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ضياع ال ُعمر أسوأ من املوت ،فإن املوت يقطعك عن الدُ نيا،
وضياع ال ُعمر يقطعك عن اآلخرة..
(ابن القيم)

يف اإلقتصاد لكل فرصة تكلفة لفرصة بديلة ،مما يعني أن ما
تستغله من فرصة ما ال يكون ربحا خالصا بل هناك فرصة أخرى
وجهت وقتك وجهدك وا وهي ما تسمى بالفرصة البديلة؟
متاحة لو ي
حي َسب بعائده
جمرد بل ْ
لذلك يف اإلقتصاد ال ْ
حي َسب العائد بشكل ي
وتكلفة الفرصة البديلة ،فعىل سبيل املثال ،إذا استثمرت مالك
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وحصلت عىل  ٪6أرباح وكانت هناك فرصة أخرى بمستوى
املخاطرة نفسه وكان يمكن أن تعطيك عائد  ٪8فتكون وبحساب
تكلفة الفرصة البديلة قد خرست  ٪2ومل تكسب .لذلك ،جيب أن
وتقرر كيف
تقوم بحساب مجيع اخليارات املتاحة ومستوى خماطرهتا ،ي
تستثمر أموالك بحساب العائد وتكلفة الفرصة البديلة.
قد يكون من املناسب تطبيق هذا املفهوم عىل احلياة العامة يف
كل نواحيها ،فلكل عمل يف احلياة تكلفة بديلة ،فالدراسة يف مؤسسة
علمية ليست متميزة بينام لديك فرصة أن تدرس بأخرى متميزة هو
خسارة من حيث فرق نتاج املؤسستني عىل مستوى تعليمك .والسفر
للمكان نفسه مرارا وتكرارا قد جيعلك ترس فرصة زيارة بالد أخرى
واإلطالع عىل ثقافة وحضارة شعوب أخرى ،كام أن متضية
فوت عليك وبحساب التكلفة البديلة فرص
اإلجازات بالنوم قد ت ي
االستمتاع بالبلد الذي تزور إىل أقىص حدي  ،ووضع نفسك يف إطار
ضيق مما هو ممكن ومقبول قد يفقدك الكثري من املتع خارج حدود
هذا املمكن واملقبول ،وليس املقصود هنا الدخول يف منطقة املمنوع
رشعا أو ع ْرفا.
وبناء عىل ما تقدم ،هل من املنطقي أن يفعل الشخص ما يفعله
من دون أن حي يلل ويف يكر بالبدائل ،وهل من املقبول أن يقبل باملتاح
من دون البحث عن األميز واألكثر فائدة ،قد يكون اجلواب عىل هذا
السؤال والعمل به هو ما خيلق الفرق بني األشخاص وبالتا
املجتمعات؟
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الناجحون عادة لدَيم قدرة عىل حساب تكلفة البدائل
وحساب الفرص والفرص البديلة التي ستساعدهم عىل رسعة
القرار يف االختيار الصحيح الذي هو صاحب أفضل عائد عىل
الشخص من املال أو الوقت أو كالمها ،وحساب تكلفة الفرصة
البديلة وهي مهارة يمكن تطويرها وحتسينها حتى يتم استخدامها من
دون أن يتأخر الوقت يف القرار وبالتا اخلسارة تكون أكب.
وال جيب يف حساب تكلفة الفرص البديلة الرتكيز عىل التكلفة
ويفضل أحد
املالية فقط ،فقد يرجع عائد آخر بأجر مضاعف يغلب
ي
اخليارات عىل آخر حتى وإن كانت التكلفة املادية أعىل.
جرب أن تستخدم حساب تكلفة الفرصة والفرصة البديلة يف
ي
جوانب حياتك فقد حت يقق لك حياة أفضل!!
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اخلروج عن املألوف

الخروج عن المألوف



نغّيها كل ستة أشهر..
حتمل بشاعة املوضة ،ولذلك ر
ال يمكننا ر
(أوسكار وايلد)

