أهمية ُحسن العالقات
كثٌر من األمور ُتحل ّ بحسن العالقات أكثر مما ُتحل بالقانون أو بالقضاء .بل أن القانون ال
ٌتدخل اال اذا ساءت العالقات ولم ٌستطع الناس فٌما بٌنهم أن ٌحلّوا مشاكلهم ...وهنا ٌعجبنا
المثل القابل "اذا اصطلح الخصمان استراح القاضى" .فكم باألكثر إن لم تكن هناك خصومة
على اإلطالق...
فما هً اذن هذه العالقات؟ وما أنواعها؟
الناس فً عالقاتهم على ثالثة أنواع :إما إنسان ٌصنع صداقا ٍ
ت وسال ًما .peace maker
وإما إنسان مشاكس ٌصنع عداوات ومشاكل .trouble maker
وإما إنسان ال عالقات له ,ال عداوات وال صداقات! هو إنسان منعزل ,أو بالتعبٌر العامى "فى
حالُه" أو محاٌد .neutral

ولكنك ٌا أخى تعٌش فً مجتمع ,ولست فً عزلة من الناس .وبالضرورة البد أن تكون لك
عالقات.
لك عالقات فً محٌط اسرتك ,وفً محٌط جٌرانك ,وفً مجال عملك مع الزمالء أو اإلدارة .بل
أٌضا ,كما فً نطاق التسلٌة و الترفٌه كذلك .فما هو دورك فً هذا كله؟
وفً أماكن العبادة ً
ما هو موقفك من مبادئ التعاون ,وحسن الجوار ,ولوازم المجاملة ,والمشاركة األجتماعٌة
والعاطفٌة ,ومواقف التهنبة أو التعزٌة؟

هل تتجاهل مشاعر الناس؟ أم الواجب أن تشاركهم فً مشاعرهم؟
هل ٌحدث كل ما ٌحدث ,وكأنك أنت لست هنا ,ال تحس وال تدرى!!
هل تقول إننى لم أعرف األخبار حتى أشارك؟! أو ال ٌعنى هذا عدم اهتمامك! ألن االهتمام
بالغٌر ٌعنى السؤال عن أخباره واألطمبنان علٌه ...أما عدم االهتمام فٌدل على نقص المحبة
أو انعدامها...

وأنت – إن تجاهلت الناس – فتجاهلوك بالمثل ...ماذا ٌكون شعورك وقتذاك؟ أال تستاء ,بل
ضا معهم
تحزن ,وتشعر بإهمال الناس لك؟ إذن ما ترٌد أن ٌفعله الناس معك ,افعله أنت أٌ ً

إن اإلحساس بالناس ,ومجاملتهم ,أمران هامان فً الحٌاة اإلجتماعٌة..
نحس بأالم الناس ونشاركهم مشاعرهم ,ونشعرهم بحبنا لهم ,وعدم التخلى عنهم فً
ّ
ضٌقتهم .وهكذا ٌكون مما ٌؤثر النفس بزٌارة شخص فً مرضه ,والتخفٌف عنه بكل دعاء
كبٌرا
أثرا ً
أو كلمة رجاء ,أو تقدٌم باقة من الورد له ,أو االطمبنان علٌه من أطبابه .هذا ٌترك ً
أٌضا صحٌح .فالذى لم تزره فً مرضه ولم تطمبن علٌه ولو بمكالمة
فً نفسه ,والعكس ً
تلٌفونٌة ,البد سٌشعر بتقصٌرك فً حقه وٌؤلمه ذلك منك
نفس الوضع فً تعزٌة الحزانى .سواء كان ذلك فً وفاة أحد المحبٌن ,أو فً ورطة وقع
فٌها ,أو فً تحقٌق رسمى معه ,أو فً أٌة مشكلة حلّت به .كل ذلك ٌشعره أنه محاط بقلوب
تحبه وتخلص له ,وترجو له الخٌر
وتكون هذه المشاركة الوجدانٌة مع الكبٌر ومع الصغٌر :مع زمٌلك أو ربٌسك فً العمل ,ومع
أٌضا وتلمٌذك وابنك ,ومع جارك أو صدٌق .فٌشعر الكل أنك
القرٌب والغرٌب .بل مع خادمك ً
محب ومخلص ,ولك قلب شفاف ,ومشاعر طٌبة

