلدارة أي تطبيق العل  نكون اآلن إل

ا األشمل      , لإلدارة أآثر من حاجتنا إلى الخبز واللبن ألنها الحياة من جميع جوانبها            اإلدارة بمعناه ف
ى إطالق المكوك            اندويتش إل داء من الس تمثل حضارة وقيما وأخالقا ويتمثل هذا في آل شيء ابت

اء ي الفض ة, ف ر متوقف تمرة وغي ي مس ا  وه دمات فيه اة والخ االت الحي ع مج ي جمي دخل ف  ت
 .وحتى المجاري ناهيك عن المستشفيات وخدماتهاآالمواصالت والكهرباء والماء والهاتف 

 
آدمي ال                   ذا المريض ويموت آ الج ه ي أن يع إن اإلدارة تعن فإذا آان ال بد من أن يموت ف
 .آحيوان

 
ك             وآان باستطاعة المؤسسات األآاديمية أن تلعب دور         ا لتل ا من خالل إدارته ا حق ا وطني

 .وبغياب السلطة الوطنية, المؤسسات في األرض المحتلة
 

ون  د  : يقول ه بع ة تعليم ن حيث درج الم م ي الع ة ف ة الشعب الفلسطيني هي الثالث إن مرتب
 .الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي مباشرة

اء  ويقولون إن التقدم الذي حصل في العالم العربي من محي       طه إلى خليجه آان يقوم على أآتاف أبن
ام             ه لع ى ل ول رجال المنطق     , 1948فلسطين بخاصة بعد حصول المأساة األول إن الظروف   : ويق

ان                     ر األم ى ب الم العربي الميت إل ذا الع ود ه ل رأس     , تفرض على الفلسطيني اآلن بأن يق وهو يمث
 .الحربة في دفاعه عن حقوق وآرامة اإلنسان

 
 نعطى الحقوق اإلنسانية ونبذل قصارى جهدنا للدفاع عن آرامتنا فمن هو الذي             فإذا آنا ال   

 .سيعطينا إياها
 

وا أن                   ة إن يثبت اتهم المؤلم ويقول رجال الفكر للديمقراطية بأن الفلسطينيين من خالل معان
 .بمقدور اإلنسان أن يحققها ويجعلها قابلة للتطبيق بدل أن تكون مجرد شعارات خرقاء

 
أ   ,  القائمون على إدارة المؤسسات األآاديمية   فيخطئ  وا أنفسهم ب ة   نإذا أقنع م وطريق  آرائه

ه          . إدارتهم ال تجد معارضة    ذمر موجود وال يستطيع        . وأن الكل يسير طبقا لما هو مرسوم ل إن الت
ة        -ببعضهم البعض , إن الناس تخاف البطش   . إنسان واحد نكرانه   دو هادئ د تب ي  ,  لذلك فاألمور ق إنن

ان  وي  إنس اديمي ترب ار أآ ور بمنظ ن  موضوعي وأرى األم ل م ه؟ ه ح إلي ا نطم و م ذا ه ل ه فه
 مصلحة الناس أن تدار األمور أو تسير األمور بهذا الشكل؟؟

 
 !! إنني ال أصدق ما أراه وأسمعه 
  
ا في                    لقد جربت الغربة حتى نخرت عظامي وليس هناك أسوأ من أن يعيش اإلنسان غريب

 !!بلده
 

ى                فهل من المص    ؤثر عل رار ي اذ ق ه في اتخ ا آانت آفاءت لحة العامة أن ينفرد شخص مهم
 .أو مستقبل الناس فترة طويلة, مستقبل المؤسسة
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رك                      ى حق وأن يت دون أدن اس ب هل من المصلحة العامة إعطاء مقعد دراسي لفالن من الن

ا      أو إعطاء وظيفة لفال   , ألن األمور تدار بهذا الشكل    , من هو أحق منه في الشارع      اس طبق ن من الن
 !!لصلة الحسب والنسب ال طبقا لألهلية والكفاءة

 
ذه األخطاء           دفع ثمن ه ذه الممارسات                . من الذي ي دفع ثمن ه نحن المجتمع سوف نظل ن

 إنتاجا وإحباطا وحضارة لماذا تدار األمور في بالدنا بهذا الشكل؟؟
 

ى األ               ذلك إل يبقى آ ا زال جاهال وس أن اإلنسان م تعلم من     هل يتصورون ب اذا ال ن د؟؟ لم ب
 اآلخرين؟؟ لماذا نهدم بدل أن نبني؟؟

 
م الشجاعة إال شجاع؟؟ آيف             هل    يقبل اآلباء أن يربي أبناءهم مربون ضعفاء؟؟ وهل يعل

 .باستطاعة إنسان أن يتحدث عن الكرامة وهو يفقدها؟ ففاقد الشيء ال يعطيه
 

ا     ية فين ل الشخص اولون قت ا يح ي بالدن داع , ف ل اإلب نا قت ي نفوس دام ف م ,  وروح اإلق ألنه
 اعتادوا ذلك منذ زمن بعيد؟؟

 
ا       ع حق ذا المجتم د ه ل يري ة فه رة األدمغ رين وهج ى المهج ع عل اآى الجمي ذا يتب ع ه وم

ا يحتمل          ذا فهل مجتمعن ألدمغته أن تعود؟ هل هو مهيأ لسماع ما تطرحه هذه األدمغة؟ أآثر من ه
 دماغا واحدا قادرا على التفكير؟؟

 
ا                    إن  ي لست مؤمن ا يجب أن يكون لكنن ائن وم ني أعرف أن هناك فارقا آبيرا بين ما هو آ

ة       , بأن ما هو آائن هو الصحيح وأنه سيظل مستمرا         اك الرغب ه إذا آانت هن ق ألن اني العمي إن إيم
ومن  :" ولنتق اهللا !! والنوايا الصادقة في البناء فهناك اإلرادة القوية لتحويل هذا الطموح إلى حقيقة           

 "يتق اهللا يجعل له مخرجا
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 

 
    

 
  

 
    

 1986/.4/1, جريدة القدس* 
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 اسمعونا من فضلكم؟؟
 

وان             ...   دم   " على ردة الفعل التي حصلت من خالل مقال أحد طلبتنا تحت عن .. لصوص ال
 : أحب أن أقول آلمة" واإلهمال
ا مفتوحة ومشاعرنا بعي       تم     أرجو أن تكون صدورنا واسعة وقلوبن ى ي دة عن العصبية حت
 .فالمشكلة ليست مشكلة رجل لمن يجد العناية الكافية, الحوار

ة                          ين الساعة الثامن راجعين ب ة الم ا فرؤي ا نتحدث عن المستشفيات والخدمات الصحية فيه فإذا آن
اداتهم الخاصة           ( والعاشرة من صباح آل يوم أمام عيادات األطباء        م في عي اء فه دون أطب ي  ) ب يغن

 .ير من الخوض في هذه المسألةعن الكث
 

ه من                 إن الطبيب الذي يحمل       أسمى رسالة إنسانية في التخفيف عن آاهل المريض وذوي
ذ زمن       ادة               , معاناة باع رسالته من ر جدوى وهي الم يس الطبيب    , وأصبح يبحث عن أمور أآث ول

 !!كلة الجميع؟؟فكلنا على شاآلته نبيع لمن يدفع أآثر؟؟أليست هذه مش, وحده أمام هذه المشكلة
 
 

ه                  نا     , إن مشكلة الطلب مشكلة يجب أن يتحمل مسؤوليتها المجتمع بكامل د درس ا  لق أوالدن
ى وقت                           ائدا إل ان س ذي آ اعي ال وم االجتم الطب وهم ال يرغبون فيه ولكن الطب من خالل المفه

 .قريب هو من أآثر التخصصات التي تؤدي إلى الغنى والثراء
 

ل المجتمع نتيجة هذا الخطأ خاصة في غياب التخطيط المرآزي            أليست هذه حقيقة فليتحم    
 .على نطاق الدولة

 
دة       . والمشكلة آما قلت ليست مشكلة شخص إنها مشكلتنا جميعا          . فال الخدمات الصحية جي

ى وهي                  , وال الخدمات الهاتفية جيدة    ر معن ا مرتبطة بشيء أآث وال أية خدمة مهما آانت جيدة ألنه
 .دئ أساسية في اإلدارةفهناك مبا. اإلدارة

 
 .الشخص المناسب في المكان المناسب مع األجر المناسب

 .الموظف العام هو الخادم العام
 .تقدير أصحاب الكفاءات واحترامهم

 .تدريب من هو بحاجة إلى زيادة معرفة
 

إذا                    , مشكلتنا أوال وأخيرا هي إدارية      ر حاجة من اإلدارة ف ام أآث وم من األي ولم نكن في ي
ز                     آا إلدارة من الحليب والخب ر حاجة ل اتنا أآث ز فمؤسس ا  . ن أطفالنا بحاجة إلى الحليب والخب ألنه

 . ضمن أسسأيضاتقوم على أسس وتعالج األمور ضمن أسس وتعطي حال لكل شيء 
 

وم من                     ا إذا أصبح في ي نظرتنا إلى اإلدارة نظرة خاطئة وفهمنا لها أآثر خطورة؟ من من
ويتحدث بلغة اإلمبراطوريات وشتان  . جعل من نفسه إمبراطورا لتلك الدائرةاأليام مدير دائرة ال ي   

ة                . ما بين لغة اإلمبراطورية ولغة اإلدارة      دعي المعرف ليس من عيب أال نعرف لكن المخجل أن ن
 !!ونحن ال نعرف

 
أ فعلي        لقد علمنا أبناءنا      اك خط أ         كأنه إذا آان هن ه خط ا صراحة بأن م    ,  أن تعلنه دافع بعل وت

ة     !! طق عن الصحيح  ومن وم من خالل      , ويبدو أن الطالب قد أخذ بهذه الحكم وصرخ صرخة مظل
 .مقالة وآان مؤدبا في روايته إذ لم يهاجم أحدا باالسم
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 بل في أسلوب تعليمه؟؟ , إذا الخطأ ليس في الطالب 

 
دة للت  ,  إن الجامعة هي جزأ من هذا المجتمع        أثير تتفاعل معه وتتأثر منه ولكنها تعمل جاه

 .فيه وهذه رسالتها
 

  !!فأرجوآم أن تسمعوني 
 

  
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
   
 
 

      
 

  
 

 
  

 
  

 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

 .30-28 ص 18 العدد 1984 نشرت في رسالة النجاح آانون ثاني *
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 طبيخ في طبيخ
 

 ...عفوا حضرات المدعوين
  

 ...عفوا حضرات المعازيب
 

 ...فالمشاآل ال تحل بالطبيخ والنفيخ
 نظر إلى قشور األمور ونتناسى جذورهان

 .وليس من خالل جوهرها, نحكم على األشياء من خالل مظاهرها
ة     ة المعروف اس    , نحن أخوة وحبايب   , إذا وقعت واقعة نلملمها بالطريقة العربي وعيب أن يسمع الن

ا ه          , به ا ونحمل ؤول عنه و المس ن ه رف م بباتها لنع بابها ومس ة أس تها ومعرف ي لدراس ال داع ف
 .مسؤولية وقوعها

 .تلك سبب شقوتنا, هذه طريقتنا في الحياة
 .وهذا هو سبب تعاستنا, هذا أسلوب تفكيرنا

ذلك صحيح لكن الصحيح أيضا أن األمور         , وال تستحق مثل هذا الزخم    , سنقول إنها أمور صغيرة   
زاء         ن أج ون م اء تتك اء الكيمي ول علم ا يق رة آم ياء الكبي ر واألش غيرة تكب زاء, الص ن واألج  م

 .جزيئات
 وننكر قيمة العلم والمنطق؟؟, لماذا نريد أن نرآب رؤوسنا في الخطأ

 أيها المجتمع العظيم؟ وال تريد أن تسمع رأي العلم؟لماذا علمتنا 
 .وعندما أنتقدك وألومك بطريقة علمية تطلب مني أن أخرس, لماذا تطلب مني أن أعاني مشاآلك

 ذب نفسي فيما تعرف؟؟ال أعرف حتى ال أع, ليتني بقيت جاهال
 .هناك أخطاء ال تحتمل

 ما معنى أن يعيش الناس بال روح؟؟ وبال قيم؟؟ وبال أخالق؟؟
 أليس موتهم أفضل من حياتهم؟؟

 ما معنى أن نطلب من اإلنسان أن يقتل إحساسه ومشاعره؟
 ما معنى أن نعيش آالغنم أو أضل سبيال؟

 .ما معنى آل ذلك يا شعبي
 .إلنسان لن يأتي من خالل أآبر المآدب بل هو مقتل إلنسانية اإلنسانإن احترام اإلنسان ل

 ! ينبع من خالل احترام الناس لفكر المفكر بغض النظر عن صاحبه؟إن احترام رجال الفكر 
 .بل إن عزاء المفكر لنفسه هو في وجود أهل الخير وتلقفه لعلمه وغزارة فكره

 .ما نفاق اجتماعي صارخفلفة ولفلفة موضوع أليست عشرات المآدب التي تقام هنا وهناك ل
 

 :عفوا أخواني
 

 !!فالجامعات ليست أبراجا عادية ولكنها طالئع متقدمة تستكشف للشعب طريقا للحياة
 

 .نحن آطلبة ومدرسين وإداريين هذه مسؤوليتنا
ا هو                       ان الهدف من تعليمن  لم نتعلم يوما في سبيل أن نحصل على آرتونة ووضعها على الحائط آ

 .تغيير طبيعي ومنطقي في عقليتنا
 

ه   ر عقليت بيل تغيي ي س ة ف ة والثقاف م والمعرف اري العل ذي يج تعلم ال ان الم ى اإلنس ا أصعب عل وم
 !!وطريقة تفكيه ويعود إلى مجتمعه ويراه ما زال يتخبط يمينه ويساره في تصرفاته

 .آه يا وطني
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 .لو آنت تعرف أن األمور الصغيرة هي التي قتلتك

 ...متنيلما ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .75-74ص, 1984آذار, 20العدد ,  رسالة النجاح*



 36

 العقل والعاطفة
 

ان          ي أو إنس يم أو عقالن ان حك ه إنس نيفه بأن ا للشخص وتص ي تقييمن ا ف ائع بينن ن الش م
 .عاطفي

 فهل هناك عقالنيون وعاطفيون؟؟
 

ر إل   ان والنظ ة اإلنس تطيع تجزئ ل     ال نس ان آك ى اإلنس ر إل ل ينظ دة ب ة واح ن زاوي ه م ي
ه فقط أو مشاعره فقط                 , متكامل ه      , هذا يعني أننا ال نستطيع الحكم عليه من خالل عقل ل ينظر إلي ب

ا األعصاب ا القلب وفيه ل وفيه ا العق ة فيه دة متكامل ن , آوح ا م م الشكل وآله د ث األطراف الجس
 .مكونات الشخصية

 
إنسان بال إحساس وبال مشاعر      ما بلغ من الحكمة والروية أنه وال أتصور إنسانا مثال مه   

اس                لب ر الن ك يمكن أن يكون أآث ا وشعورا      على العكس من ذل ل الشعراء المشهورين      إحساس مث
ثال اعره        . م تخدم مش اآل ويس ة المش ي مواجه ه ف تخدم عقل انا ال يس ور إنس إنني ال أتص ذلك ف آ

د               من المم . وأحاسيسه بصورة مباشرة وتلقائية    كن أن يحصل أخطاء في الممارسة بتصرفاته بعي
ة     . آل البعد عن الحكمة وأنه عاطفي أهوج     هذا ممكن واإلمكانية جاءت من خالل تعارض العاطف

 .مع العقل أو من خالل رد الفعل المتسرع للحدث
 

م           النتيجة التي أريد أن أصل إليها أن آال منا عقالني وعاطفي في نفس الوقت فالبشر آله
 . هذه الشاآلةعلى

 
ه                     ى أن يتصرف بعقل ه عل ان أن يتصرف اإلنسان بعاطفت إن من الحكمة في بعض األحي

وع التصرف دد ن ي تح ة الموقف هي الت ان أخرى أن . فطبيع ي أحي ة أيضا ف ه من الحكم ا أن آم
 .يتصرف بعاطفته فطبيعة الموقف هي التي تحتم هذا التصرف أو ذاك

 
ى ه   اء عل ا بن و تصرفنا جميع راض أن  ول ى افت ابهة عل ت تصرفاتنا متش دة لكان ذه القاع

ق      . المشاعر والعقالنية في الجميع متساوية    ا يتعل ين البشر فيم ة ب لكن نتيجة لوجود الفوارق الفردي
 .بالمشاعر وفيما يتعلق أيضا بطبيعة العقل فإننا نجد هذه االختالفات في التصرفات بين البشر

 
ه عقالني وأ     د بأن ذي يعتق ى     إن ال دا إذ ليبق م ج و واه ل المدح واالفتخار فه ك من قبي ن ذل

 .اإلنسان إنسانا أي عبارة عن مجموعة من المشاعر واألحاسيس
 

 إذا لماذا نصف هؤالء بأنهم عاطفيون وهؤالء بأنهم عقالنيون؟ 
ر        ة تفج اءت نتيج حتها ج ا وص رفاتهم بأخطائه ل تص اطفيون ألن مجم أنهم ع فهم ب نص

 . فجعلت منه وآأنه عاطفي ومن الغباء أن نواجه آل شيء بالعاطفةاألحاسيس عند الشخص
 

ون         أنهم عقالني ا وصحتها جاءت نتيجة            ونص اآلخرون ب ألن مجمل تصرفاتهم بأخطائه
ي   ه عقالن ه وآأن ت من د الشخص فجعل ل عن ر العق يء   . لتفكي ل ش ه آ ا أن نواج اء أيض ن الغب وم

 .باألمور العقالنية
 

 المشكلة أين؟
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ا         , رف آيف نتصرف  هو أن نع    ا أو عاطفي انيا حكيم ا إنس ذآاء  . فهناك أمور تتطلب موقف ال
ا             وا المواقف حسب متطلباته دة إذا           , عند البشر هو أن يواجه ة متق ذآاء أن تتصرف بعاطف ة ال فقم

 . من الدهاء أن تكون حليما حكيما لموقف ما يتطلب ذلك- أيضا-آان األمر يتطلب ذلك في حين
 

ا من       , ين البشر هي التي خلطت األمور       الفروق الفردية ب    ر من ة لحل      فكثي يتصرف بحكم
ة          , مشكلة ما تتطلب فيها تفجير العاطفة فهذا وهم        ا اإلنسان بعاطف وأيضا أمور أخرى يتصرف فيه

 .جياشة يتم من خالل تقديره للظروف وقد يكون هذا واهم أيضا
 

ا   إننا بشر من عقل وعاطفة وقمة الدهاء هي في التحكم في آل           يهما ومحاولة عكس قراراتن
 .وتصرفاتنا بناء على فهمنا المتكامل للمشكلة وإعطائها الحجم الذي تستحقه من حكمة وانفعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       

 .37-35ص, 1985آذار, 32العدد , رسالة النجاح *
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 التغيير
 

 .10آية: سورة الرعد. اهللا العظيمق صد" إن اهللا ال يعير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"  
 ".ال طلعت علي شمس يوم لم ازدد فيه علما:" وقال صلى اهللا عليه وسلم 
 :وقال الشاعر محمود درويش 

  األرض تدور
 الشمس تدور

 .ال شيء يسد طريق النور
 

اة     , صراع دائم ومستمر  , الصراع بين القديم والجديد    وسوف  , وصراع قديم منذ بداية الحي
 .ر حتى يقبض اهللا األرض ومن عليهايستم

 
ر     - فقط -فهو, إال اهللا سبحانه وتعالى   , آل شيء يتغير في هذا الكون      ذي ال يتغي ات  .  ال النبات

ه        - أيها اإلنسان  -حتى الصخر . تنمو وتتغير  ى تفتيت ذا      .  يتغير فرذاذ الماء يعمل عل فكيف والحال ه
ى األ    . باإلنسان  ر إل ل التغيي ذي ال يقب ر إال عن عجزه      إن اإلنسان ال فضل واألحسن إنسان ال يعب
 . والتقوقع آارثة إنسانية, وتقوقعه

 لماذا ال نقبل التغيير؟
 

كلة   ا مش انيةإنه ية إنس ن  . نفس ا م ديلها خوف ا وال نحب تب دنا عليه ي اعت ياء الت نحب األش
أن   , وحتى ال نرهق أنفسنا في فهم الجديد      , الفشل وعدم النجاح في الجديد     ا ب ياء     والعتقادن ذه األش  ه

