
 للتغيير الملحَّة الحاجة -التغيير أهمية

 

    سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

من هذا الشهر : "إن األمر يتطلب جهدا كبيرا  51في خطابه في قال رئيس وزرائنا 

لتحويل األمة إلى دولة متطورة وذات دخل مرتفع مع تنمية شاملة ومستدامة يتقدمها 

 الخاص وكذلك التركيز على رفاهية الناس ".القطاع 

وحّث الناس على تغيير طريقة تفكيرهم وعملهم من أجل تحقيق هذا الهدف ، وقال 

أيضاً: "إن الخيار أمامنا واضح ، التغيير ليس خياًرا ، إنه أمر حتمي ، يجب أن 

 نتغير أو سنواجه خطر التخلف و التراجع ".

ني دولة يستطيع كل فرد فيها التمتع بمزايا التنمية ، وأضاف قائالً: "نحن نريد أن نب

 نريد ماليزيا بلداً يمكن للجميع تحقيق النجاح فيه من خالل العمل الشاق ".

يتفق كل شخص عاقل مع صاحب السعادة على الحاجة الملحة لتغيير عقليتنا وتفكيرنا 

ه السريع المستمر الذي ال وموقفنا ومهاراتنا وأدائنا ومساءلتنا ، لقد تغير العالم وتغير

يمكن التنبؤ به هو الواقع ، وهي حالة دائمة ، إنه االبتكار والتكنولوجيا واالختراع 

وعصر التطوير السريع ، وهو مختلف ومختلف عن أي عصر آخر في تاريخنا 

 المسجل.



نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين ، وهذا يعني أننا يجب أن نعيش ، نمارس ، 

، نفكر ، ونعمل كما يتطلبه القرن الواحد والعشرون ، إنه قرن حدوث انفجار نتعلم 

مستمر لالختراعات والتطبيقات التكنولوجية واقتصاد عالمي يجعل التحديات التي 

نواجهها اليوم مختلفة تماًما عن تلك التي كانت في السابق ، إنه قرن اآلالت 

من الوظائف البشرية ، وال توجد والحواسيب واإللكترونيات حيث تالشت العديد 

صناعة مستثناة. وبعبارة أخرى ، في المستقبل القريب ، ما لم تكن شخًصا ال يمكن 

 RM 1000االستغناء عنه، ربما يتم استبدالك بمعاِلج 

اآلن ، لن يتمكن صاحب السعادة ، أو حكومته المحترمة أو الحكومة برمتها ، من 

هم ، األمة تعني الناس ، وتتطلب التعاون الكامل تحقيق هذه األهداف السامية وحد

 والجهود التي يبذلها كل فرد في هذا البلد لتحقيق هذه األهداف السامية.

كان فخامة الرئيس يقول لي ، أنت ، وكل فرد يعيش تحت سماء هذا البلد ، بحاجة 

اطفة ، إلينا أن نكون على دراية ، مهارة ، التزام ، اخالص ، إبداع  ، موهبة ، ع

 عاليين األداء ، ولدينا العقلية الصحيحة وموقف عقلي إيجابي.

باإلضافة إلى ذلك ، علينا أن نفهم أننا مسؤولون عن نجاحنا ، ماليزيا ال تدين لنا 

بالعيش ، عالوة على ذلك ، يجب على كل فرد في هذا البلد العظيم أن يفهم أن 

ياة أفضل ، ومجتمع أفضل ، لحصوله على وظيفة أفضل ، ودخل أفضل ، ونمط ح

 وماليزيا أفضل تبدأ بشخص أفضل.

 ال تعتقد أنه إذا كان لدينا أفضل المنتجات فإن العالم كله سوف يشتري منا؟

أال تعتقد أنه إذا كان لدينا أفضل خدمة ومعرفة ، فإن العالم بأسره سوف يتعامل  

 معنا؟

على دراية ، مهارة كافية ،و كيف يمكننا أن نكون في مثل هذا الوضع إذا لم نكن  

 نمتلك التزام ، إخالص ، ابداع ، موهبة ، عاطفة  الكافية ، و ذو أداء عالي؟

ولذلك ، فإن حكومتنا )ونحن محظوظون فماليزيا هي واحدة من الدول القليلة التي 

تفعل ذلك( تنفق الكثير من المال والجهد في خلق ، وتركيز ، وتشجيع وتنفيذ برامج 

 مستمرة وحمالت لزيادة وتحسين المعرفة والمهارات لألفراد . تدريبية

تقوم الحكومة بدعم المؤسسات واألفراد باستمرار من خالل التمويل واألفكار 

والمدربين والكثير من الخدمات المجانية األخرى ، ومع ذلك المدهش هو أن العديد 

 ة الفريدة والرائعةمن الناس والمؤسسات مترددون أو حتى يرفضون أخذ هذه الفرص

. 



