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نبذة عن الكاتب 
عـــارف بـــن محـــمد بـــن ســـعد الـــدوســـري، مـــن مـــوالـــيد البحـــريـــن ســـنة ١٩٦٩ بـــقريـــة الـــبديـــع. درس عـــلوم الـــفندقـــة 
والـــــسياحـــــة ومـــــن ثـــــم إنـــــتقل إلـــــى دراســـــة ومـــــمارســـــة عـــــلوم إلـــــكترونـــــيات الـــــطيران. مـــــارس األعـــــمال الـــــتجاريـــــة 

والصناعية بأنواعها ثم إستقر به الحال في ممارسة ونشر علوم الوعي الجديد. 

حــسنًا، هــذة الــنبذة تــكفي وال أعــتقد أنــك عــزيــزي الــقارىء ســتكترث كــثيرا لــلكلمات الــكبيرة والــعبارات الــرنــانــة 
الـتي يسـبغها الـكتاب عـلى أنـفسهم. أنـا أؤمـن بـأن اإلنـسان هـو مجـموعـة األعـمال الـتي قـام بـها واآلثـار الـتي 
تـــركـــها ولـــذلـــك ســـأتـــرك املـــجال لـــتختبر بـــنفسك مـــا أدعـــيه هـــنا. هـــذا هـــو الـــكتاب األول الـــذي أصـــدره بـــعد طـــول 

إنتظار وحصيلة معرفية متشعبة في شتى فنون الحياة. 

فــي الــبدايــة كــنت أكــتب أفــكاري عــلى الفيســبوك ألحــتفظ بــها ألوالدي لــعلها تــفيدهــم فــي يــوم مــن األيــام، ولــكن 
تــزايــد اإلقــبال عــليها وأعــجبت الــناس كــثيرا مــما دفــعهم لــلمطالــبة بــإقــامــة دورات تــفيدهــم، وفــعال بــعد فــترة مــن 
اإللـحاح قـبلت الـقيام بـالـدور وهلل الحـمد وفـقت فـي تـغيير حـياة الـكثير مـن الـناس حـول الـوطـن الـعربـي. إال أن 
هــذا لــم يشــبع نــهم املــواطــن الــعربــي لــلمعرفــة وإكــتشاف طــرق جــديــدة لــلحياة فــكان هــذا الــكتاب األسهــل فــي 

الكتابة واإلصدار. 

خــطتي لــتطويــر الــثقافــة الــعربــية هــي أن أنــتج فــكرا مــتطورا يــؤثــر فــي األجــيال للخــمسني ســنة الــقادمــة عــلى 
األقــل. بــينما يــحاول الــبعض إلــصاق تــهمة « املــدرب » بــي، إال أنــي أبــقى « بــاحــث ومــفكر » رغــم إعــتراض 
الـبعض. بهـذة الـطريـقة أنـا أمـثل نـفسي وفـكري الـخاص الـذي قـد يـلتقي أو يـختلف عـن عـلوم الـتنمية البشـريـة 
وتـطويـر الـذات املـعروفـة. مـعظم أفـكاري هـي مـن إنـتاجـي الـشخصي وأنـا فـخور بهـذا اإلنـجاز وال أنـكر فـضل 
املــعلمني واملــدربــني اآلخــريــن الــذيــن تــأثــرت بــهم وبــأفــكارهــم وأولــهم « الــدكــتور صــالح صــالــح الــراشــد » الــذي 

أعتبره رائد علوم تطوير الذات في الوطن العربي، بالرغم من إختالف إسلوبي عنه. 

يـتمتع إسـلوبـي بـالحـزم والـقوة وسـرعـة تـحقيق الـنتائـج وهـناك الـقليل مـن الـناس الـذيـن يسـتطيعون تحـمل هـذا 
اإلسـلوب الـصريـح واملـباشـر. أسـتطيع أن أجـزم بـكل أمـان أن دخـولـي لـعالـم الـتنمية البشـريـة أضـاف الـعنصر 

املفقود وهو عنصر القوة واملواجهة. معي، يشعر الناس بالقوة وهذا ما أوفره لهم دائما. 

هذا هو كل شيء. يمكنك اآلن اإلنتقال للفقرة التالية. 

تحياتي لك، 

عارف الدوسري 
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نبذة عن الكتاب 
الـكتاب عـبارة عـن أقـوال إسـتنبطتها بـعد تـفكير وتجـربـة أو أقـوال جـائـت فـي ردود عـلى األصـدقـاء والـصديـقات 
أو لحـــظات إضـــاءة أنـــتجت قـــوال بـــدى لـــي أنـــه يحـــمل حـــكمة تســـتحق أن يـــعرفـــها الجـــميع. هـــذا الـــكتاب قـــمت 
بــإنــتاجــه شــخصيا فــي الــبيت وإخــترت أن يــكون إلــكترونــيا ألن هــذا هــو الــوســط األكــثر إنــتشارا واملــتوقــع أن 

يكون األكثر قبوال في املستقبل. 

توضيب الكتاب 
يــتوفــر هــذا الــكتاب بــصيغة PDF وأيــضا بــصيغة ePUB وهــو مــتوفــر مــجانــا مــن خــالل شــبكة أبــرك للســالم 

ومن خالل منصات الكتب املختلفة. 

إسلوب السرد 
يـنقسم الـكتاب إلـى أجـزاء كـل مـنها يهـتم بـجانـب مـن جـوانـب الـحياة. يـمكنك قـراءة الـكتاب بـشكل متسـلسل أو 
بـفتح الجـزء الـذي يـهمك. طـريـقة الـعرض بـسيطة حـيث يـتم عـرض الـقول بخـط بـارز ثـم يـليه الشـرح والـتفسير. 
فـــي بـــعض املـــواضـــع قـــد تجـــد روابـــط تـــأخـــذك إلـــى صـــفحات فـــيها تـــماريـــن أو تـــلقي املـــزيـــد مـــن الـــضوء عـــلى 

الفكرة. إستخدمها فهي وضعت من أجل فائدتك. 

حقوق امللكية الفكرية 
يـحتوي هـذا الـكتاب عـلى أقـوال عـارف الـدوسـري فـقط والـتي تـمثل إنـتاجـه الـفكري. إذا رأيـتها فـي مـكان آخـر 
فــهي إمــا مــقتبسة مــن هــذا الــكتاب أو مــقتبسة مــباشــرة مــن شــبكة أبــرك للســالم أو مــوقــع الفيســبوك. جــميع 
حــــقوق املــــلكية الــــفكريــــة مــــحفوظــــة لــــلباحــــث واملــــفكر عــــارف الــــدوســــري. عــــلما بــــأنــــه يــــمكن لــــلقارىء إقــــتباســــها 
وإســتخدامــها واإلســتشهاد بــها بــما يخــدم األغــراض اإلنــسانــية مــع ذكــر إســم عـارف الـدوسـري فــي نــهايــة 

 اإلقتباس.
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الفصل األول 

بني اإلنسان وذاته 
أنت أهم إنسان في هذا العالم 

هــنا تجــد مجــموعــة مــن األقــوال الــتي تــصلح عــالقــتك بــنفسك، فــاإلنــسان الــذي ال يــعلم قــيمة نــفسه ال يــمكن أن 
يـعلم قـيمة اآلخـريـن، فـهو تـارة يـصعد وتـارة يهـبط. يـعلي نـفسه فـوق مـا يسـتحق أو يهـبط بـها حـتى تـهون عـليه 

وحينها يرفع اآلخرين فوق قدرهم. إقرأ وإفهم وإبدأ رحلة إكتشاف الذات لتستعيد حياتك. 

اإلنسان كائن إيماني ١٠٠٪ 
كـل مـا فـي اإلنـسان وكـل قـدراتـه يـعتمد إعـتماد كـلي عـلى اإليـمان. كـل شـيء يـقوم بـه يـحتاج لـإليـمان. الـتفكير 
ذاتـه ال قـيمة لـه إن لـم يـصاحـبه إيـمان راسـخ وصـحيح. أي فـكرة ال تـؤمـن بـها تـفقد قـيمتها ويـتضائـل تـأثـيرهـا. 
إن كــنت تــؤمــن بــأنــك ضــعيف تــضعف وإن آمــنت أنــك قــوي تــصبح أقــوى. هــذا اإليــمان لــو إقــترن بــالــعمل فــإنــه 

ينتج الحركة املطلوبة ويصنع الحياة. 

