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 والطاقة األبراج وتصنيعالميكيافيللي 

 
كثيرًا  رون يتأثممّن  والنساءاألشخاص من الرجال بعض  فهناكبالنسبة لألبراج، 

وتاريخ ميالده بالكامل وحتى ساعة والدته  عن برج الشخص ن ويستفهمو  باألبراج،
تقارب وتوافق  ويتفّحصوا في وليدرسوا أحواله ، ليستشّفوا شخصيتهلمعرفة برجه الصاِعد

وانسجام برج الفتاة والشاب ليدرسوا نسبة نجاح العالقة، وإمكانية حدوث زواج او نجاح 
، فمثاًل برج الزواج لبرج أو توقيع شراكة أو عقد عمل سفرمشروع و أعالقة عمل 

الحمل، هو شخص من برج الميزان. ومن الرائج أيضًا، أن يقرأ بعض الفتيات وبعض 
كذلك قد يتأثرون باألبراج الصينية  .بشكل يومي اليومية لألبراجالتوقعات  الرجال

 فينسبون كل سنة ميالد إلى برج صيني كبرج الحّية وبرج الكلب وبرج القرد الخ...

نحن هنا، ليس بصدد الجدل حول صّحة االبراج ومدى مصداقيتها. ولكن تستطيع 
عرفَت بأن الشخص الهدف عزيزي المكيافيللي ان تستغّل هذه النقطة لصالحك، فإذا 

يتأثر باألبراج، فإعكس ذلك عليه، واستفسر مسبقًا عن تاريخ ميالده وبرجه، فإذا عرفَت 
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برجه، قم بالتقّصي عما ينسجم معه. مثاًل إذا كان من برج الحمل، وحسب علم األبراج 
زان ان نسبة التوافق أكبر هي مع برج الميزان، عندها قم باالّدعاء بأنك من برج المي

واحتفل بعيد ميالدك في تشرين األول وتقّمص شخصية برج الميزان، وستصبح توأم 
  الروح للشخص الهدف، وحين ذلك يسهل إغواؤوه.

ومثاًل، إذا كان الشخص يتابع التوقعات اليومية لألبراج مع "ماغي فرح"، أو "كارمن 
ن شماس، وذلك حسب شماس" مثاًل، فاقرأ التوقع اليومي لبرجه عند ماغي فرح أو كارم

ذا قال برجه اليومي بأن اليوم سيلتقي بتوأم الروح أو أن إ، فالمنّجم الذي يتأثر به هدفك
العاطفة في ذلك اليوم جيدة، فتقّرب منه في ذلك اليوم فسيأخذ ذلك على أنك إشارة جيدة 

ل له، وإذا قال برجه أن هناك عالقة عمل ناجحة ستبدأ اليوم، فاعرض عليه مشروع عم
فيوافق سريعًا. إفعل ذلك واستخدم واستغل موضوع األبراج للتالعب بالشخص اآلخر، 

 .طالما ذلك يخدم أغراضك مع الشخص المستهدف

، فيمكنك أيضًا Feng Shuiكذلك األمر بالنسبة لمن يتأثر بعلوم الطاقة أو الفينغ شوي 
مزهرية داخل ضع ورودًا يابسة في ى صالحك، فإذا أردَت أن ُتضايقه أن تستغل ذلك إل

الغرفة التي يتواجد فيها، أو بعض التحف من األصداف البحرية داخل فترينة عرض 
زجاجية أو تمثال لحيوان أو طير محّنط، فيأخذ ذلك على أنها إشارات طاقة سلبية. أما 

ه، فرّكز إذا أردَت أن تتقّرب منه، وُتقنعه مثاًل بجدوى ونجاح المشروع الذي تعرضه علي
على أن تمأل مكان إجتماعكما بإشارات طاقة إيجابية، مثل تمثال من النحاس وغلوب 
إضاءة من الملح البحري، أو تحف فخارية ونباتات خضراء، فيشعر عندها بالراحة 

