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ثوان...
في
ٍ
جنحت التكنولوجيا احلديثة يف تطوير عاملنا
جمال �إال
احلديث يف كافة جوانبه ومل يبقَ � ُّأي
ٍ
وكان لها دور �أ�سا�سي يف منوه وتطوره ،ويف خدمة
الإن�سان نحو حياة �أف�ضل و�أكرث �سهولة .لكن يف
املقابل �أ َّثر هذا التطور التكنولوجي ال�ضخم ب�شكل
جذري يف �إن�سانيتنا القائمة على التوا�صل امللمو�س ،وبتنا جند �أفراد العائلة
الواحدة جمتمعني لكن ك ٌّل يف عامله �أو �أمام �شا�شته �أو هاتفه الذكي يبحث
وال يفكر ،يتلقى وال ينتج .فاختفت احلوارات احلميمة وال�ضحكات ال�صاخبة
ليحل حملها �صمت التكنولوجيا ،ورمبا �أكرثنا ال يعي مقدار اخلطر املحدق يف
�أ�ساليب وحجم توا�صلنا مع كل من حولنا ،هذا التوا�صل القادر على �إطالق
طاقاتنا الكامنة والإيجابية �سوا ًء يف العمل �أو مع ر�ؤ�سائنا وعائالتنا ،وهو
و�سيلة التعبري احلقيقية التي تخرتق احلواجز ،لذا من املهم �أن نعي حجم
امل�شكلة جيد ًا ون�ضع لها احلل الذي يرتكز بب�ساطة على مفهوم التوازن يف كل
�شئ ،نعم نحتاج التكنولوجيا لكن لرن�شد ا�ستهالكها يف �سبيل تقارب �أكرب
وعالقات �أمنت مع كل من حولنا .ولنك�سر عامل ال�صمت ونرجع حلياتنا املليئة
بامل�شاعر والأفكار املبتكرة.
و�ضمن مبادرة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم «كتاب يف دقائق» والتي
د�أبت على تقدمي �أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية يف �شتى املجاالت من خالل
ملخ�صات �شيقة جلميع القراء ،ن�ضع اليوم بني �أيديكم جمموعة جديدة من
الكتب ،التي ت�س ِّلط ال�ضوء على مو�ضوعات تتناول ت�أثري التكنولوجيا على
العالقات االجتماعية ،وفن ممار�سة قيادة االبتكار� ،إلى جانب مو�ضوع يناق�ش
�أ�ساليب التحفيز و�إيقاظ الطاقات الإيجابية لدى الب�شر .
يف الكتاب الأول من املجموعة اجلديدة «جمتمعون ووحيدون  ...عندما تنت�صر
الروبوتات على العالقات»� ،سنتعرف �إلى النتائج ال�سلبية لالبتكارات الإيجابية
مثل �أدوات التوا�صل الإلكرتوين من الهواتف الذكية �أو �أجهزة الكمبيوتر اللوحية
والتي ق َّربتنا من البعيد و�أبعدتنا عن القريب ،ف�أ�صبح النا�س �أكرث عزلة،
وم�سمرين �أمام �شا�شاتهم املختلفة .و�أ َّثر ذلك �أي�ض ًا وب�شكل �سلبي على الأطفال.
ويو�ضح كتاب «النبوغ اجلماعي  ...قيادة االبتكار فن ًا وممار�سة» :العالقة بني
االبتكار والقيادة و�أهمية بث روح االبتكار يف العمل من خالل القيادة .ويرى
الكتاب �أن االبتكار ن�شاط ارجتايل يف املقام الأول ،لذا من املهم لكل قائد يف
�أيِّ م�ؤ�س�سة �أن يزرع القيم امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات يف فريقه ،وت�شمل الطموح
ال�شجاع والتعاون والتعلم وامل�س�ؤولية.
ويقدم كتاب «الوجيز يف قوانني التحفيز  ...كيف توقظ طاقاتك الإيجابية
الكامنة» الطريقة ال�صحيحة التي ميكننا من خاللها ا�ستعادة قوتنا ال�شخ�صية
اخلفية ومن ثم �إطالقها للعامل .ويحدد الكتاب عنا�صر احلياة الذكية املفعمة
بالإيجابية وهي التي نعي�شها وفق ًا ل�شروطنا اخلا�صة ،ون�ستمتع بكل حلظة
فيها بال خوف من املا�ضي �أو �ضغوط من احلا�ضر .كما يوجهنا الكتاب لطرق
التعبري عن م�شاعرنا وطموحاتنا ب�شجاعة.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات الدفعة اجلديدة من «كتاب يف
دقائق»ا�ستح�سانكم ،و�أن ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جميع جوانب
حياتكم.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

2

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ال�شخ�صية
ا�ستعادة قوتك َّ
قد ي�أتي على كل � ٍ
يتعي عليه �أن ي َّتخذَ
إن�سان ح ٌ
ني من الدهر َّ
وقف ًة حا�سم ًة مع النف�س ويت�ساءل« :ملاذا �أعي�ش حيا ًة ميل�ؤها
الرتدد واخلوف وال�ضعف و�أنا �أملك قلب ًا �شجاع ًا؟»
علينا �أن نت�أ َّملَ �أنف�سنا املُجهدة ونتح َّرى �أ�سباب �إهدارنا
لأثمن ال ِ
نعي�ش بني الت�شتت
أوقات من عمرنا ونحن
ُ
ونعرف دواف َع خوفنا من فكرة الإعراب عن
ُ
واالنتظار،
ذواتنا والك�شف عن �شخ�صياتنا احلقيقية للعامل .وعلينا
�أي�ض ًا �أن ن�س�أل :ملاذا نن�أى ب�أنف�سنا عن مواجهة الأزمات
ونهرب من امل�شكالت ونوافق على لعب الأدوار ال�صغرية
يف احلياة؟ وملاذا ال نخو�ض �سباقات التناف�س القوية ،فال
ن�سمح لأنف�سنا ب�أن نغرق يف ال�سطح َّية ونر�ضى بالقليل
ونحن ن�ستحق الكثري؛ يف حني �أن احلياة متنح ك ًال م َّنا
كنوز ًا من القوة والوفرة ،وهي كنوز ال جنر�ؤ على اقتنا�صها
�إن مل نتم َّتع ب�شخ�ص َّية قو َّية تع�شق الإبداع وتتوق �إلى حتقيق
اال�ستقالل والتميز يف كل جمال.