 .القديمة هي األحسن واألفضل عن حسن نية أو سوئها فالنتيجة واحدة
 :دعونا نتفلسف في المشكلة من ناحية إدارية

 
دوران        ى اللف وال ففي طرق إنجاز العمل نتبع أحيانا الكثير من الخطوات التي تحتوي عل

 .بدون فائدة
 

ابوا     : ك تايلور وإذا ما سألت آما سأل أبو اإلدارة العلمية فردي          ذه الخطوات؟ أج لماذا آل ه
 :عن استفهامك فورا

ة      , آلها ضرورية وآلها مهمة   ... نعوذ باهللا   وبرروا ذلك في سبيل معرفة المسؤولية اإلداري
ة(  ة اإلداري ى أصحابها    ) الرقاب ن الصالحيات إل زء م ل ج اء آ ل وإعط يم العم ام ( أو تقس النظ

 ).البيروقراطي
 

ذفنا الخطوات                    ولو افترضنا أننا      ر وح ى التغيي ا عل ل العمل وعملن ى تحلي ا عل ا جميع اتفقن
ر الضرورية  ة   , غي ر المهم ة وغي ا المهم ى أجزائه ال إل ل األعم ذنا نحل ر  , وأخ ا حذف غي وحاولن

 .الختصرنا الوقت وعملنا على تخفيض التكاليف وأنجزنا أعمالنا بسرعة, المهم
 

يادة الوقت الالزم لإلنجاز وزيادة األيدي البطء في اإلنجاز وز: الحظ الفرق الكبير 
النتيجة , بعد عملية التغيير, في حين. وبالتالي زيادة النفقات,  الالزمة لإلنجاز- أيضا-العاملة 

. آانت السرعة في اإلنجاز واختصار في الوقت وفي القوى العاملة وبالتالي تخفيض النفقات
 ضمن المفاهيم اإلدارية - أيضا-لصالحيات آما هيوبقي تقسيم العمل واوبقيت الرقابة اإلدارية 

 .المتعارف عليها
 

 : لنأخذ مثاال إنسانيا آخر عن إنساننا العربي
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أذآر أنني قرأت عن موشيه ديان وزير الدفاع اإلسرائيلي أنه عقد مؤتمرا صحفيا عام  
د بخاصة بعد وقلقهم المتزاي, ومدار األسئلة آان حول خوف اإلسرائيليين من المستقبل. 1956

 .بزوغ نجم جمال عبد الناصر على الساحة
 

 :فأجابهم وآانت إجابته تعبر عن بعد نظر 
 

الحظوا أنهم ال يعرفون حتى اآلن من تنظيم أنفسهم ... أأنتم قلقون وعدوآم هم العرب 
فمتى تتوقعوا منهم أن يعملوا على تنظيم أنفسهم . للصعود إلى الباص والنزول منه واحدا واحدا

 .لدخول معرآة
 

والتنظيم من ناحية إدارية يعني االستخدام األمثل للعناصر اإلنسانية وغير اإلنسانية (  
 ). المتاحة في المؤسسة أو في الدولة إذا آان على مستوى الدولة في سبيل تحقيق هدف معين

 
وف إن عملية التغيير ضرورة إنسانية وحياتية ال يستطيع أحد من الناس صدها أو الوق 
وآلما تأجلت وتأخرت عملية التغيير آلما آان  إنما يعمل اإلنسان على تأجيلها وتأخيرها, أمامها

في ... وهذا بدوره يبقي اإلنسان على حال واحد, ذلك معبرا بصدق عن تحجر العقلية اإلنسانية
 .وتلك جزء من مشكلتنا, حين بقية البشر تسير نحو األفضل واألحسن

 
 هي بمثابة النار والمشعل الذي يحفزنا نحو مستقبل أشرف وأنبل إن عملية التغيير 
 .وأنظف

 
, آلنا نتعلم ونبحث عن الصحيح, والجامعات في هذا المجال تلعب دورا حيويا ومهما 

ونحن جميعا نعلم علم اليقين بأنه , الخطأ بالصحيح) من سلوآنا ومفاهيمنا وتفكيرنا( فلماذا ال نغير
تعمل على تحليل آل ما حولها وتعمل على مقارنته :  الجامعات آما قلت..ال يصح إال الصحيح؟

لماذا ال نكافح من أجل ما يجب ... بالصحيح فيظهر االنحراف بين ما هو آائن وما يجب أن يكون
 ...أنا وأنت والثالث والعاشر, أن يكون؟ علما بأن المجتمع هو نحن

 
وها الخارجي طالما هي مهزومة في إن الشعوب ال يمكن أن تتطور أو تنتصر على عد 
 ..وليس هناك أآثر ألما وحزنا من أن يشعر اإلنسان بأنه مهزوم في الداخل, داخلها

 
هل هذا قدرنا أن نعيش في حالة تخبط ال نعرف اليمنة من اليسرة وال نعرف الطريق  
 !!!السوي؟

 
مأساتنا . اجهة ما نعرفهونفر من مو, إن مأساة إنساننا أننا نعرف لكننا ال نطبق ما نعرف 

وماذا ... بل مستعد ألن يخدع نفسه ويكذب عليها, أن إنساننا ال يخدع وال يكذب على اآلخرين فقط
مع أن الصدق مع النفس هي من األمور البديهة في بناء , نريد من أناس ليسوا صادقين مع أنفسهم

 .الذات
 
 
 
 
 . 42-39ص, 1984آب , 25العدد ,  رسالة النجاح*

 ن الممكن والمحالبي
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 ما هو الممكن؟
 وما هو المحال؟

 وما هو الحد الفاصل الذي يفصل بينهما؟؟
 أم المحال يتحول إلى الممكن؟؟, هل الممكن يتحول إلى محال

 .وبنفس المعنى ما هو الحد الذي يفصل بين الحلم والواقع بين الخيال والحقيقة
ا  وتقول شيئا عاديا أ   , قد أقول شيئا؟؟ فتوافقني    ول عن الشيء نفسه            , و ممكن د يسمعني آخر ويق وق

 .أو حلما أو خياال, شيئا محاال
أثرا             , فنفس الشيء قد يرى من عدة أوجه       ... آل هذا وارد   وآل رأي صادر عن صاحبه يكون مت

ان          , برؤيته لذلك الشيء   ى أن الممكن في بعض األحي ود إل بعض  ( وهذا يق رأي ال يكون محاال      ) ب
هم األ (  رأي بعض رب س) خ ال , أو العك بعض ( أي المح رأي ال ا ) ب ون ممكن هم  ( يك رأي بعض ب

 ).األخر
 

ال في   . دعونا نأخذ حقائق على الطبيعة لمعرفة آنهها مع ما سبق ذلك         فكلنا نذآر مؤتمر ب
فقد آان من نتائج المؤتمر إنشاء وطن         .  عندما عقد المؤتمر الصهيوني األول     1897سويسرا سنة   

 . سنة50برنامجا لذلك وفترة زمنية لتحقيقه وهي قومي لليهود ووضعوا 
 

 !! سنة؟ هذا محال50وعندما اطلع أحد الصهاينة على النتائج قال وطن قومي خالل  
 

 !!ممكن برأي المؤتمر ومحال برأي أحدهم 
ك                 , ليس في االختالف مشكلة     ى ممكن وآل ذل ل المحال إل المشكلة الحقيقية هي في تحوي

ة بف      ى الطبيع ة     يحسم عل ؤتمر األول شقان للصهيونية            . عل الممارسة الفعلي تج عن الم ه ن الحظ أن
ة ة والعملي ع   , الفكري ى الواق ر عل ارس الفك م يم ة إن ل ى للفكري ر ال معن ى آخ م . بمعن ظ أنه والح

دفهم        50وضعوا   ى ه ى تسهل                   .  سنة للوصول إل ا حت م يكن مبرمج ى لوضع هدف إن ل إذ ال معن
ويم والتصويب للوصو       ك الهدف      عملية التق ى ذل ة وتصحيح خط            . ل إل ة الرقاب وحتى تسهل عملي

ديا          ا ووجهت المسيرة بتح ى أن              . تالمسار إذا م وا عل ا أن يجمع ان المفروض من العرب وقته آ
 . ممكناذلك يمثل حلما وخياال ومحاال وأن تصديهم للمخطط

 
ا               ع أثبت أن محال الصهيونية أصبح ممكن . محاال وأن الممكن العربي أصبح        , لكن الواق

اك عرب     . الحظ دقة التخطيط والمتابعة.  عاما51بعد  ) حسب رأيهم ( وأنشئ الوطن  ان هن و آ إذ ل
ذ المخطط عشر سنوات       ثال -لعملوا على تأخير تنفي ا نحن      .  أو عشرين - م ام أثبتت الم لكن األرق

 ). آالتقاعس والغباء والبعد عن تحمل المسؤولية( بغير حاجة إلى تفصيله
 

ة سنة              وعندما ألقى     ة العام ال في أحد       1974ياسر عرفات خطابه المشهور في الجمعي  ق
 : فقرات خطابه مخاطبا أعضاء األسرة الدولية

 
ا  اني وشعبي إياه ي أع ة الت م بالمرحل ررتم ومرت دولك د م ة االحتالل, لق د . أي مرحل فق

تم   , تقاللوقد مررتم بمرحلة الحلم في االس     , آانت معظم دولكم خاضعة الستعمار أو احتالل       وها أن
 أآثير علي إذا حلمت بدولة فلسطينية لشعبي المشتت؟؟!! تمثلون دولكم المستقلة

 
 مرة أخرى نعود هل حلم عرفات ممكن أم محال؟ 
 :وقد أجاب البعض بعبارات فلسفية عن مثل هذا التساؤل بقولهم 
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 :وقولهم". إن األماني ال تأتي جزافا ولكن تشتريها التضحيات" 
 ".ألماني بغير عمل هي نوع من أحالم اليقظةإن ا" 
 

 يحسم بين الممكن والمحال؟؟إذن من الذي  
فالقدرة هي آل األمور التي       , االستمرارية* الرغبة* القدرة: تحسم األمور من خالل هذه المعادلة     

خ ... يةتساعد على فرض اإلدارة من عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضار            , ال
ه            واالستمرارية أن  , والرغبة هي آل األمور التي تجعل اإلنسان سعيدا في انتمائه لهدفه وراغبا في

ا الممكن بالمحال                    ة التي يختلط فيه د     . األمور ال تأتي مرة واحدة وبخاصة األمور العظيم ل ال ب ب
اة , من المواصلة برغم صعوبة الطريق    ة األم  , وبرغم المكابدة والمعان أن     نهاي م ب ا نحل ا جميع ر أنن

 فهل ذلك ممكن أم محال؟؟, نكون آبقية البشر
 

ي أن ال تختلط األمور ويصبح                 ع وأمل ى الواق ة عل الذي يحسم األمر هو الممارسة الفعلي
 !!الممكن محاال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  47-45 ص23 العدد 1984 نشرت في رسالة النجاح حزيران *
 الحضاري في بناء اإلنسانالجامعة ودورها 
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ة                وال شك أن    , من أهم المفاهيم للحضارة أنها تتمثل في قدرة اإلنسان على التأثير في البيئ

ة من      , هناك صراعا مريرا بين اإلنسان والبيئة منذ الخليقة        أي منذ صراع اإلنسان األول مع البيئ
 .اك مفهومين حول هذه النقطةوال شك أيضا أن هن, أجل البقاء وحتى انتهاء الوجود اإلنساني

 
 .ينطلق من أن البيئة أقوى من اإلنسان وهي التي تؤثر فيه وتخلقه وتعيد صياغته: المفهوم األول

 
ذي يحاول                     :المفهوم الثاني  ة وهو ال وى من البيئ  معاآس للمفهوم األول وينطلق من أن اإلنسان أق

 .التأثير فيها وخلقها من جديد
 

ومين     أثير       وال شك أن المفه ه يحاول الت ة إال أن أثر من البيئ ا صحيحان فاإلنسان يت آليهم
وم خاطئ    , فالمفهوم األول حسب رأي ينطلق من أن اإلنسان يأخذ وال يعطي      , فيها أيضا  ذا مفه وه

ي                     ه مع إنن ى إطالق ة عل افي للحقيق آما أنه ينطلق من خالل مفاهيم استسالمية للبيئة وهذا أيضا من
 .البشر على هذه الشاآلةأعترف أن الكثيرين من 

 
ة                      ه ومحاول م اإلنسان من خالل صالبته ومقاومت أما المفهوم الثاني فهو على النقيض يفه

اس              رين من الن ه إذ أن الكثي ى إطالق وم خاطئ عل ذا أيضا مفه ا وه التأثير في بيئته للسيطرة عليه
 العاديين وهم القادة ورجال      أما غير , باستطاعتنا تصنيفهم طبقا للمفهوم األول وهم الناس العاديون       

دهم                 اء بل الفكر والشعراء واألدباء فهم من الصنف الثاني الذين يحاولون قراءة المستقبل وتنوير أبن
 .به وهم قالئل جدا إذا ما قورنوا بالسواد األعظم من الناس الذين ينتمون إلى المفهوم األول

 
تواها الحضاري وحي           ا أذآر المستوى الحضاري        والحق أن األمم والشعوب تقاس بمس نم

 .فإنني أعني المستوى الذي وصل إليه اإلنسان من خالل المزج بين المادة والروح
 

ه                       ه حيات ه اإلنسان من الصناعات التي تسهل علي أما عن المادة فتعني آخر ما توصل إلي
ل اإل      , وتخفف من معاناته ومساعدته للسيطرة على األمور البيئية        ا الروحي فيتمث ذي    بينم انية ال نس

ت     ا حاول ة آلم ور المادي ى األم يطرة عل ه الس ه ومحاولت دور حول ا ي ه لم ان وفهم ه اإلنس ع ب يتمت
 .االبتعاد عن مستواه الروحي والتفوق عليه

 
وة                         ا ويحاول تقريب اله روح مع ادة وال ين الم وازن ب ذي ي وعليه فإن اإلنسان الجيد هو ال

ه   التي تفصل بينهما أو القضاء عليها وآلما         اتسعت الهوة أحدثت خلال في الحياة اإلنسانية لدرجة أن
ات        ن األخالقي ى م د أدن دون ح اة ب ي حي يش ف تحيل الع نفس   " ,يس م ال ة تحط ارة المادي , فالحض

 ". والحضارة الروحية تحطم الجسم
 

ه                 ومن هنا     ق اإلنسان والمساهمة في بنائ تأتي أهمية الجامعات في دورها المشرق في خل
ا             ومن هنا مرة أ    خرى يأتي دور الجامعة في بناء مستقبل مشرق للمجتمع فالجامعات ليست ببناياته

اء الشقين                    وال برخامها بقدر ما هي بإنسانها سواء آان طالبا أو مدرسا أو باحثا وال ضرر من التق
 ".نور على نور" جنبا إلى جنب فتكون األمور بمثابة

 
ة تستكشف      بأن الجامعات ليست أبراج   :" ورحم اهللا من قال    ع متقدم ا طالئ ة ولكنه ا عاجي

 ".للشعب طريقه للحياة
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ه         ه هو علم ل وينمي م  , وال يختلف اثنان بأن أهم ما في اإلنسان عقله وأهم ما يبني العق وأه
ة في المساهمة مع األسرة والمدرسة في                       أتي دور الجامع ما يزوده بالعلم هو الجامعات من هنا ي

 .بناء اإلنسان
 

ذي يجب أن    وإذا آانت آل    دور ال دليل   من األسرة والمدرسة قد قصرتا بال ه ب ا ب ا  -تقوم  م
ة اآلن            -هو موجود  إن الجامعات مطالب  ونتيجة للجهل وعدم الوعي وتغلبهما على العلم والمعرفة ف

ذي حصل في              أآثر من أي وقت مضى بأن تقوم بدورها بشكل آبير جدا ومحاولة تغطية العجز ال
 .بيته ومدرستهتربية وتنشئة الطفل في 

 
ؤثر في                             ا أن ت د وعليه اء اإلنسان من جدي ى بن ادرة عل ا ق إن على الجامعات أن تثبت أنه

اع               م االجتم اتذة عل ول أحد أس ا يق ة حضارية وإال آم " مجتمعها وأن تساهم مساهمة حقيقية في نقل
ا م                     ق أبوابه ا أن تغل ن أن تظل    إن الجامعة التي ال تعمل على حل مشاآل مجتمعها من األفضل له

 ".مفتوحة وآيف هو الحال إذا آانت تخلق مشاآل للمجتمع
 

زو      ي تغ ع الت اآل المجتم ق بمش ا يتعل ل م ال تخصصه بك ي مج ل ف اء آ أين رأي العلم ف
 الجامعات؟؟ ولماذا ال تجد الحلول؟

 
ات المتحدة            وآثيرا ما نفخر بأننا الشعب الثالث في العالم من حيث درجة التعليم بعد الوالي

ة          وا أتي في الدرجة الرابع ا  -التحاد السوفياتي وت وع؟        .  فرنس م أم في الن فهل المشكلة هي في الك
م                          دا إن ل ن يخدم أح ة الشهادات ل لذلك ال بد من الترآيز على النوعية ألن تخريج طوابير من حمل
 .ديعمل على زيادة تعقيدها بخاصة وأنه من الظاهر أن هناك عجزا نوعيا رهيبا أمام ما هو موجو

 
ادل               ا يع ر مم ا أآث من  % 20ويقولون إن الجامعات في الوطن العربي آكل ال تعمل أبحاث

ين أبحاث  ة ب ك عن النوعي رائيلية ناهي ات اإلس ي الجامع اديميين ف ي تخرج عن األآ األبحاث الت
 .الفريقين وعن الفارق الكبير بين أعداد األآاديميين هنا وهناك

 
ا             أريد الوصول إلى نقطة جوهرية        ى الجامعات لكونه د عل أن بناء اإلنسان في بالدنا يعتم

ة             , صرحا علميا شامخا   ه الخاطئ مؤآدا بأن المشكلة ترجع في أصولها إلى المجتمع وبعض مفاهيم
ة                . المتأصلة في عقلية إنساننا    اهيم الخاطئ ذه المف لذلك ال بد من إحداث هزة في محاولة للتشكيك به

تاذ  ومحاولة مد الطالب بكثير من ال  معلومات والحقائق العلمية لتحل محلها ومن هنا تأتي رسالة أس
 .الجامعة في المساهمة بخلق جيل جديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .9 ص27/7/1986, جريدة القدس* 
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 ومعرض جامعة النجاحالصناعات الوطنية 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 " .  يصنعونال خير في قوم يأآلون مما ال يزرعون ويلبسون مما ال" 
 

دار                  ة المنتجة وبمق إن الدولة التي تحترم نفسها وتفرض احترامها على اآلخرين هي الدول
 .ما تحققه من إنتاج بمقدار ما يتم صعودها في سلم الحضارة اإلنسانية

 
ا                إن من يواجه ظروف وإذا آان اإلنتاج والصناعة يمثالن البقاء في ظل الظروف العادية ف

اال              هي الحال غير عادية آما     ه أعم وب من  في العالم العربي وباألخص شعبنا الفلسطيني فإن المطل
داع            ى درجة اإلب غير عادية تتالءم مع الظروف غير العادية التي تمر بها والتي يجب أن تقودنا إل
ى      اء إل ي االنتم ال ف ا ونرغب فع ن بقائن دفاع ع ي ال ال نرغب ف ا فع ال الصناعي إذا آن ي المج ف

 .ي آانت في يوم من األيام مشرقةحضارتنا الت
 

إن الصراع اإلنساني الذي نعيشه اآلن يتمثل قي القدرة على الصناعة وفي سبق اآلخرين                
ين آل من               ة ب ك من التسابق في الصناعة الحربي ى ذل وق وال أدل عل فتحسم األمور لصالح المتف

 .الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي
 

ة أو                 إن المنافسة     ى سلعة معين ة الوصول إل شديدة بين الدول في المجال الصناعي لمحاول
ة                  ة للصناعات األمريكي ك من نافسة الصناعات الياباني ى ذل ل اآلخرين وال أدل عل سلع محددة قب

 .على المستوى العالمي
 

ات                         ل النفق ة وبأق ل تكلف د وبأق ل جه ة بأق اج آل افس يتسابق إلنت  إن العالم المتصارع والمتن
ع   ا جم ابقة وآلم ة الس ن المجاالت الثالث ر م ال أو أآث ي مج اج ف ين اإلنت ى تحس ل عل دول تعم وال