 وتكون بذلك تتماهى مع شخصيته.وبالطاقة اإليجابية 
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 سحقًا كاملً  كسحق عدو إ

ال يكتفي فقط بسرقة مياهك وثرواتك وبترولك  عدوك بأنّ هل تعلم عزيزي المكيافيلي، 
وأرضك، وتدمير بيتك وقتل أحبائك وتشويه جثثهم عنقوديًا وانشطاريًا وفراغيًا، بل هو 
يريد سرقة هويتك وجوهرك وأصلك الذي تعتز به، يريد سرقة أحالمك وحتى أطباقك 

ر تاريخك ومحو أمجاد ماضيك يريد تزويلُينسبها الى نفسه، ورقصاتك الشعبية التراثية 
وتلويث ُسمعة الرياديين والقياديين في مجتمعك، وتدمير ثقافتك وفنك وأدبك، وتحطيم 

 وذلك ليسحقك سحقًا كاماًل.ُمُثلك العليا، 

معه  متحالفةولتعلم يا عزيزي المكيافيللي، بأنه قد يستعمل لذلك أصوات نهيق وعواء 
منك وتعزوها الى  هويتك وجوهرك وحقوقك لتعاونه في اختالسوتنطق نفس لغتك، 

 صاحب الرسن الذي يقودها.

تكون ميكيافيليًا حتى تسحق هذا العدو  أنعندها فقط يا عزيزي، تعرف مدى أهمية 
سحقًا كاماًل. وعندما تتساءل عن مدى أخالقيات الميكيافيلية وصحة تطبيقها دينيًا، 

 تذّكر هويتك التي ُتسَرق منك بكل ميكيافيلية.
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 كن عقلنيًا في مجتمع العقلني

 

، لترى التي تحدث من حولك سلطة البروباغاندا على مسار األمورإقرأ وتابع وتتّبع 
اندفاع المحيطين بك إلى التجاوب بانفعالية وعاطفية وبطريقة هستيرية المنطقية على 

ذاته يحدث في  األمر. بعض المحفّزات البروباغاندية التي تطال معتقداتهم ومجموعاتهم
وإشعال نيران تكون  جميع البلدان بشكل أو بآخر من أجل تنفيذ أجندات أو مآرب خاصة

أنت وقودها وُمشِعلها. هم يستعملون عاطفتك والعقالنيتك من أجل تنفيذ مخططاتهم. 
األول واألخير ضد هذه الفوضى  كهي خط دفاعتك عقالنييجب أن تكون ولكن 

 كأن محيط ترى . عندما كلجماعي التي تضرب محيطل الدماغ االجنونية وغسي
الحظ ذلك من خالل الهاشتاغات تُ وعاطفية تجاه أمر ما، ويمكن أن  يتصرف بانفعالية

والرسائل المتداولة بقوة على مجموعات لى مواقع التواصل االجتماعي، والترندات ع
 كالتي تتوفر ل لمراجعة المعطياتإلى الوراء  عدة خطوات نسحبتأن  كعليالواتس أب، 

الفكرية، أو ال  كتخلص من كل تحيزاتأن ت، و كبحث عن معطيات مختلفة مخفية عنتأو 
بانتظار أن ينقشع الضباب عن هذه الفوضى الجماعية.  هذه شارك في حفالت الجنون ت

شاهد تُ تركز على مهاجمة طرف ما، فلأو مجموعة معينة أن قناة معينة  تَ وإذا الحظ
 كصادر المتنوعة حتى ال تتّم برمجتستطلع األخبار من مختلف المت أوقنوات أخرى 
 .كوُيغَسل دماغ

أن تجعل المجموعة تجّرك معها إلى  ثم إياكَ  وهكذا مهما حدث ويحدث، إياكَ 
 الحضيض. إذا أردَت أن تكون ماسة، فال تتصّرف وكأنك قطعة من الفحم.



 www.lamafayyad.wordpress.com، صيدا، لبنان، 2020، لمى فياض، تشرين الثاني  2ج –عزيزي المكيافيللي 