إذا نــــويــــت، كــــتبت الــــسماء نــــيتك، فــــإذا عــــزمــــت ثــــبتت. 
إطمئن ال تستطيع األرض محو ما كتبته السماء 

الـــنية الـــصادقـــة هـــي أقـــوى مـــا يـــمكن أن يـــقدمـــه اإلنـــسان لـــتحقيق أهـــدافـــه، فـــإذا وافـــق تـــلك الـــنية قـــرار ثـــابـــت 
بـالـسعي وعـدم الـتراجـع فـإن األمـر يـثبت لـك وحـينها ال يسـتطيع مـن فـي األرض ولـو إجـتمعوا ضـدك عـلى مـا 

أثبتته السماء لك. يخرج األمر من أيديهم. كن مع اهلل دائما وال تقلق أبدا. 
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قـمة الـضعف والهـزال، أن يـحاول اإلنـسان جـاهـدا إيـجاد 
أعذار ومبررات ملن يهني كرامته. 

هــذة حــالــة مــتعلقة بــضعف الــشخصية إذ يــحاول اإلنــسان جــاهــدا تــجنب الــصدام بــاآلخــريــن ألي ســبب مــن 
األســـباب. عـــادةً يـــلجأ إلـــى إخـــتالق أعـــذار ملـــن يـــعتدي عـــلى كـــرامـــته، فـــمثال يـــقول ربـــما لـــم يـــقصد أو لـــعلي لـــم 

أسمعه جيدا أو ربما أنا تسرعت في الحكم عليه 

الـــحاجـــة أم اإلخـــتراع ملـــن يتحـــملون مسؤلـــية حـــياتـــهم، 
وما سواهم حاجتهم عبودية 

الـذي يتحـمل مـسؤلـية حـياتـه يـجعل مـن حـاجـته سـببا لـلتقدم وإبـتكار حـلول جـديـدة، أمـا مـن ال يتحـمل مـسؤلـية 
حياته فهو في الغالب يتحول إلى تابع ذليل ملن يسد حاجته. 

املـشاعـر إدمـان فـهي تـنتج مـواد تـصب فـي الـدم يـدمـنها 
الجسم، أسوأها الحقد والحزن. أدمن الحب أفضل 

األفـكار تـتحكم فـي املـشاعـر واملـشاعـر تـتحكم فـي الـجسم فـتنتج املـزيـد مـن األفـكار. هـذة هـي دوامـة الـحياة. 
وبـما أن املـشاعـر تـغير كـيمياء الجسـد بسـبب تـحفيزه عـلى إنـتاج مـواد كـيميائـية مـختلفة يـحتاجـها الـجسم إمـا 
إلنـــتاج الـــشعور نـــفسه أو ملـــقاومـــته، فـــإن الـــجسم بـــعد فـــترة يـــتعود عـــلى تـــلك املـــواد وتـــتحول إلـــى حـــالـــة إدمـــان 
تــــمامــــا كــــاإلدمــــان عــــلى نــــوع مــــن الــــطعام أو الــــكحول أو الــــتدخــــني. فــــي هــــذة الــــحالــــة حــــتى لــــو أراد اإلنــــسان 
الخـروج مـن الـشعور املـدمـن عـليه فـإنـه ال يسـتطيع ألن الجسـد مـازال يـنتج املـزيـد مـن تـلك املـادة. أقـوى املـواد 
هـي تـلك املـتعلقة بـاملـشاعـر السـلبية الـعنيفة وهـذا يفسـر ملـاذا يـدخـل اإلنـسان فـي الـكئابـة أو يـفقد الـقدرة عـلى 
التخـلص مـن الـغيرة أو الحسـد وغـيرهـا مـن مـشاعـر. أيـضا األمـر صـحيح بـالنسـبة لـلمشاعـر اإليـجابـية، فـالـذي 
يــــضحك ال يســــتطيع الــــتوقــــف عــــن الــــضحك حــــتى فــــي بــــعض املــــواقــــف الــــتي تســــتدعــــي عــــكس ذلــــك. ولهــــذا 
فـاإلعـتدال فـي املـشاعـر هـو األفـضل واألسـلم. هـذا بـالـطبع يـحتاج إلـى تـدريـب ومـواضـبة حـتى يـصبح الـشعور 

الجديد طبع. 
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عــندمــا تــقارن خــطأك بــمن هــو أكــبر خــطأ مــنك ســتبدو 
رائعا عند نفسك 

املـقارنـة كـاذبـة، وهـذا مـا يـلجأ إلـيه الـكثيرون للهـروب مـن مـواجـهة أنـفسهم عـلى حـقيقتها. هـذة املـقارنـة ليسـت 
إال لــعبة عــقلية يــلعبها اإلنــسان عــلى نــفسه كــي يــشعر بــبعض الســالم. خــلق أعــذار يــعد مــن الــغرور. ال تــقارن 
أخــطائــك بــأخــطاء اآلخــريــن ألن الــواجــب هــو أن تــسعى لــتحقيق الــعمل الــصحيح وتــكون فــي املــوقــف الســليم. 

عندما تريد أن تكون على صواب لن يكون للمخطئني نصيب في حساباتك. 

الــنجاح رداء يــنسج فــي الــغيب. إســتمر بــالــعمل بــيقني 
حتى يكتمل النسيج فيتجلى نورا في عاملك 

الــنجاح ال يــأتــي قــطعة واحــدة ولــكنه عــمل مســتمر نــحو هــدف محــدد. عــندمــا تــقرر بــلوغ هــدف مــعني فــإن مــن 
وراء األحـــداث أو خـــلف الـــكوالـــيس هـــناك مـــن يحســـب لـــك كـــل مـــا تـــقوم بـــه لـــتحقيق أهـــدافـــك، ســـواء كـــان ذالـــك 
الــسعي صــحيح أو خــاطــىء. أي أن حــتى قــراراتــك الــخاطــئة هــي تــقربــك مــن أهــدافــك ألنــها طــاقــة ونــية أنــت 
نــويــتها ولــن تــضيع أبــدا. سيســتمر جــمع الــطاقــة لــك فــي الســر حــتى تــصبح شــيئا يــعتد بــه وهــنا سيتجــلى كــل 
شــــيء فــــجأة وســــتستغرب كــــيف أن كــــل جهــــدك لــــم يــــضع ســــدى رغــــم أنــــك إعــــتقدت أنــــك إبــــتعدت عــــن هــــدفــــك. 

املطلوب منك هو اإلستمرار بيقني فقط. ال تفقد األمل فقط ألنك ال ترى النسيج ينسج. كن على ثقة. 

ردة فـــعلك نـــحو الحـــدث هـــي مـــا يحـــدد كـــونـــه ســـلبي أو 
إيجابي. كل األحداث مجرد أحداث 

األحــداث ســلبية أو إيــجابــية هــي مجــرد أحــداث الــقصد مــنها تحــديــد ردة فــعلك وبــناء عــلى ردة فــعلك تــبقى أو 
تـرحـل. عـندمـا تـشعر بـالـسعادة مـن حـدث فـأنـت تـطلب املـزيـد مـنه لـكن إن راودك الـشك فـيه فـإنـه يـنقلب لـلعكس. 
املــشكلة الــحقيقية أن الــناس عــندمــا يحــدث حــدث ســيء فــإنــها تــصدق الحــدث وتــتعامــل مــعه عــلى أنــه حــقيقه 
واقــعة فــيقع عــليها. األحــداث الــسيئة يــمكن تــغيير مــعطياتــها فــقط عــندمــا نــتقبلها كــما هــي ثــم نــوجــه تــفكيرنــا 
نـحو نـهايـة سـعيدة للحـدث. ملـاذا يـخفق البشـر حـتى فـي تـمني نـهايـة سـعيدة ألحـداث حـياتـهم السـلبية؟ كـل مـا 
هــو مــطلوب مــنك فــي األحــداث الســلبية هــو أن ال تجــزع وأن تــتصرف بــحكمة وتــحاول رؤيــة الــنور فــي نــهايــة 
الـــنفق. فـــقط تـــمنى أن تـــنتهي أمـــورك إلـــى خـــير وإســـتمر فـــي الـــحياة دون جـــزع وهـــذا ســـيغير الـــنتائـــج الـــتي 

