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واحة إبراهيم الفقى
"د .الفقى"
فى ذكرى ميالدك  ..وكل يوم منذ أن فارقتنا
وحنن جنتمع مع احباءك
على سريتك العطرة ..
فقد كان لك بصمات واضحة
فى تغيري حياة الكثريين
 ..وندعو اهلل عز وجل
ان يسكنك الفردوس األعلى
جزاء على ما قدمته لنا
من علم وثقافة ورقى
وأمل فى إمكانية التغيري لألفضل
فشكرا لك

واحة ابرا هيم الفقى
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كلما ت من القلب

اسرة التحرير
صاحبة اإلمتياز ورئيسة التحرير
د .أمال الفقى

القراء األعزاء وحمبى د .الفقى (اهلل يرمحه)
 ..يسعدنى لقاؤنا املتجدد عرب صفحات جملة
"واحة إبراهيم الفقى" لنتبادل احلديث
والنقاش عما يدور حولنا ،وأشكر كل من تفضل بالتواصل معنا لتشجيعنا أو تقديم
مقرتحات بناءة لنا  ..وأدعوا اهلل عز وجل أن حيفظ اجلميع من كل شر وينري لنا
بصريتنا وأن يسهل لنا طريق اإلميان والتقوى.
إن "احلرية" شئ هام فى حياتنا على أن ترتبط باملسؤولية واإللتزام ،ولكن
"حرية" بدون رقيب تعنى فوضى واحندار اجتماعى وفساد أوطان  ..فعلى
املستوى الفكرى أصبح اإلنسان – بدعوى احلرية – غري مقيد فى أفكاره وبالتبعية
فى التصرفات التى تصدر عنه وتتنافى مع املبادئ اإلنسانية والتعاليم الدينية وكأن
كالم اهلل سبحانه وتعاىل هو حبيس الكتب فقط  ..فأصبح السلوك اهلدام وإنعدام
الضمري أكثر انتشارا كمظهر للقوة يٌفتخر به.
وال خيفى على أحد أن أزمة الضمري هى السبب الرئيسى خللل السلوك البشرى
مما جيعل الفساد أمرا عاديا ،وإذا مات الضمري استحال معه إصالح اجملتمعات ،وما
يزيد األمر سوءا أن بعض الفاسدين يتظاهرون بالتقوى والصالح برغم ما حيملون
فى نفوسهم من خبث ومكر فيجعلون احلق باطال والباطل حقا فينتشر فسادهم على
من حوهلم .ومما الشك فيه أهمية أن تقابل احلكومات الفساد اإلنسانى بسن
القوانني والتشريعات ملكافحة اإلحنرافات واإلختالالت ،ولكن ذلك ال يردع

مديرة التحرير
ايدا صادق
هيئة التحرير
محبى وتالميذ المفكر العظيم

اإلدارة
357 Roger-Pilon,
D.D.O, Quebec H9G 2W1
Tel.: 1 (514) 624-2322
مكاتب التمثيل
قطر
المحاضر األستاذ /خالد صالح ثابت
الدوحة
تليفون)974( 44363609 :
)974( 44363619 / (974) 44365855
ليبيا
ليبيان كاسل للتنمية البشرية
ليبيا  -طرابلس  -النوفلين  -خلف
مدرسة بن عثمان
تليفون)218( 918835914 :
)218( 217167565
فلسطين
مركز جالل هريش (الناصرة)
تليفون)970( 546705508 :

الفاسدين الذين يتهربون من رقابة القوانني ليفعلوا ما يشاؤون.
وال خمرج من هذا الوضع سوى التقرب إىل اهلل سبحانه وت عاىل فى عبادة حقيقية غري مزيفة فيصبح الضمري قوة حقيقية مينحها
اهلل لإلنسان ليدله بها على عمل اخلري ويبعده عن الشر  ..فاملؤمن احلقيقى يكون ضمريه رقيبا عليه ألنه خياف اطالع ربه على
عمله وحماسبته عليه يوم القيامة حتى لو مل حياسبه الناس والقانون فى الدنيا.
ولذا فإنه فى غاية األهمية الرتبية احلميدة لألطفال من الصغر وفى مجيع مراحلهم العمرية  ..تربية يكون اساسها تقوى اهلل عز
وجل وإطاعته فى كل حني ،وتثبيتهم على القيم الدينية جبانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وتعليمهم كيفية التعامل بإحرتام مع اآلخرين
وتقبل اإلختالف مع الغ ري  ..ألن افضل ما يقدمه اآلباء ألبنائهم من عطايا هى القدوة الصاحلة والرتبية احلسنة والتثبيت على
األخالق احلميدة وذاك أفضل من الثروات الكثرية.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

د .أمال الفقى
واحة ابرا هيم الفقى
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من ارشيف د .الفقي:
"التحفيز"  ..هو القوة الدافعة للتميز البشرى
"إن كل أفعالك أيا كانت هويتك ،أو أيا كانت الوظيفة التى تشغلها ،تصدر عن
عنصر التحفيز الذى بداخلك سواء كان هذا التحفيز إجيابيا أو سلبيا"
د .الفقى
هل تتفق معى على أننا نفقد الدافع للعمل إذا إفتقدنا
عنصر التحفيز؟  ..فعندما تكون متحفزا لعمل شئ ما ،فإن

فإنك تسعى حنو حتقيق هدفك ،وال يثبط من همتك أى
عوائق أو إخفاقات.

مستوى أدائك يكون فى القمة ،والعكس صحيح ألنه عندما
تفتقد احلافز ينخفض مستوى أداؤك  ..وهلذا أصبح التحفيز
اآلن أكثر من أى وقت سابق موضوعا هاما للمناقشة.
وقد صدر كثري من الكتب وأجريت العديد من األحباث
حول هذا املوضوع ،وجاءت كلها تؤكد على أهمية التحفيز
إىل درجة أصبح املدراء يسعون اآلن لتعلم "التحفيز" وكيفية
استغالله لدفع مرؤوسيهم لتحقيق األهداف املرجوة ،والنتائج
اجملزية .ولكننا قد نتساءل عن ما هو التحفيز؟  ..ومن أين
جاءت هذه الكلمة؟
معنى التحفيز
هى كلمة يونانية األصل تعنى "ليحرك" .وجاء فى قاموس
وبسرت تعريف "التحفيز" على أنه فعل ،أو قول شئ يدفع
شخصا ألن حيدث فعال ،وفى اللغة اإلجنليزية فإن كلمة حتفيز
 Motivationميكن أن تقرأ  Motive-actionأى أنها فعل
يصدر عن حافز .ولكن من أين يصدر هذا التحفيز؟
يقول "د.دينيس واتلى" مؤلف كتاب "التحفيز من الناحية
النفسية" أن التحفيز يصدر عن رغبة  ..فعندما تكون لديك رغبة
قوية لتحقيق هدف معني ،أو
عندما يواجهك نوع من
التحدى ،بينما تريد أن
حتدث تغيريا حنو مستوى
أفضل ،فإنك تكون حمفزا،
وعندما تكون فى قمة التحفز،

واحة ابرا هيم الفقى

عملية التحفيز
قبل أن تستغل قوة التحفيز لتحقيق جناحات عظيمة ،عليك
أن تتعلم أوال عملية التحفيز نفسها التى تتكون من:
• الرغبة :فالتحفيز يبدأ برغبة قوية لتحقيق حياة أفضل.
• التخيل :ختيل أنك حتقق حلمك ،وأنك تعيشه بالفعل.
• احلديث إىل النفس :حتدث إىل نفسك بشكل مينحك
القوة ،ويستثري همتك ،وأحرص على أن تقول لنفسك دائما
"أستطيع أن أفعل هذا" وكرر تلك العبارة حتى يصبح ذلك
جزءا من الواقع.
• الفعل والتنفيذ :ضع معرفتك وقوتك وكافة اإلمكانيات
املتاحة لك من أجل تنفيذ هدفك ،وأحرص على أن تفعل
وحتصل على ما تريد  ..فمثال :إذا كنت حتلم بأن تكون
املدير العام فى شركة أو املؤسسة التى تعمل بها  ..أغمض
عينيك ،وختيل أنك أصبحت بالفعل فى هذا املنصب ..
وتعلم مهارات جديدة ،واعمل أكثر ،وقدم شيئا جديدا،
وعليك أن تسعى لتحقيق حلمك مهما أخذ ذلك من الوقت.
ويقول دافيد فيسكوت "إبدأ وختيل نفسك ،وقد أصبحت
الشخص الذى تريده"
أنواع التحفيز
• حافز البقاء األساسى :أن
أهم حافز حيرك البشر هو حافز
البقاء ألن هذا النوع من
التحفيز يغطى كل حاجاتك
األولية مثل :الغذاء ،واملاء،
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واهلواء الذى نتنفسه ،وإذا فقدت أى من هذه اإلحتياجات،

