
ــوف يهدأ  ــؤال هــنــا: هــل س ــس وال
وهل  يستمر؟  أم  الحماسة  بركان 
سيتم استثمار هذه الحماسة بشكل 
جيد يخدم القضية أم ستكون وقفة 
املواقف  من  الكثير  مثل  حماسية 
هل  وأيضًا  تنطفئ؟  ثم  السابقة 
ثــورات  فــي  الحياة  مــدى  سنعيش 
وتنام  البركان  يخمد  ثم  حماسية 
الشعوب مرة أخرى، لنستيقظ على 
ضياع جزء آخر من أرض فلسطني 

أو من األرض العربية؟
نستثمر  أن  يجب  األحباء  اإلخوة   
خطة  لدينا  ليكون  الحماسة  هــذه 
تحقيق  سبيل  في  للتقدم  مستمرة 
تحرير  وهى  أال  السامية،  الغايات 
الرسول  مسرى  األقصى  املسجد 
إلينا  وعودته  وسلم  عليه  الله  صلى 
خرجت  اآلن  فالحرب  أخرى،  مرة 
والصواريخ  الجيوش  ــراع  ص مــن 
عقول  صــراع  لتصبح  والطائرات 
عقولنا  ننمي  فكيف  وتكنولوجيا، 
للقضية  ــا  ــن ــاس ــم ح ــثــمــر  ونــســت
تقابل  قضية  ألى  أو  الفلسطينية 
ذلك  مــن  نستفيد  لكى  ــان  ــس اإلن
العدو  على  نتغلب  ولكى  الحماس، 

الغاصب؟ 
لدينا  يكون  أن  استطعنا  وإذا 
من  املستقبل  علوم  يتقنون  شباب 
وفيزياء  وهندسة  وبرمجة  كمبيوتر 
وطب فسوف نتقدم خطوات عديدة 
في سبل تحقيق هدفنا وهو النيل من 
أهمية  جانب  إلى  الغاصب،  العدو 
اتحدت  كيف  رأينا  فلقد  االتحاد، 
وفلسطني  حتل 

ُ
امل الداخل  فلسطني 

في  املشتتني  وكــل  ــزة  وغ الشرقية 
جميع بقاع األرض، وكيف كان دعم 
العالم العربي والغربى الواسع وغير 

توقع.
ُ
امل

أخى الحبيب لكى يكون لك دور فى 
تحقيق النصر لألمة، وإذا أردت أن 
تستفيد من حماسك فى أي موقف، 
يجب أن تدرب نفسك على استغالل 
بعض  فى  ينتابك  ــذى  ال الحماس 
دائما  حماسا  يكون  لكى  املواقف 

ومفيدا لك وألمتك .
وهنا سوف نعرض بعض النقاط التى 
الحماس  من  االستفادة  فى  تساعدنا 
موقفا  نقابل  عندما  يعترينا  ــذى  ال
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كلمـة 
العـدد

لكى نستفيد 
من تحمسنا

شاهدنا في 
اآلونة األخيرة 
التطورات التى 

حدثت فى القضية 
الفلسطينية 

والصدامات التى 
حدثت في القدس 

الشريف بني 
الفلسطينيني 

واإلسرائيليني، 
وكيف اتحدت 

الشعوب العربية 
واإلسالمية ووقفت 

جنبًا إلى جنب 
ضد االحتالل 

اإلسرائيلي، وشاهدنا 
أيضًا زيادة حماس 

األفراد  من الشباب 
تجاه القضية 
الفلسطينية 

وخروجهم في 
مظاهرات ووقفات 

احتجاجية، ونشرهم 
كلمات وصورا لها  

على مواقع التواصل 
االجتماعى بعد 
ما كادت القضية 

أن تصبح في طّي 
النسيان، ولكنها 

عادت إلى الساحة 
من جديد، واتضح 
لنا أنها في القلوب 

دائمًا وال تغيب عنا.

عسيرا فى حياة البشر والشعوب:
ــاز املــشــاريــع واســتــمــرار  ــج إن  <
يصعب  قد  أمر  العمل  في  الحماس 
لكل  الــضــروري  من  لكن  تحقيقه، 
عندما  حتى  عمله  ينجز  أن  إنسان 
تقل درجة الحماس أو يميل للراحة، 
ــات مــحــددة  ــ فــاملــشــاريــع لــهــا أوق
فهّمتك  منها،  تنتهي  أن  ويــجــب 
العمل  في  االستمرار  على  وقدرتك 
من  هي  األوقـــات  أصعب  في  حتى 
بها،  تتميز  أن  يجب  التي  املهارات 
لنفسك  الوحيد  ز 

ِّ
املحف أنك  خاصة 

راقب األول ملقدار تقدمك وتطور 
ُ
وامل

التقنيات  بعض  مهاراتك. وتوجد 
والنقاط التي يمكن أن تضعك على 
بامللل  الطريق مرة أخرى، فالشعور 
البشرية،  السمات  من  واإلحباط 
لكن يمكن حلها وتجاوزها، وعندها 
ــاز  ــج وإن عملك  ملـــزاولـــة  ســتــعــود 
قبل  ذي  ــن  م ــرع  ــ أس مــشــاريــعــك 

