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ال يمكننا االنسحاب من لعبة القوة وال  ،في عالمنا الحديثعزيزي المكيافيللي، 
قدر في الحال و فأنت تريد البدء في القراءة   الخروج من لعبة تحسين الذات.

إن فعل القراءة وحده ال يمكن أن يغير  .إلعادة خلق ذاتك المكيافيلية ،اإلمكان
ال وبنفس الوقت،  أبًدا إذا لم يكن عقله مستعًدا للتغيير. لكنها بداية جيدة. الشخص

بل تحتاج إلى وضع نفسك  ،عن طريق القراءة المكيافيلية يمكنك اكتساب المهارات
كب أبًدا خطأ أن تصبح دودة كتب ال ترت في مواقف الحياة الواقعية مراًرا وتكراًرا.

 .ق شيًئاتعرف كل شيء ولكنها ال تطب  

 والرغبة الشديدة والعمل الجاد. ،بل هو النتيجة المنطقية للمعرفة ،النجاح ليس اختياًرا

 

 لطريقة الميكافيلية لقراءة الكتبا

 10هدف إلى قراءة أو إعادة قراءة كتاب واحد على األقل كل أ  زيزي المكيافيللي، ع
االستفادة القصوى  ،كيسمح ليناسبك و األسلوب الذي  ضمن وكذلك يجب عليك ،أيام

 :يتضمن الخطوات التالية واستغالل الوقت، وذلكمن الكتاب 
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 من  ،انطباع عن الكتابهي المالحظة. الحصول على  ستكون الخطوة األولى
بسرعة من الغالف إلى الغالف.  والقشط والتصفحخالل إجراء القليل من البحث 

 .قراءة الفصول والعناوين والملخصات والمراجعاتأي 
  ن المالحظات. أكتبها في دفتر تو الكتاب من البداية إلى النهاية  تقرأبعد ذلك دو  

موجزة قدر  كجعل مالحظاتتحاول أن .  .MS Word صغير أو في مستند
امتالك فكرة رائعة عن الحكمة أكثر إحباًطا من  أمرألنه ال يوجد  ،اإلمكان

 .ونسيانها وتالشي الفكرة ،الجديدة التي تم العثور عليها
 وفي مثل هذه الحالة ،في بعض األحيان ال يتوفر كتاب أو كمبيوتر محمول ،

ضع الكلمات على ستخدم دائًما مالحظات الصقة لوضع عالمة على الموقع وو إ
 .إلى المنزل كالورق بمجرد وصول

 قراءة األجزاء د ع  فأ ،فهم شيًئا ماتمعلومات ذات قيمة خاصة أو لم  كإذا صادفت
، وقم بالمزيد من البحث عن األفكار غير من الكتاب كمباشرة بعد انتهائ

 الواضحة أو غير المفهومة.
  ذا إ ،األولى كأسابيع من قراءت 4-3، بعد حوالي قرر إعادة قراءة الكتاب ككلتقد

 .كلوقتاعتبرته استخداًما جيًدا 
 حاول الحصول  ،من كتاب ورقيةتمكن من الحصول على نسخة تلم  في حال

 . منهإلكترونية على نسخ 
  د قراءة الملخصات الخاصة بك مرارًا وتكرارًا بشكل دوري، وقم بتطبيق أع 

ن  المعلومات الواردة فيها في الحياة اليومية الواقعية، ولذلك احتفظ بسجل تدو 
 تبي ن لذاتك أسباب نجاحها أو فشلها، والثغرات الواردة بها.عليه تجاربك لتدرسها و 

 الكتب الخاصة بالمكيافيلليحئةة ل 

فيما يلي الئحة للكتب التي على المكيافيللي قراءتها، وهذه الالئحة األولى، وهي قابلة 
وهي على  ،(مع روابط التحميل الخاصة بالكتب والملخصات) للتعديل واإلضافة،

 سبيل المثال ال على سبيل الحصر:
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ب لقراءة المزيد عن الكت دهاء الثعلب وذكاء الذئب إمتلكي مكن االطالع على مقال 
كما ي مكن االطالع على جميع المقاالت الواردة في المدونة تحت  الم دَرجة أدناه.