تستعيد نفس األشياء التى كانت حتفزك فى املاضى فإنك

فسيكون لديك دافعا أساسيا يتشكل داخلك ،وحيرك مراكز

سوف تستطيع أن حتفز نفسك دائما وأبدا .وفى علوم التنمية

عصبية متعددة فى خمك ،وبينما يتزايد إنفعال اخلاليا

البشرية يوجد هناك إفرتاض ينص على أن "لدى اإلنسان فى

العصبية ،تتحفز أنت بدنيا وذهنيا لتفعل كل ما يتطلبه األمر

تارخيه كل الثروات التى حيتاجها لكى حيدث أى تغيري

إلشباع هذه احلاجة ،وسوف يعود جسمك إىل حالته الطبيعية

إجيابى فى حياته"  ..وهلذا فإن التحفيز الداخلى هو مبثابة

عندما يتم إشباع هذه احلاجة .وبشكل عام عندما يتعلق األمر

وظيفة داخلية ،ألننا حنتاج إىل أن نكون قادرين على حتفيز

بالبقاء فإن اإلنسان يكون مبدعا ،يقظا ،ومتحفزا ،فتخيل أن

أنفسنا حتى يصري حتفيزنا من أعماق ذاتنا ،وال حنتاج إىل أى

هذا النوع من التحفيز يالزمك كل الوقت حتى يصبح

عوامل خارجية  ..وهنا يشري مارك توين "إذا مل تستطع أن

إبداعك قويا ،وتكون نتائجك ممتازة.

حتصل على املديح ،فقم أنت بإمتداح نفسك بشكل أو

• التحفيز اخلارجى :هذا النوع من التحفيز يأتى من احمليط

بآخر".

اخلارجى ،مثل العبارات أو األحاديث التى ستثري احلماسة،

إذن حاول أن تغوص فى أعماق نفسك ،وإسرتجع خربات

ومشكلة

التحفيز املاضية ،واشعر واستمتع بها ،وحاول أن تعايشها قدر

احملفزات اخلارجية أنه عادة ال يستمر أثرها فرتة طويلة،

إستطاعتك ،وتذكر دائما أن هناك قوة ذاتية هائلة تكمن فى

فتخبو قوة دفعها بعد فرتة قصرية .وفى هذا الصدد يقول

داخلك لتحفيزك ،وكل ما عليك هو أن تتذكر وقتا حمددا

ويليام جيمس" :إذا ما كنت تنتظر مديح اآلخرين ،فإنك

كنت فيه فى قمة التحفيز ،وحاول أن تعيش هذه التجربة مرة

سوف تصبح صيدا سهال للخديعة"

أخرى بكل حواسك ومشاعرك.

سواء من رفقاء العمل أو أصدقاء أو األسرة.

• التحفيز الداخلى :يعد هذا النوع من التحفيز أكثر األنواع
الثالثة قوة وإستمرارا فى التأثري والفاعلية ،ويرجع السبب فى
هذا إىل طبيعة هذا النوع حيث يكون اإلنسان مدفوعا بقوته
الذاتية ليحقق أهدافه وآماله .فمنذ  2000عاما مضت ،كان
سقراط الفليسوف العظيم أول من أشار إىل وجود قانون عقلى
للسببية وهو ما يشري إليه اليوم علماء النفس على أنه "السبب
والنتيجة" والذى يشرح انه لكل سبب نتيجة ،وإذا تكرر
السبب تكررت نفس النتيجة ،وبعبارة أخرى إذا إستطعت أن

واحة ابرا هيم الفقى

 ..وإىل أن نلتقي فى العدد القادم  ..تذكر دائما:
عش كل حلظة وكأنها آخر حلظة فى حياتك ..
عش حببك هلل سبحانه وتعاىل
عش بالتطبع بأخالق الرسل واألنبياء واألولياء الصاحلني
عش بالعلم والكفاح  ..عش بالفعل وااللتزام ..
عش باملرونة والصرب  ..عش باحلب ..
وقدر قيمة احلياة
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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الرفقة الدافئة
بقلم د .ميسرة طاهر (منقول من النت)

إخرت رفقة تصحبك العمر كله ..
تعطيهم ويعطونك  ..يأخذون منك

ليس

اجلروب

جمموعة

أمساء

ومشاركات فقط ،وإمنا هى كتلة قلوب

اجلنة فرادى ،فكل صحبة يدخلون
اجلنة سوياً"

وتأخذ منهم  ..تتفقون  ..ختتلفون ..

احرص على من حيبك من

تتعاتبون ثم تضحكون على ذلك معًا

قلبه  ..واجعله كالقالدة على

آخر كل نهار!

صدرك

 ..وضعه كالتاج على

"رفقة" تسمع حكاياتهم للمرة

راسك  ..فرمبا لو خسرته

األلف وال تتذمر  ..اخرت رفقة ال

سيصعب عليك ان جتد روحاً

تهجرك بعد سنوات ،رفقة دافئة

كروحه.

تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد
الزمان

 ..اخرت رفقة يفرحون

لفرحك ،وحيزنون حلزنك ،ويردون
غيبتك ،ويسرتون عيبك بال خوف من
أنك ستمضي وحيداً.
اخرت من سيشيخون معك ،ومن
سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل!

صاحب الصاحلني فإنهم إذا
تقودها "قيم"  ..فما أحوجنا لتصايف
القلوب  ..لِتُعيننا على "الدروب" .
قال تعاىل" :وسيق الذين اتقوا ربهم
إىل اجلنة زمراً"  ..ويقول ابن القيم
":يأبى اهلل تعاىل أن يدخل الناس

غبت عنهم (فقدوك)  ..وإذا غفلت
(نبهوك)  ..وإذا دعوا ألنفسهم (مل
ينسوك)  ..هم كالنجوم :إذا ضلت
سفينتك يف حبر احلياة (أرشدوك) وغدا
حتت عرش الرمحن (ينتظروك)  ..أال
يكفيك أنهم يف اهلل (أحبوك) ؟

وأهمهم من سريافقونك إىل اجلنة.

من مراسالت األصدقاء
"االستاذ اللى ورا  ..اللى مولع سيجارة  ..ممكن تطفيها"

ختلص سيجارتك براحتك ألنى هأدخل حمطة البنزين اللي

قال صاحب امليكروباص هذه اجلملة لشاب من الركاب

مجبك دي أمون العربية ،ومينفعش أدخلها وأنت مولع

جيلس يف آخر كنبة وهو ساند رأسه على الشباك .رد عليه

سيجارة".

الشاب بعصبية قائال" :أنا هكمل سيجارتي ومش هطفيها ولو
مش عاجبك نزلين هنا" .استفز كالم الشاب السائق الذى قام
بإيقاف امليكروباس وركنه مبا يعنى "اتفضل أنزل".

نظر الشاب للسائق وابتسم لكالمه اللي جرب خباطره ،ورمي
السيجارة من غري ما يكملها وركب امليكروباص  ..فبدأ السائق
بالقيادة مرة أخرى دون أن يدخل حمطة البنزين  ..فضحك

وأثناء نزول الشاب ،الحظ السائق مالمح الشاب وعرف أنه

كل الركاب ومن ضمنهم الشاب  ..وبعد حلظات قطع السائق

كان يبكى  ..فتعاطف معه وعرف أن أسلوبه املستفز نابع من

زمحة ضحكهم وسأل الشاب" :انت نازل فني؟"  ..فأجابه

مشكلة بيمر بها وإنه اختار السيجارة لينفس فيها همه  ..فقام

بإبتسامة "وحدة غسيل الكلي"

السواق بتدارك املوقف بلباقة كى اليزيد ضيقة الشاب وقال له
بابتسامة" :أنا وقفت مش علشان أنزلك  ..أنا وقفت علشان
واحة ابرا هيم الفقى

