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 وجه العب البوكر أتِقن 
 

 الغيرظهر أي عالمات خداع أمام لذي ال ي  هو الوجه او الوجه المخادع وجه العب البوكر هو 
سيد الموقف ي لقدرة على التحكم باالنفعاالت ها أن . ويعنيPoker face باالنكليزية يسمىو 

وجه العب البوكر وبالتالي  .على التحكم بثبات مالمح وجهه الشخصمدى قدرة ب ويوحيدائًما، 
على الوجه واالنطباعات، وهو وجه ال يمكن لآلخر قراءته فال يرتسم  اتمن التعبير  اً خالي يكون 

عليه اي تعبير من حزن او دهشة او انفعال ما. يمكن الوصول اليه عبر التمرين المستمر على 
مثاًل اذا دخلت مقهى وطلبت قهوة، جرب ان  .المرآة والتطبيق اليومي في ظروف الحياة اليومية

تطلبها بدون اي تعبير على الوجه وال اي تبّسم او انفعال، ابدأ باالحداث الصغيرة والقليلة الوقت، 
 ثم شيئًا فشيئًا تدّرج وتطّور بالموضوع.

أو  ستتواجد معها التيحسب المجموعة واحذر في أي ظروف تطّبق وجه العب البوكر، وذلك 
سيجعلهم البوكر العب ، ان كنت تتواجد مع مجموعة تحب العفوية فاعتماد وجه تريد التسلل إليها

. اما العفوية حينها صفةن تتماهى مع أمثلهم واالجدى  اً عفوي اً ينفرون منك ألنهم يريدون شخص
 في حاالت اخرى فيمكن اعتماد وجه العب البوكر.

ت، يمكنك استخدام الوجه الم خادع، لتخدع من حولك، فتبدو حزينًا في حين أنك وفي بعض الحاال
في داخلك مسرورًا، وت ظهر أنك سعيدًا ومرتاحًا في حين أنك في داخلك تغلي من القلق والتوتر أو 

 االنزعاج.
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 وللحصول على وجه العب البوكر، ما يلي:
مع وجه العب  تماهيهبشأن  أقل قلقاً  الشخص. كلما كان الخطط، ال تحتاج إلى التفكير في أوالً 

 ، كلما كان وجهه أكثر برودة. البوكر
 .تبالغ فال، ، يجب عليك التصرف كالمعتاداً نيثا

حركات وال يدرك ب يقومبعضنا قد ف ،جيداً  تعابير وجهكعلى  فتتعّرفك، تمرين المرآة يساعد ،ثالثاً 
وحاول أن  ت وجهك.اتعابير وانطباعلذا حاول أن تدرس  ،إراديةأنه فعل ذلك ألن الحركات ال

 تتدرب يوميًا أمام المرآة على تقّمص وجه العب البوكر.
ببساطة أن تتعامل بنفس الطريقة بمعنى أن يكون رد  أي ،االتساق في جميع ردود فعلك، رابعاً 

 على كل األمور، فال يمكن قراءة وتحليل وتفسير ردود فعلك. واحد فعلك دائماً 
 خامسًا، سيطر على مشاعرك وال ت ظهرها أبدًا.
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 الجنس الثالثتقّمص روح 
 

فيتأرجح بين  ،ال هو ذكر وال هو أنثى ،ثنائي الجنسي طَلق مصطلح الجنس الثالث على من هو 
 األنوثة والذكورة، ويأخذ من صفات الحالتين.