ا�ستعد قـــــواك اخلفيــــــة
و�أطلقـهــا يف العامل
لكي نتمتع بكامل طاقاتنا الإبداعية علينا �أن ن ُّبث يف �ضمائرنا
الواعية رف�ضنا ل�سيطرة اخلوف والريبة وال�ضغوط اخلارجية؛
زمام حياتنا فعندما تكون �أفكارنا غري
وينبغي لنا �أن َ
منلك َ
نغي توجهاتنا الذهنية
�إيجابية و�أعمالنا �سلبية ،علينا �أن ِّ
ركائز
لنتحلَّى بال�شجاعة ونتح َّمل امل�س�ؤولية التي �ست�شكِّل لنا َ
ال�سعيدة.
احليا ِة َّ

التوهج واالنطالق
�أن تعي�ش حيا ًة هادف ًة وناب�ض ًة باحليوية
والن�شاط وخالي ًة من الزيف والت�ص ُّنع هو
ح ٌّق للب�شر َّية جمعاء .ولهذا ال يجب �أن
نن�سى الهدف الأ�سمى الذي ن�سعى جميع ًا
حرك الب�شرية
�إلى حتقيقه :فالدافع الذي ُي ِّ
عي �إلى االنطالق والإبداع
جمعاء هو َّ
ال�س ُ
والتدفق مع احلياة لكي نعي�شها بكل تفا�صيلها.
يقودنا مثل هذا االنطالق �إلى التعبري ع َّمن
نكون يف داخلنا؛ �أي عن جوهرنا وحقيقتنا
وهويتنا من دون �أن تعوقنا القيود والعقبات
التي تخيلناها وو�ضعناها لأنف�سنا .فعندما
ُ
�سج َّيتنا
نعي�ش ب�أ�صالتنا ونت�صرف على ِ
ف�إننا ن�شعر ب�إح�سا�س ال ُي�ضاهى بالأ�صالة
والفرح لربوز هو َّيتنا احلقيق َّية ،وتعرتينا
ن�شوة النجاح والتفرد واالعتماد على الذات؛
ومن جديد تدُ ُّب فينا احليو َّية والن�شاط
ون�ست�شعر ال�صدق والأ�صالة يف توا�صلنا مع

الآخرين و�إ�سهاماتنا التي نقدِّ مها للعامل.
االندفاع احلر مع احلياة هو الدافع الذي
يحدونا للتغلُّب على عرثاتنا وتفعيل �أهدافنا
وقوانا الكامنة والنهو�ض ب�أنف�سنا� .إ َّنها
القفزة الهائلة للب�شر َّية التي �أثبتت لنا �أ َّنه
ميكن لكب�سولة معدن َّية �صغرية �أن حتمل
رجا ًال �شجعان يف �سرتاتهم البي�ضاء املنتفخة
وتنقلهم �إلى ما وراء ال�سماء الزرقاء؛
وتعب
وتدخلهم يف غياهب الظالم الدام�سُ ،
يتعدى حدود الأر�ض ،وته ِبط بهم
بهم �إلى ما َّ
ثم تعود بهم م َّرة �أخرى
على �سطح القمرَّ ،
�إلى عامل ال ي�ؤمن �أبد ًا بامل�ستحيل .ف�أن نتدفق
مع احلياة ب�أريحية يعني �أن نتح َّمل م�س�ؤولية
اختيار هو َّيتنا احلقيق َّية متجاوزين نوازعنا
واحتياجاتنا وال�ضغوط اليومية التي نواجهها،
ب ب�صدق عن ال�شخ�ص الذي نريد
حتَّى ُن َع ِّ َ
�أن نكونه ونعي�ش احلياة التي نريدها حق ًا،
ونرتك وراءنا الب�صمة والفكرة وال�سرية التي
نود �أن يقتدي بها َمنْ �سيخ ُلفنا.

احلياة الذكية املفعمة بالإيجابية تعني:
اخلا�صة.
� uأن نعي�ش و ُن َط ِّو َع حياتَنا وفق ًا ل�شروطنا
َّ
� uأن نعي�ش كل اللحظة بال خوف من �أحداث املا�ضي و�ضغوط احلا�ضر وهواج�س امل�ستقبل.
� uأن ننطلق ونعي�ش بعفو َّية كالطيور املحلقة يف الرباري.
نعب ب�شجاعة عن طموحاتنا وم�شاعرنا لكل من حولنا �سواء قبلوا �أفكارنا �أم رف�ضوها.
� uأن ِّ
ونتم�سك بنزاهتنا ونحمي قيمنا.
� uأن نعتمد على �أنف�سنا ونف�صح عن �أفكارنا وندافع عنها َّ
� uأن جنتهدَ يف غر�س الإيجابية يف �أبنائنا وكل من حولنا لكي يجابهوا خماوفهم ب�شجاعة ،وينتهزوا الفر�ص ال�سانحة برغبة �صادقة يف
الإ�سهام بجهودهم وخدمة العامل.

اخلــــوف
اخلوف هو العدو للتميز والإبداع والعطاء
بحر َّية ،وهو الباعث الأول على «النفور» لأنه

يحول بيننا وبني ت� ُّصورنا لل َعظَ مة .وهو امل�صدر
الوحيد للتهديد والإجهاد وال�ضعف مما يحرم
اجل�سم والأنا من ال�شعور بالأمان واالطمئنان.
وب�شَ ٍ
يء من التب�صر والعمق ميكننا �أن ندرك
�أن اخلوف مل يوجد �إال ليتحول �إلى دافع
جت ُّنب التع ُّر�ض للأذى واملوت ،فهو
يحثنا على َ
احلار�س الأول للأنا بداخلنا.
لقد ثبت �إح�صائي ًا وعلمي ًا �أنه ال عالقة ملعظم
املخاوف التي تنتابنا ب� ِّأي تهديد ج�سدي قد
نتع َّر�ض له .ولك َّننا اتخذنا من اخلوف دافع ًا

لل�سالمة و�أف�سدناه برغباتنا التي يحركها
الأنا ح َّتى ن�شعر مبزيد من الراحة الوجدان َّية.
ف�صرنا ال نخ�شى الإيذاء اجل�سدي بقدر
ما نخ�شى الرف�ض �أو العزلة .عندما يقول
�أحد الأ�شخا�ص�« :أخاف من التح ُّدث �أمام
اجلمهور» ،فهو ال يق�صد �أنَّه يخ�شى �أن يهاجمه
�أحد احلا�ضرين ،بل يق�صد �أنَّه يخ�شى
التع ُّر�ض للف�شل .ولو حت َّدث ب�شيء من الدقَّة
مما �س�أ�شعر به وال �أعلم هل
لقال�« :أنا �أخاف َّ
�س�أكون على م�ستوى التوقُّعات �أم ال � ...أنا
�أخ�شى �أال �أحظى بالقدر الكايف من االحرتام».
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التف�سري االجتماعي للخوف
غالب ًا ما ت�شكِّل التفاعالت املا�ضية وجدان
الأ�شخا�ص الذين ي�سيطر اخلوف على
نفو�سهم .فلقد دفعتهم هذه التفاعالت �إلى
تبنِّي ال�شخ�ص َّية اخلجولة واخلائفة من انتقاد
الوالدين �أو تن ُّدر الأقران �أو �ضغوط املعلّمني
والر�ؤ�ساء وح�صرتهم يف قالبها ،حيث د�أب
النا�س على نهرهم �أو �إيذائهم ،ح َّتى �أ ِلفوا
التعاي�ش مع اخلوف واعتادوه ،وا�ستمدوا
املا�ضي حا�ضر ًا ميل�ؤه الرعب .وال يعني
من ِ
هذا �أن نلقي باللوم على ما�ضينا �أو نلتم�س
الأعذار ملخاوفنا .فعندما يختار البالغون
�أن ي�سيطر اخلوف عليهم ،ف إ� َّنهم يحاولون