 .آلما آان ذلك أفضل اإلنتاج الجديد هذه التحسينات مجتمعة
 

ة والصناعة                     ا زالت تستخدم اآلالت القديم ا م ى أمره إن الشعوب المقهورة والمغلوبة عل
زا      .  السلع الجديدة واآلالت الحديثة    المتأخرة ألنها ال تملك القدرات لشراء      ل رم والتطور التقني يمث

وزا                       ا ورم اء اإلنساني ولكل حضارة لغته دول التي تساهم في البن إذا  , حضاريا لحضارة تلك ال ف
ل تغيرت                      اهيم العصر ب آان الجمل رمزا حضاريا في يوم من األيام فإن هذا الرمز ال يتفق مع مف

ائرة وتر وط وز وأصبح الكمبي راج الرم ورد ومي وز الحضارية 16 وف 2000 الكونك  هي الرم
 .لهذا العصر

 
الم وانعكست                 ونتيجة لهذا فقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكية من أغنى الدول في الع

ذلك في قوتها فأصبحت األقوى في العالم وعندما تمكنت من ذلك أخذت تبحث عن غزو الفضاء             
 .ات بشرية في القمر والمريخ مع مطلع القرن الجديدحتى يقال بأنها تنوي إقامة مستعمر

 
اج الحقيقي نتيجة                   ين اإلنت ر ب ارق آبي اك ف اد فهن آل هذا جاء نتيجة الصناعة والعمل الج

رول العربي             , الجهد البشري وآفاحه   ا هو الحال والبت ان مستوى      . وبين نعمة من الخالق آم د آ لق
رة           أن يستوعب النعمة ال   اإلنسان العربي أقل من      ين سنة األخي ه في الثالث رول " تي أعطيت ل " البت

ر                   وبالتالي فلم يحسن استغاللها واستخدامها لمحاربة األمراض المستشرية في المجتمع وهي الفق
ا                   , والمرض والجهل  ا حقيقي ل تخلف ذه النقطة تمث وما زالت التقارير الواردة من هنا وهناك حول ه

ان    . سبقوهم وأن يكونوا في الصف األولمن  تجعل من المحال على العرب بأن يلحقوا ب        ذا آ آل ه
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ه   ام ب ان واالهتم اء اإلنس دم بن ى اآلخرين وع اد عل ل واالعتم ل التواآ ة سوء اإلدارة وعوام نتيج
 .والترآيز على المصالح الذاتية والشخصية

 
ثال في          ويقاس تقدم األمم وتطورها بمستوى المعيشة الذي يتمتع به الفرد في المتوسط مم

ا    مج ومي        . موع السلع والخدمات التي يحصل عليه دخل الق أثر بمستوى ال رد يت ومتوسط دخل الف
د السكان                  ومستوى الدخل يعتمد على الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وإذا آانت نسبة تزاي

ة       -فإنه من المحال الحفاظ على هذا المستوى      % 4في العالم العربي بحدود      ول مقارن  وهو غير مقب
 دون أن تعمل على رفع الدخل القومي عن طريق عناصره وأهمها على اإلطالق               -لم األفضل بالعا

ا زالت األدوات المستخدمة                   المجال الصناعي ناهيك عن التخلف الرهيب في المجال الزراعي فم
بيل  ى س ي آل من مصر والسودان عل بة األراضي المزروعة ف ة ونس ة وبالي ي الزراعة قديم ف

 .آل هذا قاد إلى المجاعة الرهيبة لشعب السودان قبل سنوات فقط% 5المثال ال تتعدى 
 

ا                     ا من تخلفن ع أساس ذي ينب إن التخلف المأساوي الذي نحياه ينبع من تخلفنا االقتصادي وال
م       , اإلنتاجي والصناعي  ه األم ا نستهلك حضارة اآلخرين وال نساهم           . وليس لدينا شيء نباهي ب إنن

ى    لذلك فإن آلمتنا غير مسموعة ,ي بشيء يذآرفي البناء الحضاري اإلنسان    رم حت ر محت ورأينا غي
ة   و آانت قضايانا عادل ة , ل ى مهزوم وة فسوف تبق اندها ق م تس ة إن ل ين من  . فالعدال رق ب اك ف هن

 .يستهلك حضارة اآلخرين وبين أن تزرع األمم بذور حضارتها
 

ة    عوب المنتج ي الش ها ه رم نفس ي تحت عوب الت عوب, إن الش ي الش ى  وه د عل ي تعتم  الت
اع    ة وقط ى واردات الضفة الغربي تهم انظر إل ي معيش رين ف ى اآلخ د عل ا وال تعتم واعد أبنائه س

ذهل واألوضاع ال تصدق            % 30-15تجدها من   , غزة رقم م ول  . من صادرات إسرائيل طبعا ال يق
 .ة المكدسةاالقتصاديون أن الضفة الغربية والقطاع تمثل سوقا جيدة الستهالك الصناعة اإلسرائيلي

 
ين          ا ب ة النجاح                 11-9لقد مثلت الفترة م ة في جامع ام معرض المنتوجات الوطني اء قي  أثن

ة           ا     . الوطنية عرسا وطنيا جماهيريا لتعريف المستهلك ببضاعته الوطني ه وشرائه له وحتى  , بدعم
 -:نصل إلى ما نرجوه من فائدة لمثل هذه المعارض فال بد من الترآيز على ما يلي

 
نستغرب أن يكون     , بدون استهالك  . هو آل من المنتج والمستهلك    م ما في الصناعة     إن أه  

ى درجة          , من دون إنتاج فلن نعمل على االستهالك إطالقا       . هناك إنتاج  فعلى المستهلك أن يصل إل
ي وال     ي وأخالق رائها واجب وطن ة ش ة ومحاول م صناعته الوطني راء ودع وعي لش ن ال رة م آبي

 .أمساومة على هذا المبد
 

تح المشاريع                   وم بف ا ويق تثمار أمواله إن شراء المنتوجات الوطنية يشجع الصناعة على اس
املين  ن الع دد م ر ع تيعاب أآب ة   , واس اريع الوطني ه للمش ة االقتصاد ودعم وة ومتان ن ق ك ع ناهي

وره   ي تط اهمته ف ع ومس دمات للمجتم ه خ ناعة   , وتقديم تهلك للص م المس ة دع اء نتيج ذا ج ل ه آ
 .رائه مصنوعاتهاالوطنية وش

 
اد اقتصادي               ينيات بأزمات آس ات والخمس ات المتحدة في الثالثيني وعندما أصيبت الوالي

راء  ى ش اس عل عب والن ون الش ة يحث اء الجمهوري ى   راح رؤس روح إل ة وال ادة الحرآ لع إلع الس
 .حدةالمصانع ومحاولة حل المشكلة االقتصادية والرآود الذي آان يخنق الناس في الواليات المت

 
ة وأن                  تج أن يعرض سلعة بأسعار معقول ى المن وإذا آان هذا هو واجب المستهلك فإن عل

ا           , يكون هناك تنزيالت حقيقية في األسعار       ة إنجاحه ذه المعارض لمحاول ل ه وب    . في مث ه مطل إن
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ه أن             وطنيا أن يرضى المنتج بالربح القليل جدا ليتمكن من توصيل سلعته إلى بيت المستهلك وعلي
ت ض         يس ن خف تمكن م ى ي ل حت تخدام األمث نع االس ل المص اني داخ ادي واإلنس ر الم خدم العنص

ة  . إن إنتاجيتنا حسب التقارير العلمية غير معقولة  . التكاليف علينا أن نعرف األسباب بطريقة واقعي
ا         ول له ة المتواضعة         , علمية مدروسة والعمل على إيجاد الحل د شاهدت صناعتنا الوطني ي  , لق لكنن

ام               , بأن أول الغيث قطرة   أؤمن   وم من األي لعرض سلع أفضل وأحسن        وسنصل إن شاء اهللا في ي
ال ذا المج ي ه بقتنا ف ي س دول الت ة ال د, لنضاهي بقي ال ب را ف ا وآبي ل قوي ى األم ى يبق  وهي -وحت

ة                  -مسؤولية جماعية   من دعم وشراء المصنوعات الوطنية وال بد من عرض السلع بأسعار مغري
وطن         فع, أقل من السوق   ى ال ا عل نعكس خيره ة التي ي ذه المحاول ل ه لينا جميعا مسؤولية إنجاح مث

 .والمواطن ومحاولة تشجيع أصحاب رؤوس األموال من استثمار أموالهم في هذا الوطن الجريح
 

ع      ا م ا وتفاعله ا وانفتاحه ة تواصل تأثيره أن الجامع الل المعرض ب ن خ ا م أتي أيض وي
 . عض مشاآله وآم أسعدني سرور الناس بالمعرض وتفاعلهم معهالمجتمع لتحول إيجاد البديل لب

 
ناهيك عن أن المعرض فيه المتنفس لمشاآل الناس إليجاد مكان للخروج إليه وتنفيس عن     

 .الطاقات لكل من ساهم وعمل على إنجاح المعرض
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3/8/1986, جريدة القدس *
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 م آمجتمع أم في االثنين معا؟هل الخطأ فينا آأفراد أ
 

 هل المأساة التي يعيشها إنساننا ترجع إلى ذلك اإلنسان؟؟ أم إلى شيء أو أشياء أخرى؟؟ 
 .وهل اإلنسان على مستوى اإلحساس بواقعه 
 !!وإذا آان يحس بذلك الواقع ما هو فعله؟ إزاء ما يتعرض له من ضغوط 
 !والمجتمع الذي نعيش فيه ما هي أسراره؟ 
 لسنا بمجموعنا نشكل المجتمع؟أ 
 أليست همومنا نابعة من واقع مجتمعنا؟ 
 ألسنا انعكاسا له؟؟ 

 
نا              , إذا آنا آمجموعة نشكل المجتمع       ترى    ل أحاسيس ة أخرى يمث يس المجتمع من ناحي أل

أ                . وواقعنا آأفراد  ع؟؟ فهل الخط ى المجتم وإذا آانت األحاسيس صادقة آأفراد فلماذا ال تنعكس عل
 حاسيس أم في المجتمع؟؟في األ

 
ا    اعره إزار قضية م ه ومش ان بأحاسيس اس لتفاعل اإلنس ان انعك لوك اإلنس أن الس ال ب يق

 فتؤثر في شخصيته ويصدر عنها سلوك؟؟
 

ان                 ى آخر إذا آ نا؟؟ بمعن إذا آان هذا صحيحا فلماذا ال يكون سلوآنا على مستوى أحاسيس
ه      الفعل والسلوك هو تعبير مادي إلحساس ومشاعر    ه مع واقع ان  .  اإلنسان من خالل تفاعل وإذا آ

أثره                         د فحصه وتمحيصه وت ه سلوك بع ل ويصدر عن ؤثر في العق ه ي اذا  . اإلحساس صادقا فإن فلم
 يخذل السلوك هذا اإلحساس؟؟

 
ادر            , فهل الخطأ في اإلحساس بمعنى أنه غير صادق         ر ق ه غي ى أن أم الخطأ في العقل بمعن

 !!سلوك بمعنى أنه غير مطابق لما يجب أن يكون وهذا ما هو حاصلأم الخطأ في ال, على التمييز
 

ا         را م ه؟؟ وآثي ا نحن علي إذا آان اإلحساس صادقا وإذا آان العقل يقظا فلماذا نحن على م
ان الجواب    , تحس, تساءلت هل هذه المخلوقات البشرية التي تتحرك   ك إذا آ وما هو الدليل على ذل

 .باإليجاب
 

م       وأتساءل بنفس الم    ة للحك ار العقالني ا هو معي نطق هل هذه المخلوقات البشرية تعقل؟ وم
 على الناس بأنها آذلك؟؟

 
هل سلوآنا اإلنساني الذي نتصرفه ونواجهه يوميا يثبت بأننا على قدر آبير من اإلحساس               

 !والعقالنية؟
انية              ذات اإلنس ار أو في ال ا أن يكون في المعي أ إم و  !! وآثيرا ما توصلت إلى أن الخط ول

اتفقنا أن هذه المعايير التي أمامنا علمية وال جدل في صحتها يبقى السؤال إذا يدور حول آل واحد                  
ثم ما الذي   ! ماذا قدم اإلنسان لمجتمعه؟   . منا آأفراد وعلى المجتمع بشكل عام آمجموعة من الناس        

 قدمه المجتمع إلنسانه؟؟
 

دما أتحدث عن ال      هذا المجتمع الذي قلنا بأنه يمثلنا ويعكس طاقة         ه وعن  أبنائه ماذا قدمنا ل
دم              " نحن"  ه دور ويستطيع أن يق اه ل أي قدمنا فإن آال منا باختالف موقعه من أعلى الهرم إلى أدن

دمنا؟؟ إن المجتمع أي مجتمع ال يتكون من شريحة            , ويستطيع أن يشارك في عملية البناء      اذا ق فم
را من األجزاء األصغر               واحدة بل هو خليط لعدد آبير من الشرائح وآ            ددا آبي ل ع ل شريحة تمث
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ات     . واألصغر حتى نصل إلى الفرد     اؤل   " والفرد له عدد آبير من الطاق اب التف ك  " من ب أو ال يمل
 ".من باب التشاؤم" أي شيء على اإلطالق

 
ل ونمحص        رى ونحل ا ون اؤم جانب اؤل والتش رك التف وعية وأن نت دث بموض ا نتح دعون

 .سان ويقدمه لمجتمعهونتفحص ما قدمه اإلن
 

إن اإلنسان فينا لم يقدم إال مزيدا من المشاآل والمعاناة لهذا المجتمع الصابر الصامد من                   
ويريد أن يصل على حساب جماجم ودماء       , فهو يريد أجرا بدون السيادة بدون أهلية      : خالل مطالبه 

 !!ولو آان على حساب المجتمع ذاته, اآلخرين
 

د الوصول؟  ن يري ى أي م أن يصلإل اس سوف !! ؟ المه أن الن م ب ه يفه اذا يصل؟؟ ألن ولم
د الوصول      د الوصول       !! تصلي له بع ه بع اده بطول العمر           ! وتصفق ل داده وألحف ه وألج دعو ل وت

د الوصول           ! والبقاء بعد الوصول   ة القديسين بع والغريب في األمر      . وتتمسح به ألنه أصبح بمرتب
ويض                  وهكذا دوا !! أنه يريد وصوال بعد الوصول     ى تق ؤدي إل ذا سوف ي أن ه ك؟؟ لكن ستقول ب لي

 المجتمع؟؟ ترى هل ترى بأن هناك بناء حقيقيا لمجتمع مريض من خالل إنسان مريض؟؟
 

انه        رددون أسماء              , لنرى ما الذي قدمه المجتمع إلنس ع؟؟ نسمعهم ي اذا نسمع في المجتم م
 من هم؟ وما هي صفاتهم؟؟! أناس

 
ا          ! وأصحاب أموال ! أصحاب مراآز   وأناس قادرون على أن يبدلوا ويلعبوا في األلوان آم

ة   دون مقاوم ك ب ى ذل ادرون عل نهم ق اءون لك م , يش ن نصفق له ع أي نح ى , والمجتم اف عل ونخ
ون                 , غضبهم ا يرتكب ة م !! ونذل أنفسنا من أجل إرضائهم مع أننا مقتنعون بخطأ ما نرتكب وجريم

 !ومن الذي يالم؟
 

ه ال يعرف        الذي ال يعرف ال يالم وعذره          ك أن ون         , في ذل ذين يعرف اس في ال ! مصيبة الن
ة  " والذين يعرفون ماذا عملوا؟؟ ال شيء سوى أنهم زادوا           ا        " الطين بل م استخدموا م والغريب أنه

ة               ة ومرات القانوني رة النظامي ا صبغتها م ياء وإعطائه ة في تغليف األش م ومعرف بوه من عل اآتس
 !!ومرة أخرى مسايرة الواقع

 ذن؟؟ما العمل إ
 

األمور  , سؤال على آل منا أن يطرحه على نفسه ويحاول الوصول إليه     من خالل قناعته ب
ه   , وصفاء ذهنه , ونبل مشاعره , النابعة من صدق إحساسه    اد عقل ا   , واتق ى   - بقناعة  -لنصل جميع  إل

ه              ع بأن موقف أو فعل بحجم الحدث معبرا عن صدق الرؤيا واتضاح الحقيقة وأحب أن أذآر الجمي
 .بقى إال العمل الطيبلن ي
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 المهارة اإلدارية  
 

خاص للمناصب        ة األش ول أهلي اس ح ن الن م م واد األعظ دى الس اطئ ل اد خ ود اعتق يس
اتنا          , اإلدارية ا      . وهذا الفهم يكاد يكون منتشرا في معظم مؤسس ا  , ويظهر في معظم أحاديثن وتبادلن
إنني                 .األصعدة تقريبا على جميع   , الفكري ه ف ادي في أ أو التم وع في الخط وألهميته وخوفا من الوق

 .أحب أن أطرح رأي العلم حول المهارات المطلوبة في اإلداري أي إداري
 

ى        " التخصصي" فالكثيرون يعتقدون أن اإلنسان الناجح في عمله       درة عل اس ق هو أآثر الن
ه ل    . قيادة المؤسسة وهذا خطأ على إطالقه      ذا اإلنسان في األمور                إذ أن ل ه نجح مث يس شرطا أن ي

ة ة  , اإلداري ة وسمات معين اك أسس علمي األحرى هن ا شروط وظروف أو ب ة له األمور اإلداري ف
 .فاإلدارة لها رجالها, لرجال اإلدارة

 
ه من األفضل                 , وتوضيحا لما ذآرت   ة في موقع فإن طبيبا متخصصا ناجحا ذا سمعة طيب
ع آخر         , ي موقعهلمثل هذا الشخص أن يبقى ف      ى موق ه إل دم ويخدم بصورة أفضل من أن تنقل . ويق

ى مستوى إدارة المستشفى       , أو مدير , رئيس فنجاحه  , إلحدى المستشفيات ليس مضمونا نجاحه عل
دير مستشفى               ة      , آطبيب ليس آفيال وليس شرطا بأنه سيكون ناجحا على مستوى م ذه الحال وفي ه

ارع في تخصصه           يس من صميم تخصصه       نكون قد خسرناه آطبيب ب ا وعمال ل اه مهام  وأعطين
له        " أصبح مديرا فاشال  " فبدل أن آان طبيبا ناجحا      , وهو غير مؤهل له    دير الفاشل يعكس فش والم

ك المستشفى النجاح            ل ذل ن يكتب لمث الي فل ي وهو ال يختلف عن رأي     .على المؤسسة وبالت فبرأي
ي     أن يعمل ف ه من األفضل واألشرف لإلنسان ب م فإن ع وأن العل ه من أن  أي موق ا في يكون ناجح

 .يعمل في أي موقع آبير وهو غير مؤهل له
 

ال                  ى سبيل المث ا عل ع المؤسسات ومنه ى جمي ق عل ه ينطب ى المستشفى فإن وما ينطبق عل
ة      ل قاع ه يفض ن طالب اء م اال وعلم ق رج ذي يخل ه وال ي عمل اجح ف تاذ الن ات فاألس الجامع

ى           المحاضرات على جميع المناصب اإلداري     وم عل ة تق ال اإلداري ة خاصة إذا آانت مثل هذه األعم
لذلك فإن نقله من قاعة المحاضرة إلى منصب إداري ليس آفؤا له سوف            . الروتين وحفظ األوراق  

 .يكشف ضعفه ويؤثر على حوافزه وبناء شخصيته
 

ول تخصصهم                 ا  . علينا أال نفهم من هذا أن المدراء أو الرؤساء هم غير أآفاء في حق إطالق
إن                    ة بنجاح ف ال اإلداري ة األعم ك أهلي ان يمل ارع إذا آ ال أعني هذا بل إن الطبيب المتخصص الب

 .بل هذا ما يجب أن يحصل" نور على نور" هذا يكون بمثابة 
 

ا يصلح ألن يكون                        أن فالن ذي أسمعه ب اش ال إن الذي دفعني إلى آتابة هذا الطرح هو النق
 .ة وغير علميةوآخر ال يصلح من خالل نظرة غير موضوعي

 
ى                    اء عل ان المناسب بن إن الذي نسعى إليه أوال وأخيرا هو وضع الرجل المناسب في المك