5 
 

 ماِرس فن التطنيش

 

اوة بالك وراحته، وترتاح بعالقاتك مع نفسك ومع عزيزي المكيافيلي، حتى تهنأ بهد
  Positivity. أما Tositivityو   Positivityاآلخرين، عليك أن تحظى بأكبر قدٍر من 

فهي لك، أي أن تحظى بأكبر قدر عاٍل من اإليجابية والتفاؤل في نظرتك إلى نفسك 
ة أو فن التطنيش لكل فهي لغيرك، وهو فن الالمباال Tositivityوعالقتك مع ذاتك. أما 

ما يزعجك. عّود نفسك وبرمجها على التطنيش واالبتعاد عن مصادر اإلزعاج، وكّرر 
وفّعل مفردات التطنيش لنفسك يوميًا مع التركيز على تطبيقها. رّدد دائمًا ما يلي وما 
يتناسب مع لهجتك الخاصة وأمثالك العامّية "طّنش تِعش تنتعش"، "إذا زعجك شوطو"، 

ما حدا يرجع"، "ستين جعلو عمرو ما حدا يرجع"، "لستين سنة وسبعين يوم"،  "عمرو
"درب السّد ما يرّد"، "يكّسر وراه جرار"، "كسحة والريح يقدف"، "من بعد حماري ال ينبت 
حشيش".... الخ. ستجد أنَك مع الوقت قد تجاوزَت الكثير من التعقيدات غير الهامة 

ياتك وأعطيتها الكثير من األهمية، وهي بالفعل ال تحتاج التي قد تكون قد أضفَتها إلى ح
 إال إلى القليل من التطنيش.
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 كن قارئًا براغماتيًا ومثقفًا موسوعيًا 

 

وحول تقاطعها مع علوم  بالنسبة للتضارب في األفكار حول مجال التنمية البشرية،
ال يمكن اللجوء الى إلغاء عالم كامل من التجارب  السطوة والقوة، فيجدر الإلشارة بأنه

بشحطة قلم. كباحث وساٍع إلى المعرفة ال يمكن أن  في مجال التنمية البشرية اإلنسانية
تلجأ الى ثقافة اإللغاء. قد يتهم البعض التنمية البشرية بأنها دمرته، هي لم تدمره، هو 

و أفي تطبيقها بحذافيرها حرفيًا، فقط أساء استغالل المعرفة فيها أو انحصر تفكيره 
اختار كتبًا غير نافعة فيها ثم الحقًا حسم أمره بأن المجال كله غير نافع. كتب التنمية 
البشرية مثلها كسائر المجاالت، يجب أن تقرأها بموضوعية وتستخلص منها ما يناسبك 

ة، هذا ال يعني ويفيدك في حياتك، وإذا وجدَت كاتب معين يبالغ في التوقعات وااليجابي
أن المجال كله فاشل، فأنَت لم تقرأ جميع الكتب في هذا المجال. فإذا قرأت لفرويد مثاًل 
ولم يعجبك فهذا ال يعني أن مجال علم النفس كله فاشل. فهناك الكثير من الكتب 
ُيضَرب لها التحية في تنظيم الوقت وتنظيم الحياة وحسن االدارة وإضفاء روح اإليجابية 

فاؤل وتقنيات برمجة العقل والرؤية للحياة، كتقنيات العصف الذهني وتقنيات والت
وتقنية إعادة الهندسة او بعض العوامل  just in time وتقنية swot البومودورا وتحليل

  balanced المعنوية في قياس النجاح بعيدًا عن العوامل المادية كما في تطبيق
scorecard  ات يتم تطبيقها في أضخم الشركات العالمية الشركات، وهذه التقني على

 .وهي فعالة جدًا وناجحة جداً 

قد يتهم البعض بأن للتنمية البشرية تأثير وهمي او فاشل، هذا التأثير على نفسية 
االنسان يعود الى هشاشة الحالة النفسية لهذا االنسان والذي يسمح بكتب محدودة أن 
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تشّكل حياته. تمامًا كتأثير المسخ لكافكا على جعلك مكتئبًا وسوداويًا، او كتأثير الغريب 
تشعر بعبثية الحياة وخلوها من المعنى. كامو وكافكا ليس سيئين لكامو على جعلك ان 