تفادي التعامل مع خماوفهم �أو التغلُّب عليها.
ومع ذلك ،نبذل جهود ًا كبرية للم�ضي ُق ُدم ًا
يف حياتنا ح َّتى ت�أتي حلظة والدة �شخ�ص َّيتنا
اجلديدة التي نقطع فيها الطريق على اخلوف
ومنار�س حر َّيتنا من خالل اختيارنا للطريقة
التي نريد بها �أن نعي�ش حياتنا والنهج الذي
نريد اتباعه يف تف�سريها وتوجيهها .واملهم
نتوخــى حذرن ــا
يف هـ ــذه املرحل ـ ــة هــو �أن َّ
من الأ�شخـ ـ ــا�ص الذين ي�سلب ــون م َّنـ ــا ثقتن ــا
ب�أنف�سنا ،وهم:
 uالقلقـــــون :هم �أكرث َمن ي�سلبون م َّنا
روح التحفيز لأ َّنه ــم يكون ــون يف الغــالــب
�أ�صدقــا ًء لنا.

التحفـيــز

 uال�ضعفــــاء :هم امل�ست�سلمون والك�سالى
الذين ينتقدون اجلهود التي يجب بذلها
يتعي جمابهتها ح َّتى
وامل�صاعب التي َّ
ي�صبح للنجاح طعم.
 uالأ�شــــرار :ويت�صفون ب�ضيق الأفق وكرثة
التهكُّم على الآخرين ،وهم ي�سعون �إلى
فر�ض �سطوتهم على الآخرين ،ومن بني
ه�ؤالء يظهر الكاذبون واجل�شعون الذين
الفت يف ع�ضدنا يف املواقف التي
ي�سعون �إلى ِّ
تتطلب مزيد ًا من ال�صمود وال�شجاعة.
توخ حذرك وجت َّنب هذه الأمناط من الب�شر
َّ
ولكن من دون االنحراف عن الطريق الذي
ر�سمته لنف�سك �أبد ًا ،ومن دون �أن ُت�ضمر لهم
�شر ًا؛ ف�أنت �أح ُّق با�ستثمار الطاقة املهدرة.

تتمثَّل �أ َّول خطواتنا يف فهم �أ�سا�س التحفيز وهو «الدافع» .و«الدافع» هو �سبب القيام
ب� ِّأي عمل .ولتكوين «دافع» للقيام بعمل ما يقوم العقل �سوا ًء من خالل التوجيه
الواعي �أو من دونه بت�صفية جمموعة متن ِّوعة من الأفكار وامل�شاعر واخلربات،
ويختار من بينها جمموعة من الأ�سباب للقيام ب�شيء ما �أو االمتناع عنه .ودائم ًا
حدد مدى و�ضوح ر�ؤيتنا لهذا االختيار والتزامنا به ،م�ستوى التحفيز لدينا .ف�إذا
ُي ِّ
ك َّنا وا�ضحني وملتزمني ف�سوف ن�شعر مب�ستويات عالية من التحفيز .و�إذا مل نكن
وا�ضحني �أو ملتزمني ف�سوف ينخف�ض لدينا م�ستوى التحفيز .وتنبع من هذه العمل َّية
قاعدة بديه َّية ب�سيطة هي:
االختيار هو م�صدر التحفيز .يختار عقلنا �سبب ًا للعمل ويلتزم بتنفيذ هذا االختيار �أو ال .ويتوقَّف ارتفاع م�ستوى التحفيز �أو انخفا�ضه على الوفاء
بهذا االلتزام من عدمه .ومن خالل هذه احلقيقة يت�ضح �أنَّنا منتلك �أعظم ق َّوة �شخ�ص َّية يف العامل :وهي القدرة على ال�سيطرة على دوافعنا
وتوجيه عقولنا �إلى االختيارات وااللتزامات التي �ستخدمنا وحت ِّقق ال�سعادة لنا.

احلفاظ على م�ستوى التحفيز:
علينا �أال نح ِّول نظرن ًا بعيد ًا عن �أهدافنا ،و�أال ن�سمح للمهام الروتين َّية اليوم َّية بت�شتيتنا ع َّما ن�صبو �إليه
�أو ننتظر ح َّتى «الوقت املنا�سب» لبدء ما نريد القيام به حق ًا .عندما ن�سمح النتباهنا ب�أن يحيد بعيد ًا
عن �أحالمنا �إلى بحر �شا�سع من الالوعي ،يخبو م�ستوى حتفيزنا نتيجة لذلك .وبالتايل ف�إنه ميكننا
تلخي�ص ال�س َّر النهائي للتحفيز يف هذه املعادلة:
كلَّما �أوليت طموحاتي و�شغفي انتباه ًا �أعمق و�أطول،
زاد م�ستوى الدافعية الإيجابية والتحفيز الداخلي الذي �أ�شعر به.
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التوجهات والقوانني الإيجابية
ُّ
قوتك الكامنة
�أوالً� :أثبِت وجودك يف احلياة و�أطلق َّ

احلياة لي�ست �سل�سلة طويلة من التجارب
املوجهة .فنحن ل�سنا � ٍ
آالت
القا�سية وغري َّ
وال جماد ًا ول�سنا خملوقات خامدة ندور
يف دوائر فارغة ونحيا حياة عاجزة .ولي�س
مقب ً
وال منا �أن نهمل �أح َّباءنا وواجبات حياتنا
والأحالم والآمال التي تنب�ض يف قلوبنا.
ولأننا نرغب يف االنطالق والتقدم وخو�ض

احلياة مبا يرقى مل�ستوى ق َّوتنا وطاقاتنا
الكامنة ،فعلينا ا�ستح�ضار هذه الق َّوة من
عقلنا الواعي وتطبيقها على خربات حياتنا
احلالية .ميكننا �أن نختار كيف «ن�شعر» بق َّوتنا
الذات َّية كل يوم ،وميكننا �أن «ن�ست�شعر» جميع
تفا�صيل حياتنا وندفعها يف االجتاه ال�صحيح
ونحن نتقدم.