تحصل عليها من األحداث السلبية. 
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املـشاعـر إدمـان فـهي تـنتج مـواد تـصب فـي الـدم يـدمـنها 
الجسم، أسوأها الحقد والحزن. أدمن الحب أفضل 

املــشاعــر تــجعل الــجسم يــنتج مــواد كــيميائــية وأنــزيــمات تــصب فــي الــدم. هــذة املــواد يــعتاد عــليها الــجسم بــعد 
فـترة فـتتحول إلـى مـا يشـبه اإلدمـان وحـتى لـو حـاول اإلنـسان تـغيير مـشاعـره فـإن جسـده سيسـتمر فـي إنـتاج 
املــواد الــتي يــعرفــها وهــذا مــا يــجعل الــتغيير صــعبا. إن كــان جــسمك ســيدمــن فــعلى ألقــل إســمح لــه أن يــدمــن 
مــواد تــنتج مــشاعــر إيــجابــية. دائــما تــحكم فــي مــشاعــرك وحــدد مــا تــريــد. ال تــجعل مــشاعــرك عــرضــة لــتالعــب 
اآلخــريــن. هــم قــد يــريــدون خــلق درامــا فــي حــياتــك وأنــت لســت مــضطرا لــلتجاوب مــعهم. مــن نــاحــيتك أنــت ال 
تســـتسلم لـــلمشاعـــر الســـلبية الـــتي تـــنتجها بـــل حـــاول إســـتبدالـــها بـــمشاعـــر إيـــجابـــية وذلـــك عـــن طـــريـــق تـــغيير 

أفكارك. فكر بطريقة إيجابية وهذا سينتج مشاعر إيجابية. 

الــواســطة هــي أن تــقبل عــلى نــفسك مــن األهــل واألقــارب 
ما ال تقبله من غيرهم 

الـــواســـطة هـــي إســـتثناء لـــلقاعـــدة أو الـــقانـــون عـــادة يـــقوم بـــه شـــخص مـــسؤل فـــي مـــنصب مـــا مـــن أجـــل تـــمريـــر 
مـصالـح أشـخاص مـن املـقربـني لـه. هـذا الـعمل لـه أضـرار كـثيرة عـلى املـجتمع عـندمـا ينتشـر، وكـذلـك هـو الـحال 
عــلى املســتوى الــشخصي. عــندمــا تــسمح لــآلخــريــن بــإهــانــتك واإلعــتداء عــلى حــقوقــك فــقط ألنــهم مــن املــقربــني 
فـــأنـــت تـــجني عـــلى نـــفسك. أنـــت تـــتنازل عـــن نـــفسك لـــألهـــل واملـــقربـــني. تـــعتقد بـــما أنـــهم أهـــلك فـــهم يســـتطيعون 

إهانتك واإلعتداء عليك وحتى اإلعتداء على زوجتك وأوالدك. أنت توسطت لهم وسمحت لهم بذلك. 

قـمة الـضعف والهـزال، أن يـحاول اإلنـسان جـاهـدا إيـجاد 
أعذار ومبررات ملن يهني كرامته 

عـندمـا تـهون عـلى اإلنـسان نـفسه فـإنـه يـبدأ بـإخـتالق أعـذار ملـن يـعتدي عـلى مـكانـته. مـرة يـقول هـو ال يـقصد، 
ومـرة يـقول ربـما أنـا ظـلمته، أو لـعله لـم يـفهم قـصدي أو أنـا أسـأت الـظن. يسـتمر فـي إخـتالق األعـذار كـي ال 
يـدخـل فـي مـواجـهة مـن أجـل نـفسه. الـبعض نـفسه طـويـل جـدا يـصل إلـى درجـة أن يـقنع نـفسه أن يـوم الـقيامـة 
ســيقتص اهلل لــه. أي يــتنازل عــن دوره فــي الــحياة ويــطلب مــن اهلل أن يــقتص لــه. هــذا كــله نــتيجة هــوان الــنفس 

على صاحبها. دافع عن نفسك في جميع األوقات.  
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اهلل لــم يخــلقك إلعــادة تــدويــر أفــكار اآلخــريــن بــل لــتنتج 
افكارك الخاصة. إعتز بنفسك 

أفــكار اآلخــريــن مــفيدة لــك فــي بــدايــة حــياتــك فــهي تــعطيك نــقطة إنــطالق ولــكن فــي مــرحــلة مــن مــراحــل حــياتــك 
عــليك أن تــنتج أفــكارك الــخاصــة املــناســبة لــوضــعك أنــت أو تــلك الــتي تــضيف شــيئا جــديــدا لــرصــيد البشــريــة. 
فـكما أخـذت أنـت تـعطي وهـكذا مـن يـأتـي بـعدك يـأخـذ مـنك ويـعطي مـن يـليه مـن األجـيال وفـي كـل مـرة نـتقدم 
قــليال كــجنس بشــري. أفــكار الــسابــقني كــانــت مــمتازة لــزمــانــهم ولــكننا اآلن نــعيش فــي زمــان مــختلف وظــروف 
مــختلفة وأفــهام مــختلفة ولــيس مــن الــحكمة اإلســتمرار فــي تــرديــد أفــكار الــقدمــاء. أنــتة أفــكارك الــخاصــة وإن 
إتــفقت مــع أفــكارهــم كــان بــها وإن لــم تــتفق فــأنــت تــمثل وعــيك ووعــي جــيلك وهــذا أفــضل بــكثير مــن اإلعــتماد 

على أفكار األموات. 

عــــندمــــا تــــكون فــــي وضــــع خــــاطــــىء، لــــن تســــتوعــــب أن 
الوضع الصحيح ال تنطبق عليه خبراتك 

وأنــت فــي وضــع خــاطــىء وكــل خــبراتــك تــحوم حــول األمــور الــخاطــئة فــسيكون مــن الــصعب عــليك أن تــدرك أن 
فــي الــوضــح الــصحيح لــن تــتكرر األشــياء الــخاطــئة الــتي تــعرفــها. هــي بــديــهيات إن أنــت أدركــتها ســتعرف أن 
مـخاوفـك لـيس لـها أسـاس. عـندمـا تـصبح قـوي لـن تـخاف مـن األشـياء الـتي كـنت تـخاف مـنها وأنـت ضـعيف، 
كــذلــك فــي الــعالقــات عــلى ســبيل املــثال، إذا إلــتقيت بــاإلنــسان الــذي يــحترمــك ويــقدرك ال داعــي لــلخوف أنــه قــد 

يقرر فجأة أن ال يحترمك. نحن نقوم بالعمل الصحيح لتجنب حدوث اإلشياء الخاطئة. 

جـــزء كـــبير مـــن الـــوعـــي يـــكمن فـــي التجـــرد مـــن األفـــكار 
القديمة التي تلوث الجديد 

الـوعـي شـيء جـيد ولـكن بـعد أن تتخـلص مـن أفـكارك الـقديـمة. ال يـمكن أن تجـمع بـني الـفكرة وضـدهـا وتـتوقـع 
أن يـتحسن وضـعك. إنـها الـقدرة عـلى إتـخاذ الـقرار الـحاسـم. هـل أنـت تـؤمـن بـالـشيء أو تـؤمـن بـعكسه؟ لـكن 
أن تـــؤمـــن بـــشيء ومـــازلـــت تحســـب حـــساب لـــعكسه فهـــذا مـــن الـــتلوث. إذا إكـــتشفت فـــكرة خـــاطـــئة فـــإســـتبدلـــها 
بــفكرة جــديــدة لتتخــلص مــنها وتــعامــل عــلى هــذا األســاس. يــعني مــعظم الــناس مــن هــذا األمــر كــما لــو كــانــت 
عــقولــهم حــفرة تــقبل أي شــيء يــراكــمون فــيها األفــكار عــلى إخــتالفــها دون إنــتباه ملــا قــد تســببه مــن مــشكالت 

الحقا. تخلص من القديم دائما لتستمتع بالجديد. 
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أنـــت تـــسعى ثـــم تـــنجح، أو تـــسعى ثـــم تفشـــل، لـــكن فـــي 
الحالني أنت تتقدم 

الفشــل لــيس فشــل إال عــندمــا تــقرر أن تــوقــف املــحاولــة، وإال فــإن الفشــل يــعد أحــد محــطات الــنجاح وبــدونــه ال 
يــتعلم اإلنــسان املــحافــظة عــلى الــنجاح. الفشــل عــمليا هــو تجــربــة تكتســب مــنها خــبرة ثــم تــنتهي ألن الــنجاح 
املـكتوب لـك مـوجـود فـي مـرحـلة قـادمـة. فـقط تـقبل الفشـل عـلى أنـه درس وأعـد املـحاولـة. إسـتمر ال تـيأس وحـتما 

ستنجح. 