كما تبذل الحكومة قصارى جهدها في الترويج للبالد وتشجيع الشركات األجنبية 

سيحسن االقتصاد  -بال شك  -الراسخة والقوية على جلب أعمالها إلى البالد ، وهذا 

ويجلب فوائد للمؤسسات ولجميع األفراد تقريبا. باستثناء الغير المستعدين للمنافسة ، 

 ملتزمين بالتغيير الضروري ، وأولئك الذين ال يريدون المساهمة. أو الغير

ومع ذلك ، ال داعي للقلق بشأن المقدار الذي يجب عليك المساهمة به ، المهم أنك 

تساهم فقط ، وهو أحد احتياجاتنا الروحية كبشر، بغض النظر عن عمرك أو جنسك 

أو مكانتك في الحياة ، فأنت  أو عرقك أو دينك أو وضعك المالي أو مهنتك أو ملكيتك

مؤهل وقادر على المساهمة ، ومع ذلك ، "إذا كنت ال تستطيع أن تكون الشمس كن 

نجما ، إذا كنت ال تستطيع أن تكون طريقًا سريعًا فكن ممًرا ، انت لست بالحجم الذي 

 تفوز به أو تفشل ، فقط كن األفضل لما أنت عليه ".

ن و قادرين على ركوب األمواج العالية التي ال يمكن والطريقة الوحيدة لنكون مستعدي

التنبؤ بها هي أننا يجب أن نتغير. يجب أن نبدأ بإجراء التعديالت والتقدم في عملية 

التغيير ويجب أن نبدأ بها بالفعل ، يجب أن نكون قادرين على وضع طاقة إضافية في 

اتنا ، في الرياضة ، أنفسنا وأن نكون قادرين على تحسين كل جانب من جوانب حي

واألعمال التجارية ، ونمط الحياة ، والعالقات، ال يمكننا االستمرار في فعل ما كنا 

ً ونتوقع أن نحقق نتائج أفضل أو أن نفوز في هذا العالم الحرج والمتغير  نفعله دائما

 بسرعة ، هذا هو تعريف الجنون.

ة خيارات يجب مراعاتها ، األول ومع ذلك ، عندما يتعلق األمر بالتغيير ، فهناك ثالث

هو أننا ننتظر أن تتغير األمور ثم نستجيب أو نرد )تختلف االستجابة ورد الفعل( 

سوف يكون قد  -في معظم الحاالت  -لهذه التغييرات ، وأن رد الفعل أو االستجابة 

فات األوان ليكون فعاالً. قال دوايت د. أيزنهاور: "ال يوجد رجل حكيم وال رجل 

 اع يجلس على مسارات التاريخ النتظار قطار المستقبل ليركبه".شج

والثاني هو أننا نتوقع أن األمور ستتغير ثم يتم التأهب واالستعداد قبل حدوثها ثم الرد 

 عليها أو االستجابة لها ، والتي تصاحب دائما عدم اليقين المجهد.

يث أن كل شيء من حولنا والثالث هو أننا نشارك بنشاط في التغيير الضروري فينا ح

يتغير ، والتعامل مع هذه التغييرات ، والتنبؤ بالتغييرات األخرى والمشاركة في خلق 

 مستقبلنا ، والتي من شأنها أن تحدث األثر الكبير واالختالف في حياتنا.

نحن لسنا في موقف قوي لتغيير المواقف والظروف المحيطة بنا، وبالتالي فنحن 

 طر إلى تغيير أنفسنا،نواجه تحديات ونض



قال زيغ زيجالر: "ال يمكنك أن تصمم األوضاع في الحياة ، ولكن يمكنك ان تصمم 

 موقفك ليتناسب مع تلك المواقف".

