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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  وغري  عراقية غري حكومّية،  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات االقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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التكّلم  يف  عقالنية  بنزعة  والتسلح  العواطف  إلدارة  جامعية  شهادة  امتالك  يكفي  هل 
والسلوك؟ ابلطبع ال يكفي تعّلم العلوم وتكديس املعلومات يف الذاكرة، بل مثّة حاجة إىل نوع من 
البحث عن  الـ )IQ( يف اجلامعة، أين يفرتض  النضوج يف الشخصية والسلوك. إذا كّنا نوّظف 

الذكاء االصطناعي )EQ(؟
ملاذا ينال األفراد يف العاَل الثالث شهاداٍت دراسية، ولكنَّ شخصياهتم بنحو عام ال تتغري 
كثرياً؟ لو أجرينا مقارنة بني جمتمعات شرق آسيا وغرب أوراب سيتضح أنَّ عامل التقّدم والتنمية 
ال يقتصر على مستوايت العلم واملعرفة، بل قد يكون مرهوانً إىل حد كبري بـ»نضوج الشخصية«. 
فلم يکن العلم واخلصخصة االقتصادية العامل الوحيد يف بلوغ الصني وكوراي اجلنوبية وفيتنام إىل 
على  و»السيطرة  الغضب«،  على  »السيطرة  إنَّ  بل  والسياسة،  االقتصاد  يف  متقّدمة  مستوايت 
الشخصية« و»القدرة االستداللية على فهم اآلخرين«  املشاعر والعواطف  العواطف«، و»معرفة 
و»إمكانية تقّبل الواقع«، و»القدرة النفسية على االندماج« و»فهم الذات من منظور اآلخرين« 

و»تقّبل تقييم الذات« أموٌر لكلٍّ منها دوٌر حاسم وكبري يف تقّدم هذه الدول.
هذه املواهب واإلمكانيات ختتلف كثرياً عن املواهب املطلوبة ليكون الفرد عاملاً يف الفيزايء 
فهم  هي  املهّمة  احلياة  مهارات  من  واحدة  إنَّ  واهلندسية.  النووية  والعلوم  والرايضيات  والكيمياء 
ظروف اآلَخر أو الطرف املقابل، سواء أكان هذا اآلخر صديقاً، أو جاراً، أو صاحب متجر، 
الذكاء  املوهبة ختتلف عن  أجنبية. هذه  أو حكومة  خمالفاً،  أو حزابً  أو مؤسسة ودولة،  ابناً،  أو 
الرايضي؛ وهلذا السبب قد جند أحدهم حيمل شهادَتني يف الدكتوراه من أبرز اجلامعات العاملية، 
 )Knowledge( ولكّنه ال يدرك نتائج املفردات اليت ُتستعَمل يف التعامل مع اآلخرين. إنَّ املعرفة
ومعاجلة البياانت )Information Processing( حتتاج إىل ذكاء معنّي، وإنَّ إدارة العواطف 

حني تتوفر الشهادة الدراسية ويغيب نضوج الشخصية 
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حممود سريع القلم*

* أستاذ العلوم السياسية وكبري اخلرباء يف العالقات الدولية يف جامعة الشهيد هبشيت بطهران.
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واملشاعر والغضب واهلَم واخلوف والفرح الكبري يتطلَّب ذكاًء خمتلفاً. يقول الربيطانيون: إذا كانت 
املباين  ويهّدمون  الشوارع  يف  السيارات  حيرقون  ملاذا  بينها  فيما  ختتلف  فئات  جمموعة  أو  فئتان 
اآلخر، وكلٌّ  بعضهم  ويدركوا  يفهموا  أن  عليهم  بعضاً؟  بعضهم  ويقتل  انبية  ألفاظاً  ويستخدمون 
يفسح اجملاَل لآلخر واجلميع يشّكلون دائرة كبرية ملصاحل مجيع األطراف. ملاذا التخريب والتهدمي؟ 
ملاذا السب والشتم؟ ملاذا العنف؟ هلذا السبب جند يف بريطانيا، وعلى خالف فرنسا وروسيا، حضور 
احلركات االجتماعية الفّعالة والنشاطات املدنية والسياسية، ورغم نشاطها ل تؤدِّ إىل اهنيار النظام 
والفوضى، ولعلَّ السبب الرئيس يف ذلك هو إدارهتم املنطقية للعواطف واملشاعر والغضب واخلوف.
مفردة  بيان  معرض  يف  املعاجم  يف  ورد  فقد  الذات،  فهم  هو  اآلخرين  فهم  ِمن  واألهم 
 An examination of one’s thoughts( اآلتية:  العبارة    )Introspection(