تغريات
مكررة من دون ي
يعتاد املرء عىل حياته حتى تكون صورة ي
ذات قيمة عالية ،هذا االعتياد مجيل ألن الشخص يستطيع أن يتوقع
كل حدث قبل حدوثه ويكون يف الغالب جاهزا ومستعدا لردود
أفعاله ،ولكن عيوب هذا االعتياد والتوقع أنه يكون بال طعم وال
متعة وال حي يقق للشخص طموحه مما جيعل هذه الرتابة مدعاة
للخمول والبود.
لذلك يبحث الشخص عن جتارب وحتدي يات جديدة قد ترجه
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من منطقته املرحية ولكن املفاجآت واملتغريات جتعل وذا اخلروج لذة
خمتلفة وطعام جديدا مما جيعل وذا اخلروج معنى وقيمة.
النقطة هي يف هذا اخلروج؛ كيف يكون؟ ويف أي اجتاه؟ ومع
من؟ أسئلة كثرية تبدأ وال تنتهي واإلجابة عليها ليست هبذه السهولة،
ويظل الشخص يف هذه الدوامة من املحاوالت واألسئلة تتقافز أمام
عينيه من دون أي مؤرشات لألجوبة ،وفجأة جيد الشخص كل هذه
األجوبة يف فرصة أو شخص أو حدث ،فيجد اإلجتاه والرفيق،
وتتفكك خيوط املعضلة ،ويرى أنه كان يبحث يف املكان اخلطأ أو
بالطريقة اخلطأ ،ومن فرط سعادته هبذا احلدث اجللل الذي قد يزلزل
كيانه ،وَيز أركانه يتعامل مع احلدث أو الشخص وكأنه حق
مكتسب أو ملك خاص فيبدأ يف امتالكه من واقع شعوره بقربه
النفيس واحليس من احلدث أو الشخص ،وهذا لألسف يف كثري من
األحيان ال يتناسب مع الرشكاء أو الرشيك هبذا احلدث ،الذي ال
يأيت من اخللفية واملنطلقات نفسها ،مما جيعل التفاعل خمتلفا وردود
األفعال متباينة ،بل قد جيعل الرشيك أو الرشكاء ينفرون ويبتعدون
مما يفقد الشخص هذه الفرصة املثالية.
فإن استطاع إعادة صياغة ردود أفعاله بشكل رسيع ،قد يتمكن
من املحافظة عىل هذه الفرصة ،وان مل يتمكن أو مل يملك املرونة
الكافية فقد خيرسها وخيرس معها كل يشء.
احلياة مليئة هبكذا فرص وحتديات يف التعامل معها ،والناس
معها خيتلفون ،فمنهم من يتجاهل الفرص مجيعها ،ويبقى يف منطقته
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املرحية وحياته املعتادة الرتيبة ،ومنهم من يتعامل معها ،ولكنه يفقدها
التغريات
لعدم قدرته عىل املناورة ،ولعدم مرونته يف التجاوب مع
ي
وردود أفعال الرشكاء ،ومنهم من يستطيع السيطرة عىل نفسة
وانفعاالته والتفاعل مع الفرصة بحكمة وصب وروية ليتمكن منها
وحيصل عليها ،فتخرجه من حياته املرحية (الرتيبة) من دون خسائر
كثرية فيستمتع بتجربة جديدة مجيلة ممتعة خمتلفة ،هذه الفرص
موجودة دائام وأبدا يف كل زمان ومكان ،ولكنها حتتاج إىل بصرية
ملعرفتها والتن يبه وا وهي متاحة للجميع ،اخلوف من املجهول أحيانا
يمنع الناس عنها وكام قال الشاعر:
جترست.
فاز باللذات من كان جسورا ...وما حظيت بلذة من ي
السؤال األخري هو :أي هذه الفرص تستحق هذا العناء؟
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احلقيقة تبدأ يف… اخليال!

