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كيف ُتمسك بزمام القوة  -قواعد السطوة – روبرت غرين
القانون  :7اجعل اآلخرين يقومون بالعمل نيابة عنك ،ولكن احصل على
الفضل دائماً.
(استفد من جهود اآلخرين ،لكن احتفظ لنفسك بالتقدير)
الحكمة :استخدم حكمة ومعرفة اآلخرين وسعيهم لتقصي الحقائق لتحقيق مآربك ،فذلك
لن يوفر وقتك وجهدك الثمينين فحسب ولكن سيضفي عليك هالة اعجازية من الكفائة

والسرعة ،وسرعان ما يتم نسيان من ساعدوك وتبقى أنت وحدك في الذاكرة .ال تفعل

بنفسك ما يمكن أن يفعله لك اآلخرون.

يتوهم الكثيرون أن العلماء ألنهم يتعاملون مع الحقائق بعيدون عن المنافسات الشخصية
الحقيرة التي تنغص حياة بقية سكان العالم.
تكريمك على أي اختراع مهم بل أهم من اإلختراع نفسه.
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عليك أن تؤمن العرفان لنفسك وتمنع اآلخرين من انتحال ثمرة جهدك الشاق ،ولتحقيق
ذلك عليك أن تتكتم على ابتكارك إلى أن تتأكد من خلو السماء من الطيور الجارحة.
تعلم أن تستفيد من أعمال اآلخرين لتطوير مشاريعك فالوقت ثمين والحياة قصيرة .إن
حاولت أن تفعل كل شيء بنفسك فسوف تنهك طاقتك وال تستطيع أن تواصل حتى
النهاية .األفضل لك أن تحتفظ بقواك وتقتنص جهود اآلخرين وتعمل على أن تنسبها
لنفسك.
النسر من بين كل المخلوقات الغابة يحصل على ما يريده بسهولة ،باإلستيالء على

الفرائس التي عجزت عن أن تنجو بأنفسها والتي شقى اآلخرون إلقتناصها.
انتبه من النسور التي تحوم حولك ختى ال تخطف ما جاهدت لتحقيقه.
مثال على ذلك:

الكثير من اختراعات العالم الصربي نيقوال تسال لم تنسب له فقد كان يعمل في الفرع

االوروبي لشركة اديسون عبر القارات وعندما تعرف عليه اديسون كان تسال يعمل قرابة
ال 18ساعة لتطور مولد اديسون البدائي و لكي يحفزه اديسون وعده بخمسين الف

دوالر اذا انجز االختراع في اقرب وقت و بعد عام واحد انتهي تسال من تحسين المولد

بشكل كبير و عندما طالب اديسون بالمكافأة التي وعده بها سخر منه اديسون و منحه
عالوة صغيرة فقط و بذلك نسب االختراع الديسون بدال من تسال.

أدرك الفنان بيتر روبنز ذلك نتيجة الضغط عليه في أعمال أكبر من قدرته على التنفيذ،
خاصا في مرسمه ،يجمع أكثر من رسام شاب موهوب ،أحدهم يرسم الثياب
فشكل
نظاما ً
ً
واآلخر السماء ،وهكذا تنتهي اللوحات أثناء مراقبته للمشتري.
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استعمل حكمة اآلخرين ،ومعرفتهم ،وعملهم البدني األساسي لتقدم قضيتك أنت .ألن
هذه المساعدة لن تقتصر على توفير زمن وطاقة نفيسين ،بل ستعطيك هالة شبه قدسية
من الكفاءة والسرعة ،وفي آخر األمر ينسى الناس مساعديك ويتذكرونك أنت .قال تعمل
قط بنفسك ما يستطيع اآلخرون عمله لك.
إن عليك أن تضمن نسبة الفضل إلى نفسك وتمنع اآلخرين من سرقته ،أو من الصعود
على أكتافك باالنتفاع من عملك الشاق .ولتحقيق ذلك يتعين عليك أن تظل دائماَ يقظاً
وأن تكتم اختراعك بهدوء حتى تتأكد من عدم وجود نسور تعيش على الجيف محلقة فوق
رأسك.
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تعّلم أن تستفيد من عمل اآلخرين لتعزيز تقدم قضيتك أنت .فالزمن نفيس والحياة
قصيرة .فإذا حاولت أن تقوم بكل شيء وحدك فسترهق نفسك حتى التمزق ،وتهدر
طاقتك ،وتحرق نفسك حتى اإلنطفاء .وأفضل من ذلك بكثير أن توفر قواك ،وتنقض
على العمل الذي أنجزه اآلخرون ،وتجعل طريقة لجعله ملكاً لك.
أعثر على أناس لديهم المهارات والقدرات الخالقة التي تنقصك .فإما أن تستأجرهم بينما
تضع اسمك فوق أسمائهم ،أو أعثر على طريقة تأخذ بها عملهم وتنتحله لنفسك .وهكذا
تصبح قدرتهم ملكاً لك ،فتظهر أمام العالم كأنك عبقري.
استخدم الماضي ،فهو مستودع ضخم من المعرفة والحكمة .تعّلم كيف تستخدم معرفة
الماضي ،وسوف تبدو كعبقري ،حتى عندما ال تكون في الحقيقة أكثر من مقتبس.
يمكنك أن تشق طريقك في الحياة بصعوبة ،مرتكباً أخطاء ال نهاية لها ،مضيع ًا الوقت
والطاقة في محاولة عمل األشياء من تجربتك الخاصة ،أو يمكنك استخدام جيوش
الماضي .ولقد قال بسمارك ذات مرة " :يقول الحمقى إنهم يتعلمون بالتجربة .أما أنا
فأفضل التعلم من تجارب اآلخرين".

روابط يوتيوب Youtube
كتاب صوتي ،القوانين كاملة ،قوانين القوة ،القانون السادس (ج – )2السابع – الثامن –
التاسع – العاشر و القانون https://youtu.be/_GIN-u5JzoE .١١
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القانون  7صوتي كامل بصوت شادي ايهاب من قناة رؤية استراتيجية:
https://youtu.be/tUCjSZyb3Xs
شرح القانون السابع ،اجعل اآلخرين يقومون بالعمل نيابة عنك ،مع محمد عرفات ،الجزء
https://youtu.be/y1850yx-FLk :١
القانون السابع :شرح مع محمد عرفات ،الجزء : ٢
https://youtu.be/pPkZwZwdy4c
شرح القانون السابع مع عادل سوندةhttps://youtu.be/WM5dGMuNwFk .
شرح القانون السابع مع محمد الهويدةhttps://youtu.be/1BdNSz7YJPs .
شرح القانون السابع مع أحمد العيسىhttps://youtu.be/8sJttW4DEPI :
القانون  7صوتي كاملhttps://youtu.be/GV6rtV8SX0w :
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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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