احلياة ب�أن�صاف خربات
مت ُّر بع�ض حلظات حياتنا من دون �أن يالحظها �أحد .ومت�ضي بنا
الأيام من دون �أن نحدِّ د كيف ن�شعر بال�ساعات يف معظم الأوقات.
مل نعد نهت ُّم بالت أ� ُّمل يف اللحظات اجلميلة التي مت ُّر بنا ،مثل
م�شاهدة رجل ط ِّيب ي�ساعد رج ًال م�س َّن ًا يف عبور ال�شارع .و�أ�صبحنا
غافلني عن م�شاعر احلزن التي قد تنتاب املحيطني بنا ،لأ َّننا مل
نعد نهتم بالتو ُّقف للنظر يف عيونهم �أو �س�ؤالهم عن �أحوالهم .مي ُّر
العام ب�أكمله ونحن خلف الأبواب املغلقة خمتبئني وراء الآالت :ي�أتي
الربيع فال نرى َ
جمال الزهور ،ومي ُّر ال�صيف واخلريف من دون �أن

نالحظ ت َل ُّون الأ�شجار ،ومل ي ُعد مبقدورنا اال�ستمتاع بالطبيعة ،ومي ُّر
ال�شتاء وتفوتنا فر�صة امل�شي حتت املطر.
ال ميكننا �أن نفيق من غيبوبتنا ونتخ َّل�ص من غفلتنا عندما اخرتنا
مهتمني و�أن�صاف موجودين .علينا �أن ننتبه �إلى
�أن نكون �أن�صاف ِّ
�أبرز اللحظات والظروف التي من ُّر بها .فهناك املزيد من الدوافع
نبيل ،واملزيد من اجلمال الذي
عمل ٍ
التي ميكننا جت�سيدها يف ٍ
ينتظرنا لن�ستمتع به ،واملزيد من املعاين ال�سامية التي يجب �أن
نكت�شفها وندرك مراميها.

االن�سالخ من الزمن
يوم م�ضى
كثري ًا ما نرهق عقولَنا ونحن نفكر يف املا�ضي �أو امل�ستقبل على ح�ساب اللحظة التي نعي�شها الآن .فال ميكننا �أن ن�ستمتع باحلياة ا�ستناد ًا �إلى ٍ
ويوم �سي�أتي� .إذ علينا �أن نتعلَّم تغيري عاداتنا التي تتوق �إلى املا�ضي تارة ،وتفرط يف التطلُّع �إلى امل�ستقبل تار ًة �أخرى ،ونعيد توجيه د َّفة حياتنا �إلى
اللحظة التي نعي�شها الآن .ميكننا التخل�ص من قيود املا�ضي حيث ال جدوى من التفكري يف الأم�س وما �سبقه من �أيام ،ما مل يكن ال�سبب هو ا�ستح�ضار
الأفراح التي ع�شناها �أو ا�ستخال�ص الدرو�س التي تعلمناها.

ن�سيـــــان الـغــد

ينعزل العديد من النا�س عن احلا�ضر
لأ َّنهم يفكرون يف امل�ستقبل .وهناك دائم ًا
ٌ
ني لدى الكثريين ب�أنَّ الغد �سيكون
خوف دف ٌ
�أ�سو�أ من اليوم ،فيظلُّون متي ِّقظني يفكرون
بامل�صاعب التي قد يجلبها الغد؛ فتحرمهم
خماوفهم من اال�ستمتاع ب ِن َعم اللحظات
الرائعات.
حاالت �أخرى يتط َّلع �آخرون �إلى امل�ستقبل
يف
ٍ
بطريقة خمتلفة  -فهم غارقون يف �أحالم
اليقظة والت�أ ُّمالت الإيجاب َّية حول ما ميكن
�أن يحدث يف امل�ستقبل .فهم يجل�سون يف
مكاتبهم ويطلقون العنان لعقولهم وينجرفون

مع ر�ؤى الغد ،وال مينعهم من اال�ستغراق يف
هذه احلالة �سوى مكاملة هاتف َّية �أو ٌ
طرق
على الباب ،من دون �أن ت�أخذهم هذه الر�ؤى
والت أ� ُّمالت بعيد ًا عن مكانهم هنا.
وكما هو احلال مع املا�ضي ،ال �ضري من
اال�ستغراق يف التفكري بامل�ستقبل �إذا كان
يجلب اال�ستمتاع والتوجه ال�سليم ،ب�شرط
�أن تكون تلك الرحلة خمت�صرة وال ت�أتي
على ح�ساب اللحظة الراهنة .نعم ،ميكنك
�أن ِّ
تخطط وحتلم كما يحلو لك ،ب�شرط �أال
تنف�صل عن �سحر اللحظة الراهنة وال املهام
التي �أمامك والأ�شخا�ص املحيطني بك.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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حتديد واختيار �أدوارك
االنغما�س يف احلياة �أن نحدِّ د �أدوارنا ونختار �سلوك َّياتنا كل يوم ،ومن �أبرز هذه الأدوار:
يتط َّلب
ُ
 uاملُراقب :ميكن ملن يلعبون هذا الدور �أن يتخذوا القرارات وي�شعروا ما �إذا كانت قراراتهم �صحيحة �أم ال يف نف�س الوقت تقريب ًا.
ق�صة مقنعة وذات مغزى.
 uاملُ ِ
خرج :ينتقي املُ ِ
خرج خيارات معقولة وموزونة حول ال�شخ�صيات والأفكار من �أجل �صياغة َّ
الو�صي :مي�سك الأو�صياء بزمام حياتهم ويحمون �أنف�سهم من االنحرافات غري املرغوب فيها ومن العادات ال�سلب َّية والأ�شخا�ص ال�ضا ِّرين.
u
ُّ
 uاملُحارب :يتمتَّع املحاربون باجلر�أة والإقدام ويالحقون �أحالمهم بال هوادة.
 uالعاطفي :يويل العاطفيون الآخرين اهتمام ًا كبري ًا وال ي َّد ِخرون جهد ًا لفهمهم والعناية بهم وامل�ساهمة املجدية يف حياتهم.
 uالقائد :يتمتَّع القادة بنفاذ الب�صرية ويبذلون جهود ًا كبرية وم�ستمرة ويحفزون الآخرين لتحقيق �إجنازات ترتقي مب�ؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم.
6
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جـــدد برامـــج حيــاتك
ثانيــ ًاِّ :

نوحد اجتاهاتنا ونع ِّود �شخ�ص َّياتنا ونوطِّ ن �سلوك َّياتنا على االنتباه لهو َّيتنا
�إذا �أردنا قيا�س � ِّأي جانب من جوانب حياتنا ومراقبته وحت�سينه ،فعلينا �أن ِّ
وطريقة تناولنا للخربات وربطها بالعامل املحيط بنا .وميكننا حت�سني �أ�سلوب حياتنا بطرح �أ�سئلة مثل:
 uهل �أنا فخور بنف�سي وبال�شخ�ص الذي �أنا عليه الآن؟
أقدمه لعاملي ال�صغري والعامل الكبري؟
 uهل �أنا �سعيد مبا �أقوم به و� ِّ
لدي للمجتمع؟
وجهت ذاتي على نحو هادف ي�ساعدين على االرتقاء وتقدمي �أف�ضل ما َّ
 uهل �أ�شعر باالمتنان لهذا اليوم وللفر�ص املتاحة يل؟ هل َّ
تعب عن كل ما يه ُّمك ويهم من حولك يف هذه احلياة.
�أجب عن هذه الأ�سئلة ب�صدق ،لأ َّنها ِّ

