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 يف حياتنا البشرية اللمسة اإلنسانية

 2020مارس  8خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

الحقيقة ال أعرف من أين جاء ومن أعجبي مصطلح اللمسة اإلنسانية، وفي 
الذي اخترعه، إال أنه مصطلح رائع ومن المصطلحات التي نحتاج إليها في 

 حياتنا وخاصة في هذا العصر المتسارع المضطرب.

(، والجميل في Human Touchاللمسة اإلنسانية تعرف باللغة اإلنجليزية )
مخترع المصطلح هذا المصطلح ليس المصطلح بحد ذاته، وإنما كيف تمكن 

من تطويع الحروف التي باللغة اإلنجليزية إلى قضية أو في الحقيقة 
منهجية للتعامل اإلنساني بين البشر مكونة من عشرة طرق جميلة 
وبسيطة يمكنها أن تطور طرق التعامل البشري والتي يمكننا أن نذيب من 

لبعض، سواء خالل التعامل بها الكثير من مشاكلنا عند التعامل مع بعضنا ا
إن كنا نتحدث عن العمل اإلداري أو في عالقتنا في البيت بين أخوتنا أو بين 

 عائالتنا الصغيرة والزوج واألطفال والعديد من العالقات، فمثالً:

لو حاول  ( وبالعربية اصغي إليه:Hear him(؛ يمكن أن يصبح )Hأوالً: الحرف )
؟ لو حاول  مكن أن يحدثكلٌ منا في موقعه أن يصغي لآلخر ترى ماذا ي

المسؤول اإلداري أن يصغي للموظف حينما يأتيه ويشتكي حاله، مهما 
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كان حاله تافهًا في نظر المسؤول، إال أن هذه الحالة تؤرق الموظف 
؟ سوف يشعر  ويعتبرها نهاية الكون، ترى بماذا يمكن أن يشعر الموظف

ا يؤدي إلى زيادة أنه إنسان، وأن المسؤول اإلداري يهتم بما يعاني، وهذ
 اإلنتاج.

لو حاول كل أب أو أم أن يصغي لطفله أو ولده ولو لدقيقة، وفي اللحظة التي 
يتحدث فيها الولد أو البنت فإن على األب أو األم أن يترك كل شيء في يديه 

 حتى الطفل يعانيه لما بصدق ليصغي – النقال التلفون وحتى شيء كل –
لها معنى عند األب أو األم، ولكنها عند  وليس تافهة معاناته كانت وإن

  الطفل عظيمة، فإن العالقات األسرية حتمًا ستصبح أفضل.

لو حاول كل أخ أن يصغي ألخيه أو أخته، لو حاول كل زوج أن يصغي لزوجه، 
ويتفهم وضعه أو موقفه، حتى وإن أخطأ في حقه، ولكنه في لحظة من 

فلماذا ال يصغي العتذاره وموقفه، الصفاء الذهني شعر أنه أذنب وأخطأ 
إنها دقيقة ولحظة فقط من عمر الزمن إال أنها ستخفف الكثير من األعباء 

 واألخطاء البشرية، وستعيد المياه إلى مجاريها، وليست نهاية العالم.

( وبالعربية Understand his feelings(؛ يمكن أن يصبح )Uثانيًا: الحرف )
ا نصغي بكل جوانحنا لما يريد الطرف اآلخر بعدم حترم مشاعره:أفهم وأ

علينا أن نفهم الوضع الذي هو فيه، وإن لم نتمكن من ذلك علينا أن نضع 
أنفسنا في موقعه، عندئذ يمكن أن نتفهم مشاعره وآالمه أو معاناته، أو 
حتى فرحته، وليس المطلوب منا أن نعاني مما يعانيه أو نفرح لما يفرحه، 
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سؤولين أو آباء أو أزواج أو أخوة أن نحترم تلك المشاعر بل المطلوب منا كم
 التي تختلج نفسه.