مكيافيلية في دهاء  مقاالتتصنيف دهاء الثعلب وذكاء الذئب في الرابط التالي. 
  الثعلب وذكاء الذئب

لمى فياض حول استراتيجيات القوة  مدونةلى المدونة إر الدخول حال تعذ  وفي 
خواطر  قناة من قناة خواطر فكرية على تلغراممكن التحميل المباشر في    والدهاء

 فكرية

 

هو أطروحة عسكرية صينية كتبت أثناء القرن  (the art of war) كتاب فّن الةرب
قبل الميالد،  551)ولد في عام  ،Sun Tzuقبل سن تزو السادس قبل الميالد من

قبل الميالد( وهو جنرال صيني وخبير عسكري وفيلسوف، ذاع  496وتوفي عام 
صيته بسبب عبقريته العسكرية التي اشتهر بها. اعتبر "فن الحرب" لفترة طويلة 

كاماًل لإلستراتيجيات والوسائل العسكرية، حيث كان له تأثير ضخم على  مرجعاً 
التخطيط العسكري، كما لعب دورًا في التأثير على نابليون واألركان العامة األلمانية، 
وحتى في تخطيط عملية عاصفة الصحراء. وكان ملهمًا لزعماء عالميين مثل ماو 

 تحميل كتاب فن الحرب من هناتسي تونج. 

 

https://lamafayyad.wordpress.com/2017/03/09/%D8%A5%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8/
https://lamafayyad.wordpress.com/category/%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a6%d8%a8/
https://lamafayyad.wordpress.com/category/%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a6%d8%a8/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://t.me/joinchat/AAAAAFSBMLOxVZllIzW7-A
https://t.me/joinchat/AAAAAFSBMLOxVZllIzW7-A
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B2%D9%88-pdf
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هو عمل عن الكينجوتسو والفنون القتالية عمومًا و كتاب في  كتاب الةلقات الخمس
 Miyamotoمياموتو موساشي ) الياباني المبارز هوالفلسفة، كتبفن الحرب والتكتيك 

Musashi( )1584-1584 ومياموتو موساشي كان مقاتاًل 1645( حوالي العام .
امتلك مواهب مميزة في  من أعظم الساموراي في اليابان، حيث رَ ب  اعت   ،يايانياً 

القتالية. على سبيل المثال، يتمتع الكتاب بجمهور أوسع من نطاق الفنون  المبارزة.
يجد بعض كبار رجال األعمال مناقشاته حول النزاع واستغالل الفرص أمرًا ذا عالقة 

 تحميليمكن تحميل كتاب الحلقات الخمس بترجمة لمى فياض من هنا.  .بعملهم
 مياموتو موساشي -كتاب الحلقات الخمس 

 
 

 Niccoloميكيافيللي )هو دراسة في الفقه السياسي أعدها نيكولو  كتاب األمير
Machiavelli)  أثناء تواجده في قرية سانتاندريا بركوسينا وقد أهدى  1553سنة

مكيافيلي هذا العمل إلى لورينز الثاني دي مديتشي على أمل استعادة منصب أمين 
عد وفاته. وهو بال شك أكثر أعماله شهرة، ب 1532الجمهورية، وتم نشره سنة 

فة "المكيافيلي" واستحدث منه اسم "المكيافيلية" هى "توظيف المكر  ةوالمكيافيلي .وص 
واالزدواجية )الخداع( في الكفاءة السياسية أو في السلوك العام"، وهو أيضًا مصطلح 

https://lamafayyad.wordpress.com/2020/03/25/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%85/
https://lamafayyad.wordpress.com/2020/03/25/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%85/
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يمكن تلخيصه في عبارة "الغاية تبرر  يأو فلسف ير عن مذهب فكري سياسيعب  
 . وأشهر عبارة لمكيافيللي "أن تكون مرهوبًا أفضل من أن تكون محبوبًا"."الوسيلة
 ألمير من هناكتاب ا تحميل

 

 
 

 ،(the 48 laws of powerكتاب "ثمانية وأربعون قانونًا للقوة" )، أو قواعد السطوة
ر ب، ويعتالسياسيين والمشاهير لدىل أصبح الكتاب المفض  و  ،1998صدر عام 

 .تجربة مغيرة لحياة أولئك الذين يدرسون الكتاب ويطبقون مبادئه في الحياة الحقيقية

في ما يزيد عن  "قوانين السلطة"ب نت تحت ما يسمى و  قانونًا، د   48يسرد الكتاب 
مع أمثلة واقعية من قلب ، ويشرح كل قانون في فصل خاص به، صفحة 740

التاريخ وباالعتماد على كتب أخرى مثل سن تزو وفن الحرب وكتاب الحلقات 
ن التاريخ الكتاب محاولة الختزال ثالثة آالف عام مالخمس وعلى بالثازار غراسيان. ف

اإلنساني بقصص منتقاة عن كيفية اكتساب المرء للقوة، أو تفهمه لها من مختلف 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-pdf
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جوانبها أو حماية نفسه من تعسفها وتسلطها أو الحفاظ عليها وممارستها بحكمة 
 وتعقل، أو تحييدها التقاء شر ها. 