الحقيقة تبدأ في… الخيال!



حني ال حتلم فإنك تتوقف عن العيش...
(مالكوم فوربس)

غالبا ما تتخيله حيصل لك يف الواقع ،فتخ ييل النجاح يد يلك عليه
والعكس صحيح ،هل هذه حقيقة؟ كثري من الناجحني عندما يسأل
عن قصة نجاحه جييب بأنه حلم منذ صغره أن يكون كذا وكذا ،ثم
حت يقق حلمه ،فهل اخليال هو بداية للحقيقة؟ إذا كانت هذه الفرضية
صحيحة ملاذا يطلق عىل الفاشل صفة "عايش يف األحالم" وكيف
نجمع بينهام ،بني من يعيش يف األحالم ومن يقول إن حلمه كان
سبب نجاحه؟
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يف قطاع األعامل َيتمون كثريا بموضوع الرؤية ،ويعتقدون أن
كل ناجح جيب أن تكون لديه رؤية واضحة ،وتعريف الرؤية هو
"احللم القابل للتطبيق" أي أن هناك ربطا فعليا بني احلقيقة واخليال،
فمن يتخيل شيئا أو حيلم به ويعمل عىل حتويل هذا احللم إىل واقع فهو
شخص واضح الرؤية ،ووضوح الرؤية صفة معتبة للقادة
الناجحني .فإذا من يدي عي بأنه كان حيلم بالنجاح منذ الصغر وأ ين
املحرك لنجاحه فهو ا يدعاء صحيح يف الغالب ومل
ذلك احللم كان هو
ي
يكن من قبيل املبالغات!!
عىل ذلك قد نصل إىل نتيجة أن من حيلم ويتخييل بأنه ال بد أن
يكون إنسانا ناجحا سيكون ،والذي يرتك نفسه للظروف وال حيلم
بيشء فإنه سيصل إىل ال يشء .هل هذا االستنتاج منطقي؟ أو عبث
مسوغ مقنع؟ يف كل األحوال ،مما الشك فيه أنه حيتاج
فكري ليس له ي
إىل تفكري عميق ،ومتابعة ألحوال الناجحني وسب أغوار قصص
نجاحهم إىل أن وصلوا إىل ما وصلوا إليه.
قد يقول قائل ،إن كل إنسان حيلم ويتخيل أنه سيكون كذا
وكذا ،ولكن البعض عندما ينجح يستذكر أحالمه ويسرتجعها ،ومن
ال ينجح ينسى أحالمه ألهنا مل تتحقق ،وال جيرؤ أن يذكرها حيث أن
ذلك سيحرجه أكثر من أن يبزه.
يقول خباء تطوير الذات ،إن وضوح احللم وحتديد اودف
يساعدان عىل تطوير السبل للوصول لتحقيق احللم .فلكل حلم عدة
وسائل ممكنة لتحقيقه ،وكثرة التفكري فيه برتكيز عال يساهم يف حتديد
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أي من هذه الوسائل هي األقرب لصاحب احللم لتحقيق حلمه ،إذا
هو تدريب ذهني وهتيئة لتحقيق اودف وأجتهد وأقول:
باإلضافة ملا ذكر أعاله فإن الدعاء هو أمر رشعي معتب يساعد
ويساهم يف الوصول لتحقيق هذا احللم .إذا وضوح احللم ،وحتديد
األهداف ،ودراسة الوسائل املتاحة وأَيا أقرب لنفس ولقدرات
صاحب احللم مشفوعا باجلهد والدعاء أمور تنقل أحالمنا إىل واقع،
فهل هذا الكالم مقنع؟
واحلال كذلك ،ملاذا ال يأخذ اإلنسان باألحوط؟ وهو أن حيلم
ويتخ ييل ماذا سيكون ،ويعمل بكل طاقة وجهد لتحقيق هذا احللم،
ويف أسوأ الظروف يكون قد ح يقق رشف املحاولة...
ويف ظني (اليقيني) أنه سيحقق حلمه بتوفيق اهلل كام أراد!!!
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احلب وحده ال يكفي

