
 

 
 

اُت الَعْقِل   ) 5َحْلَقة (  –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" (-"َعَمِليَّ

 ب�ن املَوجود واملَ�شود 
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

نُفِسِ�ْم …“
َ
ُ�وا َما ِبأ ٰ� ُ�َغِ�ّ ُ� َما ِبَقْوٍم َح�َّ َ َال ُ�َغِ�ّ َ� ما ِبنا ح��  11الرَّعد:  ”… ِإنَّ �َّ َ� ما. لن َيتغ�َّ بأنُفِسنا…   ُ�غّ�ِ

� ع�� ���يص املَوجوِد. و�ن التغي�َ� وال��ضة املَ�شوَدْين،   وَمن أراَد ُبلوَغ املَ�شوِد، وَجب عليھ التَص�ُّ
التغي��   إم�انات  وتحديَد  جانب،  من  املَوجوَدْين؛  واالنحطاِط  الفساِد  ���يِص  ُعمَق  �سَتوِجبان 

َنِ�ية  وال��ضِة؛ من ا��انب اآلخر. ال َمناَص و  ال َمَفّر من َحمِل أنفِسنا ع�� �ذه ا��قيقة اإللِ�ية السُّ
 .األزلية

الصر�ح   ال��يَح  العل�ّ�  ال���يَص  إن  لھ- �عم،  وِء  بالسُّ األّماَرة  النفِس  وُمقاَومِة  َمراَرِتِھ  �و   - ع�� 
�ّ�.  ِنصُف ا�َ�ّل ع�� األقل؛ نصُف ا��ل �� مس��ِة التغي�ِ� وال��ضة، وع�� املستَوَ�ْ�ن ال ����ّ� واملَُنظَّ

 و�ال فلماذا؟ وألجل ماذا ُنباِدُئ وُنباِدُر بالتغي�� وال��ضة؟

َقاوِة َيْنَعُم  ُخو ا�َ�َ�اَلِة �� الشَّ
َ
عيم ِ�َعْقِلِھ … وأ  ُذو الَعْقِل َ�ْشَقى �� النَّ

األشياء؛ أن َمن ال �ع��ُف بَج�ِلِھ أو َمرِضِھ لن ُيباِدَئ   إن من َبَدِ�ّيات
ال  ِة  وا�َ���يَّ ِة  والِعزَّ الَكرامِة  فتحصيُل  ب.  َطبُّ التَّ أو  م  التعلُّ إ��  و�باِدر 
با�  املؤِمِن  ِد  املَُوّحِ عن  فضًال  الناس.  من  َ�ْ�َلِل  السَّ ل��اِ�ِل  ي�وُن 

و  اإلم�انات  وامتالُك  م��م!  اآلِخر  َ�وات  واليوم  ل�س    -وحْسب-ال�َّ
  - وما زال -ا��ل؛ و�ال فإن كث�ً�ا من ِغ�� َثَروات منطقتنا العر�ية �ان  

 .ِمحَنـــًة عل��ا… ال ِمنَحـــًة ل�ا… �ذا �لُھ من ناحية

 

ِمن العقل تكفينا حقيقُة أن  
عدَد عمليات التخطيط من  
وِمْ�َنة  علم  عمليات  ُمجمل 
يبلُغ  املشروعات  إدارة  وَفّن 

عملية،  (24) ا وعشر�نأر�عً 
  (49) من أصل �سٍع وأر�ع�ن

القوَل   �سِبُق  الِعلَم  أن  والفطرة،  والعقل،  ين،  الّدِ من  بالضرورة  املعلوم  من  إن  أخرى،  ناحيٍة  ومن 
 :والعمل �� ا��ياة. وحاُل َمن يطلُب الدليل وال���ان ع�� �ذه ا��قيقة كحاِل َمن قيل فيھ

 !إ�� َدليِل  … إذا احتاَج ال��اُر  ���ءٌ َوَل�َس َيِ��ُّ �� األف�اِم  

وَدوِره �� إدارِة مشروعات   ،”Executing“، الذي �سِبُق التنفيذ”Planning“وكذا ا��اُل مع التخطيط 
ين والعقل بالضرورة.   التغي�� وال��ضة وَنجاِح�ا… حيث إن ضرورَتُھ وُرشَدُه من األموِر املعلوَمِة من الّدِ