and feelings( أي )أتمل ابطين ينصب على ما جيري يف عال الشعور(.
من الواجبات الدراسية اليت يطلبها الكاتُب من تالمذته يف مرحلة الدكتوراه هو أن يكتبوا 
خالل أسبوع واحد مخسني صفحة عن أنفسهم. حني أجري هذا التمرين لوحظ أن أغلب الطلبة 

ل يكتبوا أزيد من مخس إىل سّت صفحات، وهذا يعين أنَّ معلوماهتم عن أنفسهم قليلة جداً.
التباين واالختالف الكبري فيما بيننا، وهكذا مثّة خالف جذري على  ما السبب يف هذا 
الصعيد اخلارجي مع جرياننا وغري جرياننا؟ هل األمر يعود إىل مصادر النفط والغاز؟ أم للموقع 
اجلغرايف؟ أم له عالقة بغزو املغول؟ أم االستعمار الربيطاين؟ وهل ميكن أن يعود السبب إىل طريقة 
تفكريان وإدارتنا ملشاعران وروحياتنا؟ لقد واجهت فيتنام مخساً من القوى اإلقليمية والعاملية: الصني، 
الياابن، كوراي، فرنسا والوالايت املتحدة. وها هي اليوم مع نفوٍس تبلغ ما يقارب 97 مليون نسمة 
ومبساحة جغرافيا صغرية )331211 كيلومرت مربع( وحبكومٍة مركزية شيوعية وسلطوية قد حققت 
األمر  األجنيب.  املال  رأس  استقطاب  إذ جنحت يف  دوالر،  مليار  يبلغ 271  إمجالياً  حملياً  انجتاً 
األساس يف هذا املوضوع هو أن فهمنا وفهم اآلخرين ال ميّثل جمّرد معلومات وبياانت. فاألاننية 
والَعَصبية والعواطف اهلائجة والغضب واخلوف ِمن شأنه أن يرتك أثراً كبرياً يف فهمنا عن أنفسنا 
وفهمنا عن اآلخرين. وهنا يكمن الفرق بني روسيا والصني. ال متلك روسيا قدرة إنتاجية كقدرة 
الياابن، بل تنتج القّوة من خالل الدابابت والطائرات املقاتلة. ولكنَّ الصني قد سألت نفسها: 
كيف متّكن الغرُب من اجتياح العاَل؟ َيكمن اجلواُب يف القيام بتنظيٍم واسع النطاق لإلنتاج والثروة. 
لقد شّخَصت الصني مرتبتها املتدنية يف الفقر يف زمن »ماوتسي تونغ«» وأدركت قّوة الطرف املقابل 
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)أي الغرب(، ويف الوقت نفسه ل تسمح لِلغرور التارخيي أن يلعب دوراً يف هذه اإلدراكات، لتنجح 
خالل ثالثة عقود فتبلغ مرتبًة ابتت مجيع دول العاَل عاجزًة عن فّك ارتباط اقتصادها ابلصني.

عقلية  أو   )Emotional intelligence العاطفي-  الذكاء  )حاصل  يتعطَّل  حني 
»إدارة« العواطف، عند ذلك لن ينتبه الفرد أبنَّ نشاطاته وأقواله كيف تؤثّر يف تفكري الطرف املقابل 
)اآلَخر( وسلوكه وروحياته. وألنَّ مثل هذا الفرد يتصّرف بغضب وعصبية وكراهية، ويعتمد عواطفه 

ويسعى إىل االنتقام والرَّد والتصفية واالزدراء فإنّه يقضي على أّي فرصة متوقَّعة للتعامل والتسوية.
مما يثري كثرياً من التأّمل والتساؤالت هو أنَّ مفردة )Compromise( مبعىن »التنازل« 
قد تُرمِجَت يف أدبياتنا االجتماعية والسياسية بـ»التسوية«. هذا يعين أنّه جيب عدم التسوية والتنازل، 