 ..التمسوا األعذار لآلخرين!
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أمجل ما قرأت
مشاركة من نادية عمار
حيكى رجل عربى :يف سنة  ،1994مرضت ابنيت ،وكان
عمرها أربعة عشر عامًا ،فوجهين األطباء لنقلها إىل مستشفى
العاصمة ألنى من احدى قرى ضواحي الريف فتوكلت على
اهلل وسافرت إىل العاصمة .وصلت إىل املستشفى الكبري،
وسألت عن اجلناح املقصود ،فوجدته بعيدًا ،ومل أكن أعلم
أن املستشفى كبري جدا هلذه الدرجة ،مدينة طبية متكاملة
يسري فيها الراكب بسيارته ،فكيف بشيخ مثلي!؟ مشيت قليالً،
ومل أجد من يساعدني ،فتعب الشيخوخة ،وتعب السفر ،وتعب
احلاجة ،وتعب املرض الذي ألَمَّ بابنيت ،مجيعها جتمعت
إبتالءات أرهقتين.
جلست ألسرتيح يف مكان
خمصص لركن السيارات ،وكنت
بني احلني واألخر أذرف
الدمع ،وأتوارى عن ابنيت
وعن الناس كي ال يرونين باكيًا
! ..وبينما أنا كذلك ،وإذا
بسيارة فاخرة تركن جبواري،
خرج منها شاب طويل القامة
بهي املُحيَّا ،يرتدي مئزراً
أبيضاً ،شارته (بطاقته املهنية)
تتدىل على صدره ،ثم توجه
حنوي وسألين عن حاجيت؟ ..
فخنقتين العربات ومل أقدر على
الكالم  ..ف سألين :يا عم ،هل معك اوراق طبية؟ أعطين بطاقة
هويتك؟
ملّا سلََّمْتُ البطاقة للشاب ،راح يتأملين ويتفحصين من
رأسي إىل أمخص قدمي ،وقد بدت عليه عالمات الدهشة
واالستغراب كثريا !! ثم أرسل تنهيدة من أعماق جوفه،
وجلس جبانيب وراح يتفرس يف مالحمي تارة ،ويُقَبَِّلُ جبيين
تارة أخرى ،ومل يتمالك نفسه وذرفت عيناه باكيا !!  ..سألته:
ما بك يا ولدي!؟ هل أصابك مكروه ال قدَّر اهلل!؟  ..قال :ال،
واحة ابرا هيم الفقى

وإمنا أشفقت حلالك ،وحلال ابنتك ثم حمل ابنيت بني يديه،
وقال :تعال يا عم معي.
دخل الشاب أروقة جناح طيب متخصص ،ووضع الطفلة
على كرسي متحرك ،وأخذ يأمر وينهي ،والكل يُحيَّيه حتية
تقدير واحرتام ويتودد إليه ،يبدو أنه صاحب مكانة وشأن كبري
يف هذه املستشفى !  ..وراح يطوف بالبنت بني قاعات
الطوارئ ،ومعمل التحاليل ،وجناح التصوير باألشعة ،وقسم
التخدير والرعاية ،واجلراحة العامة ،ويف حدود الساعة الرابعة
مساء كانت البنت قد أجريت هلا عملية جراحة ناجحة
واستعادت وعيها !!
محدتُ اهلل محداً كثريا،
وشكرتُ الشاب الذي كان لي
ظهريًا وسندًا ومعينًا ارسله اهلل
لي  ..قلت له ":واهلل ،سيبقى
صنعك وخريك يطوق عنقي
ما حييت"  ..فقد كان كل من
يف

املستشفى

خيدمين

خدمة استغربتُ من مستواها
الراقي جداً ،ومل أمسع بها
سوى يف مستشفيات الدول
املتقدمة يف هذا اجملال!!
وبعد ثالثة أيام ،صرح
الطبيب الذي أجرى العملية اجلراحية البنيت مبغادرة
املستشفى ،فطلب مين الشاب الذي التقيته أول يوم أن
متكث الطفلة يف بيته أسبوعًا آخر حتى تسرتد عافيتها
وتستكمل نقاهتها ،ألن السفر متعب واملسافة بعيدة !! ..
استحييت من كرمه وخريه ،وقولت له سنعود لقريتنا افضل
لكنه اصر اصرارا شديدا واستجبت له ،ومكثت يف ضيافته سبع
ليالٍ ،وكانت زوجته ختدم ابنيت وكان هو وأوالده يرتفقون
بي وبابنيت ويعاملونين مبنتهى الرقة واللطف واألدب!!
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ويف الليلة السابعة ،ملّا وضعوا الطعام على املائدة ،وحتلقوا

ملّا مسعت الطفلني يتحدثان عن الفقر واحلِرمان بهذا

للعشاء ،امتنعت عن الطعام ،وبقيت صامتًا ال أتكلم  ..فقال ىل

الوعي الذي ال يدركه إال الكبار ،تأثرت وضاقت عليَّ األرض

الشاب :كُلْ يا عم ،كُلْ ،ما أملَّ بك ؟!  ..قلت وبصوت مرتفع

مبا رحبت !!  ..وعلى الفور أخرجت من جييب (مخسة دنانري)

ونربة حادة :واهلل ،لن أذوق لكم طعاماً إال إذا أخربمتوني من

وأعطيتها للصيب ،وقلتُ له :خذ هذه الدنانري (واملبلغ آنذاك

أنتم؟ ومن تكونون؟ أنت ختدمين طوال أسبوع كامل ،ومن

كبريا وكان يفي لشراء األدوات املدرسية كلها)  ..رفض

قبل باملستشفي وأنا ال أعرفك  ..ختدمين وتُبالغ يف إكرامي،

الصيب أخذ الدنانري ،فقلت له :وملاذا يا ولدي!؟  ..قال :رمبا

وكانك تعرفين او احد اقاربك وأنا مل ألتقِ بك من قبل سوى

يظن أبي أني سرقتها؟  ..قلت :قل له فالن بن فالن أعطاني

مرة واحدة يف املستشفى ،من أنت باهلل عليك !؟ قال :يا عم

إيَّاها لشراء األدوات املدرسية ،فإن أباك يعرفين متام املعرفة

كُلْ ،وبعد العشاء أخربك .قلت :واهلل لن تدخل فمي لقمة

 ..تهللت أسارير الطفل وتناول (الدنانرياخلمسة) وابتسم

واحدة ،ولن آكل طعامك إن مل ختربني من أنت؟ ومن

ابتسامة الرضا والسرور ودسَّها يف جيبه  ..ونسيت من يومها

تكون؟

هذا املوقف مع ذاك الصيب.

حاول الرجل التهرب من اجلواب لكنه وأمام إصراري ..

قال الشاب :أنا يا عم ذلك الصيب ،ولوال تلك الدنانري

أطرق برأسه قليال  ..ثم قال بنربة خافتة :يا عمى ،إن كنت

الزهيدة ملا أصبحت اليوم بروفيسوراً يف أكرب مستشفى

تذْكُر ،فأنا ذاك الطفل الذي أعطيته (مخسة دنانري) سنة

بالعاصمة  ..وها قد التقينا بعد أن منَّ اهلل علي بأعلى املراتب

 ،1964عندما كنتُ أجلس خلفك يف احلافلة ،أنا فالن إبن

يف أنبل وأشرف املهن ،فقد افرتقنا سنة  1964وها حنن

فالن  ..قلت له :آه تذكرت ،أنت إبن فالن رمحة اهلل عليه من

نلتقي سنة  ، 1994بعد  30سنة بالتمام والكمال!! واحلمد هلل

قريتنا  ..نعم ،نعم ،لقد تذكرت.

أن قدرني ربي ألرد لك بعض اجلميل.

يومها كنت يف احلافلة متجهاً من قريتنا الريفية إىل إحدى

يا عم( ،الدنانري اخلمسة) اليت أعطيتها لي ،صنعت مين

املدن القريبة ،وكان جيلس خلفي صبيان عمرهما ال يتجاوز

استاذا يف الطب  ..يا عم ،واهلل لو أعطاني أحد كنوز الدنيا

على ما يبدو اخلمسة عشرة عاما ،مسعت أحدهما حيدث اآلخر

ملا فرحت بها اآلن كفرحي يومها بتلك الدنانري الزهيدة  ..يا

قائالً له :هذا العام شحَّت السماء ،واخلريف يوشك أن

عم ،أفضالك عليَّ كبرية ،واهلل مهما فعلت فلن أرد لك

ينصرف ،واألرض ال تُنبت شيئًا ،وأبي فالح فقري ليس بيده ما

اجلميل  ..فأسأل اهلل أن جيازيك خري اجلزاء يف الدنيا،

ينفقه عليَّ ،ولذلك فأنا مضطر لرتك الدراسة هذا العام!! لعدم

واألجر الكبري يف اآلخرة.

استطاعت ابي علي مصاريف الدراسة.

