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الباب األول
إدارة الذات

التفوق
و بمــا أن اإلنســان هــو محــور الكــون و بصالحــه يصلــح كل
مــا فيــه و بفســاده يفســد كل مــا فيــه فــإن الســعي الدائــم فــي
ً
ً
إصــاح معيشــة اإلنســان فــي األرض و تطويــره مهاريــا و فكريــا
لصناعة حياة ممتازة أصبح شغل شاغل للمفكرين ورواد
التنظيــراإلداري و التدريبــي.
و مــع حــدوث هــذا التطــور الكبيــرفــي جوانــب الحيــاة أصبــح
لدى اإلنسان شغف كبيرو اهتمام بمصطلحات النجاح و
البــروزو الثـراء و يــزداد معــه عــدم االكتـراث لوســائل تحقيــق
ً
تلك اإلنجازات إن كانت مشروعة أم ال ,فاملهم دوما بالنسبة
للكثيرين هو أن يحصلوا على مشتهاهم و ال يأبهون للخراب
الــذي يحــل باآلخريــن طاملــا هــم يستشــعرون أنهــم يحققــون
أهدافهــم  .إن زماننــا هــذا مليــئ باألشـراراملتفوقيــن و األخيــار
املتقاعســين و مــن أجــل تبديــل هــذه املعادلــة البائســة كان
هــذا الكتــاب .
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و قبــل حديثنــا عــن أدوات التفــوق الحديثــة و مجاالتــه أود
أن ابــدأ قبــل ذلــك بنســف بعــض القناعــات الخاطئــة عــن
مفهــوم التفــوق فــي الحيــاة .

هل التفوق يعني الشهرة !
هــل املتفــوق هــو اإلنســان املشــهور  ,يتصــدراســمك عناويــن
الصحف والقنوات اإلعالمية ويشارإليك بالبنان وتدخل
ُ
موســوعة جينيــس أو تشــارك فــي برامــج املشــاهيرتالنــت شــو
 ،إكــس فوكتــري ،ســتار أكاديمــي ،عــرب آيــدل ،بيــغ ب ـراذر،
صوتك حلو ،منشــد الشــارقة أو أميرالشــعراء أو أن يرتبط
اســمك بأماكــن شــهيرة أو جوائــزعامليــة مثــل جائــزة نوبــل أو
األوسكار ,اويطلق اسمك على أسم جامعة أو شارع رئي�سي
شــهيرفــي البلــد.
فــي يــوم مــن أيــام هللا عــام  1888بينمــا كان الرجــل الثــري
يجلــس فــي أحــد شــرف منزلــه الفخــم فــي فرنســا أمســك
صحيفــة يبحــث فيهــا عــن خبــر وفــاة أخيــه .و بينمــا هــو
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يق ـرأ إذ يتفاجــأ بــأن املحــرر قــد أختلــط عليــه التفريــق بيــن
األخويــن و كتــب خبــروفــاة هــذا الثــري تحــت عنــوان عريــض
(تاجــراملــوت مــات ) توفــى الرجــل الــذي بنــى ثروتــه علــى صــرح
مــن جثــث البشــر.
بــكل تأكيــد أن الخبــركان بمثابــة صاعقــة لــه كيــف ال و قــد
وصف بهذا الوصف الشنيع وأدرك بعدها أي تركة خبيثة
ً
تركها للعالم  .وبدأ بالتفكيرمليا بحقيقة ما فعله وما قدمه
للحيــاة و األحيــاء و بــدأ يتســأل مــاذا لــو فعــا أنــه مــات فــي هــذا
اليــوم  .كانــت هــذه الحادثــة عبــارة عــن نقطــة تحــول فــي حياة
هــذا الرجــل الثــري و خــال ثمــان ســنوات ســخر كل مالــه و
ثرواتــه فــي الوقــف وفــي تأســيس أكبــرجائــزة عامليــة يســتحقها
أكثــر إنســان ُيحقــق فائــدة لإلنســانية و اإلنســان.
هــذه هــي قصــة توبــة ألفريــد نوبــل مختــرع الديناميــت الــذي
جنــى مــن خــال إختراعــه ث ـراء فاحــش و شــهرة واســعة وفــي
املقابــل جنــى اإلنســان الدمــار و الخ ـراب .
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هل التفوق يعني الثراء !
صحيــح إن املــال عضــد الحيــاة الكريمــة و أن شــرورالفقــر
تق�ضــي علــى الكثيــر مــن مقومــات الحيــاة الطيبــة  ,و أن
ايجابيات الغنى أكثرمن إيجابيات الفقروأن كثيرمن أمور
ُ
الحياة ال تدارإال باملال ولكن يظل املال في منظور اإلنسان
املســلم ليس أكثرمن وســيلة لتأمين حياة كريمة و ال يمكن
التعامل معه كهدف تنق�ضي الحياة في تحصيله وهللا تعالى
َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ََْ
ُ
ُ
ْ
يقــول ( فــا تع ِجبــك أموالهــم ول أولدهــم ) و هــي نصيحــة
ربانيــة لإلنســان بــأن ليــس املــال الوفيــرلــدى اإلنســان هــو مــا
يســتحق اإلعجــاب .

و القرآن الكريم ّ ،
وضح لنا دون لبس أن الغنى مثل الفقر
أداة اختبــاروابتــاء علــى نحــو مــا نجــده فــي قــول هللا تعالــى :
(ونبلوكــم بالشــروالخيــرفتنــة  ،وإلينــا ترجعــون)

إن اإلنســان الــذي ال يملــك املــال فقيــرولكــن األفقــرمنــه هــو
الــذي ال يملــك ســوى املــال.
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َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ َ ّ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
( وما أموالكم ول أولدكم ِبال ِتي تق ِربكم ِعندنا زلفى)
لذلــك فوفــرة املــال ال تعنــي بالضــرورة التفــوق فليــس املــال
ً
معيــارا صحيــح تقيــس بــه مــدى نجــاح و فشــل الشــاب.

هل التفوق يعني شهادة و ألقاب !
يقــول الدكتــور أحمــد صقــر  :األلقــاب حبــوب نتعاطاهــا
لتســمين ذواتنــا.
أجمــل مــا يكــون اســمك حيــن تـراه جملــة تامــة ،غيــرمحتاجــة
إلــى تكميــل و مؤســف أن نملــئ ف ـراغ ذواتنــا بألقــاب مفرغــة
مــن املعنــى و املضمــون  .إن حوالــي % 50مــن رجــال األعمــال
األثريــاء فــي العالــم لــم يكملــوا دراســتهم الجامعيــة.
مــن البريســتيج الحديــث للحيــاة املعاصــرة الحصــول علــى
شهادات علمية توثق حصول اإلنسان على تعليم اكاديمي.
و لكــن مــا قيمــة الشــهادة التــي تســتند علــى عقــل فــارغ مــن
العلــم و املعرفــة الجيــدة و ملــيء بالخرافــات و األوهــام و
التعلــق بالشــعوذة و الســحر و العيــن.
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لدينــا مشــكلة عميقــة فــي أمتنــا و هــي االهتمــام باملظهــرعلــى
حساب الجوهر ,تجد سيرذاتية للعديد من البشرممتلئة
بــدورات تدريبيــة فخمــة و ضخمــة و تحــت مســميات براقــة
و مــا إن تتناقــش مــع أحدهــم عــن مــدى الفائــدة التــي نالوهــا
تجدهــم يغرقــون بالتمتمــة و التيــه .
مــن الجيــد أن يســعى اإلنســان للتــزود مــن العلــم و تطويــر
قدراته و لكن يجب عليه أن ال يقع في وهم حضور العديد
مــن الــدورات التدريبيــة و يكــون أثمــن مــا جنــى منهــا هــو
الشــهادة .
و أرى أن ق ـراءة كتــاب جيــد بتفحــص أفضــل مــن حضــور
دورة خالية من مضمون الفائدة و حينها ال يكون للشهادة
ُ
قيمــة تذكــر! .
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هل التفوق يعني السعادة و املتعة !
مفهوم السعادة و املتعة يختلف من شخص آلخر ,و لدينا
نوعين من البشر :إنسان حقيقي و إنسان ُمزيف
األول ِمعطاء و الثاني مشغول باألخذ.
األول يجني سعادته و يتذوق ُمتعه من خالل :
 .1اإلعانة ( العيش من أجل سالمة حياة اآلخرين ) .
 .2املسئولية ( أن يكون سند ملن حوله ) .
 .3العدل ( إرساء العدل بين الناس و نصراملظلومين )
ً
 .4التعاطــف ( يســتجيب ســريعا الحتياجــات البشــر و
يرشــدهم لصوابيــة العيــش ) .
 .5قضية ( يعيش لقضية نبيلة يبذل بها النفيس و يق�ضي
عمره من أجلها و يكرس حياته لها ).
النوع الثاني يجني سعادته و يتذوق ُمتعه من خالل :
 .1الثروة ( جني املال و التملك ) .
 .2النفــوذ ( الشــعور بالســيطرة و تولــي منصــب يمنحــه حــق
التحكــم باآلخريــن ) .
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.3اللــذة ( التمتــع الرخيــص بشــهوات الدنيــا الفانيــة مــن
جنــس و عالقــات و إدمــان مكيفــات ) .
 .4التميــز( ســد مواطــن نقصــه مــن خــال التباهــي الرخيــص
بممتلكاتــه علــى اآلخريــن ).
 .5االســتهالك ( الرغبة في اقتناء و اســتهالك شــتى املنتجات
إلشــباع نهم نفســه الخاوية ).
إن الســعادة الحقيقيــة تنبــع مــن شــعور اإلنســان بالتأنــق
الروحــي و الــذي يأتــي مــن تجــاوز حــدود العيــش مــن أجــل
الــذات و النفــس و العيــش مــن أجــل قضيــة تخــدم البشــرية.
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هل التفوق يعني الحظ الجيد !
خالل مسيرتي في الحياة تعلمت أنه ال توجد (ع�صى مو�سى)
ً
فــا تنتظــرحــدث أو موقــف ليقلــب حياتــك رأســا علــى عقــب
ً
ّ
فــي ليلــة و ضحاهــا  ,و تعلمــت أيضــا أن التــدرج ســنة كونيــة
تجــري علــى كثيــر مــن األشــياء و املواقــف و األحــوال .الحــظ
ال يعنــي أكثــر مــن الجــد و الكــد و االجتهــاد و العمــل الجــاد و
املثابــرة فــي الســعي نحــو تحقيــق مراميــك والفــرص تأتــي ملــن
يســتعد لهــا و األنبيــاء املكرميــن نفســهم بذلــوا جهــود جبــارة
لتأديــة مهمــة الدعــوة إلــى هللا و يكفــي أن نعــرف أن عــدد
الذين اسلموا خالل  13سنة في مكة هو 150انسان 80 ,
منهم في الحبشة و  70هاجروا مع النبي محمد و نحن نعلم
أن هللا جل شأنه قادرعلى إحداث معجزات تجعل الناس
يؤمنــوا بــه  ,فــأي جهــد جبــار بذلــه الرســول صلــى هللا عليــه
وســلم لنشــرالرســالة دون تعــب أو ملــل أو طلــب معجـزات .
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ
(يا أيها ال ِذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا
ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ن
الخيــرلعلكــم تف ِلحــو ).
14

هل التفوق يعني القوة و النفوذ في الحياة !
كان موضــوع النفــوذ واليـزال عقــدة العقــد فــي العالــم ،عليــه
اقتتــل النــاس وحولــه افترقــت األمــة إلــى ملــل ونحــل ،ومــن
أجــل حــل مشــكالته ســال الحبــروالــدم أنهــارا.
يتصــارع البشــر مــن أجــل النفــوذ و القــوة و الحصــول علــى
ما يريدون من خالل السيطرة على األخرين و استخدامهم
فــي تحقيــق مصالحهــم الشــخصية و يعــد حــب النفــوذ و
التملــك أحــد الغرائــز امللحــة ضمــن تكويــن االنســان و كمــا
قــال د.ســلمان العــودة  :فــي قلــوب الكثيــر َّ
منــا فرعــون صغيــر؛
َ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ
يصيــح كلمــا واتتــه فرصــة( :أنــا ربكــم العلــى) .
و بعــض البشــريتفرعــن كلمــا واتتــه الفرصــة و يحــب البــروز
و التميــز علــى غيــره مــن الخلــق و هنــاك مــن يســعى إلشــباع
هــذه الغريــزة بشــتى الوســائل فيطغــى و يتجبــرو يســحق مــن
يقــف فــي طريقــه وهــذا مــا نـراه وعهدنــاه مــن الطغــاة علــى مــر
العصــور .
و اقوى الصراعات املحتدمة في تاريخ البشرية كانت رغبة
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فــي الســلطة فقــد تجــد مــن يفتــك بشــعب كامــل مــن أجــل أن
يحتفــظ بقيــادة رأس الدولــة و ال يبالــي كــم مــن وزريحملــه و
دم يســفكه وال يأبــه ملعانــاة النــاس.
و مــن عجائــب هــؤالء الطغــاة أنهــم إن لــم يتمكنــوا مــن
الســيطرة عليــك حاولــوا الفتــك بــك و إن عجــزوا ايضــا
ســعوا لتدميــر ســمعتك .
و للجــاه لــذة ال يعرفهــا اال مــن ذاقهــا و مــن ذاقهــا طلــب املزيــد
منهــا فتخيــل أن تلتــف النــاس حولــك وتأتمــربأمــرك وتطلــب
ودك و تســعى لرضــاك و كســب عطائــك و تتعهــد خدمتــك
ً
ً
و رعايــة شــأنك طمعــا و رهبــا و ذوي النفــوس الصغيــرة ال
تكتمــل لهــم نفوســهم و قــوام ذاتهــم إال بالكبــرو االســتعالء و
خاصــة علــى املقهوريــن .
إذا أردت أن تعرف مدى جاذبية القوة والنفوذ لدى البشر
فانظــر لتصرفاتهــم حينمــا يهــددون بفقدهــا  ...يتحولــون
لوحــوش كاســرة  .و إذا أردت إمتحــان حقيقــة انســان
فامنحــه ســلطة و نفــوذ ( ابراهــام لنكولــن ) .
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االنســان الفاضــل هــو الــذي ال يشــعربمتعــة عنــد ســيطرته
على اآلخرين  .إن النفوذ محنة و ليس منحة و القوة �شــيء
�ســيء إال إذا اســتخدمت فــي ســبيل تحقيــق غايــات طيبــة .
ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ًّ ْ َ
ْ
ض)
( ِتلك الدارال ِخرة نجعلها ِلل ِذين ل ي ِريدون علوا ِفي الر ِ

هل هناك ارتباط بين الذكاء و التفوق !
إلــى وقــت قريــب كان النــاس يعولــون علــى الــذكاء فــي النجــاح
ً
ُ
كثي ـرا حتــى ظهــرت دراســات علميــة تثبــت أن دور الــذكاء فــي
نجــاح اإلنســان مهــم و لكــن ليــس محــوري و رئي�ســي .
الدراســات اوضحــت أن الــذكاء وحــده ال يصنــع تفــوق  ,و
أن االجتهــاد و تحصيــل املعــارف أهــم بكثيــرمــن الــذكاء و مــع
ً
ظهــور ابحــاث عديــدة عــن اإلبــداع تقلصــت أيضــا أهميــة
الــذكاء لتصــل ألدنــى مســتوياتها .
ُيعــرف العلمــاء الــذكاء بأنــه القــدرة علــى التعلــم و التفاعــل
مــع البيئــة .
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قصة أذكى رجل في العالم :
كريســتوفرالنجــان -حصــل فــي اختبــارالــذكاء علــى  195مــن
 200بينمــا حصــل انشــتاين علــى 160مــن  , 200بــدأ يتكلــم
و عمــره ســتة أشــهر  ,علــم نفســه القـراءة و عمــره  3ســنوات
 ,عنــد عمــرالخامســة تجــادل مــع جــده علــى أدلــة وجــود هللا.
حصــل علــى الدرجــة الكاملــة فــي اختبــارال  SATوهــواختبــار
معــد لقبــول الجامعــة فــي امريــكا و يقولــون أنــه نــام اثنــاء
االختبــار .حصــل علــى الدرجــة الكاملــة فــي اختبــارالعباقــرة
الشهيرفي امريكا .في برنامج مباشرتم تحديه من قبل 100
شــخص ولــم يعجــزعــن الــرد عليهــم .توضــح لنــا هــذه القصــة
ً
جدا لقد كانا أينشتاين و اديسون أقل منه ً
ذكاء و
أمرمهم
لكنهم تفوقوا عليه في الحياة و هذا يوصلنا لحقيقة مثبتة
بــأن الــذكاء ليــس كل �شــيء.
الــذكاء عنصــرمهــم للنجــاح فــي الحيــاة و لكــن االعتمــاد علــى
الــذكاء وحــده ال يكفــي للتفــوق فــي الحيــاة.
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إذن ما هو التفوق :
يختلــف مفهــوم التفــوق باختــاف البيئــات و الســياقات
الثقافيــة و العقائــد الدينيــة فــي بلــدان العالــم ,مثـ ًـا فــي دول
ُ
أمريكا التفوق هو أن تحقق نصيب كبيرمن الثراء والشهرة
و هــذا مــا يســمى بالحلــم األمريكــي  ,أمــا فــي دول الغــرب ُيقــاس
التفوق من خالل مستوى املنصب الذي تحظى به و تتربح
منه و قيمة املمتلكات و صافي األرباح بعد دفع الضرائب و
قيمة األســهم التي تمتلكها  ,أما في دول شــرق أســيا فيقاس
تفوقــك مــن خــال عــدد أف ـراد العائلــة الذيــن ســاعدت فــي
توظيفهم و قدرتك في إحتواء أسرتك و السمعة الحسنة و
تفننك في رعاية املسنين ,أما التفوق بالنسبة لنا املسلمين
فهــو إنجــازمتــوازن تحقــق فيــه نفعــك فــي الدنيــا و اآلخــرة  ,و
نؤكــد هنــا علــى فكــرة أن أي تفــوق دنيــوي مؤقــت لهــو تفــوق
مزيــف ال يعــدو أن يكــون أكثــر مــن فــخ يقــع فيــه اإلنســان
يخســربــه حياتــه الحقيقيــة فــي اآلخــرة.
التفوق هو رحلة إنجازات متوازنة تشمل مكونات الذات
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األربعة ( الروح  ,الجسد ,العقل  ,العاطفة )
التفــوق  :هــو إنجــاز متــوازن مكــون مــن أربعــة جوانــب :
نجاحــك فــي عالقتــك مــع هللا  ,عالقتــك بذاتــك  ,عالقتــك
بالنــاس و عالقتــك بالحيــاة .
إذن البد من التوازن باإلنجازوالتركيزعلى الجوانب األربعة
واملهمة في حياة اإلنسان .
اإلنســان الــذي يرغــب فــي أن يعيــش حيــاة متوازنــة أشــبه
بالــذي يســيرفــوق حبــل مشــدود ،إن عليــه أن يحــرص علــى
أال يســقط ذات اليميــن أو ذات الشــمال.
التوازن �شيء جميل ألنه يرمزإلى الكمال .
مــن يهتــم بوظيفتــه و تحصيــل املــال و يهمــل أســرته ســيفوق
علــى كارثــة أصابــت مســتقبل و حيــاة أطفالــه.
البد مع الحرص على الذهاب إلى الدوام في الوقت املحدد
أن ال يعيق ذلك أداء صالة الفجرفي وقتها .
جميــل أن تبنــي عالقــات دائمــة و متكاملــة مــع بشــر رائعيــن
و لكــن يبقــى ٌ
كل فــي دائرتــه و أن ال تتســع دائــرة اآلخريــن علــى
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دائرة النفس.
الســعي للحصــول علــى املــال يجــب إن يظــل فــي إطــاراملبــاح و
عــدم كســب املصالــح بخسـران املبــادئ.
الحصــول علــى شــهادة اكاديميــة ال بــد أن يكــون ثمــرة للعلــم
الحقيقــي و ال أن نلجــأ للغــش مــن أجــل النجــاح.
التضحيــة بالقيــم و املبــادئ مــن أجــل عــرض الدنيــا الفانــي
خســارة كبيــرة ال يجنــي بعدهــا اإلنســان ربــح .
ً
يجــب أن نضــع فــي حســباننا دومــا أن الدنيــا رحلــة تمهيــد
لآلخــرة و أن أي نجــاح غيــرمــؤدي لرضــا هللا و نــوال حبــه لهــو
نجــاح وهمــي مؤقــت ال قيمــة لــه .
إن حياتنــا علــى هــذه األرض ســتكون لهــا أعظــم القيمــة إذا
ً
اســتطعنا أن نجعــل مــن حركتنــا اليوميــة أســبابا تقربنــا مــن
هللا تعالــى ونيــل مرضاتــه ( عبدالكريــم بــكار ).
التوازن يتحقق من خالل التركيزعلى األهداف والواجبات
مع النظرلإلمكانات املتوفرة.
ال نجعل مطامعنا تقودنا إلهمال واجباتنا.
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من يســتدين ليشــتري جهازموبايل فاخرنشــعربأنه إنســان
غيرمتوازن ألنه نظرملطامعه ولم ُيبالي بإمكاناته الشحيحة
من يسهرلوقت طويل للمذاكرة و ينام عن الفجرهو يهمل
واجباتــه و يركــزعلــى اهدافــه ( ذهــب بعــض العلمــاء لقــول
أن مــن ق�ضــى ليلــه جلــه فــي قـراءة القـرآن ثــم نــام عــن صــاة
الفجــرفقرأتــه للقـرآن حـرام ) .
ً
و مــن عــدم التــوازن أيضــا أن تشــغلك عبادتــك عــن تأديــة
وظيفتــك بهمــة و نشــاط.
متطلبــات العيــش الكثيــرة جعلــت مــن التــوازن مطلــب عزيــز
املنــال .
اإلخفاق في التوازن ليست مشكلة في االنضباط و اإلهمال
و لكنها مشــكلة في صميم الوعي و االستشــعاربمســارالرؤية
الكلية التي تؤطرالحياة وفق فلك األولويات .
إن التــوازن مــع مــرورالوقــت يفقــد توازنــه و يحتــاج لتــوازن
جديــد ( عبدالكريــم بــكار).
إن التفوق يعني تحقيق النجاح املتوازن فتكون مؤمن
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تقي ملتزم صحته جيده و عالقاته ناضجة و متقن لعمله
أي االســتجابة املتزنــة لحاجــات الــروح و العقــل و الجســد و
العاطفــة.
هناك ثالثة مقاييس للتفوق الحقيقي :
•العمــق  :أن يكــون لــه تأثيــر جــذري و فعلــي علــى حياتــك و
حيــاة مــن حولــك .
•االمتــداد  :نفعــه يشــمل أكبــر قــدرممكــن البشــر ( متعــدي
املنفعــة ) .
•االنتشار :أن يكون تأثيره متصل ألبعد فترة ممكنة .
أهم ما يمتلكه اإلنسان هو القدرة على االختيار :أن تختار
الحيــاة التــي تريــد .
ُ
هذه القدرة تشيرإلى أن اإلنسان هو املسئول األول عن ما
يجــري لــه .
و ليــس ضحيــة للما�ضــي أو للواقــع أو لظلــم الوقــت أو النــاس
لــه .
ً
ليس مهم ما جرى و ما يجري لك املهم حقا هو اختيارك
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لطريقــة مواجهــة التحديــات التــي اعترضــت مســار حياتــك
املنشــودة.
يقول الدكتور عبدالكريم بكار:
إن النجاح ال يأتي بطريقة اعتباطية ،وإنما نتيجة تخطيط
واهتمام وعمل على املدى البعيد،
ً
ولــو أننــا تأملنــا فــي النــاس حولنــا لوجدنــا أن لهــم جميعــا
ً
رغبات وطموحات وأحالما ،ألنه من غيرهذا تصبح الحياة
ً
مستحيلة ،لكن يتبين لنا أيضا أن األحالم �شيء واألهداف
ً
�شــيء آخــر ،وإن نحــوا مــن ( )%98مــن النــاس هــم أشــخاص
ً
عاديــون ،واملتفوقــون فــي حــدود ( ،)%2أمــا املتفوقــون جــدا
فقد ال يصلون إلى ( )2في األلف ،وهذه الظاهرة لها العديد
من األسباب ،وهناك من الدراسات ما يفيد أن عدم وجود
أهــداف واضحــة ومكتوبــة هــو الســبب األسا�ســي وراء ذلــك.
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فجوات التفوق

تعلمت من الحياة أن التفوق ال يتعلق بشخصية اإلنسان
و لكن يتعلق بنوعية األعمال التي يقوم بها .
الفارق يكمن بالهمة واإلرادة والطموح والعمل و(العادات)
وليس بالنسب والحسب والعضالت والصفات والطبائع
كتب عديدة تتكلم عن التفوق وطريقه و أدواته و أساليبه
و كلهــا محــاوالت جيــدة إلنعــاش روح األمــل بالنجــاح و دفــع
النفس للم�ضي نحوه.
و لألســف الغالبيــة العظمــى مــن رواد التدريــب و التطويــر
الذاتــي قدمــوا لنــا معرفــة مغلوطــة عــن النجــاح و التفــوق
داعبوا أحالمنا بأوهام علقتنا بنجاح وهمي ليس لتحقيقه
سبيل في واقعنا .
و ال بد لنا أن نتعامل بأحالمنا مع الواقع ال بأوهامنا.
و هنــا أريــد أن أتحــدث عــن الفجــوات التــي تبعدنــا عنــه و
كيفيــة ردم هــذه الفجــوات.
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فجوة قناعة:
هنــاك مــن يتعلــق بالحــظ الســعيد ليحقــق لــه أمانيــه ,و
ينتظرالفرصة املناسبة التي ستغيرحاله فجأة  ,و يركن إلى
الصدفــة التــي ســتجمعه فــي ليلــة ممطــرة بأحالمــه الورديــة
النجــاح يــا عزيــزي ال ينالــه الكســول املتــكل و ال الحالــم
املضطجــع و ال الطامــح الراقــد  ,النجــاح يــا ســادتي صناعــة
يتقنهــا املثابــرون أصحــاب اإلرادة الصلبــة والطمــوح امللتهــب
الدافع للتعب والجد واالجتهاد .النجاح هدية هللا الجميلة
للعبــد املثابــر .

فجوة معرفة:

ً
ً
أريد أن أنجح و ال أعرف كيف! أوال هل أنت تعلم جيدا ما
ً
تريــد ( إذا كنــت واضحــا بمــا تريــد ســتجد العالــم يســتجيب
بوضــوح ألحالمــك ).
عالج هذا الفجوة هو ان تحدد بالضبط ما تريد .
ً
ً
ال تطلق أحالما عامة و ال تنجب أهدافا شاملة.
ال تقل أريد أن اخفف من وزني ولكن حدد (أريد أن اخسر
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خمسة كيلوات )
دعني أقول لك الشروط الثالثة لتحديد األهداف ( محدد
ٌ ,
مزمن و مرن).

فجوة مثالية:
الرغبــة فــي تحقيــق املثاليــة فجــوة تعيــق الكثيــرعــن النجــاح,
بعــض الشــباب يريــد أن يحقــق أشــياء عظيمــة أو ال �شــيء
ال يقبلــون باألشــياء البســيطة و الجيــدة أو العاديــة و هــم فــي
ً
ً
الحقيقة ال يفعلون شيئا اتكاال على عدم وجود �شيء مثالي
أو ممتــازيتناســب مــع قدراتهــم الخارقــة و مواهبهــم املدهشــة
ً
بالرغم أنه دائما �شيء أفضل من ال �شيء.
كيف لك أن تجد األفضل و أنت لم تقم بفعل الجيد
لن تتضح لك نهاية الطريق إذ لم تبدأ في السير...

فجوة غرور:

ال ينجح من لم يفلح
أي نجــاح دنيــوي منفصــل عــن الفــاح األخــروي ليــس إال
وهم يقع به املغتر ,أي نجاح لم تراعى في تحقيقه الوسائل
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املشــروعة ال يعــد أكثــرمــن جريمــة قــام بهــا محتــال ..يقــاس
النجــاح بطيــب األثــرو ليــس بحجــم الشــهرة .
ال قيمــة لنجــاح بالجانــب املــادي بتحقيــق ثــروة ماليــة و
الصحــة معتلــة و األســرة مفككــة و العبــادة مخلخلــة و
العالقــات مــع اآلخريــن رديئــة .
ال يكــون الناجــح إال حســن الخلــق و األناقــة الروحيــة هــي
أســاس الشــخصية املتألقــة.
يستحوذ على إعجابي ذلك اإلنسان الذي يجمع بين تفوق
ُ
الدنيا و ُحسن التدين هذا ما نسميه التألق .
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ما هو اإلخفاق ( عجزو قبح )

اجتمعــت بطانــة ســوء حــول قائــد سيا�ســي ذو نفــوذ و بطــش
شديد وحرضوه على تفعيل حكم سيا�سي بأحد الصالحين
و أثاروا حفيظته وحرصوا على تعجيل قرارتصفيته  ,فإذا
بهــم يضعــون ورقــة تنفيــذ حكــم قتلــه أمامــه فخــط عليهــا
حكمــه و توقيعــه و أخــذوا ورقــة اعتمــاد قتلــه للمختصيــن
للتنفيــذ فــي عجلــة  ,و املختــص يقـرأ قـرارالقائــد ُ(يطلــق )
كتبها بهدي من هللا سبحانه و تعالى .
هللا جل شأنه ُيريد ذلك .
ُيريد أن ُيخلص عبده.
احفــظ هللا يحفظــك و لــو اجتمعــوا أدهــى الدهــاء علــى أن
يضــروك ب�شــيء لــن يضــروك إال ب�شــيء قــد كتبــه هللا عليــك
في الحديث الشريف قال الرسول الكريم :
َّ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ
ْ
ـس  ،فـ ِـإذا
( ِإن
اللــه يلــوم علــى العجـ ِـز  ،ول ِكــن عليــك ِبالكيـ ِ
َ َ َ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ
َ
ُ
غلبــك أمــر فقــل  :حسـ ِـبي اللــه و ِنعــم الو ِكيــل )
إن هللا ليبغض دعاء العاجزالخانع املستكين الذي يركن
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للتوكل دون بذل سبب أو جهد .
ً
إن هزمــوك دون أن تبــدي أي مقاومــة فأنــت لســت مظلومــا
حتــى يســتجيب هللا دعائــك .
أنت خانع مخفق فاشل و هللا يلوم على العجز
و انظرإلى لفظ (فإذا غلبك أمر).
لفــظ يــدل علــى وجــود مقاومــة و صـراع و ســجال و تنافــس و
ســعي و جــد و كــد .
بذلت كل أسباب اإلنجاز.
كل أسباب املقاومة .
كل أسباب التفوق .
ثم تعثرت و أخفقت لصعوبات جمة و مكرخبيث .
هنا هللا يستمع لصوتك .
هنا هللا يبعث إليك بمدد من السماء بلطف خفي ينتشلك
من مأزقك ويفرج كربك.
ً
ً
حسبي هللا و نعم الوكيل دعاء املظلوم قهرا و ليس عجزا
اسع و ابذل أسباب التفوق و اطرق باب النجاح و فتش
ِ
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عن إبرة نجاتك في قش الظروف الصعبة و ستجدها .
بعدها ُم ّد يدك بطلب املعونة و التأييد و التمكين.
ال يأبه هللا لدعاء النائم الراكن للدعة و الخمول و الرقود
و هللا يلوم على العجزو يثني على السعي الحثيث.
ُ
قم واطلب الرزق بالسعي وتعلم املهارات وتطويرالقدرات
وواجه الحياة بالعمل فإن أثقال الحياة ال يطيقها املهازيل.
ٌ
قم فمن حقائق الحياة املؤملة للكسولين أن املرء ال يحصل
على ما يريده  ،وإنما على ما يستحقه.
ً
ُ
قم فإن املرء إن لم يكتشف شيئا يموت في سبيله فإنه غير
جديــربالحيــاة  ,يــروى أن ســيد قطــب قبــل إعدامــه بدقائــق
ُ
أتــو لــه بشــيخ يلقنــه الشــهادة  ,نظــرالشــيخ ال ّعمــم إلــى ســيد
نظرة ال حياة فيها و قال له ( قل ال إله إال هللا محمد رسول
هللا ) ابتســم ســيد ابتســامة هادئــة و قــال ( يــا مســكين ...
مــن أجلهــا دفعــت عمــري )  .ســأل أحدهــم اإلمــام الشــافعي
 :إن كان ربــك يرمينــا بســهام القــدر ،فتصيبنــا فكيــف لنــا
ُ
بالنجــاة؟ فقــال :كــن بجــوارالرامــي تنجــو.
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إذن اإلخفاق هو العجز!
إن هللا جميل يحب الجمال ،يحب إذا أنعم على عبد نعمة
أن يرى أثرالنعمة عليه  ,ويبغض البؤس والتباؤس.
صدق الرسول العظيم محمد.
ّ
ُ
ُ
طأطــئ ال ـرأس
ال يحــب هللا اإلنســان املتمـ ِـاوت الذبــان م ِ
 ,ت ـراه فتشــعر بالنعــاس و البــؤس و التعاســة و الخمــول و
الرقــود و تشــتاق لفراشــك.
مــا أجمــل االنســان املفعــم بالحيــاة و البهــاء و النشــاط و
الحمــاس.
ُ
ق
تشــع ابتســامته كأنــك تــرى الشــمس تشــر مــن جبينــه ُ
كلماتــه تنطلــق بفصاحــة كالفــرس يركــض صــوب الهــدف
بوضــوح و ســداد و ثقــة.
دع عنك تراتيل الحزن و الضنك و اإلنهاك و طلب املوت و
الرحيل  ,و ترديد ســيمفونيات الجرح و الفراق و التشــكي و
التبكي و التظلم و الترحم و التندم فإن ذلك يجلب البؤس
لك و ملن حولك و يضع سالمة كبريائك في أحضان الهوان.
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و هللا صحبــت شــيوخ لهــم أرواح شــباب مــا إن تلتقــي بهــم
إال و تســري روح الحيــاة مــن عيونهــم و ســامهم و كالمهــم
ً
ً
فتصغــر أمامهــم عم ـرا و و حيــاة.
و رأيــت شــباب فــي عنفــوان الشــباب و ريعانــه أمـ ّـوات تأخــر
دفنهم ّ
مرت الشفاء بنت عبد هللا ( أول قاضية في اإلسالم :
ّ
عينها عمرابن الخطاب ) بشباب يمشون بذبول مطأطئين
ً
رؤوسهم يجرون خطاهم جرا و يظهرون التقوى فصرخت
اس َمع َوإذا َم�شى ْ
فيهم وقالت ( وهللا إن عمرإذا تكلم ْ
أسرع
ِ
ِ
َوِإذا ضــرب أوجــع َو ُهـ َـو الناســك َح ًقــا).
ّ
إن هللا يحب العبد الصحيح الفصيح الذي يظهرعليه أثر
الصالح و النجاح و السعادة و التألق و الجمال.
إن روح املتفائــل البشوشــة تفــوح بريحــان الســعادة ملــن
يحتكــون بــه و البائــس التعيــس مــا أضنــك الحيــاة بقربــه و مــا
أثقــل الوقــت معــه.
تالقــى الجمــال والقبــح ذات يــوم علــى شــاطئ البحر،فقــال
ّ
كل منهمــا لألخــر( :هــل لــك أن تســبح؟  ،ثــم خلعــا مالبســهما
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وخاضــا العبــاب .بعــد برهــة عــاد القبــح إلــى الشــاطئ وارتــدى
ثيــاب الجمــال ،وم�ضــى فــي ســبيله .ثــم عــاد الجمــال إلــى
الشاطئ فلم يجد ثيابه ،وخجل كل الخجل أن يبقى عاريا
فارتــدى ثيــاب القبــح ،وم�ضــى فــي ســبيله.
ومنــذ ذلــك اليــوم ،والنــاس يخطئــون كلمــا تالقــوا فــي معرفــة
بعضهــم البعــض ( جبـران ) .
إن من مالمح الجمال في اإلنسان أن يجتمع فيه :
خلق عالي مع كفاءة ذاتية .
طهارة روحية مع أناقة شكلية .
تألق في الشكل و املضمون .
ال يعقــل أن نعبــد هللا فــي املســاجد و نكفــربتعاليــم دينــه فــي
مق ـرات أعمالنــا.
نطيعه في عباداتنا و نخالفه في عاداتنا .
نستجيب له في الظاهرو نخونه في الغيب.
جمــال املظهــر ال ُيخفــي قبــح الــروح  ،و ذلــك ألن شــعور
الوجــدان أقــوى مــن نظــر العيــن !
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الوجه هو عنوان الجمال للوهلة األولى ،لكن مع املعايشــة
الطويلة ال يصمد ســوى جمال الروح.
( عبدالكريم بكار)
عجيــب أن تجــد مــن يتباهــى باقتنــاء أجمــل و أغلــى األشــياء و
هــو يفتقــرألجمــل مــا يزيــن اإلنســان كالتواضــع و البســاطة و
الخضــوع هلل.
مؤسف أن تستمد جمالك من ملبس غالي و أدوات ثمينة
و أخالقك قبيحة و قلبك مترهل و روحك عط�شى.
الجمــال ال يحتــاج إلــى شــرح  ,فقــط ذوق و شــعور أنيــق و
الكمــال هــو ان يكــون الجمــال فــي الشــكل و املضمــون  :وجــه
مشــرق و خلــق متألــق  ,مظهــر أنيــق و قلــب رقيــق  ,مالمــح
متناســقة و روح صادقــة.
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مكونات االنسان املتفوق
( إرادة  ,قدرات و أخالق )

ُ
اشــتكى عمــرابــن الخطــاب منــذ ذلــك العهــد بظاهــرة ســلبية
ً
مســتمرة حتــى اليــوم حينمــا دعــا هللا قائــا ( اللهــم انــا نشــكو
اليــك مــن جلــد الفاجــرو عجــزالثقــة ).
و هي تنافرالقوة مع األمانة في ذات اإلنسان .
جلد الفاجروعجزالثقة.
مــن الصعــب ان تجــد حبــوب تقــي نقــي ّ
فعــال ذو جاذبيــة و
أناقــة ذ ـكـي بــا مكــرو لطيــف بحيــاء.
تخيــل أنــك علــى وشــك إخضــاع طفلتــك لعمليــة جراحيــة
صعبــة و لــك جــاران متخصصــان فــي الطــب .
ً
األول تقــي ذو أمانــة و مــروءة و تلقــاه يوميــا فــي الصــف األول
لصالة الفجرو لكنه غيرمتمكن من مجاله املنهي في الطب.
و اآلخرشخص عادي ال يدخل مسجد و في املقابل مشهور
ً
جــدا بإتقانــه ملهنــة الطــب .
من ستختارإلجراء العلمية ألبنتك !
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عنــي أنــا ال أعطــي ثقتــي إال للقــوي األميــن  ,الثقــة العمــود
الفقــري للعالقــات اإلنســانية !
كل إنسان مكون من ثالثة أجزاء مهمه  :اإلرادة  ,القدرات
و األخــاق.