وال )وليس الجسدية وحية والفكرية كشخص ساٍع إلى السطوة، يمكن تقّمص حالة الجنس الثالث الر 
األشخاص على تصنيفك ضمن فئة معينة، وت ضفي جو  لتنزع وتدّمر قدرةبالطبع( السلوكية 

الغموض على هالتك. فالمجتمع يميل إلى تصنيف النساء والرجال ضمن مميزات سلوكية وفكرية 
في تعاملهم مع نفسهم وفي  معينة، ويميل األشخاص إلى االندماج في هذه األطر المزروعة فيهم

 تعاملهم مع الجنس اآلخر.
كن لآلخرين ، وأن تصنع من نفسك شخصًا مختلفًا ال يمى عن هذه األطرلالمطلوب منك أن تتعا

األطر األخرى مثل المذهب  كذلك األمر بالنسبة لبعض. معينة أو جنس معين فئةتصنيفك ضمن 
أسس مذهبك، حتى صارت نقطة ضعف يستغلها السياسيون  منذ طفولتك بتَ الديني، حيث تشرّ 

لقيادة الجماهير لتحقيق مآربهم أو تنفيذ بعض النكد السياسي. إجعل تدّينك نقطة قوة لك، وليس 
ة مذهبك الديني حتى نقطة ضعف يتم إستغاللك من خاللها. وحاول أن ت خفي قدر اإلمكان حقيق

 يتسّنى لك االختالط واالندماج وباألخص ضمن المجموعات المختلطة.
وانتبه أن ال يتعارض تقّمصك لروح وفكر الجنس الثالث مع عملية إغوائك ألهدافك، حيث يمكنك 

 أن تخرج من هذه الشخصية لتتقّمص شخصية إغوائية أخرى تتناسب مع شخصية ضحيتك.
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 قطيع وال تقودهق الس  
 

إال أن الفرق . دوكذلك هو القائ ةالسائق في اللسان العربي هو الذي يقود الناس أو يقود الماشي
أما القائد فيسير أمام ، هويجعلهم أمام ةأن السائق يسير خلف الناس أو خلف قطيع الماشيب ابينهم

ولذلك ي قال يسوق القوم إلى الفتنة ويقود الناس إلى بّر . هويجعلهم خلف ةالناس أو أمام الماشي
 األمان.
وحمار يتحمل  مرياع سياسيو  إلى مزمار اعالميفقط تحتاح  ،القطيع ال تحتاج إلى فن فسواقة

وتتفق معه على ب ئمع الذويمكن حتى أن تقوم بشراكة . القطيع وكلب يدور حول المسؤولية
 حصته.

. «حشد العقالء أمر معقد للغاية، أما حشد القطيع فال يحتاج سوى راٍع وكلب»ويقول شكسبير 
عندما قطيع متأثر بذهنية الجماعة. فتدرس مجتمعك ودوائرك، هل هم عقالء أم عليك أن وهكذا 

تتالشى الشخصية الواعية  لعقالء مارس فن القيادة بكل جمالياته. أما مع القطيع حيثتتواجد مع ا
شخصيته الالواعية في حالة من الهياج، ويخضع الجميع لقوة التحريض وتصيبهم للفرد، وتصبح 

حكام غير تضج الجماهير بشكل مفاجئ وتبدأ في إصدار أ وحيثعدوى انفالت العواطف، 
الخطاب المسيطر خطاب عاطفي بامتياز كون وي، مدروسة وغير متزنة أو عشوائية نتيجة حدث ما

وذاهب باتجاه واحد، ويضج بنظرية التخوين والعدائية، وال يخلو من الحيرة والضبابية وعدم 
 حينها،عندها كل محاوالتك لتوعية هذه الجموع ودعوتك لها إلى العقالنية ستبوء بالفشل. الوضوح، 

 .أبداً  يتبعوكالقيادة فلن  فإن اعتمدتَ  الحل يكمن بسواقة هذه الجموع نحو تنفيذ أجندتك الشخصية
 
 
 
 
 
 
 



 www.lamafayyad.wordpress.com، لبنان  2020، تشرين أول عزيزي المكيافيلي، لمى فياض

5 
 

 اداتك وأنماطك السلوكيةتخّلص من ع
 

اداتك وأنماطك السلوكية. فسلوكياتك تأّطرك كشخص مكيافيلي أو ساٍع للسلطة، تخّلص من ع
وتجّمدك في أسلوب وقالب معين مما يسّهل على خصومك التنبؤ بتحركاتك وتوّقع خططك والتقّدم 
عليك بخطوات. لذلك كن دائمًا كالماء متدفقا وال تأخذ شكال محدًدا وال تراهن على االستقرار 