معظم املعلومات املهمة والتي لها تأثير بالغ، مملة 
املـعلومـات الـعميقة مـملة أو عـلى األقـل طـريـقة الـوصـول لـها مـرهـقة ولـيس فـيها تسـلية. املـتعة تـبدأ عـندمـا تـتضح 

الصورة وتبدأ بفهم املعنى الحقيقي ملا تتعلمه، حينها فقط تصاب بحالة من البهجة والسعادة الغامرة. 

مــا تــرك عــبدا هلل شــيئا إال عــوضــه خــير مــنه - أي تــتركــه 
ألنــه ال يــتناســب مــع قــيمك ومــبادئــك الــعليا، فــهي تــمثل 

اهلل فيك 
تـترك هلل أي تـترك لـلقيم واملـبادىء الـتي إكتسـبتها مـن إيـمانـك بـاهلل وبـدوره فـي حـياتـك. إن كـنت تـؤمـن أن اهلل 
هـو الـرزاق فـأنـت قـد تـترك عـملك الـحالـي وأنـت عـلى يـقني أن اهلل سـيرزقـك مـا يـرضـيك وال أن تسـتمر فـي عـمل 
ال يــحترم إنــسانــيتك أو تســتمر فــي عــمل ال يــتناســب مــع قــيمك أو يــجحفك حــقك. كــذلــك فــي الــحب والــعالقــات، 
عـندمـا تـترك شـخصا ألنـه يـعتدي عـليك فـال يـجب أن تـقلق كـثيرا حـول ظـهور شـخص آخـر يـعوضـك مـا فـقدت. 
دائـما كـن عـلى ثـقة أن مـا تـتركـه مـن أجـل قـيمك سـيتم تـعويـضه بـطريـقة أو أخـرى، ألنـك إتـبعت مـا أمـرك اهلل بـه. 

أن تترك هلل ليس عمل ديني بل هو عمل إنساني بحت وله عالقة بكل حياتك وليس فقط الجانب الديني. 

مــهما كــبر الــعمل ال قــيمة لــه. مــا يــهم هــو شــعورك أثــناء 
وبعد القيام به 

كـل عـمل نـقوم بـه وكـل فـكرة نـفكر فـيها يـنتج عـنها شـعور. هـذا الـشعور يـجب أن يـكون إيـجابـيا حـتى يـنعكس 
عــلى حــياتــنا. اإلنــسان يــمثل مجــموعــة مــشاعــر يــتم الــوصــول إلــيها عــن طــريــق الــعمل وعــن طــريــق الــتفكير. ال 
فـــائـــدة مـــن الـــقيام بـــأعـــمال كـــبيرة إن لـــم تـــمنحك شـــعورا بـــالـــسعادة وال فـــائـــدة مـــن تـــفكير ال يـــشعرك بـــالـــراحـــة 
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والــــبهجة. أن تــــعمل الــــخير شــــيء جــــيد ولــــكن هــــل يــــصاحــــب الــــعمل شــــعور طــــيب؟ هــــذا هــــو جــــوهــــر األعــــمال. 
الشعور الطيب قبل وأثناء وبعد القيام بها. 

مــــــن حــــــقك أن تــــــكون عــــــلى خــــــطأ، تســــــتطيع أن تــــــكون 
مخطىء ومستمتع بالحياة، لذلك خلق اهلل البحر 

تسـتطيع أن تـكون عـلى خـطأ. تسـتطيع أن تـعتقد أن الـشمس زرقـاء أو أن البحـر متجـمد أو أن هـذا الـشيء 
غـــير صـــحيح أو أي فـــكرة تخـــطر عـــلى بـــالـــك. مـــا دمـــت مســـتمتعا بـــفكرتـــك ولـــم تـــؤذي اآلخـــريـــن فـــال يـــحق ألي 
إنــسان أن يــعاتــبك أو يــعتدي عــلى خــصوصــيتك أو حــريــتك. يــجب أن تــملك الــقدرة عــلى مــواجــهة الــناس وأنــت 
مخـــطىء دون أن تـــشعر بـــالـــذنـــب وال تـــسمح لـــهم بـــإبـــتزازك ألنـــك أخـــطأت أو ألنـــك تـــقوم بـــاألشـــياء بـــطريـــقة ال 
تــعجبهم. املــيزان هــو الــضرر املــباشــر إن وقــع عــليهم وإال ال يــحق ألحــدهــم إنــتقادك. ولــذلــك خــلق اهلل البحــر، 

ليشربوا منه بمقدار ما يروي حاجتهم للتدخل في شئونك. 

إتـــقان الـــعمل قـــيمة لـــذاتـــها، لـــكن أكـــثر الـــناس يـــتقنون 
أعمالهم لحماية شخصياتهم من اإلنتقاد 

املــتقنون ألعــمالــهم لــيسوا ســواء. هــناك مــن يــتقن عــمله ألنــه يــحب أن يــتقن عــمله وهــناك مــن يــتقن عــمله إتــقاء 
إلنـتقادات اآلخـريـن ولحـمايـة شـخصيته. هـو ال يسـتطيع املـواجـهة أو الـدفـاع عـن نـفسه أو ال يـقبل أبـدا أن يـتم 
إنـتقاده ولـذلـك يـلجأ إلـى املـبالـغة فـي إتـقان الـعمل. هـذا الـوضـع مـرهـق بـعد فـترة مـن الـزمـن. أتـقن عـملك ألنـك 
تــحبه ال لــتتجنب اإلنــتقاد. شــخصيتك لــن تــتأثــر بــاإلنــتقاد إن كــنت واثــقا مــن نــفسك وأمــا األخــطاء فتحــدث. ال 

يوجد بشر مثالييون فال تحاول أن تصبح مثاليا ألننا لسنا مثاليني أبدا. مجرد بشر. 

كـــــن أنـــانـــي فــــي إصــــالح ذاتـــك وكــــأنـــه ال يـــوجــــد فـــي 
العالم إال أنت 

إصــالح ذاتــك هــو املــهمة األســاســية لــك فــي هــذة الــحياة. ال عــليك مــمن ال يــريــد إصــالح نــفسه أو الــكسول أو 
الــبليد. األمــر ال يــعنيك. يــجب أن تــضع جهــدك فــي إصــالح عــيوبــك وتــصحيح مــسارك حــتى وإن تــعارض هــذا 
مــــع اآلخــــريــــن مــــن املــــقربــــني. لــــن تــــنفعك إال نــــفسك ولــــن تــــسأل إال أنــــت. كــــل إنــــسان مــــسؤل عــــن نــــفسه وعــــن 

تصرفاته وقراراته. 
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إذا أردت أن يـــقرأ لـــك الـــناس فـــإســـتمر بـــالـــكتابـــة حـــتى 
تــــألــــفك األنــــفس وتــــطمئن لــــك الــــقلوب وتشــــتاق لــــرأيــــك 

العقول 
املعنى واضح وال يحتاج ملزيد من اإليضاح 

إذا أبـوك عـذبـك فـي طـفولـتك أو عـامـلك بـذل وإهـانـة، فـال 
داعي أن تصبح نسخة منه 

مــهما كــانــت املــعامــلة الــتي تــعرضــت لــها و مــهما كــان تــاريــخك، مــادمــت اآلن واعــي وراشــد فــيمكنك تــغيير كــل 
ذلـــك. ال داعـــي أن تســـتمر فـــي دوامـــة األلـــم. ســـاعـــد نـــفسك وإعـــقد الـــعزم عـــلى الـــتغيير وســـتجد مـــن يـــدعـــمك 
وسـتفتح لـك األبـواب. هـو أخـطأ وإرتـكب إثـما فـي حـقك فـلماذا تـريـد أن تسـتمر أنـت عـلى نـفس الـطريـق الـذي 

رسمه هو لك؟ يمكنك التغيير عندما تقرر وهذا شيء بيدك أنت وحدك. 