بل أنَت هّشًا. او كأن تقرأ رواية عاطفية وتلتهب عواطفك لعيش حالة مماثلة، او تكون 
انسان غير متزن يقرأ كتاب جريمة ويحاول تطبيقه او يقرأ كتب مكيافيلي ويتحول الى 

وعيًا في قراءاتك، ال تتأثر وتحصر نفسك سيكوباثي معتل تفسيًا. الفكرة ان تكون موض
في كتب محددة، ال تكن هّشًا او مثل االسفنجة تمتص كل شيء، بل الجأ الى تقنية 
الفلتر وغربل ما تقرأه، وتأكد انه يناسبك ويناسب وضعك ومعتقداتك ومحيطك 

من  ومجتمعك. لم يعجبك كتاب تجاوزه، وجدته مليئًا بالحشو، اقرأ الملخص عنه لتستفيد
الفكرة األساسية، استخلص بعض التقنيات لتدمجها في أسلوب حياتك وطريقة تفكيرك 
وتطوير ذاتك، استغل المعرفة لمصلحتك. حاولَت ان تطبق تقنية ولم تنفع، ادرس حالتك 

  .وسبب عدم النجاح، قد يكون سوء تطبيق او تقنية باألساس فاشلة، لذا طّبق غيرها

يًا مرنًا ومثقفًا موسوعيًا، ارتِق بفكرك ووعيك وذاتك. ال تسمح كن قارئًا براغماتيًا نفع
 ألحد بأن يشّكل تفكيرك كما يريد، أو يحّوره لك.
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  قويًا كالحرب وناعمًا كالسلم، بين قوة األسود ودهاء الثعالب كن

  

وفقًا لنقولو مكيافيلي، يكون األمير مضطرًا إلى أن يعلم جيدًا كيف يتصرف كالحيوان، 
فهو يقّلد الثعلب واألسد، لكن األسد ال يستطيع أن يحمي نفسه من الفخاخ والثعلب غير 

على مواجهة الذئاب. على المرء إذن أن يكون ثعلبًا ليواجه الفخاخ ويكون أيضًا  قادر
. ومن يريد أن يكون أسدًا فقط أو ثعلبًا فقط، فهو ال يفهم األمور خيف الذئابأسدًا ليُ 

جيدًا. لذا على األمير أن يجمع بين حيلة الثعلب وقوة األسد حتى يتمكن من السيطرة 
  .واالنتصار

في الحياة الواقعية، ينعكس ذلك التردد بين قوة األسود ودهاء الثعالب على الترّدد بين  
االستراتيجي وبين الرّد بعدوانية أو الهجوم بعدوانية والظهور  ضرورة ممارسة الصبر

بمظهر السيء. وال نستطيع أن نحسم الجدل حول تطبيق أية استراتيجية. بالنسبة 
الختيار رّدة الفعل المناسبة للموقف بين ممارسة الصبر وبين الرد العنيف العدواني على 

المناخ العام والمحيط والظروف. يعني  الهجوم بعدوانية، فهذا يتحدد حسب وأاإلهانة 
على الشخص أن يوزن بين أن يرّد أو يهجم بعدوانية وبين أن يصمت ليرّد في وقت 

 .آخر او بطريقة أخرى كالتآمر سرًا لإلطاحة أو اإليقاع بالمعتدي

 وأموظف وليس عليه إلتزامات مالية او سندات قروض، ك يعملمثاًل اذا كان الشخص 
، وأُهين مثاًل من قبل رّب عمله أو مديره في العمل، وبسبب هذه االهانة يعمل في بلده