من ترجمة للكتاب، األولى تحت عنوان من ي مسك بزمام القوة"  عربية يوجد ترجمتين
حت عنوان "قواعد السطوة" من ترجمة د. هشام واألخرى تمحمد توفيق البجيرمي، د. 

 كتاب قواعد السطوة تحميل - كتاب كيف ت مسك بزمام القوة تحميلالحناوي. 

الخاصة بكتاب قواعد السطوة من تلخيص لمى فياض  الستةلتحميل الملخصات 
روبرت  –ملخصات كتاب قوانين القوة  تحميلفيمكن التحميل من الروابط التالية: 

 الدهاء قوانين -  موجز قوانين القوة الثمانية واألربعون  - غرين

 

 كتاب قواعد السطوةغالف 

 

 
 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-pdf
https://lamafayyad.wordpress.com/2020/07/25/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d8%ba/
https://lamafayyad.wordpress.com/2020/07/25/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d8%ba/
https://lamafayyad.wordpress.com/2018/06/30/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d9%88%d9%86/
https://lamafayyad.wordpress.com/2017/05/09/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%a1/
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 القوةكتاب كيف ت مسك بزمام غالف 

 
 

أيضًا ( The 33 Strategies of War) كتاب "ثالثة وثالثون استراتيجية للةرب"
تعلق بموضوع الحروب والمعارك وي( Robert Greeneمن تأليف روبرت غرين )

 ل.التي ت طبق على اإلنسان أيضًا في حياته اليومية التي أصبحت ساحة للقتا

معرفة عملي ة لمحاربة الجنود الذين يهاجموه في معارك حياته  ئ يمنح الكتاب القار 
، وتأتي أهمية الكتاب وغيرهاالدينية و األخالقية و  اليومي ة بجميع نواحيها االجتماعية

 من كونه م عتمد في قواعده على ممارسات أبرز الجنراالت وأدهاهم على مدى التاريخ
 .ثير من عباقرة الحروبوالك نابليون، جنكيز خان، االسكندر العظيم;

سواء إذا كنت في موقف حيث كنت في حاجة إلى مقاومة عدو عنيد، سواء كان 
ذلك في استحواذ الشركات لشركتك أو في محاولة لممارسة الضغط إلجبارك لقبول 
 شيء غير مقبول مثل التحسين القسري أو محاولة الغش، سوف تعرف بسرعة جداً 
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روف قد يكون من الحكمة أن تتحول إلى كتاب لما الحرب جيدة. وتحت هذه الظ
 .استراتيجية للحرب" 33روبرت غرين الثالث، "

من ترجمة  استراتيجية للحرب ثالثة وثالثون تحميل النسخة الكاملة من كتاب رابط 
 استراتيجية للحرب 33كتاب  تحميل: سامر أبو هواش

 تنتصر على أعدائك كيفلتحميل ملخص كتاب استراتيجيات الحرب من هنا: 

 

 
 

، في حياتك المهنية والعلمية والعملية إذا أردت بلوغ اإلتقان والتمي ز، كتاب "اإلتقان"
 Robert( لروبرت غرين )Masteryفليس هناك أفضل من كتاب "اإلتقان" )

Greene وقد ، وهو الكتاب الخامس لروبرت غرين. 2012(، الصادر في العام
 .2017ترجمه إلى العربية عبد اللطيف أبو البصل، صادر عن مكتبة ع بيكان عام 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-33-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%87-pdf
https://lamafayyad.wordpress.com/2017/05/16/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%83/
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يتطلب وقت و  ،يتطلب كتاب "اإلتقان" القراءة من البداية إلى النهاية بتمعن شديد
والكتاب ليس فقط دلياًل لفهم ما هو اإلتقان؛ بل هو أيضًا دليل للسماح . وجهد لفهمه

