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التعامل مع الأ�شخا�ص �صعاب املرا�س

�إعداد /يعقوب ال�سفياين
يف كتاب "سحر القيادة" للكاتب واملحارض
العاملي املعــروف د.إبراهيم الفقي  -رحمه الله
 وردت فيــه معلومات حــول أمناط معروفةنصادفها يف حياتنا لألشخاص صعاب املراس
 ،كيــف تكون ســلوكياتهم  ،وكيــف نتعامل
معهم يف فقرة يف الكتاب بعنــوان "التعامل
مع األشــخاص صعاب املراس" أي األشخاص
املعقدون والذين يصعب فهمهم أو التعامل معهم
 ،ويف هذا يقول د.إبراهيم الفقي" :التعامل مع
البرش بشكل عام يحتاج إىل مهارة وفن ،وهذا
أمر قــد فصلنا فيه يف كتابنا (الربمجة اللغوية
العصبية)  ،بيد أننا وهاهنا نتحدث عن أمر أكرث
تعقيدا ،وهو التعامل مع البرش صعبي املراس.
يتابع الدكتور إبراهيم  " :كل منا قابل ويقابل
يوميا أشــخاص ًا صعاب املراس ،يحتاج التعامل
معهم إىل مهارات خاصــة حتى ال يصاب املرء
منا بالجنون  ،هناك تســع أمناط لألشــخاص
صعاب املراس ،دعنا نتعرف إليهم أو ًال :
 .1الثوري :
هو امرؤ بذيء اللسان يتقن املناورة والتالعب
،صوته يف الغالب مرتفع ،التهديد والوعيد من
صفاته املتكررة ،نافذ الصرب حني تختلف معه،
يرضب بيديه عىل املوائد يف شــدة ،قد يتطور
األمــر معه يف النقاش إىل االعتداء الجســدي
والرضب.
 .2املفجر:
كثري الشكوك والتهديد ،من الصعب السيطرة
عليه ،هو يف الغالب حســاس جد ًا تجاه النقد
ويأخذه عىل محمل شخيص دامئا.
كيف نتعامل مع الصنفني السابقني؟
يقول الدكتــور إبراهيم :أعطه الوقت الكايف
ألن يهدأ ،قاطع حديثه الســلبي بشــكل هادئ
ال تحد فيه ،نادهم بأســائهم ،حاول تشتيت
تركيزهم حتى تقطع عندهم تسلســل األفكار
عب عن رأيك
الســلبية ،ركز عينيك عىل عينيهّ ،
برصاحة ،ال تجادل جــدا ًال عقي ً
ام  ،أدعهم لحل
املشكلة بشكل ودّي وهادئ.
أما الشخصية الثالثة فكانت:

 .3الالئم للبرش:
أو لنقل الذي يتقن إلقاء اللوم عىل اآلخرين،
ويتخذ دوم ًا مواقف دفاعية ،يرى أن الخطأ هو
األصل يف ســلوك البرش ،ويصب عليهم غضبه
ولومه يف حالة حدوث خطأ ما ،رسيع الغضب،
ميال لالنتقام وأخذ حقه.
 .4دائم الشكوى :
بارع يف اكتشاف األخطاء والثغرات ،ال يتعب
نفســه يف البحث عن حلول بقدر ما يستمتع
بالشكوى وإظهار العيب.
 .5السلبي :
متهكم ال يتفاعــل بإيجابية مع أي تغيري أو
فكــرة جديدة  ،بارع يف صبــغ األمور بصبغة
ســلبية مقيتة ،ال يهدأ بالــه إال إذا صبغ الج ّو
بصبغة سلبية مقيتة.
كيف نتعامل مع األصناف الثالثة السابقة؟
أعطهــم حقهم يف أن تســتمع لهم ،لكن ال
توافقهــم يف آرائهم الخاطئــة ،قاطعه إذا ما
اسرتسل يف أفكاره السلبية ،ووجه نظرة إىل ما
ميكن عملــه ،ال تجادله فتعطيه الفرصة إلفراغ
سلبيته عىل الحوار ،ركز يف حوارك معه عىل ما
يستطيع فعله وإنجازه .وأطلق عليها د.إبراهيم
(مجموعة الكبت/القمع)
أما الشخصية السادسة فكانت :
 .6املسامل جد ًا :
إنســان لطيف يتمتع بروح مرحة ،يأمل يف
كســب قبول ومودة من يعرفهــم ،مهام تقول
تجده موافق ،ال يعارضك أبد ًا خشية أن يفقدك،
يخفي مشاعره مبهارة ،يعتذر كثريا حتى لو مل
يكن هناك يشء يستحق االعتذار ألجله.
رمبــا كان هذا الصنف مقبوال أول األمر  ،بيد
أنه خطر حيــث ال يصدقك النصح والنقد  ،رمبا
كانت دوافعه أنه ال يريد فقدك بيد أن املرء الذي
ال يصدقك قد يدفعك دون أن تشعر ويشعر إىل
الزلل والخطأ.
كيف تتعامل مع هذا النوع من البرش؟
أشــعره بحبك الصادق له ،كــن مخلصا يف
مدحه وإطرائه ،لكن شــجعه عــى إبداء رأيه
يف شــجاعة ،أخربه بأن األهم لديك من سامع
كلامت اإلطراء واملديح والكالم اللطيف املعسول
هو معرفة رأيه الحقيقي ،ووجه له دامئا أسئلة

محددة.
 .7الشخصية املسحوقة :
ال يرى لنفسه قيمة يف الحياة ،ال يقدر آرائه
الشــخصية ،يخاف أن يتورط يف مشــاكل أو
متاعب ،سهل عليه أن يعلن خطأه من أن يقول
رأيا قد يغضب منه أحد.
كيف تتعامل مع الشخصية املسحوقة ؟
كان إيجابي ًا معه  ،امدح رأيه الصائب  ،تعامل
معه برفق إذا ما أخطأ ،استمع له باهتامم  ،وال
تقاطعه  ،كرر ســؤالك عليه إذا مل ِ
يعط إجابة
عليه.
 .8املتعامل :
الــذي يخربك أنــه يعــرف كل يشء عن أي
يشء ،نعم قد يكون مثقف ًا وصاحب أفق واسع
 ،ونشــيط وفعال ،لكنه دامئ ًا ما يســفه رأي
اآلخريــن ،ال يقبل برأي ال يخرج من فمه  ،قادر
بذكاء عىل إلقاء تبعات الفشل عىل اآلخرين.
كيف تتعامل مع الشخص املتعامل؟
يقول د.إبراهيم " :أنصحك أال تدخل معه يف
معركة وجدال إال وأنت مستعد لذلك جيد ًا ،ارشح
له وجهة النظر األخــرى بهدوء ،اقبل مبنطقة
وسط معه ،حاول أن تكسبه يف صالحك " .
أما الشخصية التاســعة واألخرية يف فقرة
التعامل مع األشــخاص صعبي املراس للدكتور
إبراهيم الفقي فكانت :
 .9البالون :
شخص مدعي ،يخربك بأنه أعلم أهل األرض ،
وبضاعته من املعرفة زهيدة جدا ،يحاول نسبة
أي إنجاز إىل شــخصه حتى وإن مل يكن له يد
يف ذلك ،هو ببساطة كاذب ومخادع وغشاش.
كيف تتعامل مع البالون؟
أمثال هؤالء أنصــح بالتعامل معهم بجدية ،
اخربهم بحقيقة أنفســهم ودلل عليهم بوقائع
مثبتــة ،لكن أخربه أال يأخــذ األمر عىل محمل
شــخيص ،كن جادا معه لكن ال تكن قاســيا،
أخــره أن لديه الفرصة ليتخلــص من عقدته،
ويصبح صديقا مخلصا لك  ،مد له يد العون إن
احتاج مساعدة ،وكن حليام عليه إذا وجدت منه
ميال للتغلب عىل عقده ومشاكله النفسية".