ار     ى أي اعتب اء عل يس بن ه ول ه وآفاءت انع     . جدارت ل الم ي تمث ي الت اءة ه دارة أو الكف ذه الج وه
ذ                     ان إن ال ه شاهدة للعي ه ألن جدارت ى طعن ه فال يجرؤ عل ي الحصين لمثل هذا الشخص في موقع

ى       ة إل ود في النهاي نسعى إليه أيضا أن يكون لكل شخص عمل ودور وأن يقوم بهما بنجاح الذي يق
 -:هذه المهارة اإلدارية التي نبحث عنهانجاح المؤسسة لذلك آانت هناك معايير لمثل 
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 :المهارة اإلنسانية: أوال
اس   ع ن ل م دير يتعام اتهم     , فالم آرائهم وتوجه ون ب ر يختلف ر والبش ع بش اتهم م وطروح

دراء                       ال الم ة ومعظم أعم ذه حقيق ة واالآتساب وه وارق البشرية في الوراث وطموحاتهم نتيجة للف
ى االتصال إذ أن   وم عل ر    % 90-70تق ع بش ن يتصل؟ م ع م ي االتصال م يه ف ه يقض ن وقت : م

 .عاملين وعمالء ومؤسسات أخرى لها عالقة هذا من ناحية
 

د وأن          من المشاآل ال  %75ومن ناحية أخرى فإن      تي يواجهها المدير هي إنسانية لذلك ال ب
 .تتوفر في المدير القدرة والكفاءة في التعامل اإلنساني

 
 العجرفة والغرور

 
ه     ,إن العجرفة والغرور تقتل المدير حتى لو آان آفؤا   ي أشك في آفاءت ألن أصال  , مع أنن

ا     ل اإلنس ي التعام ى التواضع ف ود إل اءة يع ة بالكف ن األصول المتعلق راهم  , نيم ا ت اء دائم فالعلم
آما أن االنعزال وضيق األفق وضيق الصدر تقف حائال          , والمدراء المهرة في عملهم   , متواضعين

 .أمام الشخص من المراتب القيادية ألنها مخالفة للعالقات اإلنسانية
 

رة ذه     رة و          آم من م درائنا بمشاآل آثي ى م ا إل تح الحوار مع             دةي عدبن د ف ادر بع درة ق  وبق
د ة الم اآل وهمي ع المش فنا أن جمي اس , ير اآتش ا أس يس له ى  , ول مة عل ه والبس ن مكتب ا م وخرجن

ا                         . الوجوه ق لن د خل دها وق ا بع دون مشكلة وخرجن اتبهم بمشكلة أو ب ى مك في حين آخرين دخلنا إل
اآل رات المش وه , عش ي الوج اؤل ف ذا وذاك ف  . والتس ين ه ارق ب و الف ذا ه اني يه ل اإلنس  التعام

 .نسانيةوالعالقات اإل
 

أن                       اذب؟ آيف يكون الحال إذا اآتشف ب رئيس آ ا ل هل يشرف اإلنسان أن يكون مرؤوس
ه؟   ه ل ون احترام ف يك افق؟؟ آي ق وين ذب ويتمل ه يك ون  ! رئيس ة أن يك ارة اإلداري ن المه إذ أن م

املوه                   ا ع المدير قادرا على االتصال والتأثير في مرؤوسيه وقادرا على حل المشاآل التي يواجهه
 . ذلك فإنه لن يستطيع إدارة مؤسستهودون

 
 -:المهارة الفنية: ثانيا

 
مصيبة المصائب أن ترى مديرا آلما سألته شيء يكون الجواب جاهزا ال أعرف؟؟ وإذا                  
ك     ق ذل م يخل ه ل ر وارد ألن ل شيء غي ه أن يعرف آ ب من رف؟؟ أن نطل ن يع ت ال تعرف فم آن

و      قراط وأفالط اهرة س يء وظ ل ش رف آ ذي يع ان ال دة  اإلنس اهرة فري طو ظ ي -ن وأرس  وبرأي
 . لن تتكرر في المستقبل واألنكى من ذلك أننا نعيش في عالم التخصصات المتعددة-المتواضع
 

بية    ا نس بقا أنه رف مس ا نع ة فإنن ن المعرف ديث ع د الح بي , وعن ار النس ن المنظ ذلك م , ل
ى    ه عل ي قدرت كون ف ة يش ك الحال ي تل ين ف إن المرؤوس رف ف ذي ال يع دير ال ور فالم يير األم  تس

 .وتتزعزع الثقة ويؤدي بالتالي إلى الفوضى واالرتباك داخل المؤسسات
 

ايلور في اإلدارة               دريك ت ليس مطلوبا من المدير أن يكون ادم سميث في االقتصاد أو فري
ل             . أو مكيافيللي في السياسة أو طه حسين في األدب العربي          ن نجد مث ذا ول ليس مطلوبا منه آل ه

الم التخصصات                    هذا الشخص مه   ا قلت نحن نعيش في ع ه خاصة آم ا عن ي  -ما بحثن إن   - وبرأي  ف
أن                    ا ب اإلنسان المتخصص مهما آان ناجحا فإنه ال يلم بجميع جزيئات التخصص خاصة إذا أدرآن

 .العلم آالزمن متحرك يوميا هناك العشرات من االآتشافات واالختراعات والدراسات
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ومن خالل شمولها      , دارة وهي متحرآة غير جامدة    نصل إلى النتيجة من خالل مفهوم اإل      

ذي         , بأن على المدر أن يكون ملما بكافة األمور     أن ال ول في مجال اإلدارة ب ى الق إذ يصل الحد إل
يعرف أآثر هو المهيأ أآثر الن يصبح مديرا على أساس أن المعرفة تمثل أصال آخر من أصول                      

 .المهارة اإلدارية
 

 -:ية والمهارة اإلداريةالمهارة اإلدراآ: ثالثا
 

رف    ي أن أع ب من و طل رت " اإلدارة" ل ة الخت وازن" بكلم ي  " الت ور الت ن األم إذ أن م
ة                     ل أهمي م واألق م والمه ى األه ز عل أو من   . تسعى لها آل اإلدارات هي الموازنة من خالل الترآي

ا في نفس المؤسسة          , خالل الترآيز على نقاط الضعف      ى تصبح آزميالته ا حت من حيث   وتقويته
إن نزيف    , ومهما حاولنا تقوية جزء قوي في المؤسسة وهناك ضعف فاضح في جزء آخر              .القوة ف

ا         . الجزء الضعيف سوف يقضي على قوة القوي وهذا منطقي أيضا            يس له ادئ ل ذه المب ق ه وتطبي
معادالت رياضية بل تقوم على أساس فهم إدراآي شامل للمدير ومن خالل مفهوم شمولية اإلدارة                

ا آانت    .  يوازن بين األمور وآلما آان ناجحا في ذلك آلما قلت المشاآل داخل مؤسسته                 فإنه وآلم
وأ      داخل وأس ن ال ة م أن تعصف العاصفة بالمؤسس أة ب ت الظروف مهي ا آان رة آلم وارق آبي الف

 !!أن تموت من الداخلحاالت الموت 
 

ا   هذه هي األسس والمبادئ لذلك فإن أي حديث ال يستند إلى هذه المباد         ا فارغ ئ يظل آالم
ة   رة مغلق ي دائ نا ف دور حول أنفس ا ن ذا األساس يجعلن ى ه وم عل ق ال يق ى وأي تطبي ه معن يس ل ل

 .ويجعل مؤسساتنا أمرا شكليا ليس له معنى ونظل ندور وندور إلى أن يأتينا الدوار
 

ة                        ى مستويات نقابي اش وحوار عل ا سمعته من نق إن الذي قادني إلى هذا الموضوع هو م
ذا العصر             فخو فا من االنزالق في األخطاء علينا أن نحتكم إلى العلم والعقل فهما خير مرشد في ه

 .المظلم
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 !!الكرسي في بالدنا يمثل عقد
 

ي األدب   ون ف لطة  " يقول ه س ان فأعط ى إنس م عل ة  " إذا أردت أن تحك ه نتيج ة أن والحقيق
دار    , سلطة يظهر هناك شخصيتان بعيدتان آل البعد عن بعضهما البعض        لل ا مق ويظهر من خاللهم

 .الكفاءة التي يتمتع بها صاحبها من عدمه
 

اء  نهم : األآف ا عرف ع انوا وآم ا آ واقعهم ال  , يتصرفون آم رفون م ذين يش م ال م ه ألنه
م ليسوا           , ال يبحثون عن السلطة   , العكس م ألنه أتي له ا  بل هي التي ت ي ال   , بحاجة له شرفهم المهن

ذا شرف عظيم بالنسبة                           اء وه م أآف الهم فه اءتهم ونجاحهم في أعم ى آف يعتمد على السلطة بل عل
 .لهم
 

إذا آانوا يمشون بالطول فإنهم يمشون      . يتغير سيرهم وطريقة مشيهم من أول يوم      , العجزة 
ر من طاقتهم              ى يصل     , اآلن بالعرض ينظرون إلى المرآز وآأنه شيء عظيم أآب ل يشرفهم حت ب

دير   ( األمر إلى أن يردد الواحد منهم لسبب أو لغير سبب          ا الم دير   , أن ا الم إن الكفء ال يتحدث      ) أن
 .بهذه اللهجة إطالقا ونادرا ما تشعر من حديثك معه على أنه مدير أو ما أشبه

 
ه من   الموظفين لذلك تراهم يسلكون سلوآا ما أنزل اهللا" ضبع" العجزة همهم الوحيد هو      ب

تهم    و لغ د ه د والوعي لطان فالتهدي واه   , س تم األف ت آ ة آان أي طريق دون ب ل  , يري ون العم يمارس
وهنا , وأقل ما يقال فيها بأنها عقلية القرون الوسطى       , وغير حضارية , بطريقة ديكتاتورية اإلداري  

اءات و صراع آف ى . ينشب الصراع وه ذي وصل إل اجز أو ذاك وال ذا الع تطاعة ه  إذ آيف باس
ذا الطريق         -مرآزه بطريقة مشبوهة   ه              - وهو غالبا ما يصل به ى من ام من أعل  أن يكون ضعيفا أم

ان          . وأسدا أمام من هو أقل منه مستوى      , مستوى ا آ في حين أصحاب الكفاءات يكونون آاألسود أي
 .موقعهم ألنهم يرتكزون في قدرتهم وقوتهم إلى معرفتهم ودرايتهم وخبرتهم

 
ا ينشب الصرا     ا هن أخرى من       قلن ة أو ب اءات خاصة إذا طلب بطريق ين العجزة والكف ع ب

زة    ؤالء العج ة له ؤدوا والء الطاع أن ي اءات ب ع , أصحاب الكف ون الموق ذين يحتل ة . ال ن ناحي وم
ل    " العصا والجزرة" أخرى فتراهم بأي طريقة يحاولون االستجداء عن طريق     في التعامل مع مث

 .هذه النوعية
 

 -:ت مظاهرها وظواهرها وهذه آافية للحكم عليهم منهاوالحقيقة فإن للكفاءا 
 .أنهم لم يبحثوا عن الكرسي بل هو الذي يجيء لهم .1
ادر أن تجد                      .2 ذلك من الن ادل ل رام المتب ى االحت وم عل يهم تق ين مرؤوس أن العالقة بينهم وب

 .هناك مشكلة
 .ي الدائرةتكون المعنويات لدى المرؤوسين جيدة نتيجة للعالقات اإلنسانية الموجودة ف .3
م ال يخافون من                        .4 يم الموظفين ألنه ى تقس ون عل أنهم ال يتبعون سياسة المحاور وال يعمل

 .أحد وال من أي شيء
ن     .5 دافعون ع راهم ي ة فت ى قناع ايير وعل ى مع اء عل م بموضوعية وبن ون رأيه م يقول أنه

 .وجهة نظرهم بحرارة
 .أن إنتاجية العاملين نتيجة لالنعكاسات السابقة تكون مرتفعة .6

 
ل        , ي مواقعها مشكلة المؤسسات في العالم العربي أن الكفاءات ليست ف         بل إنها تحارب من قب
 .المسؤولين وينظر إليها آأنها نوع من األفيون يجب محاربته
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رى                 : وهنا لي سؤال   م؟؟ ت اءات في بالده آيف نتطلع إلى التقدم وهذا هو وضع أصحاب الكف
 !ءات أم على أآتاف العجزة؟هل التقدم يقوم على أآتاف أصحاب الكفا

 
من آل ما تقدم فإن مثل هذا الجو يمثل الجو الصحي للعمل واإلنتاج واإلنجاز وإذا سألت عن                 

 ؟!ضعف مؤسساتنا في العمل واإلنتاج واإلنجاز فإن هذا السبب يمثل بيت القصيد
 

ا ال يعيشون إال في            م آاألميبي از فه ي جو صحي ممت م ال يعيشون ف ا العجزة فه األجواء أم
 : فهم يعملون على!! على خلقها" دائما" الرديئة لذلك تراهم يعملون 

 
ة                      .1 م من النوعي دون له ا يكون المؤي ا م د ومعارض وغالب التفريق بين الموظفين من مؤي

ة               ذه النوعي ل ه ذين يكسبون من وجود مث األآثر عجزا منهم أو من أصحاب المصالح ال
ول       في المراآز وأول طموحهم وآخرها هو م        اك من يق يس هن ي بتجوز   " صلحتهم أل الل

 ".أمي هو عمي
 

وف .2 ردد, الخ ك, الت حاب       , الش ن أص ادر ع ة الص يء خاص ل ش ي آ يء وف ل ش ن آ م
 .الكفاءات في إدارتهم

 
 .التخبط في األمور اإلدارية ويظهر ذلك أمام أقل مشكلة حقيقية الختبار آفاءاتهم .3

 
ة ألصحاب         اإلشاعات وخلقها وتغذيتها وتشجيعها بكل شيء        .4 وألي شيء خاصة الموجه

 .الكفاءات
 

ا وهي                        .5 ا وتبريره ل قبوله ين المرؤوسين والتي ال يستطيع أي عاق التمييز في التعامل ب
 .مرئية وواضحة لكل من له عين أو أذن

 
 .تبرير مواقفهم إذا ما أحرجوا وطلب منهم ذلك, عجزهم عن الدفاع عن أنفسهم .6

 
اجيتهم ألن           وأخيرا وليس آخرا ضعف معنويات الع      .7 م وإنت ى عمله ك عل املين وانعكاس ذل

 .الجو الموجود محبط
 

ذا               ة والحل في آل ه اتنا العربي ا في بعض مؤسس ا مخيف أليس هذا في غالبه ما يشكل آابوس
 .وذاك هو محاسبة المسؤولين عن أخطائهم

 
 !!إن أخطاء الصغار تبقى صغيرة وال تذآر أمام خطأ واحد يقترفه الكبار

 
رارا  ها إن ق ن أساس ة م دمير المؤسس ى ت ؤدي إل د ي ر ق ؤول آبي ا لمس ي !! خاطئ إن وع

بة    ة بمحاس التجرؤ والمطالب ه ب دة لكفيل ة جي ة ونقابي ادات عمالي ود اتح اتفهم ووج ين وتك المرؤوس
ار ا . الكب دي نفع أفراد ال يج دهم آ لطة  , إن األشخاص لوح نهم ضحية ألصحاب الس ل م ل تجع ب
 .والنفوذ
 

تقبل , واألخالقي يتطلب من إنسان القرن العشرين     إن الواجب الحضاري     ى دخول    , والمس عل
ة ليست       ذا الكرام ل ه ة وأن مث ه آرام ان ل ه آإنس ب بحق ه رأي وأن يطال ون ل د أن يك رن جدي ق
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ى                         , خاضعة للنقاش  ول وال يتفق مع أدن ر مقب ذا أمر غي داس فه ذبح وت اس ت أما أن نرى آرامة الن
 .مفهوم إنساني أو حضاري

 
ا  ي         وإذا م ر ف اس خطي ل انعك ذا العم ل ه إن لمث ا ف ي اإلدارات العلي ؤولون ف ب المس عوق

تصحيح مسار اإلدارة في عالما العربي بحيث أن الضعفاء والعجزة لن يرشحوا أنفسهم للمناصب      
 .التي تمثل مستوى أعلى من مستواهم ألنهم يخشون العقاب

 
واق                ا يعاقب المسؤولون ويطردون من م دنيا آله م         في بالد ال لهم في عمله !! عهم إذا ثبت فش

يج                        ى الخل إنني أتحدى أن تأتي بمثال واحد عوقب فيه مسؤول واحد في أية مؤسسة من المحيط إل
 .إال إذا آان غير مدعوم أو فقير أو استخدم آكبش فداء بدال من عقاب سيده

 
ه وت      دفاع عن آرامت ذا   إذا نجح إنسان المستقبل إنسان القرن الحادي والعشرين في ال رسيخ ه

ى األفضل واألحسن                 ا إل , المفهوم فإني أزف للقارئ البشرى بأن األمور ستتغير بسرعة في بالدن
اهظ                      ثمن الب اس ال ة الن دفع عام ودون ذلك فإن األمور سوف تسير من السيء إلى األسوأ وسوف ي

 .في الوجود
 

 !!الكرسي في بالدنا يمثل عقدة العقد
 

ه نظرة   , أخطرها نظرة المجتمع للكراسي وأصحابها        ألنه يعل على إشباع حاجات آثيرة        ول
ات                  " العظمة واألبهة " فيها ى تحقيق المصالح والرغب ناهيك عن النفوس المريضة التي تعمل عل

 .الشخصية لذلك تسمع عن السرقات والرشاوى ليل نهار وسوف تظل تسمع ذلك إلى أن يشاء اهللا
 
 

ى وهي معا             دراء مع المرؤوسين       ونقطة أخرى ال تقل خطورة عن األول ة الم إذا آانت    , مل ف
ه                   ه وهو في دور الرئاسة نصفه بأن ول عن اذا نق رى م قاسية وظالمة وال تحترم إنسانية اإلنسان ت

 .من نعوت... ذآي الخ, قوي
 
 

د        -هذا السؤال  إنني أطرح    ل الجدي ى الجي دافع             - خاصة عل ذي يناصر الحق وي دير ال  هل الم
 !ه ويعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل هل هو غبي؟عنه ويعمل على البناء في مؤسست

 
 !!ما هو األفضل أن يستخدم الذآاء في محله أم في تبديل الحق إلى باطل والباطل إلى حق

 
ذا الوضع                          ل ه إن مث ذا وذاك ومع األسف ف ى ه إن وضعنا الحضاري واألخالقي يجيب عل

 !!مشكوك في أمره
 

ان الجواب   وقد سألت نفسي عن تصرف مثل هؤالء وس       لوآهم لماذا ال يكونوا مع العدالة؟ وآ
اتهم                       اتهم وال أشك لحظة في سرقتهم لمؤسس ذا الطريق يسرقون مؤسس مؤلما ألنهم من خالل ه

ة              . والبراهين آثيرة  ة من ناحي ق بالديمقراطي ا يتعل ة  , وهذا يقودنا إلى قضية أخطر فيم والدآتاتوري
ة أخرى  ة الثان. من ناحي نجح الناحي اذا ت ا  فلم ارق الحضاري بينهم ع أن الف ى م نجح األول ة وال ت ي

 !!آبير جدا
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ة            رض الهيمن اول ف ده وتح ف عن ب أن تق ذي يج ط ال ا الخ ي بالدن ة ف اوز األقلي اذا تتج لم
ر     اوزه أآث ل تتج د ب ذا الح د ه ال تقف عن ا ف التعبير عن رأيه ا ب ماح له ن خالل الس يطرة م والس

فيها نفسي إذا آانت األقلية والفردية تمثل هذا األسلوب          لدرجة سألت    يفي الجو الديمقراط  !! بكثير
ع         ي موق ي ف ة وه ا وخاص ون موقفه اذا يك ور م تلمت األم و اس رى ل ا ت ي تعامله دآتاتوري ف ال

 !!المعارضة تمارس هذا األسلوب
 

اته                       ع مؤسس الم العربي وفي جمي ذا الع ة في ه ة واألآثري وبنفس المنطق لماذا تسكت األغلبي
 !!ة التي ال تمثل إال نفسها وتقبل على نفسها أن تذبح آما تذبح النعاجأمام بطش السلط

 
أنهم    اتهم ب ي مؤسس ة ف اهيم الديمقراطي ى المف ائمين عل تهم الق اذا ن ون صريحا لم وني أآ دع
ة          ة أوتوقراطي ل اإلداري بطريق وا العم افهم إذا مارس ل يخ اء والك بحون أقوي عاف ويص ض