تصل إلى إمكانية اكتشاف مهمة الحياة الخاصة بك لك بذلك، وفرصة لذاتك لكي 
واستخدام تقنيات واستراتيجيات كل مرحلة من مراحل التنمية الذاتية لتسريع ارتقاءك 

 .الذاتي إلى إتقان كل ما تمارسه وتبرع فيه

 كتاب اإلتقان تحميل :تحميل النسخة الكاملة من كتاب اإلتقانرابط 

اآلف ساعة نحو  عشرة رابط تحميل ملخص كتاب اإلتقان من تلخيص لمى فياض:
 التمي ز واإلتقان

 

 
 

هو من تأليف روبرت غرين وقد تم   (The 5oth Law) القانون الخمسون"كتاب "
هو كتاب عن االستراتيجية ومواجهة الخوف كتبه روبرت و . 2009نشره في العام 

(. الكتاب عبارة عن Fifty Centسينت ) 50غرين بشكل تعاوني مع مغني الراب 
سينت" من بيئة الترويج بالمخدرات والخداع، ومن  50شبه سيرة ذاتية يصف صعود "

https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-pdf
https://lamafayyad.wordpress.com/2017/05/02/%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%91%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%86/
https://lamafayyad.wordpress.com/2017/05/02/%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%91%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%86/
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، إلى 2000الفقر المدقع ومن محاولة اغتياله بتسع طلقات في جسده خالل العام 
َبر من شخصيات تاريخية مثل  موسيقي صاعد، باإلضافة إلى دروس وحكايات وع 

كل من  .وجيمس بالدوين X أبراهام لينكولن وسون تزو وسقراط ونابليون ومالكولم
سنت  50ر عامل الجرأة واإلقدام وتسرد كيف تعلم الفصول العشرة في الكتاب تفس  

(Fifty Centفلسفة اإلقدام هذه في ش )هذا هو الموضوع الرئيسي وارع حي ه .
"إعادة تأهيل الخوف وأهمية التغلب عليه من أجل تحقيق النجاح". وهكذا  :للكتاب

يتيح اإلقدام للشخص فرصة االستفادة من الفرص واالرتقاء إلى التحديات باتخاذ 
 المبادرة. 

دريسي إلالنسخة الكاملة من كتاب القانون الخمسون من ترجمة محمد اتحميل رابط 
 كتاب القانون خمسون  تحميل :ورشا العربي

 القانون  :من تلخيص لمى فياض كتاب القانون الخمسون  تحميل ملخصرابط 
قداماً  –الخمسون   ك ن جريئًا وم 

 

 
 
 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D9%87-pdf
https://lamafayyad.wordpress.com/2017/06/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%8f%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%85%d9%90%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%8b/
https://lamafayyad.wordpress.com/2017/06/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%8f%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%85%d9%90%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%8b/
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عن آداب السلوك ( هو كتاب كياسة Il Cortegiano)باإليطالية:  رجل البالطكتاب 
ونشر  1508كتبه بالداساري كاستيليوني على مدى سنوات عديدة، ابتداء من عام 

وفاته بقليل. يتناول صفات رجل البالط من قبل الصحافة األلدينية قبل  1528في 
تم  تقسيم كتاب رجل البالط إلى أربعة  المثالي وفي فصله األخير السيدة المثالية.

يناقش الكتابان األوالن إنجازات رجل البالط المثالي والظروف فصول أو أربعة كتب. 
مثالية. ال طالبالالتي يعرضها فيها. في الكتاب الثالث، يتم الحديث عن تشكيل امرأة 

، يقدم بيترو بيمبو، وهو أرستقراطي البندقية وإنساني ومؤرخ، مناقشة مطولة اً وأخير 
تحميل ملخص كتاب البالط من ترجمة وتلخيص مكن ي   حول الحب األفالطوني.