إخــتالف الــشخصيات لــيس عــيبا. إخــتالفــك يــعني أنــك 
متمكن أكثر من غيرك في أحد مهارات الحياة. 

لـــم يـــبقى عـــليك إال إكـــتشاف تـــلك املـــهارة وتـــنميتها. ســـتبدأ صـــغيرة وضـــئيلة ولـــكن مـــع مـــرور الـــوقـــت ســـتتطور 
مهارتك أو مهاراتك وستتمكن أخيرا من اإلستفادة منها وإفادة املجتمع. إختالفك هو مصدر قوتك. 

الـــــذي يظهـــــر لـــــلناس فـــــي قـــــالـــــب، يـــــعيش فـــــي ســـــجن 
إجتماعي يحرمه متعة الحياة الطبيعية 

ال تحجـــز نـــفسك فـــي قـــالـــب مـــعني. ربـــما يـــساعـــدك الـــظهور فـــي قـــالـــب فـــي بـــدايـــة حـــياتـــك لـــكن ســـيبقى الـــناس 
يــــحاســــبونــــك عــــلى أســــاس الــــقالــــب الــــذي ظهــــرت بــــه. تــــصرف كــــإنــــسان طــــبيعي وإضــــحك وإبــــتسم وأخــــطىء 
وإعــتذر وإســتمر. تســتطيع أن تــكون مــدرب بــدون قــالــب، مــسؤل فــي الــدولــة بــدون قــالــب، مــديــر بــدون قــالــب، 

بروفيسور بدون قالب. هكذا الحياة أفضل وأسهل. 
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عــمرك الــنفسي يــبدأ مــن أقــدم فــكرة فــي الــتاريــخ تؤمــن 
بها وتعيشها اآلن 

كـلما كـانـت األفـكار الـتي تـؤمـن بـها قـديـمة كـلما إنـعكس ذلـك عـلى نـفسيتك. ملـاذا تـريـد أن تـؤمـن بـأفـكار قـديـمة؟ 
ال يـوجـد سـبب مـقنع. كـل مـا تـوصـل إلـيه الـسابـقون يـمكنك الـتفوق عـليه أو تـعديـله بـما يـناسـبك. أنـت فـي وضـع 

أفضل منهم بكثير فلماذا تحجز نفسك في الزمن البائد؟ 

مـــعظم تـــبريـــراتـــك املـــنطقية إلعـــتراضـــك عـــلى فـــكرة مـــا، 
ناتجة عن مخاوف تحاول إخفائها 

الـــخوف عـــندمـــا يـــتغلغل إلـــى الـــقلب يـــبدأ الـــعقل بـــإنـــتاج كـــل أنـــواع الـــتبريـــرات املـــنطقية حـــتى يـــعيش اإلنـــسان 
بسالم مع نفسه. دائما املنطق يتبع القلب. الخائف يبرر والواثق ينفذ. 

اهلل لـــم يخـــلقك لـــتتوافق مـــع اآلخـــريـــن وإنـــما لـــتزعـــجهم 
وتصنع أسطورتك الخاصة 

املعنى واضح وال يحتاج للمزيد من الشرح 

كـلما زادت مـمتلكاتـك كـلما زاد خـوفـك عـليها وَقـّلت قـدرتـك 
على حياة املغامرة. تصبح ممل 

زيـادة املـمتلكات تسـبب الـخوف عـندمـا يـتعلق اإلنـسان بـها فـيصبح أسـيرا لـها وال يسـتطيع التحـرك ألنـه كـلما 
أراد التحـرك أو املـغامـرة أو املـواجـهة تـذكـر مـا سيخسـره مـن مـمتلكات فـيتراجـع. إجـعل مـمتلكاتـك فـي يـدك ال 

في قلبك أو إمتلك أقل حتى ال تخاف. 
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أنـــت هـــو األعـــمال الـــتي قـــمت بـــها. إعـــمل املـــزيـــد. إزرع، 
أدرس، عارض، حطم، تحرك، إلخ … 

الــوظــيفة مجــرد أحــد األعــمال. مــتى آخــر مــرة شــاركــت فــي مــشاجــرة؟ مــتى ســافــرت؟ مــتى دافــعت عــن مــظلوم؟ 
مـتى زرعـت شجـرة؟ مـتى صـبغت غـرفـتك بـلون جـديـد؟ مـتى قـررت أن تـتعلم حـرفـة جـديـدة؟ مـتى تـزوجـت؟ مـتى 
طــلقت؟ مــتى تســلقت شجــرة؟ مــتى قــررت أن تــبحث عــن وظــيفة أفــضل؟ كــلما عــملت أكــثر وجــربــت أكــثر كــلما 

إنعكس هذا على شخصيتك. تحرك فتتحرك الحياة معك. 

لتســريــع حــل املــشاكــل حــولــها إلــى فــكرة بــدون مــشاعــر. 
التعامل مع األفكار أسهل من املشاعر 

حـاول أن تـفصل مـشاعـرك عـن املـشكلة وفـكر فـيها كـما لـو كـانـت مـشكلة يـعرضـها عـليك صـديـق كـيف سـتتعامـل 
مــعها؟ عــندمــا نــقوم بتجــريــد املــشكلة مــن املــشاعــر ولــو لــنصف ســاعــة فــقط فــإنــنا نــتوصــل إلــى حــلول عــبقريــة 

تنهي املشكلة من جذورها. 

نــتعلم الجــرأة كــما نــتعلم الــكتابــة بــالــتمريــن املــتواصــل 
حتى اإلتقان 

الجـرأة مـهارة ولـذلـك هـي قـابـلة لـلتعلم. فـقط تجـرأ قـليال ثـم كـرر ثـم تجـرأ أكـثر ثـم كـرر ولـن يـمضي وقـت طـويـل 
حتى تكتشف أنك أصبحت أقوى مما تتوقع. 

كـــــل أحـــــداث حـــــياتـــــك صـــــح ١٠٠٪ حـــــتى تـــــلك الـــــتي ال 
تعجبك. فقط تعّلم كيف تتعامل معها 

الحـدث كـان سيحـدث ال مـحالـة. لـم يـبقى إال طـريـقة تـعامـلك مـعه لتحـدد هـل سـيبقى أم سـيرحـل وهـل سـيتفاقـم 
أو يتالشى ويختفي. تقبل الحدث وحاول أن تكتشف الحكمة منه. 
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خـذ الـرأي لـكن ال تشـرك فـي قـرارك أحـدا. الشـرك بـالـنفس 
ظلم عظيم. 

هـي حـياتـك فـال تشـرك اآلخـريـن فـي قـرارك. إتخـذ قـراراتـك بـكل قـناعـة وتحـمل مـسؤلـية حـياتـك. شـاور الـناس 
وحــاورهــم لــكن ال تتخــذ قــراراتــك املــصيريــة بــناء عــلى قــدراتــهم. الــضعيف ســيضعفك والــقوي ســيرهــقك. حــدد 

أنت ما تستطيع القيام به وإنطلق من تلك النقطة. 