هذا الموظف عندما حصل على ترقية، وإن كانت بسيطة، فلماذا ال نفرح 
؟ وإن خسر أحد من أهله وتوفاه اهلل سبحانه، لماذا ال نذهب إليه  معه

تمعية فإنه لتعزيته، وكلما كنا أعلى في السلم الوظيفي أو في المنزلة المج
 ؟ تصور هذا الموقف. سيفرح أكثر بدخولنا عليه لتعزيته

الزوج بماذا يمكن أن يشعر أو تشعر عندما نجالسه بعد العصر ونشرب معه 
الشاي ونتكلم معه وليفضفض لنا عن مشاعره ومعاناته في العمل 

؟ ليس ذلك فحسب وإنما نفهمه أننا نتفهم كل الذي يمر به من  والحياة
؟ ماذا ستكون مشاعر الطرف اآلخر من حياتنا  حترم كل ما يمر بهمعاناة ون

  ؟ عندما نفاجئه بهدية أو حفلة عيد ميالد أو مناسبة حفل الزفاف

ربما هي أمور بسيطة، إال إنها عند الطرف اآلخر لذيذة وجميلة، يمكنها أن 
 تغير من نمطية حياتنا المهنية أو األسرية، لنفكر بها لحظة.

( وبالعربية حفز Motivate his desire(؛ يمكن أن يصبح )M)ثالثًا: حرف 
 إال والمهارات، القدرات من العديد يمتلك – قد –العديد من الناس  رغبته:

 يشعر ربما ألنه والمهارات القدرات تلك يخرج أن المهم من أنه يجد ال أنه
ه أن إلي يحتاج الذي وكل الظل، في قابعًا هنا يظل لذلك غيره، من أقل أنه

يأتي المسؤول القائد الذي يمكنه أن ينفخ في الرماد ليمنح تلك النار 
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الهادئة التي كادت أن تخبوا بعض األكسجين حتى تتوهج، هذا األكسجين 
 هو الحافز الذي يحتاج إليه اإلنسان.

ما يحدث للموظف يمكن أن يظهر جليًا على االبن واالبنة، الزوج والزوجة 
ا ومن يعيش حولنا، وكذلك نحن، فجميعنا يحتاج وكل الذين يعيشون معن

إلى حافز وأكسجين حتى تتوهج قدراتنا ومهاراتنا وتظهر على السطح 
لنقدم أفضل ما يمكن تقديمه، والجميع في انتظار هذا القائد الذكي الذي 

 يستطيع أن يغذينا باألكسجين حتى نتوهج.

( وبالعربية قدر ffortsAppreciate his e(؛ يمكن أن يصبح )Aرابعًا: حرف )
 إليه بالنسبة –لو أتانا طفل صغير بعمل قام به، هذا الطفل يعتقد  جهوده:

 وخبراتك سنك بحكم – أنت ولكنك البشرية، تاريخ في إنجاز بأكبر قام أنه –
 الرغم وعلى ولكن الثناء، يستحق ال أنه حتى جدًا بسيط العمل هذا أن تجد –

ا وتبجيل هذا العمل، هذا إن كنت أنت إنسانً بالثناء ستقوم فإنك ذلك من
 ا، أما خالف ذلك فهذا أمر خارج نطاق هذا المقال.طبيعيً

 ؟ ترى ماذا سيكون شعور طفلك من هذا الثناء، وهذا التعظيم

 الذي – درجته كانت ما أيًا –هذا بالضبط ما يريده أي إنسان، فالموظف 
المؤسسة التي يعمل  بها قامت فعالية أي إلنجاح وجهده بوقته يساهم

 ؟ فيها، أال يستحق رسالة شكر وكلمات ثناء مثالً
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الزوجة التي قامت بعملها خير قيام في المنزل، بل بأكثر من ذلك بكثير، أال 
تستحق أن تخرج معها لقضاء بعض الوقت في مطعم أو التنزه معها أو 

 ؟ وقس على ذلك. هدية بسيطة او أي شيء آخر

( وبالعربية زوده باألخبار أو News himأن يصبح )(؛ يمكن Nخامسًا: حرف )
في الكثير من األحيان نحاول أن نخفي بعض األخبار أو  بكل ما هو جديد:

 على خوفًا وذلك لنا، الناس أقرب عن – السيئة وخاصة –المعلومات 
ا جزءً يمس كان إن وهذا والهلع، الفزع لهم نسبب ال حتى وربما مشاعرهم،

الحقيقة كلها هي من األفضل أن نزود وأن نُمد أقرب  من الحقيقة إال أن
الناس لنا بأسوأ األخبار التي تؤرقنا وتزعجنا، ألن هذا يشعرهم أنهم أقرب 