العربة من القصة هي" :أن صنائع املعروف تقي مصارع
السوء  ..وكل ساقٍ سيُسقى مبا سقى يوما ما".

السعادة تتحدث ..
قيل للسعادة :متى تسكنني القلب؟ ..

ففي الشدَّة يُقاس الصَّرب  ..ويف

قالت إذا توفرت فيه ثالث :

النقاش يقاس العقل  ..ويف املواقف

عدم احلزن على مافات  ..وعدم القلق

يُقاس البشر  ..فهنيئاً ملن حيرص أن ال

على ما هو آت  ..والرضا مبا قسم رب

يظلم أحداً ،وال يغتاب أحداً ،وال جيرح

السماوات ..
واحة ابرا هيم الفقى

أحداً ،وال يرى نفسه فوق أحد فكلنا
راحلون.
قد تكون السعادة فى ترك
األشياء وليس فى احلصول عليها
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أهمية ثقافة اإلعتذار  ..وكيفية اتقانها
مشاركة من مى كريم
ويُعد الصدق من أهم

من املمكن استخدام "آسف" أو

اساسيات اإلعتذار ،وذلك

"أنا أعتذر"  ..فهذه الكلمات تعرب عن

يتمثل فى اختيار الكلمات

الندم ،ولكن من احملبذ أال تقوهلا

الصادقة التى تعرب عن

منفردة ،وإمنا اقرنها باألسباب .على

الندم فيما حدث ،ألن

سبيل املثال ميكنك أن تقول "أنا

االعتذار غري الصادق اسوأ

آسف ألنين رفعت صوتي أمامك

اليوجد شخص مثاىل فى تصرفاته

من عدم اإلعتذار اساسا ألنه يدل على

باألمس" ،أو "أعتذر لسوء تصريف

وردود أفعاله ،ولذا حنتاج إىل تعلم

عدم اإلعرتاف باملسؤولية ،كما أنه

معك"  ..وحاول أن يكون االعتذار

كيفية اإلعتذار لآلخرين نتيجة ارتكاب

سيضاعف

الشخص

نابعاً من داخلك ،وانتقٍ كلماتك

خطأ فى حقهم من خالل تصرفاتنا

اجملروح.

سواء كانت بقصد أو غري قصد.
ومن املعروف أنه ليس سهال أن

من

غضب

بعناية ،وكن صادقاً مع نفسك ومع

وحيدد علماء النفس عواقب عدم
اإلعتذار فى اآلتى:

يكون لدينا شجاعة اإلعتذار ،ولكن

• اإلضرار بالعالقات مع األسرة أو

تقديم اإلعتذار يساعد على استعادة

األصدقاء أو زمالء العمل ،والتأثري عليها

الثقة مع الغري كما أنه حيقق التوازن

بشكل سلبى.

فى العالقات اإلجتماعية بني الناس.

• اإلساءة إىل مسعة من ارتكب اخلطأ

ومما الشك فيه أن اإلعتذار ميثل
الندم على تصرف معني واعرتاف
باخلطأ وحتمل املسؤولية ،والتعاطف
مع الطرف اآلخر الذى وقع عليه
اإليذاء ،واعطائه وعدا بعد تكرار هذا
اإليذاء مرة أخرى بهدف إعادة بناء
الثقة وإصالح العالقة.
وفى هذا الشأن ينصح بعدم خلق
األعذار لشرح السلوك الذى أدى إىل
اإليذاء ألن ذلك يؤدى إىل إضعاف
اإلعتذار وحيد من املسؤولية عنه ،كما
أنه يلقى جزءا من اللوم على الشخص
اجملروح.

واحة ابرا هيم الفقى

نتيجة عدم احرتامه ملشاعر اآلخرين.
• احلد من فرص إقامة عالقات
اجتماعية سوية مما يؤثر سلبا على
تضاؤل فرص التقدم لألفضل.
• التقليل من فاعلية التفاعل بني أفراد
اجملتمع.
وفى مقال مبجلة احباث علم النفس
اللغوى

of

Journal

الشخص الذي تعتذر له.
 )2االعرتاف باملسؤولية ،وفهم تأثري ما
فعلت أو ما قلت:
وتتطلب تلك اخلطوة أن تتعاطف
مع من ظلمته .ال تضع افرتاضات
واهية ،وضع نفسك يف مكان الشخص
الذي جرحته أو أحرجته ،وختيل
شعوره يف ذلك املوقف  ..فعلى سبيل
املثال ،لو تأخرت عن تسليم عملك يف
الوقت احملدد ،فعليك أن تعرتف
مبسؤوليتك ،والعواقب اليت قد ترتتب
على تأخرك مثل إنهاء العميل للتعاقد
معك.
 )3التعويض:
وهنا عليك أن جتد طريقة تعوض بها

Psycholinguistic Research
قدم عاملا النفس "ستيفن شري" و"جون

من أسأت إليه على حسب املوقف.

دارىل" إطارا من أربع خطوات توضح

فعلى سبيل املثال لو أخطأ املدير يف

فنون اإلعتذار:

حق أحد موظفيه أمام موظف آخر أو

 )1التعبري عن الندم ،ووصف الفعل

أكثر ،فعليه أن يعتذر إليه أمامه ،أو أن

بوضوح:

ميتدحه أمامهم ،أو أن يعطيه فرصة
حتمل مسؤولية معينة ليظهر من خالهلا
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مهارات ،على أن يتجنب أن يكون

وفى بعض األحيان ال يكفى اعتذار

وإذا

فعلت

اخلطوات

السابقة

وعداً زائفاً ،فهنا يكون الضرر مضاعفاً.

واحد إلظهار الندم احلقيقى ،وقد

بأكملها ،ويف النهاية رُفض اعتذارك،

 )4الوعد بأن األمر لن يتكرر:

تكون جمربا على تقديم اإلعتذار عدة

فكل ما عليك فعله أن توضح أنك تريد

وتعترب مبثابة رسالة اطمئنان بأنك

مرات للحصول على العفو خاصة إذا

احلفاظ على عالقتك جيدة مع الشخص

غريت سلوكك .وتساعد تلك اخلطوة

كان اخلطأ جسيم  ..وتكرار اإلعتذار

اآلخر ،فيمكنك القول إنك آسف أن ما

على إعادة بناء الثقة وإصالح العالقة

يعد تأكيدا على الشعور بالندم الذى

فعلته قد أوصلكما إىل تلك النقطة،

مرة أخرى.

يساعد على تقليل غضب الطرف اآلخر،

وإنك تود أن تستعيد عالقتك اجليدة،

ويعيد بناء ثقته.

وتوضح له أنك يف انتظاره دائماً إذا

\

غري وجهة نظره وقبل اعتذارك.

عذرا  ..إنى إمرأة
مشاركة من سلمى كامل
كرب الولد وأصبح رجل اليزال

دون تذمر  ..وأعطاها حمبة ألطفاهلا ال

جيهل ملا تبكى النساء!!

تنتهى وال تتغري حتى لو عادوا إليه

وفى النهاية سأل عامل حكيم
"ملاذا تبكى النساء؟"  ..فأجاب
احلكيم:

سـأل الولد أمه "ملاذا تبكني؟" ..
اجابته" :ألنى إمرأة"  ..فقال الولد :أنا
ال أفهم هذا!!  ..فاحتضنته امه وقالت:
لن تفهمه ابدا  ..ثم سأل الولد أباه:
ملاذا تبكى أمى بال سبب؟  ..أجاب
أبوه :مجيع النساء يبكني بال سبب ..

واحة ابرا هيم الفقى

وسببوا هلا األمل ..
اخريا  ..أعطاها الدموع لتذرفها عند
احلاجة فرتمى أمحال هذه املسؤولية

عندما خلق اهلل املرأة جعل

الكبرية  ..وتستطيع أن تواصل الرحلة

هلا أكتافا قوية جدا لتحمل عليها

 ..وهذه هى نقطة ضعفها الوحيدة

أمحال الدنيا  ..وجعل هلا

لذلك احرتموا دموع نساء العامل حتى

وحنونتني

وإن كانت بال سبب  ..إن قطع حبلك

لتعطى الراحة  ..وأعطاها قوة داخلية

السرى حلظة خروجك للدنيا مع بقاء

وحتتمل

أثره فى جسدك وذلك حتى تتذكر

رفضهم هلا عندما يكربون  ..وأعطاها

دائما اإلنسانة العظيمة التى كانت

صالبة لتحتمل أعباء أسرتها وتعتنى بهم

تغذيك من جسدها.