رســــالــــتك فــــي الــــحياة هــــي مجــــموعــــة املــــشاكــــل الــــتي 
تستمتع بالتعامل معها 

مـــؤهـــالتـــك وقـــدراتـــك تـــأتـــي مـــتناســـبة تـــمامـــا مـــع رســـالـــتك فـــي الـــحياة. لـــذلـــك عـــندمـــا تهـــتم بـــقضية مـــا أنـــت فـــي 
الــحقيقة تهــتم بــشيء مــمتع بــالنســبة لــك بــينما هــو مــزعــج لــآلخــريــن. تســتمتع بحــل تــلك املــشاكــل ألنــك مجهــز 

تجهيزا جيدا للتعامل معها. 

هــل تــريــد أن تــعيش ســعيد؟ قــلل مــن أهــمية كــل شــيء. 
األهمية الزائدة تسبب لك األلم 

إعـطاء أهـمية زائـدة لـألشـياء أو األحـداث أو األشـخاص يـعطيها قـيمة فـوق قـيمتها الـحقيقية مـما يـجعلها تـكبر 
فــي نــفسك فــال تســتطيع الــتعامــل مــعها. عــندمــا تــعطي أهــمية لــرأي اآلخــريــن فــيك أو فــي ســلوكــك أو قــراراتــك 
فــأنــت تــأســر نــفسك بــنفسك. وعــندمــا تــعطي أهــمية بــالــغة لــألحــداث تــغرق فــي تــفاصــيلها وتــفقد الــقدرة عــلى 
تحـليلها تحـليال مـنطقيا. دائـما قـلل مـن أهـمية األشـياء وتـعامـل مـعها عـلى أنـها أحـداث عـاديـة وسـتالحـظ أنـك 

صرت أهدأ وأكثر توازنا وأكثر قدرة على إتخاذ القرارات الصحيحة. 
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الـشعور بـالـذنـب، السـالح األقـوى فـي إسـتعباد البشـر. 
يتحكمون فيك من خالل مشاعر الذنب 

كــل مــن تــقابــله تــقريــبا ســيحاول تــعزيــز مــشاعــر الــذنــب لــديــك. مــن األهــل فــي الــبيت إلــى األصــدقــاء إلــى رجــال 
الـديـن وحـتى رجـال الـدولـة واملـدرسـني فـي املـدارس وكـل مـن يسـتطيع تـعزيـز مـشاعـر الـذنـب لـديـك سـيفعل بـال 
تـردد. السـبب فـي ذلـك بـسيط. عـندمـا تـشعر بـالـذنـب تـتحول إلـى شـخص سهـل اإلنـقياد مـطيع ويـمكن الـتحكم 
بــك بــسهولــة. وحــتى إن كــان مــن يــحاول تــعزيــز ذلــك الــشعور لــديــك ال مــصلحة لــه، فــهو عــلى األقــل سيســتمتع 

بدقائق يبدو فيها أعلى منك منزلة، ألنه يستطيع أن ينصحك أو يوجهك وهذا فيه نوع من التفوق عليك. 

ال تجلس على كرسي اإلعتراف 
ال أحــد يــحق لــه الــتحقيق مــعك ولســت مــطالــبا بــتقديــم تــبريــرات لــآلخــريــن. مــن حــقك أن تخــطىء ومــن حــقك أن 
تـكون مـختلف. مـا لـم تجـلس أنـت بـنفسك عـلى كـرسـي اإلعـتراف لـن يـحقق مـعك أحـد. عـندمـا يـحاول أحـدهـم 

التحقيق معك يمكنك بكل سهولة تجاهله. 

عـــدوك يســـتطيع بـــرمـــجة فـــقط املـــساحـــات الـــفارغـــة مـــن 
عقلك. إقطع عليه الطرق، برمج نفسك بنفسك 

حـاول أن تكتسـب مـفاهـيم حـول مـا يـهمك. كـون آراء عـما يـدور حـولـك. حـدد مـوقـفك مـن األحـداث. عـندمـا تـفعل 
لـن يسـتطيع اآلخـرون الـتالعـب بـك وبـرمـجتك حسـب رغـبتهم. إذا إحـتجت إلعـادة بـرمـجة عـقلك فـإفـعل ذلـك أنـت 

في الوقت الذي يناسبك وحسب ما تعتقد أنه يتماشى مع مصفوفة قيمك. 

اإليـــمان هـــو حـــدث فـــي املســـتقبل أنـــت عـــلى يـــقني أنـــه 
سيحدث لكن ال تستطيع إثباته للمكذبني 

طـبيعة اإليـمان أنـك ال تسـتطيع إثـباتـه لـآلخـريـن لـذلـك ال تجهـد نـفسك. فـقط حـافـظ عـلى إيـمانـك حـتى يـتحقق 
هدفك وحينها سيعرف الجميع أنك على صواب. مع أن هذا غير مهم. 
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الــتسويــف هــو كــل األعــذار املــنطقية واألســباب املــقبولــة 
عقال لعدم القيام بالعمل املطلوب 

إذا أراد اإلنــــسان الــــتسويــــف فــــإن الــــعقل فــــي الخــــدمــــة، ســــيخبره بــــكل األعــــذار الــــتي يــــحتاجــــها لــــعدم الــــقيام 
بـالـعمل املـطلوب مـنه. دائـما إلنـجاز األعـمال ال تـطع عـقلك ألنـه سـيتالعـب بـك ويـأتـيك مـن مـداخـل غـريـبة وعـجيبة 
فـقط كـي ال تـقوم بـالـعمل. أحـيانـا يـصل بـه األمـر أن يـجعلك تـمرض أو تـشعر بـالخـمول الشـديـد. هـذا هـو عـقلك 
ال يــريــد أن يــعمل فــيرســل إشــاراتــه للجســد لــيصدك عــن الــعمل. ضــع خــطة لــلتنفيذ وحــدد وقــت مــعقول وحــاول 

اإللتزام وبعد فترة سيتدرب عقلك على اإلنجاز ولن تضطر للتسويف. 

أنـت ضـعيف حـتى ال يـوجـد مـا تخسـره أو تـخاف عـليه، 
وحينها تتحول إلى مركز قوة 

كــل مــا كــان يــضعفك هــو الــخوف مــن الــخسارة. عــندمــا تــملك أكــثر تــخاف أكــثر. كــل الــذيــن خســروا كــل شــيء 
بـــعد فـــترة مـــن اإلحـــباط والـــيأس عـــادوا لـــلحياة أقـــوى وأكـــثر تـــأثـــيرا ذلـــك أنـــهم تحـــركـــوا بـــال عـــوائـــق أو مـــخاوف. 
عــندمــا ال يــوجــد مــا ال تخســره يــتالشــى الــخوف وهــذا مــا يــجعلك أقــوى. ال داعــي أن تخســر كــل شــيء، فــقط 

تخلص من مخاوفك. 
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الفصل الثاني 

التعامالت اليومية 
تعامالتك اليومية تسعدك أو تشقيك 

أعــظم عــطاء يــمكن أن تــقدمــه لشــريــك حــياتــك أو ألوالدك 
أو أصدقائك أو فريقك، هو التشجيع 

البشــر تــواقــون لــلتشجيع وحــتى الــذي يشــتكي لــك هــو بــحاجــة لــبعض الــتشجيع. تــشجيع إنــسان عــلى عــمل 
الـــخير يـــعدل الـــف نـــصيحة لـــصده عـــن عـــمل خـــاطـــىء. خـــصوصـــا فـــي الـــعالقـــات الـــقريـــبة بـــني األزواج املحـــرك 
األســاســي هــو الــتشجيع ال اإلنــتقاد. دائــما شــجع اآلخــريــن وقــلل مــن الــنقد وســترى نــتائــج أفــضل فــي وقــت 

أقصر. 