اإلرادة :

كنــت فــي وقــت م�ضــى محلــق فــي ســماء دبــي و رأيــت مــن نافــذة
الطائــرة مدينــة جميلــة خض ـراء مزروعــة فــي قلــب صح ـراء
قاحلة وجوحارحارق وتذكرت املثل الغربي الشهير(عندما
يكــون هنــاك إرادة تكــون هنــاك طريقــة ) مشــكلة كثيــر مــن
النــاس و الــدول هــي فــي اإلرادة و ليــس فــي القــدرة .
تحــدث باحــث يابانــي عــن مشــكلة العــرب و قــال هــي أن
ثرواتهــم تحــت أقدامهــم و أن ســر تقــدم اليابــان هــو أن
ثرواتهــم فــوق أكتافهــم .
يقول د .عبدالكريم بكار:
زماننــا زمــان الرفاهيــة والخيــارات املتعــددة فــي كل مجــال،
ً
وهــو أيضــا زمــان التعــب واالنضبــاط الذاتــي.
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و فــي خضــم كل هــذا نجــد مــن يحقــق العديــد مــن املنجـزات
مع قلة إمكاناته ،كما أننا نجد من يملك الكثيرمن الفرص
لكنــه فــي وضعيتــه العامــة أقــل مــن إنســان عــادي ،وهــذا فــي
نظــري يعــود إلــى �شــيء جوهــري هــو أن الــذي يرقــى بالنــاس فــي
ً
معــارج الكمــال ،ويجعــل مــن بعضهــم أشــخاصا اســتثنائيين
ليــس القــدرات واإلمكانــات والظــروف املواتيــة وإنمــا صالبــة
اإلرادة وقوة العزيمة والتصميم ،وما الذي يستفيده املرء
مــن توفــراإلمكانيــة لعمــل �شــيء ممتــاز ،لكــن الرغبــة فــي ذلك
معدومــة ؟.
ما ذكره د .بكارصحيح حيث أن أهم ما يعين اإلنسان على
التفوق هو صالبة اإلرادة !
و كل محاوالت التفوق و حث الناس عليه لن تفلح إذا كان
الخلل في اإلرادة و الرغبة .
يقول هللا تعالى :
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ
ُ
ُ
اسـ َـتط ْع َنا ل َخ َر ْج َنــا َم َعكـ ْـم ُي ْه ِلكــو َن
(وســيح ِلفون ِباللـ ِـه لـ ِـو
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ نَ
أنفســهم واللــه يعلــم ِإنهــم لك ِاذبــو ) ثــم أخبــر – عــز وجــل
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َ
أن املشــكلة ليسـ َـت مشــكلة قــدرة ،وإنمــا مشــكلة إرادة( َولـ ْـو
َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ ُ َّ ً
أرادوا الخــروج ألعــدوا لــه عــدة) .
ً
مــرن عضــات إرادتــك وإذا عزمــت أمـرا ارفــض تجــاوزه حتــى
تؤديــه بأفضــل مــا يمكنــك تأديتــه .
ً
يقولون الجيد عدواألفضل فدائما احرص على األفضل و
ادفع نفسك للترفع عن السفاسف و اإلرتقاء ملعالي األمور.
االنتكاســات الكبــرى تحــدث بســبب تراخــي إرادة البشــرعــن
تأديــة مــا يجــب .
ً
مريض ُيمنع عن التدخين ليبقى حيا فيخضع لهوى ذاته و
ُيدخن و يتفاقم مرضه و ذلك ألن إرادته رخوة .
تجنــب اإلغ ـراءات حيــث أن النــاس الذيــن يمتلكــون إرادة
رخوة هم الذين يحيطون أنفسهم بالعديد من اإلغراءات.
أعــد برمجــة عقلــك و اضبــط طريقــة نظرتــك للمغريــات
ً
فغالبــا مــا يســتعين إبليــس بهــواك لتزييــن املغريــات فــي عينــك
تقويــة اإلرادة يتحقــق مــن خــال أخــذ الوعــود الصغيــرة
اليوميــة و الوفــاء بهــا أمــام نفســك و عــدم التهــاون فــي تحقيــق
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انتصارات صغيرة مستمرة  ,و خالف هواك .
و الرجــال ال يختلفــون بهيئتهــم و حســن هندامهــم و لكــن
بإرادتهــم و الحمــاس الــذي يباشــرون بــه األمــور العظــام.
إذا كانــت لديــك الرغبــة الحقيقيــة لتحقيــق �شــيء ضمــن
ُ
إرادة هللا فإنــك ســوف تحققــه .
نايــك فويتشــش الداعيــة املســيحي و املحاضــر فــي التحفيــز
و النجــاح ولــد مــن غيــر أط ـراف ( بــا أقــدام و أيــدي ) يذكــر
فــي كتابــه ( حيــاة بــا حــدود ) رحلــة تخطيــه عقبــات البدايــة
الصعبــة مــع الحيــاة فــإن تولــد بصعوبــات مضاعفــة ســبب
كافــي لليــأس و الفشــل ,مــا أصعــب أن يجــد اإلنســان عائــق
ً
أمــام أن يعيــش طبيعيــا يقــول فــي ذلــك :
ّ
والدي هم من املســيحين املتدينين بعد والدتي بدون أيدي
ُ
أو ســيقان أصيبــا بصدمــة دفعتهــم للتســاؤل مــا هــي حكمــة
هللا مــن خلقــي ! فــي البــدء فقــدت كل أمــل فــي أن أعيــش أو
يكون هناك مستقبل ينتظرإنسان ناقص مثلي أو إمكانية
أن أعيــش بشــكل طبيعــي مثلــي كمثــل باقــي البشــر.
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أي مستقبل ينتظرإنسان ال يستطيع أن يتحرك !
أي حياة تتناســب مع إنســان لن يســتطيع أن يســقي نفســه
كأس مــاء !
اليــوم أنــا أعيــش حيــاة تفــوق خيــال مــن عرفنــي بــل تفــوق
خيالي أنا  .كل يوم أللتقي ببشرال أعرفهم من خالل التلفون
و قنــوات التواصــل اإلجتماعــي و مختلــف أدوات التواصــل ,
فــي املطــارات و املطاعــم و أي مــكان أذهــب إليــه.
كلهــم يشــكرونني بأنــي قدمــت لحياتهــم إضافــات جعلتهــم
أفضــل .
إني ممتن هلل بما حققته رغم كل الصعوبات التي واجهتها!
اعــرف ُأنــاس لديهــم أجســاد مثاليــة و لكنهــم ال يمتلكــون
نصــف الســعادة التــي أمتلكهــا .
الحياة ليست ما تملك و لكن ما تكونه.
ُ
ُ
تســتطيع أن تحيــط نفســك باملــال فتشــتري مــا تريــد و لكــن
يظــل هنــاك فـراغ روحــي ال يســده املــال .
ً
حقا أن اإلرادة تصنع املعجزات.
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إذا لــم تجــد معج ـزات تنتشــلك مــن الوضــع الــرديء الــذي
تعيشــه  :كــن أنــت املعجــزة .
اإلرادة كانــت بمثابــة املعجــزة لهــذا البطــل فتخطــى عقبــات
النقــص حتــى أصبــح فــي صفــوف العظمــاء  .و لــو امتلكــت
أعظــم مواهــب الدنيــا فإنــك لــن تســتطيع تحقيــق �شــيء إذا
ُ
كنــت معطــوب اإلرادة .
ً
لن يمنحك أحد التفوق  ,إذا أنت رجال انتزعه !

جون مورو

قعيــد يعانــي مــن ضمــور العضــات و ال يســتطيع تحريــك
ســوى عينــه و فمــه و لكــن مــن املؤكــد أنــه يســتطيع تحريــك
عقلــه و هنــا يكمــن الفــارق بينــه و بيــن كثيــر مــن األصحــاء
التعســاء الذيــن يســتحقون لقــب اإلعاقــة .
دخله الشهري  $ 10,000دوالرفي الشهر.
يقول عن نفسه أنه يمتلك حياة رائعة.
الحياة صعبة على الجميع ولكن االفتقارلإلرادة في مواجهة
تحدياتها هوالعجزالحقيقي يحتاج مائة وعشرين ألف
44

ً
دوالرسنويا للعالج و يقول أنا سعيد .
كلما زادت قدرة اإلنسان على التحمل زادت فرص نجاحه.
االستجابة ألقدارالحياة هي الفارق بين الناجح و الفاشل.
كيــف تســتجيب لالبتــاءات التــي تصيبــك ؟ هــل تنتحــب و
ُ
تبكــي و تقفــل خلفــك بــاب الوحــدة و االنطــواء ! أم تبتســم
للحيــاة و تواجــه تحدياتهــا بصــدررحــب و قلــب واســع متقبــل
مأســاته !.
إذا قدمــت لــك الحيــاة ليمــون ُمــراصنــع منــه عصيــرليمــون
لذيــذ .
طور قدرتك في إتقان مهارة تلقي صفعات الحياة لتنجو !
يقــول  :فــي طفولتــي لــم اســتطع لعــب الكــرة  ,الســباحة أو
ممارســة أي نشــاطات ممتعــة مــع الصغــار الذيــن رفضــوا
مشاركتي أي لعبة بسبب مكوثي على كر�سي متحرك وعدم
قدرتــي علــى الحركــة مــاذا عملــت !
حتى احمي نف�سي من الجنون كنت أقرأ  6كتب في األسبوع
و عند تخرجي من املدرسة كنت قد قرأت كتب ضعف ما
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قرأه اساتذتي .
( الحظــوا لــم يهــرب مــن مأســاته و لــم يلجــأ للمكيفــات و لــم
ً
يستســلم و ينعــزل باكيــا و يلعــن حظــه ) .
استجابته كانت ذكية .
ً
لســت محظوظــا فــكل إنســان تتحكــم بــه ظــروف معينــة
مــن األقــدار و لكــن الفــارق يكمــن فــي أن اإلنســان املجتهــد
(املحظوظ ) حينما ُيقفل أمامه باب يبحث حوله عن باب
ُ
أخــرفيفتــح لــه ,فــا تقولــوا عنــي محظــوظ و لكــن ( مجتهــد)
ً
لقــد واجهــت املــوت م ـرارا !
لكــن هــل تعلمــون مــا هــو املــوت الحقيقــي  :إنــه الخــوف مــن
الحيــاة .
ُ
الخوف من إحداث التغييرالذي ُيف�ضي للحياة التي تريد
املوت هو الخوف من العيش كما تحب .
القليل من الجنون أفادني .
بســبب حاجتــي ملســاعدة الحكومــة فــي عالجــي ( $ 120,000
ً
ســنويا ) و شــرطهم لتقديم املســاعدة عدم حصولي على
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ً
ً
دخــل شــهري مــن مهنــة  ,و لكنــي أكــره أن أظــل قاعــدا عاطــا
فقــد قبلــت عــرض وظيفــي للعمــل ملــدة عاميــن  40ســاعة فــي
األســبوع دون أجــر( كاتــب تدوينــات ) .
ً
ً
ُ
كان االنتحاردائما حاضرا في جميع الخيارات التي تتاح لي
ً
ولكــن التفكيــر بجنــون قليــا ســاعدني فــي التخلــص مــن
محاصــرة املســتحيل لــكل فكــرة تط ـرأ لــي .
و لجأت لألمل بدل اليأس .
و اليأس هو هزيمة الروح .
و اإلعاقــة الحقيقيــة فــي اإلرادة و نصيحتــه لــك ال تيــأس ال
تيــأس  ...ال تيــأس .
إذا كان هو يستطيع تحقيق ذلك فلماذا انا ال استطيع ؟.
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القدرات

مــا يمكنــك فعلــه و تشــمل املوهبــة  ,نقــاط القــوة  ,و املهــارة.
إن اكتشــاف ميولــك ونقــاط القــوة لديــك هــو أفضــل هديــة
تقدمهــا لنفســك ،وبنــاء حياتــك املهنيــة وفقهــا هــو أفضــل
هديــة تقدمهــا لآلخريــن ( د .ياســر بــكار ) .
حديثنا هنا مرتكزعلى املكون الثاي لإلنسان وهوالقدرات.
تقييم قدرات اإلنسان خالل تاريخ البشرية حتى اليوم مر
بثــاث مراحــل :
املرحلــة األولــى  :كان التفضيــل قائــم علــى أســاس القــدرات
البدنيــة  ,الطــول و قــوة العضــات و الصحــة لتتمكــن مــن
بنــاء االهرامــات و املســاكن و الزراعــة و خــوض الحــروب .
املرحلة الثانية  :التفضيل فيها قائم على القدرات الذهنية
متمثلة في فروق الذكاء و قوة الذاكرة و املهارات الحسابية
و الخبــرة و امتــاك املعلومــات  ,و هــذا كان إلــى عهــد قريــب
ً
جــدا .
املرحلة الثالثة  :و هي املرحلة الحالية و التفضيل بها قائم
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علــى القــدرات الذاتيــة و األخــاق و التخصــص و املهــارات و
املثابــرة و اإلبــداع .
لم يعد للذكاء دور كبيرفي نجاح االنسان كما كنا نظن .
أصبح لقدرات اإلنسان وأخالقه دور رئي�سي كبيرفي تفوقه
و تركيزه في تخصصه و اإلبداع فيه .
و الحكمة استحوذت على اهمية اكبرمن املعرفة .
فما تغنيك املعلومات الغنية إذا لم تتمكن من معالجتها و
اســتخدامها بشــكل فعال
و إذا امتلكــت املوهبــة و كل املهــارات و الخبــرة و املعرفــة
املطلوبــة للنجــاح فاحتمــال كبيــرأن تفشــل فشــل ذريــع إذا
افتقــرت إلــى القــدرة علــى التكيــف مــع املتغي ـرات التــي تط ـرأ
فــي الواقــع و لــم تواكــب النمــو الــذي ينشــأ بكثافــة مــع تطــور
الحيــاة الحديثــة .
وفي السطور القادمة سوف نتحدث عن  :املوهبة  ,املهارات
 ,نقاط القوة وامليول املنهي .
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املوهبة

َ
َ
خانتك َموهب ٌة ُّ
العيش َو ْع ٌرال ُيش ُّق )
سبيل
فحق
(إذا
ِ
ِ
املوهبة  :هي إتقان فعل االشياء بالفطرة .
املوهــوب ال يجــد عنــاء أومشــقة فــي تأديــة األعمــال املتوافقــة
مــع قدراتــه .
هنــا هــو ال يحتــاج تدريــب أو ممارســة ُليتقــن فعــل األشــياء فــي
مجــال مــا .
بــل التدريــب و املمارســة تصــان بقدراتــه ملســتويات عليــا
قلمــا يصــل إليهــا أحــد.
و املوهبــة هــي هديــة هللا لعبــده يميــزبهــا مــن يشــاء مــن فضلــه
ً
ُ
الواســع و تصنــع مبكـرا بإعانتــه .
املوهوبون ال يمثلون أكثرمن  % 3من نسبة سكان الكرة
األرضية .
تعريف املوهوب ( هو الشخص الذي ُيظهرمستوى أداء
متميز).
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لديه كفاءة عالية في تأدية األعمال .
هنــاك خلــط شــائع بيــن املهــارة واملوهبــة  ,املوهبــة تحتــاج إلــى
مهارة  .يمكن للناس ان يمتلكوا املهارة واملعرفة في مجاالت
ال يمتلكون موهبة فيها .
إذا كانــت وظائفهــم تتطلــب مهاراتهــم و لكــن ال تتناســب مــع
مواهبهــم فهنــا املؤسســة التــي يعملــون بهــا لــن تطلــق قدراتهــم
و لــن تســتفيد مــن ابداعاتهــم و ســيكونون بحاجــة لرقابــة و
تحفيــزخارجــي حتــى يــؤدوا اعمالهــم كمــا ينبغــي.
ٌيقال عن اليابان أنها أمة املائة و عشرين مليون موهوب
معــدل البطالــة فــي اليابــان ال يتجــاوز  % 3و كيــف لــك أن
تجــد موهــوب عاطــل عــن العمــل .
هناك  2.5مليون شركة تجارية مسجلة في اليابان فمعظم
املوهوبين يرفضوا أن يعملوا لدى اآلخرين.
ً
الطفــل اليابانــي يق�ضــي مــا يقــارب  8ســاعات يوميــا فــي
املد رســة.
و العام الدرا�سي يبدأ في أبريل و ينتهي في مارس العام الذي
يليــه .
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أي ان اإلجــازة الصيفيــة ال تمتــد ألكثــر مــن أربعــة أســابيع
فقــط !
و خالل اإلجازة هم ال ينقطعون عن املدرسة .
ً
لديهــم الكثيــرمــن الواجبــات التــي عليهــم أدائهــا وعليهــم أيضــا
االشــتراك في النادي املدر�ســي .
لذا هم موهوبين !
املوهوبــون لديهــم حساســية عاليــة تجــاه الحيــاة و األحيــاء
مــن حولهــم .
لهم نظرتهم الخاصة و الفريدة لألشياء واألحداث .
اثبتــت الدراســات أن املوهبــة هــي نتيجــة التمــرس العميــق
ُ
املبكــرمنــذ نعومــة األظافــر.
البرازيلييــن  90مليــون إنســان  40مليــون منهــم يمارســون
لعبــة كــرة القــدم .
يأخــذ البرازيلييــن اطفالهــم مــن عمــر 6إلــى  12ســنة للتمــرس
علــى اللعبــة التــي تلهــب حماســهم .
للتمرن على اتقان اللعبة األولى في العالم .
هناك صاالت مغلقة  ,أرضية خشبية  ,كرة بنصف حجم
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الكرة الرسمية و بضعف الوزن و  6العبين لكل فريق .
ُ
ُهنا تصنع مواهب و نجوم العبي العالم .
ُ
إذن املوهبة تصنع برعاية مباركة من الوالدين أو املجتمع.
يمكنــك ان تصبــح موهــوب مــن خــال املمارســة العميقــة
و الطويلــة بشــرط أن يكــون فــي مجــال متوافــق مــع قدراتــك
الذاتيــة .
ســحر املوهوبيــن يتجلــى بصــدق العمــل الجــاد و الجهــد
ُ
املضنــي الــذي يبذلونــه فــي التــدرب و التمــرس و التعلــم .
تجليــات أســم هللا الوهــاب تبــرز علــى قــدرة املوهــوب فــي أداء
مــا عجــزعنــه غيــره .
سبحانه وهب كل إنسان نقطة تميزتعينه على تأدية دوره
الوجــودي فكــرم الوهــاب شــمل جميــع الخلــق و كل إنســان
ُ
لديه موهبة تحتاج ألن تكتشف و تصقل و من ثم تستغل
َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
َّ
َ
ـاب).
(أم ِعندهــم خزا ِئــن رحمـ ِـة رِبــك الع ِزيـ ِـزالوهـ ِ
املوهوب يستطيع في غضون ساعات أن ُينجزعمل يتطلب
من غيره شهر.
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كل محــاوالت النجــاح قــد تبــوء بالفشــل إذا حــاول شــخص
أن يجتــازمضمــارالغنــاء و صوتــه غيــرالئــق .
البــد أن تتوافــق القــدرات مــع املجــال حتــى تصقــل موهبتــك
و تنميهــا و تحقــق درجــة عاليــة مــن التفــوق .
تمت دراسات على أعظم الناجحين و وجدوا أنهم اشتغلوا
مــن منطلــق موهبتهــم ثــم أضافــوا لهــا املعرفــة و املهــارة و
املمارســة حتــى وصلــوا لقمــة التفــوق .
وجــود املوهبــة مضــاف إليهــا املعرفــة و العمــل الجــاد و
التمــرس املنتظــم يــؤدي لتحقيــق نتائــج عظيمــة .
كل إنســان علــى أرض اإلســتخالف يمتلــك موهبــة تنتظــرأن
ُ
تكتشــف .
يجــب أن ال ُنبالــغ بتضخيــم دور املوهبــة فــي نجــاح و تفــوق
ُ
اإلنســان و علينــا أن نــدرك أن وجودهــا طيــب و غيابهــا ال
ً
يمنــع النجــاح  ,وعلينــا أيضــا أن نعلــم أن هنــاك عوامــل أهــم
منهــا مثــل املثابــرة و التخطيــط و اإلص ـرار .
ُهناك بحوث غربية كثيرة تشيرإلى وجود تقديرمفرط
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ً
للموهبة يجب أن يتغير وأنه ال يعول عليها كثيرا في التفوق.
ً
أظــن أن اإلنســان إذا اهتــدى مبك ـرا ( فــي عمــر الطفولــة)
ملجــال يالمــس شــغف روحــه و يناســب تكويــن قدراتــه و
تمرس و تمرن و تدرب عليه لوقت طويل فإنه بذلك يصنع
موهبتــه.
صــرح أينشــتاين بأنــه ليــس موهــوب و لكنــه يملــك فضــول
شــديد و حمــاس ملــا يحــب .
ً
و قــال ايضــا فــي مقولتــه املعروفــة أن النجــاح العظيــم يأتــي
مــن  % 1موهبــة أو إلهــام و  % 99عمــل جــاد .
كل انسان لديه موهبة و لكن كثيرهم من بهم كسل ذهني
يمنعهم عن التفتيش عنها .
مــن يريــد أن يــدوم تفوقــه الــذي أنعــم هللا بــه عليــه يجــب أن
ُ
يتواضــع و أن ال تغــره موهبتــه فقــد تنتــزع منــه .
ُ
حينمــا تعــرض نفســك علــى العالــم يجــب أن تقــدم نفســك
بشــكل مختلــف أن تجعــل موهبتــك فــي مجــال مــا هــي األداة
التسويقية الناجحة لك و هي ما تجعلك تتميزعن اآلخرين
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و تحظى بإعجاب الجميع.
ُ
لن تنفعك موهبتك إذا كنت خامل ال تعمل و تتعب .
هنــاك الكثيــر مــن املوهوبيــن الفاشــلين بســبب خمولهــم و
هنــاك الكثيــر مــن العادييــن الناجحيــن ألنهــم مجتهديــن.
الهوايــة هــي بــاب املوهبــة و مــن عشــق مجــال و كان ( هــاوي )
لــه مارســه بشــغف و نجــح فيــه .
ُ
ً
صــرخ أحدهــم أنــا ال اتقــن شــيئا  ...جــاءه الــرد  :الصـراع مــن
أجــل البقــاء موهبــة .
التعبيرعن مكنون الذات للوجود بكلمة أو رسمة أو حركة
أو مشروع يحتاج ملوهبة .
إذا فشــلت فــي اكتشــاف موهبتــك فعليــك باملثابــرة فإنهــا
رديــف املوهبــة .
و املهــارة املتقنــة قــد تغنيــك عــن املوهبــة ( ســنتحدث عــن
املهــارات باســتفاضة فــي النقــاط القادمــة ) .
املوهبــة تجعلــك تفــوز فــي مبــاراة و لكــن العمــل الجماعــي و
التنظيــم يجعلــك تكســب بطــوالت .
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انظرالى فرق منتخبات كرة القدم األوروبية تفوز ببطوالت
كاس العالــم و تتفــوق علــى منتخبــات تمتلــك العديــد مــن
املواهــب الكرويــة و ذلــك بالتنظيــم الفنــي و اإلداري .
مــع مــرور العمــر تنمــو موهبتــك إذا اســتخدمتها و تضمحــل
إذا مــا تركتهــا دون اســتغالل .
لــن تحميــك املوهبــة مــن الفشــل و لكنهــا قــد تصنــع نجاحــك
إذا اســتثمرتها .
ال تعمــل املوهبــة بمفردهــا البــد أن يرافقهــا العمــل الجــاد و
التخطيــط.
املوهبة مثل الكهرباء ال نستطيع أن نتعرف على تركيبتها و
ً
شكلها و لكن نعرف تماما كيف نستخدمها .
املوهبة ليست بما لديك و لكن بما أنت عليه .
اكتشــاف املواهــب ليســت مهمــة هيئــة أو منظمــة بــل مهمــة
كل شــخص منــا حيــث يجــب توجيــه كل مــن تجــد لديــه
موهبــة إلــى االهتمــام بهــا وإرشــاده نحــو مــن يســاعده فــي ذلــك
( د .ياســر بــكار ).
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من الظلم أن ترى متفوق و نقول عنه ( موهوب ) وتتغافل
عن العوامل األخرى التي كونت نجاحه.
النــاس بطبيعتهــم الكســولة يفضلــون أن ينســبوا اســباب
النجاحــات الخارقــة للحــظ و املوهبــة .
ً
و تهربــا مــن لــوم ضميرهــم فإنهــم يعللــون فشــلهم الذريــع
بالعيــن و الســحر و فقــدان الواســطة .
أؤمن أن النجاح سلسلة متراكمة من العمل املنهجي املنظم
يدعمه التوفيق وتعززه املوهبة .
املوهبــة تمكنــك مــن عمــل أشــياء عظيمــة بيســر و تحقيــق
نتائــج عســيرة بالقليــل مــن الجهــد .
البــد أن نفــرق بيــن املوهبــة و صاحــب املوهبــة  ,كثيــر مــن
املوهوبيــن يصيبهــم غــرورأو قــد يســتعملون مواهبهــم فــي مــا
يفسد اآلخرين لذلك ال قيمة للموهبة إن لم تحمل في طيها
الكثيــرمــن الخيــرو تقــدم الفائــدة للحيــاة و تخــدم قيــم الحــق
و الخيــر و الجمــال.
بداية الرحلة الشاقة هي في اكتشاف موهبتك التي منحك
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هللا و مــن ثــم تبــدأ عمليــة اســتثمار هــذه املوهبــة فــي تأديــة
دورك الوجــودي.
ً
مــن يركــن إلــى الدعــة معتمــدا علــى موهبتــه و ال يتعــب فــي
تنميتهــا و اســتثمارها ســيجد نفســه خلــف الركــب و يســبقه
اصحــاب املهــارات العاديــة .
املوهبــة أرخــص مــن علبــة بيب�ســي إذا تركتهــا مهملــة فالــذي
يفــرق معهــا هــو العمــل الجــاد .
ً
ً
ً
إن تكون موهوبا فهذا ُيشكل لك تحديا صعبا فإنك لست
ً
عاديــا كباقــي النــاس و يطلــب منــك أن تــؤدي و تحقــق مــا ال
يطلب من غيرك و الخطأ منك ال يقبل و ال يغفرو التقصير
تحاســب عليــه ضعــف مــا يحاســب عليــه غيــرك .
إن الطفــل املوهــوب يحتــاج إلــى تربيــة مناســبة و إلــى إغداقــه
بالفــرص الحياتيــة الثريــة التــي تســاعده فــي اســتثمارقدراتــه
وخالصــة مــا توصــل لــه العلمــاء أن املوهبــة ليــس لهــا ارتبــاط
كبيــربالجينــات كمــا لهــا ارتباط بالتمرينات.
و أن كل إنسان له موهبة إن اكتشفها و طورها حقق
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أق�صى درجات التفوق و اإلبداع .
و املواهب نوعين :
موهبة بالفطرة  :نشأت منذ يوم والدتك .
موهبة مكتسبة  :تنمو وتكبرمن خالل التدريب و االهتمام
املبكربقدرات اإلنسان منذ طفولته .
و لكن املوهبة وحدها ال تكفي.
وبعض املجاالت لن تستطيع ولوجها إال بموهبة مثل تالوة
القرآن والغناء لحاجتك لصوت ناعم .
و الرياضة تتطلب منك ليونة جسدية و هكذا.