وأن ال يصمت أو يصبر. أما مثاًل اذا كان عليه  هانةإلى اسُيذّل أكثر، فعليه أن يرّد عل
إلتزامات مالية وال يستطيع ايجاد فرصة عمل أخرى بسبب انهيار الوضع االقتصادي 
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 سلبي كمشادة كالمية عنيفة قد أمر وأيجنبي أيعمل في بلد آخر  وأمثاًل في بلده، 
ح مثاًل، فعليه أن ، أو واجهه شخص مسلّ في هذا البلد يؤثر على إجازة عمله وإقامته

أو أن يحفر  ،نسب له ولظروفهأخر آفي وقت  يصمت، ويرّد اعتباره بطريقة أخرى 
بسّرية لهذا الشخص. وبالتالي هنا يكون رد اإلهانة بانفعالية هو خطأ، ويجب في هذه 

 .الحالة ممارسة الصبر االستراتيجي

االقتصادي، هو  وأولكن تغّير المناخ السياسي  وأحيانًا يكون الشخص يعمل في بلده،
يتصرف مع الناس في محيطه وخارج محيطه، ومع من  نأالذي يحدد عليه كيف يجب 

 .لديه عالقات تعامل معهم

ُخالصًة، يجب على الشخص أن يدرس وضعه وموقفه وظروفه بعمق، وأن يطرح على 
هانة، أم هو ُمجبر عليها إلى هل لديه اختيار آخر غير تقبل اإل نفسه بعض األسئلة،

ك قوة التحمل لعواقب تملّ من ثم ن الظروف؟ هل يغامر باختيار رد االهانة و حين تحسّ 
   االختيار؟ أم ال يزال ال يتمتع بالظروف التى تؤهله لهذا االختيار؟

يجب على الشخص ان يدرس وضعه جيدًا. اذا امتلك الخيار وكان المناخ الى جانبه، 
سُيسيء له، عليه بالرد على اإلهانة. اذا كان الرد العدواني العنيف وكان تقبل االهانة 

سُيسيء له أكثر، وهو ال يمتلك خيارات أخرى، فعليه أن يصمت، ويتقبل بهدوء 
الموضوع، او أن يرّد بذكاء ولباقة )مع ان ذلك لن يشفي غليله(، ثم يعمل الحقًا على 

  .اإلطاحة بالشخص

ي كتابه القانون الخمسون، إعرف متى تكون سيئًا، عليك وفي ذلك يقول روبرت غرين ف
ن تتقن فن معرفة متى أامة لديك من مواجهة الناس، ويجب أن تتخطى أية مخاوف ع

وكيف تكون سيئًا باستخدام التضليل والتالعب والتدخل في الوقت المناسب. يتصرف 
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تفعل نت ببساطة سالجميع بمرونة أخالقية عندما يتعلق األمر بمصالحهم الشخصية، أ
نت بحاجة ألن تكون جريئًا واستراتيجيًا، عندما تواجه أذلك بشكل واٍع وفعال أكثر. 

اختالفات الناس أو عداءًا صريحًا منهم، عليك أن تكون عدوانيًا وتدفعهم بعيدًا عن 
طريقك بأية وسيلة ضرورية. ال تقلق بشأن عدم حب بعض األشخاص لك. وعندما 

أي شيء لتجنب المشكالت فهذا هو الوقت بالضبط الذس ستقع به ُتشير أنك ستفعل 
 .فيهم

عندما تتقدم بطيبة إلى أفراد عدوانيين أو وضعية غير عادلة، فإتك ال تشتري لنفسك أي 
ع الناس على المضي أبعد ليستغلوك ألهدافهم الخاصة ويأخذوا سالم حقيقي، بل تشجّ 

ك، ويرون العدل في إساءة معاملتك. عليك منك أكثر. فهم يشعرون بقلة احترامك لذات
أن تنّمي موقف قتالي نابع من العمق وال يمكن هّزه، وذلك بأن تفرض بعض االحترام. 
عليك أن ُتظهر لهم بأن هناك خطوطًا ال يمكن تجاوزها، حيث سيدفعون ثمنًا عند 

 محاولتهم دفعك جانبًا.