كـلمة «شـكرًا» تـفقد مـعناهـا عـندمـا تـقال مـن بـاب األدب، 
فهي «عمل» قلبي يعني اإلمتنان 

الــشكر هــو الــشكر بــالــجوارح ال بــالــلسان. هــذا ال يــلغي أهــمية األدب والــكلمة الــطيبة ولــكن الــشكر املــؤثــر فــي 
حــياة الــناس هــو الــشكر الــقلبي، أي أن تــشعر بــاإلمــتنان وشــيء مــن الــتقديــر لــإلنــسان الــذي قــدم لــك خــدمــة. 
هــذا الــشعور هــو مــا يــجعله يــنمو ويــتقدم فــي حــياتــه. إن كــان قــد قــدم لــك خــدمــة تــساعــدك فــي أمــر مــن أمــور 
حــياتــك فــما الــذي يــمنعك مــن أن تــشعر تــجاهــه بــشعور طــيب؟ قــدم الــشكر لــكل األشــخاص الــذي يــقدمــون لــك 
خـــدمـــات بـــسيطة. الـــبائـــع فـــي الـــسوق والـــخباز واملـــيكانـــيكي والـــنادل وكـــل مـــن يـــقدم لـــك خـــدمـــات بـــسيطة. كـــن 
شــكورا فــأنــت تــساعــدهــم أكــثر حــتى مــن اإلكــرامــية الــتي قــد تــدفــعها لــهم. لــيس بــاملــال ولــكن بــالــقلب. هــذا هــو 

الشكر 

املشاعر بذرة، فأنظر في أي أرض تضعها 
املـشاعـر تشـبه بـذور الـزرع، تـبدأ صـغيرة ثـم تـكبر حـتى تـصبح شجـرة بـاسـقة فـإخـتر ملـشاعـرك أرض خـصبة 
وبـــناء عـــلى إخـــتيارك سيظهـــر الـــزرع. كـــذلـــك املـــشاعـــر الـــتي تســـتثمرهـــا فـــي إنـــسان، إن كـــان هـــذا اإلنـــسان 
يســتحق عــادت إلــيك مــشاعــرك بــالــسعادة والــفرح وإن إســتثمرت مــشاعــرك فــي إنــسان ال يســتحق فســتتألــم. 
األمـــر مـــفهوم ولـــكن ملـــاذا يـــصر الـــبعض عـــلى إســـتثمار مـــشاعـــره مـــع األشـــخاص الخـــطأ؟ تـــرى نـــفسك تـــتألـــم 

وتعلم أنك تتألم فلماذا تستمر في األلم؟ 
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عـــطائـــك يـــعود لـــك مـــضاعـــفا مـــئة أو الـــف مـــرة أو أكـــثر 
بمقدار ما تشعر به من سعادة وأنت تعطي 

هـــذا هـــو جـــوهـــر الـــعطاء. كـــثيرا مـــا يـــعتقد الـــناس أن الـــعطاء يـــنحصر فـــي اإلنـــفاق أو املـــعامـــلة الـــطيبة ولـــكن 
الـعطاء الـحقيقي هـو شـعورك اإليـجابـي والـرائـع أثـناء الـعطاء. ال تـعطي وأنـت مسـتاء أو تـشعر بـأنـك أعـطيت 
الـكثير. سـعادتـك الـغامـرة وأنـت تـعطي تـخبر الـكون أن هـذا الـعمل يـسعدك ولـذلـك فـالـكون يـعطيك أكـثر حـتى 
تـعطي أكـثر وتـشعر بـالـسعادة أكـثر، وهـنا يـتحقق الـفائـض حـتى تـحصل أنـت عـلى أضـعاف كـثيرة ال حـصر 

لها. 

عــائــلتك هــي األشــخاص الــذيــن يــسانــدونــك فــي املــحن، 
فإن أعرضوا عنك فهم ليسوا من عائلتك 

دور الــعائــلة هــو الــدعــم واملــسانــدة وإن لــم تــوفــر الــعائــلة هــذا األمــر فــال حــاجــة لــإلنــسان بــها. اآلن نــحن نــعيش 
فـــي زمـــن أصـــبحت فـــيه الـــعائـــلة هـــي مـــصدر األلـــم األلـــم األول إن لـــم يـــكن األوحـــد. ال تـــسمح ألحـــد أن يحـــدد 
مـــصيرك ويـــملي عـــليك مـــشيئته فـــقط ألنـــه أحـــد أفـــراد الـــعائـــلة. صـــلة الـــقرابـــة ليســـت ســـببا كـــافـــيا لـــتتنازل عـــن 
حـياتـك وعـن مسـتقبلك. وبـكل تـأكـيد صـلة الـقرابـة ال تـعني أن الـشخص يـقف إلـى جـانـبك. أي إنـسان يـحاول 
جــعلك تــتألــم يــجب أن تــتعامــل مــعه بحــزم وتــدافــع عــن نــفسك وال يــشفع لــه أنــه مــن عــائــلتك. أنــت أيــضا ســانــد 

أفراد عائلتك الذين هم بحاجة إلى ذلك وإال ما قيمتك أنت فيهم؟ دائما نعطي ونأخذ. 

عـــندمـــا تـــفقد شـــيء، ال تـــقبل فـــكرة أنـــه قـــد ضـــاع. عـــدم 
قبولك يخلقه من جديد 

ضـياع األشـياء هـو إخـتفائـها عـن إدراكـك. هـذا الـضياع شـيء نسـبي، أي أنـه ضـاع مـن مـنظورك أنـت ولـكنه 
مـوجـود فـي مـكان مـا فـي هـذا الـعالـم. عـندمـا ال تـقبل فـكرة أنـه ضـاع، فـإنـه يظهـر مـرة أخـرى وبـطريـقة عـجيبة. 
فـجأة صـرت تـراه بـعد أن كـان مـختفيا مـع الـعلم أنـك بـحثت فـي نـفس املـكان عـدة مـرات وأنـت عـلى يـقني أنـه لـم 
يـكن هـناك. ال تسـتسلم بسـرعـة. الـغرض الـضائـع سيظهـر مـن جـديـد ألنـك تـريـد ذلـك. بـكل تـأكـيد هـناك أشـياء 
تـضيع إلـى األبـد ولـكن هـذا ال يـعني أن كـل شـيء يـضيع. فـقط أعـد املـحاولـة وإذا بـعد مـدة وعـدة مـحاوالت لـم 

تجده هنا تستطيع أن تعلن أنه قد ضاع. 
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حــــالوة الــــنجاح مــــرة واحــــدة تــــفوق فــــي لــــذتــــها مــــرارة 
عشرين فشل 

هـذا ملـن جـرب الـنجاح. فـالـنجاح عـادة ال يـأتـي إال بـعد إخـفاقـات مـتكررة ولـكنه عـندمـا يـأتـي يـعوض اإلنـسان 
عـن كـل الـتعب واملـعانـاة والـغضب واإلحـباط والـيأس الـذي شـعر بـه مـن اإلخـفاقـات الـسابـقة وإن كـثرت. هـكذا 

هو النجاح ثمرة الصبر واملثابرة وعدم اليأس. 

عـــندمـــا تـــعلو قـــيمة األمـــان عـــلى قـــيمة الحـــريـــة يـــصبح 
اإلنسان جبان 

الحــريــة مــطلب الجــميع لــكن هــناك فــئة مــن الــناس عــلى إســتعداد ملــقايــضة حــريــتها فــي مــقابــل الــحصول عــلى 
األمـان. مـثال األمـان الـوظـيفي، أو األمـان الـعائـلي. الحـريـة تـعني إعـتماد اإلنـسان عـلى نـفسه وعـلى مـصادره 
الـــذاتـــية وعـــندمـــا يـــصاب بـــالـــخوف مـــن الـــحياة أو املســـتقبل فـــإنـــه قـــد يـــتنازل عـــن حـــريـــته فـــي مـــقابـــل الـــشعور 
بـاألمـان. الـشاب الـذي يـرفـض مـغادة بـيت أبـوه لـيعيش فـي بـيته الـخاص هـذا شـخص يـعانـي مـن عـقدة األمـان 
فـهو عـلى إسـتعداد ألن يـكون تـابـعا ألبـيه مـن أن يتحـرر ويـعيش حـياتـه كـما يـريـدهـا هـو. كـذلـك املـوظـف الـذي 
يـخاف عـلى فـقدان راتـبه ال يـمكن أن يتحـرر مـن الـوظـيفة ويسـتخدم قـدراتـه ومـواهـبه فـي عـمل خـاص. األسـوأ 
عـــندمـــا يـــقرر شـــعب أن األمـــان أعـــلى قـــيمة مـــن الحـــريـــة، فـــإنـــه يـــتحول إلـــى شـــعب خـــامـــل منكســـر يـــتحكم فـــي 

مصيره كل من يجلس على كرسي الحكم مهما كان سيئا. 