عالمات املوهوب :
لديــه ميــل شــديد نحــو مجــال مــا و شــغف فــي غــور أســباره و
كشــف أس ـراره .
اهتمامه انتقائي في ما يعشق و تركيزه مكثف نحو ما يحب
يستمتع في تفصيل و تفكيك املجال املتناسب مع ميوله و
قدراتــه .
يستغرق وقت طويل في مجاله دون كلل أو ملل بل يجد
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متعه في بذل الجهد و الكد فيه .
تتدفــق طاقتــه دون حــدود و يلتهــب حماســه دون بــرود و
يفرط بنشاطه فال كابح له عند تأدية األعمال املتالئمة مع
موهبتــه .
ً
يطلــع بنهــم علــى الجديــد و يتأقلــم ســريعا مــع التغي ـرات و
يواكــب كل تطــور يط ـرأ .
قــارئ ُملــم بمجالــه و يمتلــك عقليــة والدة لألفــكار و مرونــة
شــديدة فــي التعامــل مــع العوائــق و العقبــات .
ً
يتعلــم ســريعا و يتمكــن بســهولة مــن مجالــه و يــؤدي بإتقــان
مهامه دون عناء وبطريقة تفوق توقعات وقدرات اآلخرين
لديــه نفــس طويــل فقــد يعمــل لســاعات طويلــه دون توقــف
و قــد ذكــر رجــل األعمــال الشــاب اليمني(عمــاد املســعودي)
صاحــب شــركة عقــار مــاب أنــه مــرة عمــل فــي مكتبــه مــن
ً
ً
الســاعة الثامنــة صباحــا حتــى الثانيــة فج ـرا !
ً
و يذكــر أيضــا أنــه كان مختلــف فــي طفولتــه (بينمــا كان
األطفــال يســتعدون للمــرح واألكل خــال فتــرة االســتراحة
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بيــن الحصــص الدراســية ،وأنــا يلهبنــي الحمــاس لبيــع
الطائـرات والقــوارب الورقيــة التــي صنعتهــا فــي منزلــي) .وهــذه
عالمــة أخــرى فــي املوهــوب الحمــاس الشــديد ملــا يحــب حيــث
كان لديــه ميــول شــديد منـ ُـذ الطفولــة للتجــارة و افتتــح أول
عمــل تجــاري لــه و هــو فــي عمــر 17ســنة و كان يغســل ســيارة
والــده مقابــل بعــض املــال .
لــدى املوهــوب نزعــة شــديدة نحــوحــب االســتطالع والبحــث
عــن الجديــد.
وتيرة تلقيه سريعة و جودة تعلمه عميقة تلتصق املعلومة
الذي تثيراهتمامه فال تفتك عن ذاكرته و ســريع اســتدعاء
األفكارالتي تدور في فلك شــغفه.
لديــه اســتقاللية فــي الـرأي و وجهــة نظــرمنفــردة فــي النظــرملــا
حولــه .
ً
خياله حيوي و لديه دائما انفراد في طريقة أداءه لألشياء
يشعربامللل الشديد من الرتابة و الروتين.
ً
دائما له طريقته الخاصة في أداء األعمال .
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صناعة املوهبة :

ُ
تصنــع املواهــب فــي البيــت برعايــة الوالديــن و تحفيزهــم و
توفيــر أدوات تطويرهــا .
اسـ َـع الكتشــاف موهبتــك فهــذه أعظــم مهمــة تقــوم بهــا فــي
بداياتــك .
و بعــد أن تكتشــفها أو تصنعهــا اجتهــد فــي تأديــة الــدور الــذي
خلقــك هللا ألجلــه .
ً
اق�ضــي مــا ال يقــل عــن  15دقيقــة يوميــا فــي نقــش مالمــح
املوهبــة علــى دماغــك باســتماع لخبيــرفيهــا أو قـراءة كتــاب أو
ممارســة نشــاطاتها .
اخضــع لنزعتــك الروحيــة و ام�ضــي خلــف خطــوات ميولــك
الطبيعيــة .
ابحــث عــن أبــرز املوهوبيــن فــي مجالــك و تابعهــم و تتبــع
أخبارهــم و اقتبــس مــن هديهــم .
ال تخ�شــى مــن اتهامــك بالغبــاء فقــط اســأل متــى مــا احتجــت
لذلــك  ,الســؤال ال يــدل علــى الجهــل أو الغبــاء و لكنــه يــدل
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على الشغف العلمي و التطلع املعرفي .
تحمــل األلــم النف�ســي الناتــج عــن محاولــة أداء األشــياء
الصعبــة فلــن تصقــل موهبتــك حتــى تتجــرع األلــم النف�ســي
و الح�ســي.
تك ـرار املحــاوالت الصعبــة هــو الطريــق األفضــل لصقــل
املوهبــة مــن خــال نمــو العقــل و انشــاء ارتباطــات ُمخيــة
جديــدة .
صاحــب املوهبــة عليــه أن يختــار طريــق املشــقة حتــى تنمــو
موهبتــه و بــذل جهــد مســتمرو مضاعــف  ,الرفاهيــة مدعــاة
للعاديــة و املســتوى املتوســط .
املوهبــة ال تتعلــق بمــا يكونــه اإلنســان بقــدر مــا تتعلــق بمــا
يفعلــه .
هناك ارتباط وثيق بين املوهبة واإلبداع حيث أن املوهوب
ً
يأتــي دومــا بمــا لــم يأتــه مــن قبلــه و يــؤدي األشــياء بطريقــة
جديــدة.
لذلك التمكن من قوانين اإلبداع السليمة تساعد األنسان
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فــي تنميــة موهبتــه و فــي هــذا الكتــاب ســنفرد حديــث مســتقل
عــن اإلبــداع ألهميتــه فــي صناعــة التفــوق .
ُ
تقديراملوهبة ينميها و الشغف ينشطها و املبادأة تفعلها و
التركيزيوجهها في املسارالصحيح و التدرب يصقل املوهبة
واملثابرة تحفظها من الزوال وتعليمها يوسع تمكنك منها و
ُ
أخالقــك تحميهــا مــن االنحـراف والعالقــات تثمرهــا والعمل
الجماعــي ُيضاعفهــا  .ال يوجــد بديــل عــن املوهبــة و لكــن
هنــاك العديــد مــن املكمــات التــي ممكــن أن تحــول اإلنســان
متوســط املوهبــة إلــى إنســان عظيــم.
التعلــم و املبــادأة و الشــغف و الشــجاعة و العمــل الشــاق
هــي عينــة مــن الصفــات التــي تصنــع عظمــة اإلنســان بجانــب
املوهبــة .
ً
املوهبة مهمة جدا و لكن وحدها ال تكفي !
تشــير الدراســات أنــه يتطلــب منــك التمــرس علــى مجالــك
طيلــة عشــرة ســنوات حتــى تصبــح بــارع فيــه .
األلم يصنع املوهبة .
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حــاول أن تمــارس �شــيء مــا كل يــوم و تســتغرق فــي ذلــك
الوقــت الطويــل وتبــذل الجهــد الكبيــرلتصنــع موهبتــك فيه.
د .عبدالكريــم بــكارمحــال أن يمــرعليــه يــوم دون أن يق�ضــي
فيــه  6ســاعات فــي البحــث و التأليــف و إن نقصــت ســاعة
منها عوضها في يوم آخر .و هو يعبترمن أحد أهم مفكري و
مؤلفــي هــذا العصــر.
ُ
د .علــي العمــري منــذ عشــرين ســنة ماضيــة لــم يتــرك فــي يــوم
واحد قراءة  30حديث وورد قرآني ال في سفروال في مناسبة
أو طــارئ يطـرأ.
د .طــارق الســويدان فــي يــوم واحــد أطلــع علــى أكثــر مــن 20
كتــاب لإلعــداد لحلقــة تليفزيونيــة.
مــوزرات املوســيقي الشــهيركتــب مقطوعتــه املبهــرة فــي عمــر
الواحــد و العشــرين ســنة بينمــا كان شــاب يافــع  ,لــم تكــن
املوهبــة خلــف إبداعــه و لكنــه ق�ضــى  18عــام مــن حياتــه فــي
دراسة املوسيقى تحت رعاية والده  ,لقد بدأ في العزف من
عمــرالثالثــة .
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ُ
و هذا ما يجعلنا نؤكد على فكرة أن املواهب تبنى و ال تولد
و أن تلتصــق فــي مجــال ألعــوام عديــدة فهــذا كفيــل بــأن
يجعلــك موهــوب فيــه.
تيد ويليمزالعب الجولف البارع مارس تصويب الكرة نحو
الحفرة مرات و مرات حتى نزفت يده من األلم .
ال تحسبن املجد تمرا أنت آكله
لن تبلغ املجد حتى تلعق الصبرا.
أربــع إلــى ســت ســاعات تدريــب يومــي فــي مجالــك كفيلــة فــي أن
تصنــع موهبتــك .
ً
ً
و إني ألمقت الرجل أن أراه سبهللـ (فارغا) ال في عمل دنيا،
وال في عمل اآلخرة – عبدهللا ابن مســعود .
اســتغل نفيــس وقتــك فــي التــدرب علــى املجــال الــذي يتوافــق
مــع قدراتــك لتصنــع فيــه موهبتــك و ال تعبــث بحياتــك و
تق�ضــي الوقــت فيمــا ال يفيــد.
دخــل اإلعالمــي علــي الظفيــري علــى العالــم الجليــل يوســف
القرضاوي في مكتبته و هو عاكف على التأليف و البحث و
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هو في عمرالتسعين كما يفعل شاب في مقتبل عمره و قال
إنه يفعل ذلك من الصباح حتى آخراملساء .
يفعل ذلك و هو في عمرالتسعين و لكن ماذا يفعل املشيب
فــي روح شــابة و مــا فــاد الشــاب نشــاط و عافيــة الجســد إن
كانــت روحــه عجــوز .
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نقاط القوة

ُ
إنــك لــن تســتطيع أن تصبــح بــارع فــي كل �شــيء و لكــن يمكنــك
ُ
أن تصبــح بــارع فــي �شــيء يتوافــق مــع نقــاط قوتــك.
ابحــث عــن الــدور أواملهنــة التــي تعينــك علــى اكتشــاف نقــاط
قوتك و تسهم في تطويرقدراتك و ال تبحث عن املنصب او
العائــد املــادي اواملزايــا األخــرى فهــذا اعظــم مغنــم قــد تنالــه
اظهــرت ابحــاث جالــوب ان اإلنســان لديــه فــرص نجــاح
كبيــرة فــي مجــال محــدد متوافــق مــع نمــط قدراتــه .
في املجال الذي يجد نفسه فيه وال يشعربغربه عند تأديته
من خالل دراسة طالت  10مليون انسان ظهرأن  7مليون
منهــم ال يعملــون فــي مجــال يتوافــق مــع قدراتهــم أو مــا ٌيســمى
(بمنطقة التفوق ) حينما ال تعمل في منطقة تفوقك فإنك
ســت مـرات أقــل فــي معــدل االندمــاج فــي العمــل أو فــي الجــو
الدرا�ســي .
ً
تذهب للعمل متثاقال.
تفاعل سلبي و منخفض مع الزمالء .
70

ً
تشــكو دائمــا مــن البيئــة التــي تق�ضــي بهــا و مــع مــن فيهــا وقتــك
الذهبــي.
ً ً
تحقــق نتائــج ســيئة أو عاديــة و صعــب جــدا جــدا أن تصــل
لإلمتيــاز.
ُ
ُمحال عليك أن تبدع .
ً
لن تستخدم قدراتك و قد تتعطل تماما.
ً
تنهــزم ذاتيــا ( تخيــل معــي أن تطلــب مــن ســمكة أن تتحــدى
قــرد بتســلق شــجرة ) .
لــكل انســان قــدرات و لــكل قــدرات مجــال يتناســب معهــا
ـكل ّ
(اعملــوا فـ ُّ
ميسـ ٌـر ملــا خلــق لــه).
فــي نيوزلنــدا قامــوا بدراســة شــخصيات  1000طفــل عنــد
عمــر ال  3و اكتشــفوا أن نمــط شــخصياتهم م�ضــى علــى
نفــس اإليقــاع حتــى عمــرال  26ســنة ال تبحــث عــن قــدرات
ليســت فيــك لتطورهــا و لكــن طــور القــدرات التــي لديــك
و اكتشــف نقــاط قوتــك و اعمــل علــى تطويرهــا و ال تفنــي
وقتــك فــي تطويــر نقــاط قــوة ليســت لديــك .
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حلمــت مــرة بلقــاء الدكتــور طــارق الســويدان و تلهفــت
لسؤاله عن أفضل قائد في املنطقة العربية فإذا به يلتفت
و ُيشــير إلــى شــخص أعرفــه .
تعجبــت و قلــت لــه أنــت مخطــئ هــذا ليــس أكثــرمــن موظــف
تافــه !
فقــال ال إنــه أعظــم قائــد فــي املنطقــة لكــن فقــط لــو عمــل فــي
املجــال السيا�ســي املتناســب مــع نقــاط قوتــه .
استفدت من هذا الحلم أن كثيرمن الناس يمضون بطريق
خطــأ فيهــدورن طاقتهــم و قدراتهــم بأعمــال عاديــة و لــو أنهــم
عملــوا باملجــال املتوافــق مــع قدراتهــم و مواهبهــم لكانــوا مــن
الطبقــة الفاعلــة فــي مجتمعاتهــم و أوطانهــم .
هــذا يعنــي أن جــذور الشــخصية تبقــى علــى ماهــي عليــه و
تتأصل في الطفولة و الذي يتغيرهو ما يطفو على السطح.
خلــق هللا كل انســان و منحــه نقــاط قــوة تعينــه علــى تحقيــق
دوره الوجــودي و تمكنــه مــن عيــش الحيــاة كمــا يتوافــق مــع
رضــاه ســبحانه.
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و هنــاك العديــد مــن األبحــاث التــي أجريــت علــى انــواع
القــدرات التــي يمتلكهــا اإلنســان.
يدعــي معظــم النــاس أنهــم يعرفــون نقــاط القــوى لديهــم و مــا
يمكنهــم فعلــه و لكــن فــي الحقيقــة أن النــاس يعرفــون نقــاط
ضعفهم أكثرو ما هم عاجزين عن فعله ان االنسان ينجح
حينما يعمل من منطلق قدراته و ليس من مواطن ضعفه
و الشــائع أن الكثيــريجهــل نقــاط قوتــه.
فــي املا�ضــي كان النــاس ال حاجــة لهــم ليتعرفــوا علــى نقــاط
قوتهــم فابــن امل ـزارع ســينتهج صنعــة والــده و الحرفــي لــن
يعمــل فــي غيــر مجــال الحرفــة التــي تقدســها أســرته .
ً
اليــوم الوضــع اختلــف تمامــا فــكل إنســان يتحتــم عليــه
معرفــة مرتك ـزات قدراتــه ليعــرف مكامــن انتمائــه املنهــي و
الوظيفــي.
لــذا عليــك أن تركــزعلــى نقــاط قوتــك و تضــع نفســك حيــث
يمكــن لقدراتــك أن تحقــق نتائــج مبهــرة و ممتــازة .
ً
و اعمل دوما على تطويرقدراتك و تأجيج مسارنموها .
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نقاط القوة في اإلنسان
و أذكــرهنــا نقــاط القــوة الشــائعة لــدى البشــر و قــد تتميــز
أنــت بنقطــة قــوة أو أكثــرمــن هــذه النقــاط املذكــورة أدنــاه :
.1التنفيذيــة  :األشــخاص الذيــن لديهــم قــدرة عاليــة فــي
تأدية األعمال التنفيذية الشاقة  ,يشعرون بارتياح عندما
يكونــون مشــغولين و منتجيــن .
.2البحثيــة  :القــدرة علــى اقتنــاص املعلومــات و البحــث
عــن األفــكارالجديــدة و توفيــراملعلومــات  ,الرغبــة فــي املكــوث
املطــول للتفتيــش عــن افــكارو مشــاريع و معلومــات جديــدة ,
ورؤية الذوات من زوايا مختلفة  ,امليول إلنتاج األفكارأكثر
من تأدية األعمال  .ميول شديد للقراءة و االطالع و االنتاج
الفكــري  ,و حــب العلــم .
.3التفاعليــة  :األشــخاص الذيــن يمتلكــون القــدرة علــى
ً
تنشــئة األحــداث تحويــل األفــكارإلــى أفعــال  ,غالبــا هــم غيــر
صبوريــن .
.4التكيفية  :الشخصيات التي تستطيع أن تتأقلم مع
74

الواقع املفروض كيفما كان  ,و تنساب في حركة املوجود ,
يعيشون الحاضربتفاصيله و مستقبلهم هو اآلن .
.5التحليلية  :األشخاص الذين لديهم القدرة على تفكيك
مســببات النتائــج  ,و البحــث عــن العوامــل التــي تؤثــر فــي
األحــداث  .و القــدرة علــى فهــم األشــخاص و األحــداث ,
و الوصول لتوقعات صائبة مع توفرمعلومات قليلة ,
و التوصــل إلــى نتائــج صحيحــة مــن خــال مقدمــات بســيطة
 ,و القــدرة علــى جمــع معلومــات و تحليلهــا للتوصــل لحــل
مشــكلة أو اتخــاذ ق ـرار أو اســتيعاب حالــة .
.6التنظيمية  :القدرة الفائقة على تنظيم األفكارواألشياء
وانتشالها من الفو�ضى العارمة .
.7اإليمانيــة  :القــدرة علــى حمــل هــم مشــروع أو فكــرة حتــى
إنجازهــا ,و لديهــم املعتقــد دافــع قــوي للتحــرك .
.8القياديــة  :القــدرة علــى الحضــور و الســيطرة علــى
تفاعالألشــخاص مــع مــا يجــري و اتخــاذ ق ـرارات مــن شــأنها
تصويــب مســار األحــداث .
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.9التواصليــة  :القــدرة علــى إيصــال األفــكاربوضــوح  ,تفــوق
ً
ملحــوظ فــي التفــوه اللفظــي و ايصــال املعنــى تناســبهم كثي ـرا
الوظائــف التعليميــة و التدريبيــة .
.10التنافســية  : :القــدرة علــى اســتخدام التنافســية فــي
دفــع محــرك األداء و الفــوز باملكانــات العليــا فــي حــال دخــول
التنافــس مــع اآلخريــن  .و النــوع هــذا يحتــاج للتنافــس مــع
اآلخــر مــن أجــل بــذل قصــارى الجهــود .
.11التطويريــة  :القــدرة علــى اضافــة تحســينات لألشــياء و
تطويرهــا و تفعيــل اســتخدامها و تنويــع اســتغاللها و تطويــر
أداءهــا و منــح الــذوات املحيطــة القــدرة علــى النمــو و النضــج
و التوســع و التمــدد االيجابــي .
.12االنضباطية  :القدرة على االنخراط الشديد باألعمال
الروتينيــة و املرتبــة و يحبــون النظــام و الرتابــة  ,يفضلــون
العمل وفق الخطط املكتوبة و املحددة و اتباع التعليمات
ً
الدقيقة وتلقي األوامر  ,دائما يرغبون بالشعور أنهم تحت
كنــف قيــادة مســيطرة .
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.13العاطفية  :القدرة على ادراك مشاعراألخرين  ,والتأثير
فيهــا و استشــعارمســارالســلوك و دوافــع الحركــة  .و ادراك
مكنــون ذواتهــم و كيــف يفكــرون و مــاذا يريــدون  ,و التمكــن
مــن التنبــؤ بســلوكياتهم املتوقعــة  ,و القــدرة علــى احتــواء
البشــر و اعانتهــم فــي األوقــات الصعبــة  .مهتــم بمســاعدة
اآلخريــن و ادخــال الســعادة إليهــم و قضــاء حاجاتهــم .
و هنا أدعوك ألن تفتش عن ذاتك في تلك النقاط املذكورة
لتحقيــق التفــوق املنشــود بيســرو تجــد املهمــة املتناســبة مــع
قدراتــك الذاتيــة .
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املهارات

املهارة  :هي االقدرة املكتسبة على فعل االشياء بإتقان .
يشــترط الخب ـراء إلتقــان مهــارة مــا أن تمارســها علــى األقــل
عشــرة ألــف ســاعة لتصبــح بــارع فيهــا وتتقــن املجــال املرتبــط
بهــا.
لــدي تعطــش ال متناهــي ألصبــح أفضــل وأفضــل فــي املجــال
الــذي أعشــقه.
حينمــا نشــاهد إتقــان أداء بعــض املتفوقيــن و نقارنــه بغيــره
ُ
نعــزي أمــر تفوقهــم للموهبــة و نجهــل ان خلــف التفــوق
هــذه تقــف اآلف الســاعات مــن التدريــب املضنــي و التعلــم
املســتمر.
املفكراإلسالمي سلمان العودة نجد خلف إتقانه للتأليف
ُ
أنه منذ أكثرمن عشرين سنة يكتب كل جمعة مقالة .
الوقــت يلعــب دور مهــم فــي صقــل املهــارات و يتطلــب منــك
عشــرة ألــف ســاعة تدريــب و ممارســة لتصــل ملســتوى عالــي
مــن اإلتقــان فــي مجالــك.
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املهارات تفتح لك أبواب التفوق و ال نجاح بال مهارات .
تحتــاج أن تكتســب مهــارات جديــدة كل خمــس ســنوات
حيــث ان التغييــرالســريع الــذي يطــال روح الحيــاة الجديــدة
يجعل ما لديك غيرصالح بعد فترة و غيرمالئم للمتطلبات
الجديــدة فــي املجــال.
يكتســب اإلنســان جدارتــه مــن خــال مهاراتــه و اهتماماتــه
ً
املفيــدة و غالبــا نجــد أن الهوايــة ال تعــد أن تكــون أكثــر مــن
مصــدر للمتــع النفســية.
قــد تكــون هــاوي للعــب كــرة التنــس و لكــن ذلــك لــن يجعــل
ً
ً
ً
منــك رقمــا صعبــا فــي اللعبــة إذا لــم تحترفهــا و تصبــح ماهـرا
فيهــا .
املهــارات مثــل العضــات كلمــا عملــت علــى تمرينهــا و تنميتهــا
زادت قوتهــا .
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املهارات ثالثة أنواع :
مهارات تقنية ( تخصصية )
القــدرة علــى تطبيــق املعرفــة و الخبــرة فــي أداء األعمــال التــي
تتطلــب معلومــات فنيــة و تخصصيــة  ,و مثــال علــى هــذا
النــوع مــن املهــارات  :الهندســة  ,تصميــم برامــج الكمبيوتــر,
الحســابات  ,التلحيــن  ,تدريــب كمــال األجســام . ,
ارتبــاط هــذه املهــارات مــع األشــياء و القــدرة علــى إدارتهــا و
التفاعــل معهــا بإنســيابية .
طبيب األسنان يتطلب منه الدقة في تعبئة التجاويف
املهنــدس املدنــي يجــب عليــه إتقــان قيــاس املســافات و
احتســاب قــدرات تحمــل األعمــدة .
و موظف السكرتارية عليه طباعة  100كلمة في الدقيقة .
امللحن يدرك طبيعة األدوات املوسيقية التي يتعامل معها
ً
يملــك أذنــا حساســة تتفاعــل مــع طبقــات صــوت الفنــان و
مزجهــا بترانيــم و انغــام اآلالت املوســيقية ,لينتــج عــن هــذه
ُ
التوليفــة قطعــة موســيقية تداعــب خلجــات العواطــف.
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هنــا الخبــرة و التدريــب الطويــل يلعبــان دور كبيــر فــي شــحذ
املهــارة و البلــوغ ملســتويات عاليــة مــن اإلتقــان.
املهــارات التخصصيــة تعلمهــا و اتقانهــا غيــر مضنــي و ســهل
تعريفهــا و تقيمهــا و قياســها .
على عكس األنواع األخرى من املهارات التي سنتحدث عنها
ً
الحقــا.
األدوات هنا لها دور رئي�سي مع هذا النوع من املهارات
أدوات قــد تكــون ملموســة أو غيــر ملموســة .و التكنولوجيــا
غيــرت طبيعــة جميــع األدوات و املهــارة التقنيــة مرتبطــة بهــا
ارتبــاط عميــق .
هذا املجال املهاري تطبيقي و ليس نظري .
و مــع تطــور التكنولوجيــا يــزداد الطلــب علــى مســتوى عالــي
مــن املهــارات التقنيــة .
املهارات التقنية مفتاح دخول لعالم النجاح املنهي .
هــذا النــوع مــن املهــارات يؤهلــك إلتقــان العمــل الــذي تؤديــه
بينما املهارات االنسانية تؤهلك إلتقان العمل مع اآلخرين.
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إذا تلقــى اإلنســان تعليــم جامعــي جــاد فســيتمكن مــن هــذه
املهــارات و يتقنهــا .
مثــال علــى ذلــك إذا حصــل االنســان علــى وظيفــة فــي املــوارد
البشــرية فيجب عليه إتقان مهارات تقنية متصلة بفنيات
الوظيفــة مثــل التحليــل الوظيفــي  ,تصميــم الوصــف
الوظيفــي  ,اعــداد الهيــكل التنظيمــي  ,االســتحقاقات املبنيــة
علــى الجــدارات و إلــخ ...
أهم  15مهارة تقنية :
.1مهارة اتقان استخدام الكمبيوتر.
.2إتقان اللغة االنجليزية .
.3مهــارة النمذجــة الرياضيــة ( الرياضيــات املتعلقــة
با لتقنيــة ) .
.4اإلحاطة املعلوماتية .
.5الثقافة اإلعالمية .
.6أساسيات التكنولوجيا .
.7حسن التعامل مع األرقام و العمليات الحسابية .
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.8إدارة املشاريع .
.9الفوتوشوب و الجرافيك
.10الشبكات و تصميم األنظمة .
.11التصميم و الرسم و التصوير.
.12االنتاج الفني و اإلعالمي
.13تشغيل األآلت .
.14تحليل البيانات.
.15أمن املعلومات.
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مهارات انسانية ( عامة )
القدرة على إدارة العالقة مع اآلخرين بفاعلية .
ادارة التفاعالت البشرية بسالسة و تحقيق الحد األق�صى
مــن التناغــم مــع اآلخريــن للعمــل معهــم و ليــس ضدهــم و
لتخفيــف وطــأة الصراعــات و املشــكالت.
إن الــرواج و الطلــب فــي املســتقبل علــى املهــارات التــي ال
تســتطيع اآللــة و التقنيــة القيــام بهــا و هــي بشــكل مباشــر
مرتبطــة بصفــات اإلنســان الفريــدة املتصلــة بالوعــي و
الشــعور و جميــع مــا يتصــل بعالــم الــروح .
و أهم املهارات في هذا الجانب هي :
.1حل املشكالت املركبة
.2اإلبداع و االبتكار
.3الذكاء العاطفي ( متعلق بفهم مكنون الذوات )
.4الــذكاء االجتماعــي ( القــدرة علــى التواصــل مــع االخريــن
بطريقــة عميقــة و مباشــرة لتحريكهــم نحــو ردود األفعــال
املطلوبــة).
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.5مهارة مشاركة األفكارو األعمال
.6القدرة على التحليل و التفكيرالنقدي
.7اتخاذ القرارفي ظل الظروف الغامضة
.8القدرة على التحفيزو التأثير
.9مهارة التفاوض
.10القدرة على التواصل بوضوح
.11مهارة التعاطف
.12مهارة صناعة املعنى  :وهي القدرة على إضفاء إحساس
جميل أومهم للمعاني املنطوقة .
.13التشبيك  :القدرة على بناء شبكة عالقة واسعة .
.14مهارة بناء فريق العمل .
.15مهــارات قياديــة ( التخطيــط االســتراتيجي و التشــغيلي ,
تحديد األهداف  ,إدارة الوقت  ,التفاوض  ,حل املشكالت
 ,اتخــاذ القـرارفــي ظــل الظــروف الغامضــة ) .
 .16املهارات السياسية.
.17مهارة اإللقاء و اإلقناع و التأثير.
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مهارات الحياة ( أساسية )
قد تمتلك درجة عالية من إتقان مهارات تخصصية و قدر
جيــد مــن املهــارات اإلنســانية التــي تمكنــك مــن التعامــل مــع
النــاس بفاعليــة لكــن تظــل هنــاك مهــارات اساســية تســاعد
علــى التفــوق فــي الحيــاة و تحقيــق أهدافــك التــي خلقــك هللا
مــن أجلهــا .
مهــارات الحيــاة لألســف ال يتــم تعليمهــا فــي املــدارس و ال
الجامعــات و أغلــب األســر ال تســعى لتأصيلهــا فــي أطفالهــا
ُ
أثنــاء تأديــة الواجبــات التربويــة منــذ الصغــر .
ســمعت أحدهــم فــي أواخــر العشــرين مــن عمــره يوجــه لــوم
لوالــده بحســرة و يقــول:
ً
ً
لقــد أهلتنــي علميــا بشــكل جيــد جــدا و لكنــي عجــزت بعــد
تخرجــي فــي مواجهــة أول تحــدي واجنهــي  ,لقــد افتقــرت
للمهــارات التــي تمكننــي مــن النجــاح فــي الحيــاة و لــم اتعلــم
ســوى املهــارات التــي تجعلنــي اتخطــى اختباراتــي الدراســية
لقد أخفقت في الحصول على وظيفة و من نافسني و
86

حصل عليها كانت درجاته األكاديمية ضعيفة.
لقــد فشــلت فــي إيجــاد شــريكة حيــاة مناســبة و لقــد وقعــت
أكثــرمــن مــرة فــي شــباك نســاء غيــرالئقــات .
و أكبرهزيمة تلقيتها هي من نف�ســي هذه التي لم اســتطع ان
اســيطرعلى رغباتها فأخذتني هنا و هناك بال وجهة .
اليوم أقف أمام الحياة و أنا عاجزعن مواجهة تحدياتها
لــدي شــهادة جامعيــة و أنــا بــا معرفــة و لــم ألــم بتخصــص
ألبــدع فيــه .
ال استطيع رسم هدف و خطة للوصول إليه .
ارى الواقــع مجموعــة مــن الطالســم املتشــابكة التــي ال
اســتطيع إســتيعابها.
وقعــت ضحيــة ملحتاليــن نهبــوا مالــي الــذي كنــت أدخــره مــن
مصروفــي.
لــدي أهــداف كثيــرة وعظيمــة ولــم اســتطع أن أخطــوخطــوة
إلــى تحقيقهــا .
أحالمي كلها تقع في مهب الوهم.
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حتــى اآلن و انــا فــي نهايــة عمــر العشــرين و ال امتلــك وظيفــة
أو مشــروع يؤمــن لــي دخــل اعيــش بــه و اتــزوج منــه و مــا زلــت
عالــة علــى الحيــاة و األحيــاء مــن حولــي.
اسـ َـع إلكتســاب عشــرمهــارات تؤهلــك لعيــش زمانــك و روح
عصــرك :
.1مهارة عشــق العلم  :تعلم حب العلم و تعلم كيف تتعلم
 ,إن املســتقبل مرتهن بيد العلم.
 .2مهارة فهم الذات ً :
تمكن من أدوات التعرف على أسرار
ذاتك و قدراتك و كيفية بناء ثقتك بنفســك .
 .3مهــارة الــذكاء االجتماعــي  :تعلــم كيــف تحســن مــن طــرق
تعاملــك مــع اآلخريــن و اإلحســاس بهــم و التأثيــرفيهــم.
 .4مهــارات التواصــل  :القــدرة علــى الحديــث و الكتابــة و
التواصــل عــن بعــد ( هنــا يكمــن املســتقبل ).
 .5مهارة الجدية ( االرتياح للتعقيدات)  :عليك أن تعلم أن
الحيــاة صعبــة و أن النتائــج املميــزة مكلفــة و ثمــن النجــاح و
التفــوق تكلفتــه عاليــة فتعلــم كيــف تواجــه الصعوبــات
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بصدررحب و روح شفيفة و إرادة صلبة .
 .6مهــارة تحديــد األهــداف :ارســم أهدافــك بوضــوح و اسـ َـع
توفيــروســائل تحقيقهــا .
 .7مهــارة االنضبــاط الذاتــي  :عليــك أن تعــرف أن اإلنســان
الــذي يفشــل أمــام نزواتــه و شــهواته لــن يربــح فــي معركــة
الحيــاة .
ً
 .8االنفتــاح للجديــد (اإلبــداع)  :هنــاك دائمــا فــي اإلمــكان
أفضــل ممــا كان و أن أي عمــل لــه طــرق أداء أفضــل مــن
املتوفــرة و أن املقلــد لــن يفلــح .
 .9مهــارة التمســك بالقيــم  :اغــرس فــي عقلــك و قلبــك أن
الحفــاظ علــى القيــم أهــم مــن الحفــاظ علــى املصالــح و أن
اإلنســان الــذي يخســر حريتــه و كرامتــه ال ربــح لــه .
 .10مهارة السجود ّ :
عود جبهتك على االنحناء لرب العباد
و تعلــم كيــف تدعــو و تبتهــل و ترتجــي مــن ربــك العــون فــي كل
أمــر.
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األخالق