ين يكفينا   عِطَي جواِمَع الَ�ِلم  من الّدِ
ُ
ُقَبيل    -ص�� هللا عليھ وسّلم-نصٌّ شر��ٌّ ��يح صر�ح؛ قالھ َمن أ

ُموَن  : “… َبدء َجوالت التفاوض مع ُقر�ش َزمان ا�ُ�َديِ�َية ًة ُ�َعّظِ ُلوِ�ي ُخطَّ
َ
� ِبَيِدِه َال َ�ْسأ ِذي َنْف��ِ َوالَّ
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ْعَطْيُ�ُ�ْم 
َ
ِ ِإالَّ أ اَ�ا  ِف�َ�ا ُحُرَماِت �َّ ث: البخارّي   -الراوي: اِملْسَوُر بُن َمْخَرَمة وَمرواُن بُن ا�َ�َكم  …” ِإيَّ ا�َ�ّدِ

 (2731). املصدر: ��يح البخارّي الرقم -

إدارة   وَفّن  وِمْ�َنة  علم  عمليات  ُمجمل  من  التخطيط  عمليات  عدَد  أن  حقيقُة  تكفينا  العقل  وِمن 
) وعشر�ن  أر�ًعا  يبلُغ  عملية،24املشروعات   (  ) وأر�ع�ن  �سٍع  أصل  إدارة 49من  عمليات  �ل   ��  ،(

. وعليھ؛ فإن  املشروعات؛ و�ذا بموجب دليل امل�ن املعر�� إلدارة املشروعات وِمعياِر�ا القيا��ّ�ِ العاملّيِ
رف، يحوُز ما �س�تھ خمس�ن ( ) باملائة تقر�ًبا من إدارِة  50التخطيَط، من الناحية الِعلِميِة اِملْ�ِنيِة الّصِ

 .ِح أي مشروٍع �� الُوجودونجا

ْنِفيِذ �� املشروعات َقّلما   ة؛ ُمفاُد�ا أنَّ مستوى التَّ �ذا �لُھ ونحن بمواَجَ�ِة حقيَقٍة موضوعيٍة َحتِميَّ
 أو ضعيًفا؟ أما 

ً
صًال! خطأ

َ
خِطيُط أ �يح. َفَكْيَف ِبِھ إذا �ان التَّ اِئِب ال�َّ ْخِطيِط الصَّ َيرَتقي ِملُسَتوى التَّ

ِبرَ  للتخطيط  ملاذا؟  ومقاومًة  تحاُيًال  بل  ال  واسِ�ن�اًفا!  ًعا  تمنُّ نجُد  أعاله،  ا��قائق  وَ�قيِ�ية  ة  َبَدِ�يَّ غِم 
�يح �� واقِعنا العر�ّي؟ و�ن �ان �ناك من َقبوٍل لھ، فلماذا ي�ون عادًة بأسلوٍب َمظ�رّي  اِئِب ال�َّ الصَّ

 َشك�ّ�، ال َيَمسُّ ا�َ�وَ�ر وا��قيَقة؟ 

ُر   َقّرِ
ُ
أنَّ َضعَف التخطيِط أو َخَطِئھ �� واقِعنا، نحُن العرب،    -ِقع مسؤولي�� اِملْ�ِنية واألخالِقيةمن َمو -أ

َ�ب. فضًال عن �و��ا إدار�ة ”Cultural“ ظا�رٌة ثقافية و�ذا َعِلمنا أن   ”Managerial“. �� األساِس والسَّ
فإ اإلدار�ة،  ملمارسا��م  وا��اِضَنة  املُسَت�َبت   �� ا��تمعات  و�سَتوِجب ثقافة  فينا  �سَتد��  �ذا  نَّ 

علينا اس�شعار مسؤولية التغي�� �� مستوى الِب�َية الَتحِتيِة؛ ال�� تقوم عل��ا املمارسات اإلدار�ة عند 
املعارِف  مجموُع  ِقواُم�ا  وال��  ة،  ميَّ واملَُنظَّ الفردية  ��ياتِھ  الطا�َعُة  ثقافُتھ  و��  أال  العر�ّي؛  اإل�سان 