 ؟؟"دآتاتورية"
 

ل المثقف   ذا جع ل ه اريا      آ ف حض ا المتخل أن مجتمعن ر ب ؤال الكبي ون الس رب يطرح ين الع
آخرين     " الدآتاتورية" وإنسانيا وأخالقيا ال يفلح التعامل معه إال من خالل األوتوقراطية            دا ب مما ح

وم من                    أن يقولوا دعونا نطبق الديمقراطية ونتحمل األعباء واألجواء التي تخلقها حتى نصل في ي
ى تطبيق              األيام إلى تطبيقها    ع إل إن من يتطل ك ف ة ومن دون ذل دول المتقدم ا هو حاصل في ال آم

 .الديمقراطية دفعة واحدة يكون واهما
 

ة                    , أسئلة آثيرة متداخلة ومع األسف فإن القيم السائدة في هذا المجتمع هي التي تعطي اإلجاب
 .اإلجابة سلبية إلى أبعد الحدود

 
ك ال     ى تل ائما إل ت متش لبيا ولس ت س ي لس ه   إنن ذي نعيش ع ال و الواق ل ه ة ب ه -درج  وأرفض

ا وإذا                !!  يفرض مثل ذلك الجواب    -شخصيا ا م تتغير يوم أن األمور س وأؤمن آما هو إيماني باهللا ب
ا                    دي سوف يعيشها ألنن أن ول إنني أؤمن ب اس       ( لم أعش تلك اللحظة ف ة أخرجت للن ر أم وإن ) خي

ادا       الغشاوة الموجودة ال بد أن تنقشع وال بد من انتصار ال         ان سيف الجالد ح ا آ الخير  ( حق مهم ف
 ). في وفي أمتي إلى يوم القيامة

 
اء  , في طلبة الجامعات  , واألمل الوحيد هو في الجيل الجديد      اة للحق     , في العلم وا دع أن يكون ب

 .ومناصرين للعدالة
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  أخالقية- إنسانية-إدارية: مشكلتنا
 

ع               الجزء األآبر من المشكلة التي    أما آون    ا المسؤولة عن جمي ة فهي لكونه  نعاني منها إداري
 .التصرفات والسلوآيات والنتائج التي تتحكم بمؤسساتنا أن هذا الذي يتحكم بمقدرات هذه األمة

 
ك المؤسسات هي                      وة تل لقد أصبح من الواضح جدا بين الدول واألمم أن نظام المؤسسات وق

م        ا أ  . المعبر الحقيقي عن قوة وضعف تلك األم ة               آم ابع من حنك ك المؤسسات وضعفها ن وة تل ن ق
 .وقدرة اإلداريين الذين يقودونها

 
ديها وتسخير                     ا تنشيط وتحريك العناصر الموجودة ل إن أقدس مهمة لإلدارة هي في محاولتن
آافة طاقاتها واستخدامها االستخدام األمثل من أجل الوصول إلى األفضل وهنا تظهر الفوارق بين              

 .اإلدارات
 

ا من أن تبقى                  إن اإل  نسان حتى يعيش أو األمة حتى تبقى محافظة على وجودها ال بد له أو له
ة ي الظروف العادي ذا ف ي ه دم والرق اب التق ي رآ أخر عن السير ف ا من أن تت فكيف , يقظة خوف

ان                    الحال في الظروف غير العادية ألمة ما هي متأخرة آثيرا عن المقدمة وآيف يكون الحال إذا آ
 !بقى في المقدمة؟طموحها أن ت

 
ي                       إن آل الكلمات     ه الحساب هو العمل واإلنجاز فقط مع أنن ذي يحسب ل ال تساوي شيئا فال

بقه إنجازات                 د س ى مستوى البشر ق ذا الوجود عل أؤمن بأن اإلنجازات المادية التي تحققت في ه
ذي يطرح   فكرية آانت العامل األآبر في وجودها وأؤمن آذلك بأن األفكار التي تطرح أو الفك            ر ال

اال           ا استمر الطرح وواجه إقب ك الشيء إذا م لوجود شيء آثيرا ما يؤدي إلى نتائج ملموسة في ذل
 .من قبل المحيط

 
ل    ائج سوف يعم وم والنت ن خالل المفه إلدارة م بة ل ائم بالنس و ق ا ه ر م ى تغيي ل عل إن العم

ة المجتمع         ه خدم ا في را      وهو بالتأ , بالتأآيد على التأثير في المحيط لم د أيضا سوف يحدث تغيي آي
 .جذريا في حياة المجتمع وسوف تتغير الصورة المؤلمة لهذا الواقع

 
دم خطوة واحدة نحو األفضل                     ن نتق ه اآلن فل ذا   , وإذا بقي الوضع اإلداري آما هو علي ألن ه

 .األفضل متعلق إلى مدى آبير بالمفاهيم اإلدارية
 

ة بحوافزه             ومشكلتنا إنسانية من ناحية ثانية ألنها متع       ع الجوانب المتعلق لقة باإلنسان من جمي
ة واقتصادية                     اهيم اجتماعي ا يحيط من مف وطموحاته وأمله وأحاسيسه ومشاعره المتعلقة نفسها بم

 .وسياسية وثقافية وحضارية
 

م عناصر                 ازع هو أه دون من إن اإلنسان ب اج ف وإذا آانت اإلدارة تمثل أحد أهم عناصر اإلنت
 .ق فهو الذي يقود ويخطط ويوجه وينفذاإلدارة على اإلطال

 
تالءم مع                     , إن أي تغيير يتم    انية وفي صنع اإلنسان ي ة اإلنس ال يتم من خالله تغيير في العقلي

ر                             ذا التغيي ل ه اد مث م أبع ه سيكون عاجزا عن فه اره ألن ؤتي ثم ن ي . هذا التغيير لن يجدي نفعا ول
 .م على ذلك الشيء أو يدافع عنهوليس من السهل تصور إنسان عاجز عن فهم شيء أن يقد
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ون أن  ع      % 70يقول ا ارتف دير آلم ون أن الم انية ويقول اآل إنس ي مش اآل اإلدارة ه ن مش م
ة         ى              . منصبه يكون تعامله مع المشاآل اإلنسانية ال الفني ادر عل اجح هو الق دير الن أن الم ون ب ويقول

ك يثبت أن جوهر المشاآل         وآل  , آل هذا صحيح  , التعامل مع العنصر اإلنساني أآثر من غيره       ذل
ة  , اإلدارية متعلقة بالمشاآل اإلنسانية  ا    , ألن المشاآل المادي تحكم فيه م ال ا اإلنسان   . يستطيع العل أم

 .فهو ذلك الرقم الذي يصعب تفسيره باألرقام
 

 : ومشكلتنا من ناحية ثالثة أخالقية
 

اء اإلنساني    إذا آان اإلنسان هو أهم عناصر اإلدارة فإن األخالقيات من أهم             , ضروريات البق
ديل هي                      إن تصورنا لمجتمع أو منظمة أو تنظيم إنساني بدون أخالقيات هو تصور وهمي ألن الب

ررات وجوده            د التنظيم مب إن أساسيات أي تنظيم هي        , الهمجية والغوغائية والفوضى وعندها يفق
دافع       أخالقياته وبقدر ما تعكس هذه األخالقية روح وضمير المجتمع اإلنساني           الذي يمثله بقدر ما ي

 .عن بقائه
 

ي  وال أتصور    مجتمعنا إنسانيا بدون أن يرتكز على حد أدنى من المثالية والقيم والخلق مع أنن
 .أدرك عن يقين أن مثل هذه األمور ليست شعارات ترفع وإنما التزام وانضباط بهذه القيم

 
ا  واإلدارة لها أخالقيات فإذا وجدت المحسوبية والرشوة و        ا , السرقة وغيره ل    , وغيره إن مث ف

ى  ة عل ي النهاي نعكس ف ذي ي انها ال ى إنس الي تقضي عل ا وبالت ى أخالقياته ور تقضي عل ذه األم ه
 .اإلدارة نفسها المعبرة عن أخالقيات المجتمع التي تنتمي إليها

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  .1/7/1987جريدة القدس تاريخ * 
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 ليب العمل اإلداريالغوغائية اإلدارية وأسا
 

تنا في العمل اإلداري                 الغوغائية اإلدارية   د يصف ممارس رة واصطالح جدي  ظاهرة خطي
يطة   ات بس ي بكلم ات أو     "ويعن ب االجتماع ها بتخري ق لنفس ة الح ة أو المعارض ي األقلي أن تعط

 ".العمل المؤسساتي وشل حرآة الجماعة تحت شعار ممارسة الديمقراطية
 

لظاهرة ومعرفة أسبابها ونتائجها وآيفية التعامل معها ال بد من الوقوف           وقبل تحليل هذه ا    
 -:والتحليل والتمحيص لألساليب المتعارف عليها في العمل اإلداري وهي آما يلي

 
 -):الدآتاتوري( األسلوب األوتوقراطي 

 
رد ال الجماعة وه           ى سلطة الف ائم عل و ويعني هذا األسلوب الحكم الفردي أو المرآزي الق

ذا النظام بالقسوة واإلجحاف                  ل ه . على أنواع وأسوأها التسلط وممارسة الظلم والقهر ويتصف مث
ا                      ة فيه ع نظرة متعالي ى الجمي وهو أسلوب بدائي ال يحترم إنسانية اإلنسان بل على العكس ينظر إل

رور  ة والغ اة     , الصلف والعجرف بح حي اني تص ق اإلنس يم والخل ن الق ى م د األدن اب الح ي غي وف
دول                . إلنسان في هذا الوضع ال معنى لها وال وجود        ا ر من ال ان موجودا في آثي ذا األسلوب آ وه

دول والمؤسسات في دول                      ر من ال ا زال موجودا في آثي والمؤسسات الغربية إلى عهد قريب وم
 ".فحدث وال حرج" العالم الثالث أما الدول العربية

 
ا وينظر            أما أحسنها فهو ذلك الشخص الذي يتمتع بصفات قي         ى حقيقته ياء عل رى األش ادية تجعله ي

ا للمؤسسة                       ه رئيس ا لنفسه لكون ة ومن خالل السلطة التي يمنحه  وهي سلطة     -إلى األمور بواقعي
ان                     -محدودة إلى حد ما    ر األم ى ب ل مؤسسته إل ى نق دا عل  فتجعله يمسك بزمام األمور ويعمل جاه

ه وأحسن حاالت           والوصول باألهداف العامة لتلك المؤسسة سواء باالست       ر أو عدم ئناس بآراء الغي
 .هذا األسلوب هو اتصاف القيادي بالقسوة والعدل

 
 :األسلوب الديمقراطي 

 
ابق   لوب الس بي أيضا آاألس لوب نس و أس اذ  . وه ي اتخ رأي ف ة ال ارآة الجماع ى مش معن
ارة وعادة وفي ظل وضع طبيعي أو صحي فإن مثل هذا األسلوب يمثل القمة في الحض              . القرارات

انية والعمل اإلنساني   ي التعامل    ,اإلنس ه اإلنسان ف ا وصل إلي ى م ل أرق وم حضاري يمث و مفه فه
د                        , اإلداري دلوه وأن يفي دلي ب أن ي ه ويسمح لكل شخص ب انية اإلنسان وآرامت بمعنى يراعي إنس

رار  اذ الق د اتخ ه عن ه ومعرفت ه وخبرت ل أي  , بعمل م يتجاه ذ ل ل أن يتخ رار قب رى الق ك ت ذلك فإن ل
دها تحسم                            ز ه وبع دفاع عن رأي رأي وال داء ال ام بإب د ق ه ق ة ب ه عالق اوية من الزوايا لكون آل ما ل

وى                   اع فيكون أفضل وأق رار باإلجم األمور بالتصويت ويصبح القرار ممثال لألغلبية وإذا آان الق
ذآاء     ة واإلدراك وال توى المعرف ث مس ن حي ة م ور الفردي ي األم ف ف ر ونختل ا بش ن لكونن وأحس

ل إن                   وال ى آل شيء ب اع عل ادر أن نتفق باإلجم ه من الن ات فإن عبر وقوة االحتمال واختالف البيئ
 .وضع اصطالح آل شيء غير وارد على اإلطالق

 
 :أسلوب عدم التدخل 

 
د       ويقال عن هذا األسلوب بأنه غير موجود ويقال عنه أنه طبق وأظهر فشله الذريع ولم يع

ة       " دع الناس يعملون  " لى شعار   ويقوم ع . منه غير اسمه اآلن   يذآر   ادة اإلداري بدون أن تتدخل القي
ة                 ا صاحبة السلطة وصاحبة المسؤولية أيضا من الناحي في أعمالهم وهذا ينافي دور اإلدارة العلي
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ا            ذه               العلمية وبالتالي يكون ال معنى لوجودها وال مبرر له ل ه اة في مث ل وتصبح الحي ذا ال يعق وه
 !!المؤسسة حياة ال تطاق

 
لوبان  آخر   ىمن آل ما تقدم نجد أن هناك ثالثة أساليب أو بمعن            ي       أس ر عمل   ألن الثالث غي

 .وهناك الكثير من الفوارق بينهما, وغير موجود
 

ل            ي التعام ارية ف ة حض ل قم ت يمث بق وقل ا س ديمقراطي آم لوب ال أن األس ك ب وال ش
اني  ل   اإلنس ذي وص توى الحضاري ال ل المس ر يمث ى آخ و حضاري بمعن ن  فه ة م ه مؤسس ت إلي

ة   ياء المتحرآ اس باألش ة وانعك ى عالق و عل ات فه ن المجتمع ا م ل مجتمع ي تمث ات والت . المؤسس
 !!بل وآل شيء جيد, بل والخلق, بمعنى آخر فهو يمثل مستوى متقدما من التعليم بل والوعي

 
تبدادي    وقراطي واالس دآتاتوري واألوت لوب ال ت األس ا نمق إذا آن اديمي ف ان أآ وآإنس

نناضل في سبيل الوصول إلى األسلوب األفضل واألحسن في التعامل اإلنساني وهو األسلوب                   و
ديمقراطي ر. ال و أآب ه ه ذي يطرح نفس إن السؤال ال انف م أي شخص آ ن حجمي وحج و ,  م وه

اة اإلنسان                 لألمانة سؤال بحجم الوطن العربي آله من المحيط إلى الخليج بل هو سؤال بحجم معان
 !!ل هو أآبر من هذا وذاك سؤال بحجم المستقبل المشرق واألمل الكبيرب, الحر الكريم

 !!هل نحن مؤهلون لذلك
 

ة                     أن من يفكر بالديمقراطي رة وأخرى ألن تشير ب إن الممارسات الغوغائية تحاول بين فت
وة                     اني الحل ه المع ا في ى تحطيم آل شيء بم يكون واهما الن القائمين على الغوغائية سيعملون عل

 .يلة التي نعمل على صنعها ألجيال المستقبلوالجم
 

يس بحاجة                ز وهو ل ه أسلوب متمي ديمقراطي ألن إنني لست بصدد الدفاع عن األسلوب ال
ل الوضع   , إلى من يدافع عنه ومن يقرأ آتابا في اإلدارة يجد صدق مثل هذا القول        إنني بصدد تحلي

ة بحاضره           الذي نحن فيه تحليل ظاهرة خطيرة جدا لها عالقة بإنسان          ا عالق ه له ية اإلنسان وآرامت
 .لها عالقة بكل شيء حولي وحولك, ومستقبله لها عالقة باهللا وأمله

 
ه مصيبة              دفاع عن داء رأيك وال رأي مصيبة           !! أن تعطى حرية إلب داء ال وأن تحرم من إب
 فأين الحل؟؟!! المصائب

 
ة أو الدآ                 ا يكتب        والحق أنني لست أول وال آخر من يكتب عن الديمقراطي ة فكل م تاتوري

 -:وآانت النتيجة بعد احتدام وجهات النظر بروز فكرتين, في النواحي اإلنسانية له عالقة
 

ى   ديمقراطي لكون اإلنسان  -:األول ه النظام ال تالءم مع أن الوضع ال ي ول ب ي تق  وهي الت
وة  , وهو األصل لم يعتد عليها   و   "فالعصا لمن عصا   "فال ينفع معه إال الق ذا الق ر من    وه ه آثي ل في

ة                            ى بيئ ه بحاجة إل ى أن ز بمعن ه أسلوب حضاري متمي ل بأن ل قلي الصحة مع األسف ألنني قلت قب
ه               , وإنسان من نفس الطراز    وقول أحد األساتذة األمريكان مع األسف ثانية في وصف العرب بقول

ذي ي            " د ال ه من السهل عليك أن تضبط الطلبة العرب بأساليب القهر ألنه األسلوب الوحي  مع  -"عرف
 .. وهذا يعود إلى نظام التربية في البيت والمدرسة والشارع الخ-األسف

 
 !!وال يمكن إلنسان يقود مؤسسة أو جماعة من أن يتجاهل هذا الرأي 
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ى الديمقراطي       -:الثانية  دون  ة وهو أسلوب المتفائلين والذي يقول من الصعب أن نصل إل  ب
 .قها واإلنسان آفيل بتعلمها وااللتزام بهاأن نحاول تطبيقها وتجربتها فدعونا نطب

 
ن الصحة   ر م ه الكثي ذا أيضا في ى   , وه ل عل دون أن نعم ا ب م بالوصول إليه ف نحل إذ آي

 .تطبيقها وعلى حد رأيهم دعونا نجربها ونمارسها والزمن آفيل بنجاحها
 

ور       ون األم ك تك ن حجج دفاع ع ك وال داء رأي ن إب ت م ه إذا حرم ر بأن ة ألذآ ود ثاني  أع
يبة           ذه مص يء وه ل ش د آ ة تري ى نقط ل إل ك تص رأي فإن داء ال ق بإب ت الح يبة وإذا أعطي مص

 فما هو الحل؟!!المصائب
 

ل       اهيم لش ذه المف تخدم ه ا أن تس ة أم اهيم الديمقراطي ة المف ة ومنطقي ك بواقعي ي ال أش إنن
ى اإلطالق           ل وال ضمي        حرآة الجماعة وتدمير المؤسسات فهو غير مقبول عل ر وال   ال يرضاه عق

ة         , أن نقتل عمل المؤسسات   , أن نقتل عمل الجماعة   !! خلق ع باسم الديمقراطي أن نشل حرآة الجمي
 . وهذا هو األسلوب الغوغائيجريمة آبرى بحق الديمقراطية نفسها

 
ا    , إن من حق المعارضة أن تعارض        دي رأيه ة           , أن تب ا بطريق ة نظره دافع عن وجه أن ت

ق  ى الخل وم عل ة تق ى , مؤدب وم عل قتق ذا ح رام فه ة  . االحت ة ملتوي ور بطريق ارس األم ا أن تم أم
 !!وتعمل على تدمير الطاقات ال لسبب إال لشيء واحد وهو التحطيم فهذه هي الهمجية

 
ة      إذن هل آان من األفضل مواصلة األسلوب األوتوقراطي التسلطي وماذا ستعمل األغلبي

وطن العربي     في مثل هذا الوضع؟؟ إن الرآود والهدوء الموجود في م            دا    -ؤسسات ال  - المستقل ج
يجيبك على هذا السؤال؟ إذا مرة أخرى لماذا يمارس هذا األسلوب في األرض المحتلة؟ والجواب                

 ألننا بدون سلطة وطنية؟؟
 

م        ة باس ارس األوتوقراطي اعي وتم ل الجم ل العم ها بتعطي مح لنفس ة تس ت األقلي وإذا آان
رة              الديمقراطية فإنه من باب أولى أن تأخذ       ان صحيحا؟ وم  األآثرية بهذا األسلوب وتمارسه إذا آ

ل                   أخرى إذا آانت األقلية تمارس األسلوب التدميري هذا واألسلوب التعسفي في اإلدارة وهي بمث
در اهللا -هذا الحجم فإنني أتساءل ترى ماذا ستعمل األقلية غدا إذا أصبحت         ة في    - ال ق ل األآثري  تمث

 .المستقبل
 

زم                         إن العلم واضح في     إن عليك أن تلت ه ف دفاع عن رأي وال داء ال ك إب ان يحق ل إذا آ  هذا ف
ذه هي شريعة الغاب           . غلبيةبقرار األ  ي فه ة ال يلزمن رار األغلبي أن ق لوبا   , أما أن تقول ب يس أس ول

أ  , حضاريا في العمل اإلنساني المؤسساتي      م        ويثبت خط اس ل ة ألن ق الديمقراطي ادي بتطبي من ين
 .رموها ولن يسعوا إليهايعتادوا عليها ولم يحت