الحب وحده ال يكفي



ينصب فيه اآلخر حارس ًا لوحدته،
الزواج الناجح هو الذي ِّ
ويريه ثقته به والقوة التي يمكن أن هيبها إياه..
(راينر ماريا ريلكه)

احلب عنرص مهم ومؤ يثر لثبات واستمرار أي عالقة ،حتى يف
األعامل يعتب احلب من العوامل املساعدة يف نجاح العالقة العملية،
فاحلب املتبادل بني العاملني يف منظمة ما ،هو من عنارص نجاح
وتطورها وفعاليتها .قد خيتلف تعريف احلب ونوعيته
املنظمة
ي
بإختالف العالقة ونوعيتها ،ولكنه يبقى هاما ومؤثرا.
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يف الزواج يعتب احلب من أهم عنارص النجاح ،فهو من العنارص
األساسية عظيمة األثر الستمراره ونجاحه وقدرته عىل جتاوز
العقبات ومنغصات احلياة ،ومما ال شك فيه أن احلب قد ساهم
بتكوين عالقات زواج ناجحة ما كانت لتتم أصال من دون هذا
احلب .باملقابل هناك عدد كبري من الزجيات املبنية عىل قصص حب
ولكن هذه العالقة مل تستمر ،وهناك الكثري من الزجيات التي مل تكن
عىل أساس حب ولكنها استمرت.
فاحلب وإن كان عنرصا أساسيا إال أنه ال يكفي وحده لنجاح
العالقة الزوجية ،واحلب ليس العنرص الوحيد املعني ،فهو جمرد
عنرص من جمموعة عنارص تساهم بفشل أو نجاح هذه العالقة
املقدسة .يعتقد البعض أن وجود األبناء بني الزوجني هو أصل
العالقة وعامد نجاحها؟ ولكن هناك عددا كبريا من الزجيات فشلت
بالرغم من وجود عدد وافر من األبناء.
ذكر صديق أنه يعتقد بأن الصداقة وليس احلب هي أساس
نجاح العالقات الزوجية .واعتقاده هذا منطقي فالصداقة تبنى يف
الغالب باودوء والعقل واحلكمة ،بينام يبنى احلب باملشاعر
والعواطف واألحاسيس ،ولكن هل الصداقة وحدها تكفي؟ هناك
من يقول إن اإلحرتام هو العنرص احلاسم يف عالقات الزواج ،مما ال
شك فيه أن االحرتام أساس مهم ألي عالقة وحتديدا الزواج ،فاحلب
من دون احرتام لن يستمر طويال.
ويف القرآن الكريم ربط الزواج باملودة والرمحة ،فهل املودة
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مرادفة للحب أما أهنا أمر خمتلف؟ والرمحة قد ال تتبادر إىل أذهان
الكثريين يف مناقشة قضايا الزواج ،علام أهنا قيمة عالية جدا الستمرار
ترصف -
أي عالقة ومن باب أوىل الزواج ،فالرمحة إذا غ يلفت أي ي
حتى وإن كان عقابا  -جعلته يسمو ويعلو ويكون ذا فاعلية عالية
وراقية.
إذا ،فعالقة الزواج هذه العالقة السامية حتتاج إىل عدة عوامل
لتستمر ،حتتاج إىل حب وإىل رمحة وإىل مودة واحرتام ،وحتتاج أيضا
وتفهم وتفاهم ،وحتتاج حتام إىل طرفني يرغبان باستمرار
إىل تنازل
ي
هذه العالقة.
مكون أسايس ألي جمتمع ،واستمرار هذه الرابطة
رابطة الزواج ي
واستقرارها هو مسؤولية املجتمع بكامل أطيافه ،وحيتاج املجتمع إىل
أن يو هذه الرابطة اهتامما كبريا من حيث دعمها والتدريب عىل
التعامل معها واستمرارها ودراسة أسباب نجاحها وفشلها لتتم
حماكاة التجارب الناجحة وجتنب العوامل التي سامهت يف فشل
الزجيات التي مل يكتب وا النجاح.
فهل بعد كل ما يذ ِكر يعتب احلب مسؤوال عن نجاح الزواج أو
فشله؟
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رأيك بنفسك أهم من رأي اآلخرين فيك..
(سينيك)