�ضـــع قدمــــك علـــــى الطريــق ال�صحيــــح

ثالثـــ ًا :اهــزم خوفــــك

لي�س منطقي ًا �أن ينظر �أحدنا يف املر�آة ويت�أمل
�صورته ويتهم ال�شخ�ص الواقف �أمامه ب�أنه
�سبب �شعوره بالإحباط .فنحن ِّ
نف�ضل �أن
نبت�سم النعكا�س �صورتنا يف املر�آة ،و�أن نفتخر
ب�شجاعتنا .وحتى ال نكون �شخ�صيات هوائية
ونحارب طواحني الهواء ،ف�إننا ال بد �أن
نعرف العدو الذي نحاربه .وحتى ال نقول ب�أن
عدونا هو نحن �أنف�سنا ،لنقوم بت�سمية ذلك
العدو :بـ«العائق» .تنبع العوائق التي نخلقها
يف داخلنا من بذور اخلوف التي غر�سها فينا
ال�سلبيون الكثريون الذين قابلناهم ونحن
ن�سري من ما�ضينا �إلى حا�ضرنا .كلنا قابلنا

من يغلبون ال�شك على اليقني ،ومن ي�ؤجلون
عمل اليوم �إلى الغد .وهناك من جعلونا منيل
�إلى الت�ص ُّنع واالن�سحاب االجتماعي بد ًال من
التطبع والرغبة ال�صادقة يف االندماج مع
الآخرين .ومع ذلك ميكننا �أن منلك زمام
�أنف�سنا و ُنخر�س خماوفن ــا �إلى الأبد ب ـ�أن
نكاف ــح حتى نتمك ــن م ــن:
 uحتويل ِّ
ال�شك �إلى يقني.
 uحتويل الفكرة امل� َّؤجلة �إلى عمل وواقع
ملمو�س.
 uحتويل ال ُفـرقة �إلى َ َ
ت ُّمع وحب.

التقــدم
ـــل عما يعوقـك عن
رابعـــ ًاَ :
تخ َّ
ُّ

“

بالإ�ضافة �إلى تقييم حياتك وخرباتك
يبي ما �إذا كانت
والتو�صل �إلى دليل وا�ضح ِّ
ُّ
اجلهود التي تبذلها يومي ًا ذات مغزى بالن�سبة
لك �أم ال ،عليك �أن حتدِّ د وتر�سم م�سار ًا
جديد ًا و�أكرث و�ضوح ًا حلياتك.
 uماذا �ستكون مه َّمتك من الآن ف�صاعد ًا؟
 uما عنا�صر ومرتكزات خطتك؟
 uما اخلطوات التي عليك اتخاذها؟
هذه الأ�سئلة لي�ست طرح ًا فل�سفي ًا .اجل�س

و�أم�سك بالقلم واكتب ت� ُّصورك عن الطريق
الذي �ستتخذه يف حياتك وحمور تركيزك
من الآن ف�صاعد ًا ،لأ َّنك �إن مل تبادر بتدوين
وتوجهاتك وا�ستعرا�ضها وحتديثها
�أهدافك ُّ
َّثم تطبيقها فلن ت�صبح �سوى جم َّرد واحد
من كثريين� ،أو فرد يف قطيع ي�سري بال هدى،
و�سينتهي بك املطاف حيث يريد غريكِّ ،
بغ�ض
النظر عن تطلُّعاتك ومقا�صدك وهذه لي�ست
احلياة التي ُ
تن�شدها.

اإلنسان الذي ال
يؤمن بنفسه مثله
مثل من يحمل
السالح ويطلق النار
على نفسه.
�ألك�سندر دوما�س

“

يف �أثناء تغلُّبنا على اخلوف الكامن بداخلنا ،علينا �أن نعيد تقييم ر�ؤيتنا الكاملة عن التق ُّدم� .إذ يجب �أن تكون حياتنا مليئ ًة بالإجنازات اجلريئة
نغي معتقداتنا عن دورنا يف ت�شكيل واقعنا .والتحدِّ ي الذي يواجهنا هو �أ َّننا قد ن�ش�أنا على االقتناع
والتق ُّدم الدائم .ال�ستعادة ق َّوتنا املهدرة علينا �أن ِّ
ب�أنَّ الأفعال اجلريئة والتق ُّدم ال�سريع هو �ضرب من الته ُّور والطي�ش ،مع �أن القليل من الته ُّور �ضروري للتق ُّدم واالبتكار وتقدمي �إ�سهامات ا�ستثنائ َّية.
علينا �أال نن�سى �أنَّ «الته ُّور» لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ظهور ِّ
ال�سحاب
كل ما هو غري عادي ،بدء ًا من عبور املحيطات وغزو الإن�سان للف�ضاء وبناء ناطحات َّ
ِّ
وفك ال�شفرات اجلين َّية ،وحتَّى �إطالق مبادرات جديدة وابتكار �صناعات ب�أكملها .هذا يعني �أنَّ القيام ب�شيء غري م�سبوق �أو ال�سباحة عك�س التيار
و�ضد امل�ألوف ،وال�شروع يف تنفيذ فكر ٍة ما قبل �أن ت�صبح الظروف مواتية لذلك هو ته ٌّور �أي�ض ًا .ولكنَّ اجلريء يعرف �أ َّنه �سيفوز ،وك ُّل ما عليه فعله
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الواقـع قابــل للتغيري

“

هو �أن يبد�أ �أو ًال ،كما �أ َّنه ي�ؤمن ب�أنَّ القليل من املخاطرة �أمر
�ضروري وال مف َّر منه� ،إذا كان حق ًا يريد �أن يحظى بق�صب
ٌ
ال�سبق� .صحيح �أن اخلو�ض يف املجهول هو نوع من الته ُّور،
ولكن هذا هو مربط الفر�س ومفتاح الكنز.

الجبناء تموت نفوسهم كل يوم قبل أن تموت أجسادهم.
والشجعان ال يذوقون طعم الموت إال مرَّ ة واحدة.