 
الم          ي الع تبدادية ف ة االس قاط األنظم ات إلس ذه الجماع م تناضل ه اذا ل اءل لم ي أتس غنن

ا                 , العربي إذا آانت بمثل هذه القوة      ذه القسوة؟؟إال أنن ل ه ة بمث اتنا الوطني ولماذا تتعامل مع مؤسس
ت      م وسحق    بدون حكومة وطنية؟؟وهل هذا تبرير يعطي حكومتنا الوطنية الحق باس وة معه خدام الق

 آرائهم هل هذا عدل؟؟ وهل هذا ما يريدونه؟؟
 

ة من تكون س أم ص                ي    !! إنني أتساءل آأآاديمي بغض النظر عن األآثري ومصيبتي أنن
 !!دائما أحب أن أسأل نفسي وأسأل الناس حينما أعجز عن إقناع نفسي بنفسي
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ي من           , وبمنتهى الموضوعية   ة وسأناضل      وبعيدا عن التصلب ورغم أنن اة الديمقراطي دع
ه   ان وآرامت انية اإلنس رم إنس ي يحت د الت لوب الوحي ا األس بيلها ألنه ي س ان , ف ه آإنس ل مع وتتعام

ي        و األفضل ف لوب ه ذا األس ن أن ه إنني ال أؤم ي ف ة من ر ديمقراطي ارئ األآث ن الق ذري م وع
ذا المستوى المتحضر       ال لسبب إال لكون اإلنسان في بالدنا ليس         , اآلنوفي القيادة   , التعامل على ه

فعلميا فإنه من الخطأ ممارسة الديمقراطية في ظروف ال تسمح بذلك وفي وضع             . من هذا المفهوم  
ال    و الح يئا فكيف ه ة ش ن الديمقراطي ه م ان ال يفق ع إنس ك وم ع ذل تالءم م لوب ال ي ان األس إذا آ

 !!غوغائيا
 

اهيم ا  تخدام المف أ أيضا اس ه من الخط نفس المنطق فإن ي ظروف ووضع وب تبدادية ف الس
 .وإنسان يتالءم مع المفاهيم الديمقراطية فاألول لن ينجح والثاني آذلك

 
تالءم   ذي ي لوب ال ك األس و ذل ة فه ر جدي ة واألآث ر واقعي لوب األآث ا األس ه , أم اء علي وبن

ادة  ن بالقي إنني أؤم ة" ف ية العادل ة لمث   " القاس ا والمالئم ر نجاح لوب األفضل واألآث ي األس ل وه
ام           األوضاع التي نعيشها فهي من ناحية تتعامل بجدية وقسوة مع آل من تسول له نفسه للوقوف أم
ل        ه ويمث ي قرارات وازن ف ه ي ادل أي أن ة وع ك المؤسس ن تل د الفصل م ى ح ة إل يرة المؤسس مس
مصالح الجميع ويراعي آل صغيرة وآبيرة بناء على حجمها وأهميتها وعدالتها ومنطقيتها فيكون          

 .وآل شيء بدون بعده األخالقي يفقد مبرر وجوده, بعدا أخالقيافيها 
 

ا         ة جانب الحنا الذاتي ع مص ه وأن نض وى اهللا ومخافت ع بتق ر الجمي ي أذآ ول أنن فوة الق ص
ن  , ألن طريق التحطيم ستحطم آل شيء فينا. ونعمل سويا يدا بيد وأن نبتعد عن طريق التحطيم      ول

ا     ق آخر أفضل       , تبقي شيء من اك طري اء        وهن د أن البن ي الوحي اء وعزائ ق البن  وأحسن وهو طري
 !وأن البنائين أرقى وأآثر من الهدامين, أفضل من الهدم وأقوى
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 الفرق في اإلنتاجية
 

راد     ين اإلي رق ب ي الف افة ه ة المض اديون القيم ا االقتص ق عليه ا يطل ة أو آم اإلنتاجي
ن    ة م الغ المدفوع ين المب ه وب ه أو خدمات ع منتجات ن بي ه المشروع م ذي يتحصل علي الي ال اإلجم

 .المشروع في شراء المواد والخدمات المقدمة من موردين خارجيين
 

دار     , وهناك اختالف بين اإلنتاج واإلنتاجية   فاإلنتاج هو آل ما ينتج من المشروع وهو مق
ة فهي                   بيع المنتجات والخدمات فاإلنتاج      ا اإلنتاجي ر واحد هو المخرجات أم يتعامل فقط مع متغي

ة أخرى اني إداري ر أيضا عن مع ا صلة , شيء آخر ويعب يئين لهم ين ش ة ب ة هي عالق فاإلنتاجي
ة       ة اإلنتاجي ى              , مباشرة في العملي ة تساوي المخرجات عل ا المخرجات والمدخالت واإلنتاجي وهم

 .المدخالت
 

ى مشروع       م عل اج فقط أو المخرجات       ال نستطيع الحك ة اإلنت اجح من خالل معرف ه ن بأن
م              اج لكن نستطيع الحك ذا اإلنت ى ه ا أنفق عل دار م ا نجهل مق مهما بلغت قيمة هذه المخرجات ألنن

 .على المشروع بأنه ناجح أم فاشل من خالل معرفة العالقة بين المخرجات والمدخالت
 

ى المدخالت     المدخالت أي المخرجات ع    = وآلما آانت المخرجات      ك      1= ل ان ذل ا آ  آلم
ذه           ة ه ارة فعلي ل خس المفهوم اإلداري يمث ن ب ارة ولك ح وال خس ه ال رب ابي بأن المفهوم المحس ب

إذ أن المشروع   , الخسارة ناجمة عن عدم استخدام المبالغ المالية المستثمرة في المشروع األفضل            
ان        1الناجح تكون إنتاجيته أآثر من       ر            وآلما زاد الرقم آلما آ ى أن عمل المشروع أآث مؤشرا عل

دلك                          ا من السنين هي التي ت ا مع غيره نجاحا ولذلك فإن مقارنة إنتاجية المشروع الواحد لسنة م
ل                      م وتحلي ا وفه ا وفهمه ة وتحليله على نجاح بعضها دون بعضها اآلخر والحق إن دراسة اإلنتاجي

ى  العناصر الداخلة فيها من أهم المواضيع في علم اإلدارة ألن     النجاح أو الفشل اإلداري يتوقف عل
 .هذا المفهوم

 
ذآاء      ى ال ف عل ة ال يتوق دول المتخلف ة وال دول المتقدم ين ال رق ب ا أن الف والصحيح أيض

دول                       ر من ال ا فكثي وارد فيه وفر الم ى ت فجميع الشعوب فيها الذآي وفيها الغبي وال يتوقف فقط عل
 .ق الوحيد باعتقادي يرجع إلى الفرق في اإلنتاجيةإن الفر, الغنية آانت فقيرة في يوم من األيام

 
دول                     ة اإلنسان في ال ومن الظلم إجراء عملية مقارنة بين إنتاجية اإلنسان العربي وإنتاجي

ر من                . المتقدمة ألن الفارق آبير جدا     ذا الكثي ة وله دول المتقدم ين ال ا وب لذلك فإن الهوة واسعة بينن
ادية و  ة واالقتص باب االجتماعي وم    األس ى مفه ؤثر عل ي ت ارية الت ة والحض ية والثقافي السياس

 .اإلنتاجية
 

إن . إننا ننتمي إلى شعب يفتخر بأنه يحصل على فلوس بدون إنتاج وبدون تعب في العمل                
ى                           ة عل لبيا في النهاي ؤثر س ذا ي تج آل ه هناك طوابير من العمال والموظفين في المؤسسات ال تن

 .اإلنتاجية
 

ه                    وإذا آنا صادقين فع     ز علي ا يجب الترآي إن أول م ا ف ة وبنائه ال في سبيل تطور هذه األم
ار أو المؤشر   ة هي المعي ي النهاي ا ف ة للمؤسسات ألنه دل اإلنتاجي ي مع ي ف ر آل و إحداث تغيي ه

اح ل أو النج ن ضعف    . للفش اتج ع و ن ه ه اني من ذي نع أن الضعف ال ت ب ا قل الغ إذا م ي ال أب إنن
وق  ة وأن التف ل اإلنتاجي ن قب ا   م ة فيه توى اإلنتاجي ين مس ة تحس و نتيج ه ه ذي نواجه خصومنا ال

فشعبنا ومع األسف في المتوسط يكره العمل ومن النادر من يخلص فيه إذ لو آان العكس صحيحا                  
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ر       . لتغيرت الصورة المؤلمة للوضع الذي نعاني منه       ة لتغيي وليس هناك دراسات جادة وأعمال فعلي
ا المخرجات                هذا الوضع من قبل القائمين عليه        رين هم ة مع متغي ا عالق وآما قلنا فإن اإلنتاجية له

والمدخالت لذلك ال بد من تحليل آل األمور المتعلقة بهذين المتغيرين حتى يقودنا ذلك إلى تحسين                 
 .اإلنتاجية

 
 : ويتم تحسين اإلنتاجية من خالل إحدى الطرق التالية 

 
د     ات الم ع ثب ات م ادة المخرج ى زي ل عل ا أن نعم يض  إم ى تخف ل عل ا أن نعم خالت وإم

ادة       , المدخالت مع ثبات المخرجات    وإما أن نعمل على زيادة المخرجات بنسبة أآبر من نسبة الزي
 .وإما أن تنخفض المخرجات بنسبة أقل من نسبة النقص في المدخالت, في المدخالت

 
ك با                  را من خالل المدخالت وذل ار أحسن    واإلدارة بقراراتها الحكيمة تلعب دورا آبي ختي

رية   ل للعناصر البش تخدام األمث ن خالل االس ة أو م ة اإلنتاجي ي العملي ة ف دائل وأفضلها الداخل الب
 .أيضا الداخلة في العملية اإلنتاجية

 
ة                 ى العملي اج حت ى عناصر اإلنت دفع عل فالمدخالت مثل جميع النفقات والمصاريف التي ت

 ).لةاإلنسان واآل( اإلنتاجية وأهم هذه العناصر هي
 

ن    ن الوقت وم تفادة م ن خالل االس ا تلعب دورا م ا فإنه آلالت والتكنولوجي بة ل ا بالنس أم
ر    اج الكبي ى اإلنت درتها عل الل ق ة    , خ ة يدوي اج آل ي إنت رق ف اك ف ة أوتوماتيكي , هن ل إن , ةوآل ب

ى                   دول المتحضرة يتوقف عل ين ال الحضارة اإلنسانية والتفوق التكنولوجي والصراع الصناعي ب
ل                        قد ة أق ل وتكلف اج بمواصفات أحسن ووقت أق نفس اإلنت رة آل منها في اختراع اآللة التي تقوم ب

ة من العامل اإلنساني إذ أن                  واعتقد  . أيضا أن العامل الفني والتكنولوجي مع أهميته يبقى أقل أهمي
 .ذهوهو الذي يقوم بتنفي, واإلنسان هو الذي يتخذ القرار, اإلنسان هو الذي يدير هذه اآللة

 
ى اإلنسان وال مجال                      دم والتطور والرخاء يتوقف عل ومن هنا فإن اإلنتاجية وبالتالي التق

ان   انية لإلنس ة اإلنس ة الطبيع م ومعرف دون فه ا ب ن أي منه ديث ع دون أي , للح ى ب ويم يبن وأي تق
 لذلك فاألمة العربية إذا آانت ترغب في تطوير نفسها ال          , يحسب لإلنسان فيه حساب سوف لن يتم      

ه للعمل                 ة في ارة الرغب ادة       , بد لها من العودة إلى اإلنسان ومحاولة تحفيزه وإثارته وإث د من إع ال ب
ه اآلن               ا هو علي ة وإذا ظل الحال آم صياغة تربيته ومحاولة التأثير في سلوآه لما فيه صالح األم

     . فمن الصعب تصور إحداث تغييرات في المستقبل العربي
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 .9ص, 16/7/1987دة القدس بتاريخ جري* 
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 سياسة التوظيف الخاطئة
 

اعي   ي واالجتم ا النفس ل أثره ل تحلي ة وقب ف الخاطئ ة التوظي ن سياس ديث ع ل الح قب
ة رد والمؤسس ى الف ادي عل ف واالقتص ة التوظي يح سياس ديث وتوض ن الح د م ع ال ب  والمجتم

الل       ن خ ة م ة منبثق ة مدروس ى أسس علمي وم عل ي تق فات  الصحيحة الت ود وصف ومواص وج
 .للوظيفة

 
ة من           ال المطلوب ات والنشاطات واألعم أما الوصف الوظيفي فيعني المسؤوليات والواجب

ال                    ة أو مرشحها مث ة من شاغر الوظيف اءات المطلوب الوظيفة والمواصفات تعني المؤهالت والكف
 .ذلك الخبرة والتعليم والتدريب وأية أمور أخرى تتطلبها الوظيفة

 
ناك تكافؤ بين الوصف والمواصفات وأي خلل في هذا التكافؤ يؤدي إلى خلل نفسي               إذن ه  

يم من   اآلنوالمجتمعات  . اقتصادي في المجتمع ويؤدي حتما إلى دمار المؤسسة أو المؤسسات         تق
 .خالل نجاح مؤسساتها وقدرتها على التأثير

 
ع األمور                ان        إن ما تقدم شبيه بعملية الزواج تماما فإذا آانت جمي زوجين آ ين ال ة ب متطابق

را في حين إذا                      ة آبي اة الزوجي احتمال االختالف والفصل غير وارد وآان احتمال النجاح في الحي
اة                           ة والحي اة الزوجي ر الحي ال تعكي ان احتم ثال آ ا في زواج المصلحة م آانت األمور معاآسة آم

 .بشكل عام آبيرا جدا
 

ة أخالقي           ل آارث ة تمث ة           وسياسة التوظيف الخاطئ رة نتيجة لكارث ة حضارية آبي ة اجتماعي
 .إدارية سابقة ساعدت على وجودها وترسيخها

 
ا وال                   اجم شخصا م إننا حين نهاجم سياسة التوظيف الخاطئة الموجودة في مؤسساتنا ال نه

دمار من                  ه ال ا يعني ا بكل م ا لمجتمعن ارا حتمي ل دم ا وسياسة تمث اجم نهج ا نه نبكي وظيفة ما وإنم
 .افة المستويات وفي جميع االتجاهاتمعنى وعلى آ

 
 :أسبابها 

 
ب           ب والنس ع فالحس ة للجمي ة معروف ف الخاطئ ة التوظي ت سياس ي خلق باب الت إن األس

ا نظرات ضيقة تعمل للصالح الشخصي وتنكر                      ة وآله والعشائرية والعوامل الشخصية والحزبي
ى نحل  وطن وحت دس مصلحة وهي مصلحة ال م وأق ر أه ع تنك د من مصلحة الجمي كلة ال ب المش

 -:القضاء على األسباب ومنها
 

محاولة التثقيف والتوعية بالنسبة لألجيال الجديدة ومحاولة التجرد والموضوعية ما أمكن             
محاولة الرقابة اإلدارية ووضع    . وعدم النظر إلى المؤسسة أو الوظيفة على أنها بئر بترول للعائلة          

ة المؤسسة للصالح الشخصي     نظام العقاب لمن تسول له نفسه تسخير طا          ة    , ق ة دعم النزاه محاول
 .والتجرد في المؤسسات وأن ال نترك أصحابها يصارعون القوى السيئة لوحدهم

 
إذا                     اع نظام المجالس ف ا إتب عدم إعطاء الصالحية في مثل هذه األمور لشخص واحد وإنم

 .تمكنا من ذلك نكون قد أمتنا المشكلة حقا
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ك إن           , إال إذا آانت مؤسساته قوية    , إن الوطن ال يصبح قويا      ا ذل تم له ن ي وأن المؤسسات ل
 .إن لم يكن لديهم معرفة ودراية أيضا قوية, ولن يتم ذلك, لم تمسكها إدارات قوية

 
ة      عيفة ميت ات ض وده مؤسس ا تق ور وطن ا أن نتص ف يمكنن م  . آي ا أن معظ د جازم وأعتق

ة     األسباب في موتها ترجع إلى ضعف قياداتها نتيجة لس          افؤ     . ياسة التوظيف الخاطئ ة وتك إن العدال
الفرص أمام الجميع هما المعيار الذي تستند عليه سياسة التوظيف الصحيحة فكيف يمكن ألي أحد               

 .منا أن يتصور أنه بإمكانه النجاح من خالل الطرق الملتوية
 

ا نرغب في            ا لرجال اإلدارة إذا آن  أن إن رسم سياسة توظيف عادلة أصبحت مطلبا حتمي
ى             . نصبح أناسا نحترم   ى عل ه معن يس ل ر ل وبغير هذا فإن أي حديث عن تطوير أو تحديث أو تغيي

 .اإلطالق
 
    
 

    
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .9ص , 17/7/1987جريدة القدس بتاريخ  *
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 اإلنجاز واالعتراف

 
ود   ا موج ر فأن ا أفك راف   !! أن ي االعت ارت ف دأ الفيلسوف ديك ذا ب الل  هك ن خ وده م بوج
إن              !! فرد الوجود إلى الفكر والتفكير    !! تفكيره د ف ا أعتق ى م وألن آان مثل هذا القول صحيحا وعل

ت        ك الوق ي ذل فة ف ت الفلس فة وآان الفكر والفلس را ب ان زاخ ارت آ ه ديك ي إلي ذي ينتم العصر ال
ارة   وإذا جاز لنا أن نتفلسف بما يتالءم مع طبيعة العصر ا          !! ممزوجة آليا بالفكر   لذي نحياه فإن عب

 .ديكارت اآلن ال تفي بالغرض
 

زا       ي أدرك           , فالتفكير لوحده لت يطعم خب ع مع أنن م يمارس في الواق دة الفكر إن ل ا فائ وم
راغ                           راغ في ف ا آل حولي ف ان م . عن يقين أن اإلنسان ال يفكر في فراغ ولو آان ذلك صحيحا لك

 .الشيء يسبق الشيء نفسه في آثير من األحيانومن جهة ثانية أدرك أيضا عن يقين أن التفكير ب
 

ل جاءت نتيجة فكر خالق وتعب              وأدرك ثالثة أن األشياء التي وصلنا إليها لم تأت عبثا ب
 .مضني

 
ا موجود                أنني أعمل فأن ا        !! أريد الوصول من هذه المقدمة إلى القول ب ارة أصح أن ل بعب ب

ى نقطة        والفرق بين العمل واإلنجاز أ    !! أنجز فأنا موجود   نني قد أعمل لكن ليس شرطا أن أصل إل
از از   . اإلنج ى اإلنج ل إل ك العم ودني ذل ن يق ذلك ل از وب ة لإلنج ة منافي ل بطريق د أعم ي ق ا أنن آم
ي أعمل               . إطالقا ا أنن ي أوتوماتيكي أنني أنجز فتعن ول ب ا الق راغ          . أم أتي أيضا من ف . واإلنجاز ال ي

 .يال عظيما ال بد من عمل جليل عظيمفحتى أنجز ال بد من عمل وحتى أنجز شيئا جل
 

ذه       , وعندما أقول بأن اإلنجاز ال يأتي من فراغ         يعني هذا القول أن هناك خلفية لإلنجاز وه
ذلك     د الفكري البشري ل د من مشارآة الجه ل ال ب ده ب د الجسمي لوح ى الجه د عل ة ال تعتم الخلفي

ارة        والجهدين يتطلبان بعض الخصائص والصفات التي تع      . اإلنجاز دهاء والمه ذآاء وال تمد على ال
ة والحب                ك الرغب ى ذل وتتطلب العلم والخبرة والمعرفة ناهيك عن الصبر وقوة االحتمال أضف إل

 .وآلها ضرورية للوصول إلى نقطة اإلنجاز. والموهبة
 

اني        , فإذا ما فلسفنا القولين فإن القول األول يعتمد على التفكير فقط            ول الث أتي الق في حين ي
 .فالتفكير هنا جزء من آل.  وأشمل من التفكيرأعم

 
ك           . وال أعتقد شخصيا أن الجزء يغني عن الكل           ر ذل د غي ى من يعتق ي  , والجواب عل دعن

ا  !! أترآك تفكر وتفكر مائة سنة فتفكيرك لن يجدي نفعا إن لم يتحول إلى عمل مجدي ونافع     وطالم
م يتجاهلونك   !! رفوا بي  لم يعت قد تقول أنهم    !! أنت تنجز فبالتأآيد أنت موجود     اك    , دعه اهلهم إي فتج