ثقافة 10
(لك وحدَك)ْ
َ

Thusday - 14 Nov 2017 - No: 793

عائ�شة املحرابي
القلب
لك وحد ََك ما يحم ُل
ُ
رشق ْة،
من ُفسح ٍة ُم ِ
َ
وح
الر ُ
ولك وحد َْك ُّ
يف بح ِر أشوا ِقها الجامحاتِ
ُت ُ
أمواج َك املُغ ِرق ْة..
غازل
َ
سجد ُة الرم ِل للام ِء َ
أنت،
نبؤ ُة غي ٍم بشري،
نبض أسري
وفرح ُة ٍ
ُيساف ُر
الصباح
أصابع هذا
ُيع ِر ُج أبخر ًة من
ْ
ِ
وح
الر ُ
لِ َم يعلو،وقد ذابتِ ُّ
ُ
ياح؟
يف أبجدي ِة شوقي
صوت ال ِّر ْ
ً
شهقة
شهقتنيِ....
إىل ما النهاية.. .
َيعزفني االنتظا ُر عىل كل نافذةٍ،
ِّ
باب
كل ْ
ِ
باح،
ي
ماال
بالحرف
م
فارس
ُ ْ
ُ
ُ
متتامت العيون!
وتفضحني
ُ
رئ ٌة وحدَها ليس تكفي،
َ
سخي العناد بأخرى...
وأنت
فج ْد يل،
ُ
ُّ
بثالثة
يك ُيبع َ
واح.
رث قلبي ال ُّن ْ
ُ
يرأف يب
وح َد ُه اللي ُل
حنيَ أذوي عىل نافذاتِ اشتياقي،
الرساب،
وأسلِ ُم رأيس لزن ِد
ْ
ُ
ُ
يهتف يب:
وأح ُل ُم بالعم ِر
ُ
َ
القلب
يحمل
لك وحد ََك ما
ُ
رشق ْة!.
من ُفسح ٍة ُم ِ

همسات من شهد الكالم
عمر القيفي

حني أرسم حwروف كلاميت أشعر
ّ
أن أؤدّي رسالة لهذا العامل
ً
تخربهم دامئا أنني إنسان ...
يكتب اآلخرون
وحني أقرأ ما
ُ
تبهرين جميل حروفهم ...
ُ
قرأت م َّرة يف دفرت الحياة
نحنُ
يف
عبارة جميلة تقول :
زمن ننتظر املحرتم ليك
يخطئ من أجل نثبت للناس
أنه غري محرتم " ...
فعرفتُ أنَّ هذا الزمن لن
يصلح أهله بعد ..

هكذا وصل الحال بواقع حياتنا
ال نلوم أنفسنا عىل تقصريها
ونخلق لها ألف عذ ٍر يف ذلك
ولكنا نأىب أن نتسامح مع
من حولنا ألتفه األسباب ...
نيسء الظن بكل من خالفنا
الرأي ملجرد أنه ال يقبل رأينا
حتى لو كانت أفكارنا محل
شك وخالف ...
سألني أحدهم  :ملاذا لن تعاتب
كل من ينتقد أفكارك أحيانا
وتلوذ عندها بالصمت ؟!
ُ
فقلت َل ُه  :لعله يكون عىل حق
يف ما يراه أحيانا ....

وأحيانا أخرى سأجعل من
صمتي وهدويئ عتاب ًا خاص ًا
َله ....
فبعض الحمقى سيظن أنَّ
حياتنا لن تستمر بدون وجوده
ولهذا دامئ ًا ما نخربهم أنّ
الشمس ليست بحاجة لصياح
الديوك حني ترشق ..