بل جيب الّرد والقتال واالستمرار ابملقابلة والتصارع واالنتقام!  
بني املعرفة والبياانت ِمن جانب، والسلوك من جانٍب آخر َترتُك العواطُف واملشاعر أثَرها 
وتوّجُه السلوكيات وردود األفعال. لعلَّ النمط املتذبذب يف اترخينا وتبديل األنظمة السياسية بنحو 
الفكرية  إدارتنا خلالفاتنا  الـ)EQ( يف  نسبة كافية من  امتالكنا  مستمر ورتيب كان بسبب عدم 
وأسساً  غنياً  وأدابً  مرتامياً  الطبيعية وبلداً  املوارد  من  ألسنا منلك كثرياً  واالجتماعية. يسأل كثريون 
فلسفية فّذة وجامعاٍت مناسبًة وأفراداً كفوئني يف العلوم واهلندسة والطب والقانون واالقتصاد؟ إذن 

ملاذا نعجز عن بناء نظام لعالقاتنا الداخلية واخلارجية؟
إن واقعنا الراهن يدّل على أن احللقة املفقودة ليست يف امتالك املعرفة والبياانت، بل يف »فهم 
الذات وفهم اآلخرين«. ويف فهم الذات وفهم اآلخرين ال تكمن املشكلة الرئيسة يف شّحة البياانت 
واملعلومات، السّيما يف عاَل )G5(، إذ إنَّ عملية احلصول على البياانت ال تعاين من مشكلة، 

حيث يبدو أنَّ »إدارة الـEQ والذكاء العاطفي بنحو معقول« حتتاج إىل اعتناء أكرب.
ل نسمع يوماً أن مسؤواًل إسرائيلياً قد أقرَّ ابمتالك إسرائيل أسلحًة نووية. مثّة سيطرة مدروسة 
ومتقنة بني الساسة اإلسرائيليني وكّلهم متفقون على ضرورة عدم البوح هبذا املوضوع، حّت وإْن كان 
من أجل إرعاب اآلخر، أو إلظهار الغضب، أو إلثبات التفّوق، ففي كّل األحوال ال يوظفون هذا 
األمر يف إطار إعالمي. بل إن هؤالء الساسة قد عملوا بصورة معّقدة ومتقنة بنحٍو يدرك اجلميع 

هذه احلقيقة )Fact( النووية، ويعتنون هبا.
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أكثر  لدينا  ينشط  والتباهي«  »التظاهر  عامل  وألنَّ   ،)EQ(الـ يف  بسبب ضعفنا  ولكننا 
وأقوى من عامل احلكم الرشيد، وإمجاع النخبة واملصاحل طويلة األمد والعقالنية السياسية، فلذلك 
نبوح ونكشف عن األعمال اليت ننوي القيام هبا قبل أن ننجزها فعاًل. فحّت يف القضااي االجتماعية 
االعتيادية والعامة إذا كان مثّة َمن يضع يف حسبانه مصاحلَه طويلَة األمد سيكون حذراً جداً يف 

اختيار مفرداته ويف طبيعة حديثه وسلوكياته »الفعلية«.
هل جمّرد امتالك الشهادة اجلامعية يكفي إلدارة العواطف وللتسّلح بنزعة عقالنية يف التكّلم 
الذاكرة، بل مثّة حاجة إىل نوع  املعلومات يف  العلوم وتكديس  تعّلم  والسلوك؟ ابلطبع ال يكفي 
من النضوج يف الشخصية والسلوك. إذا كّنا نوّظف الـ)IQ( يف اجلامعة، أين يفرتض البحث عن 
الـ)EQ(؟ على الرغم من أنَّ التعليم من شأنه أن يكون عاماًل مؤثراً يف الـ)EQ( فإنَّ اكتساَب 
هذه املوهبة يتطلَّب مستوايٍت أعلى بكثري من مستوايت كسب املعرفة ونيل الشهادة. فحّت دول 
التنشئة  مثل  فإهّنا   )EQ( الـ  يف  منواً كبرياً  اليت حققت  وبريطانيا  والدمنارك  والنرويج  الياابن  مثل 
األخالقية لإلنسان الزالت قادرًة على اجتياز وجتربة جماالٍت جديدة، إذ ليس مثّة حدود مشخصة 