َّ َ َ ْ َ ُ َ ً ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ
َّ
ٌ
ِ(إنا وجدناه ص ِابرا ِنعم العبد ِإنه أواب )
ال يكتمــل كمــال و جمــال اإلنســان إال إذا تحلــت صفاتــه
بحسن الطباع و خيرالسمات و طيب الفعل و قد بين ذلك
الرســول صلــى هللا عليــه و ســلم (إ َّن ُكـ ْـم َلـ ْـن َت َسـ ُـعوا َّ
النــاسَ
ِ
ْ
ُ
ب َأ ْم َوال ُكـ ْـمَ ،و َلكـ ْـن َي َسـ ُـع ُه ْم م ْن ُكـ ْـم َب ْســط ال َو ْجــه َو ُح ْســنُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ُُ
الخل ِق) و حسن الخلق من أهم مكونات اإلنسان املتفوق.
و لعلي أوجزفي ذكرأهمية األخالق في النقاط التالية :
تحسين األخالق من مقاصد العبادات .
األخالق ثابتة ال تتغيربالزمان و ال املكان .
َ َّ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َّ
اللهَ
(وِإما تخافن ِمن قو ٍم ِخيانة فان ِبذ ِإلي ِهم على سو ٍاء ِإن
َ ُ ُّ ْ َ
َ
ل ي ِحب الخا ِئ ِنين) ( فال تخن من خانك ).
إن اإلســام كفــل الحريــات للنــاس ،فإننــا ندعــو فــي الوقــت
ً
ذاتــه إلــى ضبــط الحريــات باألخــاق ،ألن األخــاق غالبــا مــا
ترتبــط بالشــهوة وليــس بالفكــر ،وخالصــة األمــرأن مــن حــق
اإلنســان أن يفكــركمــا يشــاء ،ومــن حقــه أن يتبنــى مــا يشــاء
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مــن األفــكار ،لكــن عنــد التطبيــق وفــي الســلوك ال بــد أن
ينضبــط باألخــاق ،ويلتــزم بالقانــون ،وبغيــر ذلــك تصبــح
ً
الحريــة وبــاال علــى النــاس ،وأضرارهــا أكبــر مــن منافعهــا.
ليســت الفضيلــة أن تعــرف الصــواب مــن الخطــأ  ,و لكــن
الفضيلــة هــي أن تعــرف الصــواب فتفعلــه و تعــرف الخطــأ
فتتركه  .مشكلة الناس مع الفضيلة ليست معرفية و لكن
ســلوكية .
سوء الخلق دليل على ضعف اإليمان .
ً
ً
موضــوع األخــاق ليــس أمـرا مترفــا يمكــن التغا�ضــي عنــه بــل
هــو ضــرورة ملحــة و أســاس صحــة إيمــان اإلنســان و ســامة
عبادتــه و قــوام وجــوده فــي املجتمعــات .
إن أعظــم مزايــا املجتمعــات هــو وجــود فئتيــن مــن البشــر :
اإلنسان الصالح و اإلنسان املتقن لصنعته و عندما ُسئل
الرسول صلى هللا عليه وسلم من أحب العباد إلى هللا تعالي
ً
فأجــاب ( أحســنهم خلقــا ) لــم يكــن هــذا الجــواب اعتباطيــا
بــل يمثــل جوهــرالديــن و غايــة العبــادات .
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و روى ابــو ذرعــن النبــي الكريــم ( قــد أفلــح مــن أخلــص قلبــه
ً
ً
لإليمــان ،وجعــل قلبــه ســليما ،ولســانه صادقــا ،ونفســه
مطمئنــة ،وخلقتــه مســتقيمة ،وأذنــه مســتمعة ،وعينــه
نا ظــرة).
و نــرى ّأن ضعــف الخلــق و ســوء الســلوك أحــد مســببات
التخلــف الــذي يعصــف بــأركان األمــة اإلســامية فعندمــا
جردنــا الديــن مــن روحــه و ركزنــا علــى القشــور ّ
أصبنــا روح
الديــن فــي وهــن .
ارتباط السلوك باألخالق و الفرق الكامن بينهما:
السلوك  :تصرف االنسان وتوجهه إزاء املواقف واألحداث
( يتأثــربشــكل كبيــربالبيئــة الخارجيــة و العالــم الــذي تعيــش
فيــه) تتغيــربتغيــراملــكان و الزمــان – كيــف تــأكل و مــا تقولــه
وكيــف تتصــرف فــي املواقــف املختلفــة .
لألخــاق ثالثــة ارتباطــات  :أخــاق لهــا ارتبــاط مــع الــذات  ,و
اخــاق لهــا ارتبــاط مــع اآلخريــن و اخــاق مرتبطــة بعالقتنــا
مــع هللا عــزوجــل .
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االخالق تعبيرعن قيم الذات تجاه املواقف.
السلوك يعني التصرف تجاه موقف ما .
األخــاق  :حـ ّ ْ
اسـ َـخ ٌة تصــدر عنهــا األفعـ ُ
ـال مــن
ـال للنفــس َر ِ
خيـ ٍـرأو شـ ّ ٍـرمــن غيــرحاجـ ٍـة إلــى فكـ ٍـرور َّويـ ٍـة أو هــي املمارســات
املتصلــة بقواعــد الصــواب و الخطــأ النابعــة مــن القيــم
الذاتيــة و املبــادئ االنســانية.
أمــا الـ ّـذوق ( متصــل بالســلوك و يعرفــه العلمــاء بأنــه ُ :
آداب
الســلوك التــي تقت�ضــي معرفــة مــا هــو الئــق أو مناســب فــي
موقــف اجتماعـ ّـي ّ
معيــن.).
أو مجموعــة تجــارب اإلنســان التــي ُي ّ
فســر علــى ضوئهــا مــا
ِ
ُي ّ
حســه أو ُيدركــه مــن األشــياء.
السلوك  :املمارسات املتصلة باألعراف االجتماعية .
و البعــض يــرى أن األخــاق فــي تعريفهــا الدقيــق  :هــي ضبــط
للســلوك .
فالخصائص قد تكون وهبية  ،بينما الخلق هو كسبي .
وقد جمعت مكارم األخالق في آية قال تعالى :
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ُ ْ َْ َ َُْ ْ ْ ُ ْ ََ ْ ْ َ ْ
َ
َ
(خ ِذ العفو وأمر ِبالعر ِف وأع ِرض ع ِن الج ِاه ِلين ).
و قــال بعــض العارفيــن أن مــن ســبقك بالخلــق فقــد ســبقك
بالديــن .
و ُسئل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أكثرما ُي ُ
دخل
ُ ُ ُ
سن الخ ِلق”
هللا وح
الناس الجنة ،قال“ :تقوى ِ
قال اإلمام ابن القيم رحمه هللا :جمع النبي صلى هللا عليه
وســلم بيــن تقــوى هللا ُ
وحســن الخلــق؛ ألن تقــوى هللا تصلــح
مــا بيــن العبــد وبيــن ربــه وحســن الخلــق يصلــح مــا بينــه وبيــن
خلقــه ،فتقــوى هللا توجــب لــه محبــة هللا ،وحســن الخلــق
يدعــو النــاس إلــى محبتــه.
لــن تجــد إنســان مألــوف محبــوب تجلــه القلــوب و يحتفــي بــه
الحضــور إال و خلقــه حســن .
و في مقالة للقدوة د .يوسف القرضاوي وضح أن أحد أهم
أزمات األمة هي أزمة األخالق و مما قاله :
يعانــي مجتمعنــا مــن أزمــات عــدة ،علــى رأســها أزمتــان
أساســيتان األزمــة األولــى هــي األزمــة الفكريــة،
95

والفكرة هي التي تؤثرفي السلوك .فاإلنسان ال يستطيع أن
ً
يســلك طريقــا إال إذا كان يعــرف أنــه يــؤدي بــه إلــى وجهتــه،
وإذا كان تصــوره خطــأ يمكــن أن يســيرفــي االتجــاه املضــاد.
ً
أمــا األزمــة الثانيــة فهــي األزمــة األخالقيــة ،ونحــن أيضــا،
ً
نعاني من أزمة أخالقية ولكن البد من تصحيح الفكرأوال،
ولذلك كان أول ما نزل من القرآن الكريم هوقول هللا تعالى
(اقـرأ باســم ربــك الــذي خلــق) صــدق هللا العظيــم ،والقـراءة
مفتاح العلم والفكر ،ثم بعد ذلك جاء العمل واألخالق في
قوله تعالى (يا أيها املدثرقم فأنذروربك فكبروثيابك فطهر
والرجــزفاهجــروال تمنــن تســتكثرولربــك فاصبــر) صــدق هللا
العظيــم.
فــإذن مدخــل عــاج األخــاق هــو إصــاح الفكــر  .و جميــع
العبــادات فــي ديننــا االســامي مقاصدهــا إصــاح خلــق
اإلنســان كمــا قــال هللا تعالــى :
ََ
َّ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
وأ ِق ِم الصالة ِإن الصالة تنهى ع ِن الفحش ِاء والنك ِر)
فعلة الصالة هي نهيها عن الفحشاء و املنكر.
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و فــي اآليــة (كتــب عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن
قبلكــم لعلكــم تتقــون) فعلــة الصيــام هــي التقــوى .

مصادراألخالق الحسنة :
التربية املتوازنة .
التعليم الجيد .
الفكرالقويم .
العاطفة الناضجة .
الروح املرفهة .
أهم األخالق التي يجب أن يتحلى بها اإلنسان املتفوق :
املصداقيــة  :هــي انســجام الظاهــر مــع الباطــن  ,تطابــق
القــول مــع الفعــل  ,توافــق الســلوك مــع العقيــدة  ,الصــدق
هــو فضيلــة الوضــوح مــع الــذات و مــع اآلخريــن .
و الصــدق ال يكــون فــي القــول فقــط و لكــن فــي النيــة و االرادة
و ذلــك هــو محــور معنــى اإلخــاص .
التواضــع  :تحقيــق مصالــح الــذات مــع مراعــاة حقــوق و
ْ َْ َ َ ً
ََ َ
ْ
ض مرحــا”.
ال
ـي
ـ
ف
ـش
ـ
م
ت
مشــاعر اآلخريــن “ول ِ ِ ر ِ
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الشــجاعة  :فعــل األشــياء الصحيحــة و لــو كانــت صعبــة أو
محفوفــة باملخاطــر و يعرفهــا الدكتــور طــارق الســويدان
(ليســت الشــجاعة عــدم الخــوف وإنمــا الشــجاعة الصمــود
رغــم الخــوف ) .
العدل  :إعطاء كل ذي حق حقه  ,و كلمة « ذي « هنا تعني
كل �شــيء و لعــل أفضــل توضيــح لخلــق العــدل هــو أن بعــض
شـ ّـراح الحديــث ّ
فســروا النهــي عــن أن ينــام اإلنســان نصفــه
ً
فــي الظـ ّـل ،ونصفــه اآلخــر فــي الشــمس ،وأن يم�شــي منتعــا
بقدم ،واألخرى بال نعلّ ،
بأن الســبب العدل بين األعضاء،
ً
فإذا كانت الشمس خيرا للجسم ،فينبغي أن يظفرالجسم
ّ
ً
كله بالشمس ،وإذا كان االنتعال خيرا للقدمين فينبغي أن
تظفــربــه كلتــا القدميــن.
االنضبــاط الذاتــي  :قــدرة االنســان علــى ضبــط غرائــزه و
قيــادة زمــام شــهواته  ,فــا تهزمــه نــزوة و ال يهينــه هــوى و ال
تذلــه رغبــة .
يقول الدكتور عبدالكريم بكار :يعني االنضباط الذاتي
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فيما يعنيه تنظيم الذات ؛ حيث وضوح األهداف واستمرار
البرامــج وتأجيــل الرغبــات  .إن الشــخص املنضبــط يتحمــل
بعــض اآلالم  ،إنــه يعمــل وينتــج ويقــاوم املشــتهيات ؛ إذ
يستسلم غيره للنزوة ويدمن االسترخاء  .وقد تبين أن حفز
الــذات علــى العمــل يظــل بعيــد املنــال مــا لــم يكــن لإلنســان
أهــداف مرحليــة واضحــة  .لــو تأملــت فــي حيــاة كثيريــن منــا
َ
لوجــدت أنهــم يعانــون مــن الف ْو�ضــى الشــخصية والنقص في
التركيز؛ وهذان األمران هما العدوان اللدودان لالنضباط
الشــخ�صي .
االنضبــاط الذاتــي هــو أن ترســم لــك هــدف فتركــز عليــه
فتســعى لتحقيقــه و ال تلتفــت للمغريــات و ال تســقط أمــام
أول تحــدي تواجهــه فــي حياتــك .
ً
و أخي ـرا أود بالتأكيــد للشــاب املتفــوق أن ال قيمــة لتفوقــه
إذا كان في خلقه عيب و اكتست نفسه بالقبائح و عليه أن
يهتــم بخلقــه كمــا يهتــم بتحقيــق نجاحــه .
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امليول املنهي

َ َ ْ ُ َ
ََ
ِ(إ َّن َهذا ل ِرزق َنا َما ل ُه ِم ْن نف ٍاد )رزق هللا واسع كثيرفي ازدياد
ال ينقص و ال يفنى يأتي بسخاء بال ّ
من أو أذى  ,الرزق ليس
املــال و ال يعنــي وظيفــة ,كرمــه ســبحانه ال ينقطــع و فضلــه
يشــمل جميــع خلقــه ال يحــرم مــن عصــاه و ال يمنعــه عمــن
خالفــه  (,إن هــذا ) كل مــا تــرى فــي الدنيــا مــن خيـرات و نعــم و
عطايا هي من رزق هللا ( لرزقنا ) وهي ال تنفد وال تنتهي وال
نهايــة لهــا ,كيــف يقلــق علــى رزقــه مــن خزائــن خالقــه ال تنفــذ.
كيــف يخــاف علــى مســتقبله مــن كان ربــه لديــه املزيــد .كيــف
يخ�شى الفقر ُ
عبد للغني ,كيف يهاب الظروف من كان أمره
بيــد اللطيــف.إن فــي هــذه اآليــة أمــان لــكل محتــاج .عندمــا
تلتقي بصديق قديم لم تره من فترة فإن أول سؤال يبادرك
بــه هــو ( فيــن تشــتغل ) و هــذا فالوظيفــة أو املهنةاصبحــت
ركن مهم من أركان الحياة الحديثة ! حاجاتنا اليوم لوجود
وظيفــة جيــدة أومهنــة ليــس ضــرورة اجتماعيــة فقــط ولكن
معيشــية ليســتمروجودنــا و نحافــظ علــى حياتنــا .
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إن مأساة اإلنسان الحديث أنه حصررزقه و دخله املادي
في الوظيفة و كأن ال مصدرللمال غيرها.
و الكارثة التي اصابت الكثيرهي أنهم يعتقدون أن الوظيفة
الهدف منها فقط جني املال .
اصبحــت الوظيفــة املحــور الــذي تــدور فــي فلكــه حياة الكثير
من الناس في العصرالجديد موظف في املجال املالي يق�ضي
في وظيفته أكثرمن  100ساعة في األسبوع .
و دراســات حديثــة تؤكــد أن معظــم املوظفيــن يقضــون
ســاعات يومهــم فــي العمــل أكثــرمــن تلــك التــي يقضونهــا مــع
أهليهــم .
و أن الوظيفــة هــي املجــال األكثــر الــذي يســتهلك بــه النــاس
أوقاتهــم .
ً
لذلــك كان لزامــا علــى اإلنســان أن ُيحســن اختيــار وظيفتــه
ألن ســيق�ضي فيهــا أثمــن أيــام عمــره .
ّ
ً
يقول عبدهللا عمر كل وظيفة ال تعلمك جديدا ال يعول
عليها.
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ُ
أثمن ما يكتسبه املرء من عمله :التعلم والخبرة.
ً
ُ
ُ
اإلنسان في عمله كثيرا من(العلوم الغانمة) .
يتعلم
ّ
ً
وأجـ ُـد أن العمــل الــذي ال يعلمــك شــيئا ،وال يتحــداك
ٌ
ويســتفزك خســارة فادحــة ولــو ارتفعــت عوائــده املاديــة،
وامتيازاتــه املعنويــة.
األمــر الثانــي الــذي تضيفــه إليــك الوظيفــة هــو :الخبــرة.
والخبــرة هــي مجمــوع املعــارف واملهــارات واملفاهيــم -فــي مجــال
دقيــق -التــي ال يمكــن أن يحوزهــا اإلنســان إال بمــرورالزمــان
وكثــرة امل ـران .وليــس هــذا املغنــم باملتــاح فــي كل وظيفــة.
وليس ُ
يحسن باإلنسان أن يطيل املقام في وظيفة التضيف
ً
ً
إليــه شــيئا ،وال يليــق بــه أن يقتــل نفســه حيــا باالعتيــاد علــى
روتين ال معنى له ،يدور فيه كما يدور( الزامل) بالسانية.
ســيان حضــوره وغيابــه ،بــل حضــوره شــر مــن غيابــه؛ ملــا
ـدرللكهربــاء ونقــص مــن
يســتهلكه فــي حضــوره للعمــل مــن هـ ٍ
مخــزون الســكر والشــاي والحليــب.
ُ
إن وظيفة تق�ضي فيها ثلث يومك لتستحق أن تكون
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ً
ً
مصــدرا يضيــف إليــك شــيئا أكثــروأبقــى مــن الراتــب الــذي
تأخــذه آخــر الشــهر .إنتهــى كالمــه .
هناك نوعين من األعمال :
الوظيفة :
هــي العمــل الــذي تؤديــه بغيــة كســب مــال تعيــش منــه دون
وجــود ارتبــاط حقيقــي بيــن ذاتــك و حياتــك و بينهــا .
املهنة :
أن تنخــرط فــي مجــال حياتــك و تحمــل فيــه رســالة وجــودك ,
تخدم قضية مهمة و تســعى لغاية ســامية .
الوظيفــة ليســت املصــدر الوحيــد للمــال حيــث أن هنــاك
التجــارة  ,الزراعــة  ,الصناعــة ( صناعــات خفيفــة مثــال
الحلويــات ) .و أعنــي باملهنــة تمكنــك مــن مهــارة مــا تؤهلــك
للقيــام بأعمــال تكتســب منهــا املــال فــي مجــاالت عديــدة منهــا:
فــي مجــال املعرفــة :تدريــب  ,تأليــف  ,تعليــم  ,فــي مجــال الفــن
 :تمثيــل  ,غنــاء  ,رســم ,فــي مجــال الرياضــة  :كــرة قــدم  ,كمــال
اجســام و رياضــات أخــرى.
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فــي مجــال التقنيــة  :تصميــم  ,تصويــر ,برمجــة  ,هندســة – و
مجــاالت عديــدة .
قـرأت دراســة حديثــة تشــيرإلــى أننــا نتجــه نحــوعصــرمحــدود
الوظائف (  ) Jobless worldحيث أن العوملة والتكنولوجيا
قلصــت دور اإلنســان و خاصــة األمريكــي و الغربــي فــي تأديــة
األعمــال و قــد نجــد أننــا فــي يــوم مــن األيــام لــن نحتــاج لكابتــن
طائــرة و يمكــن لشــخص واحــد خلــف األجهــزة أن يقــود عــدة
رحــات مــن مقعــد التحكــم .
ظلم أن يكون أهم ما تقوم به في حياتك هودورك الوظيفي
فــي املؤسســة التــي تعمــل بهــا  ,الحيــاة أكبــرمــن أن تختصرهــا
بوظيفــة أو منصــب نجاحــك فــي دورك كموظــف ال يعنــي
نجاحك في الحياة ,إن أكثرما أخشاه على نف�سي أن تم�ضي
حياتــي و اقتــرب مــن النهايــة و أكبــرإنجــازحققتــه أنــي تقلــدت
منصب رفيع في شــركة  ,و كم هو مخزي أن تســأل أحدهم:
ما هو هدفك في الحياة ! فيقول أن اكون مديرلشركة ما .
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املشــاريع الرياديــة  : Entrepreneurshipتشــجع الــدول
الكبــرى فــي العالــم الشــباب فــي انشــاء مشــاريع رياديــة كحــل
مباشــر للبطالــة و تشــير بعــض التقاريــر إلــى وجــود أكثــر مــن
 300مليــون مشــروع ريــادي فــي العالــم  ,و يقــال أن كل 5
ُ
دقائــق تنشــأ شــركات رياديــة فــي العالــم اليــوم  ,لــو الحظنــا
قائمة أغنى وأفضل شركات العالم اليوم لوجدنا أنها كانت
عبارة عن شــركات ناشــئة أنشــأها شــباب بســطاء ال يملكون
ســوى اإلبــداع و التركيــز .املشــاريع الناشــئة هــي بــاب الثـراء و
مفتــاح التخلــص مــن البطالــة و العطالــة فــي زمــن الســرعة
و املعلومــات  .و النجــاح فــي تأســيس مشــاريع رياديــة يحتــاج
ً
أوال :اإلبــداع ( اإلتيــان بجديــد ) وفــق مبــدأ ( أعمــل �شــيء
جديــد أو اكســر قواعــد اللعــب فــي الســوق ).
ً
ً
ثانيا  :التركيزفي مجال محدد (سيتم التفصيل فيها الحقا).
و مــا أريــد التأكيــد عليــه هــو أن ال تجعــل غيــاب الوظيفــة
يشــل حركتــك فــي الحيــاة و ال تعتمــد علــى الوظيفــة كمصــدر
رئي�ســي للمــال فــي حياتــك .
و غياب الوظيفة أو مصدرتوفراملال قد يصيب الحياة
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بخلل لكن ال يجب أن تقف الحياة عند ذلك .
يقول الدكتور طارق السويدان :
العبــد شــخص يملكــه شــخص آخــر ,ال يســتطيع العبــد أن
يتصــرف إال بــإذن ســيده و ال يســتطيع العبــد أن يدخــل
ويخــرج إال بــإذن ســيده.
وال يستطيع العبد أن يسافرإال بإذن سيده وسيده يعطيه
بعض الفتات ليعيش عليه.
ً
في السابق يسمونهم عبيدا.
واليوم يسمونهم موظفين !
حيــث ال يســتطيع املوظــف أن يتصــرف أو يدخــل و يخــرج
ً
أو يســافرإال بــإذن ســيده وســيده يعطيــه راتبــا زهيــدا يعيــش
عليه وراتبه بالتأكيد ال يساوي ما بذله من سنين الدراسة
أو جهده الذي يبذله اآلن يا شباب ال تبقوا في الوظيفة بل
ً
أبدعــوا مشــاريعا تملكونهــا أنتــم.
وهناك استثناءان مقبوالن للبقاء في الوظيفة :
 -١أن تكــون لديــك فرصــة (حقيقيــة ) للوصــول ألعلــى
منصــب فــي الجهــة التــي تعمــل فيهــا.
ً
ً
 -٢أن تترك أثرا (حقيقيا).
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ً
ً
ســواء كان هــذا األثــر تربويــا أو إعالميــا أو غيــر ذلــك و ال
تســتعجلوا فــي االعتـراض وإنمــا فكــروا بمــا كتبــت بعمــق وال
ً
تتركــوا الوظيفــة فــورا بــل خططــوا ملشــروعكم وأسســوه فــي
مــدة ال تقــل عــن  ٣ســنوات وال تزيــد عــن خمســة.
ثم اتركوا الوظيفة وأهنئكم عندها بالعتق من العبودية.
تفقد الوظيفة معناها حينما يصبح املال هو غايتها .
ُ
يمكــن لروبــوت أن يقــوم بــدورك و دراســة حديثــة تشــيرإلــى
أن  5مليــون وظيفــة ســوف تتقلــص بحلــول العــام 2020
بســبب التطــور التكنولوجــي و الــذي يحــل محــل اإلنســان فــي
كثيــر مــن املجــاالت’ جهــاز طباعــة آلــي يتعــرف علــى الكلمــات
بالصــوت يطبــع أســرع  % 300ممــا تطبــع انــت.
الصيــن شــغلت فــي عــام  2016مائــة و ســتون ألــف روبــوت
يمكنــه ان يتلقــى األوامــر و تأديــة املهــام .
فــي بحــث قامــت بــه جامعــة أكســفورد أشــارإلــى أن  % 47مــن
ً
الوظائف الحالية ســوف تختفي تماما في العشــرين الســنة
القادمــة .
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التكنولوجيــا ترســم وجــه جديــد للحيــاة و األمــي اليــوم هــو
الــذي يعجــز عــن التعامــل معهــا.
فــي كل البحــوث الجديــدة التــي قرأتهــا عــن املســتقبل فــي شــتى
جوانــب الحيــاة أجــد التكنولوجيــا تت ـرأس قيــادة التغييــر
املســتقبلي.
جميع التقاريرتتحدث عن التكنولوجيا ودورها في صناعة
وجه الحياة الجديد .
التكنولوجيــا علــى وشــك اســتحواذ  10مليــون وظيفــة
مستقبلية في بريطانيا و حدها ( وظائف ال حاجة لإلنسان
للقيــام بهــا).
ماهــي املهــارات التــي تحتاجهــا لتواجــه تحديــات التكنولوجيــا
ً
و تحافظ على وظيفتك ؟ طبعا املهارات الفنية سيكون لها
ً
دور ضئيل جدا و غالبها سيتحول لألتمتة .
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املهــارات املهمــة فــي عصــرالتكنولوجيــا التــي ســيكون لهــا دور
ً
فعــال مســتقبال :
حل املشكالت املركبة .
اإلبداع و االبتكار.
الذكاء العاطفي و االجتماعي .
التفكيرالنقدي .
مهارة مشاركة األفكارو األعمال .
القدرة على التحليل.
القدرة على التحفيزو التأثير.
مهارة التفاوض .
القدرة على التواصل بوضوح .
مهارة التعاطف .
مهارة النمذجة الرياضية ( الرياضيات ).
الفــرص فــي املســتقبل ســتكون متاحــة ملــن يمتلكــون املهــارات
التكامليــة ( املذكــورة معظمهــا أعــاه ) و علــوم التكنولوجيــا
أكثرمن ثلث اصحاب األعمال يشتكون من ندرة املواهب
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هنــاك أكثــرمــن  200مليــون عاطــل عــن العمــل فــي العالــم و
معظمهــم فــي ســن الشــباب.
املجتمــع و االقتصــاد و التطــور التكنولوجــي الهائــل يغيــر
الطــرق التــي نعمــل بهــا.
الوظيفــة هــي املصــدر الشــائع لجنــي املــال و توفيــر دخــل
متطلبــات العيــش ومعظــم الشــباب مــازال فــي بحــث مســتمر
عنهــا .الوظيفــة هــي الســهل املغــري التــي يلجــأ لهــا .النــاس
للحصــول علــى املــال و إيجــاد معنــى لعيشــهم .
ْ َ ُ َ ْ َ ّ زْ
ّ
َ
َ
الر ِق ِفي ال ِتجار ِة).
قال الرسو ل الكريم ( ِتسعة أعش ِار ِ
التكنولوجيــا حولــت عاملنــا مــن امليكانيــكا إلــى الرقمــي ,
اإلنترنــت و أجهــزة الكمبيوتــر و الهواتــف الذكيــة و وســائل
التواصــل الحديثــة كلهــا أحدثــت تغييــر عميــق فــي مالمــح
العصــر الجديــد .
األزمــات و الحــروب تؤثــرعلــى معيشــة و قــوت وجــود العديــد
مــن البشــر.
نشوء حرب عبثية يفقد معها ماليين البشروظائفهم
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و مصــدر دخلهــم فيجــدون نفســهم فجــأة بــا مــال لتغطيــة
التزاماتهــم ايجــار املســكن قيمــة الطعــام و احتياجــات
األطفــال.
ً
فقدان الوظيفة يهزأركان الحياة و قد يشلها تماما.
أمريــكا معــدل البطالــة يحــوم حــول  %8و لكــن هــؤالء لديهــم
تأميــن صحــي و تأميــن معي�شــي .
ماذا يعمل رب األسرة في بلد مثل سوريا أو اليمن أو مصر
حيــث تفتقــر هــذه البلــدان ملقومــات العيــش و الرعايــة
الحياتيــة األوليــة .
بــا وظيفــة أو مصــدردخــل يجــد األب نفســه حائــرفــي دائــرة
العجــزأمــام مــن يعــول .
طفلــه يمــوت أمــام عينيــه مــن املــرض و ال يجــد ســبيل ميســر
لعالجه و إزاحة أمله أم تستمع لبكاء طفلها الجائع و ليست
قــادرة حتــى أن تســقيه ميــاه نظيفــة .
ً
شباب في عمرالعطاء عاطلون عن العمل و عاطلون تماما
عــن تقديــم أي حركــة تخرجهــم مــن دائــرة العجــز و مربــع
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الفقــر ,نعــم الوظيفــة مصــدرســهل و مغــري للمــال لكــن هــل
تقــف الحيــاة دونهــا !
رأيــت حــاالت مــن الدمــار و االنهيــار مــن موظفيــن أفنــوا
عمرهــم الثميــن فــي وظائــف تمنحهــم الزهيــد مــن املــال  ,و ال
أن�ســى رجل ق�ضى  30عام في خدمة شــركة و عند أول أزمة
واجهتهــا ســلمت لــه خطــاب االســتغناء عــن العمــل و رأيــت
فــي عينيــه حســرة و ندامــة ميــت فاتــه مــن الخيــر الكثيــر كان
يتخبــط مثلمــا يتخبــط املريــض ال يســتطيع أن يقــف دارت
بــه األرض و عجــزت قدميــه عــن حملــه.
ً
الوظيفة هي عصب الحياة الحديثة و لكن ال يجب أبدا أن
تصبح هي كل الحياة .
يخسرالكثيرمن الناس حريتهم و كرامتهم و يقبلون العمل
ً
في ظل ادارة إشرافية فاشلة مجحفة خوفا من
فقدان مصدردخلهم.
ً
و كمــا ذكــرت مســبقا أنــه يوجــد نوعيــن مــن االعمــال وظيفــة
و مهنــة و الفــرق بينهــم هــو أن  :الوظيفــة هــي أن تبيــع وقتــك
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و جهدك لتحقيق أهداف غيرك.
املهنة هي أن تسخروقتك و جهدك في تحقيق أهدافك
و في الحالتين أنت تصنع املال .
لكــن فــي الوظيفــة حركــة املــال تكــون محــددة و منتظمــة و
ســقفها معــروف .
فــي الثانيــة املــال فــي ازديــاد و نقصــان غيــر منتظــم و ســقفها
عالــي  .أكثــرمــا يعــاب فــي الوظيفــة هــي أنهــا تجعلــك تــؤدي مــا
يخطــط لــه اآلخــرون و تســعى مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم.
بينما في املهنة فأنت تلعب في ملعبك وتؤدي الدور املناسب
لك وتحقق أهدافك.
العائــق الوحيــد الــذي يحــول بينــك وبيــن املهنــة املثاليــة التي
تعشــقها و تنســجم مــع تكويــن ذاتــك هــو فقــدان الشــجاعة
املطلوبــة التخــاذ الخطــوات الضروريــة التــي تجعلــك تبعــد
ً
بعيدا عن تعريف اآلخرين للنجاح وتصنع بنفسك النجاح
الالئــق .الشــجاعة التــي تقــودك الختيــارالحيــاة التــي تريدهــا
أنــت و ترضاهــا لنفســك .ال أن تعيــش كمــا يـراد لــك.
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واملهن عديدة و وفيرة واملطلوب منك تفتش عنها.

املجاالت املهنية :

.1املجال األكاديمي  :العمل في املجال التعليمي في مساعدة
النــاس علــى التعلــم و صناعــة املعرفــة هــذا املجــال يعتمــد
اعتماد كلي على املستوى التعليم الذي تلقاه املوظف فيه
و كلمــا أردت الترقــي فــي هــذا املجــال وجــب عليــك الحصــول
ً
علــى تعليــم أكاديمــي رفيــع وصــوال للدكتــوراه  .قــد تعمــل
بروفيســور جامعــي او معلــم فــي مدرســة أو اســتاذ فــي معهــد.
فــي الغــرب و اق�صــى الشــرق تعتبــر هــذه مــن أشــرف املهــن و
ارفعهــا مكانــة حيــث أن مهمــة املوظــف بهــذا املجــال هــي
صناعة اإلنسان ّ
السوي .
.2املجــال الصحــي  :العمــل فــي املجــال الصحــي و أعالهــا
طبيــب ج ـراح و متخصــص و أدناهــا فــي التمريــض  ,مهمــة
املوظف هنا ترتكزعلى تقديم الرعاية الصحية للمحافظة
علــى الســامة الجســدية و النفســية لإلنســان و تشــمل
املستشــفيات و العيــادات و الصناعــات الطبيــة و الدوائيــة,
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يمثــل هــذا املجــال  %30مــن االجمالــي العــام للوضــع
االقتصــادي العالمــي.
.3مجال املال و األعمال  :الهدف الرئي�سي لجميع الشركات
و املنظمــات الربحيــة هــو تكويــن ربــح مــادي  ,تركيــزالنــاس فــي
العالــم متجــه نحــو هــذا املجــال و هــو يســتحوذ علــى اهتمــام
الكثيــر مــن الباحثيــن عــن عمــل  ,امتــاك املهــارات اإلداريــة
ً
تخطيــط  ,تنظيــم و رقابــة مهــم جــدا مــن أجــل مســاعدة
املنظمــة أو الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا  ,يســتحوذ هــذا
املجــال علــى  %63مــن اجمالــي الوظائــف فــي العالــم .
.4املجــال التكنولوجــي  :التكنولوجيــا اليــوم تصنــع شــكل
الحيــاة الجديــدة  ,هــذا املجــال ســريع التطــور و ســهل النمــو
أفضــل خمــس شــركات فــي العالــم تعمــل ضمــن هــذا املجــال .
يهدف هذا املجال الستخدام األجهزة االلكترونية والشبكة
و االنترنــت فــي انشــاء عالــم رقمــي يســهل عمليةالتواصــل و
تخزيــن املعلومــات و معالجتهــا و تيســيراداء املهــام و شــؤون
املعيشــة .
116