 .والدوام
وصعوبة وخطر عدم التخلص منها، هو تمّسك بعض الهاربين من االمثلة على تأثير السلوكيات، 

بعادات معروفة عنهم مما يسّهل على المحققين االمساك بهم. وأبرز مثال على ذلك أدولف أيخمان 
أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث، وضابط في القوات الخاصة األلمانية الذي لم يتخلى عن 

عيد زواجهما بعد تخّفيهما. بعد الحرب العالمية الثانية، هرب عادة جلب الورود الى زوجته في 
ايخمان الى األرجنتين وغّير اسمه وهويته الى "كليمنت". على مدار عامين، حاول الموساد أن 
يتأكد إذا كان حقًا "كليمنت" هو أيخمان، وآخر ما كان يريده الموساد هو التورط بعملية خاطئة 

ذه الفترة ألتقط عمالء الموساد صوًرا لـ"كليمنت" وقارنوا الصور التي على أرض األرجنتين. خالل ه
التقطوها بصورة كانت لديهم من قبل حصلوا عليها، من عشيقة سابقة أليخمان تدعى "ماريا 

 .موسبياخو". واكتشفوا رغم محاوالته تغيير هيئته أن اإلذنين متشابهتان، وهو لم يكن كافياً 
مارس  21تم عندما رصد عمالء الموساد حفاًل عائلًيا في منزله يوم  التأكد من هوية "أيخمان"

، فيما يتوافق اليوم مع ذكرى عيد زواج أيخمان. وكان قد أحضر باقة ورود لزوجته. ووقتها 1960
تم التحضير لعملية االختطاف. اختطف الموساد ايخمان من االرجنتين الى اسرائيل، حيث تّمت 

 .محاكمته وإعدامه
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 تسّلح بالخطيئة الثامنة
 

من بين األسلحة الألخالقية التي قد يستعملها أعداؤك ضدك، أو قد تستعملها ضد أعدائك، هو 
سالح الخطيئة الثامنة. وهذا ما تكلم عنه كريستوفر هيات في كتابه مفكرة السيكوباثي، حيث 

واستغاللها ضد الخصوم بحيث تدفعهم الى الهاوية  تحدث عن كيفية استخدام الخطايا السبع
 .وتجعلهم يدمرون أنفسهم بأنفسهم

 .الخطايا السبع المميتة هي الغرور، والجشع والشهوة والحسد والشراهة والغضب والكسل
فمن خطيئته الغرور، عّزز من غروره وشجعه على التباهي وإمدحه واقترح عليه الفرص التي فيها 

 .خطر حقيقي
خطيئته الجشع، عّزز من جشعه واقترح عليه أنه يجب ان يمتلك اكثر ويحمي ما يمتلكه  ومن

 .وأكِثر من مقارنته باآلخرين وما يملكوه
ومن خطيئته الشهوة، شجعه على ذلك، إذ تؤدي األعمال الشهوانية الى االستهانة بالنفس والشعور 

 .بالذنب وتدفعه الى بعد الحافة
عها بجعلهم يعرفون مدى غيرة اآلخرين وأبقهم في حالة الشراء لألشياء في أما خطيئة الحسد، فتشج

 .سباق نحو السعادة
وفي خطيئة الشراهة، حّث أعداءك على الشراهة، ووّفر لهم أفضل وأحدث سبل اإلدمان، وساعدهم 

 .على إنفاق مواردهم على أشياء فارغة
في نوبات الغضب، وإلقاء اللوم على وفي خطيئة الغضب، ساعد اآلخرين على أن يرموا أنفسهم 