 ا من معاناتنا وآالمنا.الناس لنا وأننا نثق فيهم، لذلك فنحن نحملهم بعضً

د، فالحياة ال تحمل دائمًا السعادة واالبتهاج، وال يثقل كاهلها الظل األسو
وإنما هي بين هذا وذلك، فليس من الحكمة أن نشارك من يحبنا ونحبه 
ونعيش معه ويعيش معنا األخبار السيئة دائمًا أو أخبارنا الحسنة فقط، 
وإنما نحن نعاني ونسعد، وهو كذلك يعاني ويسعد فمن اإلنسانية أن 
نتواصل في كل األحوال فإن ذلك يقارب بين المسافات ويحطم الحواجز، 

 الجميع يشعر أنه يقول ما في نفسه للطرف اآلخر الذي يشعر بما يقوله.و

( Train him but do not reprimand him(؛ يمكن أن يصبح )Tسادسًا: حرف )
ا الخطأ حق من حقوق اإلنسان، سواء كان موظفً وبالعربية دربه وال توبخه:
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بخه عن خطأ أو ا أو أي إنسان، وال يمكن أن نلوم اإلنسان ونوا أو زوجًأو ابنً
 تقصير في أمر ال يعرفه أو لم يتعلمه أو لم يتدرب عليه.

فليس من الحكمة أن نضيّع الكثير من األوقات في توبيخ االبن أو الموظف 
أو الزوج بسبب خطأ وقع فيه وخاصة إن كان من غير قصد، وإنما من األفضل 

في التدريب بدالً أن نضيّع الوقت في التوبيخ أن نستفيد من هذا الوقت 
والتعليم بل وإتاحة الفرص المناسبة للتعليم والتعلم، فهذا يعني أن 
نصقل مهارات هذا اإلنسان وننمي قدراته وبعد ذلك يمكن تكليفه، على 
أن يأتي التوبيخ في نهاية المطاف وذلك بسبب التقصير أو التسويف أو 

 يق.اإلهمال، أما خالف ذلك فليس من الحكمة السير في هذا الطر

( Open his eyes or Open his mind(؛ يمكن أن يصبح )Oسابعًا: حرف )
كلنا من غير استثناء نحتاج إلى من يرشدنا  وبالعربية أرشده أو أفتح عقله:

أمر واحد فقط أو عدد من األمور  ،في أمر من األمور، فأنت متخصص في أمر ما
ر والكثير من األمور، الصغيرة فقط وليس أكثر من ذلك، ولكنك ال تعرف الكثي

ويكذب من يقول إنه يعرف كل شيء، فليس من المعقول أن يعرف 
 درجتك أو مركزك كان أو كنت مهما –اإلنسان كل شيء، لذلك فأنت 

 تعرفها ال التي األمور في ويرشدك عقلك يفتح من إلى تحتاج – العلمية
 .كثيرة وهي

رشاد، والطالب يحتاج إلى وبناءً على هذه الحقيقة فإن الموظف يحتاج إلى إ
إرشاد، االبن يحتاج إلى إرشاد، وإن استطعت أن تفتح عقله ليفكر بطريقة 
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إبداعية فإن هذا أفضل هدية يمكن أن تقدمها له، فالعديد من المسؤولين 
يقومون بالكثير من أعمال الموظفين بحجة أن الموظف ال يعرف أو أنه 

ك فإني ، لذلالموظف معضيعه أل ليس لدي الوقت الكافي»كسول وأنه 
، وهذا ليس من الحكمة، ألن ذلك يستغرق من «أقوم بهذا العمل بدالً منه

جهد المسؤول واألب والزوج، ولكن بدالً من ذلك فإنه يمكن إرشاده 
وتعليمه أساليب التفكير اإلبداعي وهذا إن كان يستغرق بعض الوقت في 

 هذا أفضل.البداية إال أنه سيساهم بعد ذلك في تسهيل الكثير من األمور و

( وبالعربية Understand his uniqueness(؛ يمكن أن يصبح )Uثامنًا: حرف )
لم يخلق اهلل سبحانه البشر متشابهين، وإنما  تفهم تفرده وخصوصيته:

خلق االختالف وذلك بهدف التنوع، وهذا التنوع يمكن تشبيهه 
لون بالفسيفساء الملون في اللوحات التشكيلية، فلو كانت اللوحة ذات 

واحد فيمكن أن نتقبلها مرة أو بضع مرات، ولكن إن كان كل شيء بلون واحد 
كاألبيض واألسود، أو أي لون آخر ألصبحت الحياة مملة، لذلك ُخلقت الحياة 

 مملوءة بالتنوع واالختالف وربما التناقض.