.)EQ( وطبيعية للـ
)EQ( هي  لتنمية  أفضل مرحلة عمرية  فإنَّ  األجنبية  لّلغات  االحرتايف  التعّلم  على غرار 
مرحلة األدىن من مخس عشرة سنة. إنَّ الشَّرط األول، ولعّله الشَّرط األهم، لتحقيق هذا األمر هو أن 
تدرك جمموعة األسرة واملدرسة واإلعالم واجملتمع والدولة أمهية الـ )EQ(، وأن تزّج مسألة »إدارة« 
الغضب والعصبية واحلزن واخلوف والُعَقد واإلحساس ابلنقص والعواطف واملشاعر ضمن آلية اختاذ 
القرارات الفردية والعاّمة. بعد ذلك ُتدرَج قضااي الـ )EQ( يف املناهج الدراسية يف املرحلة الثانوية، 
وجيب أال ُتصنَّف أمهيتها يف مرتبة أدىن من الفيزايء والكيمياء والرايضيات ونيل الشهادات اجلامعية. 
إذ جيب أن تتحوَّل معرفة الذات واالعتناء مبشاعر اآلخرين ومطالبهم إىل عادات إجيابية وحمبَّذة بني 
أفراد اجملتمع. وعلى صعيد األسرة يرتتب على اآلابء واألّمهات أن يكونوا يف ابدئ األمر مدركني 
متاماً ألمهية )EQ( ليتمّكنوا من تنفيذه يف أجواء األسرة. إذا كان الفرد ميتلك )EQ( فال يركن 
سيارته مطلقاً يف املكان غري املناسب وبنحو مواٍز، ألنّه ال يرغب يف أن يسبب لنفسه إحراجاً وال 
لآلخرين. مثاُل ركِن السيارة املوازي ميكُن مضاعفته خبمسة آالف مرّة وتعميُمه على موارَد فرديٍة 

واجتماعيٍة أخرى.
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الـ )EQ( حاضرة يف كّل الشؤون اليومية حلياة اإلنسان. واألفراُد املتمتعون بنسبة عالية من 
الذكاء العاطفي يتمتعون يف آٍن واحد مبستوًى ملحوظ من الثقة ابلنفس. إنَّ الشعوب واألنظمة 
السياسية اليت تدرك أمهية الـ)EQ( وتوظّفه ، تتخذ قراراهتا بنحٍو أفضل وأكثر دّقة، وتعاجل مشاكلها 
بنحو أفضل، وترتاجع نسبة أخطائها، وحتلُّ خالفاهِتا مع اآلخرين بنحٍو أعمق وأكثر مرونة، ويف 
الوقت الذي تعىن ابلعلم واملعرفة تضع يف حسباهنا أمهية الطباع البشرية واكتشاف الذوات اإلنسانية 

وذوات اآلخرين.
ويف مقابل ذلك جند األفراد الضعفاء أو اجملتمعات الضعيفة يف الـ )EQ( يكذبون بكّل 
سهولة، ويتجاهلون الـ )Fact/ احلقيقة(، وميارسون احليلَة واخلداع عن وعي وبداًل عن التدبري، 
م تتكوَّن لديهم ذاكرة قصرية األمد يعتمدون  ويفقدون املشاعر يف مواجهة عملية قلب احلقائق؛ وألهنَّ
طريقة انتهاز الفرص يف سلوكياهتم. إنَّ مجيع هذه املشاكل السلوكية تعود إىل قضية رئيسة واحدة، أال 
وهي خوف الفرد من مواجهة ذاته الواقعية، واخلوف من مواجهة حياته الواقعية وواقعه االجتماعي.
أبنَّ  القول  إىل  يدفعنا  بنحٍو  األمهية  من  مرتبة  يبلغ  األمور  )EQ( يف حسم  الـ  َدور  إنَّ 
هذا النوع من الذكاء لو كان حاضراً بني أفراد اجملتمع  ملا حصلت كثري من االحداث، ولكانت 

اخلالفات يف الداخل واخلارج تُعاجَل بنحٍو آخر.
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