 .اآلخرين، فهذا يجعلهم أسهل في االستغالل والتالعب
وفي خطيئة الكسل، عّلمهم كيفية العمل بجّد عبر تكرار المزيد من العمل، ضاعف جهودهم 
المضللة تجاه الكسل الحقيقي، عّزر العادات التي ال تعمل، والروتين الممل، وقّدم لهم خططًا 

 .رهقهم الحقاً جاهزة ت  
، تخّلص من خطاياك حتى ال يستغّلها عدوك ضدك ويدفعك إلى تدمير المكيافيلي لذلك عزيزي 
 .نفسك بنفسك
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   (Sprezzatura)فن سبريتزاتوران أتقِ 
 

هو اإلهمال المدروس، خاصًة كصفة مميزة أو أسلوب فني أو   (Sprezzatura)سبريتزاتورافن 
أدبي. هو فن اإلتقان بال جهد. إنها قدرة رجل البالط على إظهار "وسيلة سهلة إلنجاز األعمال 

صفت سبريتزاتورا بالقدرة على إخفاء ما الصعبة التي ت خفي الج هد الواعي الذي ب ِذل فيه". وقد و 
يريده المرء حًقا، ويشعر به، ويفكر فيه، ويعنيه أو ينويه وراء قناع من التحّفظ الظاهر وعدم 
المباالة. سبريتزاتورا هي "فن التصرف المخادع". ببساطة هي تعني القيام بشيء مبدع ومتقن 

 .ار أنه استغرق أي جهد أو أي عناءللغاية دون إظه
 
 
 
 

 هل المكيافيلية تولد مع الشخص أو يمكن تعّلمها؟
 

بعض تجبرهم الحياة على ذلك في نشأتهم )فيعتمدون الغاية تبرر البعض يولد مكيافيليون، وال
الوسيلة من اجل البقاء والوصول( او يتم تربيتهم على ذلك من قبل أهلهم )ممكن بطريقة 
المباشرة(. ويمكن تعّلم ذلك الحقًا، وان يتحول الشخص غير المكيافيلي الى مكيافيلي )عبر تعّلم 

( ولكن عليه ان يتمسك بمكيافيليته ألنه صار سهل عليه ان ينزلق حيل الدهاء ودراسة كتب السطوة
 .مجدداً  ةطيبطبيعته الويعود الى 
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 وتثليث الدوائر فن تدوير الزوايا ماِرس 
 

لإلشارة إلى حّل مشكلة أو معضلة أو حالة مستجدة وطارئة بهدف تدوير الزوايا مصطلح ي ستعمل 
تنفيس االحتقان أو تأجيل األزمة العابرة، وتحّول إلى نهج سياسي في التعاطي مع القضايا 

 .والنزاعات واألزمات المستعصية
من التحايل تدوير الزوايا قد ي قصد به إصدار القرارات السياسية بصورة مخالفة للحقيقة والواقع كنوع 

 .واالبتعاد عن المقاربة المباشرة، وهو بمجمله رياء وتزوير الحقائق وتدليسها
ويقولون في مصطلحات سياسية دارجة، هناك إستدارات حدثت في الموقف، أو أن هناك حالة 
تدوير زوايا للتأشير بذلك على تغيير أو تغيُّر في الموقف السياسي في لحظته الراهنة، ويتركونها 

توحًة على كل االحتماالت في التفسير، ولها أطر مطاطيَّة رخوة. بالمجمل إنها تشير الى تغّير مف
 .ما يحدث في موقف هذه الجهة أو تلك

تدوير وتنعيم الزوايا في أي مسار هي مهنة حياة مستدامة، وفعل يومي وساعاتي ال ينقطع. والذي 
ك المعرفة والحنكة والحيلة والدهاء والذكاء واالطالع يدّور الزوايا هو إنسان، ال يشبه غيره ألنه يمتل