فال يوجد اثنان من البشر متشابهان وحتى التوأم من البشر ال بد أن يختلفا 
 عديد من األمور، فلكل إنسان شخصيته وسلوكياته، وخصوصياته.في ال

لذلك يجب أن نتعرف على شخصيات الناس الذين نتعامل معهم بهدف 
أن نتعامل معهم بشخصياتهم هم، وبنواقصهم وعيوبهم، فربما كانت 

ا وخصوصية ال تلك العيوب التي تعتبرها أنت عيوبًا يجدها آخرون تفردً
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خص، وهذه تعرف بالفروق الفردية، وربما على هذا توجد إال في هذا الش
 األساس يجب أن نتعامل مع البشر حتى تتوافق وجهات النظر.

( وبالعربية، اتصل به Contact him(؛ يمكن أن يصبح )Cتاسعًا: حرف )
عمليتا االتصال والتواصل من أجمل وأقوى الروابط التي  وتواصل معه:

، فاإلنسان جُبل على التحدث والتواصل تربط العالقات البشرية بين الناس
، فاألنفاس «جنة من غير ناس ما تنداس»مع البشر، فقد قيل في األمثال 

البشرية تحب أن تتقارب وأن تتواصل. لذلك فإنه من المهم أن نتواصل 
مع الموظفين، وأن نشاركهم في أفراحهم وأحزانهم، وأن نحزن أو على األقل 

نا في حزن عندما نشاهده يحزن وأن نواسيه وأن أن نُشعر الطرف اآلخر بأن
نخفف عنه، وكذلك أن نفرح لفرحه، فتبادل المشاعر والمشاركة فيها هو من 

 نوع التواصل اإليجابي.

فماذا سيكون شعور الموظف الزميل عندما أزوره في المستشفى أو أزور 
ابنه في المستشفى عندما تضطره الظروف الصحية الى أن ينام في 

 ؟ ستشفىالم

كيف يكون شعور زوجي أو زوجتي عندما أزور والدها أو والدتها المريضة أو 
العجوز النائمة في المستشفى أو البيت، أو أساعد والدها ببعض دنانير وما 

 إلى ذلك، كل هذا من قبيل التواصل اإلنساني.
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باإلضافة إلى التواصل في جميع المناسبات االجتماعية، وخاصة في ظل 
 ماء المفتوحة من التواصل االجتماعي الحديثة.هذه الس

 ( وبالعربية أكرمه وميزه:Honour him(؛ يمكن أن يصبح )Hعاشرًا: حرف )
مرة أخرى، كلنا نحب أن يكرمنا البشر وأن يميزونا عندما نعيش معهم، 
ونحب أن يهدينا الناس، فالهدية تعني التمييز وخاصة عندما تقدم لنا من 

 ي السن أو المقام.أناس كبار سواء ف

فإن كنت أنت تحب أن يميزك الناس ويكرموك أفليس من حق األبناء أن 
؟ أليس من حق  يشعروا أنك تكرمهم وتحبهم وتميزهم على الناس

الموظفين الذين يعملون معك أن يشعروا أنك تميزهم بالتكريم وبما 
 ؟ التكريم من نوع أي أو الشهر موظف – مثالً –يعرف 

الحكمة وال من المنطق أن تجلس األم على وسائل التواصل فليس من 
االجتماعي لساعات وهي تحاول أن ترفع الهموم عن بنات الناس وفي 

؟ وليس من المنطق أن نتابع  المقابل فإن ابنتها تعاني من سوء معاملتها
 أحوال الناس عبر وسائل التواصل وفي المقابل نهمل أقرب الناس لنا.

رة طرق ووسائل وتجمعها كلمة )اللمسة اإلنسانية هذه عش الخالصة؛
Human Touch لنحاول أن نطوق بها حياتنا االجتماعية أو المهنية أو ،)

األسرية لعلها تخفف كثيرًا من التوتر والغربة التي نعيش فيها في منازلنا 
 وأعمالنا.