ذراعني
لتحتمل

والدة

ناعمتني
األطفال

 ..وتبقى صامدة فى أصعب الظروف
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"املوضوعية"  ..وأهميتها
مشاركة من سامل دويدار

يقصد بـ "املوضوعية" هو عدم اإلحنياز دون وعى جلانب

فكرة أن املعرفة والقيم اإلنسانية تعتبِر موضوعية :يف وجودها

أثناء البت أو احلكم فى قضية معينة ،وذلك عندما يكون هناك

وحمددة بطبيعتها الواقعية ،حيث يكتشفها العقل اإلنساني

أفكار متعددة ألن اإلنفصال عن امليول الذاتية واجملامالت

دون توليدها من خالل األفكار اليت لدى املرء .وقد أشارت

واإلحنيازات يسهل الوصول إىل احلقيقة وإختاذ القرار السليم.

"آين راند" إىل أنها اختارت هذا االسم ألن مصطلح الفلسفة

ويعترب عدم املوضوعية حتد كبري ومشكلة حتجب الرؤية

املفضل لديها الذي يقوم على أولية الوجود—"الوجودية"-

الواضحة ،وحاجزا مينع الوصول إىل النتيجة الصحيحة ،فاحتا

كان قد مت اختياره بالفعل.

اجملال للتحيزات سواء كانت ذاتية أو عرقية أو طائفية.

والتنبيه إىل خطورة عدم املوضوعية ليس من دواعى

وعدم املوضوعية قد يكون على املستوى الفردى أو

الرتف الفكرى ألنه اليزال فى صميم املمارسة الفكرية احلالية

اجلماعى  ..فعندما يكون هناك إلزام بتحديد موقف معني

سواء على مستوى التوجهات الذاتية لألفراد أو على مستوى

جتاه شئ ما أو قضية ،فإن عدم املوضوعية يفرض رأى مبنى

أمشل للمجتمعات ،ويتمثل هذا فيما نعانيه بشكل يومى من

على اإلنتماءات الشخصية دون حبث أو تدقيق ،ثم الدفاع

األفكار واملفاهيم املشوهة

عن احلرية وحقوق اإلنسان

عن هذا الرأى بإستماته وكأنه دفاع عن الذات ،وهو ما يؤدى

واملساواة والدميقراطية التى ختتلف خمرجاتها طبقا للمصاحل

إىل عدم الوصول إىل احلل الصحيح أو النتيجة املرجوة

على حساب املوضوعية احلقيقية ،مما يثري الذهول والدهشة

التى حتقق األهداف.

من حجم املغالطات والتشويش التى ينبغى إزالتها للوصول

وهنا جيدر اإلشارة إىل أنه ينبغى عدم اخللط بني

إىل املمارسة أو املعنى احلقيقى هلذه املفاهيم.

املوضوعية واإلمجاع فى الرأى  ..فقد تتفق آراء اجملموعة

واحلقيقة أن هذه املشكلة ليست خاصة حبضارة أو جمتمع

على توجه معني ،ولكنهم يكتشفون الحقا أن اإلمجاع قد مثل

معني بل هي مالزمة للطبيعة البشرية ،وتزداد يف حاالت

وجهة نظر ذاتية بعيدة عن املوضوعية.

الضعف كآلية دفاعية تُستفز عند االقرتاب من مفاهيم هلا طابع

واملوضوعية هي فلسفة قدمتها الفيلسوفة الروسية-األمريكية
والروائية آين راند ( .. )1982–1905وتقوم املبادئ
األساسية للموضوعية على فكرة أن احلقيقة قد توجد منفصلة
عن الوعي البشرى؛ فالبشر يتعاملون مع احلقيقة مباشرة من
خالل اإلدراك احلسي ،وأن املرء ميكنه حتصيل املعرفة
املوضوعية من احلس بواسطة تشكيل املفهوم واملنطق
االستقرائي .وقد وصفت "آين راند" املوضوعية بأنها "فلسفة
للحياة على األرض" ،وتتمثل يف
الواقعية ،حيث تهدف إىل حتديد
طبيعة اإلنسان وطبيعة العامل الذي
نعيش فيه.
وقد اشتُق اسم "املوضوعية" من
واحة ابرا هيم الفقى

املنافسة خوفاً على اهلوية أو ما بقي منها ،مثلما حدث يف
وقت ما عند البالد الغربية ،عندما كان يتهم من يرتاد العلوم
املرتمجة عن العرب بانتمائه للحضارة العربية ،ولكن بعد أن
جتاوزوا هذه اإلشكاليات وطوروا العلوم املستوردة وأضافوا
إليها وأبدعوا فيها وأصبحت تنسب هلم  ..بدأ إتهام مرتادوا
هذه العلوم املطورة باالنتماء للغرب ،بعيدا عن املوضوعية
واإلستفادة منها .وهنا تكمن اخلطورة احلقيقية  ..فنحن نعلم
أن للخوف مسوغاته ،ولكن عندما يكون على حساب احلقيقة
املوضوعية فلن يكون اخلاسر
سوى من أغمض عينيه ،وقد ال
يدرك ذلك إالبعد ان يصطدم
باحلائط ،الذي كان يوهم نفسه
بعدم وجوده.
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كالم يف منتهى الروعة
مشاركة من ندى املصري

"هل حتت الورد شوك؟  ..أم فوق الشوك ورد؟"
أراد رجل أن يبيع بيته ،وينتقل إىل

واحدة واحدة وستجد نفسك أكثر

يتمنى فرصة للتعليم وأنت متلك

بيت أفضل  ..فذهب إىل أحد

سعادة مما قبل"  ..إننا ننسى أن نشكر

شهادة؟  ..كم عاطل عن العمل وأنت

أصدقائه وهو رجل أعمال وخبري يف

اهلل تعاىل ألننا ال نتأمل يف الربكات

موظف؟  ..كم  ..وكم  ..وكم  ..وكم ؟ !

أعمال التسويق ،وطلب منه أن يساعده

وحنسب ما لدينا وألننا نرى املتاعب

يف كتابة إعالن لبيع البيت  ..وكان

فنتذمر وال نرى الربكات.

اخلبري يعرف البيت جيدًا فكتب وصفًا
مفصالً له أشاد فيه باملوقع اجلميل
واملساحة الكبرية ووصف التصميم
اهلندسي الرائع ،ثم حتدث عن
احلديقة ومحام السباحة  ..اخل!
وقرأ كلمات اإلعالن علي صاحب
املنزل الذي أصغى إليه يف اهتمام
شديد وقال "أرجوك أعد قراءة اإلعالن
مرة أخرى"  ..وحني أعاد الكاتب
القراءة ،صاح الرجل يا له من بيت
رائع ! ..لقد ظللت طول عمري أحلم
باقتناء مثل هذا البيت ومل أكن أعلم
إنين أعيش فيه إلي أن مسعتك تصفه
ثم أبتسم قائالً من فضلك ال تنشر
اإلعالن  ..فبييت غري معروض للبيع!
حلظة من فضلك القصة مل تنتهي بعد
هناك مقولة قدمية تقول" :أحصي
الربكات اليت أعطاها اهلل لك واكتبها

واحة ابرا هيم الفقى

أمل حين الوقت ألن تقول*" :يا رب
لك احلمد كما ينبغي جلالل

قال أحدهم" :إننا

وجهك وعظيم سلطانك ..

نشكو  ..ألن اهلل جعل

اللهم لك احلمد حتى

حتت الورود أشواك

ترضى"
• فعسى تأخري حصولك على

..وكان األجدر بنا

شئ تتمناه " ..خري".

أن نشكره  ..ألنه جعل
فوق الشوك وردًا!!
ويقول

آخر:

• وعسى حرمانك من زواج ..
"بركة".

"تأملت

• وعسى ردك عن وظيفة " ..مصلحة".

كثريًا  ..عندما وجدت
نفسي حايف القدمني

..

ولكنين شكرت اهلل

كثريا

حينما وجدت آخر ليس له قدمني! ..
أسألك بـ اهلل كم شخص متنى لو أنه
ميلك مثل سيارتك  ..بيتك  ..جوالك
 ..شهادتك  ..وظيفتك  ..إخل ؟  ..كم
من الناس ميشون حفاة وأنت تقود
سيارة؟  ..كم من الناس ينامون يف

• وعسى حرمانك من طفل " ..أفضل
لك".
فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم
ألنه يعلم وأنت ال تعلم  ..فال تتضايق
ألى شئ حيدث لك ألنه بإذن اهلل خري
لك  ..فال تكثر من الشكوى لكى ال
يأتيك اهلم ،ولكن أكثر من محد اهلل
فتأتيك السعادة.

