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 : اقرأ وأجب  الفهم واالستيعاب :
ُتطلق كلمة المستقبل على كل ما هو غامٌض وغير معروٍف وال معلوٍم بالنسبة لإلنسان من أحداَث ومواقف، والتي يشعر تجاهها  

بالمشاعر المتنوعة والمختلطة، فتارًة يترقبه بفارغ الصبر منتظراً األحداث السعيدة التي تدخل البهجة على حياته لتحصل له، وتارًة 
شعور القلق والتوتر بخصوص ما يمكن أن يكون قادماً والذي قد يكون سلبياً وحزيناً ومؤلماً. ُيرتبط المستقبل في أخرى يخافه ويصيبه 

فالقدر هو كل ما قدره هللا سواء في الماضي أو المستقبل، ولكن المؤمن بالقدر هو الذي يستطيع  ،  اإلسالم بمفهوم القدر والتوكل على هللا
 حّق التوّكل في شؤون مستقبله ويكون توكله ييجابياً وفاعالً ألّنه يعلم أّن ما أصابه لم يكن ليخطهه وأّن ما أخطهه لم العمل والتوّكل على هللا

وعلى الرغم من أّن المستقبل يبقى مجهول  رآة الحاضر وخالصة تجارب الماضييكن ليصيبه. يعتبر األشخاص الفاعلون المستقبل م
عتبرونه مرهوناً بهم وبهّنهم هم الوحيدون القادرون على يضفاء السعادة أو التعاسة عليه. األحالم والطموحات المعالم واألحداث، فإن كثٌر ي

ترتبط كلمة المستقبل لدى الكثيرين باألحالم واإلنجازات والطموحات التي تشغل بالهم، فيعلّقون آمالهم على ما هو قادٌم ليكون جديداً 
ير كّل شيٍء بمجرد قدومه، فيحلم البعض بالسفر والعمل والسياحة والدراسات العليا، ويحلم آخرون بشراء وراهعاً ويحمل معه يمكانية تغي

سيارٍة أو منزٍل أو ينشاء شركٍة أو مشروع، ويضع الكثيرون الخطط التي تقضي بتحقيقهم ألهداَف نصب أعينهم، باإلضافة يلى التفكير 
من حياتهم. نصاهح حول التخطيط للمستقبل يقوم أغلب الناس في العالم بوضع المخططات في رغبتهم فيما سيكونون عليه فيما يتقدم 

لمستقبلهم، ومن أجل الوصول يلى األهداف واألحالم، فعلى اإلنسان أن يتبع عدة خطوات، هي: التفكير بهدوٍء ورويٍة في الحاضر 
 والطرق التي من الممكن أن يسلكها الفرد للوصول يلى أحالمه.

راض المواهب الفردية، فاإلنسان الذي يعرف ما يمتلك من نعٍم ومميزاٍت يكون أقدر على تحديد ما يريد للمستقبل. اتباع أسلوب استع 
الكتابة، وقواهم األعمال المنجزة والمراد ينجازها. أن يذّكر اإلنسان نفسه طوال الوقت بهحالمه حتى تظل نصب عينيه فيصرعلى تحقيقها 

طيط اّدخار المال الذي يمكن الفرد من ابتياع ما يريد مستقبالً كشراء منزٍل أو سيارٍة وغيرهما. األفكار اإليجابية التي وال ينساها. التخ
يلجه الكثير من الناس يلى معرفة  : تدفع اإلنسان يلى األمام وفي مقابلها نبذ األفكار السلبية التي تثّبط من عزيمة االنسان. معرفة المستقبل

قبل أن يعيشوه، رغبًة في اكتشاف ما سيحصل على عجالة، فهم قليلو الصبر، ومن الوساهل التي يلجؤون يليها العرافات اللواتي المستقبل 
يزعمن بهنهن قادراٌت على معرفة ما سيحل بحياتك لمجرد يجابتك عن عدة أسهلة، فيبدأَن بسرد كل التفاصيل للشخص، باإلضافة يلى 

للواتي يقرأَن خطوط وتعاريج كف اإلنسان، وقراءة الفنجان بعد االنتهاء من شرب القهوة فيه، وبرامج وكتب البصارات، وقارهات الكف ا
األبراج والفلك التي تعرض على التلفاز والمذياع، وتجدر اإلشارة يلى أّن هذه الوساهل تعارض لّب العقيدة في معظمها وتحمل اإلنسان 

 .على التخاذل في العمل ألجل الغد
كان المستقبل عبارة عن خيار ضمن خيارات,نحكم على أحدها بالوجود واآلخر بالعدم,فإن المسؤولية )الوجه اآلخر للحرية(  إذا

تتعاظم ال من أجل الخيار نفسه ولكن من أجل كيفية االختيار التي سوف تحدد واقعاً وحاالً اليمكن مع تحققهما الرجوع الى الوراء 
بناء هذه االمة أفراداً وجماعات( حين نطرح سؤاالً حول أا القلق العظيم والحيرة الواسعة المرافقة لنا )بتاتاً.ومن أجل ذلك,نجد هذ

المستقبل.وحيثما ذهبت وأينما توجهت في هذه الرقعة الواسعة من أرض العرب,تجد السؤال مطروحاً بحرقة وقلق وتوتر: "ماذا 

ال فلسفي بحيث يحاول أن يجيب ه سؤال وجودي معيشي وليس مجرد سؤيخبىء لنا المستقبل وماذا نحن صانعون تجاهه؟".إن
سئلة الكون الكبرى من دون التصاق حقيقي بأرض الواقع المحسوس.إنه سؤال حول ماذا نحن فاعلون في ظل الكم الهائل أعن 

الحيرة والضياع في كثير من من المتغيرات والتحوالت والتغيرات والصراعات والمنافسات التي نجد أنفسنا حيالها في حالة من 
األحيان: غير قادرين على السلوك والتصرف.بمعنى أننا أصبحنا في ظل كل ذلك,نوعاً من األيتام على موائد اللئام,وفق مضمون 

 .المثل

ستيعاب ولكن السؤال يبقى: هل كتب علينا ان نبقى أيتاماً مدى الدهر,وهل قدر علينا البقاء حيارى ضائعين غير قادرين على اال
والسلوك ابد الزمن؟ هذا هو السؤال الذي تعتمد إجابته,ومن ثم تحديد مستقبلنا,على مانصنع اليوم وما نختار 

 .بها في الحاضروماالنختار.فالمستقبل صناعة نقوم 
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