ال يوجد لدى بع�ض النا�س � ُّأي دافع يح ِّفزهم
للعمل �أو التق ُّدم لأ َّنهم يعتقدون �أن ال �شيء
�سيتغري .فلي�س لديهم ر�ؤى طموحة لأنف�سهم
وال ي�ؤمنون بجدوى حماوالتهم .هم يقولون
لأنف�سهم« :ح�سن ًا� ،إذا كنت ال �أ�ستطيع تغيري
� ِّأي �شيء ،ف�س�أر�ضى مبا ت�أتي به الظروف».
لكن الذين يتعاملون بتلك العقل َّية تغيب
عنهم حقيقة �أنه علينا �أن ن�ستم َّر يف طريقنا
حتَّى نح ِّقق ما ن�صبو �إليه ،فهذه هي احلياة
احلقيق َّية التي متنحنا فر�صة للتق ُّدم
والن�ضج:
«�أنت م�س�ؤول فع ًال عن واقعك .فحدِّ د ما تريد

�شك�سبري

“

اقتنا�صه من العامل واعمل ِّ
بكل جهد لتحقيق
ما تتم َّناه ،ف�إذا مل تعمل على �إزالة ال�ضباب
تتقدم خطوة واحدة ،و�إذا
من طريقك فلن َّ
مل تكن لديك �شجرة �أهداف ترويها بالعمل
واالجتهاد ،فلن تنمو �أنت وجتني ثما َرها
�أبد ًا».
ففي نهاية املطاف تظ ُّل تلك النفو�س احلزينة
حبي�سة �ضعفها وافتقارها �إلى روح املبادرة
وت�صبح ن�سي ًا من�س َّي ًا .وتبقى احلقيقة
الطبيعية التي �أثبتتها احل�ضارة الإن�سانية
قائمة وهي �أنَّ التغيري احلقيقي �أمر ممكن
وحتمي وهو طريقنا �إلى حتقيق �أحالمنا.

لتتقدم:
ال تنتظر �إذن ًا
َّ
ال يهتم ال ُعظماء مبوافقة �أحد .فهم نادر ًا ما ي�سعون لنيل ا�ستح�سان املحيطني بهم ،لأنَّهم يعرفون � َّأن الأغلب َّية ال�ساحقة من النا�س الذين
يعب للنا�س ع َّما يريده
اعتادوا الر�ضا بالقليل لن يوافقوا على � ِّأي �شيء يخالف قناعاتهم الثابتة ور�ؤيتهم ال�ضيقة .الإن�سان املنجز واملبادر ِّ
ويطرح وي�شرح مربراته وم�سوغاته بو�ضوح وحتى لو انتقده الآخرون فهو ي�ستخل�ص من النقد ما يفيده ويتجاهل ما دون ذلك وي�ستم ُّر يف طريقه.

وعب عن امتنانك دائم ًا
خام�س ًا :ابتهج ِّ
مل ُيخلق الب�شر ليكونوا كُ�سالى �أو مملِّني
�أو غافلني �أو غارقني يف نزعاتهم احل�س َّية
كالر�سوم الكاريكاتور َّية منزوعة الروح .ولكن
للأ�سف يبدو � َّأن العديد من النا�س قد تقاع�سوا
عن �أداء �أدوارهم وتخلَّوا عن �إمكاناتهم
املذهلة ،ووافقوا على ال�سري زحف ًا بد ًال من
واتهوا �إلى ثقافة الرتاخي
االرتقاء ب�أنف�سهم َّ
وتوا�ضع الأهداف ،وتوجيه نقدهم ال�ساخر
و�أفكارهم ال�سلبية املث ِّبطة للهمم يف نفو�س َم ْن
حولهم.
نحن ن�شهد اجنراف الكثري من الأ�شخا�ص
الذين نهت ُّم ب�أمرهم يف د َّوامة ال�سلب َّية.
والدافع وراء كلِّ ذلك وا�ضح ،ويجب �أن يكون
تغيريه هو �شغلنا ال�شاغل .لذلك تقع على
عاتقنا مه َّمة �إجبار �أنف�سنا على التوا�صل مع
العامل اخلارجي بابت�سامة عندما جند �أنف�سنا
م َّتجهني �إلى م�صائد امللل �أو االكتئاب ،وتقدير
8
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جهود زمالئنا يف العمل ح َّتى يف حالة ف�شل
امل�شروع الذي كانوا يعملون عليه ،والإعراب عن
امتناننا لزمالئنا و�أع�ضاء فرقنا ومر�ؤو�سينا
ح َّتى يف �أحلك الأوقات.
لن نتمكَّن من قيادة �أنف�سنا وتوجيه د َّفة حياتنا
�إذا مل نتمكَّن من حتويل الطاقة التي ن�شعر
بها يف � ِّأي حلظة �إلى م�شاركة مبهجة وتقدير
عميق .و�سيخربنا َمن ي�صفون �أنف�سهم ب�أنَّهم
«واقعيون» � َّأن هذا م�ستحيل .فه�ؤالء الذين
تخلَّوا عن الأمل يرون � َّأن عاملنا ُم ِ
رهق ٍ
وقا�س
جد ًا ،و� َّأن العوامل الوراث َّية والبيئ َّية �ستهيمن
على حياتنا وم�شاعرنا �إلى الأبد .و�سي�ص ُّرون
على قولهم ب� َّأن عقولنا الالواعية ودوافعنا
بغ�ض
املفعمة باخلوف والأنان َّية �ست�سيطر علينا ِّ
النظر ع َّما نقوم به.
ولكن دعونا ن ُِلق نظرة على �أ�سلوب حياة ال�صغار
الذين ينعمون بال�سعادة من حولنا ونق�صد

بذلك الأطفال .مييل الأطفال �إلى االبتهاج
فحب اال�ستطالع لديهم وتوا�ضع
ب�شكل طبيعيُّ ،
توقُّعاتهم وقدرتهم على �إيجاد املتعة يف الأ�شياء
ال�صغرية واندماجهم الكامل يف احلا�ضر
جميعها بذور لل�سعادة والبهجة تنبت يف
نفو�سهم ب�سرعة وميكننا �أن نتعلَّم منهم ما يلي:
 ماذا �سيحدث �إذا و�ضعنا ميولهم الطبيع َّيةللفرح �أ�سا�س ًا حلياتنا؟
 هل ميكننا �أن ن�صبح �أكرث مي ًال ال�ستك�شافالعامل املحيط بنا؟
 هل ميكن �أن يجلب لنا حت ُّررنا من التوقُّعاتوخ�صو�ص ًا توقُّع ا�صطباغ جميع جوانب حياتنا
بالكمال واملثال َّية م�س َّرات جديدة؟
 هل ميكننا �أن ن�سعد بالأ�شياء ال�صغريةتدق ال�سعادة �أبوابنا؟
ونتوقَّع �أن َّ
�سيغي َت َبنينا لتلك الأفكار الطفول َّية الإيجاب َّية
ِّ
حياتنا بالت�أكيد.

الطريق �إلى االمتنان
تبد�أ احلياة ال�سعيدة الناب�ضة بالن�شاط واحليو َّية م�سريتها يف طريق االمتنان
عندما ن�شعر بالتقدير وال�شكر ملا نحظى به َّ
كل يوم من ال ِّن َعم الكثرية يف
حياتنا ومنها:
 uجميع مظاهر ال�سرور التي حتيط بنا.
 uوجود َمن يهت ُّم ب�أمرنا ويبثُّ فينا الأمل.
 uالقلب الذي ينب�ض باحلياة يف داخلنا.
 uنعمة الإرادة احل َّرة واالختيار الذاتي والقدرة على التح ُّمل.
 uنعمة العمل والإبداع والك�سب.
 uالفر�ص التي �ساعدتنا على التق ُّدم وال�صعوبات واملحن التي �ساهمت
يف تعليمنا.