.5املجال املجتمعي  :العمل على تقديم الخدمات اإلنسانية
للفئــات التــي تحتــاج لرعايــة و إعانــة يهــدف العمــل فــي هــذا
املجال على سد فجوات قصور أداء الحكومة فيما تقدمه
للمواطنيــن  ,أكثــر مــا يجــب ان يهتــم بــه العامليــن فــي هــذا
املجــال هــو الحفــاظ علــى ســمعتهم و كســب ثقــة املانحيــن
و الداعميــن و الصــدق فــي تقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا
املعدوميــن.
.6املجــال السيا�ســي  :السياســة هــي عصــب إدارة الــدول و
بناء الحضارات و متى ما احتكرها اللصوص و الســرق كان
بذلــك دمــارلألوطــان و اإلنســان و تف�شــى الفســاد فــي جميــع
جوانب الحياة االنســانية  ,ان تنشــأ حزب سيا�ســي و تحمل
قضيــة تخــدم فيهــا أمتــك و وطنــك و البشــر.
إن أهم سبب ملأساة العرب وتخلفهم هوفساد السياسيين.
هناك مجاالت مهنية رئيسية أخرى و حاولت أن اقدم هنا
أهم املجاالت التي ممكن أن يعمل فيها الشباب.
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يختلــف حجــم و أهميــة املجــاالت مــن دولــة لدولــة بحســب
القــدرات التصنيعيــة و الطبيعيــة فيهــا .
ً
فمثــا فــي دول الخليــج االهتمــام شــديد بوظائــف املجــال
املتضمــن اســتخراج و تصديــر املشــتقات النفطيــة.
فــي اليابــان التركيــزعلــى الصناعــة و تركيــا علــى الســياحة و
هولنــدا علــى الزراعــة و البرازيــل علــى التجــارة.
والغــرب ال يمتلــك أي مقومــات طبيعيــة و لكنــه يعــول علــى
قــدرة العقــول التــي لديــه و هــي أغلــى مــن النفــط.
ال يجــب أن نجعــل الغايــة الكبــرى مــن التعليــم هــي الحصــول
علــى وظيفــة.
 % 50مــن أثريــاء العالــم فــي مجــال املــال و األعمــال لــم يكملــوا
دراســتهم الجامعيــة.
غايــة العلــم هــي تحســين جــودة حيــاة االنســان و إيصالــه
لنعيــم اآلخــرة مــن خــال معرفــة خالقــه و دوره فــي الوجــود .
ال تجعل املال هو اسمى ما تقصده من وظيفتك.
ال تظل في منصب أكثرمن  5سنوات فبعد هذه الفترة أنت
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ال تكتســب خبــرة و لكــن تقــدم خدمــة و تكــرر مهــام عــام بعــد
عــام.
ً
فكردوما بالقيمة العليا التي تقدمها أنت للعالم من خالل
وظيفتك و في املقابل ما القيمة التي تجنيها أنت منها .
إذا أردت أن تحصــل علــى وظيفــة ممتــازة فأمامــك خيــار
ً
واحــد  :و هــو كــن متمي ـزا .
امتلــك مهــارات ممتــازة حتــى تصــل ملرحلــة ال يمكــن بهــا
تجاهلــك .
إذا لــم تجــد الوظيفــة املالئمــة لــك اصنــع �شــيء ذو معنــى و
قدمــه للعالــم .
أربعــة خصائــص ســلبية إذا توفــرت فــي وظيفتــك فاتركهــا
ً
حــاال :
.1الوظيفــة التــي فــرص التطويــرفيهــا منعدمــة و ال تجعلــك
تكتســب مهــارات قيمــة
.2الوظيفــة التــي فــي مجملهــا تهــدف لتأديــة مهــام تافهــة أوقــد
تكــون مضــرة لــك وللعالــم مــن حولــك.
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.3الوظيفة التي تجبرك على العمل مع بشرمقرفين.
.4الوظيفــة التــي تجعلــك فــي توتــردائــم و تســلبك ســعادتك و
ً
تملئــك بالتعاســة و تؤثــرســلبا علــى باقــي نواحــي حياتــك .
لكــن قبــل ذلــك فكــربالبدائــل الجيــدة فبعــض الوظائــف إن
ُ
ضاعــت فــي اوضــاع اقتصاديــة صعبــة ال تعــوض و قــد تلقــي
بنفســك للتهلكــة .
مستقبل الوظائف يحمل في طياته الكثيرمن املفاجئات و
التغييرفي شكل و جوهرالوضع الحالي .
املستقبل هو لألعمال الحرة و املشاريع الريادية أكثرو هذا
يعكس الرغبة الدفينة للناس بالحرية .
ســوف نشــاهد فــي املســتقبل املوظــف يمــارس مهــام عملــه
ربمــا فــي مقــر بيتــه أو كافيــه فــي الوقــت الــذي يحــب .
فكــرة أن تــدرس جامعــة ثــم تحصــل علــى وظيفــة بعدهــا و
تتفرغ للعمل لن تنفع في املستقبل سيكون التعلم املستمر
مدى الحياة هومفتاح التفوق املنهي التكنولوجيا واإلبداع
همــا الكلمتــان املفصليتــان للمســتقبل.
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مــن يعمــل فــي منطقــة راحتــه كمــا يســميها العلمــاء فهــو هنــا
يعطــل قدراتــه و ال يجنــي مــن وظيفتــه غيــر املــال و هــو علــى
املــدى البعيــد فــي خس ـران مبيــن .
الوظيفــة التــي تتحــدى قــدرات شــاغلها هــي التــي تمنــح الكثيــر
مــن الخب ـرات و تنمــي املهــارات و القــادة تصنعهــم املهــام
الثقيلــة و املســئوليات الصعبــة .
ابحث عن وظيفة تستفزفيك قدراتك ودع عنك الوظائف
املريحة.
الكثيــر يظــن أن الوظيفــة هــي املصــدر األســهل للمــال و
الحقيقــة أن الوظيفــة ال تحقــق االســتقالل املالــي الــذي
تشــعر معــه باألمــان املعي�شــي .
الوظيفة تمنحك الفتات الذي بالكاد تقتات منه.
أمــا املهنــة فهــي تمنحــك االســتقالل املالــي الــذي يؤمــن لــك
معيشــة آمنــة بــا ديــون و مطالبــات و شــحة فــي الدخــل
حتى تحصل على وظيفة جيدة عليك إتقان مجال له قيمة
و ليس عليه زحمة.
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إذا قضيــت الشــطراألول مــن حياتــك فــي التعلــم و التــدرب و
التمكــن مــن تخصصــك فــا تقلــق علــى شــطرعمــرك الثانــي
ً
و الثالــث فغالبــا ســتجد وظيفتــك تنتظــرك أمــا إذا تخبطــت
و ضيعتــه فــي غيــرذي نفــع فســتعض اصابــع النــدم و التعــب
ً
كهــا.
فــي العشــرينيات وبعــد التخــرج األكاديمــي يفضــل أن تمــارس
األعمــال ذات الــروح الفنيــة التقنيــة و بعدهــا التخصصيــة
أمــا الوظائــف اإلشـرافية و اإلداريــة فتكــون فــي الثالثينــات.
من عمرك أي في العقد الثاني من عمرك املنهي.
أما املناصب القيادية فبعد األربعين تكون مالئمة لإلنسان
بعد أن امتلئ بالنضج والخبرة واكتسب املهارات والحنكة.
أرفع منصب قد تتقلده في حياتك هورئيس تنفيذي.
أعلى راتب رئيس تنفيذي في عام  2016على مستوى العالم
يتقاضــاه جــون هاميرجريــن عــن قيادتــه لشــركة مكيســون
للخدمــات الطبيــة األمريكيــة بمزايــا إجماليــة مئــة و واحــد و
ثالثيــن مليــون دوالرفــي العــام الواحــد.
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لتفكيــك ظاهــرة الوظائــف و اســتيعابها علينــا تقســيمها إلــى
ثالثــة أقســام :
علــى الصعيــد الشــخ�صي  :ملــاذا نعمــل  ,كيــف تشــكلالوظائــف حياتنــا  ,مــا هــو مســارنا املنهــي  ,كيــف نواكــب روح
ُ
العصــربمهاراتنــا و قدراتنــا  ,و كيــف تضفــي الوظيفــة معنــى
لحياتنــا و غايــة وجودنــا .
على الصعيد املؤس�سي  :ما هي الوظائف  ,ما هي املناصبالحديثــة املالئمــة لوجودنــا و قدراتنــا  ,كيــف يتــم انشــاء
املؤسســات  ,كيــف بإمكاننــا الحصــول علــى الوظائــف
الجيــدة املتاحــة  ,مــا هــو مســتقبل الوظائــف مــع حــدوث
التغييـرات الكبيــرة التــي نشــهدها بفعــل التطــور التكنولوجــي
- .علــى الصعيــد االجتماعــي  :كيــف يســاهم املجتمــع الــذي
نعيــش فيــه بتوفيــرالوظائــف  ,مــا هــي الصــورة االجتماعيــة
التــي يكونهــا املجتمــع عــن املوظــف و تأثيرهــا علــى مكانتــه
االجتماعيــة؟ هــل الوظائــف املتاحــة تفــي بســد احتياجــات
املوظــف للعيــش الســوي؟.
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و كيــف يؤثــر الوضــع السيا�ســي و االقتصــادي علــى حيــاة
العديــد مــن املوظفيــن.
ً
هــذه التســاؤالت تتيــح للشــاب التفكيــر مليــا قبــل دخــول
معتــرك حياتــه الوظيفيــة و معرفــة مــا يتطلــب منــه فعلــه
للعيــش القويــم فــي الزمــن الصعــب .
أضع لكم هنا مقتطفات من نصائح الدكتور عبدالكريم
بكارعن الوظائف :
هناك نوع من الشباب ال يحتاجون إلى البحث عن وظيفة
بــل أربــاب األعمــال هــم مــن يبحــث عنهــم وهــم أولئــك الذيــن
يتصفــون بثــاث صفــات :النزاهــة والــذكاء والحيويــة.
كثيــر مــن الشــباب يحصلــون علــى شــهادات متدنيــة،
ويتوظفــون علــى أساســها فــي وظائــف ال تســمن وال تغنــي
مــن جــوع وبعضهــم ال يجــدون علــى مــدى ســنوات أي
وظيفــة .بعضهــم حصلــوا علــى شــهادات عليــا مــن جامعــات
ضعيفــة(أي كالم) فلــم تقــدم لهــم التدريــب الكافــي للدخــول
إلــى ســوق العمــل ،فجلســوا فــي بيوتهــم ســنوات دون عمــل.
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حــاول أن تــدرس فــي جامعــة ممتــازة أو قويــة ولــو تطلــب ذلــك
اقتـراض بعــض املــال أو بيــع قطعــة مــن األرض.
إذا تخرجــت فاعلــم أن املوضــوع لــم ينتــه وأن مــا درســته فــي
الجامعــة ال يكفــي فــي معظــم األحيــان لدخــول ســوق العمــل
وال بــد مــن تدريــب مــدة تت ـراوح بيــن ثالثــة وســتة أشــهرحتــى
تتمكــن مــن العمــل امليدانــي بكفــاءة.
ً
العمــل فــي مجــال التخصــص دائمــا أفضــل والعمــل الحــر
ً
كثي ـرا مــا يكــون أفضــل مــن الوظيفــة .ال تدفــن نفســك فــي
وظيفــة و أنــت مــا زلــت فــي الثالثــة أو الرابعــة والعشــرين،
وحــاول الحصــول علــى شــهادات أعلــى .
ً
شهادة املاجستيرمهمة جدا في معظم التخصصات.
األمانــة وحســن الخلــق والنصــح ألربــاب العمــل مفتــاح رزق
فاحــرص عليهــا.
حاول أن تمتلك من املهارات ما يمنحك التميزعلى زمالئك
( لغة إضافية ،استخدام الحاسب ’ تخصص دقيق نادر،
مهــارة فريدة).
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ً
ال تنس :ومن يتق هللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال
يحتسب .األخذ باألسباب من التقوى.
اليــأس وامللــل والكســل هــم أعــداؤك فــي مجــال العمــل .حيــن
ً
تجد الباب أمامك مغلقا فال تكسره ،ولكن ابحث عن باب
ً
آخــر وكــن علــى ثقــة بــأن فــي الطــرق املســدودة دائمــا منافــذ
لالســتمرار فــي املســير ،إذا منعــت مــن العمــل فــي الدعــوة
فاشــتغل فــي التعليــم ،وإذا منعــت مــن العمــل فــي التعليــم
فاشــتغل فــي اإلغاثــة ..إذا لــم تجــد وظيفــة مناســبة ،فاعمــل
في أي �شيء وال تجلس مع القاعدين .تدرب ،اكتسب مهارة
جديــدة ،تطــوع مــع مؤسســة خيريــة.
ً
وتذكــر قــول الرحمــن الرحيــم فــإن مــع العســر يس ـرا إن مــع
ً
العســر يس ـرا.
ضغوطــات كســب الــرزق والحصــول علــى وظيفــة والنقــص
الواضــح فــي الخيــارات التعليميــة املتاحــة أمــام كثيــر مــن
الشــباب والفتيــان دفعــت كثيريــن منهــم إلــى أن يدرســوا فــي
تخصصــات جامعيــة ال يميلــون إليهــا ،وهــذا يعنــي الشــعور
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بامللــل وبــذل الجهــد عنــد الحــد األدنــى أثنــاء تحصيــل
ً
معارفهــا ،وبعضهــم يحققــون قــدرا مــن النجــاح لكنهــم ال
يبدعــون رغــم مــا لديهــم مــن ذكاء ،وذلــك ألن اإلبــداع يحتــاج
إلــى شــغف وحــب ين�ســى اإلنســان معــه أكلــه ونومــه .بعــض
مكتبات الجامعات في الدول املتقدمة تفتح  24ساعة ألن
هنــاك مــن الطــاب مــن يدرســون فيهــا الســاعات الطــوال،
وحيــن يتعبــون ينامــون علــى األرض القليــل مــن الوقــت،
ليســتأنفوا البحــث مــن جديــد .تدخــل إلــى كثيــرمــن مكتباتنــا
العامــة فتجدهــا خاويــة علــى عروشــها بســبب فقــد الشــغف
والشــغوفين.
ادرس مــا تعشــقه ،وأبــدع فيــه ،وســتأخذ منــه كل مــا تريــد،
فاألمــة فــي حاجــة إلــى األوائــل فــي كل املجــاالت .
أتفهــم معانــاة كثيــر مــن الشــباب و نحــن جميعــا عانينــا فــي
مقتبــل العمــر فمــن زمالئــي مــن لــم يكــن يجــد ثمــن رغيــف
الخبــزومنهــم مــن لــم يكــن لديــه ســوى ثــوب واحــد ...ثــم فــرج
هللا ورزق وأعــان .الصبــرالصبــروالعمــل فــي أي مهنــة شــريفة
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و اﻵن هنــاك أعمــال كثيــرة يمكــن أن يقــوم بهــا اﻹنســان مــن
بيتــه لكــن اﻷمــر يتطلــب شــيئا مــن التدريــب والبحــث.
إنتهى كالمه .
ُ
كان منذ زمن قريب هناك مسارللحياة :
دراسة  -وظيفة  -تقاعد
ً
اليوم املساراختلف تماما :
دراسة  -وظيفة  -تعليم  -وظيفة  -ترفيه
اصبح الناس شغوفون بالترفيه أكثرمن الراحة
و أصبح التعليم مطلب أسا�سي للعيش الطيب
ً
و أصبحــت الحيــاة صعبــة جــدا و متطلبــات العيــش أكبــرمــن
قــدرات و امكانيــات اإلنســان.
ً
ونصيحتي لي و لكم ال تتركوا التعليم أبدا فهو سبيل الحياة
الطيبة املف�ضي للخير.
ً
و ال تسمح لذاتك أن تكون غدا بنفس الحال التي هي عليه
اليوم جددها و دعها تواكب التغييرفي العالم.
متوسط الوظائف التي يشغلها املواطن األمريكي خالل
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مسيرة حياته يتراوح بين  12إلى  14وظيفة في الزمن الحاضر
ال يجــب علــى االنســان أن يربــط قيمــة ذاتــه باملنصــب الــذي
يشــغله فمتــى مــا كانــت قيمــة اإلنســان مرتهنــة بوظيفتــه
فخســارته حتميــة فالحيــاة أكبــرمــن مجــرد وظيفــة .
ً
جميــل أن يكــون لديــك حمــاس فــي ان ال تكــون عاديــا و أن
ال تعــش حيــاة هامشــية و لكــن حينمــا تقــرر أن تتخلــص مــن
فقــرك فــا تجعــل الوظيفــة أول الحلــول التــي تتبــادرلذهنــك
واملوظــف مهمــا ســعى لجنــي املــال ســتظل محاوالتــه تــدور فــي
فلــك تحســين ظــروف عبوديتــه.
البشــر الذيــن تتمحــور هويتهــم الذاتيــة حــول العمــل أو
الوظيفــة ،وبخاصــة إذا كان العمــل ناجحــا ،يعتبــرون فكــرة
التقاعد أو الفصل أشبه باإلعدام  ,والسبب هو في فلسفة
الربــح املطلــق الــذي يســيطرعلــى ذواتهــم.
لذلــك عليــك أن تجعــل حياتــك تقــوم علــى أعمــدة عديــدة و
ليس على عمودي األسرة و الوظيفة كما هو حال كثيرمن
البشــر.
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هنــاك ســتة أنــواع مــن امليــول املنهــي وضعهــا العالــم ( جــون
هوالنــد ) هــي عبــارة عــن قــدرات شــخصية معرفتهــا تزيــد مــن
فــرص النجــاح املنهــي :
 .1الواقعي  :الشخصية الحازمة التي تميل للتنفيذ أكثرمن
التنظيــر ,يحــب التنســيق و العمــل املباشــرلحــل املشــكالت
قبــل التفكيــرفيهــا  ,يميــل للرياضيــات و العمليــات الحســابية
 ..يحــب العمــل مــع األشــياء .
ُ
 .2النظــري  :الشــخصية التــي تفضــل التفكيــر و التنظيــر و
التحقيــق اكثــر مــن التنفيــذ  ,لديــه القــدرة علــى ترتيــب و
تنظيــم و فهــم املعلومــات اكثــر مــن القــدرة علــى االقنــاع ,
يحــب التعامــل مــع املعلومــات .
 .3الفنــي  :شــخصية مبدعــة  ,منفتحــة  ,حساســة  ,مبتكــرة
 ,عاطفيــة و مســتقلة  ,ال يحــب القواعــد و األنظمــة  ,يحــب
املهــام التــي يتطلــب فيهــا انتــاج افــكار و اســتخدام الخيــال ,
لديه القدرة على التعبيرعن مشاعره بوضوح  ,لديه القدرة
على تقديراالشــياء الجمالية و اضافة اللمســات االبداعية
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للمشاريع  ,يحب التعامل مع األفكار.
 .4االجتماعــي  :يشــبع حاجاتــه مــن خــال تعليــم و مســاعدة
ً
اآلخريــن و انقــاذ املواقــف  ,عاطفــي جــدا  ,يحــب العمــل مــع
االخريــن و تكويــن عالقــات طيبــة و ناعمــة مــع مــن حولــه .
 .5الريادي  :متحدث جيد لديه القدرة على قيادة الناس و
اقناعهم  ,يهمه تكوين ســمعة جيدة و قوة و نفوذ و يشــغله
جمــع املــال و ينحــازللجــاه و يســعى للظهــور و البــروز ,يعشــق
العمــل مــع البشــرو املعرفــة .
 .6التقليــدي  :يحــب العمــل تحــت ســطوة القوانيــن و
االج ـراءات  ,يحــب الرتابــة و تلقــي التوجيهــات  ,ال يفضــل
العمــل الــذي يجعلــه يتفاعــل مــع البشــر  ,يســتمتع بالعمــل
مــع البيانــات الدقيقــة .
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وظائف املستقبل :
.1الوظائف االدارية و ادارة املكاتب .
 .2وظائف االنتاج و التصنيع .
.3البناء و التنقيب .
.4الفنون  ,التصاميم  ,صناعة الترفيه  ,الرياضة  ,واالعالم
.5الوظائف القانونية ( محاماة و قضاة ) .
.6الصيانة و التركيب .
.7الوظائف املالية و التشغيلية
.8الوظائف القيادية .
.9الوظائف التقنية و الحسابية .
.10الهندسة املعمارية و الزخرفة
.11التسويق و املبيعات .
.12التعليم و التدريب .
 .13البرمجة و التصميم التقني .
 .14أمن املعلومات.
 .15الطب النف�سي .
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وظيفة اإلكتواري هومن يجمع بين النظريات والتطبيقاتفــي علــوم الرياضيــات واالحصــاءات واالقتصــاد والعلــوم
املالية لقياس املخاطراملستقبلية وإيجاد الحلول لها .ولكي
تصبــح إكتوارًيــا البــد أن تحصــل علــى شــهادة فــي تخصــص
علمــي كالرياضيــات او اإلحصــاء أو املاليــة ثــم تحضــرتدريبــا
ً
متقدما (ماجستيرأودبلوم في مجال اإلكتواري) ،كما يمكن
االلتحاق بإحدى البرامج التي تمنح خريجها درجة الدبلوم
او البكالوريــوس او املاجســتيرســواء فــي نفــس التخصــص او
تخصــص ذي عالقة.كمــا البــد لــك مــن التســجيل فــي إحــدى
الجمعيــات اإلكتواريــة والحصــول علــى عضويتهــا ،وهــذه
ً
الجمعيــات موجــود بــكل الــدول وإن كانــت تختلــف إختالفــا
ً
طفيفــا مــن دولــة إلــى أخــرى 20 .مليــون انســان فــي امريــكا
يديــرون مشــاريعهم الرياديــة الخاصــة فقــط ( .ياســربــكار)
و أختــم حديثــي عــن امليــول املنهــي بمقولــة رائعــة للدكتــور
ياســربــكار :مهنتــك جــزء مهــم مــن حياتــك  ,أن تتركــه دون
تخطيط  ,أن تتركه للحظ والصدفة  ,هذا أمرمستغرب.
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الباب الثاني

134

إدارة الحياة

135

أدوارالحياة

تستقيم الحياة و تطيب بوفرة املال و العالقات الحسنة و
وجود مهمة نعيش من أجلها  ,تمثل هذه األركان الرئيســية
لحيــاة اإلنســان فــي هــذا العصــر و جميــع العصــور و غيــاب
إحداها يصيب الحياة بمرض أو خلل و لكن أرى أن بعض
النــاس تتدمــرحياتهــم و تتوقــف بفقــدان إحداهــا .
ً
أوال املال :
املــال مصــدره العمــل و مهمتــه توفيــر ضــرورات العيــش و
لألســف انحرفــت عالقــة الكثيــرمــن البشــرمــع املــال بثالثــة
وجــوه أولهــا  :أنــه يتــم التعامــل معــه كغايــة للحيــاة و ليــس
كوســيلة للعيــش  ,الوجــه الثانــي اليقيــن بــأن الوظيفــة هــي
املصدرالوحيد للمال و إغفال املصادراألخرى و التي تعتبر
اهم و اكبر ,الوجه الثالث و هو توقف حياتهم عند قلته أو
غيــاب مصــدره .مــا أود التركيــزعليــه هنــا هــو أنــه يجــب علينــا
أن نعيــد صياغــة تفكيرنــا بالتعامــل مــع الوظيفــة كمصــدر
ً
للمــال وقــد تحدثنــا عــن ذلــك مســبقا .
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ً
ثانيا  :العالقات
ركــن مهــم و رئي�ســي فــي الحيــاة و لنــا أدوارعــدة فيهــا كأم  ,أب
 ,أخ  ,أخــت  ,زوج  ,إبــن  ,صديــق و زميــل عمــل  .العالقــات
الحســنة و العميقــة لهــا تأثيــرفــي ســعادة اإلنســان و تعاســته
ً
و لكــن أكــرر مجــددا ال يجــب أن نجعــل هــذه الركــن محــور
رئي�ســي للحيــاة .
فتــاة لــم يكتــب لهــا الــزواج هــل يجــب أن تقــف حياتهــا عنــد
هذه النقطة  ,هل حياة املرأة تتلخص بوجود زوج و دورها
كزوجــة !
وشــاب منعتــه الظــروف عــن الــزواج هــل نعتبــر حياتــه
مشــلولة و دون أي قيمــة !
غيــاب الشــريك عــن الحيــاة كغيــاب األم أو األب عــن طفــل
ً
ولــد يتيمــا  ,نتعامــل معهــا كمصيبــة و لكــن نجعــل الحيــاة
تم�ضــي نحــو غايــات أجمــل و أكبــر  ,مصيبــة أن ال تتــزوج و
كارثــة أن تتوقــف حياتــك بســبب ذلــك .
كذلك األزواج الذين لم ُيرزقوا بزينة الحياة ( البنون )
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ال يجب أن يعيشــوا حياتهم ببؤس و كأنها خالية من النعم
 ,وكمــا ذكــر هللا فــي كتابــه أن البنــون زينــة الحيــاة و ليــس
غايــة الحيــاة أو شــرط للحيــاة و الوجــود .
ً
ثالثا  :مهمتك في الوجود.
خلــق هللا البشــرلغايــات ســامية و وفــرلهــم أدوات العيــش
الكريم لتســتقيم الحياة  ,مصيبة اإلنســان في.
كل عصــر هــو تحــول الوســائل هــذه إلــى غايــات  ,كارثــة أن
تتحــول الوظيفــة أو املــال أو الــزواج و اإلنجــاب إلــى غايــة
نعيــش ألجلهــا فقــط  ,و املصيبــة األكبــرو الكارثــة العظمــى أن
يصبح إشباع الشهوات و إرواء الغرائزهو املهمة الرئيسية
التــي يســعى لهــا اإلنســان  :أن يعيــش لبطنــه و فرجــه .
عــدم الــزواج و حرمــان األبنــاء و غيــاب الوظيفــة ال يجــب أن
يكونــوا عائــق عــن الحيــاة  ,فــي الحيــاة مــا هــو أجمــل مــن ذلــك
و هــو العيــش مــن أجــل غايــة كبــرى و هــدف ســامي  ,نعــم قــد
تضطــرب الحيــاة و لكــن يجــب أن نســعى فــي الحيــاة و نكافــح
مــن أجــل مهمــة أفضــل.
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الخســارة الحقيقيــة ليســت فــي فقــدان مــا ســبق ذكــره ,
الخســارة الكبــرى هــي خلــو الحيــاة مــن مهمــة ســامية نعيــش
ألجلهــا  ,و مــا قيمــة الحيــاة التــي تــدور فــي فلــك التكاثــر فــي
األمــوال و األوالد و إرواء الشــهوات بنهــم و دون شــبع أو كلــل
مثــل بهيمــة ال تعقــل ...
و هل هناك غاية أسمى من رضا هللا !
من املؤكد ال .
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مراحل الحياة

هناك أربع مراحل للحياة :
التأسيس  -النمو  -النضج  -االنحدار.
املرحلة األولى ( مرحلة التأسيس )من عمر 1إلى  10سنوات
وتتصف هذه املرحلة بتقبل البذر وبناء اللبنات األساسية
فــي شــخصية اإلنســان و هــي ســنوات التربيــة و التعليــم  ,و
تعليــم العقيــدة وغــرس القيــم وتثبيــت طبــاع اإلنســان
املرحلة الثانية ( مرحلة اإلرشاد )
مــن  10إلــى  20ســنة و هــي مرحلــة يحتــاج فيهــا اإلنســان إلــى
من يرشده ويوجهه ويشد همته للتعلم  ,هذه الفترة صعبة
على املربي هنا يكون اإلنسان مثل العود اليابس إذا اردت
تقويمه كســرته  ,تتســم بالتهور و حب االســتقاللية و نشــوء
الشــهوات .
املرحلة الثالثة ( مرحلة التطوير)
من  20إلى  30ســنة و هو العمرالذهبي للتعلم األكاديمي و
تطويرالقدرات و شحذ املهارات و صقل الخبرات  ,هنا يتم
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كسب الرزق وبناء األسرة ويتم تحقيق االستقرارالعاطفي
التي تكون فيه العاطفة عط�شى في املرحلة التي تسبق هذه
املرحلــة  (.للتعليــم و انشــاء منــزل و تكويــن اســرة ) و أفضــل
ّ
سن للزواج هو ما بين  32 - 28سنة على ذمة بحث أجرته
منظمة اســتطالع الرأي القومي لتنمية األســرة ( )NSFGو
هو العمراملناسب للزواج طويل األمد.
أغلــب الذيــن تزوجــوا فــي هــذا العمــريعيشــون حيــاة هانئــة
و اســتقرارو تفاهــم و تقــل فيهــا حــاالت الطــاق ألن االختيــار
يأتــي علــى وعــي و نضــج عاطفــي الــى حــد مــا .
و أكثــر حــاالت الطــاق تحــدث للزيجــات التــي تمــت فــي ســن
العشــرينات مــا قبــل  28ســنة.
أنا أتفق إلى حد ما مع هذا البحث.
( ُهـ َـو َّالــذي َخ َل َق ُكـ ْـم مـ ْـن َن ْ
ـس َو ِاحـ َـد ٍة َو َج َعـ َـل ِم ْن َهــا َز ْو َج َهــا
ـ
ف
ِ
ِ
ٍ
السـ ّ
ل َي ْسـ ُـك َن إ َل ْي َهــا ) و أجمــل مــا فــي الــزواج هــو ُ
ـكنى املشــتقة
ِ
ِ
مــن الســكينة و الســكون.
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املرحلة الرابعة ( مرحلة العطاء و القيادة)
من عمر 30إلى  50سنة وهي املحطة األخيرة في عمرالشباب
التــي تنتهــي فــي األربعيــن  ,هنــا يكمــن دور اإلنســان فــي تقديــم
عطاءه للحياة واألحياء وخدمة املجتمع والناس من حوله
واستكمال املشاريع الخاصة وتحقيق االستقرارالنف�سي و
املادي  .و هي املرحلة األمثل للقيادة حيث يتشــبع اإلنســان
مــن الخبــرة الطويلــة و املهــارة املصقولــة و املعرفــة الجيــدة و
الفهــم املتكامــل و النضــج التــام  .و معظــم األنبيــاء جاءتهــم
الرســالة في هذه املرحلة  ( .انشــاء املشــروع التجاري).
املرحلة الخامسة ( مرحلة الحكمة )
مــن عمــر  50إلــى  70ســنة فتــرة التفكــر بكليــات الحيــاة و
حقيقتهــا و فلســفة الوجــود و اإلش ـراف علــى مــا تــم عملــه
ً
مســبقا و إتمــام مــا نقــص و ســد الفجــوات التــي قــد تظهــر .
و البــد أن يتضمــن خــال هــذه املراحــل أن نــوازن فــي توزيــع
العمــربحســن التعامــل مــع مكونــات اإلنســان األربــع :
(العقل و القلب و الجسد و الروح ) سعادة العقل بالعلم
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و ســعادة القلــب بالحــب و التفاعــل مــع اآلخريــن بتــودد و
لطافــة  ,و ســعادة الجســد بالعافيــة والصحــة و ممارســة
الرياضــة و تنــاول الطعــام الصحــي و ســعادة الــروح بمــد
جســور التواصــل مــع هللا عــز وجــل .
إنهــاك كبيــريصاحــب مــن ال يعيــش كل مرحلــة بمــا تســتحقه
و مشــين أن ترافقــك صفــة ســلبية مــن صفــات أي مرحلــة
فتظــل معــك فــي كل املراحــل .
و ال تتسع خصائص مرحلة سابقة ملرحلة الحقة.
الســعيد مــن اســتطاع أي يعيــش كل مرحلــة بمــا تســتحق و
أدى دوره فــي كل منهــا علــى أتــم وجــه دون إفـراط أو تفريــط .
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إدارة الجانب املالي للحياة

ََ ْ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ً
وتا َوإذا ّ
مت َل ْس ُت ْ
أع َد ُم َق ْبراَ
(أنا إن ِعشت لست أعدم ق
َ ْ ُ ُ ّ َ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ
همتي َّ
َ
همة ُ
امللوك ونف�سي  ...نفس ح ٍرترى الذلة َ كفرا) .
ِ
لن تعيش حياة هانئة وأنت تفتقرملقومات العيش السوي
و اليوم يعتبراملال عضد الوجود و العمود الفقري لتكامل
الشعور بإنسانية اإلنسان املفقودة .
هنــاك نحــو  5مليــارفقيــرفــي العالــم و مــا يقــارب  800مليــون
ُ
انســان أمــي حــول العالــم يفتقــرون للمهــارات األساســية
للق ـراءة و الكتابــة !
 % 90منهــم محصوريــن فقــط فــي ثــاث مناطــق  :شــرق و
غــرب أســيا و جنــوب الصح ـراء اإلفريقيــة.
و كل عام ُيعلن مليون إنسان عن إفالسهم .
و فــي بلــد ُيعانــي ويــات الحــروب و ص ـراع الطغــاة ال يجــد
اإلنســان مــا يســد بــه رمقــه و ُيطعــم أطفالــه .
 % 75من سكان العالم ال يجدون بيت يؤوون إليه وملبس,
يسترهم و طعام ُيشبعهم .
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 % 92من البشرال يمتلكون مال فائض إلدخاره واستثماره.
وأرى أنــا أن إدارة الجانــب املالــي يهــدف إلــى تحقيــق االكتفــاء
املالــي الــذي يحفــظ علــى اإلنســان كرامتــه و يمكنــه لعيــش
الزمــان بمــا يليــق بــه مــن تمــدن و تحضــر و هنــاء و رفاهيــة
ويتناســب مــع روح العصــر الحديــث .
قد يرى بعض الناس بأن االكتفاء هووجه من وجوه الثراء
و ال ضيرفي ذلك إذا كان يهدف إلى حفظ كرامة االنسان و
سالمة وجوده .
إن للفقــر مضــار كثيــرة و هــو جــاب ملفاســد عظيمــة لحيــاة
االنســان و يرتبــط ارتبــاط وثيــق بالجهــل و املــرض و تف�شــي
الجرائــم .
و الفقــر بحســب تقاريــر البنــك الدولــي ينقســم إلــى ثــاث
د رجــات:
فقــرمدقــع  :فقــدان القــدرة علــى الحصــول علــى مقومــاتالحيــاة االساســية .
 فقرمتوسط  :القدرة فقط على امتالك مقومات الحياة146