ى أنك موجود              , لن يفيدهم شيئا ولن يخسرك شيئا أيضا       ل عل ر دلي إذا , إذ.ألنك تنجز وإنجازك أآب
ود      ي وموج ه مرئ ازك ألن ل إنج تطيعون تجاه إنهم ال يس ك ف تطاعوا تجاهل رافهم  . اس دم اعت وع

لى الشخص وهي في نفس الوقت سالح            بإنجازك قد يرجع إلى أمور إنسانية وما أآثرها للحكم ع         
ر   ر وأآب ازات أآب ق إنج بيل تحقي ي س ر ف ر وأآث ك أن تثبت وجودك أآث ابي لشخصك إذ علي إيج

ال" ل فاعل". فالشمس ال تغطى بغرب ل فع راف , فلك ن األجدى االعت ه م ل فإن ا بالفع وإذا اعترفن
 .بالفاعل
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انية أيضا ونتيجة                     ة ألمور إنس ة ثاني ة ومن جه د        هذا من جه ائد فق اعي الس اق االجتم للنف
ك   . ما فائدة ذلك إن لم يكن أهال له. تعترف بالشخص وتعطيه أآثر مما يستحق    ده ذل بمعنى ماذا يفي

 .إن لم يكن في الواقع آذلك
 

فإذا تمحصنا الواقع وحللناه وحاولنا تطبيق ما ذآر سابقا واآتشفنا أنه غير منجز فستصل       
 .كنه من آرتون رغم آل ما يقال ويشاعإلى النتيجة المؤلمة أنه نمر ل

 
ة                   ة التالي ى الحقيق د أن أصل إل دم أري ا تق راف اآلخرين       : من آل م ن يضر عدم اعت ه ل إن

راف                       ى اعت راف بحاجة هي نفسها إل ذا االعت بشخصك خاصة إذا آانت الجهة التي تعطيك مثل ه
 .اآلخرين بها

 
 
 
 
 
 
 
 

 وشكرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .14/4/1987يدة القدس في نشرت في جر* 
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 لماذا ال يعترفون بك
 

ي   ان 14ف و  1987 نيس ليمان أب تاذ س ة لألس دس مقال دة الق ى صفحات جري م صدرت عل
وان   اموس تحت عن راف " ج از واالعت ي   , "اإلنج ليمان وف دأه س وار ابت ل مش عدني أن أآم ويس

ا أن الت              ة بسيطة مفاده ر يسبق العمل   البداية ال بد لي أن الخص ما قدمته بمعادل ؤدي   , غي والعمل ي
ذا العمل         , إذ أنه ال يمكن أن يكون هناك إنجاز دون عمل         , إلى اإلنجاز  ة ه ر بماهي وال بد من التفكي

 ...واإلنجازالتفكير والعمل = إذا فالمعادلة هي , حتى نصل إلى اإلنجاز
 

ز النابع عن    ليقرن اإلنجا " ديكارت"ورأي أستاذي من حقه قولبة مقولة الفيلسوف العظيم          
ى             ة عل زات هائل ذا العصر من قف ه ه از ب ا يمت العمل الخالق بالوجود ليتناسب ذلك مع عصرنا لم

ا             إذ ال بد أن يكون    , جميع األصعدة   اإلنجاز على أحسن ما يرام ومرجع ذلك إلى تفكير يتسم بالرؤي
 .والنظرة البعيدة, الواضحة

 
ل     و رج ليمان ه تاذ س ه األس ا يطلب ي أرى أن م تثنائيلكن تثنائية , اس ات اس , ضمن مقوم

ا                    , يعطي وال يأخذ ينجز وال يكافأ      اة وتطوره تثناء ال يتوافق مع نبض الحي ه اس ذا في حد ذات , وه
 .وأي شذوذ عن هذه القاعدة يخلق البلبلة ويقلب الموازين, فالحياة أخذ وعطاء

 
اذا     ارات؟ لم درات والمه ون بالق اذا ال يعترف دع مت  -لم ل مب اب لك وق والخط اذا ال -ف  لم

 يعترفون بك؟
 

يهم  ى آراس زاحمهم عل ذلك ت يهم وب وق عل ك تتف م يحسدونك ويشعرون بأن م ال , ألنه ألنه
ريهم , وبذلك فأنت تكتشف عوراتهم   , يملكون قدراتك على العطاء    تحرجهم وتكشف   , تفضحهم , تع

 .بعيدا عن األضواء, ال بد أن تظل مغمورا بعيدا عن خشبة المسرح, زيفهم
 

ضد حالة الثبات   , وعملك الخالق وإنجازك العظيم يتوافق مع دورة الحياة       , يرك المبدع تفك 
ام     , وهذا مؤشر واضح للتغيير   , ضد الروتين الذي ألفوه   , التي اعتادوها  , إنهم يخافون من دورة األي

ا        يهم     , يخافون على الكراسي التي يجلسون عليه ة سوف        , إنجازك خطر عل ة موقوت رك قنبل وتفكي
ورا وتموت         , أنت مصدر الرعب والخوف والخطر    ,  وتقذف بهم بعيدا   ,تنسفهم ال بد أن تعيش مغم
 .مغمورا

 
ار   , إنهم ينهبونك   يطاردك  , وأنت تكبت أحاسيسك ومشاعرك    , ويسرقونك في وضح النه

ز ف الخب بح رغي ول, ش ن المجه اف م ازالت , تخ ديم التن ى تق ك , وتضطر إل تقول ألطفال اذا س م
د ال   م تج غار إذا ل يش    الص روريات الع م ض تري له ك لتش ي جيوب ود ف اة, نق تقول  , والحي اذا س م

ة                      دة مليئ ا بعي ى دني لزوجتك إذا جلست قبالتها يدك على خدك تنهبك األفكار السوداء وترمي بك إل
باح د , باألش ن الغ الخوف م اط ضعفك ويصفدونك ب تغلون نق ع وإال  , يس ع القطي ير م د أن تس ال ب

 .أآلتك الذئاب
 

م         إذا تصورت     الخطر فأنت واه ر         , أنك ستبدع وأنت ممهد ب افى مع التفكي ألن الخوف يتن
ان               اك وعدم االطمئن الخوف واالرتب ى        , الخالق واإلنسان المراقب يظل يشعر ب ؤدي إل ن ي ذا ل وه

د             , اإلنجاز العظيم  دا أو بع يأآلونك غ رة س ين صقور آثي ة ب ذئاب وحمام إنك غزال في غابة من ال
وا       ا أآل يأآلونك آم ك      غد وس ذين من قبل ة      ,  ال د من المواجه و طال            , ال ب زغ الشمس ول د أن تب ال ب

ه بكل بجاحه          !! لمن تعمل وغيرآم يسرق جهدك    , االنتظار , ولمن تنجز وغيرك ينسب إنجازاتك ل
ة    , ابحث عن الحقيقة لتقولها وال بد أن تكون مدوية آانفجار هائل           ا  , ليعصف بالهياآل الكرتوني قتلن
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ة              أسلوب النعامة ونحن ن     ا نخاف من المواجه ال ألنن نا في الرم ال التي      , دفن رؤوس ا الجم وذبحتن
 .تعك ما حرثناه بعرقنا ودمنا ومجهوداتنا

 
ب      وف والرع در الخ ة مص ن محارب د م وف  , ال ب ك الخ ا ذل ا  , وإال اجتاحن ار بعبع وص
ول  " الطبطبة" قتلتنا  , مرعبا ا وتجا            , وأنصاف الحل ى أآتافن لقوا عل ا  وآسروا شوآتنا من تس وزون

د ونتعب ذين نك ي , ونحن ال اب الخلف ق الب وا عن طري ا من دخل اب المطبخ"هزمون ونحن ال " ب
 .ونحن ال نحرك ساآنا, ننبس ببنت شفه

 
ة     فة قادم ريح ألن العاص ك لل ي رأس ن     , ال تحن تجتثك م ا س ريح ألنه ك لل ي رأس ال تحن

تأخذ ليكون أخذك زادا      وال بد أن تعطي و    , سيعترفون بك صاغرين  , الجذور إن ضعفت أو سكنت    
ر     ذئاب        , لعطاء أعظم وأآب ا وإال أآلتك ال و خدعة             , آن ذئب ذي لبسوه فه د الحمل ال وال يغرنك جل

 ...وهزمنا على أيدي الجبناء, لقد قتلتنا الردة, لفريسة أخرى وضحية أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ي السيد يوسف الحمدونيألحد طالب. 10ص, 25/6/1987 الرد بجريدة القدس تاريخ *
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ل                   "قال تعالى     ئس مث فارا ب ار يحمل أس ل الحم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها آمث
 " القوم الذين آذبوا بآيات اهللا واهللا ال يهدي القوم الظالمين

 .من سورة الجمعة) 5(آية 
 

 دال أم حاء
 

ز             ذا وذاك     لقد وصل بنا انحطاط العصر الذي نعيشه إلى صعوبة التميي ين ه ل إن من     ,  ب ب
 . أشد غباء وحماقة من أشرس حمار) مأخوذة من أعلى الشهادات العلمية أي الدآتوراه( دآاترة

 
د    , أرجو أن تفهمني قبل أن تسرع بحكمك علي فال تكن ظالما حين تحكم            .... عفوا  فكفى لق

 !!سحقنا الظلم جميعا
 

اءات م              ى أصحاب الكف ة وهي           قبل آل شيء أود االعتذار إل ذه الشهادة العظيم ة ه ن حمل
ي التخصص    ة ف ب العلمي ى المرات ي أعل ة   , تعن ي المعرف ب ف ى المرات ي أعل ا ال تعن ألن , ولكنه

ى أخرى                         رة إل ى آخر ومن فت أثر من وضع إل المعرفة متغيرة وتتأثر بشخصية صاحبها وهي تت
 .وفي الشخص نفسه من وقت آلخر

 
ا         هناك أصحاب آفاءات حقا يشرفون شهادات       ذا أخالق ا  . هم علما ومعرفة وأآثر من ه فمهم

ه                   ى أن علم ة عل ر دالل آان العالم عالما ولم يكن لديه الحد األدنى من الخلق اإلنساني فإن ذلك ألآب
اس       . لم يفد صاحبه فكيف هو الحال بأن نتصور بأن هناك إمكانية إلفادة غيره             ثم هناك نوع من الن

ه            ال تقبل أن تتعامل مع إنسان يفقد ال        ة زمان ان عالم و آ ى ل د سألت نفسي      . خلق في التعامل حت وق
أآثر من مرة إذا لم يكن مثل هذا الشخص قد تعلم األخالق هو رآن الزاوية والحجر األساسي في              

  الحياة اإلنسانية فماذا تعلم إذن؟؟
 

ا         ة       , قلت هناك من يشرف شهادته علما ومعرفة وأخالق درة العلمي ك الق ه يمل ي أن ذا يعن وه
دفاع عن       ع دوره ال ة وبمق لى فلسفة األمور بطريقته الخاصة بمعادالت رياضية أو معادالت منطقي

ه ه, أطروحات الم بحاث ور آع ى األم داره النظر إل ة وال . وبمق ي عن المعرف ذا اإلنسان غن ل ه ومث
ات     ور وحماق ه األم ى تواف ر إل وة وال ينظ ذلل ألصحاب الق رين وال يت راف اآلخ ى اعت اج إل يحت

ل هؤالء       !! وهذه صفات العلماء  , ة ألنه عالم  الجهل ذا        , وحاش هللا أن أتعرض لمث ي أبقى تلمي ل إنن ب
 .يبحث عن أي منهم لالستفادة من علمهم وخبرتهم

 
يهم من                , إنني أدافع عن هذه النوعية      د أسيء إل ا فق إنني أدافع عن الشهادات التي يحملونه

ة            قبل النوعية األخرى التي تحمل نفس الرتبة العلم        م والمعرف ى حد من العل د  , ية وليس لديها أدن لق
 ". آفة العلم في هذا العصر هي في آثرة المتطفلين عليه"وصل الحد بأحد الناس أن يقول 

 
ة بتصنيفه من أي                      نهم هي آفيل وعلى آل فإن الممارسة والنتائج والتأثير الذي يلعبه أي م

و  ة ه ة . نوعي ا لألمزج ذي آ   . ال طبق ر ال د زال العص اة   فق ة والمحاب ى األمزج وم عل إن , ان يق
 .التحديات هي التي تثيت أي نوعية من األشخاص هو

 
وحتى في التزييف على العلم     , إن آتابتي هذه تمثل انتقادا مرا لما وصلنا إليه في آل شيء            
ى                    , والعلماء وا عل ة في تخصصاتهم وأرآن ى المراتب العلمي ون أعل لقد صدقوا أنفسهم بأنهم يحمل
 .نة علها تدافع عنهم وعندما نزلوا للمواجهة تبين لهم قبل غيرهم أنهم ليسوا أهال لحملهاالكرتو
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دونها                ارات التي يفق مأساتنا مع هذه النوعية أنه بدال من أن يسارعوا للتعلم واآتساب المه
اء                  راحوا ينقلون الدواوين الموجودة في مجتمعنا المريض لعمل لقاءات بدل أن تكون حوارا للعلم
ى أقدس           ذا إل راحوا يبثون سمومهم في القال والقيل وخلق اإلشاعات وانتقل المرض االجتماعي ه

 .مكان وهو رحاب الجامعات
 

م                        رأي  والعل ة لتأخذ من أهل ال وحتى تالحظ صدق هذا القول حاول أن تثير مشكلة علمي
ذا       والمعرفة رأيها تجدهم ينسحبون واحدا تلو اآلخر ألنهم يعرفون أنفسهم بأ           ل ه نهم ليسوا أهال لمث

 .الحوار
 

 ,وبعد 
 

ة            ة الثاني . فهل تقبل النوعية األولى بوجود الثانية ومن الذي يسيء لألولى الجهلة أم النوعي
ه                          يئا يقولون م ال يملكون ش ى ألنه ة الشهادات األول رهم من حمل ى غي املون عل والغريب أنهم يتح

فاتهم التو    ن ص اء م ة أن العلم ذه النوعي يت ه ه    ونس ى تواف رون إل م ال ينظ الق وأنه اضع واألخ
 .األمور ألن تطلعاتهم بعيدة وتشدهم عن الصغائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .تنشر ألول مرة* 
 



 72

 الحقوا أنفسكم
 !!فما زال هناك وقت

 
 -:يقولون في اإلدارة

 
 "على اإلداري أال يجلس بانتظار البرق" 

 "ى تظهر المشاآلأن على المدير الكفء ال ينتظر حت"و 
 !!وفي قولهم عبرة ألولي األلباب

 
رات صعبة   ر بفت توى الشخصي يم ى المس د عل رد الواح ان الف ة أو , وإذا آ إن المؤسس ف

ة   االت حرج ر بح ذلك تم ي آ يم ه ل    , التنظ ري داخ ن العنصر البش د م ي تضم العدي خاصة وه
د النظر        , صفوفها ة     لذلك فإن من األجدر بأية مؤسسة أو تنظيم أن تعي ى معرف ا وتعمل عل  بتنظيمه

دها       , اء التعديالت والتغييرات الالزمة    داخله إلجر  االنحرافات التي تتم   قبل أن تستفحل األمور وبع
 .وإذا جرت مثل هذه العملية يكون الثمن رهيبا, يصعب إجراء أي عملية إصالح

 
آاإلنسان  . يرآض , يهرول , يمشي, يحبو, ينهض, يتعثر, فالمؤسسة أو المنظمة آاإلنسان   

ك المتاحة              !! فيموت, فيشيخ, يكون شابا فيهرم  , أيضا ر من تل ولكن الفرصة المتاحة للمؤسسة أآب
أثيرا إن وضعت         , وأصلب عودا إن أرادت     , فهي أطول عمرا إن شاءت     . لإلنسان درة وت ر ق وأآث

ام            . ذلك في حسبانها   دأت ع د ب ة الصهيونية ق ك أن المنظم ى ذل ي عل ا   1897ودليل ؤتمر ب د م ل  بع
اذا تموت      , وما زالت قائمة حتى اليوم    , بسويسرا ي؟ لم فأين لنا آعرب تنظيم بمثل هذا العمر الزمن

 تنظيماتنا في عمر مبكر؟؟ لماذا تموت قبل أن تعطى له الفرصة بأن تعيش شبابها؟؟
 

ل      اآل قب تباق آشف المش ى اس ل عل ي ال تعم ة الت يم أو المؤسس أن التنظ ذير ب ه بتح وأنب
ر من حجم             , إدارتها عاجزة ومقصرة  تكون  , ظهورها تفهام أآب ة اس ى وضع عالم ويقودها ذلك إل

دير األمور             تقبل اإلدارة التي ت وب  ! ولكن حول المؤسسة نفسها       , المؤسسة ليس حول مس والمطل
د              , إزاء هذا آله ليس آشف الخطأ قبل ظهوره أو استفحاله          ل أن تل ذه األخطاء قب ل ه ن مث ولكن دف

فبدال من تفاقم المشاآل يتراجع مثل هؤالء من خلق         , ي ذلك عبرة لآلخرين   وف. وتظهر إلى الوجود  
ة اآل مماثل ابقيهم  , مش ا حصل لس اهدوه فيم ا ش ن خالل م ة م ام بالنهاي م ت ى عل م عل ذلك , ألنه وب
 .والعبرة لمن اعتبر, يأخذون العبرة

 
 -:فإن لذلك عدة تغيرات, أما إذا سكتت اإلدارة عن األخطاء

 .لتي تقف وراء هذه األخطاء وهذه آارثة إما أنها هي ا-
 . إما أنها عاجزة عن فعل أي شيء لمواجهة هذه األخطاء وهي أآثر خطورة-
 . وإما أنها ال تملك القدرة على فهم وتحليل أبعاد هذه األخطاء وهذه أيضا مصيبة-
 .وينطبق على وجهة النظر األخيرة هذه.  وإما أنها ال تدري أصال وال ترى ما يجري-
 

 :قول الشاعر
 

 وإن آنت ال تدري فالمصيبة أعظم  إن آنت تدري فتلك مصيبة
 

 -:وشعبنا الفلسطيني أمام امتحان آبير من خالل عمله في مؤسساته
 . فيما يتعلق بالديمقراطية-
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  . وما يتعلق بالشللية ومحاربة الكفاءات-
 . وما يتعلق بسرقة المؤسسات واللهث وراء المناصب-
ى إحباطه             وهذا آله  - اة أو يعمل عل تج إذا أراد الحي ه أن ين تج وعلي  ينعكس على تفعيله آشعب من

 .وقتله من أساسه
 

 -:الديمقراطية
 

ة واضحة  ه , الديمقراطي ر عن ذات رد أن يعب اح للف أن يت ي ب ه, تعن دافع عن حجت وأن , وي
 فهل هذا هو القائم؟؟, وتعطى له فرصة, تصان حقوقه

 
حة   ة واض ه  أن, الديمقراطي تمزاج رأي ة اس ري عملي ن    ,  تج دور م ا ي ول م تفتائه ح واس
رتبط          . تساؤالت دون أن ي د وب د أو بالوعي أثير بالتهدي اذ موقف تحت أي ت بدون أن يرغم على اتخ

 فهل هذا هو ما يجري أم ذاك؟؟. ذلك بإعطائه ثمنا لهذا أو ذاك
 

دون أن      , الديمقراطية أيضا واضحة للقاعدة     الن أو        فعليها أن تثبت نفسها ب ا ف  يفرض عليه
اذا          . وتختار قادتها , وتقول آلمتها , وعليها أن تدافع عن رأيها    . عالن ك ولم فهل تمارس القاعدة ذل

ا     ول إذا م اذا ال تول ا؟ ولم ب بحقه اذا ال تطال دورها؟ لم وم ب ي أن أق ب من ل تطل ارس؟؟ وه ال تم
دا   أساءت استخدام الفرصة المعطاة لها؟ لماذا تخاف القاعدة؟ وهي عري          وباستطاعتها أن   !! ضة ج

ا لتسلك               اذا تسلك الطريق الخاطئ؟ والفرصة متاحة أمامه ا؟ لم ان المحيطة به ع الحيت تأآل جمي
 الطريق الصحيح؟؟ لماذا؟ وهي تملك آل شيء؟؟

 
ة  ة الخاطئ ن خالل الممارس ة م م الديمقراطي ي أن أفه دة !! آيف ل ي القاع اس ف ار الن يخت