قال . باإلضافة إلى مكاستيجليوني وكتاب رجل البالط بالداساري لمى فياض من هنا 
وهو المصطلح الذي اعتمده  إجعل منجزاتك تبدو بال جهد –سبريتزاتورا  فن

 في كتابه رجل البالط. بالداساري كاستيليوني
 

 
 
 
 The Art of Worldly Wisdom( )L’homme du) ن الةكمة الدنيويةف

cour :باإلسبانية( )Oráculo Manual y Arte de Prudencia هو كتاب من )

https://lamafayyad.wordpress.com/2020/06/06/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84/
https://lamafayyad.wordpress.com/2020/07/18/%d9%81%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a5%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d9%83-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%88-%d8%a8%d9%84/
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 Baltasar Gracián yإي موراليس ) كتبه بالتاسار غراسيانالقرن السابع عشر 
Morales وهو عبارة عن  .، المعروف باسم بالتاسار غراسيان1647( في عام

م المشورة  300مجموعة من  حكمة، كل واحدة تعل ق على مواضيع مختلفة وتقد 
م اجتماعيًا، والسعي ل الشخص كون توالتوجيه بشأن كيفية العيش بشكل كامل والتقد 

أفضل. يعطي غراسيان في كتابه "فن الحكمة الدنيوية" نصائحًا حول كيفية االزدهار 
والنجاح في عالم حافل مليء بالمكر واالزدواجية والصراعات على السلطة، مع 

ت رجم الكتاب إلى االلمانية من قبل  .الذاتواحترام  والشرف الكرامةالحفاظ على 
مه إلى اإلنكليزية جوزيف جاكوبس )لندن (، وترجSchopenhauerشوبنهاور )

 Joseph Jacobs - London and Newونيويورك سيتي وماكميالن وشركاه( )
York City, Macmillan and co 1892.( عام. 

 وقد تم   ،ملخص كتاب فن الحكمة الدنيوية من تلخيص وترجمة لمى فياضلتحميل 
تكرار المعنى في الكثير من لحكمة وذلك  150لى إحكمة  300اختصار الحكم من 

تي ب بالتاسار غراسيان وفن الحكمة الدنيوية تحميل :التحميلابط ر  .الحكم  ك 
 

 
 

 السادسالكتاب  2018 تشرين األول 23صدر بتاريخ ، قوانين الطبيعة البشرية
نا تحت الناس من حول( حول فك رموز سلوك Robert Greeneلروبرت غرين )

https://lamafayyad.wordpress.com/2018/09/18/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%8f%d8%aa%d9%8a%d9%91%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
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كتاب يدافع (. The Laws of Human Natureعنوان قوانين الطبيعة البشرية )
عن نهج استراتيجي للحياة ويعلمك أن تدافع عن نفسك  "ثمانية وأربعون قانونًا للقوة"

"قوانين الطبيعة  يتطلب الكتاب الجديدفيما بشكل أفضل ضد أسماك القرش هناك. 
وراء سلوك فيما رات المتشابهة، لكنه يتعمق أكثر في علم النفس بعض المها البشرية"

ر كتاب "قوانين ، يفس  رئيسكفقط بأن ال تتفوق على  إخباركالناس. بداًل من أن 
أن لكل شخص نفسية هشة، بما في ذلك تلك الموجودة فوقك في  الطبيعة البشرية"

شخاص، بما في ذلك التسلسل الهرمي. فهو يمنحك فهًما أكثر عمًقا لدوافع األ
دوافعك. ال يكفي مجرد اتباع بعض قوانين السلطة، بل أن تكون أكثر إدراًكا لما 

 يحكم سلوك الناس.
م لمساعدتك على مصم   كتاب "قوانين الطبيعة البشرية"االختالف الرئيسي هو أن إن 

 ل ما يجعل الجميع مختلفين. مع أولئك، لمعرفة وتحم  تطوير مهارات أكثر تعاطفاً 
الدفاع، وعدم السذاجة  وممارسة، ي دعى الى الوعيالذين هم عدوانيون وخطرون، 

أبدًا. ولكن بشكل عام، فإنه من المفيد فعلًيا قبول األشخاص كما هم ومشاهدة أوجه 
تفوق. يجب أن يجعلك تطوير مالتشابه بينك وبين اآلخرين، بداًل من تخيل دائًما أنك 

ًصا أفضل ليكون قائدًا أفضل، وعضًوا أكثر الذكاء االجتماعي بشكل عام شخ
 في الحياة. ودعوتكتسامًحا في المجموعة. هذا ال يمنع من إدراك تفردك 

المالكي ومحمد براهيم ا .كتاب قوانين الطبيعة البشرية من ترجمة د تحميلمكن ي  
 :صفحة 494لف من أويت ولىألحدى عشر اإللقوانين ادريسي وهو يحوي ترجمة لإلا

 كتاب قوانين الطبيعة البشرية لتحمي
 ،تحميل ملخص كتاب قوانين الطبيعة البشرية من ترجمة وتلخيص لمى فياضيمكن 