االساسية املتمثلة باألكل و الشرب و اللبس .
 فقــر حضــاري  :تمتلــك مقومــات الحيــاة و ال تســتطيعامتــاك مقومــات الحيــاة الحضاريــة مــن تعليــم  ,ثقافــة ,
ســينما  ,تتبــع املو�ضــى ألــخ ....
و للفقــر أســباب و يمكــن تقســيمها إلــى نوعيــن ( أســباب
خارجيــة و أســباب داخليــة ).
ً
األسباب الخارجية ( و غالبا ليس للفقيرتأثيرمباشربها)
و منهــا :
.1العيش في بيئة حروب و صراعات .
.2العيــش فــي بلــد ذو طبيعــة ثريــة ( خيانــة الرفاهيــة )%37 :
من الدول التي تمتلك ثروات طبيعية غنية تعاني من ويالت
ً
الفقــر و يعــود ذلــك أوال لعــدم اهتمــام املجتمــع و الدولــة
ً
علــى تنميــة العنصــرالبشــري و ثانيــا لتهافــت اللصــوص علــى
الســلطة للكســب الســريع و لهــف خي ـرات األرض و حرمــان
الشــعب مــن نعائــم و هبــات مــا تحــت الثــرى .
.3العيش في بلدان غيرساحلية  % 30 :من البلدان التي ال
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ُ
تمتلــك ســواحل تحــاط بجــورة ســوء و مــورد اقتصــادي
شــحيح .
.4العيــش فــي بلــد يحكمــه طاغيــة  % 75 :مــن اســباب افتقــار
البشــرية هــو تســلط الطغــاة علــى الشــعوب و االمســاك
بتقاليــد حكــم األوطــان عنــوة مــن أجــل مصلحــة و نــزوة
وشــهوة.
األسباب الداخلية ( و التي للفقيرتأثيرمباشرفيها ) :
.1القصــور الذاتــي  :نشــوء عــادات ســلبية لــدى الشــاب
مثــل الكســل و الفوضويــة و غيــاب التخطيــط و األهــداف و
العيــش ســبهللة  ,عــدم املبــادرة لصناعــة الثـراء الشــخ�صي و
تفضيل الرزق القليل السهل عن الكسب الكثيرالصعب.
.2الجهــل  :ال يوجــد انســان متعلــم تعليــم جيــد و مطلــع علــى
معارف العصريعاني من ويالت الفقر ,عدم وجود مدارس
جيــدة و اهمــال التعليــم مــن قبــل األســرة و الدولــة ســبب
كفيــل بإخـراج جيــش مــن الفقـراء  ,هنــاك مالحظــة واضحــة
هي أنه كلما زاد ارتباط مجتمع بالقراءة النافعة قلت نسبة
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الفقرفيه .
.3البيئة الفاسدة  :العيش في مجتمع متخلف يعاني ويالت
الحــروب و الصراعــات و النزاعــات و الفســاد السيا�ســي و
االســتبداد الــذي يدمــركل مقومــات الدولــة الناجحــة.
.4اإلدمان  :أي نوع من اإلدمان مخدرات  ,قات  ,مسكرات ,
جنس ,طعام ,ولتعلم أن أي إدمان يقود اإلنسان لالفتقار.
 .5التفكيــر التقليــدي  :البحــث عــن املــال مــن خــال تقليــد
اآلخرين  ,اصبحت الوظيفة بنظرالكثيرهي املصدرالوحيد
و الفريــد للمــال و تأميــن الحيــاة االقتصاديــة و الحقيقــة أن
الوظيفة هي املصدرالسهل لذلك  ,ويجهل الكثيرأن هناك
اكثــر مــن مصــدر لتأميــن الدخــل املالــي متمثلــة بالتجــارة و
املهنة و الحرفة و االستثمارو مصادراخرى  ,و البد ان يعلم
الشــاب الــذي يحلــم بوظيفــة جيــدة أن املوظــف فقيــرمهمــا
ارتفع راتبه  .يقول الدكتور طارق السويدان ( الخوف هو
الســبب الرئي�ســي لعــدم تــرك الوظيفــة واالنتقــال الــى العمــل
الحر ,الخوف من الفشل ومن املجهول والخوف من عدم
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كفايــة القــدرات الخــوف علــى الــرزق ولذلــك ّ
يفضــل معظــم
النــاس حيــاة ( العبوديــة ) فــي الوظيفــة)
.6االفتقــار ملهــارة إدارة الجانــب االقتصــادي  :ال تشـ ِـتر مــا
َ
لست في حاجة إليه  ،ألنك ستبيع ً
حاجة له
غدا ما أنت في
ٍ
ٍ
د .خالــص جلبــي .
كثيــرمــن النــاس ال يحســنون إدارة مواردهــم فيقعــون بذنــب
اإلس ـراف و إثــم التبذيــر  ,و أحــد الحكمــاء قــال أن الذ ـكـي
هــو مــن يدخــر % 20مــن دخلــه و يســتثمر  % 10فــي مشــاريع
مختلفــة .
إن الفقيــرهــو الــذي ينفــق مالــه و يدخــرمــا تبقــى  ,الغنــي هــو
الــذي يدخــرمالــه و ينفــق الفائــض منــه.
.7عــدم التخطيــط األســري  :و لــه جانبــان جانــب مــن
حيــث عــدم تقديــرحاجــة األســرة املاليــة و انفــاق الدخــل فــي
الضــرورات و الجانــب اآلخــرهــو تســاهل األســرة فــي اإلنجــاب
و إخ ـراج اطفــال للحيــاة ال تســتطيع تأميــن وســائل حيــاة
ً
كريمــة لهــم و غالبــا الفقيــر ينجــب فق ـراء .
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و علينــا ان نعلــم أن الشــقاء و الجــوع و الخــوف و الفقــرهــو
ُ
من صنع أيدينا و هذه اآلية العظيمة تقرر هذه الحقيقة :
َ َ َ َ َّ
اللـ ُـه َم َثـ ًـا َق ْرَيـ ًـة َك َانـ ْـت ِآم َنـ ًـة ُم ْط َم ِئ َّنـ ًـة َي ْأ ِت َيهــا ر ْز ُقهــاَ
(وضــرب
ِ
َ َ ً ْ ُ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ
اللـ ُـه ِل َبــاسَ
رغــدا ِمــن ك ِل مــك ٍان فكفــرت ِبأنعـ ِـم اللـ ِـه فأذاقهــا
َ
ْال ُجــوع َو ْال َخـ ْـوف ب َمــا َك ُانــوا َي ْ
ص َن ُعــون ).و انظــر إلــى الثــاث
ِ ِ
ِ
كلمــات فــي اآليــة :
األمن  -الطمأنينة  -الرزق.
ً
لقد ُحرمنا منها جميعا.
قــد ال يكــون الســبب الذنــوب الشــخصية كمــا يظــن البعــض
و لكنهــا الذنــوب الحضاريــة.
الســبب فــي نســبة كبيــرة منــه يعــود إلــى تقاعســنا و فشــلنا و
قصورنــا و تخلفنــا عــن تأديــة الــدور الحضــاري علــى وجــه
األرض ,الســبب فــي الجهــل الــذي يخيــم علــى أغلــب عقولنــا
 ,السبب في سوء التربية وعدم وضع تصور واضح لصناعة
أطفال ناجحين مؤهلين لعيش العصربفاعلية ,السبب في
الركون إلى الدعة و الراحة و طلب األنس و ترك العمل
151

و االجتهاد و هجران الكتاب و املعرفة.
يا فقيرال تلم غيرك على فقرك و جوعك.
لــو نظــرالواحــد منــا علــى عــادات حياتــه لوجــد أنــه معظمهــا
عــادات تصنــع الفقــرو التخلــف و تنتجــه و تــؤدي إليــه.
املشكلة في صميم ذواتنا.
املشكلة في التصفيق لطاغية و الطاعة لقادة لصوص.
املشكلة نحن  ....نعم نحن!
عالقتنــا بالتخلــف وطيــدة فنحــن نعيــش بــه و ننتجــه و
ً
نصــدره للعالــم أيضــا.
ً
ُ
إذا وقبل كل �شيء يجب أن نغيرالصورة الذهنية الخاطئة
ًَ
التــي نحملهــا عــن مفهــوم الــرزق و الفقــر و نعلــم جيــدا بــأن
اإلنسان بشكل رئي�سي له يد في وضعه االقتصادي البائس.
نصائــح الدكتــور طــارق الســويدان إلدارة الجانــب املــادي فــي
حياتــك :
 -١خطــط ملضاعفــة دخلــك كل 3ســنوات ( لــو راتبــك اليــوم
 100ألــف ريــال يمنــي فــي عــام  2020يجــب أن يكــون 200
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ألف و في عام  2023يكون  400ألف و هكذا )
 -٢خطط ملضاعفة ملكياتك كل  5سنوات.
 -٣خطط ماليا للتقاعد اآلن
 -٤استثمرمبكرا.
 -٥ال تستثمرفيما ال تفهم.
 -٦ديونك يجب أال تزيد عن ٪١٠ من دخلك السنوي.
 -٧اجعل لك رصيدا للطوارئ.
قوانين الثراء الثالثة:
ملــاذا تعمــل دوام كامــل فــي وظيفتــك  ,و ال تعمــل نصــف دوام
فــي مشــروعك الخــاص  ,هــل أنــت تعمــل لتبنــي ثروتــك أم
فقــط لتغطيــة التزاماتــك املعيشــية !
قوانين الثراء :
 .1االدخار :ادخر %20من دخلك الشهري.
 .2االستثمار :استثمر % 10في مشاريع مختلفة .
 .3العطــاء  :خصــص  % 15للعطــاء ( أهلــك و مجتمعــك و
مــن تجــده محتــاج).
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تخطيط ميزانية الحياة

تعريفهــا  :تقريــر مفصــل ُيلخــص و يحلــل حالتــك املاليــة
الحاليــة  ,و يحــدد نشــاطاتك املاليــة املســتقبلية .
.1حدد وضعك املالي الحالي :
تبدأ رحلة حياتك املالية بعد التخرج من الجامعة والبحثعــن مصــدر دخــل و بعدهــا تمــر باملراحــل التاليــة ( خطوبــة
زواج – االرت ـزاق بمولــود و مصاريفــه الدراســة و املعيشــية
– شراء بيت – تغيرفي املساراملنهي – زواج االطفال – تغير
فــي الصحــة – التقاعــد – فقــدان عزيــزفــي الحيــاة ) .
تعــرف علــى العوامــل الخارجيــة املؤثــرة علــى وضعــك املالــيالشــخ�صي ( الوضــع االقتصــادي للبلــد الــذي تعيــش فيــه –
معــدل الفقــر – املؤث ـرات االجتماعيــة املحيطــة – القــدرة
االنتاجيــة و الصناعيــة و التجاريــة للبلــد )
حــدد مــواردك املاليــة الحاليــة و حجــم ممتلــكات و مقــداردخلــك الســنوي .
سجل مصروفاتك بتفصيل ( منافذ صرف املال ) .155

.2حــدد أهدافــك املاليــة ( مــا هــي األهــداف املاليــة التــي تريد
ً
تحقيقهــا علــى مــدى  20عــام ) مثــا أريــد أن يكــون دخلــي
الســنوي عــام  2040هــو  50ألــف دوالر .
.3مصــادر الدخــل  :هنــاك ثــاث مصــادر رئيســية للدخــل
(الوظيفــة – االســتثمارات – امتــاك مشــروع تجــاري )
الوظيفة هي االلتزام بأداء مهام منصب من أجل الحصول
على املال او تحقيق تحسينات متقدمة .
املهنة هي اختيارمسارمنهي واضح يتطلب تدريب مستمرو
يؤدي إلى التفوق العملي في املجال .
توفيرالوظيفة ليس من مهام الدولة .
 %80مــن الوظائــف الشــاغرة تكــون فــي الشــركات الصغيــرة
التــي عــدد موظفيهــا أقــل مــن  100موظــف .
أهــم عنصــر مــن عناصــر قبــول املترشــحين للوظائــف هــي
الخبــرة و هنــاك ثــاث وســائل لجنــي الخبــرة :
عمــل بــدوام جزئــي ,العمــل التطوعــي  ,التدريــب التطبيقــي و
االنخـراط فــي النشــاطات الطالبيــة أثنــاء الجماعــة .
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مصادرالحصول على وظيفة
مكاتب التوظيفاالعالنات في الجرائد و املجالتاالنترنتالعالقات العامة  :أفضل وســائل الحصول على الوظيفةهــي مــن خــال العالقــات .
فنون املقابلة الوظيفية :
احضرفي الوقت .احضرمعك السيرة الذاتية . تعلم فن املحادثات .ملاذا ال يحصل الشباب على وظائف :
افتقارهم للخبرةضعــف مهــارات التواصــل و الحديث-عــدم مطابقــةمتطلبــات الوظيفــة مــع مؤهالتهــم .
.4االدخــار :األمــان املالــي يأتــي مــن خــال خطــة ادخارطويلة
املدى و لها أنواع ( ادخارهادف – ادخارمؤقت – ادخار
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للطــوارئ  -ادخــار اضط ـراري )يجــب أن تمتلــك أصــول
ثابتةتؤمن لك سيولة دائمة ( وافضل االدخارهوالذهب).
.5االســتدانة  :الســيطرة علــى معــدل االســتدانة و ابقــاؤه فــي
ً
مســارآمــن يســاعد علــى تحقيــق أمــان مالــي مســتديم  ,غالبــا
ما يرافق الدين حدوث إفالس  ,و حسن إدارة الديون يقي
االنســان مصائــب و متاعــب كثيــرة و فــي الغالــب يجــب ان ال
يتجــاوز الديــن  % 10مــن الدخــل الســنوي .
.6املصروفات  :لم يصمم التخطيط املالي من أجل إعاقة
متعتــك فــي الحيــاة و لكــن مــن أجــل صناعــة القــدرة املاليــة
التــي تمكنــك مــن الحصــول علــى مــا تريــد  .معظــم النــاس
ُيقدمــون علــى عمليــات الش ـراء دون تخطيــط فيقعــون فــي
أزمات مالية متتالية  .و تحقيق االمان املالي يتحقق عندما
تكــون املصروفــات أقــل مــن الدخــل .
.7ادارة املخاطــر  :تشــمل تأميــن مصــدردخــل كافــي عنــد كبــر
الســن أو فقــدان وظيفــة أو حــدوث مــرض بســبب إعاقــة او
تقاعد أوبسبب التحوالت االقتصادية في البيئةالخارجية.
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و مــن املخاطــر املاليــة التــي قــد تصيبــك ( فقــدان مصــدر
الدخــل – املــرض – االفــاس ).
 5وسائل تتصدى بها لألزمة املالية :
 .1ال تستدين .
 .2قلص مصروفاتك .
 .3تحدث مع من أنت مسؤول عنهم عن وضعك املالي .
 .4وســع خياراتــك ( ال تجعــل الوظيفــة هــي املصــدرالوحيــد
لدخلــك )
ً
 .5اســتثمر و ال تدخــر ( الذ ـكـي ماليــا هــو الــذي يســتثمر مــن
مالــه و ال يكتفــي فقــط باإلدخــارو أفضــل االســتثمارات هــي
العقــار ثــم ش ـراء الذهــب و مــن بعدهــا األعمــال التجاريــة).
يجب على كل انسان ان يكون له دخل متنوع :
 دخل يؤمن االحتياجات الرئيسية للحياة.دخل لألزمات.دخل يؤمن حياتك املستقبلية .159

.8االســتثمار  :و هــو توفيــر عوائــد ماديــة جيــدة مــن خــال
االســهم و العقــارات و اقتنــاء العمــات النــادرة و الســندات
االســتثمارية و ش ـراء الذهــب .
.9التخطيــط املالــي للعائلــة  :الســعي لش ـراء منــزل  ,توفيــر
مصاريــف تعليــم و زواج االبنــاء  ,تأميــن الدخــل عنــد كبــر
الســن .
و هكــذا كانــت هــذه التســع نقــاط هــي عناصــرالخطــة املاليــة
ً
للحيــاة و ننصــح كل شــاب أن يضــع لــه خطــة مبك ـرا حيــث
أن توفراملال ســبب من أســباب الحياة الهانئة و الكريمة و
يمكــن الشــباب مــن تحقيــق نجاحــه املنشــود .
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تأسيس مشروعك الخاص

هناك  500مليون إنسان يديرون شركاتهم الخاصة حول
العالــم و إن أهــم تعريــف للمشــاريع الخاصــة هــو تحويــل
الفكــرة إلــى مشــروع ( ربحــي أو غيــرربحــي ) مــن خــال اإلبــداع
و اكتشــاف الفــرص .
إن كنــت تــود االنتقــال بفكرتــك مــن مرحلــة األحــام إلــى
التطبيــق العملــي ،فعليــك أن تــدرك أن هــذه الطريــق
معبــدة بالدمــوع والــدم والعــرق ،وإن كنــت قــد ســمعت
العديــد مــن القصــص عــن أشــخاص حققــوا نجاحــات مــا
بيــن عشــية وضحاهــا ،أو عــن غيرهــم ممــن جمعــوا املالييــن
بســهولة،فعليك أنــت تعيــد التفكيــرمجــددا فيمــا تــود فعلــه.
فاألفــكار تحتــاج إلــى املــال لكــي تصبــح واقعــا ،واألهــم مــن
ذلــك أنهــا تحتــاج إلــى الكثيــرمــن الوقــت والكثيــرمــن الجهــد و
االبــداع و التجديــد .
أنــه ال يمكــن ألحــد أن يحقــق النجــاح دون عمــل شــاق .وإن
كنــت علــى اســتعداد ملتابعــة حلمــك حتــى النهايــة ،فبإمكانــك
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اللجــوء إلــى الوســائل التاليــة التــي ستســاعدك فــي تأســيس
مشــروعك الخــاص الــذي ســوف يوفــرلــك الحريــة املاليــة و
الشــخصية :

.1الفكرة
( رأس املــال الحقيقــي ألي مشــروع ناجــح هــو توفــر فكــرة
ذكيــة و جديــدة ) .
مواصفــات الفكــرة  :مجديــة – ممكنــة – لهــا حاجــة فــي
الســوق – جديــدة
صناعية  -تجارية  -خدمية – فكرية.
إن هناك ثالث عناصرتقف خلف نجاح تأسيس املشاريع
قدم فكرة جديدة .قدم الفكرة القديمة بطريقة جديدة .ابدع بإسعاد العمالء .إن أول ســؤال عليــك أن تجيبــه و أنــت مــا زلــت فــي مرحلــة
إيجاد الفكرة هو :ما هواملشروع الذي سوف يستفيد منه
العالــم ؟ و لإلجابــة علــى هــذا الســؤال حــاول أن تــرى فكــرة
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مشروعك بعيون العمالء .
اصنع منتج أو افتح سوق جديد تكون أنت رائده .
من أين تأتي أفكارالرواد أو املؤسسين :
.1استشعاراملؤسس أللم سابق أو حاجة غيرمشبعة فكر
كيــف يحلهــا.
.2مقابلة شخص موهوب و االتفاق على انشاء شركة .
.3امتالك شغف أو مهارة دفعته لفتح املشروع .
.4العمــل فــي شــركة لفتــرة طويلــة حينهــا اكتشــفت حاجــة
للعمــاء غيــر مشــبعة .
ً
.5بحث طويال عن فكرة مشروع جديد حتى اهتدى لفكرة.
صناعة األفكارللمشاريع الريادية :
.1غادرقوقعة املوجود .
.2اصنــع مواصفــات مشــروعك مــن العامليــة و لكــن فــي إطــار
الظــروف املحليــة .
.3ابحــث عــن حاجــة غيــرمشــبعة أو ســوق مهمــل أو خدمــة
ســيئة أو طــرق أســهل الســتخدام االشــياء .
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.4فكرفي �شيء يزيد من راحة و رفاهية البشر.
.5فكربالتواصل مع عقول متفتحة .
.6أبحرفي أعماق األزمات و فتش عن حلول .
.7تخمــة املمكــن (اإلبــداع يكمــن بيــن طرفــي املمكــن و
املســتحيل) .
.2أهداف املشروع
تحقيــق أربــاح ماليــة – اكتســاب خبــرة و معرفــة – مســاهمة
فــي خدمــة املجتمــع .

.3التمويل
املشــاريع  :فكــرة ومــال فــإذا وجــدت الفكــرة دون مــال ماتــت
الفكــرة .وإذا وجــد املــال دون فكــرة لــم ينتفــع باملــال  .وإذ
وجــدت الفكــرة عنــد شــخص واملــال عنــد آخــر خضعــت
الفكــرة لصاحــب للمــال .
مصادر التمويل :
.1ابحث عن ممول داعم ملشروعك .
.2اقترض
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.3ادخر
.4ابحث عن شريك
.5ابحث عن مساهمين
.6حاول ان تشارك في مسابقات حاضنات األعمال
.7العالقات الجيدة تجلب فرص .

.4التأسيس
الرؤيةالرسالة و القيمتفصيل منتجات الشركةاختيارهوية املشروعتحديد العمالء املستهدفيناختيارالصورة الذهنيةتنفيذ الخطة التسويقية واملتمثلة بـ ( التسعير– الترويج– التوزيع) .

.5فريق العمل

ابحث عن شريك ُملهم و اعمل مع األنقياء األقوياء.
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.6نصائح متفرقة

مشــاريع الســلع أســهل مــن مشــاريع الخدمــات  -حـ ّ ِـولهوايتــك إلــى عمــل تجــاري  -ال تقــم بــكل �شــيء بمفــردك -
اســتغل التكنولوجيــا .

ملاذا تفشل املشاريع ؟
عدم وضوح رؤية املشروع :يجب معرفة أهداف املشروعو رؤيته و ما املراد تحقيقه خالل السنوات القادمة .
غياب الخطة الواضحة  :يجب أن تتوفرفي أي خطة عملالعناصــر التاليــة  :وجــود اســتراتيجية وأهــداف واضحــة-
تطويــر مصــادر التمويــل -وجــود أهــداف ماليــة -وجــود
اســتراتيجية للمبيعات والتســويق  -إنشــاء ملخص ألوضاع
الســوق -وجــود خطــة للمــوارد.
عــدم توافــررأس مــال  :افتقــاراملشــروع لـرأس املــال الــذيســيغطي تكاليــف التشــغيل.
العجزعن ضبط قنوات التكلفة و الوارد  :أن تكون كلفةالتشغيل أكبرمن مصادرالدخل .
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جمــوح الطمــوح  :بنــاء تفاصيــل املشــروع بشــكل موســع وً
كبيرو وضع أهداف غيرقابلة للتحقيق مقارنة باإلمكانيات
اإلخفاق اإلداري  :إن الفشل اإلداري هوالسبب الرئي�سي.إلنهيــار املشــروعات ،فــرواد األعمــال عــادة ال يمتلكــون
الخبرة الكافية إلدارة مشاريعهم ومعرفة طرق التعامل مع
التمويــل والش ـراء والبيــع واإلنتــاج وطــرق التعييــن ،وغيرهــا
مــن األمــور اإلداريــة.
التســويق ال�ســيء  :عدم القيام ببحوث تســويقية  ,تقســيمالسوق  ,استهداف شريحة عمالء محدد  ,االفتقارلصورة
ذهنيــة – الجهــل بقواعــد التنافــس – التســعير الخاطــئ –
خدمــة عمــاء ســيئة )
عدم تواجد قاعدة عالقات واسعة .الجمود :عدم التأقلم مع ظروف السوق ،ومعرفة أحدثمتطلباته يؤدي إلى انهيارالشركة  ,والقدرة على البحث عن
فــرص جديــدة ،واملرونــة للتأقلــم مــع املتغيـرات واالســتجابة
الســريعة ،وتطويــر مجــاالت الشــركة يســاهم فــي تحقيــق
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النجاح و االستمرارية .
إن موضــوع الريــادة و تأســيس املشــاريع متشــعب و يحتــاج
لتفصيــل كبيــر و أنصــح الشــباب للتوســع فيــه و فتــح أفــق
مداركهــم عليــه .
وإنه من الصعب الحديث عن هذا املوضوع املهم في فصل
كتــاب و لهــذا عزمنــا إن شــاء هللا للتطــرق لهــذا املوضــوع
الجوهــري فــي مشــروع كتــاب قــادم إن شــاء هللا فنســأل هللا
التوفيــق و الســداد .
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مجاالت التفوق العشرة

الحيــاة متســعة و يصــر البشــر علــى أن يضيقوهــا علــى
أنفســهم ,و طرائــق العيــش فســيحة و علــى كل إنســان أن
يختــارالطريــق املناســب لــه  ,و مناســب لإلمكانيــات املتوفــرة
لــه فــي بيئتــه التــي يعيــش فيهــا .
ُ َّ َ
َ
َ
ً
َ
يقول هللا عزوجل في كتابه بلسان الجن(كنا طرا ِئق ِقددا)
أي مذاهــب مختلفــة و متفرقــة و هنــا فكــرة تشــيرملســاحة و
سعة املجاالت التي يمكن أن يعيش بها اإلنسان ويتمخض
بهــا إبداعــه وتتفتــق منهــا قدراتــه .
و فــي الحيــاة ســعة ضيقهــا التقليــد و النفــور مــن الجديــد و
عــدم تبنــي اإلبــداع فــي شــتى النشــاطات  ,فاإلنســان بطبعــه
يحــب الســهولة فــي تعامالتــه و تناوالتــه مــع الحيــاة و األحيــاء
و املوجــودات مــن حولــه  ,و متــى مــا رأى نجــاح أمامــه متمثــل
في نشــاط و ســلوك بادرلتقليد ذلك النشــاط ليحقق نفس
النتائــج التــي حققهــا اآلخــر فتصيــب النشــاطات تخمــة و
زحمــة تقلــل مــن الجــدوى و الثمــار.
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مــا إن يلمــح الصديــق صديقــه ينجــح فــي تخصــص إال و بــادر
في دخول هذا التخصص ليحقق نفس النجاح و قس هذا
علــى باقــي نشــاطات الحيــاة و كــم ملحنــا مــن مشــاريع تجاريــة
تبــدأ فــي صعــود و نمــو و تحقيــق أربــاح فيفشــل الــواردون
املقلــدون فيهــا بعــد أن حدثــت زحمــة و شــحة خيــارات .
و كــم رأيــت مــن شــباب أضــاع ســنوات دراســته فــي اختيــار
تخصصــات دراســية لفتــرة مــا بعــد الجامعــة و الســبب أنهــم
رأوا اقبال من البعض ونجاح للبعض مما تسبب في إخراج
أكــوام مــن الخريجيــن العاطليــن .
و ســبحان هللا كل إنســان مســخر ملــا خلــق لــه و ليــس كل
مجال نافع لكل الناس و ليس كل إنسان صالح لكل مجال
ففــي األمــرفقــه و توضيــح شــرحناه فــي الفصــول الســابقة .
إن اإلنســان إذا عــرف املجــال املتناســب مــع عناصــرتكوينــه
ً
ً
الذاتي و إمكانيات زمانه و خاض فيه دراســة و علما ســوف
يحقــق هنــاء العيــش و صفــاء الحيــاة و تكــون حياتــه موفقــة
ذو جــودة و ســعادة و متــى جهــل مــا ســبق و خالــف مــا ذكرنــاه
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واجه صعوبات غيرمتناهية مثله كتلك السمكة املوضوعة
أمام شجرة وقيل لها تسلقي .
ً
و بعــد أن تعرفــت مســبقا كيــف تكتشــف موهبتــك و نقــاط
قوتــك و املهــارات نقــدم لــك فــي الســطور القادمــة املجــاالت
العشــرة للتفــوق فــي الحيــاة و ســأعرض عليــك فــي كل مجــال
ماهي املوهبة و القدرات و املهارات املطلوبة للنجاح في هذا
املجــال و نذكــرقــدوة بــارزة فيــه .
تتحقــق الشــهرة الخارقــة بالتفــوق فــي املجــاالت التــي تميــل
لهــا نفــوس و اهتمامــات الجماهيــرمثــل الرفاهيــة و الرياضــة
و السياســة و التفــوق فــي هــذه املجــاالت يتطلــب نــوع مــن
املوهبــة باإلضافــة إلــى اكتســاب املهــارات و يتمكــن االنســان
مــن ذلــك بعــد طــول تمــرس و تمــرن .
بنــاء الصــورة الذهنيــة مــع املهــارة و املوهبــة يســاهمان
فــي تحقيــق التفــوق املثالــي  .ســهل علــى االنســان ان يحقــق
تفــوق ســريع و ســهل فــي املجــاالت التــي فيهــا اهتمــام عالــي مــن
املجتمعــات  .و التحــدي الصعــب هــو كيــف تجنــي تفاعــل
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شــديد مــن الجمهــور فــي املجــاالت الضئيلــة فــي االهتمــام
املجتمعــي مثــل املجــال التعليمــي و املنهــي.
و هنا سوف نستعرض املجاالت العشرة للتفوق في الحياة
و التي تجيب عن السؤال الجوهري بماذا أتفوق ؟ .
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املجال الترفيهي
يم ُه ْم َولَ َت ْع ِر َف َّن ُه ْم ِف لَ ْح ِن
َلَ َع َر ْف َت ُه ْم ب ِِس َ
الْ َق ْو ِل
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هــذا مجــال الفــن و البرامــج الترفيهيــة الفكاهيــة  ,التصويــر
 ,الرســم  ,التمثيــل  ,الغنــاء  ,كل مــا تحتاجــه هــو أن تلفــت
انتبــاه النــاس ( تعتمــد علــى خب ـراء إشــهار ) كثيــر مــن أهــل
الترفيــه يســعون لجــذب االنتبــاه مــن خــال اعمــال متنوعــة
قــد تكــون صــوت  ,قــدرة علــى التقليــد  ,أو نشــربرامــج و افــام
و اغانــي تخاطــب غرائــز النــاس و تثيــر شــهواتهم  ..قــد تجــد
مــن ٌيقــدم برامــج ترفيهيــة تافهــة مــن أجــل الشــهرة  ,و تجــد
فتاة تستخدم جمالها لتفتن الجمهور وتستميل بنفوسهم
ليتابعوها  ..هنا املنافسة تحتدم على أوقات فراغ الجمهور
و مالمســة تفضيالتهــم و أذواقهــم .

النجاح في املجال الترفيهي :
هــذا املجــال يتطلــب مــن الخائــض فيــه موهبــة ربانيــة ( قــد
تكــون صــوت جميــل  ,تــذوق موســيقي  ,قــدرة علــى املحــاكاة
و التمثيــل أو حــس فكاهــي عالــي أو تــذوق موســيقي جميــل )
و مــع التمــرس و التمــرن ينميهــا فيحقــق فيهــا أعلــى درجــات
اإلتقــان .
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قــد نجــد ملحــن يداعــب ترانيــم املوســيقى لتضفــي علــى
الكلمــات الهادفــة جمــال اللحــن .
لدينا افتقاركبيرفي هذا املجال و أمامنا فريقين
فريــق اســتخدم الترفيــه إلفســاد النــاس و إفســاد حياتهــم و
تفنــن بذلــك .
و فريق حضوره متواضع في هذا املجال لديه أفكارخيرة و
قيمــة ولكنــه لــم يتفنــن بإيصــال رســالته .
بعضهــم عــرف الفــن بشــكل أنيــق بأنــه (اإلبــداع فــي التعبيــر
عــن أحــداث الحيــاة ،مــن خــال الرســم أو األشــغال اليدويــة
املختلفــة )
نحــن فــي حاجــة ماســة ملبدعيــن و فنانيــن ذو قيــم و اخــاق
للولــوج فــي هــذا املجــال حيــث أصبــح أكثــرمــا يســتهوي نفــوس
النــاس .
إن الصـراع علــى أشــده لالســتحواذ علــى وقــت الترفيــه فمــن
خــال البرامــج و األعمــال التــي ينشــغل بهــا النــاس فــي أوقــات
فراغهــم تتشــكل ثقافتهــم و تتأثــرأفكارهــم .
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إن كثيــر مــن االنحرافــات الســلوكية التــي تفشــت فــي
املجتمعــات العربيــة و االســامية لــو تتبــع الباحثــون ش ـرارة
نشــوئها لوجــدوا أن خلفهــا الكثيــرمــن تلــك األعمــال املاجنــة
ُ
التــي تخاطــب الغرائــزو الشــهوات و تثيــرفــي النفــوس القبائــح
ً
و تــأز النــاس أزا نحــو الرذيلــة و ممارســة االنحرافــات .
يقــول الدكتــور علــي العمــري ( الدرامــا املبدعــة املتميــزة
الهادفــة تفعــل فــي األمــم املعاصــرة مــا تفعلــه آالف الخطــب
واملناظ ـرات واملحاض ـرات ،حيــث تتســلل األفــكار والقيــم
ُ
إلــى املشــاهد مــن خــال املتعــة والتســلية ،ومــن ثــم تبنــى
القناعــات ،وتزدهــر الثقافــات)
الفــن فــي صلــب مهامــه يهــدف إلــى التعبيــرعــن أحــداث الحياة
بطرق جميلة غيراعتيادية و في ملحة ذكية تطرق لها نتشه
( نحن نبدع الفن كي ال نموت بســبب الواقع ) .
مجاالت الترفيه :
الدراما و التمثيل .الفن املعماري .178

فن التأليف.املوسيقى .االنتاج الفني ( دراما و أفالم )املســرح و الفنــون الجميلــة ( النحــت  ,الرســم  ,التصويــر ,الطباعــة  ,التصميــم  ,الحرفيــة ) .
الفنان املصري و املتألق حمزة نمرة  ,صاحب صوت شــجي
و لحــن عــذب و يقــدم أغانــي جميلــة تحمــل معانــي عميقــة و
يتفنــن بإختيــاره للموســيقى  ,و فــوق كل ذلــك نجــده بخلــق
رفيــع مثــل ذوقــه الفنــي و روحــه الشــفافة .
فنان يغني للحياة وللوطن ولكل �شيء جميل ويقدم النقد
املؤدب من خالل أغانيه املختلفة .
يخاطــب عقــول النــاس و عواطــف بكلمــات راقيــة و ال
يســتهدف غرائــز النــاس كمــا يفعــل معظــم أقرانــه .
و يذكــر أنــه اضطــر لبيــع ســيارته مــن أجــل أن يســجل أول
أغانيه( احلم معايا ) في عام 2000م  ,هذه األغنية صدرت
ً
رســميا فــي عــام  2010و اشــتهرت فــي عــام .2011
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ً ً
لتكــون سياســيا بــارزا عليــك تبنــي فكــرة مــا  ,مشــروع وطنــي ,
منهج سيا�ســي  .أهم ما يحتاجه السيا�ســي هو الحفاظ على
صورته الذهنية في املحيط السيا�ســي الذي يعزم الخوض
فيه  .إنه مجال الصراع على التأثيرو القوة و النفوذ .يجب
ان تكــون لديــك رؤيــة واضحــة و أيدلوجيــا ترســم للنــاس
صــورة ذهنيــة واضحــة عنــك  .يجــب توافــرمهــارات قياديــة
و خبــرة واســعة فــي نشــاطات سياســية و اجتماعيــة ثقيلــة.
يتطلب منك تأسيس أو االنضمام لحزب له قاعدة شعبية
كبيرة  ..إن هللا ال يساعد الذين ال يساعدون أنفسهم مهاتير
محمــد –  91ســنة – الرئيــس الســابق لدولــة ماليزيــا – قــاد
ماليزيــا خــال  10ســنة مــن دول العالــم الثالــث املتخلــف إلــى
افضــل عاشــردولــة فــي العالــم فــي الصناعــات و االقتصــاد و
استطاع بحنكة إنقاذ بالده من براثن االزمات االقتصادية
بإبــداع دون أن يلجــأ لإلقتـراض مــن دول الهيمنــة كمــا فعــل
غيــره.
يحتاج من اختاراملجال السيا�سي لسلسة من القدرات و
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املهــارات القياديــة التــي تؤهلــه لتحقيــق نتائــج ممتــازة فــي هــذا
املجــال املحفــوف باملشــاكل و الصراعــات حــول العالــم .
و هنــاك صفــات نفســية بجانــب القــدرات الذاتيــة يتطلــب
وجودهــا للقائــد الراغــب بدخــول مضمــارهــذا املجــال و مــن
أهمهــا الشــجاعة و الحكمــة و فــن ضبــط االنفعــاالت و مــن
املهــارات املهمــة تأتــي فــي املقدمــة مهــارة االلقــاء و الحديــث و
وجود رؤية أو قضية تمحور عمله و تحفزالناس إلتباعه .
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ً
ثالثا  :املجال الريا�ضي
َّ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ً
ِإن الله اصط ْف ْاه علي ْكم وزاده بسطة
ِفي ال ِعل ِم َوال ِج ْس ِم