على كّل شاردة وواردة وكبيرة وصغيرة وكّل ما له عالقة بالسياسة والمجتمع وقضايا الناس. وقد 
ي قال عنه أنه سياسي محّنك أو بالعامية "حربوق" أو "فهلوي" يجيد التالعب باأللفاظ وي تقن فن 

التي توحي بذكائه الحاّد. هذا النوع من البشر باستطاعته القفز فوق  البالغة وفّن الخطابة المقنعة
القوانين من دون المساس بها أو إظهار مخالفته لها. المهّم عنده وعند اآلخرين من أصحاب 
الحاجة الوصول إلى حّل ي رضي جميع األطراف. إّن مدّوري الزوايا بأسلوبهم الَمرن قادرون على 

ألفاظ بهلوانية ت رضخ اإلنسان اآلخر من دون تفكير، بل وحتى ينالون الثناء السيطرة على العقول ب
 .واإلعجاب ويتم التصفيق لهم

ا" و"تربيع تدوير الزواي"أن ي تقن بدهاء فن  وبالتالي على المكيافيللي الساعي إلى القوة والسطوة
"تثليث الدوائر"، أي قطع الطريق على أي مسعى لحل أو  المستطيالت" إذا أمكن، وعند اللزوم فن

 تصعيب االمور وجعل الحلول بعيدة المنال، فيلجأ إلى ي عارض مصالحه الشخصية حلحلة
 ..ها ولكن لتأجيجهااطراف الصراعات والنزاعات ال لحلّ  يستقطبو 
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  :المصادر
 2020تدوير الزوايا في حّل القضايا، مريانا أمين، أيلول 

 2018تدوير الزوايا، خليل حاجي، نوفمبر 
 
 
 

 :تفادى الحرب النفسية على الصعيد الفردي
 
بناء جدار عقلي لمنع تسرب القلق المميت الى داخلك )القلق هنا قد يدفع الى فقدان األمل  -

نظرًا لسوداوية المستقبل التي ترسمها هذه الحرب، كما ي عّطل التوتر تفكيرك المنطقي واالنتحار 
 .(لحّل المشاكل

تأكد من الشائعات من مصادرها الصحيحة وال تنقلها للغير قبل أن تكن متأكدًا من صحتها  -
 (.. )رويترز، بيانات وأرقام

حصل تم الترويج لمجاعة مثاًل كما توّقع األسوأ وتحّضر له بخطط مرنة وأعصاب هادئة. اذا  -
أشهر مثاًل من المواد األساسية. االشاعات اليومية في  ٦في لبنان، تمّون لمدة  في اآلونة األخيرة

لبنان، ت فيد كل يوم بأزمة، سينقطع الخبز فيركض الناس في طوابير الى االفران، ثاني يوم سينقطع 
ان تتأثر، وال تنجّر وراء القطيع،  البنزين فيتهافتون الى المحطات، وهكذا دواليك... هنا، ال يجب

 .كونك توقعت ذلك ووضعت خطة الستباق األحداث
ال تنفعل، فنجاح هذه الحرب يعتمد على عواطف وانفعاالت الناس، وانهيار معنوياتهم. كن دائمًا  -

 .قويًا في داخلك
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 كيفية تحويل القرف إلى سكر -الفرص في األزمات 
 

 :كيف تواجه األزمة خالل الحجر المنزلي وأزمة كورونا وما يتبعها من أزمة إقتصادية
 .إبعد نفسك عن عواطفك، سيطر على ذاتك العاطفية، اعتمد العقالنية -١
 .إبقى في حركة جسدية مستمرة وتعرض للشمس خالل فترة الحجر -٢
 .كافح الملل وطّور عقل ديناميكي -٣
 .طور القدرة على البقاء وحيداً  -٤
 .إقرأ الكتب، كالفلسفة والتاريخ والسير الذاتية -٥
 .حاضرة وفكر على المدى الطويلتجاوز اللحظة ال -٦
 .واجه خوفك من الموت -٧
 .طّور مهاراتك او تعلم مهارات جديدة -٨
 
 
 
  
 