ضا مشاركة الناس فً احتٌاجتهم المادٌة.
ال ننسى أٌ ً
السر ,وبطرٌقة غٌر ملحوظة وغٌر جارحة .هناك محتاجون وٌطلبون فً صراحة أن
ولو فً ّ
تساعدهم وتسندهم فً احتٌاجاتهم .وعلٌك أن تساعدهم بنفسك أو توصى علٌهم من ٌعٌنهم
مال ًٌا.
وهناك نوع آخر ٌحتاج وٌستحى أن ٌطلب أو أن ٌعلن عن احتٌاجه .وواجبك أن تساعد مثل
سر .ونحن نسمى هذه النوعٌة باألسر المستورة .وتحتاج مساعدتهم إلى لباقة وستر.
هذا فً ّ
ومن أمثلتهم من تضطره ظروفه الصحٌة إلى عملٌة جراحٌة تكلفه ما هو فوق طاقته ,أو قد
ٌحتاج إلى مجرد ثمن الدواء وال ٌجد ..أو ٌضطر إلى االستدانة فً تزوٌج إبنته ,أو فً تهٌبة
سكن إلبنه أو فً دفع مصروفاته الدراسٌة.

أما أن نشعر باحتٌاجات الناس وال نهتم ,فلٌس هذا ً
نبال ,وال ٌتفق مع المبادئ اإلنسانٌة ,وال
مع العالقات االجتماعٌة!!

أجورا زهٌدة أو
نقول نفس الكالم بالنسبة إلى المسبولٌن الذٌن ٌدفعون للعاملٌن تحت إدارتهم
ً
مرتبات ال تغطى احتٌاجاتهم.
وهنا تأتى عالقة صاحب العمل بالعاملٌن الذٌن ٌأخذون أجرهم منه ,وهل هو ٌكفٌهم فً
حٌاتهم أم ال؟ وكلما كان صاحب العمل سخ ًٌا فً العطاء ,وفً الحوافز والعالوات ,وفً
مراعاة موظفٌه صح ًٌا واجتماع ًٌا ومال ًٌا ...على هذا القدر تكون محبتهم له ,وعرفانهم
بجمٌلة ,ودعاؤهم له بأن ٌكافبه هللا حسب هذا الحنو الذي ٌمتلا به قلبه من ناحٌتهم...

إن المجتمع ال ٌحتاج إلى علماء ٌكتبون فً علم االجتماع أو علم النفس ,بقدر ما ٌحتاج إلى
تحس احتٌاجات الناس وتساهم فً إراحتهم..
قلوب نبٌلة
ّ
مص در المقال :موق ع األنبا تكاله ٌمانوت.

"فرحا مع الفرحٌن ,وبكا ًء مع الباكٌن" .وما أنبل القلب الشفوق الذي ال
ما أجمل عبارة
ً
ٌستطٌع أن ٌنام ,بٌنما جاره أو صدٌقه فً ضٌقة وما أعظم قدر الذٌن ٌتعبون ألجل غٌرهم.
وكل مسبول فً منصب معٌن ,سوف ال ٌنسى له الناس مساهمته فً إراحتهم .تنقضى فترة
مسبولٌته فً وقت ما ,ولكن سٌرته الطٌبة ال تزول مطل ًقا من ذاكرة الناس ,بل ٌذكرونه
بالخٌر فً كل عالقاته الطٌبة معهم.
إن المسألة لٌست مجرد ادارة ,إنما باألكثر هً رعاٌة.

أٌضا ادارة هً
وهنا نتذكر أن فً غالبٌة المصالح والشركات والمؤسسات ,بل وفً الوزارات ً
(العالقات العامة)  Public Relationsفهل هً مجرد ادارة عبارة عن موظفٌن وكتابات
ومراسالت وباقى األعمال اإلدارٌة ,أم هً عالقة عملٌة دعامتها المودة والصلة
الهادفة للخٌر عمل ًٌا وحسن العالقات؟ ...إن كان األمر كذلك ,فسوف تؤول األمور إلى الخٌر
بمشٌبة هللا .إما إن اقتصرت على الرسمٌات وكفى ,فإنها تكون قد فقدت هدفها النبٌل.