185

الطامحين للتفوق في املجال الريا�ضي يجب عليهم امتالك
قــدرات جســدية فائقــة و مهــارات عقليــة ممتــازة ليتمكنــوا
مــن الولــوج فــي مجــال الرياضــة و املنافســة علــى التميــز.
املجــال الريا�ضــي أحــد أهــم مالمــح الشــكل الحضــاري
الحديــث و يعتبــر مــن مقومــات نجــاح املجتمعــات و مـ ّـدر
مغــدق لألمــوال و الشــركات الرياضيــة املســتثمرة  ,االهتمــام
بالرياضــة والصحــة العامــة للمجتمعــات يســاهم إلــى حــد مــا
بمنــع تف�شــي ظواهــرســلبية جمــة تؤثــرعلــى ســامة الصحــة
البدنيــة و النفســية لإلنســان.
و تلعــب الرياضــة دور مهــم فــي صناعــة شــكل الحيــاة الســوي
على مدارالتاريخ واليوم تعتلي صيحات االهتمام بالصحة
البدنيــة و عافيــة الجســم و طــول الســامة و توجــه اهتمــام
الــدول و الشــركات التجاريــة نحــو الرياضــة و االحــداث
الرياضيــة كمصــدر مهــم و مربــح لالســتثمارات .
واصبحت الرياضة اليوم في قلب اهتمام الثقافة املنتشرة
عن سالمة العيش وطيب الحياة وإن كان جمهور الرياضة
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كبيــرو لكــن نجــد أن اكثــره مشــاهد و متابــع و غيــرمشــارك و
ممــارس للنشــاطات الرياضيــة نفســها .
فــي كأس العالــم لكــرة القــدم اآلخيــرة فــي عــام  2014و التــي
أقيمــت فــي البرازيــل حضــرمــا يقــارب  3مليــون زائــرملشــاهدة
املباريــات فــي املالعــب و مــن خلــف الشاشــة شــاهد املباريــات
حوالــي  3مليــار انســان و تحــدى  30مليــون انســان صينــي
ً
فارق التوقيت وسهرحتى الثالثة فجرا ملشاهدة مباراة بين
االرجنتيــن و أملانيــا و تقــدرايـرادات هــذا املونديــال فقــط مــن
تذاكــرالســفرو حقــوق البــث و الداعميــن بــ 80مليــاردوالر.
وهواملجال الذي يوحد العالم وال يحتاج لقواسم مشتركة
و فــي بحــث قديــم للدكتــور عمــرو خالــد توصــل إلــى أن
الرياضة هي املجال األول الذي يمكن أن يصنع تعايش بين
أمــم األرض .لربمــا نصنــع نهضــة و نهتــم بالرياضــة كبعــض
اهتمامنــا بالفــن ( الغيــر أخالقــي ) .
جرت دراسات علمية كثيرة حول اسباب التفوق الريا�ضي
لدى بعض البشرو اختلف و حارالعلماء في تحديد ماهية
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األســباب و لكــن مــن املتفــق عليــه هــو أنــه ال يوجــد ريا�ضــي
نخبوي ولد ولديه املهارات الرياضية الفذة وأن للممارسة
و التماريــن دور كبيــرفــي ذلــك .
كلمــة الســر فــي التفــوق الريا�ضــي هــي التدريــب املســتمر و
املنهجــي .
و املجــال الريا�ضــي يمثــل مــا قيمتــه  800بليــون دوالرأي %1
مــن إجمالــي الســوق العالمــي .
يحتــل الالعــب كريســتيانو رونالــدو املرتبــة األولــى عامليــا فــي
قائمــة الالعبيــن األكثــر أج ـرا فــي العالــم ،حيــث يتقا�ضــى
ً
أسـ ًّ
ـبوعيا  360ألــف دوالر ،متفوقــا علــى غريمــه ليونيــل
مي�ســي الــذي يحتــل املركــز الثانــي ب ـ  343ألــف دوالر
هنــاك مجــاالت رياضيــة عديــدة ممكــن لشــباب األمــة ان
يتخصصــوا بهــا و يحققــوا نتائــج رائعــة فمــا ينقصهــم عــن
الوصول ملستوى عالي من النتائج سوى التدريب املنظم و
املنهجــي و الدائــم .
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محمــد أبــو تريكــة الالعــب املصــري املتألــق أســر قلــوب
ماليين البشربلعبه املمتع و خلقه الجميل و هو الذي بادر
بالتضامــن مــع غــزة املســتضعفة فــي إحــدى منختخــب بــاده
و عوقــب بعدهــا و لكــن كســب حينهــا قلــوب املالييــن .
و اشــتهر عنــد قيادتــه ملنتخــب مباريــات و تســجيل أهــداف
ً
الخضوع فرحا بالسجود حتى إطلق على املنتخب املصري
آنــذاك بقريــق ( الســاجدين ) .
جعل من الرياضة رسالة .
هناك مجاالت رياضية عديدة ممكن لشباب األمة أن
يتخصصــوا بهــا و يحققــوا نتائــج رائعــة فمــا ينقصهــم عــن
الوصــول ملســتوى عالــي مــن النتائــج ســوى التدريــب املنظــم
و املنهجــي و الدائــم .
البيسبول
كرة سلة
حمل األثقال
اختراق الضاحية
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كرة القدم
الجولف
املبارزة
الهوكي الجليدي
اإلبحارالشراعي
الكروس
التزحلق
كرة املاء  -املصارعة .
كرة الطائرة.
ألعاب القوى
التنس
االسكواش
السباحة و الغوص.
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الثقافي
املجال
ص ْوتكَ
اس َت َط ْع َت م ْن ُه ْم ب َ
َو ْ
اس َت ْفز ْز َمن ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
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ُ
أن تكــون مــن ضمــن قافلــة الكتــاب  ,الشــعراء  ,الرســامين ,
املصوريــن و املفكريــن أو أن تكــون إعالمــي مبــدع
فــي املا�ضــي كان يحظــى الفنــان بالشــهرة بعــد وفاتــه و كانــت
ً
ُ
دائمــا موهبتــه فطريــة  ...اليــوم تصنــع صناعــة  ..قــد تحظــى
بالتفــوق مــن خــال كتــاب  ,صحيفــة  ,لوحــة فنيــة برنامــج
تلفزيونــي مثــل خواطــر ( أحمــد الشــقيري ) الشــاب الــذي
أحــدث تغييــر فــي مفاهيــم العديــد مــن النــاس عــن جمــال
الحضــارات فــي العالــم و نقــل بصــورة شــيقة املمارســات
الســلوكية التــي يمثلهــا اآلخــر و التــي فــي مجملهــا إيجابيــة و
مــارس النقــد باحترافيــة بعقــد مقارنــات موجعــة بيــن واقعنــا
و واقعهــم  .هــذا الشــاب االعالمــي أحمــد مــازن الشــقيري
–  43ســنة – ســعودي مــن أصــول فلســطينية يحكــي عــن
نفســه و عــن التحــوالت الكبــرى فــي حياتــه ( و مــا زلــت أذكــر
أول صــاة صليتهــا عــام  1994كانــت صــاة العصــروصليتهــا
فــي البيــت ومــن يومهــا بديــت الصــاة وكنــت فــي هــذه الفتــرة
موجــود فــي أمريــكا ،الحادثــة الثانيــة كانــت فــي عــام 2000
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ً
فــي شــهرمــارس عندمــا بــدأ بتــرك تدخيــن الســجائروالشيشــة
 ,و الحــدث الثالــث املهــم فــي حياتــه هــو عندمــا عــرض عليــه
صديقــه املشــاركة فــي برنامــج يــا شــباب )
و كان مــن أس ـرار تألقــه اإلعالمــي هــو وقوفــه أمــام الكامي ـرا
ً
ُ
بتلقائيــة جذابــة تحــدث ألفــة بينــه و بيــن املشــاهد و أيضــا
إعــداد برنامجــه علــى نحــو يجمــع بيــن املتعــة و الفائــدة .
النجــاح فــي املجــال الثقافــي يحتــاج إلــى موهبــة أدبيــة و حســن
التعامــل مــع األلفــاظ و كذلــك التواصــل الجيــد و ابتــكار
لغــوي و حضــور أنيــق و صــوت واضــح.
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الديني
املجال
َ
ً
َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ن ْ َ
وجعلناهم أ ِئمة يهدو ِبأم ِرنا

194

و هو شرف عظيم و أمانة ثقيلة قد تكون داعية أو عالم أو
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َن َ ْ َ
قارئ أوفقيه قال هللا تعالى (وجعلناهم أ ِئمة يهدو ِبأم ِرنا)
مــا يحتاجــه الشــاب للتفــوق فــي هــذا املجــال هــو  :اإلخــاص ,
التقــوى و الصــدق  .عبدالرحمــن الســميط :طبيــب كويتــي
رحمــة هللا عليــه – اشــتهرت دعوتــه فــي الكويــت  -اســلم 6
مليون انسان على يديه و انشأ  300مدرسة و  30اذاعة في
افريقيا هوطبيب لكن خاض في املجال الدعوي في افريقيا
و كــرس حياتــه فــي مســاعدة النــاس و دعوتهــم لديــن هللا مــن
خــال اعانــة النــاس وليــس مجــرد الخطــب .إن عبدالرحمــن
الســميط مــارس الدعــوة إلــى هللا بعبقريــة ليــس لهــا مثيــل
ً
ذهــب للقــارة الســمراء و تخصــص علميــا بمجــال يمكنــه مــن
تحقيق غايته الوجودية ( عالج أمراض املناطق الحارة ) و
استخدم بذكاء كل أدوات العصرالحديث إليصال رسالته
ً
وفعال األفعال أبلغ من األقوال .وصدق فيه قول الشاعر
فــإذا أحــب هللا باطــن عبــده ظهــرت عليــه مواهــب الفتــاح
و إذا صفت هلل نية مصلح مال العباد إليه باألرواح.
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قــد ال يصــدق أحــد األرقــام الثابتــة فــي إســام املالييــن علــى
يديه ،وفتح عشرات الجامعات ،وإنشاء عشرات اإلذاعات
واملحطــات ،ممــا تعجــزعنــه الــدول واملؤسســات .بــل قــد ال
يصــدق املــرء أنــه كان يعانــي مــن أمـراض مســتعصية عــدة،
وأن األدويــة لــم تكــن تفارقــه ،وهــو يمــارس هــذه األنشــطة
الشــاقة التــي ال تقــل عــن جهــاد املجاهديــن وقتــال املقاتليــن
بــل تربــو عليهــا فــي األثــر والعطــاء .وقــد ال يصــدق أحــد أنــه
لــدغ مــن الثعابيــن م ـرات ،وواجــه الحيوانــات املفترســة،
واضطرللشرب من املياه امللوثة ،واألكل مما يصعب ذكره
واستســاغته ،وامل�شــي بيــن الوحــول واألنهــار ،وبهــا العقــارب
وامليكروبــات ،وهــو فــي شــيخوخته صابــرمناضــل .وهــو بهــذا
يعيــد لألذهــان ســير الصالحيــن واألبطــال املجاهديــن.
ً
ثــم قــد ال يصــدق البعــض أنــه أنقــذ أطفــاال بعــون هللا مــن
املــرض ثــم صــاروا ســفراء ووزراء ورؤســاء.
و كمــا رأينــا كيــف أن لإلخــاص دور رئي�ســي فــي صناعــة
االنجــازات الكبــرى فــي هــذا املجــال .
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ية
التجا
األعمال
مجال
ر
ً
ً
إ َّل َأ ْن َت ُكو َن ت َجا َرة َحاض َرة ُتد ُيرو َنهاَ
ِ
ِ ََْ ُ ْ ِ
ِ
بينكم
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أعلــى منصــب قــد تنالــه هــو مديــرتنفيــذي أو مؤســس  .بيــث
كومســتوك نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة 56 – GM
ُ
ســنة – امريكيــة ; تعــد مــن أعظــم و أذ ـكـى مســوقين العصــر
ُ
الحديــث  ,منــذ تاريــخ تعيينهــا فــي أغســطس  2015أحدثــت
تحــول عجيــب فــي نمــو و تطــور شــركتها  ,فتحــت نشــاطات
واســعة و اســواق جديــدة و حققــت قفــزة كبيــرة فــي مســار
الشــركة الســوقي  ,و عــززت مجــاالت اإلبــداع فــي جميــع
مستويات العمل في الشركة  ( .و هنا نتساءل ملاذا ال يمكن
للم ـرأة العربيــة ان يكــون لهــا دور فعــال فــي املجتمــع – هــل
الســريكمــن خلــف هامشــية اهتماماتهــا و تلهفهــا علــى رعايــة
شــكلها و جســدها و املطبــخ أكثــر مــن عقلهــا و تعليمهــا) .
بفضــل هــذه املـرأة و ابداعاتهــا تحصــل الشــركة فــي كل عــام
علــى املركــزاألول فــي االبــداع علــى مســتوى امريــكا و العالــم .
و لــك أن تتخيــل أن شــركة مثــل ثــري إم ابتكــرت مــا يقــارب
 38تقنية تكنولوجية لألدوات  ,و انتجت  50ألف منتج  ,و
تديــر 2000اســم تجــاري مثــل هــذه الشــركات نشــاطها
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بأكمله قائم على اإلبداع فقط.
و قــد أقدمــت بيــث لتقديــم اســتقالتها مــن منصبهــا فــي تاريــخ
 2017/10/9لتتفــرغ إلنتاجهــا املعرفــي و العلمــي و لهــا
كتابــات قيمــة .
املجــال التجــاري بــاب واســع للث ـراء و مدخــل جيــد للحيــاة
املهنيــة الكريمــة و كمــا أشــارالرســول صلــى هللا عليــه و ســلم
بــأن تســعة أعشــارالــرزق فــي التجــارة .
ً
للنجــاح فــي هــذا املجــال عليــك أوال أن توجــد فكــرة و مــن ثــم
تضــح خطــة واضحــة األهــداف حتــى ال تقــع ضحيــة لألحــام
و األمنيــات .
و تقييــم القــدرات الذاتيــة و االمكانيــات املتوفــرة لتحويــل
هــذه الفكــرة إلــى واقــع .
املخاطــرة مطلوبــة و لكــن بحــذرو ال تضــع الكثيــرمــن املــال و
الجهــد فــي مشــروع قبــل دراســته و تفحصــه و التعــرف علــى
جــدواه .
و اإلبداع و التركيزهما دينمو النجاح في هذا املجال .
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العلمي
املجال
َّ
َ ْ َ َّ
ُ
ين َآم ُنوا م ْنك ْم َوالذينَ
الل ُه َّالذ َ
ِ
يرف ِع ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َ َِ
ات
أوتوا ال ِعلم درج ٍ
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ُ
هــو تحقيــق إنجــازات تحســن مــن طرائــق عيــش اإلنســان
فــي الكــون  :هــو مجــال االكتشــافات و االختراعــات  ...لدينــا
تاريــخ حافــل بأســماء المعــة مــن العلمــاء ( محمــد ابــن مو�ســى
الخوارزمــي فــي الرياضيــات و الفلــك و الجغرافيــا  ,ابــن رشــد
عالــم الفلســفة كتــب مــا يقــارب الســبعين مصنــف  28فــي
الفلسفة  20 ,في الطب  8في القانون و  5في اإللهيات و  4في
النحووقواعد اللغة  ,جابرابن حيان الكيميائي  ,الشافعي
ً
و احمد ابن حنبل ) – نحن متأخرين جدا في مجال العلم
لم يســجل للعرب و املســلمين براءة اختراع علمي في الوقت
املعاصــر بينمــا  ,االتحــاد األوروبــي ُينفــق  100بليــون دوالر
ً
علــى البحــوث العلميــة ســنويا بينمــا تنفــق أمريــكا وحدهــا
 150بليــون دوالر .دكتــور علــي العمــري  40ســنة رجــل علــم
اســتثنائي و هــو متخصــص فــي مجــال علــوم الديــن االســامي
و رغــم عمــره الصغيــر إال أن دأبــه فــي تحصيــل املعــارف و
غرف العلوم مكنه من مجابهة كبارالعلماء وتصديرأفكار
عميقــة تضاهــي أفــكارالشــيوخ الجهابــذة .
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و أســس جامعــة مكــه املكرمــة املفتوحــة للعلــوم الشــرعية
و أصــدرأكثــرمــن أربعيــن كتــاب فــي مجــاالت عديــدة فــي علــوم
الديــن و الفكــر و األخــاق .
و أنشأ منظمة فور شباب العاملية ذات األنشطة العديدة.
و إن هــدف العلــم هــو تحســين وســائل حيــاة االنســان علــى
األرض لهــذا كانــت مهمــة العلمــاء عظيمــة و مكانتهــم كبيــرة
لجميــل مــا يصنعــوه فــي تحســين جــودة حيــاة االنســان .
و طريــق العلــم شــاق و طويــل يتطلــب إرادة صلبــة و هــدف
واضــح و تخصــص عميــق و دأب متواصــل مــن غيــرانقطــاع .
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املجال املنهي
َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
ُ
وس
وعلمناه صنعة لب ٍ
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القدرة على أداء املهنة بإتقان عالي واإلبداع فيها  :كالهندسة
املعماريــة  ,الطــب  ,القضــاء و املهــن األخــرى  ,و لدينــا مثــال
بارع في العصرالحديث األستاذ إيرول أولتشاك رحمه هللا
مسئول الظهور اإلعالمي وصانع صورة أردوغان التي رآها
ً
ً
العالم منذ أن كان واليا إلسطنبول وصوال لكر�سي الرئاسة
ً
فــي قصــر تشــانكايا و مــرورا بســنوات رئاســة الــوزراء ،كانــت
مهمتــه أن يصنــع الصــورة الذهنيــة لــه كزعيــم وقائد ،فكان
يحــدد متــى يظهــروكيــف يظهــر ،كان يضعــه بعبقريــة نــادرة
فــي ســياق األحــداث بشــكل يعظــم مــن صورتــه  ..فيســتدعيه
فــي إعالنــات الحمــات تــارة بصوتــه وتــارة بصورتــه وتــارة
بشــخصه .مــن أهــم النمــاذج التــي قدمهــا فــي مســيرته مــع
أردوغــان إعــان االحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى انتصــار
العثمانيين على الحلفاء في الحرب العاملية األولي في معركة
جنــق قلعــة الصــوت ،والدعــاء مــع لقطــات اإلعــان ،كيــف
تتلون املوسيقى ،متي تعلوومتى تقف ،كيف تضع أفكارك
ورســائلك فــي كل فريــم فــا يبــدو منهــا.
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واحــد دون رســالة  ،ثــم لحظــة الظهــور  ،وزاويــة الكامي ـرا
وهيئــة الرئيــس ،كل هــذا التكامــل حرفــة  ،امتلكهــا األســتاذ
( رحمــة هللا عليــه ) وفريقــه الكبيــر .
وقد توفى في يوم اإلنقالب املشئوم على تركيا في عام 2016
ً
و رأينــا فــي مختلــف املنصــات صــورة الطيــب أردوغــان باكيــا
علــى صديقــه فــي مراســيم دفنــه .
النجــاح فــي هــذا املجــال يتطلــب شــغف ومهــارة و التركيــزعلــى
التخصــص .
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املجال التعليمي
َوإِن َُّه لَ ُذو ِعل ٍْم لِ َم َعلَّ ْم َنا ُه
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خبراء التدريس املدر�سي و الجامعي  ,املحاضرين  ,املدربين.
التعليــم هدفــه نقــل املعلومــات – التدريــب هدفــه اعطــاء
معلومات و تنمية مهارات و تغييرقناعات من أجل تعديل
ً
فــي الســلوك و األداء  ,و فــي هــذا املجــال تحديــدا نجــد القائــد
الفكــري الفــذ قــدوة الشــباب الدكتــور طــارق الســويدان
يتربــع علــى قمــة الهــرم التعليمــي مــن خــال دوراتــه ّ
القيمــة
و الثريــة التــي صنــع بهــا تغييــر ملمــوس فــي حيــاة العديــد مــن
الشــباب املســلم ( و أنــا منهــم ).
مجال التعليم له هدف سامي فهو يستهدف تسوية نفوس
البشــرو ممــا يتوجــب توافــره فــي املعلــم هــو امتــاك املعلومــة
الحديثة ومهارة توصيل املعلومة ( مهارة العرض وااللقاء )
و مهارة الذكاء الوجداني للتعرف على نفسيات و مرغوبات
املتلقيــن
تؤكــد الدراســات أن العلــم يتطــور و يتضاعــف كل ســتة
أشــهرو هــذا يعنــي أن املتخصــص إذا لــم يطلــع علــى الجديــد
خــال ســتة أشــهرفهــو خــارج دائــرة هــذا العلــم .
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املجال التكنولوجي
َويَ ْخل ُُق َما َل تَ ْعلَ ُمونَ
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أحد أهم مؤثرات التغييرالحضاري في وجه الحياة املعاصر
 ,التكنولوجيا مع العوملة أحدثتا تغييركلي في شكل الحياة
الحديثــة .
و مجــاالت التكنولوجيــا الرائجــة اليــوم هــي ( انترنــت األشــياء
– السوشــيال ميديــا – الــذكاء التقنــي )
هنــاك توقعــات أن عــدد االجهــزة املتصلــة فــي عــام 2022
ســتكون حوالــي  40بليــون جهــاز
العالــم اليــوم يتحــرك مــن خــال التكنولوجيــا و مســتقبل
الخب ـراء فيهــا واعــد .
عمــاد املســعودي رجــل أعمــال يمنــي حقــق نجــاح ملحــوظ فــي
املجال التكنولوجي من خالل مشروعه النا�شئ ( عقارماب
) و التــي صنفهــا منتــدى االقتصــاد العالمــي مــن أفضــل 100
شــركة تقنيــة فــي العالــم  ,و حصــل هــو علــى جائــزة أفضــل
ريــادي عربــي لعــام  . 2013رحلــة نجــاح عمــاد لــم تكــن باألمــر
الهيــن فقــد واجــه صعوبــات جعلتنــي أؤمــن أن الحــظ ليــس
أكثــرمــن العمــل الجــاد و االجتهــاد يحكــي هــو عــن قصــة
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مشــروعه عقــارمــاب بعــد مــا خذلــه الكثيــرمــن املســتثمرين
لتمويــل شــركته :لــم يكــن أمامنــا خيــارات كثيــرة ،إمــا أن
نستســلم ونتوقــف ،أو أن نتذمــر ونشــتكي ونبكــي ،أو أن
نواصــل العمــل بشــكل متواضــع بــدون أي رأس مــال وبــدون
أي توســع وعلــى حســب قدراتنــا .إي ـرادات الشــركة كانــت
متذبذبــة ،شــهر نبيــع فيــه بشــكل ممتــاز ،والشــهر األخــر ال
ً ً
نبيــع فيــه إطالقــا نظ ـرا للمظاه ـرات أو املشــاكل السياســية
ً
فــي البلــد .بــدأ القلــق يســيطر علينــا ،خصوصــا أنــي كنــت
متخــوف مــن تواصــل أي أزمــة فــي البلــد ملــدة أكثــرمن شــهرين
ً
ممــا ســيؤدي حتمــا إلفالســنا .لألســف خــال هــذه املرحلــة
الحرجــة فقدنــا بعــض طاقــم فريــق العمــل الذيــن لــم
يســتطيعوا تحمــل الظــروف الصعبــة وبرنامجنــا التقشــفي،
وفــي الحقيقــة أنهــم تركــوا العمــل ألنهــم فقــدوا األمــل واهتــزت
ً
ثقتهــم بــي شــخصيا ،ولــم يســتطيعوا رؤيــة الضــوء فــي آخــر
ً
النفــق .ال ألومهــم إطالقــا ،لكنــي أحيــي بقيــة أف ـراد الفريــق
الذين أعلنوا استعدادهم ملواصلة املعركة حتى أخرنفس.
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قررنــا املواصلــة ،وبــدأت أفكــر فــي حلــول بديلــة ،فقــررت
اســتقطاب رؤوس أمــوال مــن خــارج الوطــن العربــي .بــدأت
ً
بالــدول املجــاورة خصوصــا تركيــا ،وبالفعــل نجحــت فــي
التعــرف علــى شــركات مهتمــة مــن اســتانبول ،ووصلنــا
ملراحــل متقدمــة مــن التفــاوض مــع إحــدى الشــركات حيــث
تم توقيع مستندات حفظ الحقوق الفكرية وعدم إفشاء
األس ـرار ،لكــن بصراحــة ظــروف مصــر الحبيبــة وتقلــب
األوضاع لم يســاعد هذه الشــركة على مواصلة التفاوض،
فاعتــذروا .انتقلــت بعــد ذلــك إلــى دول أبعــد ،ففكــرت فــي
الــدول اإلســامية ،وتوقعــت بأنهــا قــد تهتــم فــي االســتثمارفــي
الوطــن العربــي ،تواصلــت مــع شــركات اســتثمارفــي باكســتان
وماليزيا وإندونيســيا ،لكني لم أجد أي تجاوب .كنت أم�شــي
وفــق جــدول منظــم وممنهــج لكيفيــة وتوقيــت التواصــل مــع
ً
هــذه الشــركات ،وانتقلــت مــن مرحلــة إلــى مرحلــة ،مقــررا
عــدم التوقــف أو اليــأس وتجربــة كل الطــرق لتوفيــر رأس
املال للشركة .املرحلة التالية كانت التواصل مع الشركات
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االســتثمارية العامليــة التــي ســبق لهــا االســتثمار فــي الوطــن
العربــي ،فراســلت شــركات فــي بلجيــكا وجنــوب أفريقيــا
وأمريــكا ،وكان هنــاك اهتمــام أولــي مــن قبــل بعــض هــذه
الشــركات وأقمنــا بعــض االجتماعــات االفتراضيــة ،لكنهــا
لــم تنتــج أي ثمــار .و بعدهــا ،أطلقــت آخــر ســهم فــي جعبتــي
وهــو عبــارة عــن رســالة إلــى أكثــرمــن  ٣٠٠شــركة اســتثمارية
في أمريكا وأوروبا أرفقت معها ملخص عن شركتنا ودعوت
هللا أن تصلني ردود إيجابية ،وبتوفيق من هللا وصلتني ردود
مــن كبــرى الشــركات األمريكيــة التــي ال طاملــا كنــت أحلــم أن
أصــل إليهــا ،لكنهــا كانــت اعتــذارات وتمنيــات لنــا بالتوفيــق.
هنا أدركت أني بالفعل في ورطة ،وبدأ الوضع يتوتربشــكل
ملحــوظ فــي الشــركة ،وكان علــي أن أغيــرالوضــع بــأي طريقــة
ممكنة .فريق العمل بدأ بالفعل يفقد ثقته بكالمي ،حيث
أنــي كنــت أشــاركهم كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث عــن
املســتثمرين ألنــي شــعرت أنــه مــن حقهــم أن يطلعــوا علــى
التفاصيــل بحكــم أنهــم يخوضــون التجربــة معــي.
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بصراحــة لــم تكــن لــدي خطــة واضحــة ،لكنــي أعلنــت فــي
الشركة أننا سنتوقف عن البحث عن مستثمرين وسنركز
علــى بنــاء الشــركة وزيــادة املبيعــات ،ولــو احتجنــا أي مبالــغ
ماليــة ،ســأقوم ببيــع كل مــا أملــك وســنحافظ علــى الشــركة
مهما كلف األمر .هذا اإلعالن وفرجومن االستقرارالنسبي
فــي الشــركة ،وبدأنــا بالفعــل التركيــزعلــى الشــركة ،ولكنــي فــي
الحقيقــة لــم أتوقــف عــن البحــث عــن املســتثمرين ولكنــي
كنــت أعمــل بهــدوء دون أن أطلــع فريــق العمــل علــى آخــر
ً
األخبــار .فــي الحقيقــة ،عانيــت كثيـرا خــال هــذه الفتــرة ،فلــم
يعــد لــدي مــن أشــاركه مشــاعراإلحبــاط والفشــل التــي كانــت
تنتابنــي ،واضطــررت لكتمــان كل �شــيء والتحمــل؛ أظــن أن
هــذا كان مــن أصعــب األوقــات بالنســبة لــي.
قــد يكــون ال�شــيء الوحيــد الــذي أنقــذ الشــركة مــن اإلفــاس
هــو أننــا نجحنــا فــي بنــاء �شــيء يقــدم الفائــدة للســوق .فأســم
الشــركة ،وجــودة الخدمــة ،وقــوة عالقتنــا بالســوق كانــت
كلهــا أســباب مكنتنــا مــن تحقيــق إي ـرادات تغطــي تكاليــف
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إدارة الشــركة فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي كنــا نعيشــها.
لكنــي لــم أؤســس عقــارمــاب ألحصــل منهــا فقــط علــى دخــل
شــهري أعيــش بــه ،هدفــي هــو إنشــاء قصــة نجــاح عربيــة تلهــم
الشباب العربي لخوض نفس التجربة ،وهذا يعني أن علينا
التوســع واالنتشــار والنمــو بشــكل ســريع ،وكل هــذه األمــور
تتطلــب ضــخ رأس مــال .كان علــي أن أخــرج مــن القوقعــة
التــي وضعــت نف�ســي فيهــا وأن أفكــربطريقــة جديــدة لتمويــل
املشــروع .و فكــرة عقــار مــاب تســاعدك علــي بيــع و ش ـراء
العقــارات بســهولة عــن طريــق موقــع إلكترونــي .
و رغبت بذكرقصة تمويل مشروع صديقنا الطموح عماد
ليعرف الشاب مدى الجهد الذي يبذله املتفوقين ليحققوا
قدرجيد من النجاح  ...و حتى ال يركن أحدهم على الحظ .
و مجــال التكنولوجيــا اليــوم مجــال حيــوي و معظــم الفــرص
املســتقبلية تكمــن فيــه و يجــب علــى الشــاب التركيــزعليــه .
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الباب الثالث
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أدوات التفــوق فــي
العصــرالحديــث
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اإلبداع

إذا بحثــت عــن كلمــة ابــداع فــي موقــع أمــازون لوجــدت أنــه
هناك  41ألف كتاب تم تأليفه في موضوع االبداع ويحتاج
لــك  250ســنة لقراءتهــا إذا كنــت مــن الق ـراء الســريعين و
الذيــن يســتطيعون ق ـراءة كتــاب كل يوميــن .
اإلبــداع هــو عمليــة االتيــان بجديــد أو رؤيــة األشــياء بطريقــة
جديــدة .
�شيء مختلف له تأثيرنفعي
ً
ال يعنــي ابــدا اخت ـراع �شــيء جديــد بقــدر مــا يعنــي اضافــة
تحســينات جديــدة فــي اســتخدام االشــياء و تأديــة األعمــال .
الخيال هو املصدرالرئي�سي لإلبداع .
قدم �شيء جديد.
أو ال�شيء القديم قدمه بطريقة جديدة .
املقلد ال ُيثمر.
اإلبداع ليس أفكارمجردة فقط ولكن في عمق معناه يشير
إلى نشاطات وممارسات ألفكارجديدة .
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االبــداع عمليــة تجمــع بيــن اكتشــاف فــرص و ابتــكاروســائل
الغتنــام تلــك الفــرص و مــن ثــم تنفيــذ تلــك األفــكارلتحقيــق
نتائج – و تذكرإذا ال يوجد تأثيرلألفكارفليس هناك ابداع
فــي األمــر.
أربعة وسائل لإلبداع :
ُ
.1أوجــد طــرق جديــدة ُلتقــدم نفســك للعالــم و تشــهر بهــا
قد را تــك.
.2طور قدراتك املوجودة.
.3أقلم قدراتك لتتواكب مع مجال نافع .
.4أوجد مجال جديد متوافق مع قدراتك .
اإلبــداع فــي مجملــه عبــارة عــن انضبــاط شــخ�صي أن يلتــزم
اإلنسان بمنهجية االبداع في شتى أحواله وجميع افعاله و
العمل بجد ومثابرة على نقش تفاصيله في مالمح األشياء و
األفعــال .اإلبــداع يأتــي علــى هيئــة منتــج جديــد  ,خدمــة مبهــرة
 ,إجـراء ميســرأو أداء مبهــر.
اإلبداع بالتعريف العالمي هو تطبيق لحلول مبتكرة
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إلشباع حاجة .
خــال األعــوام مــا بيــن  1920ظهــرت حوالــي  300إلــى 500
شــركة ســيارات و في حلول  1960بقى منها  4شــركات فقط
 ,البقــاء للمبدعيــن .
اإلبداع هو فن تقديم األمور املعقدة ببساطة .
و فك رموز الغموض و صناعة الوضوح .
ً
ً
اإلبــداع أكثــر ارتباطــا بالجهــد مــن الــذكاء  ,لــن يعنــي شــيئا
ً
أن يكــون اإلنســان ذكيــا و هــو يعــاف التعــب و بــذل الجهــد و
يفتقــر للمعرفــة و جلــد البحــث .
املعرفة قوت اإلبداع .
االبداع يتطلب التركيزو التخصص و عدم التشتت .
املبدعــون هــم موهوبــون فــي مجــاالت تخصصــوا بهــا  ,أحمــد
إبــن حنبــل أبــدع فــي الفقــه و أديســون أبــدع فــي الكهربــاء و
مي�ســي أبــدع بكــرة القــدم  ,و إن فكــرأحــد هــؤالء باالنخـراط
فــي مجــاالت أخــرى لفشــلوا فشــل فاضــح  .الفــرص قرينــة
اإلبــداع فحيــث اإلبــداع تجــد وابــل مــن الفــرص .
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عند ضيق الواقع ورعونة الظروف وانعدام الفرص كل ما
تحتاجه هوأن تبدع لينبعث من قلب الظالم نور النجاح .
كلما زاد التعقيد في العالم من حولنا زادت حاجتنا لإلبداع.
إذا لــم تجــد وظيفــة فــا تبحــث عنهــا مــن خــال الوســائل
التقليديــة و لكــن ابتكــروســائل خاصــة بــك للظفــربمنصــب
ً
ً
شــاغر أو ابتكــر عمــا خاصــا لــك و ال تجعــل املألــوف يفتــك
بوقتك وجهدك فتخيب جهودك كما تخيب جهود جمهور
املقلديــن .
مارس االبداع حتى يصبح لك عادة .
االبداع ليس حدث منفصل و لكنه نتيجة لسلسلة طويلة
مــن األحــداث املركبــة و املرتبطــة ببعضهــا يقــول الدكتــور
عبدالكريــم بــكار  :ال بــد أن نفــرق بيــن الســابح فــي خياالتــه
وأوهامــه دون أي أصــول علميــة ،ودون التركيــز علــى أي
هــدف ،وبيــن الــذي يوجــه خيالــهّ ،
ويســيره فــي اتجــاه محــدد،
ونحــو هــدف معيــن ،وفــي إطــار بعــض املعطيــات والثوابــت
العلميــة املعتــرف بهــا( .األول واهــم و الثانــي مبــدع ).
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كيف نبدع
.1ارتكــب أخطــاء فادحــة  :التجــارب الفاشــلة و املمارســات
العملية واقتراف االخطاء يفتح أفق جديدة وتنبثق اثنائها
فــرص كامنــة .
ً
ً
.2حلــق بخيالــك بعيــدا  :قــال أينشــتاين يومــا الخيــال أهــم
مــن املعرفــة و الخيــال يســاعد علــى توليــد أفــكارجديــدة أو
ّ
توليفــات خالقــة ،أو تركيبــات غيــر متوقعــة لألشــياء أو
األجـزاء .فالخيــال إذن  :هــو تلــك القــدرة علــى تصويــرالواقــع
فــي عالقــات جديــدة أو هــو القــدرة علــى تصــور أشــياء غيــر
حاضــرة علــى إحساســنا .
ً
.3قلــد بتفــرد  :اســتنادا ملقولــة بيكاســو الشــهيرة ( الفنــان
الجيــد يقلــد أمــا الفنــان العظيــم فإنــه يســرق )
.4انظرللعالم بعيون مختلفة  :أقلم نفسك لرؤية األشياء
من حولك من زوايا مختلفة و بشكل غيراعتيادي و تدرب
علــى تقبــل املجهــول .
.5فتش في محراب الغموض  :تحسس خيوط االبداع في
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املناطــق التــي لــم يرهــا أحــد و لــم تصــل لهــا توقعــات بشــرو
يســتع�صي ادراكهــا علــى العقــول البســيطة .