�ساد�س ًا :ال َ ِ
تد عن طريق اال�ستقامة

يف �أحلك الأوقات التي من ُّر بها منيل �إلى
التخلِّي عن نزاهتنا فنقدم تنازالت ال نر�ضى
بها وال تتفق مع ما ن�ؤمن به وما نراه �صواب ًا
قوي
وحق ًا وخري ًا .وينبع من داخلنا داف ٌع ٌّ
يجعلنا منيل �إلى الق�سوة �أو الغ�ش للهروب
من �أحالمنا ون�ست�سلم لهذا الدافع للأ�سف.
فنُخر�س �أل�سنتنا عندما ت�أتينا الفر�صة للت�ألق
ونخفي �شخ�صياتنا احلقيق َّية على ح�ساب
امل�صداق َّية والتط ُّور .نت�ص َّرف بال مباالة يف
الوقت الذي يحتاج العامل فيه �إلى طاقاتنا
ووجودنا و�صمودنا .هذه هي اللحظات التي
نن�سلخ فيها فج�أة من عقولنا و�أرواحنا ،فيخبو

وهج الف�ضيلة بداخلنا ،وقد ننزلق �إلى الدروب
ُ
املظلمة للأنان َّية وانعدام امل�س�ؤول َّية.
وباملقابل ومن خالل رف�ضنا التخلِّي عن قيمنا
ن�صبح م�سلَّحني بال�صالبة وال�شجاعة والثبات
والإقدام والأهل َّية ،ونتم َّتع جميعنا  -رجا ًال
ون�سا ًء  -ب�شخ�صيات مقدامة وبا�سلة .دعونا
ن ِ
نب حياتنا التي نفخر بها ،ون�ضع املمار�سات
ال�ست التالية �أ�سا�س ًا لهذا البناء:
َّ
 -1فكِّر قبل �أن تت�ص َّرف.
 -2ال تقم �أبد ًا ب� ِّأي عمل ال ت�شعر ٍ
ب�شغف جتاهه.
ِ � -3
أوف بعهدك ونفذ وعدك.
ِ -4
عامل الآخرين باحرتام دائم ًا.

 -5ال تقل �إال ال�صدق.
ممن يعلو �صوت �أفعالهم على
 -6كُن دائم ًا َ
�صوت �أقوالهم.
وباملثل يجب �أن نقاوم الإغراءات التالية:
نفاد ال�صرب وخيبة الأمل والي�أ�س والعدوان َّية
والإ�ساءة وتف�ضيل املحاباة على احلقيقة؛
احلد الذي
التع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة �إلى ِّ
يغرينا ب�أن نلحق ال�ضرر بالآخرين.
مقاومتنا و�صمودنا يف وجه تلك الإغراءات،
يجعلنا مث ًال �أعلى ومنوذج ًا �أ�سمى ،وي�ساعدنا
على تغيري دواخلنا وال�صعود ب�أنف�سنا وبعاملنا
م�ستوى �أرقى.
�إلى
ً

�سابعـــ ًاُ :كـــن رمـــز ًا للحــب
احلب .فنحن
ال يوجد يف العامل جمال ي�صل ح َّد الكمال �أكرث من ِّ
حب ،ون�صبح يف �أ�سو�أ
نكون يف �أف�ضل حاالتنا عندما نعطي ونعي�ش يف ٍّ
حاالتنا عندما نبخل به �أو ننكره �أو ن�ض ِّيق عليه اخلناق ونقتله يف مهده
ويف داخلنا .احلب مثل � ِّأي �شيء �آخر ،ميكنه �أن يحلِّق بنا �إلى ال�سماء
وميكنه �أن ُي َّ�سوِي حياتنا بالأر�ض .يف اللحظات التي يح ُّل عليها احلب
�ضيف ًا ،ميكننا �أن نلم�س وجه ذاتنا العليا ون�شعر بالأنا والكربياء جتتاح
�أرواحنا .وعندما تنفتح م�شاعرنا وعواطفنا للجميع ونعطي قلوبنا من
دون خوف ومن دون انتظار العائد �أو توقع الفوائد ،نكون قد بلغنا �أعلى
مراتب ال�شجاعة الإن�سان َّية ،وهذه هي �أف�ضل و�أجمل خربات احلب
احلب هو �أ�صلنا ووجهتنا النهائ َّية وهو الباعث للن�شاط
واخلري واجلمالُّ .
تتغذى بف�ضله على �أقوى الطاقات امل ُِح َّبة وح َّتى
واحليو َّية يف قلوبنا التي َّ
احلب الذي
ونحن نلفظ �أنفا�سنا الأخرية ،تظ ُّل �أرواحنا تهفو �إلى ذلك ِّ
يو�صف وال ُين�سى.
ال َ
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ثامن ًاُ :كن م�صدر ًا للإلهام وال َع َظمة
عندما نتخل�ص من الالمباالة وعدم االكرتاث ومن انعدام
امل�س�ؤولية و�ضيق الر�ؤية �سيعلو حتم ًا �صوت القيادة .ففي
جمتمعات كثرية غلبها الف�ساد �أو �سيطر عليها الظلم وغاب
منها العدل ،برز عدد من ال�شجعان الذين ال يهابون جمابهة
ال�سلبية واالنحطاط ،ويهتمون حق ًا ويبادرون فع ًال �إلى تغيري
اجتاه العامل .فدعونا نتمتع بتلك ال�شجاعة التي ت�ؤهلنا لتمكني
�أنف�سنا وحتدونا لإلهام غرينا.
فبينما يختار الكثريون حياة الك�سل واخلمول ،دعونا نهزم
اخلوف ون�سعى �إلى حتقيق ال َعظَ مة ونختار َح ْمل ال�شعلة الذهب َّية
مرة �أخرى وم�ساعدتها على تبديد الظالم
اخلافتة و�إيقادها َّ
وبغ�ض النظر عن
الذي خ َّيم على مناطق كثرية يف العامل.
ِّ
املكانة �أو الوظيفة التي ن�شغلها يف العمل �أو يف املدر�سة �أو يف
جمتمعنا ،يجب �أن نبذل ما يكفي من االهتمام لن�ضرب للعامل
مث ًال يف التم ُّيز .علينا �أن نطالب باالرتقاء ،لي�س فقط عن
طريق التحفيز والقيادة ،ولكن �أي�ض ًا من خالل و�ضع التوقُّعات
والتوا�صل ب�صدق والت�ش ُّبث بهدف الو�صول �إلى ال َعظَ مة وت�شجيع
�أولئك الذين يطمحون �إلى حتقيق هذا الهدف وجمابهة ما
يواجهونه من حتديات وتدريب �أولئك الذين ال يتم َّتعون بق َّوة
الإرادة وحتفيزهم يف نف�س الوقت.