اخلالء وأنت يف بيتك؟  ..كم شخص
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مرة أخرى تكريم فتاة من هذا الزمان  ..فقدت البصر ومل تفقد البصرية
"الرائعون هم من حيولون األمل إىل أمل ،ومن جيعلون من الفشل خطوة للنجاح  ..من إذا تعثروا نهضوا ،وواصلوا  ..من
حيولون النقم إىل نِعم  ..من ال يعرف اليأس طريقًا فى حياتهم»  ..هذا كان هو املنهج الذى وضعته "هند عبدالفتاح" مدربة
التنمية البشرية التى رحلت عن عاملنا  ..وتكرميا هلذه اإلنسانة الرائعة ،وبناء على طلب العديد من القراء نعيد نشر قصة حياتها
لكونها منوذج من العزمية واإلرادة الصلبة حتى آخر حلظة من العمر"..
احتلت الراحلة "هند
عبد الفتاح" مكانة بارزة
فى اجملتمع املصرى،
وذلك

الصلبة

لعزميتها

وإصرارها املتواصل على
حتدي إعاقتها فى كف
البصر ،وأيضا إرادتها القوية
فى

مواجهة

السرطان
سكن

مرض

اللعني

جسدها

الذى
لسنوات

طويلة لتحصل وبتفوق على شهادتها اجلامعية من كلية اآلداب
قسم فلسفة جامعة عني مشس  ..ثم ختصصها فى جمال التنمية
البشرية  ..وملهارتها الفائقة يف جمال هذا اجملال ،اعتربها
اخلرباء واحدة من أفضل مدربي التنمية البشرية مبصر.
قصة حتدي "هند" إلعاقتها وشجاعتها فى مواجهة السرطان
اللعني واختيارها جملال التنمية البشرية وتفوقها الشديد فيه
بدأت أول فصوهلا عند مولدها .ففى احد لقاءاتها الصحفية
قالت هند" :ولدت فاقدة البصر وفسر األطباء أسباب ذلك
بزواج األقارب بني والدي ووالدتي ،ويف أيام طفوليت قبل
سن دخول املدرسة مل اشعر أن هناك اختالفاً بيين وبني كل
أقراني ،وكان أول شعور لي بأنين خمتلفة عند دخول
املدرسة ،ففي حني التحق كل األطفال من حولي مبدارس
قريبة التحقت أنا مبدرسة الوفاء واألمل للمكفوفني،
وأحسست رغم طفوليت أنين خمتلفة عن الباقني ،ولكن هذا
اإلحساس مل يدم معي طويالً وسرعان ما تأقلمت مع وضعي
يف هذه املدرسة ووفقين اهلل سبحانه وتعاىل إىل أن أبدأ
مشوار تفوقي الدراسي أيضاً ألحصل على مرتبة متقدمة بني

واحة ابرا هيم الفقى

كل أقراني يف سنوات تعليمي االبتدائية واإلعدادية وحتى
الثانوية العامة".
يف سنوات تعليمها األوىل منت لدي "هند" موهبة الكتابة
القصصية و حصلت على شهادة تقدير يف مسابقة القصة القصرية
من املركز الثقايف القومي حبي السيدة زينب ،لكن ما كان
يشغلها أكثر م ن الكتابة القصصية هو حب تعلم وإجادة اللغة
اإلجنليزية.
قالت هند" :منذ دخولي املرحلة اإلعدادية وعلى مدار
تعليمي يف املرحلة الثانوية عشقت اللغة اإلجنليزية ومتنيت
أن أختصص يف اجلامعة يف دراسة األدب اإلجنليزي حتى
أمني قدراتي اللغوية وأكون مؤهلة بشكل جيد لدراسة اللغة
اإلجنليزية يف مرحلة اجلامعة ،أخذت أستعني حباسة السمع
لدي مبتابعة الربنامج األوروبي وإذاعة اليب بي.سي ،ووفقين
اهلل ،ألن أنتهي من مرحلة الثانوية العامة وأنا جميدة إجادة
كاملة للغة اإلجنليزية ،وما زاد من محاسي لتحقيق حلمي يف
االلتحاق بكلية اآلداب قسم اللغة اإلجنليزية حصولي على
جمموع كبري يؤهلين لاللتحاق بالكلية لكن جمموعي الكبري
يف الثانوية العامة وإجادتي للغة اإلجنليزية مل يشفعا لي يف
حتقيق حلمي ،وفوجئت بأن إدارة جامعة عني مشس تعاقبين
على إعاقيت اليت ال ذنب لي فيها وحترمين من دخول قسم
اللغة اإلجنليزية بدعوى أن اجلامعة ال ترغب يف قبول
مكفوفني يف هذا القسم" .
مل تستسلم "هند" أمام تعنت إدارة اجلامعة معها لكونها
كفيفة ،وألتحقت بقسم الفلسفة يف كلية اآلداب وبدأت
مشوارها اجلامعي حبماسة  ..كذلك مل خيب حلمها يف
دراسة اللغة اإلجنليزية فالتحقت بدورات اللغة يف اجلامعة
كي تنمي قدراتها اللغوية أكثر وأكثر ،هذا جبانب حتصيلها
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ل دروسها بهمة ونشاط يف ختصصها الذي أرغمت على دخوله،

على موعد آخر مع خصمها اللدود السرطان ومعركة جديدة

حتى وجدت نفسها تواجه خصما اشد وأشرس من تعنت

من معاركه اخلبيثة.

اجلامعة ومن حرمانها من دخول القسم الذي تريده.

قالت هند" :ما إن أنهيت دراسيت اجلامعية وبدأت أستعد

قالت هند" :بعد مرور أسابيع قليلة على بداية عامي

حلياتي العملية حتى بدأت أشعر من جديد بآالم الورم الذي

الدراسي األول يف اجلامعة يف قسم الفلسفة الحظت زيادة

شعرت به من قبل ورغم إحساسي بأنه هو السرطان إال أنين مل

غري طبيعية يف وزني وتغريا يف جسمي وعندما عرضت نفسي

أكن أختيل أن ذلك اخلبيث قد عاد يهامجين من جديد،

على أطباء وأجريت فحوصاً كنت على موعد مع عدو جديد

لكن تأكيد األطباء جعلين أجهز نفسي للمعركة اجلديدة،

ومعركة غري متكافئة البد أن أخوضها ،فقد دلت الفحوص على

وقبل أن أجري العملية اجلراحية أخربني األطباء أن ذلك

أن هناك ورما يف منطقة البطن البد أن يستأصل وأن الورم

املرض اللعني قد أعلن انتصاره علي يف جولة من جوالت

سرطاني غري محيد ،وال أنكر أنه يف حينها وما إن علمت أن

معركيت معه بأن حرمين نعمة األمومة يف املستقبل بأن أصاب

الورم خبيث حتى وجدت اليأس قد تسرب واجدا ثغرته لكي

يف املبيضني اللذين استأصلهما األطباء يف العملية

ينفذ إىل نفسي ساعدته على ذلك ظروف إعاقيت وكونى

اجلراحية".

كفيفة ثم توابع إجراء عملية استئصال الورم من حنافة اجلسم
وسقوط الشعر وشحوب الوجه".
ووسط حمنتها اجلديدة وبفضل تسلحها بالصرب واإلصرار
تولد األمل من جديد داخل نفسها املنكسرة ،فراحت "هند"
تلملم شتات نفسها وتواصل مسريتها الدراسية من خالل
املذاكرة يف املنزل جبانب مواصلة عالجها الكيماوي ..
وأمام عزميتها الصلبة انكسر عدوها األول فما هي إال شهور من
مواصلة العالج الكيماوي حتى أثبتت التحاليل أنها شفيت من
هذا املرض اخلبيث.
مل يكن انتصار "هند" على السرطان يف هذه املرحلة من
عمرها هو كل إجنازاتها فبالعزمية القوية ذاتها راحت حتقق
نتائج مبهرة يف دراستها وتنتقل من عام دراسي إىل آخر
بتفوق ،بل راحت تتابع دورات اللغة