أنا من أنا؟
من منا مل يتبادر هذا السؤال إىل ذهنه؟
أنا من أنا؟ أنا الفرح إن شئت ،والتعاسة إذا أردت .أنا جمموعة
من املشاعر واألحاسيس قد تظهر وقد تتفي بحسب احلال ،وقد ال
تظهر أبدا .أنا كتيبة من القدرات إذا صقلت ،وعدد إضايف إن بقيت،
أنا حياة طويلة ومم يلة إن جلست ،وممتعة وقصرية إن أنا فعلت ،أنا
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احلب والو يد ملن أراد ،والعذاب والبؤس ملن تتبع ،أنا املم ييز إن مت ييزت،
واملتشابه إن تشاهبت ،أنا هو إن تت يبعته وأنا أنا إن اختلفت عنه،
أنا الروح ملن ليست به روح ،وأنا النهاية ملن مل يبدأ.
يتشكل اإلنسان كام أراد ،ويتكون من مكونات هو من خيتارها.
يتخصص به؟ ومن خيتار برامج
فمن خيتار ما يتع يلم؟ ومن خيتار ما
ي
تدريبه وتطويره؟ ما يقوله عنك الناس هو صورة ملا فعلت!! "أنتم
شهداء اهلل يف أرضه" (حديث رشيف) .يتظلم الكثريون من الظرف
والوضع واحلظ .ولكن الظرف نتيجة ،والوضع من صنعه ،واحلظ
أذكى من أن خيدم خامل ،ولكل قاعدة شواذ!!!
أنا من أنا؟
ملاذا هو وليس أنا؟ ملاذا هو هبذا الشكل الرائع وليس أنا؟
لنراجع كيف أصبح كذلك فقد نفهم أكثر ،وفهمنا إن فهمنا يساعد
يف أن نكون هناك يف املكان نفسه أو أفضل ،واملقاييس تتلف؛ فقد ال
يكون مكانه ممتعا ومرحيا كام يبدو ،ولكن قد ال نعرف ذلك إال
بعد الوصول إىل ذلك املكان ،فمعرفة ماذا نريد قد يعيد كل
احلسابات.
جرب أن جتيب
السؤال ماذا نريد؟ يبدو سؤاال سهال .ولكن ،ي
عليه هبدوء وتركيز .يف الغالب ،اجلواب صعب جدا ،وقد نجيب
نغري اجلواب غدا أو بعد غد ،وكثري منا يقرر اجلواب ،وعند
عليه ثم ي
الوصول ملا أراده ،بعد جهد وعناء وأحيانا بخسارة القيم واملبادئ
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يكتشف أن ما كان يعتقد أنه يريده خمتلف عام يريده فعال ،ولكنه علم
بذلك بعد فوات اآلوان!
أنا من أنا؟
هل هناك جواب وذا السؤال؟ ليس بعد ،فهو سؤال مفتوح
متغري .أنا اليوم خمتلف عن األمس ،وغدا سأكون خمتلفا عن
وجوابه ي
التغري هو سنية احلياة ،املهم أنني سأحاول أن
تغري ألن ي
اليوم ،وسأظل أ ي
أكون يف اإلجتاه الصحيح ،ولكن هناك سؤال جديد يظهر اآلن!
ما هو اإلجتاه الصحيح؟
إن عرفت من أنا فقد أعرف اإلجتاه الصحيح!!..
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