 .ِق والسياساِت والقوان�ِن والعاداِت والتقاليِد والفنوِن… إ��واملعتقداِت واألخال 
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إن الواقَع العل�ّ� واِملْ�ّ� يفِرُض علينا، نحن اإلدارّ��َن، االع��اَف  
  �� وَمشاِ�ِلنا  إش�االِتنا  ُجلَّ  أن  فحوا�ا  بحقيقٍة  وال�سليَم 

ِم   وتحكُّ سيطرِة  وَحدَّ  ِنطاَق  َتتجاوُز  العر�ّي  العلوِم واقعنا 
ِم   ، سيطرِة وتحكُّ وا��لوِل اإلدار�ة، ِلت�ت�� �� نطاِق، وع�� َحّدِ
املشَ�َ�ك   كب��  من  بالرغم  �ذا  السياسية،  وا��لوِل  العلوِم 
علوٌم   كال�ما  األساس   �� والسياسَة  اإلدارَة  أن  ومعلوٌم  بي��ما. 

 ؛ ُمسَت�َبُ�ُ�ما وحاِضنُ�ُ�ما ثقافة ”Social Sciences“ اجتماعية
“Culture”   ا��تمع. و�ن جاَز لنا التعب��؛ فإننا نقول: إن َهللا عز

َيَزُع  ال  َما  السياَسِة  �ُسلطاِن  الناَس  و�مَنع”  “يرَدُع  َلَ�َ�ُع  وجل 
 .بُقرآِن اإلداَرة

ر �� علم أصول الِفقھ   ِمّما �و ُمقرَّ
�ِء   اإلسالمّيِ أن “ا�ُ�كَم ع�� ال��َّ
املَب��  وُحكُمنا  ِرِه”  َتَصوُّ َعن  َفرٌع 
املُعاَشة،  ِة  الَيقيِ�يَّ ِخ�َ�ِتنا  ع�� 
 �� وحْسب،  ِة  التَصور�َّ ول�ست 
مشروعاِت   ُ�ّل!)  (ول�س  ُجّلِ 
�ا   اِقِعنا التغي��يِة ال��ضو�ِة، أ�َّ و

بأح ال ُتداُر  الَعصاف��،  الِم 
ل�ن �ن املَُؤ�َّ  .َتخطيِط اِملْ�ِنّيِ

فمن املفاَرقات والتناُقضات ال�� َخِ��ُ��ا �� واقعنا املشروعا�ّي اإلس��اتي�ّ�، و�التا�� اسَتوجَب َعَ�ّ� َدقُّ 
 :ناقوِس ا��طر، وكتابُة َمقا�� �ذا؛ أذكُر�ا تمثيًال ال حصًرا

رجاَل/َسيّ  :(1) املُفاَرقة األعمالتِجُد  العر�ي   ”Businesspersons“ دات  ُسوِقنا  واِقع   ��)  �� ُ�م  وُجلُّ
ُمضاِر�ون  أو  تجاٌر  ِباملُْسَ�ثِمر�َن  ”Traders“ ا��قيقِة  ول�سوا  تجد�م   ”Investors“)! وحْسب! 

أع و��  الَقدم  كرِة  ُمبار�ات  ملشروعات  مثًال،  التخطيِط،   �� األسابيع  َة  ُمدَّ لون  و�َتَقبَّ ماٌل �سَ�سيُغون 
لون املّدَة الزمنيَة   ُة تنفيِذ�ا ِبضُع ساعات. ب�نما ال ُيطيقون وال يتحمَّ ة حيث ُمدَّ مشروعاتية نموذِجيَّ

ِ�ما  !نفَس�ا �� التخطيِط ملشروعاِت يدوُم التنفيُذ ف��ا ش�وًرا أو سنوات. وَليَ�نا َفَ�ْ�نا �� أّ�ِ

َد أحُد   :(2) املُفاَرقة ة عر�َضة أكَّ قاٍض وَفقيٌھ ُدستوِرّي، من    -يرحمھ هللا-قاَدِ��ا، و�و  حركٌة إسالميَّ
ُعَلماِئِھ   وَ�ْ�ِز  أبناِئِھ  َجْ�ِل  ب�ن  (اإلسالُم:  ُمَتداَول  لھ  كتاٍب   �� الزمن،  من  َقرن  نصِف  االتحاد    -َقبِل 