 175والجزء الثاني من  ،صفحة 112ول من ألالجزء ا ،ينأوهو عبارة عن جز 
قوانين الطبيعة  ملخص - الجزء األول –قوانين الطبيعة البشرية  ملخص :صفحة

 الجزء الثاني –ية البشر 
من قبل ابتسام الخضراء وصدر عن  قوانين الطبيعة البشرية كتابت ترجمة تم  كذلك 

 .دار العبيكان ككتاب ورقي
 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%AC-1-pdf
https://lamafayyad.wordpress.com/2019/04/08/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1/
https://lamafayyad.wordpress.com/2019/11/08/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1-2/
https://lamafayyad.wordpress.com/2019/11/08/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1-2/


 www.lamafayyad.wordpress.com – 2020 ،لبنان ،ياضف .إلمى  ،المكيافيلي أيقرماذا  

14 

 

 دريسياإلمحمد المالكي وابراهيم  .دمن ترجمة  قوانين الطبيعة البشرية كتاب غالف

 
 

 ابتسام الخضراء من ترجمة قوانين الطبيعة البشرية كتاب غالف
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 ولألاالجزء  – قوانين الطبيعة البشريةملخص غالف 

 
 

 ثانيلاالجزء  – قوانين الطبيعة البشريةملخص غالف 

 
 
 

( أل فه الكاتب روبرت غرين The Art of Seduction) كتاب "فن اإلغواء"
(Robert Greene ونشره عام )وهو كتاب في علم نفس السلوك البشري 2003 .

الخصائص والصفات اإلغوائية لدى الشخص، وماهي التكتيكات والتصرفات يدرس 
التي تزيد من جاذبية وإغوائية الشخص وهو ينطلق من اإلغواء ما بين الرجل والمرأة 
ليصل إلى اإلغواء بالمعنى األوسع على الصعيد السياسي والمهني كإغواء الجمهور 

من التاريخ وصور من الواقع، ككليوباترا وإغواء األفكار والفنون، وذلك بدراسة نماذج 
 ومارلين مونرو وجون كينيدي وماوتسي تونغ، الخ.
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يد إلى ڤدليٌل يجمع ما بين أدبي ات اإلغواء من فرويد إلى كيركجارد، ومن أوفالكتاب 
ا، وبين االستراتيجيات البارعة المتمث لة بنجاح وفشل الشخصيات عبر التاريخ. ڤكازانو

يقوم روبرت غرين بتحديد القوانين الخالدة للعبة اإلغواء األزلية التي تقع خارج نطاق 
التعويذة على الهدف وكسر مقاومته وفي نهاية المطاف الشر، ويكشف كيفية إلقاء 

فن اإلغواء" كتاب ال غنى عنه في اإلقناع، يحمل "إن  حمله على االستسالم.
رات أصيلة ومنظور نفسي ثقافي عمالني  إجابات على كثير من األسئلة ويقدم تبص 

ة.  جديد كل  الجد 
 كتاب فن اإلغواء تحميل :الً كام من ترجمة منير سليمان تحميل كتاب فن اإلغواء

ملخص فن  تحميل غواء من تلخيص لمى فياض:تحميل ملخص كتاب فن اإل
 اإلغواء

 

 
 

هو دليل فلسفي واستراتيجي الستخدامات ( Craft of Power) السلطةصناعة 
(. يقدم هذا الكتاب Ralph Gun Hoy Siu) "رالف غان هوي سيوكتبه " السلطة

الرائع نظامًا خطوة بخطوة لتطوير تقدير المبادئ الكامنة وراء القوة الشخصية 
يقدم ، فهو وهو دليل شامل لكسب والحفاظ على وتوسيع السلطة الشخصية .وتعزيزها

https://www.kutub-pdf.net/book/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%A1.html
https://lamafayyad.wordpress.com/2019/03/26/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%a1/
https://lamafayyad.wordpress.com/2019/03/26/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%a1/
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ويعرض المبادئ التوجيهية بطريقة  ،التقنيات األساسية إلدارة الناس والمنظمات
"كيف"، مدعومة باألمثلة الواقعية. كما يحدد السلطة والبيئة االجتماعية التي تمارس 

ياس القوة التنافسية للمرء، ويتعامل فيها السلطة. كذلك يشرح خمسة عشر طريقة لق
ستتم  ترجمة الكتاب  .مع تقنيات لتسخير الناس والمال في حملة من أجل السلطة