.6ابحــث عــن الجديــد و املختلــف  :تخلــص مــن قيــود
التقليــد و حجــب التأثــر بالــدارج و ســبيل الخــوض مــع
الخائضين اجعل لنفسك نظرة متفردة لألشياء و أزح
غشــاوة اتبــاع القطيــع .
.7استغل التكنولوجيا  :تتبع مسارالتوجهات الحديثة
التي ترسم وجه الواقع وانظرالعالم ماذا يشتهي .
قواعد اإلبداع العشرة ( مبتكرة من د .طارق السويدان)
.1الوفرة  :أفضــل طريقــة للحصــول علــى أفــكاررائعــة ,
ه ــو الحص ــول عل ــى أف ــكاركثي ــرة ث ــم تلغ ــى األف ــكارالســيئة
منها التفكيــراملســتمرفــي قضيــة ً مــا يؤكد أفــكارا ،واألفكار
الكثيــرة تــؤدي إلــى أفــكارجيــدة إبداعيــة.
.2األســبقية  :اح ــرص عل ــى أن تك ــون أف ــكارك اإلبداعي ــة
متقدمــة علــى زمانــك بربــع ســاعة وليــس بســنوات ضوئية.
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.3الصحة  :ابحــث دومــا عــن الجــواب الصحيــح اآلخر
.4اإلصرار :إذا ق ــال الجمي ــع بأن ــك مخط ــئ فأن ــت خط ــوت
خط ــوة إل ــى األم ــام ،وإذا ضح ــك علي ــك الجمي ــع فق ــد
خط ــوت خطوتي ــن إلــى األمــام
.5التدوين  :اكتب أفكارك قبل أن تنساها.
.6البداهــة  :الح ــل ألي مش ــكلة موج ــود مس ــبقا ،كل م ــا
علين ــا أن نس ــأل األس ــئلة الصحيح ــة الت ــي تكش ــف ذلــك
الحــل
.7التســاؤل :األس ــئلة والفرضي ــات الس ــاذجة ق ــد تأت ــي
بأجوب ــة ذكي ــة ،ف ــا تت ــردد م ــن ط ــرح التس ــاؤالت وإن ب ــدت
بس ــيطة أو غريب ــة عل ــى ذهــن املســتمع
.8التخيــل  :ح ــاول أن تتخي ــل الوض ــع عن ــد ح ــل املش ــكلة
قبــل أن تبــدأ بحلهــا ،كل تصرف له ما يقابله تعلــم أن تنظــر
لألمور من الخلف إل ــى األم ــام ،أو م ــن داخله ــا إلى خارجها،
أو باملقلــوب.
.9التغيير :إليجــاد الحــل للمشــكلة ال تنظــرإليهــا مــن نفــس
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الزاويــة التقليدية.
.10األصالة  :إعــادة النظــرفــي أســس املشــكلة واالفتراضات
األساسية قد يحول العوائق إلى فرص.
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ميزة تنافسية شخصية

من طبيعة هذا العصرالتعقيد و احتدام املنافســة و ندرة
الفــرص و فــي كل مجــاالت الحيــاة تحتــاج ألن تميــز نفســك
فــي وســط الزحــام و تصنــع ميــزة تمكنــك مــن التوفــق علــى
منافســيك و حجــزمــكان مرمــوق فــي الحيــاة  .و علــى الشــاب
إتقــان فــن صناعــة ميــزة تنافســية شــخصية تجعلــه يظهــرو
يبــرز علــى اقرانــه و يتفــوق .
إذا كان لديــك قــدرات متميــزة لكــن لــم تتمكــن مــن ابرازهــا و
تقديمهــا للعالــم  ...فهــل ســوف يتمكــن أحــد مــن مالحظتهــا !
لذا يجب عليك إتقان مهارة البروزأو فن الظهور .
ً
غالبــا يتــم تجاهــل الجهــود التــي قــد يبذلهــا الشــاب فــي عملــه
و مســيرته فــي الحيــاة حتــى لــو كان حريصــا علــى تحقيــق أعلــى
ً
النتائج وأفضل املهام  ،إذا كان هذا يحدث لك أيضا فعليك
أن تتقــن (فــن الظهــور) حتــى يــرى اآلخريــن إنجازاتــك وحتــى
ً
ُ
ال تســرق جهــودك  ،هنــاك فنــون للظهــور تبقيــك حاضـرا فــي
عقــول أصحــاب القـرارو النخبــة فــي املجتمــع واملؤسســات
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والتــي قــد تنفعــك فــي الحصــول علــى مــا تســتحق مــن تقديــر
وترقيــات وتفــوق  ،ســوف نقــدم لــك هنــا خطــوات فاعلــة فــي
إبـرازنفســك لكــي تتمكــن مــن التحــرك بثقــة نحــو أهدافــك و
تصميــم ميــزة تنافســية شــخصية :
 .1طــور مهاراتــك التخصصيــة ( ادخــل فــي أعمــاق تخصــص
منهــي محــدد مهــم للعالــم اليــوم حتــى تكــون مرجعيــة فيــه و
يلجــأ إليــك اآلخــرون لتســاعدهم فيــه ).
ابن شبكة عالقات ( اجعل لك شبكة من الحلفاء قدر
ِ .2
مــا تســتطيع ).
 .3تابــع إنجازاتــك ( وثــق اإلنجــازات التــي تحققهــا  ،احتفــظ
بالشــكر والتقديــر الــذي تحصــل عليــه مقابــل املهــام التــي
تنجزهــا  ،تابــع األعمــال التــي قمــت بهــا حتــى تكملهــا و لكــي ال
يأتــي مــن يســرق منــك مجهــودك فــي األخيــر) .
.4ابعد عن الظل( اجعل وجودك ظاهرللجميع  ،وبصماتك
واضحة في األعمال الجيدة ،ال تقبل أن تنســب لك أخطاء
لم ترتكبها  ،وال َ
ترض أن ُيشكرغيرك على انجازاتك ) .
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 .خــذ مســئوليات أكبــر وأهــم ( اقبــل التحديــات الصعبــة ،
خض تجربة مشروع جديد  ،ال ترفض املهمات التي يطلبها
منــك اآلخــرون فهــي تزيــد مــن رصيــد اعتمــاده عليــك ) .
 .6كــن مطلعــا علــى كل جديــد يحــدث فــي الحيــاة مــن حولــك
ً
( كــن مواكبــا للتطــورات التــي تحــدث فــي الواقــع  ،اطلــع علــى
آخــر األخبــار املتعلقــة بتخصصــك  ،حــدث معلوماتــك عــن
الواقــع الــذي تعيــش فيــه ) .
ً
 .7كن أنيقا ( ألبس الثياب املتناسقة  ،املريحة واملحتشمة
وتحــرى نظافتهــا وعــدم تكســرها  ،واجعــل الرائحــة الطيبــة
تــدل عليــك ) .
.8كــن األول أو األفضــل  :معظــم النــاس يدخلــون التاريــخ
كونهــم األوائــل الذيــن فعلــوا �شــيء مهــم .
.9اختــرمجــال نــادربعــض ال�شــيء و مهــم و اتقنــه و تخصــص
بعمــق فيــه .
.10تبنى مشروع أو حدث كبيرفي الحياة
.11قدم إضافة للحياة و األحياء .
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.12الصق اسمك بمجال و تخصص واحد .
.13تعامل مع ذاتك كقيمة مضافة للحياة .
.14تعامــل بصــدق مــع ذاتــك  ,جمهــورك و مشــروعك فــي
الحيــاة .
ً
.15كن مخلصا لجمهورك و ملشروعك .
.16تعلم من املشاهير.
.17اكتســب مهــارات فــن الظهــور ( العــرض و التقديــم و
االلقــاء  ,التأليــف  ,صناعــة املــرح )
ً
.18كــن منســجما ( تطابــق القــول مــع الفعــل و النشــاطات
مــع الصــورة الذهنيــة و املشــاريع مــع الرؤيــة )
.19توافــق مالمــح أســلوبك و تصرفاتــك مــع هويتــك التــي
تتميــز بهــا عــن غيــرك .
.20ال تعمــل بوظيفــة تخالــف مســارك الوجــودي أو تدمــر
قيمتــك الذاتيــة .
.21التصــق باألعمــال و االشــخاص و العناصــرالتــي تمنحــك
طاقــة الطمــوح .
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.22اسعى ليكون لك تألق شخ�صي و رقي في التعامل .
.23ليكن لك طموح جامح صعب و لكن ممكن تحقيقه.
.24اعمل من منطلق نقاط قوتك .
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صناعة الفرص

الفرصــة فــي أفضــل حاالتهــا ال تكــون أكثــرمــن تيهــئ الظــروف
لعمل �شيء ما ويفضل البعض تعريفها بأنها توفراالمكانات
الخارجيــة لفعــل مــا يريــده اإلنســان ,و الفــرص مــن نظــرة
إداريــة هــي مواتيــة الظــروف الخارجيــة لتحقيــق عائــد مــادي
جيــد و تحقيــق أهــداف املنظمــة .
و علــى املســتوى الشــخ�صي توافــرالفــرص يســاعد اإلنســان
على تحقيق أهدافه فلو أن الشاب امتلك اإلرادة و خطط
ً
جيــدا و رســم أهدافــه بعنايــة و لكــن لــم تتســخر الظــروف
الخارجيــة لــه ملــا اســتطاع تحقيــق أي نتائــج .
و فــي رحلــة التفــوق يحتــاج الشــاب إلــى الفــرص ليتمكــن مــن
ً
الوصــول للغايــات الحياتيــة التــي تجعــل مــن وجــوده طيبــا
ً
علــى أرض هــذه الحيــاة الدنيــا و فــي األخــرة أيضــا .
اقتنــاص الفــرص يتطلــب وثبــة روح و ســرعة تجــاوب و
مرونة في االستجابة للمحفزات املختلفة و الفرص تبتسم
فــي وجــه مــن يتعامــل مــع أحــداث الحيــاة بأريحيــة و مرونــة
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و الفــرص الكبــرى فــي الحيــاة تأتــي ألنــاس أحدثــوا تغيي ـرات
حقيقية في مسارحركة وجودهم بأن قاموا بعمل مختلف
ً
ً
و جديــد و إن كان طفيفــا و بســيطا .
و النــاس مــع الفــرص ثالثــة أنــواع  :اولئــك الذيــن يصنعــون
الفــرص  ,و أولئــك الــذي ينتظــرون الفــرص تأتــي و الصنــف
ً
األخيــر هــو الــذي ينظــر للفــرص و هــي تضيــع فيقعــد ملومــا
نادمــا.
الكثيــر مــن النــاس ينتظــر لتتحســن الظــروف و يتــوق لدنــو
اللحظــة املالئمــة لتحقيــق مــا يحلــم بــه و يجهــل أن اللحظــة
الحاليــة ( اآلن ) هــي أكثــر اللحظــات املالئمــة و املحملــة
بالفــرص العديــدة  .و الدراســات تشــيرأن  % 2مــن الفــرص
ً
هي التي تأتي مصادفة دون تدخل مباشرلإلنسان لقدومها
ُ
و  %98منهــا تصنــع بجهــد بشــري بحــت و ال دخــل للحــظ أو
املصادفــة  .والفــرص موجــودة و غيــرموجــودة فــي آن واحــد
 :موجــودة أمــام املؤهليــن و املســتعدين و غيــرموجــودة أمــام
الكســالى و املهمليــن  ( .د .عبدالكريــم بــكار )
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ً
و غالبــا الفــرص تطــرق أبــواب املتخصصيــن و الخب ـراء و
املشــهورين .
إننــا فــي هــذا الحيــاة فــي ســباق مــع الزمــن و إن أعظــم فرصــة
متاحــة لجميــع البشــر هــي فرصــة الحيــاة املتمثلــة فــي نعمــة
اإليجــاد و مــا دام اإلنســان يتنفــس فهــذه هــي أعظــم فرصــة
أمامــه لــو اغتنمهــا بالشــكل الصحيــح و قــد لخــص الرســول
صلــى هللا عليــه و ســلم أهــم الفــرص التــي لــدى كل إنســان
وهــي  - :الشــباب  -الصحــة  -الغنــى  -الف ـراغ  -الحيــاة .
ً
و ذلك مصداقا لقوله في الحديث الشريف :
ً
(يــا أبــا ذر اغتنــم خمســا قبــل خمــس :شــبابك قبــل هرمــك
وصحتــك قبــل ســقمك وغنــاك قبــل فقــرك وفراغــك قبــل
شــغلك وحياتــك قبــل موتــك) .و مــا دام هنــاك حيــاة و أحيــاء
إذن هنــاك فــرص للعمــل و الســعادة و النجــاح .
ً
و الفرص متعددة و متجددة أيضا و كل ما عليك فعله هو
االســتعداد إلقتناصهــا و إال فاتتــك و هــذا يجعلنــا نقــول أن
االستعداد هو الكلمة املفصلية و األمرالحاسم في موضوع
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الفــرص فلــو أن شــاب حظــى بفرصــة منحــة دراســة فــي دولــة
غربيــة و مــن شــروط الحصــول عليهــا شــهادة التوفــل و
صاحبنــا مــن قبــل لــم يفكــرحتــى فــي الحصــول علــى الشــهادة
فبكل تأكيد سوف تضيع عليه هذه الفرصة كما ستضيع
ً
غيرهــا إذا لــم يكــن مســتعدا .
العديــد مــن البشــر يبحــث عــن الفــرص و منهــم مــن ينتظــر
قدومها و صناعة الفرص هو خيارالكبارفالحياة شحيحة
بالعطــاء و أهــم عناصــرصناعتهــا هــو إزاحــة العوائــق و عــدم
الجمــود و نبــذ عــادة البــطء و التباطــؤ.
و للمؤمن في كل نفس له فرصة ليتقرب من مواله و خالقه
و يتــزود آلخرتــه بالصالحــات و العمــل الحســن و الذكــر و
اإلحســان .
و للشــاب فــي شــبابه فرصــة فهــو فــي أوج نشــاطه و انطالقــه و
عنفوانه وتفاعله وطموحه ولوانشغل الشاب بخيراألمور
و معاليهــا و ضبــط هــواه و شــهواته و انتهــج نهــج العظمــاء
ً
ً
لصنــع الهنــاء فــي حياتــه و نجــح نجاحــا مدويــا بيســرو ســهولة
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ولكن لألسف كثيرمن الشباب وقعوا تحت وطأة شهواتهم
و فوران غرائزهم فضاعت أعمارهم هباء .
ومثال حي على حسن اغتنام الفرص وصناعتها قصة رجل
األعمــال الهنــدي فاضــل كوتيكولــون هــذا الرجــل عبقــري
ً
جدا و ماهرفي اهتبال الفرص حيث أنه من خالل اغتنامه
لفرصة سانحة استطاع أن يحول مشروعه الصغيربرأس
مال ّ $ 5000
ليكون شركات عمالقة تقدرقيمتها السوقية
بنصــف مليــاردوالرفــي غضــون ســنين قصيــرة .
يقــول فاضــل( ســافرت بصحبــة زوجتــي مــن أمريــكا إلــى دبــي
لنق�ضــي إجــازة ممتعــة هنــاك و فــي تلــك األثنــاء أتتنــي فكــرة
أن أعيــش هنــا و قررنــا أن نعيــش و نســتثمرفــي البلــد الــذي
ً
لــم يكــن متألقــا كمــا هــو اليــوم ) مــن خــال بحثــه و ســعيه
الــدؤوب عــن فرصــة اســتثمارية فــي البلــد وجــد أن جميــع من
قابلهــم قالــوا بــأن دبــي بيئــة خصبــة للتجــارة و ليــس لديهــا
قابليــة للتصنيــع  .و بعــد الدراســة املتأنيــة وجــد أن منطقــة
الخليــج تعتمــد اعتمــاد كلــي علــى البتــرول و الغــازو الحــظ
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أن شــركات النفــط العاملــة فــي اإلمــارات تعتمــد فــي توفيــر
الســبائك التــي تســتخدمها شــركات النفــط علــى االســتيراد
مــن الخــارج و مــع معــدل النمــو الــذي كانــت تحققــه اإلمــارات
فــي التســعينيات أدرك فيص ــل أن هنــاك موجــة هائلــة فــي
ً
صن ــاعة الســبائك تحمــل لــه فرصــا عمالقــة ،و يجــب أن
يغتنمهــا .
قام بتأسيس شركة صغيرة متخصصة في صناعة السبائك
الفوالذيــة الصغيــرة ،وقــام بتســويقها باعتبارهــا منتجــات
ً
عاليــة الكفــاءة ،ورخيصــة الســعر ،ويتــم تصنيعهــا محليــا؛
فكانــت النتيجــة الطبيعيــة أن تقبــل عليــه شــركات النفــط
والتعديــن بلهفــة؛ للحصــول علــى الســبائك بأســرع وقــت
ممكــن ..خــال ســنوات ،حقــق فيص ــل وشــركته الصغيــرة
الناشــئة أرباحــا هائلــة متدفقــة ،جعلــت شــركته الصغي ــرة
(التي بدأها برأس مال ال يتجــاوز الـ  5آالف دوالر) تتحول إلى
شركة عمالقة؛ تعد واحدة من أهم املساهمين في القطاع
النفطــي والتعدينــي فــي الخليــج . .وجعلــت ثروتــه تقفــزإلــى
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حوالــي نصــف مليــاردوالرعلــى األقــل ..رصــد موجــة ضخمــة
مــن الفــرص قادمــة مــن بعيــد ،واســتطاع ركوبهــا بالتضحيــة
بخمســة آالف دوالر فقــط.
( املصدر :موقع ميدان)
و هنــاك نصيحــة غاليــة فــي صلــب موضــوع الفــرص يقدمهــا
الدكتور عبدالكريم بكارللشباب :
الحيــاة صعبــة ،وربمــا وهللا أعلــم تــزداد صعوبــة ،ولكــن مــع
ً
ازديــاد الصعوبــة تــزداد الفــرص أيضــا لكــن أمــام مــن؟ تــزداد
أمــام املتفوقيــن الذيــن تعبــوا علــى تعليــم أنفســهم وصقــل
مواهبهــم ومهاراتهــم .مــن أراد أن يرتــاح فــي معظــم عمــره مــع
ً
ً
التقديــر واالحت ـرام فليبــذل جهــدا مضاعفــا فــي الســنوات
العشراألولى من حياته العملية مع االستقامة على أمرهللا،
وبعدهــا ســيكون كل �شــيء بــإذن هللا أســهل وأفضــل .حــاول
تســجيل قصــة نجــاح ترفــع مــن خاللهــا معنوياتــك ،وتقــدم
نفسك لآلخرين :النجاح في إدارة مؤسسة مرموقة ،تأليف
كتــاب مهــم  ,إتقــان تخصــص مطلــوب فــي ســوق العمــل،
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النجاح في تسويق سلعة حيوية… املهم أن ال تحتقرنفسك
وإمكاناتك وتوكل على ربك  .انتهى كالمه .

عالقة الحظ بالفرص
هناك أشخاص تدور أحداث حياتهم على خيرو وفرة و من
ُ
تيســيرإلــى توفيــق و بركــة بــا عوائــق  ,تســاق إليهــم األحــداث
ً
ســوقا ليجــدوا أنفســهم بمحــض القــدر متربعيــن علــى قمــم
النجــاح و التفــوق محققيــن مــا يريــدون و أكثــر ,و فــي املقابــل
تجــد أنــاس يتجرعــون ويــات املصائــب و لهــم فــي كل خطــوة
عائــق و فــي كل ســيرخيبــة و فشــل .
اإلعالمــي القديــرأحمــد الشــقيري يحكــي فــي أحــد اللقــاءات
املتلفــزة أن دخولــه فــي عالــم اإلعــام كان بمحــض الصدفــة
فقد تلقى اتصال من صديق يطلب منه أن يشاركه ببرنامج
ســوف يذاع على إحدى القنوات العربية الشــهيرة و قال في
نفســه ( و ملــا ال ) و خــاض التجربــة فــي املوســم األول و مــن ثــم
قــررت إدارة القنــاة إيقــاف البرنامــج و لكــن الفكــرة اســتهوت
صاحبنــا فقــرر أن يقــدم مقتــرح تقديــم برنامــج تحــت اســم
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( خواطرشاب ) يرصد فيه لسلوكيات الخاطئة في املجتمع
 ,رفضــت القنــاة الفكــرة و تقديــم الدعــم و لكنــه أصــر علــى
تقديــم البرنامــج و قبلــوا علــى عرضــه و توجــب عليــه إعــداده
و تنفيذه خالل فترة بسيطة و بإمكانيات محدودة فما كان
مــن أحمــد إال أن بــذل جهــود جبــارة ليصنــع برنامــج مخلــد فــي
ذاكــرة العــرب و يصنــع لنفســه اســم بــارز فــي عالــم اإلعــام .
هل كان الحظ يقف خلف نجاح أحمد أم أنه واتته فرصة
وأحسن اقتناصها واالستفادة القصوى منها ! الحظ كلمة
هالمية لها معاني عديدة في عقول الناس فهناك من يؤمن
أشــد اإليمــان بــأن وراء كل نجــاح يوجــد حــظ و أنــك مهمــا
فعلت فلن تستطيع تحقيق أي �شيء إذ لم يحالفك الحظ
 ,و فــي املقابــل نجــد مــن يظــن أن العمــل الجــاد هــو مــن يصنــع
الحــظ  .بعــض العلمــاء يعرفــون الحــظ بأنــه  :فرصــة القــت
ً
منــك اســتعدادا  ,و أقــرب تعريــف للحــظ عنــدي هــو
( التوفيق )  .نعم ال يعدو الحظ أن يكون أكثرمن توفيق و
إعانة من هللا عزوجل  .و للتوفيق شروطه .
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ّ
صفات قنا�صي الفرص
.1التواضــع  :يتيــح التواضــع للشــاب معرفــة حــدود قدراتــه
و رؤيــة ذاتــه كمــا هــي علــى حقيقتهــا دون رتــوش أو تضخيــم
فيعــرف الشــاب علــى وجــه الدقــة مــا القــدرات التــي يمتلكهــا
و مــا ينقصــه و كيــف يؤهــل ذاتــه ملالئمــة الفــرص املتاحــة
أمامــه .
.2الفضــول الفكــري  :تزيــد نســبة الحــظ لــدى األشــخاص
الذيــن لديهــم لهفــة لســبرأغــوارالحيــاة و كشــف أسـرارها و
خــوض تجــارب جديــدة و فريــدة و مواجهــة تحديــات عديــدة
فنبــش الفــرص يحتــاج لفــن الغــوص فــي زوايــا الغمــوض .
.3التفــاؤل  :و هــو النزعــة الفطريــة لتوقــع حــدوث األشــياء
الجميلــة و النظــرللجانــب املشــرق لألشــياء و فــي القصــة أن
رجــان دخــا إلــى حديقــة تحتــوي علــى ورود و أشــواك  ,قــال
املتفائــل هــذه حديقــة ورود و فيهــا بعــض األشــواك و قــال
املتشــائم هــذه حديقــة أشــواك و فيهــا بعــض الــورود .
ً
.4املبادرة  :بفعل ما يجب فعله دون حاجة سابقة و نادرا
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ما نجد مبادرندم على إقدامه وبعد فناء العمرفإن أكثرما
ينــدم عليــه اإلنســان هــي تلــك األحــام الضائعــة التــي حجبهــا
التقاعس عن اإلشـراق .
.5حــب املخاطــرة  :عشــق خــوض التحديــات املحفوفــة
باملشــاكل و املخاطــر .
إن الفــرص تتهيــأ ملــن يؤمــن بوجــود إمكانيــة دائمــة لفعــل
األفضــل و ملــن يلمــح األشــياء الجيــدة قبــل الســيئة و ملــن
يحمــل أمــل بقــدوم األجمــل و األكمــل .
ً
معوقات اقتناص الفرص كثيرة وغالبا هي مرتبطة بقصور
الذات أكثرمن ارتباطها بالبيئة الخارجية و أهم املعوقات
هي  :البطء – السلبية – التخلف.

وسائل صناعة الفرص
.1ابـ ِـن شــبكة عالقــات  :العالقــات الواســعة الجيــدة تفتــح
أفــاق فــرص جديــدة أمــام اإلنســان و فــي الحديــث يقــول
الرســول الكريــم ( إن هللا فــي عــون العبــد مــا كان العبــد فــي
عــون أخيــه ).
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.2البحــث و التحليــل و املالحظــة  :فهــم األشــخاص و
األحــداث و الوصــول لتوقعــات صائبــة مــع توفــر معلومــات
قليلــة  ,و التوصــل إلــى نتائــج صحيحــة مــن خــال مقدمــات
بســيطة إنــي ألجــد هــذه أعظــم الوســائل و أهمهــا  ,يعــرف
البعــض هــذه املهــارة علــى أنهــا القــدرة علــى جمــع معلومــات
و تحليلهــا للتوصــل لحــل مشــكلة أو اتخــاذ قـرارأو اســتيعاب
حالــة أو اكتشــاف فرصــة و معرفــة مخاطــر.إنهــا القــدرة علــى
فهــم األحــداث عنــد الغمــوض  ,و تفكيــك عناصــر القضايــا
املركبة  ,ومعرفة خفايا النفوس الحويطة  ,من خالل هذه
الوسيلة يمكن للشاب أن يكتشف فرص غائمة في حاالت
شــديدة الغمــوض و بمعلومــات شــحيحة بــل معدومــة .
.3حدد احتياجاتك بوضوح مع رسم األهداف  :إذا عرفت
مــاذا تريــد و حــددت بوضــوح أهدافــك ســوف تتمكــن مــن
اســتغالل املــوارد املتاحــة لــك .
.4اشتغل على نفسك ( التفوق على الذات )  :تعلم و تدرب
واكتسب مهارات و إن التحدي الحقيقي للشاب هوأن
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يكون اليوم أفضل من أمس ( .املقياس الحقيقي والدقيق
للســمو والعظمــة والتقــدم يكمــن فيمــا يمكــن أن نســميه
(التفــوق علــى الــذات) ،وهــو يكــون حيــن يشــعراملــرء أنــه فــي
هــذا العــام أفضــل مــن العــام الســابق علــى صعيــد التديــن
والخلــق والعلــم والتعامــل مــع النــاس) د .عبدالكريــم بــكار.
.5إرادة التغييــر  :إحــداث تغييــر علــى الــذات و لــو صغيــر قــد
يحدث تحوالت كبرى في حياة اإلنسان و يفتح فرص شتى .
.6تغييراملنظور ( قد تكون الفرص موجودة ولكن ال نراها)
.7االستعداد  ,االستعداد  ,االستعداد .
.8املشــاكل و األزمــات ( فــن تمحيــص املحــن )  :فــي رحــم كل
محنة توجد منحة فقط فتش عنها و أكد هللا عزوجل على
أن مــع العســريســر.
.9فتــش عــن الثغ ـرات املوجــودة فــي الســوق و اعمــل علــى
ســدها مــن خــال تقديــم منتــج فريــد خــاص بــك ( املنتــج قــد
يكــون مهــارة فــي األداء أو خدمــة أو ســلعة ) .
.10االنفتاح على التكنولوجيا  :استغل الثروة التقنية
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الهائلــة املتمثلــة بإنترنــت األشــياء – مواقــع التواصــل
االجتماعيــة – الــذكاء التقنــي فهنــاك توقعــات أن تكــو عــدد
االجهــزة املتصلــة فــي عــام  2022أربعيــن مليــار جهــاز
.11تحليل الفرص  :من خالل ثالث وسائل ( تقييم الذات
– تحليل السوق – و تمحيص االمكانيات ) .
.12التطــوع  :العمــل التطوعــي يفتــح للشــاب مــدارك جديــدة
واكتســاب خبـرات تفصيليــة فــي املجــاالت التــي يخوضهــا فلو
قرأ الشاب  20كتاب عن قيادة طائرة فإن ذلك لن يجعله
يتمكــن مــن قيادتهــا إال مــن خــال التجربــة واملمارســة هنــاك
أمور تفصيلية صغيرة ال يكتشفها اإلنسان إال بعد التجربة
لذلك أنصح الشباب بممارسة العمل التطوعي ففيه ثالث
فوائــد  :فائــدة للمجتمــع بتقديــم العــون و تخفيــف معانــاة
أف ـراده و فائــدة للــذات باكتســاب خب ـرات جديــدة و صقــل
للمهارات و فائدة أخيرة بفتح أبواب الفرص أمام املتطوع .
.13ركــوب املوجــة :فــي عــام  1999حدثــت قصــة عجيبــة مــع
العبــة منتخــب امريــكا للســيدات لكــرة القــدم برانــدي
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شاســتين فــي املبــارة النهائيــة قامــت بضــرب ركلــة الجـزاء ضــد
منتخب الصين في املباراة النهائية و فازت امريكا جراء هذه
الضربة بكأس العالم للسيدات و من الفرحة التي غمرت
هــذه الالعبــة خلعــت الفنيلــة الرياضيــة التــي ترتديهــا و مــن
بعدها حظت بشــهرة غيرمســبوقة و تناقلت معظم وســائل
اإلعــام صــورة هــذه الالعبــة ( الصــورة كانــت محتشــمة)
وقالــت وهــي تتذكــر هــذه اللحظــة «خيــم الصمــت علــى
امللعــب .مــن املدهــش إســكات أكثــر مــن  90ألــف شــخص
بهــذه الطريقــة .كنــت سأســمع دقــات قلبــي لــو توقفــت عــن
االحتفــال ,و ركبــت هــذه الالعبــة موجــة تــداول اســمها فــي
اإلعــام و عملــت مقابــات تلفزيونيــة عديــدة و حاضــرت
و ألفــت كتــاب فــي مجــال الرياضــة  .هــذه القصــة تشــير الــى
عنصــر مهــم مــن عناصــر التفــوق و هــو التوقيــت الجيــد فــي
اغتنــام الفرصــة و ركــوب املوجــة .
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ً
وأخيـرا متــى مــا عــرف الشــاب دوره الفعلــي فــي الوجــود وقيــم
ً
ذاتــه جيــدا و رســم أهدافــه بوضــوح و تعــب علــى تأهيــل و
ً
ً
تطويــرنفســه و أصبــح متخصصــا خبي ـرا فــي مجــال مطلــوب
ســيجد أالف الفــرص تطــرق بابــه.
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و في الختام كان هذا الكتاب ثمرة لشغف شاب
جالت بخاطره هموم الشباب و تمنى تقديم مساعدة
ً
قد تكون لنفسه أوال .
عاش بروح متعطشة لصناعة معنى بحياته يليق
ُ
بطموحه الذي احتفظ به منذ طفولته .
قد أفتقرلإلمكانيات التي تجعل من كتابي هذا قيمة
مضافة لحياة الشباب من حولي و لكن أجد نف�سي
ً
ر
واثقا من أن خلف هذه السطو يقف اإلخالص
ً
ً
حارسا للمعاني و الحب دافعا لنفع الغيرو لو
بالكلمة .
كان هللا عزوجل و مازال هو الغاية الجميلة التي
أرنو لها ,و دعاء الوالدين حفظهما هللا زادي في طول
رحلتي  ,و شقيق الروح صديقي مراد السند الدائم
لي  ,و زوجتي الغالية ( ُعال ) رفيقة الدرب و ال أن�سى
طموحي الصغيرأبنائي الثال ثة
( أواب و منيب و حليم )
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إنتهــى بفضــل هللا
و توفيقــه ...
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