إنه ممكن لكنه صعب ، وعلينا القيام بالكثير من العمل الشاق ذهنيا وجسديا ، وهذا 

لألفضل ، يصاحبه  صعب حقا ، وقال أرنولد بينيت: "إن أي تغيير ، حتى لو كان

دائما عيوب ومضايقات"، إنه أمر صعب ألنه يتطلب التطلع وااللتزام وليس لديه 

 ساعة. 42عطلة أو إجازة على اإلطالق ، تغيير أنفسنا هو وظيفة على مدار 

في بعض األحيان قد نضطر إلى مواجهة بعض الصعوبات والنكسات ، ولكن ال 

 فعل ، فمن سيفعل ذلك؟يزال علينا القيام بذلك ، إذا لم ن

إنها مسؤوليتنا وواجبنا اللذان يقعان على عاتقنا ، ولن تحملها عنا أي شعب أخر ، 

 العظمة ال تعطى أبدا ، بل يجب عليك كسبها.

ومع ذلك ، فالصعوبات والنكسات والشروط التي نواجهها في حياتنا ال تحصى ، و 

 مع هذه الشروط والصعوبات. بغض النظر عن هذه الشروط ، المهم هو كيف نتعامل

إذا كانت لدينا النية والرغبة في التغيير ، فإن التغيير سيحدث، سيحدث ألولئك الذين 

يحتاجون إليها وينفذونها ، وليس ألولئك الذين يقرأون أو يتحدثون عنها فقط ، 

سيحدث التغيير ألولئك القادرين على مساعدة أنفسهم على أن يكونوا دائماً متحمسين 

، ومستعدين للتعلم ، وأن يخلقوا أفكاراً واستراتيجيات رائدة قابلة لالستعمال تساعدهم 

 والمجتمع على النجاح في هذا الوقت غير المتوقع.

سيحدث التغيير ألولئك الذين يحيطون أنفسهم بأشخاص إيجابيين ويزودون أنفسهم 

، هناك  بأي دعم ضروري من شأنه أن يمكنهم من إطالق مواهبهم وعظمتهم

 مصطلح نفساني جديد يسمى "المرض العالئقي".

بعض الناس سلبيون وسيظلون يسممون تفكيرنا ، ويجعلونا نشعر بالضجر ويؤثروا  

 علينا لنكون في الجانب الخاسر.

قال مارك توين: "ابتعد عن األشخاص الصغار الذين يحاولون التقليل من طموحاتك 

ا ، ولكن العظماء حقًا يجعلونك تشعر بأنك من ، فالناس الصغار يفعلون ذلك دائمً 

 الممكن أن تصبح رائعًا ايضا ".

وقد أجرى ديفيد ماكليالند ، أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد ، والذي تم االعتراف 

به دوليًا لخبرته في مجال التحفيز البشري وريادة األعمال ، وتم تدريسه والبحث فيه 

، وبالتالي ، و كان ملخصه "بغض النظر عن مقدار عاًما ، بحثًا هائالً  15لمدة 



التدريب الذي يتلقاه الشخص ، فإن السلوك يتحدد بشكل كبير باألشخاص الذي ترتبط 

 بهم".

ال أحد يستطيع أن يرجع الوقت إلى الوراء ويبدأ بداية جديدة ، لكن يمكن ألي شخص 

وات جديدة لتحدي تفكيرك أن يبدأ اليوم ويختار نهايته ، ابدأ اليوم وابحث عن أد

وإعداد نفسك بشكل جيد لتكون فريدة ومختلفة ومتميزة وتصل إلى مستوى جديد من 

 اإلنجازات.

استثمر واستفد من جهدك في تطوير نفسك ، والتزامك بالتغيير ، واتخاذ الموقف 

العقلي الصحيح ، والذي سيمكنك من زيادة إمكاناتك وثقتك بنفسك وتحقيق أقصى 

 االستفادة من القدرات التي لديك.قدر من 

يعجبني اقتباس في هذا الصدد و مؤلف هذا االقتباس غير معروف ، ولكنه عادة ما 

يُنسب إلى تشارلز داروين : "البقاء ليس لألقوى ، وال األكثر ذكاًء ، ولكن لألكثر 

ا على استجابة للتغيير" ، أماننا الوحيد لهذا العصر الذي نعيشه والمستقبل هو قدرتن

 .التغيير

ومن ثم ، بكل تواضع انا احث و اشجع كل فرد على أن يقرر ويتعهد لنفسه بأن: 

"أعلن وأعدك بأنني سأضع كل هذه األمور في االعتبار ، وأن أعمل بجد على نفسي 

لكي أكون الشخص الذي أريد أن أكونه ، كما أتعهد بأنني لن أتردد في لعب دور في 

نظمتي ومجتمعي وبلدي ليكون من بين أفضل البلدان في مساعدة نفسي وعائلتي وم

 العالم ".
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