من كن تحميل ملخص كتاب حرفة السلطة قريبًا من قبل د. ابراهيم المالكي. يم
 صناعة القوة والسلطة. من الرابط التالي لمى فياض وتلخيص ترجمة

 

 
 

يحتوي هذا الكتاب على  من تأليف ستانلي بينج،، ميكيافيلي هسيفعلالذي كان ماذا 
العالم اليوم )ترامب،  قاعدة ميكيافيلية يطبقها أغلب القادة الذين تراهم ناجحين في 44

قبل  تطبيقهابوتين، كلينتون، جيتس، زوكربورغ،... وغيرهم(، والغريب أنهم بدأوا في 
 وصولهم لما هم عليه اليوم.

شت  ويمكنك اعتبار هذا الكتاب قطعة خبيثة وغير أخالقية أو ما شئت في حالة ع 
أو التنمر المباشر  حياة وردية خالية من التنمر واإلذالل القولي أو المعنوي فقط،

على شخصك، أو الصعوبة القاسية أو ظلم األقدار كما ترى دون أن تحاول أن 

https://lamafayyad.wordpress.com/2020/08/31/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84/
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تتغلب عليها لتصل لمبتغاك. ويمكنك اعتبار الكتاب قطعة إبليسية ما لم تتلق  ما 
 يكفي من اللكمات الظالمة في آذانك باستمرار.

وهو متوفر ككتاب  ،إبراهيم محمد المالكي .دترجمة من تم ت ترجمة الكتاب حديثًا 
 ورقي.

 

 
 

يعتبر هذا الكتاب من  ،كمال ليف ميناأمن ت ،لى القوةإساليب الوصول أالدهاء و فن 
من الذكاء ليس هو كما ويلقى الضوء على نمط معين  ،المؤثرة في اإلنسانالكتب 

واعتمد المؤلف  ،يكون إلى المكر والخبث والمخاتلةولكنه أقرب ما  ،الذكاء المألوف
والحيل التي يقوم بها من دهاء  ،في وصف طبيعة اإلنسان التاريخيةعلى الوقائع 

. ويبين الكتاب كيفية استخدام الدهاء والمكر في حياتنا اليومية. واستغالل ومكر
لنتقدم خطوة في معركتنا  ،النظريات الموجودة في الكتاب لتحقيق أكبر نجاح ممكن

لنجاح لكل من يطمح با ب دليالً اتهذا الكويعتبر  .التغلب على خصومهاضد الحياة و 
بضم خالصة أفكار وخطط ومؤامرات مينا كمال وقد قام  .في حياته النظرية والعملية

وحكايات تاريخية عبر آالف السنين. ومن كل الحضارات وقصص ألشخاص بدأوا 
 ،صفحة 252صفحات الكتاب عدد  .كتيكاتمن الصفر ونجحوا من خالل هذه الت
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لكترونية إشراؤه كنسخة مكن ي .2017في العام  كتب للنشر والتوزيعأصادر عن دار 
 تحميل كتاب فن الدهاء مينا كمال رابط .و ورقيةأ
 

 
 
 
السلطة الفردية وطرق استخدامها  يؤهلك هذا الكتاب لمعرفة أساسيات ،السلطةصل أ

لروبرت غرين  منشورة عبارة عن مقاالتهو و  في المجتمع أو مركز القرار الخاص.
 .ومحمد االدريسي ابراهيم المالكي .دترجمة و  تجميع مارك بالسينيمن 

 
 أصل السلطة كتاب :صل السلطةأتحميل كتاب رابط 

 
 
 
 
 
 

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb222744-5237310&search=books
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86-pdf
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 صل السلطةأكتاب غالف 

 
 

تم  تجميعها من قبل لمى فياض من صميم العديد  ،تقنية في التالعب النفسي 250
من كتب القوة والسلطة والتالعب النفسي والسيطرة على اآلخرين وتحقيق المآرب بكل 
انتهازية ووصولية. الك تي ب هو زبدة التقنيات في التالعب النفسي. تم ت كتابتها في 

تقنية في التالعب  250 :التحميل من هناابط ر  نقاط سريعة وسهلة التطبيق والحفظ.
 النفسي

 

 

https://lamafayyad.wordpress.com/2020/09/17/250-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a/
https://lamafayyad.wordpress.com/2020/09/17/250-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a/