وكعادتها يف التسلح بالصرب واإلصرار وعلى مدار أربع
سنوات كاملة راحت "هند" ختوض معركتها ضد السرطان من
جديد ليتوج اهلل صربها وإصرارها بالنجاح يف ختطى هذا
املرض اللعني مرة أخرى.
وما إن شعرت "هند" أنها جنحت يف االنتصار على عدو
شديد القسوة حتى راحت ترتب أوراق حياتها من جديد
حيدوها األمل يف أن حتقق انتصارا على باقي حتديات
حياتها.
قالت هند" :مسعت أن جامعيت قد فتحت قسما للتعليم
املفتوح ميكن لي وأنا مكفوفة من خالله دراسة اللغة
اإلجنليزية اليت أعشقها بشكل متخصص ،فتقدمت على الفور
بأوراقي ،وعلى مدار عامني كاملني رحت بهمة ومحاسة

اإلجنليزية اليت عشقتها حتى وصلت
إىل مستويات متقدمة فيها وراحت
حبب تقدم املساعدة لزمالئها من
طالب الكلية يف اللغة اإلجنليزية حتى
ذاع صيتها بني كل أقرانها.
وفرحة هند حبصوهلا على ليسانس
اآلداب قسم الفلسفة بتفوق مل يعكر
صفوها غري شعور دفني داخلها بأنها

واحة ابرا هيم الفقى
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أستذكر دروسي وأحقق نتائج مبهرة ،إال أنه بعد هذه املدة

بتبين الدكتور إبراهيم الفقي لي بصفة شخصية وإشرافه على

حدث ما مل أكن أتوقعه أبدا ،وجدت أن إدارة اجلامعة تعود

اعماىل".

إىل موقفها القديم معي ومع كل أمثالي وختربني أنه مت
قبولي يف القسم عن طريق اخلطأ وانه ال جمال أمامي
الستكمال دراسيت".

وخبالف نشاطها يف التنمية البشرية ،مارست "هند" نشاطاً
إنسانياً آخر حاولت من خالله تقديم مساعدة حقيقية لألطفال
األيتام  ..وفى هذا الشأن قالت" :وفقين اهلل سبحانه وتعاىل

مل تستسلم "هند" لفشلها يف استكمال دراستها للغة
اإلجنليزية اليت عشقتها ومل ترتك نفسها فريسة لليأس من جديد
بل راحت تفكر يف أن حتصن نفسها ضد اليأس من خالل
احلصول على دورات يف التنمية البشرية ،لكنها وأثناء دراستها
للتنمية البشرية وجدت ضالتها يف هذا التخصص لتجد نفسها
وقد أبدعت واختريت مدربة يف هذا اجملال بل وضعها
املختصون يف مصاف أفضل املدربني املصريني.

للمشاركة مع بعض اجلمعيات اخلاصة اليت ترعى األيتام
وذوي االحتياجات اخلاصة ،وشاركت معهم بدورات تستهدف
بث روح التسامح والثقة والصراحة بداخل األطفال األيتام
دون عنف من خالل قصص ومواقف شخصية مررت بها".
مل تقف "هند" مكتوفة األيدى أمام إعاقة فقد بصرها
وابتالئها مبرض السرطان الذى عاد إىل جسدها من جديد
فقد كان طموحها واحالمها الحدود هلما  ..فربغم ما أجنزته

قالت هند" :منذ التحقت باملركز الكندي لدراسة التنمية

كانت حتلم باليوم الذي تؤمن فيه جامعاتنا بقدرة الفرد

البشرية والذي يشرف عليه خبري التنمية البشرية العاملي

العلمية وال تعاقب معاقا على إعاقة ليس له ذنب فيها ،كذلك

الدكتور إبراهيم الفقي ووجدت نفسي أجد ضاليت يف هذا

متنت من اهلل أن جيد العلماء عالجا ناجحا ملرض السرطان

اجملال الشيق ،فحصلت على دبلوم مساعد ممارس يف

اخلبيث ،وعلى مستواها الشخصي مل تكن تطمح "هند" بأكثر

الربجمة اللغوية العصبية ،ودبلوم ممارس يف التنويم باإلحياء،

من أن تساعد أكرب قدر ممكن ممن حوهلا عن طريق الدورات

واجتزت املرحلة األوىل من قوة الطاقة البشرية وديناميكية

اليت تنظمها يف جمال التنمية البشرية  ..ولكن جاءت إرادة

التكيف العصيب ووجدت الدكتور الفقي يشجعين أكثر على

اهلل سبحانه وتعاىل ،لرتحيها من معاناة احلياة بإنتقاهلا إىل

املواصلة من خالل تعاقد املركز معي يف تدريب مادة

مكان أفضل بعد أن أدت رسالتها على أكمل وجه ورحلت

الربجمة اللغوية العصبية ،وتقديم دورات خاصة عن مواجهة

"هند" إىل جوار ربها فى  24ابريل  .. 2019تاركه سرية عطرة

اخلوف والتحكم فيه والتعرف إىل أبعاده وأسبابه وكيفية

ومنوذجا مشرفا حيتذى به من الكفاح والعطاء  ..رحم اهلل

التغلب عليه من خالل اسرتاتيجيات ومواقف عشتها بنفسي

"هند عبد الفتاح" وأسكنها الفردوس األعلى  ..أمني.

يف معاركي مع اإلعاقة والسرطان ،وكم كانت فرحيت شديدة

خواطر راقية
عامل الناس وكأنك تتصفح كتاب ..

الفرق بني اإلنسان الناجح واآلخرين ليس نقص القوة أو نقص

جتاهل السخيف والسيئ وتوقف عند املفيد واألمجل.

العلم ولكن عادة هو نقص اإلرادة.

فى احلياة ستدرك أن الفرص جيب أو ال متنح للجميع

مل خنلق للبقاء  ..فأصنع لروحك أثرا طيبا يبقى من بعدك.

فالبعض ال يستحق والبعض غيابه أمجل فرصة وأحدهم رحيله
أروع مكافأة من القدر.
واحة ابرا هيم الفقى

القوة كقوة الضمري وال جمد كمجد الذكاء
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رسالة لكل زوجة وزوج
النكد بيحول أي بيت ملكان يسد
 ..كلمة تسلم إيدك مش

النفس
صعبة.

اعداد :ايدا صادق
أعزائى  ..الطبطبة مش عيب ..
الكلمة احللوة مش بتمرِع  ..اإلهتمام
مش حمتاج جمهود وال فلوس علشان

من أقوال د .إبراهيم الفقى

نظهره  ..بالش نقف لبعض على

حلظة من فضلك ..

الواحدة  ..أحسنوا النوايا  ..التفاصيل
بتفرق و اإلهتمام بيها بيصنع املعجزات
 ..أقوي حب بيموت باإلهمال وعدم
اإلحرتام  ..العشرة الطيبة ممكن تبقي
أقوي يف حبها من الرومانسية غري
الناضجة  ..احلب مش بالكالم وبس ..
أكرب من كده بكتري  ..جناح أي عالقة
حمتاج جمهود من الطرفني  ..الشكوي
من عيوب شريك حياتك الدايم
هيزهقه حيت لو معاك احلق  ..بالش
مقارنات  ..بالش الدماغ الناشفة فى
النقاش حتى ال ميل شريك احلديث
معك  ..الست الذكية هي اللي عارفه
ازاي تكسب جوزها  ..الرجل الذكي
هو اللي فاهم طبيعة األنثي  ..الغلط
بيجيب غلط أكرب منه  ..اإلحرتام أهم
حاجة  ..امدح يف مراتك أو امدحى
فى زوجك قدام الناس

 ..اللي

مبيعجبوش العجب ده أكرت نوع مزعج
يف اجلواز  ..الرجل والست بيكملوا
دور بعض مفيش حد فيكم دوره مش
مهم  ..مراتك شايلة كتري أوي أوي
فساعدها قد ما تقدر  ..جوزك طالع
عينه يف الشغل ،ولذا قدَّري تعبه ..
واحة ابرا هيم الفقى

• متقلبش فى صفحة اتقفلت ،وال تدور
على حاجة ربنا بعدها عنك.
• ماختبطش على باب ربنا قفله ،وال
جترى ورا حاجة ربنا قالك انها مش
بتاعتك.

هناك أوقات تشعر فيها أنها النهاية ثم
تكتشف أنها البداية!!  ..وهناك أبواب
تشعر أنها مغلقة ثم تكتشف انها املدخل
احلقيقى!!
****

اإلحرتام فوق كل شئ  ..فوق الصداقة
وفوق القرابة وفوق احلب أيضا.

