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كيف ُتمسك بزمام القوة  -قواعد السطوة – روبرت غرين
القانون األول :ال ُت ِ
شرق أكثر من السيد.
ال تذهب أبعد من الالزم في إظهار مواهبك ،وإال فقد تحقق العكس أي تثير الخوف
وانعدام األمن.

إذ أن أولئك الذين يصلون إلى مراكز عليا في الحياة يريدون أن يشعروا بأنهم آمنون في
مراكزهم ومناصبهم ،وبأنهم متفوقون على من حولهم في الذكاء والحصافة والجاذبية.
وإن عند استعراضك مواهبك والمباهاة بها لن تكسب عواطف السيد ،فقد يتظاهر
ذكاء وأقل جاذبية وأقل
بتقديرها ،ولكنه عند أول فرصة سيستبدل بك شخصاً آخر أقل ً
تحين
تهديداً .ولكن بالعكس انفخ غروره واجعله يبدو أذكى منك ،فتنال حظوته .ثم ّ
اللحظة المناسبة ،فإذا أخذ نجم رئيسك في األفول فليس لديك ما تخشاه من التفوق عليه
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في اإلشراق في اللحظات الحساسة المناسبة .أما إذا كان سيدك ثابتاً قويا في مركزه
فانتظر الوقت المناسب وكن صبو اًر.

معتدما على هبات الحكام من أجل
تقول الحكاية إن عالم الفلك اإليطالي جاليليو كان
ً
تمويل اختراعاته واكتشافاته ،لكن سنة  ،1610وبعد اكتشافه ألقمار كوكب المشتري
األربعة قرر جاليليو اتباع استراتيجية جديدة.
ذهب جاليليو آلل ماديتشي (أسرة حاكمة اتخذت من المشتري
شعار لها) وأخبر كوزيمو
ًا
الثاني الذي كان قد وصل ًتوا للعرش أن األقمار األربعة للمشتري تتناغم مع أبناء آل
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ماديتش األربعة (فقد كان له ثالثة إخوة) ،وأن ذلك دليل على تصاعد مجد األسرة.
ونتيجة لذلك أصبح جاليليو عالم البالط ،ولم يعد في حاجة الستجداء أحد.

كان نيكوال فوكيه وزير مالية للملك لويس الرابع عشر المعروف بملك الشمس و
المعروف ايضا ببزخه و ترفه و حبه للنساء و الجمال و المال و كان طموحه دائما انه
يشغل اكبر المناصب  ،لما توفى رئيس الوزراء جون ماذارال سنة  1661توقع فوكيه
فشك
انه يكون خلف له رئيس الوزارء ،ففوجىء ان الملك لويس لغى المنصب تماما
ّ

حينها انه فقد ثقة الملك لويس ،فقرر فوكيه انه يتملق الملك ليستعيد الثقة فقرر انه يعمل
اروع حفلة شهدها العالم وقتها.
الغرض من الحفلة هذه هى االحتفال بإكتمال بناء قصر فوكس لوفيكونت التابع لفوكيه
و تكريم الملك وهو ضيف الشرف و حضر الحفلة اكبر ملوك و عقول اوروبا فى الوقت
ذلك ،بدأت الحفلة بوضع اطعمه من  7ادوار كان شكلها و طعمها مدهش و كانت اول
مرة الحاضرين فى الحفلة يرون هذه االطعمه مع موسيقى رائعة  ،بعد العشاء مباشرة
كا ن تكريم الملك و فوكيه صاحب الملك لويس فى نزهه رائعه فأصبح قصر فوكس
تمشيهم فى حديقة
لوفيكونت مصدر الهام رائع للملك وقتها من روعة ما فيه  ،و وخالل ّ
القصر بين احواض الزجاج و شالالت المياه شهد الملك لويس عرض لأللعاب النارية و
بعده مسرحية و استمر العرض لساعه متاخرة من الليل  ،كل الحاضرين كانوا معجبين
جدا بالحفلة و العرض لدرجة انهم شهدوا ان الحفلة هذه هي اشد ما شاهدوه على
اإلطالق فى حياتهم.

3

القانون األول :ال تُشرق أكثر من السيد – صفحة خواطر فكرية – www.lamafayyad.wordpress.com

المفاجأة انه في اليوم التالي من الحفلة تم القاء القبض على فوكيه و بعد  3شهور قدم
للمحاكمة بتهمة االختالس من خزانة الدولة بالرغم من ان كل المصاريف فى الحفلة
كانت بإسم الملك و بإذنه و نيابة عنه!
وظل
سجن فوكيه فى اعالى جبال البيرانيس فى اكثر السجون عزلة وهو سجن الباستيل ّ
اإلنفردي.
ا
فوكيه مسجون آخر  20سنة من عمره فى الحبس

روابط يوتيوب Youtube
القانون  1صوتي كاملhttps://youtu.be/v9p19ZhWCqc :
القانون  1صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية:
https://youtu.be/M_vUaJjdtJ0
شرح القانون  1مع عادل سوندةhttps://youtu.be/iZeOjYQ1fiA :
شرح القانون  1مع محمد عرفاتhttps://youtu.be/BuFFtnIE1H4 :
القانون  1من قناة خير جليسhttps://youtu.be/1PHrPokukPk :
شرح القانون  1مع أحمد ممدوحhttps://youtu.be/dV68wzMBhFk :
شرح القانون  1مع محمد الهويدةhttps://youtu.be/eoOa5OI2nyQ :
القانون  1صوتي كاملhttps://youtu.be/dk-aZWPanww :
شرح القانون  1مع د .فؤاد الخشرميhttps://youtu.be/EPxdFcSQoKI :
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لإلنضمام إلى المنتدى الثقافي  SALONعلى فايسبوك على الرابط
التالي: https://www.facebook.com/groups/813683042763656/
لالنضمام إلى مجموعة حوارات في القوة والسلطة والسطوة على تلغرام على الرابط
التالي: Telegram: Join Group Chat
https://t.me/joinchat/RV7gelfixZrmsddK
لالنضمام إلى قناة خواطر فكرية في القوة والسطوة على تلغرام على الرابط
التالي: https://t.me/joinchat/AAAAAFSBMLOxVZllIzW7-A
لمتابعة صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة على فايسبوك على الرابط
التالي: https://www.facebook.com/khawaterfikeriya
لمتابعة مدونة لمى فياض على الرابط التاليwww.lamafayyad.wordpress.com :
لمتابعة صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة على انستغرام على الرابط
التالي: https://www.instagram.com/khawaterfikeriya/
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