ار     وب, األشخاص بناء على مصالحهم    ون "عد عملية االختي رار أو          , "يولول ذا الق م وراء ه أليسوا ه
ة   تخدام الديمقراطي دم اس وأ من ع ة أس تخدام الديمقراطي اءة اس ل  , ذاك؟ فإس ر دلي اهده ألآب ا نش وم

 .على صدق ما نقول
 

ا     , أن تنهض من سباتها   , إن المطلوب من القاعدة العريضة      ر عن ذاته ا    , وتعب ل آالمه وتنق
رآن               !! مؤسساتها من خالل قيادييها   وأحالمها إلى    ام األمور وال ت ا أن تأخذ بزم وب منه إن المطل

ى   ا من السماء " حالل"إل اآلها يأتيه ديها . لمش را هي بأي ا أن تتحرك . فالمشكلة أوال وأخي إن له ف
 .وأن تتق اهللا فيما تقول وفيما تفعل. وتعبر عن أمانيها

 
ارت          , رهاومن ناحية أخرى فإنها إذا آشفت خطأ اختيا         ا أن تسقط من اخت ذا وارد فله . وه

ار              ر من يجرؤ          . ألن ذلك بيدها وذلك من حقها طبقا للديمقراطية التي نتغنى بها ليل نه م ن ذلك ل وب
ي            . على انتهاك حرمتها ألنه يعرف المصير مسبقا       دورها؟؟ وهل تطلب من فلماذا ال تقوم القاعدة ب

 .أو من غيري أن نفعل ذلك بالنيابة عنها
 

اآس                   إ  ى العمل المع انهم أن يجرؤوا عل ن األشخاص المختارين أو المنتخبين لم يكن بإمك
وا           , ألماني ورغبات جماعاتهم   م أخطئ ازدادت  . لو آانوا يعرفون مسبقا أنهم سيدفعون الثمن إن ه ف

تهتارهم, أخطاؤهم ن , وازداد اس م وال م ألهم عن فعله دوا من يس م يج م ل اتهم ألنه وازدادت حماق
ة        , وهم في القمة  يسقطهم   أدوارهم        , مع أن القاعدة هي التي رفعتهم إلى القم اس ب وم الن اذا ال يق , فلم

دهم       . وبما هو مطلوب منهم    ا زالت بي القوة م يهم؟           , ف رد عل ن يوجد من يتم م ول ؤمن     ! ول اذا ال ت لم
 وال تثبت وجودها من خالل هذا؟؟, الناس بهذا
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  -:الشللية
 

ديمقراطي     ر المس   , في الجو ال ة     تكث با        . تنقعات ذات المصالح الفردي ذلك يكون الجو مناس ل
ؤرة أو       . تتحرك يمينا تارة ويسارا تارات    وتبدأ الشلل   . "الشللية"لبروز   ا تجد ب ا عله ا تمام آاألميبي

 .موقعا تحقق فيه نجاح وتبدأ األمور والتحرآات تجري هنا وهناك لصالح فالن من الناس
 

ر من   . هذا الشخص أو ذاك  ويجري التأثير على األصوات ليكون        وهذا ما حصل في الكثي
 .ويبرز العديد من األشخاص ويتولون قيادة األمور, الحاالت

 
ى  . لماذا نريد جميعا أن نخالف اإلرادة الربانية        فاهللا سبحانه حينما خلق البشر لم يخلقهم عل

توى  س المس ة   , نف ث الخليق ن حي وارق م اك ف ل هن ل  , ب ت مث وارق بفع وتعمق ذه الف ة ه ل التربي
نفس        . واالآتساب ع وب وة الرف ا سبحانه ق ولت ترفع البشرية مهما أجمعت من شخص لم يعطه ربن

ى شخص ا تكاتفت عل زل البشرية مهم ن تن ه , المنطق ل أن رفع ا ب ه ربن ة من "آرم ؤتي الحكم ي
 ".يشاء

 
الن                  الن ضد ف حة  ورائ. بالتالي فإن الشللية بحد ذاتها تعمل على الضغط والعمل لصالح ف

د    ى أح ى عل ب أال تخف ل يج ية   , العم الح شخص ى مص وم عل ا يق اس . فمعظمه امى الن اذا يتع , لم
م  "فكل ما في األمر  , والغريب أن األمور تسير وآأن شيئا لم يكن    . ويجعلون من أنفسهم أغبياء    أنه

 ".ووضعوها على رأس فالن, أخذوا طاقية فالن
 

 .لماذا ال يتعلم الناس من أخطائهم
 

اءات                  آل هذا يث    ى جلب أصحاب الكف الي ال تساعد عل بت أن القاعدة ال تقوم بدورها وبالت
 .وبالتالي آيف يمكن أن نتصور تغييرا جوهريا إزاء هذا آله. إلى مواقعها

 
ثمن      . ومن ناحية أخرى فإننا فيما نرفع فالنا من الناس          ه لنقبض ال ى    , نلهث خلف ونعمل عل

ليم      تحقيق مآرب خاصة من خالل موقعه وهذا م        ود   . ناقض للعمل الديمقراطي والعمل الس ذا يع وه
 .إلى التربية الخطأ والمفاهيم االجتماعية األآثر سوءا والتي تلفنا جميعا

 
ا               ا وآالمن ر عن أمالن دافع عن          , فلن يكتب لنا النجاح ما لم نعب م ن ا ل ا النجاح م ن يكتب لن ل

م أم ال           بغض الن  , أصحاب الكفاءات ونعمل على تسليمها زمام األمور       ا الشخصي له , ظر عن حبن
 فهل هذا هو ما يحصل؟؟!! فالحق أحق أن يقال, بغض النظر عن اتفاقنا مع وجهات نظرهم أم ال

 
 -:سرقة المؤسسات واللهث وراء المناصب

 
ر أن تسمع بسرقة المؤسسات          الحصول  أو , وسط هذا الجو غير الصحي؟ ماذا تنتظر غي

وبذلك فليس غريبا أن يجرؤ     , األبيض" جميعا"وسودنا  , األسود" جميعا"لقد بيضنا   . على المراآز 
 .مثل هؤالء على سرقة ما أوآلوا ألن يكونوا أمناء عليه

 
بقتها             ى النقطة التي س م      . وهذه النقطة داللة أآيدة عل للية هي التي جاءت به لتحقيق  , فالش

آرب خاصة ذا إل , م ا ه ة فقادن آرب ذاتي ة لم عارات الخدم اؤوا تحت ش م ج ذه نقطة وه ذا وه ى ه
 .منطقية
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اء   , إن من واجب المسؤولين مجالس إدارة        ات     , مجالس أمن ال ونقاب خ إن   ... مجالس عم ال
ويظهر وجوده من خالل قطع          , ويظهر نفسه   , أن يتحرك في وقته   " مجلس المجالس "من واجب   

الفين ر المخ ا . داب ون رهيب الثمن سوف يك دة  . وإال ف ا القاع ي إطالق ك ال يعف ع أن ذل ل م ن تحم م
ببا وراء نجاحهم        , مسؤولياتها األخالقية  د آانت س ذلك       -فق ان آ ذا إذا آ وم      . - ه فالقاعدة حسب مفه

ر   ؤول األول واألخي ي المس ة ه يكم "الديمقراطي ول عل وا ي ا تكون ل  " آم ا أن تتحم الي عليه وبالت
دون استمز                 ين ب ة والتعي إن الدآتاتوري اج القاعدة   مسؤوليتها في الدفاع عن صوتها وحريتها وإال ف

 .إذا آانت أخطاء القاعدة ال تقل سوءا عن أخطاء القمة. تظل أسلم
 

ا    ر عن ذاته دة أن تعب ن القاع ب م ي تطل ة الت د أن القم ا وال تخاف وأعتق ار طريقه وتخت
ة   , قاعدتها ا         . وتطلب منها ممارسة ديمقراطيتها بكل حري ة م ة هي في غاي ذه القم ل ه د أن مث أعتق

وأعتقد جازما أن القمة    . وسط هذا الجو الدآتاتوري المشحون من حولنا جميعا       يصبوا إليه اإلنسان    
 .وأن األخطاء أوال وأخيرا تتحملها القاعدة. قد حاولت ما عندها

 
دها , "القمة"إال أن ذلك ومن موقع مسؤولية        ل من    . ولكون أن السلطة الحقيقة بي ع ب ال يمن

ا       المفروض أن تضرب بيد من حديد للتجاوزات التي        ا ولتنظيمه إنني   .  تسيء أوال وأخيرا به وإال ف
ذا الشكل من التسيب                 ا بقيت األمور به ه تنظيم إذا م ذي ال نجد في وم ال أنبه محذرا بأنه سيأتي الي

 !!والضياع
 

 -:التفعيل واإلحباط
 

اك جوين للعمل       , من خالل ما مر ذآره      ق يبحث عن            . وجدنا أن هن ا العمل ضمن فري إم
يط          . ومستهترين بآالم وآمال الناس   , ين مآربهم الشخصية  محقق, ذاته آأفراد  ى تثب ا يعمل عل وهو م

زائم   م والع ى التالشي  . الهم ود إل ا يق دوم , وهو م م ال ي ا هو حاصل في معظم    !! ألن الظل وهو م
يج      ى الخل ة مع األسف      وهو  . مؤسسات الوطن العربي من المحيط إل ا يعكس الشخصية العربي . م

ذا   -ألنهم ال يستطيعون العيش ضمن هذا الجو      , لى أصحاب الكفاءات  وهو أشد ما يكون خطرا ع       ه
 .ألن الفرصة ليست لهم,  ولن يعطوا الفرصة-إن آتب لهم الحياة

 
ا          ا نظيف بية      -وإما أن يكون جوا صحيا نقي اهيم نس ا        - وهي مف ق متعاون ذلك يكون الفري ,  وب

دعين       وهو  . ويعملون على تحقيق ما هو مطلوب منهم      , متكامال أدواره  انين والمب جو يسمح فيه للفن
 .ألن يبرزوا وبالتالي تحقق ولو شيئا مما نطمح إليه

 
ا وال تخشى إال اهللا                      ول آلمته أن تق اس ب , أمام آل هذا فإنني حاولت أن أوضح الصورة للن

 !!فهل لنا أن نأمل ذلك ولو من باب الحلم! وأن تفعل فعلها متقية اهللا فيما تفعل وفيما تقول
 
   

 
 
 
 
           

 
 . تنشر ألول مرة*

 بين نجوى فؤاد وصدام حسين
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إال أن للبيئة أنغام فاستجابة هذه األنغام ال تتطابق     . مع أنه ليس هناك وجه شبه بين االثنين        

 .إال مع إحداها
 

ات الراقصات      ع حرآ اغم م واني وتتن ات ورقصات الغ ع خلج ل م ة تتفاع ة العربي فالبيئ
ك ي ذل ا ف ة ا, وحجتن ةحال ة العربي هدها األم ي تش ياع الت ي , لض وت الماله داد بي اد أع وازدي

 ).الدعارة العقلية والزنا الفكري(  الخ ومن بينها...عارةدوالكباريهات وبيوت السكر وال
 

د صدام   و المشحون ول ذا الج م  . وسط ه ة حج ن خالل معرف رف صدام م ي أن نع ويكف
و     ! ونوعية أعدائه  ون الق ان األعداء يمثل ال    , ى العظمى فإذا آ روة والم ون الث انوا يمثل وإذا , وإذا آ

اد         ون المكر والفسق والفس ق وموت الضمير          , آانوا يمثل ون سوء الخل انوا يمثل انوا  , وإذا آ وإذا آ
ى      . بل أآثر بكثير من هذا    , إذا آانوا يمثلون آل هذا    , يمثلون الشر والرذيلة   فإن ذلك أآبر مؤشر عل

 .عظمة وآبرياء وشجاعة صدام حسين
 

اهرة ودمشق                رة والق ى أنق اريس إل ى ب دن إل ى لن , اتفق الشر في آل مكان من واشنطن إل
دا واحدة             . ومن آراتشي حتى الرياض وسلطنة عمان وتل أبيب        وا ي اتفقوا على شيء واحد أن يقف

ة  !! آل هذا من أجلك! فكم آانت عظمتك أبا عدي!! أمام المارد البغدادي الذي ظهر   حرآوا آل  آل
ن  ر م ائرات   الش امالت ط ائرات وح دمرات وط واريخ وم ل وص دخل  ,  قناب رة ي الح ألول م وس

 .الميدان من أجل القوة التي ظهرت فجأة في بغداد
 

ا                  يئا من مجدها وآرامته ا ش د له ة يائسة خرجت لتعي لمة هزيل من بين أمة ضعيفة مستس
 !!.تبا لهم! وآبريائها فسحقوك

 
ة     إن من يلقي لوما على الواليات المتحد        ر     . ة وأنصارها ال يصيب الحقيق ة األآث ألن الحقيق

ة      نظم وضد      , عدوة للشعوب   , إشعاعا أنها دولة استعمارية إمبريالي م واإلرهاب الم ومناصرة للظل
 !!بل بكل وقاحة تصف أحرار العالم بأنهم إرهابيين. حرآات التحرر

 
ى مسمع ومر   : فمن هو اإلرهابي   الم؟؟   من يبحث عن العدالة؟ أم من يذبحها عل أى من الع

 .وأين آانت الشرعية الدولية حين ذبح وشرد الشعب الفلسطيني؟؟
 

وري  ين العمل الث ين اإلرهاب وب رق ب ريين عن الف د الجزائ ذه النقطة سئل أح وحول ه
 :فأجاب

 
ذي ال       " ائر ال ين الث الفارق بينهما مثل الفرق بين قاطع الطريق الذي يجردك من نقودك وب

 ".لظلم دون تجاوزيرفع سالحه إال ضد ا
 

د         , وبعد دولي الجدي ا نتحدى النظام ال ة في            , فإنن ات المتحدة األمريكي ه الوالي ذي تتزعم ال
 !!يا أمريكا... لتحديد من هو اإلرهابي, عمل مؤتمر دولي

 
 آما جاء في ميثاق األمم المتحدة؟؟, وأين يقع النضال الوطني
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اء   ! ظهرت يا صدام  ! وسط هذا الجو من التوتر المشحون      ا    , شجاعا وسط الجبن حرا آريم
أميرا عمالقا وسط    . خلوقا وسط محيطا من السفلة والساقطين     , طموحا وسط اليائسين  , وسط العبيد 

 !!.األقزام
 

ى الكذب           وم عل رة      , آل معرفتنا بزعمائنا أبا عدي تق دما سمعناك أول م ا      , وعن تم بم م نه ل
ذابين  ألننا سمعنا من سبقك وآانوا شلال من النصابي        , تقول نهم    !! ن والك ا أن تكون واحد م , وتوقعن

و   ى عقب           ! لويا لله ا عل د قلبت المنضدة رأس يم صادق          , فق ا مع زع رة تعاملن ا    , وألول م ي م يعن
 .بل أآثر من هذا فقد قادنا ذلك إلى معرفتك أآثر بكثير مما يقال!! يقول

 
دما أخذت     , وأصدقاء غواني , آل زعماؤنا عن بكرة أبيهم رواد مراقص       تتحدث عن    وعن

ة  واريخ وآرام انع وص مع  . مص ا نس م نصدق م ة    . ل ة للراح ك الفرص و مثل ن ه رك م ف يت فكي
ي مصانع    , واالستجمام واالنغماس في اللهو والمجون  ذا ليبن ة    , يترك آل ه ى صنع أم . ويعمل عل
 فكيف يخرج من بين هذا الزحام مارد مثلك؟!! فأحالم من أحسسناهم لم تتعد بناء المسابح

 
ذا ق ل أن يكشفوكآل ه لكتها قب ي س ة السرية الت ى معرف ا إل اول أن يصلب , ادن آنت تح

وى            . وتبقى محافظا على السرية   , ويقوى عظمك , عودك لم ال من ق إال أنهم أخيرا اآتشفوك ولم تس
البوا عليك   "!! ممن تدعي بأنها تمثل قوى اإليمان     "الكفر وال    م يحدث          , فتك دا ل ة ج وبسرعة غريب

ر      لها مثيال في العال  اح لآلخرين من هضمها أو التفكي م اتخذوا قرارات في مجلس األمن قبل أن يت
 .؟!فيها أو بسرعة مماثلة نفذت آل هذا من أجل الشرعية الدولية؟؟ فبئست مثل هذه الشرعية

 
ة شرعية ومن يحددها             يهم أن يتحدوا ويوحدوا        . يا للمهانة لهذه الشرعية؟؟ أي . أحالل عل

و   رب أن يفرض ى الع د        ورام عل اء قواع انع وبن اء المص يهم بن الل عل القوة؟ أح و ب دة ول ا الوح
رة؟ وحرام                       روات الشعوب الفقي وا ث يهم أن ينهب ذلك؟ أحالل عل الصواريخ وحرام علينا أن نفكر ب

 .على الفقراء أن يخرج من بينهم من يأخذ بيدهم إلى بر األمان؟؟
 

فلة دا للس ا يضع ح نهم ابن ى العرب أن يخرج من بي للية وقطاع الطرقأحرام عل ,  وللش
 .ناهيك عن دورهم الخائن العميل

 
 أحالل عليهم أن يقتلوا ويهدموا ويدمروا؟ وحرام علينا أن نبني ونؤازر ونحلم؟

 
ذر في أخطر سلعة وهي                    وسط هذا الجو المشحون ظهرت يا صدام؟؟ وأخذت تزرع وتب

وا  , فنهبوا ثرواتهم, حضارتهملقد اعتاد الغرب من العرب أن يكونوا مستهلكين ل    . التكنولوجيا واثكل
ين من                     . آواهلهم بالديون رغم غناهم    ا عدي ب ارق رهيب أب اك ف ذور الحضارة وهن ذر ب جئت لتب

ا    تهلك ثماره ن يس ين م ارة وب ذور الحض زرع ب حاب  . ي م أص يهم ألنه را عل ت خطي ذلك آن ل
 .حضارة؟؟
 

رد أن يظ          , وآنت خطرا على زعماء العرب     ن يسمحوا لحر متم ا      ألنهم ل هر ويعيش خوف
نهم من يخالف     , لقد اعتادوا على الكذب في العيش مع شعوبهم      . على عروشهم  فكيف يخرج من بي
 .لذلك عمدوا وصمموا على إسقاطك, هذه القاعدة
 

 ...أبا عدي معذرة
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ط         ع الغل ط     , لقد آنت الرجل الصح في الواق ط     , في المجتمع الغل ة الغل في الوقت    , في البيئ
 .الغلط

 
 و عصر نجوى فؤاد فكيف يكون عصر صدام؟؟إن عصرنا ه

 
ى المصانع              إال أن  , ومن الوهلة األولى فإنه يتضح أن المراقص والمسابح قد انتصرت عل

ذور التي   , وطبيعة األشياء. هذا لن يدوم فهو مخالف لطبيعة األشياء   سوف تتحدد غدا من خالل الب
ا صدام   وسيأتي اليوم الذي نرى فيه ما آنت ت   , زرعتها هنا وهناك   ه ي ول     . حلم ب ا أق ى م ي عل ودليل

ا تبحث في                       رة أبيه ة عن بك يكفي أن محاولتك في إنتاج أسلحة الدمار الشامل سوف تجعل المنطق
ذا السالح ل ه اج مث ة, الحصول أو إنت ن ناحي ذا م ة أخرى. ه ن ناحي يج , وم يوخ الخل ذ ش د أخ فق

 . حكمهمألول مرة في أنظمة) مع أنها شكلية( بتشكيل مجالس استشارية
 

ا صدام               , وغدا ى ي الم أم أب ذا السالح شاء الع ل ه ؤرة لمث ة ب وسوف  , سوف تكون المنطق
 .تفرض الديمقراطية نفسها أيضا

 
 فبردا وسالما عليك وعلى العراقيين
 بردا وسالما عليك وعلى المناضلين

 
وة والصبر  أل اهللا أن يمنحك الق العزم واإلصرار, وأس دك ب ك, وأن يم وي إرادت , وأن يق

 .وأن يهديك سواء السبيل الذي تبحث عنه
 

ا        ر دائم ارين والنص اذلين والمتم ين والمتخ فلة والمتقاعس ار للس زي والع وت والخ والم
دين ف المجاه ين . حلي ه حس ال ط ا ق ذبين  ( وآم ن المع ة م ى مرتب ي األرض أعل إن المناضلين ف

 ).فيها
 
  

 