• ماحتنش ملاضى وجعك زمان ،وال

****

تقلب فى رسايلك القدمية ،وال تتفرج

النجاح فى احلياة اليأتى مصادفة ولكنه

علي صور ناس جرحوك وباعوك وسابوك
لوحدك.
• متزعلش علي حد كان يف يوم من
األيام أقرب قلب ليك والنهاردة عملك
بلوك.
• ربنا بيقولك دلوقيت كفاية زعل علي
اللي راح ألنه قادر يعوضك ويفرح
روحك وقلبك.
• سيبك من اللي فات  ..امبارح راح
حبزنه ووجعه واستنى بكره اللي جاي
مع ربنا.

نتيجة ختطيط وجهد  ..فإن أردت أن
تتنبأ مبستقبلك فقم ببنائه اآلن ..
وكل جناح عظيم بدأت شر ارته األوىل
بقرار.
****

سامح غريك وأعلم أن لكل شخص
عيوبه  ..فتقبل غريك حتى يتقبلك
اآلخرون.
****

إذا مل تستطع نفع إنسان فال تضره ..
وإذا مل تفرحه فال حتزنه  ..وإذا مل تقف
معه فال تشمت فيه  ..وإذا مل تفرح
بنعمته فال حتسده  ..وإذا مل متدحه فال
تذمه  ..وأعلم أن لكل إنسان حق
األخوة اإلنسانية عليك  ..فكن لطيفا
مع الناس.
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Used VS Loved
By Naji Selim

While a man was polishing
his new car, his 6 years old
son picked up a stone and
scratched lines on the side
of the car. In anger, the
man took the child's hand
and hit it many times; not
realising he was using a
wrench.
At the hospital, the child
lost all his fingers due to
multiple fractures. When
the child saw his father
with painful eyes he asked,
“Dad when will my fingers
grow back?”
The man was so hurt and
speechless. When he went
back to his car and kicked
it a lot of times.
Devastated by his own
actions; sitting in front of

that car he looked at the
scratches; the child had
written
“LOVE
YOU
DAD”. The next day that
man committed suicide.
• Anger and Love have no
limits;
• Choose the latter to have
a beautiful, lovely life.

• Things are to be used
and people are to be loved.
• But the problem in
today's world is that,
People are used and things
are loved.
• Let's always be careful to
keep this thought in mind:
“Things are to be used, but
People are to be loved”
• Watch your thoughts;
they become words.
• Watch your words; they
become actions.
• Watch your actions;
they become habits.
• Watch your habits they
become character.
• Watch your character; it
becomes your destiny.

About Life
Do not dwell in the past, do not dream of
the future without working, concentrate
the mond on the present moment for
better future.
“Buddha”

Sometimes life hits you in the head with a
brick .. Don’t lose faith.
“Steve Jobs”

All of life is peaks and
valleys .. Don’t let the
peaks get too high and the
valleys too low.
“John Wooden”

You will never be happy if
you continue to search for
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what happiness cosists of. You will never
live if you are looking for the meaning of
life.
“Albert Camus”

We are here to add what we can to life,
not to get what we can from life.
“Bob Marley”

You have enemies? Good. That
means you’ve stood up for
something, sometime in your
life.
“Winston Churchill”

You only live once, but if you
do it right, once is enough.
“Mae West”

واحة ابرا هيم الفقى

األكادميية العاملية للمدربني
International Trainers' Academy
إصرار على تكملة مسرية املفكر ورائد التنمية البشرية د .إبراهيم الفقى  -رمحه اهلل ،ومن منطلق
حاجة اإلفراد على فهم ذواتهم بصورة صحيحة ،وتنمية قدراتهم ،وحتقيق اإلتصال الفعال باآلخرين،
وتطوير األداء لتحقيق مستقبل أفضل سواء على مستوى الفرد أو اجملتمع ومن ثم العامل مما حيقق
السالم والعدل ،فيعود اإلنسان إىل الفطرة السليمة اليت تساهم يف تقوية اجلانب الروحانى  ..جاءت
فكرة تأسيس "األكادميية العاملية للمدربني".
وتقوم مبادئ األكادميية على قيم إنسانية حبتة مدعمة بأحدث تقنيات علوم التنمية البشرية ،وتسعى إىل احتواء خرباء ومدربي تطوير
األداء اإلنساني ،لتبادل املهارات واخلربات فيما بينهم ،وأيضا لنشر رسالتهم السامية فى العامل التى هى أساسا مبنية على تعاليم وأفكار
املبدع د .الفقى  -رمحه اهلل.
الئحة األكادميية:
.1

األلتزام بنشر رسالة رائد التنمية البشرية د .ابراهيم الفقى -
رمحه اهلل.

 .2اإلنتماء للمجموعة والتخلي عن اإلنتماء الشخصي.
.3

 .2احلصول على شهادة "مدرب معتمد" من إحدى شركات
"جمموعة شركات إبراهيم الفقى العاملية".
.3

 .4وضع امساء األعضاء فى كادر املدربني احملرتفني

احلفاظ على السرية التامة لكل ما يدور فى اجتماعات
األعضاء.

لألكادميية.
.5

 .4التعاون الكامل بني األعضاء وتبادل اخلربات.
.5

 .6العطاء املستمر لآلخرين.
.7

استمرار الدراسة والبحث العلمي يف جمال تطوير األداء
البشرى.

كندا) جمانا خالل فرتة العضوية.
.6

.1

 100دوالر سنويا ،وتدفع بإحدى الطرق التالية:
.1
.2

 .4القدرة على استحداث دورات تدريبية تناسب كافة

إبراهيم الفقى.
ملحوظة:


االحتياجات.
.5

القدرة على التحدث أمام اجلمهور بثقة وثبات.

 .6اإلشرتاك فى انشطة األكادميية.
.7

اإللتزام بأهداف التنمية البشرية.

مميزات العضوية:
.1

اعتماد أول دورة تدريبية لألعضاء جمانا ثم بعد ذلك

نقدا للوكيل احلصري للمركز الكندي للتنمية البشرية
املتواجد فى بلدك واملعلن عنهم باملوقع الرمسى لدكتور

 .2احرتام الالئحة الداخلية لألكادميية.
.3

بتحويل مصرفى إىل حساب "جمموعة شركات إبراهيم
الفقى العاملية" واملرفق بياناته فى الصفحة التالية.

مركز تدريبى معرتف به.
العمل فى التدريب بصفة دورية.

تقديم الدعم الفنى لتطوير دورات األعضاء.

استثمار العضوية:

شروط اإللتحاق:
حضور دورة "املدرب احملرتف املعتمد" أو ما يعادهلا من

اإلعالن عن دورات األعضاء فى املوقع اإللكرتونى
جملموعة شركات ابراهيم الفقى العاملية (مونرتيال -

عدم التحدث بالسوء على املؤسسات التدريبية األخرى أو
الغري.

احلصول على دبوس "مدرب معتمد".

يرجى استيفاء بيانات استمارة العضوية (املوجودة الحقا)
وتسليمها عن دفع اإلشرتاك السنوى باألكادميية.



عند الدفع بتحويل مصرفى ،يرجى إرسال (باإلمييل)
صورة من قسيمة التحويل واستمارة العضوية على العنوان
التالي:
info@ibrahimelfiky.com

بإستثمار خاص.
واحة ابرا هيم الفقى
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(استمارة العضوية)

بيانات شخصية
األسم
العنوان

التليفون

العمل:

موبايل:
المنزل:

اإليميل
تاريخ االنتهاء

الرقم القومى

بيانات مهنية
مكان العمل

المهنة
عنوان العمل
المؤهالت العلمية

(يرجى كتابة آخر ثالثة مؤهالت علمية)

.1

المعهد

السنة

.1

المعهد

السنة

.1

المعهد

السنة
إقرار وتوقيع

أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات عاليه ،وإننى اطلعت على الئحة اإلكاديمية وملتزم بها ومؤمن بمبادئها ..
التوقيع:

واحة ابرا هيم الفقى

التاريخ:
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إىل اللقاء فى
العدد القادم

نشكركم على قراءتكم
هلذا العدد من اجمللة اإللكرتونية

واحة ابراهيم الفقى
كما نشكر كل من شارك فى حتريرها
ويسعدنا تلقى اقرتاحاتكم
ونعتذر لكل من مل ننشر مشاركته
كما نعتذر عن أى خطأ حنوي أو لغوي
جاء بها سهوا  ..ويشرفنا مشاركتكم لنا
فى حترير العدد القادم
على أال تتعدى الكتابة صفحة واحدة.

واحة ابرا هيم الفقى

مجموعة شركات إبراهيم الفقى العالمية
تليفون 1 (514) 624 - 2322 :
email: info@ibrahimelfiky.com
www.ibrahimelfiky.com
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