وبجودة عظيمة. 
وطموحاته،  أهدافه  منا  لكٍل   <
من  أكثر  بإنجاز  يقوم  فالبعض 
والبعض  خبراته،  لزيادة  مشروع 
يسعون  وآخرون  دخله،  زيادة  يريد 
أو  املعينة  املرتبة  لتلك  للوصول 
ما  مجال  في  الناس  حياة  لتحسني 
أو رفع شأن األمة، كلها أهداف ربما 
ستشعر  العمل  في  االستغراق  مع 
ما  ــارة  أّم والنفس  تناسيتها،  أنك 
ما  تتناسى  تجعلك  فقد  تهذبها،  لم 
تريده بالعمل واالجتهاد، لذلك كلما 
في  والرغبة  العمل  في  حماسك  قل 
ر نفسك بما تريد وما 

ِّ
االستمرار ذك

تأمل أن تحققه. 
ومــهــارة  تنجزه  ــروع  ــش م ــل  ك  <
هو  عليه  تتعرف  وشخص  تتعلمها 
وخطوة  الكبيرة  ألهدافك  إضافة 
عمر  ومـــا  طــمــوحــاتــك،  لتحقيق 
تقضيه  فهل  حاضره،  إال  اإلنسان 
أم  أهـــدافـــك  تحقيق  سبيل  ــي  ف
الشهر  أوقــاتــك؟  وتخسر  تتكاسل 
واليوم بل الساعة تصنع الفارق في 
اآلية  تذكر  للنجاح،  الوصول  رحلة 
َما   

َّ
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ْ
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ْ
ِلل ْيَس 

َ
ل  

ْ
ن

َ
“َوأ الكريمة 

َسَعى”، فسعيك هو ما يحدد مكانك 
وحياتك  مجالك  فــي  ومــوضــعــك 

وليس األماني واألحالم والتكاسل.

تختار  أن  بإمكانك  كــان  إذا   <
املشروع  بــه  ستبدأ  ــذي  ال الــجــزء 
أنك  تشعر  الـــذي  الــجــزء  فاختر 
أن  مثال  فيمكنك  ا، 

ً
جيد ستنجزه 

على  تحافظ  حتى  باألسهل  تبدأ 
أو  العمل،  في  لالستمرار  الحماس 
األصعب  بالجزء  تبدأ  أن  يمكنك 
ا أكبر 

ً
الذي تظن أنه سيستغرق وقت

باإلنجاز  تشعر  حتى  العمل  مــن 
على  ــدرة  ــق وال منه  االنــتــهــاء  بعد 

االستمرار في باقي العمل.
نميل  العمل  وقت  يحني  عندما   <
منه،  والتهرب  التراخي  إلى  أحيانا 
األمر  أن  اإلحساس  بسبب  وذلــك 
أن  إال  بعمله،  نفشل  ربما  أو  صعب 
البدء  بمجرد  يــزول  الشعور  هــذا 
إنك  بل  جانًبا،  الظنون  هذه  وترك 
به  وتلتزم  العمل  في  تستغرق  قد 
ألن  وذلك  تشعر،  أن  دون  لساعات 
ولم  زال  يعوقك  كان  الذي  الحاجز 

يعد موجوًدا.
املهام  توقيت  تــحــدد  عندما   <
تفسح  أن  تنَس  فال  عملك  ومواعيد 
 للراحة، نصف ساعة 

ً
لنفسك مجاال

ساعة  ربع  أو  عمل  ساعتي  كل   
ً

مثال
أننا  كل ساعة ونصف، لكن املشكلة 
ال نلتزم حتى بمواعيد الراحة فنقلب 
العمل  وأوقات  عمال  الراحة  أوقات 
اإلحباطات  تأتي  هنا  ومن  راحــة، 
وتخبو الهّمة وحماس العمل ونحصر 

أنفسنا في دائرة ضغوط العمل.
ختاًما، كلما قل حماسك في العمل 
ألنها  وراجعها   

ً
قليال ألهدافك  فعد 

حتى  أنه  وتذكر  تحركك،  التي  هي 
عن  تؤخرك  ربما  والدقيقة  الساعة 
اليوم  هذا   . األهــداف  هذه  تحقيق 
صغيرة  ولــو  خطوة  هو  العمل  من 
لتحقيق أهدافك التي خططت لها، 
كذلك حسن التقدير لتوقيت املهام 
أن  على  الوقت سيساعدك  وإدارة 
والبدايات  حقها،  مهمة  كل  تعطي 
نفسك  ز 

ِّ
تحف حتى  مهمة  دائــًمــا 

وال   . العمل  ومواصلة  لالستمرار 
من  قسًطا  نفسك  تعطي  أن  تنس 
وال  به  تلتزم  محدد  بوقت  الراحة 

تزد عليه.

بقلم