الطالبية   للمنّظمات  العاملّي  ا��امسة- اإلسالمّي  “  -الطبعة  “  -”  47صفحة  ا  4ِفْقَرة  ِسياِسي� د  أكَّ  (” -
ـــة” إسالمية! و�� السنواِت األخ��ة َوَجدنا   -�ش�ٍل قط��ٍّ و  وَلَة امل�شوَدَة �� َدولٌة “ديِ�يَّ أنَّ ا���ومَة والدَّ

ـــة”! فأين مشروُع   ا بأنَّ ا���ومَة والدولَة امل�شودَة �� دولٌة “َمَدِنيَّ ُد سياسي� ا��ركَة نفَس�ا ُتنادي وُتؤّكِ
وأيَن َنفاُذ الَبَصِر   لنظر�ِة السياسيِة اإلسالميِة املعيار�ِة” (ِ�سام)؛ ال�� َننُظُر ��ا، ومن خالل�ا؟!ا“بناِء  

 والَبص�َ�ِة عند �ؤالء؟

املا�ّ�  :(3) املُفاَرقة رئ�ِس�ا  إقناُع  أجَ�َد�ي  املنّظمات،  ألحِد  االس�شار�ة،  االجتماعاِت  أحِد  َغمَرِة   ��
من َمنظوِرِ�م املا�ّ� ا��دود ول�س    الَتْ�ِلَفة العِتبار توف��  -ُ�م ع�� االمِتناِع  بأن إصرارَ  ”CFO“ التنفيذّي 

َب    -اإلداِرّي املُت�اِمل املُسَتوِعب ا من املال �� التخطيط ملشروٍع قائم سيَ�س�َّ من َصرِف َمبَلٍغ قليل �س�ي�
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ملراد؛ ح�� اضطر�ي إ�� تمثيِل ا��اَلِة  بأضراٍر وخسائر �� التنفيِذ قد تبُلُغ أضعاًفا ُمضاَعفة من املبلغ ا
ا- باالسِ�نارِة   -َمجاز�� الظالم،   �� فقَد�ا  ة،  َمعِدِنيَّ َنْقٍد  قطعِة  عن  بالبحث  قام  الذي  ال��ص  ِبُنْكَتِة 

 !بإشعاِل النار �� َوَرَقِة عشرة الدنان��

أن اإلسالمّيِ  الِفقھ  أصول  علم   �� ر  ُمقرَّ �و  ِمّما  الّناِفَعة؛  َعن   ا�ُ�الَصُة  َفرٌع  �ِء  ال��َّ ع��  “ا�ُ�كَم 
ِة وحْسب، �� ُجّلِ (ول�س ُ�ّل!)   ِة املُعاَشة، ول�ست التَصور�َّ ِرِه” وُحكُمنا املَب�� ع�� ِخ�َ�ِتنا الَيقيِ�يَّ َتَصوُّ

�ن املَُؤ�َّ  �ا ُتداُر بأحالِم الَعصاف��، ال َتخطيِط اِملْ�ِنّيِ ل�ن، و�ذا  مشروعاِت واِقِعنا التغي��يِة ال��ضو�ِة، أ�َّ
ِة بالتواُزِن ب�ن املوجوِد وامل�شوِد  ِة اُ�ِ�لَّ  .من أ�ّمِ أسباب ا�ساِع الُ�وَّ

لعّل مقاَلنا ال���ي��ّ� ال�اِشف �ذا أل�ّم األسباب املوجوَدة؛ وا��اِئَلة بي�نا وال��ضِة امل�شوَدة. لعّلُھ  
ْو�

َ
�ّ� واأل ، و�و الشطُر األوَّ ُم َمدخًال لَشْطِر ا��ّلِ � بالَ�ّمِ واال�ِتمام… وعليھ؛ أ�يُب ب�ل املَ�موم�ن  ُيقّدِ

وجل،   عز  هللا  إ��  إعذاًرا  االتصال.  وساِئل  و�مخَتِلف  نطاٍق،  أوَسِع  ع��  حقاِئِقھ  ُمشاَرَكَة  �ن  واملُ�َتّمِ
قون  ُ�م َيتَّ مة، ولَعلَّ  !و�براًء للّذِ

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار وُم *
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