ف�ضائل العظمة التي ميكننا �أن نن�شدها هي:

�أن نطلب ال�صدق ونتحمل امل�س�ؤولية ونعمل بذكاء ونن�شد التم ُّيز
ونحيى ب�شجاعة ونحرتم الآخرين ونَ�شحذ الهمة ونُ�شعل الذهن
ونخدم الآخرين ونعي�ش متحدين ومت�آزرين.

تا�سعــ ًاِ :عــ�ش اللحظـــــة ب�إبطـــــاء
عجلــــة الزمن
نقدر قيمتها
من املفرت�ض �أن تكون احلياة مفعمة بالن�شاط ِّ
ونل ِّونها باللحظات اجلميلة الهادفة .يجب �أن تكون حياتنا كبرية
نعب
وعظيمة و�صاخبة ويجب �أن تت ََج َّ�سد يف عالقة ٍّ
حب �إن�ساين ِّ
فيه عن تقديرنا للخربات اليومية من دون قيد �أو �شرط .نعم،
من املفرت�ض �أن ن�شعر بهذا ونتعامل مع كلِّ ما يظهر �أمامنا
بوعي وحما�س ونتل َّقى النعم التي نعي�شها يف هذه احلياة ببهجة
ٍ
و�سرور .فلي�س من املفرت�ض �أن نف ِّوت هذه اللحظة وال �أية حلظة.
فنحن ال ن�سري يف حياتنا ونحن مغ َّيبني غري مدركني مل�شاعرنا
وال ما يحيط بنا ن�ص ُّم �آذاننا ونعمي �أعيننا عن �سحر اللحظات
العابرة .ا�ستمتع بيومك مثل َمن ي�ستن�شق عبري ن�سمة باردة يف
10
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قيظ ال�صيف .وح َّتى يف الأوقات الع�صيبة علينا �أن ننبهر مبا يحيط
بنا ونت�أ َّمل امل�شاهد اجلميلة والعجائب ال�صغرية وهي كثرية حولنا
فلنتم�سك بكل بادرة �أمل تلوح يف الأفق مثل التحديق يف حقل
بالت�أكيد،
َّ
مقمر به ماليني الرياعات ال�صامتة.
نعم ،لي�س من املنطق وال من احلكمة �أن ندع اللحظات ال�سحر َّية يف
حياتنا تفوتنا وذلك للأ�سباب التالية:
امل�ستقرة املليئة باخلمول
 uنحن مل نُخلق يف عامل يعرتف باحلياة
َّ
والك�سل وال�ساعات املنق�ضية من دون �إبداع �أو ا�ستمتاع بتلك ال�ساعات
التي حتول بيننا وبني متعة احلركة والتن ُّقل.
 uمل ُتبث فينا احلياة كي نعي�ش كاملوتى بل لكي ننتع�ش ونزدهر وندرك
معاين اجلمال ونبثها يف نفو�سنا وفيمن حولنا.
 uال نريد لأنف�سنا وال لأ�سرنا حيا ًة �سريعة وحممومة وخالية من الت�أمل.
�أهلنا يريدوننا معهم ولهم �سوا ًء بعقولنا �أو ب�أج�سادنا وال يرغبون يف
جمرد ذكريات عابرة.
�أن ن�صبح َّ
وبالتايل ،علينا �أن نعلن لأولئك الذين ال ي�ستطيعون �إبطاء عقارب
ال�ساعة �أ َّنهم بحاجة �إلى تذكري �أنف�سهم بلحظات حياتهم التي كانت
فيها عقارب ال�ساعة تتو َّقف تقريب ًا ٍ
ب�شكل تلقائي :عندما كانوا يبدعون
فن ًا �أو ي�صوغون �شعر ًا �أو يبنون �صرح ًا �أو يخو�ضون �سباق ًا �أو عندما
ي�سافرون حول العامل ليمتزجوا بالآخرين ويعلموا العامل مثلما يتعلمون
منه.
ل �أن
و�أخرياً ،ف� َّإن من واجبنا �أن نحفز �أنف�سنا وغرينا و�أن نعلن على امل أ
لدينا ال�صالحية الكاملة ملمار�سة قدراتنا احلقيقية وحتقيق �أحالمنا
والعي�ش يف �سالم وك َْ�سب الرثوة وا�سثمارها وامل�ساهمة بكلِّ �إمكاناتنا
من دون خوف �أو وجل� ،أو انتظار موافقة من �أحد ،وال�سعي �إلى حتقيق
َعظَ متنا ال�شخ�ص َّية وخدمة ال�صالح العام وخدمة العامل وتغيريه �إلى
الأف�ضل ،وذلك بالقيام بكلِّ الأفعال التي من واجب الأ�شخا�ص املبدعني
ويكر�سوها ل�صالح الب�شرية.
واملحفزين مثلنا �أن ي�ؤدوها ِّ
وخـتــامــ ًا:
ق�صة الإن�سان َّية من�سوجة من فكرتني اثنتني هما :الكفاح
دعونا نتذكَّر � َّأن َّ
والتق ُّدم .وعلينا �أال نتم َّنى انتهاء الكفاح و�إال ف�إن التق ُّدم �سيندثر.
نت�صد لهذا اجلزء ال�صغري غري املن�ضبط من �شخ�صيتنا الذي
ودعونا
َّ
ال ينفكُّ عن ال�شكوى وال يريد �شيئ ًا �سوى الراحة والنوم فهذا اجلزء
ال ي�صلح وال يجب �أن يكون ُر َّبان ًا ل�سفينة م�صرينا اجلديد .فم�صرينا
الفعلي هو امل�ستقبل  ..ومن �أجله �سوف نعمل.
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Awaken the Giant Within

How to Take Control of Your Mental,
Emotional, Physical and Financial
Destiny.
Tony Robbins. 1992

The Charge

Activating the 10 Human Drives That
Make You Feel Alive.
Brendon Burchard. 2012

The 7 Habits of Highly
Effective People

Powerful Lessons in Personal
Change.
Stephen R. Covey. 1989

قراءة ممتعة
ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على

لخدمات الطباعة والنشر

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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بتوجيهات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي “رعاه اهلل”

وبرعاية

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المؤسسة

تستضيف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

متحف نوبل:

يس ّلط المتحف الضوء على أهمية ومكانة جائزة نوبل على
الصعيد العالمي ،وتعتبر دبي األولى في المنطقة التي
تستضيف المتحف بشكله ومفهومه الجديد.
أوقات دوام المتحف:
مساء
من السبت الى الخميس من الساعة  9صباح ًا حتى 7
ً
 30مارس –  30ابريل2015 ،
المكان :مبنى “انيكس” برج خليفة

الدعوة عامة

#افكار _تغير _العالم

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن
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اﻟﻨﺎﻗﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﻋﻼﻣﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﻋﻼﻣﻴﻮن

إدارة

ان ميدالية جائزة نوبل هي عالمة تجارية مسجلة لصالح مؤسسة نوبل

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