ال يـوجـد احـقر مـن الـذي يـعتدي عـليك اال الـشخص الـذي 
يعلمك الضعف واالنكسار 

الـذي يـعتدي عـليك يـريـد أن يـضعفك ويـتفوق عـليك وهـذا سـيء جـدا ورغـم ذلـك فـهو واضـح. جـاء وإعـتدى عـليك 
وصـار مـن حـقك أن تـدافـع عـن نـفسك بـالـطريـقة املـناسـبة. لـكن هـناك عـدو خـفي قـد يـكون قـريـب أو صـديـق أو 
مـــدرس أو زوج أو زوجـــة أو شـــخص تـــثق بـــه، هـــذا هـــو الـــذي يـــروج لـــلضعف والـــتراجـــع وكـــلما أردت أســـتعادة 
حـقوقـك نـصحك بـالهـدوء والـتروي والـتراجـع وإسـتخدم كـل األسـالـيب الـلينة لـيثنيك عـن عـزمـك. قـد يـبدو مـحترمـا 

جدا ولكنه فاشل ومجرم خفي يبث سمومه في نفس كل من يطيع كالمه فيحولهم إلى جبناء ومتخاذلني. 
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زوجـتك هـي الـتي تـراك عـظيماً فـهي تـصنع مـنك الـقائـد 
وتلهم اإلنسان فيك 

الـزوجـة تـلعب دورا مـهما فـي حـياة الـرجـل، فـالـذي يـريـد أن يـتقدم فـي حـياتـه عـليه أن يـختار الـتي تـراه عـظيما 
وال تجـد فـي نـفسها إعـتراضـات عـليه وال تـشعر بـأنـها تـريـد تـغييره. هـي تـراه عـظيما وتـدفـعه لـلتقدم أكـثر وأكـثر 
وتــفتح لــه آفــاق جــديــدة بــكالمــها وأفــكارهــا وطــموحــاتــها وثــقتها وإيــجابــيتها وعــدم تــشكيكها فــي قــدراتــه. هــذة 
إمـــرأة مـــحترمـــة وواثـــقة وأهـــم مـــن ذلـــك هـــي تـــراك عـــظيم وهـــي عـــلى إســـتعداد ملـــنحك الـــطاقـــة الـــتي تـــحتاجـــها. 
ليســــت كــــل إمــــرأة مــــحترمــــة وواثــــقة وجــــميلة مــــناســــبة لــــك. أنــــت لــــك إمــــرأة واحــــدة إبــــحث عــــنها وســــتجدهــــا. إذا 
وجـــدتـــها فـــهي زوجـــتك ألنـــها تـــؤمـــن بـــك وتـــمنحك الـــقوة، وأمـــا الـــتي ال تـــؤمـــن بـــك فـــهي مجـــرد إمـــرأة وإن جـــمع 

بينكما عقد زواج. 

ى أن تش
عر بالصدمة من غفلتك.

إن كـــنت ســـتصاب بـــصدمـــة مـــن كـــل شـــيء فـــاألولـــى أن 
تشعر بصدمة من غفلتك 

الــغافــل يــصاب بــالــصدمــة والــدهــشة ويــنزعــج ويــتألــم. أخــرج مــن الــغفلة وتــعلم كــيف هــي الــحياة عــلى حــقيقتها 
ألن الـــناس لـــن تـــتوقـــف عـــن إكـــتشاف املـــزيـــد فـــقط ألنـــك مـــصدوم. أيـــضا ال تـــكترث لـــلمصدومـــني ألنـــك لـــو فـــعلت 

فستتوقف عن النمو بالسرعة التي تحتاجها لتحقيق النجاح. 

الـــذي يـــحاســـب الـــناس حـــسابـــا عـــسيرا تـــصبح حـــياتـــه 
أصعب في كل شيء - قانون اإلنعكاس 

حســب مــبدأ قــانــون اإلنــعكاس أنــت تــحصد مــا تــزرع. تــحاســب الــناس حــسابــا عــسيرا وتــعقد أمــورهــم تــتعقد 
أمـــور حـــياتـــك. تـــعطي بـــسهولـــة فـــتحصل بـــسهولـــة. تـــعطي تـــمن يـــعطيك الـــحياة وتـــمن عـــليك. تـــعطي بـــسعادة 

تحصل على األشياء بسعادة. 
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أحــيانــا قــد يــدافــع اإلنــسان عــن رأيــه فــي قــضية بــسيطة 
ليس ألنه صائب ولكن ألنه يفّضل لو كان كذلك 

قــد تــصادف هــذة الــنوعــية فــي حــياتــك. تــدافــع بشــدة وتــقاتــل حــتى عــلى األمــور الــبسيطة الــتي يــمكن وصــفها 
بـأنـها قـضايـا خـالفـية أي لـم يجـزم فـيها بـرأي. سـبب الـدفـاع املسـتميت لـيس ملـبدأ أو لـيقني ولـكن ألن اإلنـسان 

يتمنى لو كان رأيه صائبا فيشعر بالتفوق. مجرد تغذية لشعور زائف. 

وأنـــــت فـــــي طـــــريـــــقك لتحقيق أهـــــدافـــــك، ســـــتضطر إلـــــى 
إصـــــالح املـــــجتمع، فـــــهكذا يـــــضرب اهلل الـــــناس بـــــعضهم 

ببعض 
إصــــالح املــــجتمع واجــــب عــــلى الجــــميع. طــــبيعيا وبــــدون أن تخــــطط لــــذلــــك أو بــــدون أن تــــقصد ســــتجد نــــفسك 
مــضطرا إلصــالح املــجتمع بــإحــتكاكــك بــاآلخــريــن. كــل مــا عــليك الــقيام بــه هــو الــدفــاع عــن قــيمك ومــبادئــك وال 
تــحابــي أحــدا. فــقط إمــضي فــي تــحقيق أهــدافــك بــالــطرق املشــروعــة وبــشكل طــبيعي ســتصطدم بــاآلخــريــن 

الذين سيضطرون لتصحيح مسارهم. فقط حافظ على قيمك ومبادئك. 

العمل الصالح هو كل عمل طيب 
الــعمل الــصالــح هــو كــل عــمل طــيب أو عــمل نــبيل أو عــمل ال يــؤذي الــناس. عــكسه الــعمل الــخبيث. مــثال خــداع 
الـناس عـمل خـبيث، وهـذا يـعني أن الـصدق مـعهم عـمل طـيب. السـرقـة عـمل خـبيث ولـكن املـحافـظة عـلى أمـوال 

الغير عمل طيب وهكذا. العمل الصالح هو العمل اليومي العادي. 

اإلنـتقاد فـكرة فـي الـعقل، واإلعـتراض شـعور فـي الـقلب، 
مع أن الكلمات هي هي، نشعر بالفرق 

عــندمــا تــنتقد فــأنــت تــنتقد الــعمل بــال مــشاعــر كــره. هــذا يــعتبر إنــتقاد طــبيعي مــقبول، لــكن إن كــنت مــعترض 
عـلى صـاحـب الـعمل فسيظهـر إنـتقادك بـمشاعـر إعـتراض وهـنا لـن يـقبل مـنك. تـذكـر نـحن كبشـر نـشعر. هـذا 
يفسـر ملـاذا نـتقبل الـنقد مـن شـخص وال نـتقبله مـن اآلخـر. أحـدهـم يـبدي وجـهة نـظره واآلخـر يـعترض بـمشاعـر 

عنيفة في أعماقه. 
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نـــمط الـــحياة اإلســـتهالكـــي ســـيقتل الـــحب فـــيك. لســـت 
بحاجة إلى هاتف ذكي وإنما قلب ذكي 

كـــثيرا مـــا يجهـــد اإلنـــسان نـــفسه فـــي إمـــتالك الســـلع اإلســـتهالكـــية لـــلتعويـــض عـــن نـــقص الـــحب أو يهـــديـــها ملـــن 
يــحب لــلتعبير عــن حــبه بــينما مــا يــحتاجــه اإلنــسان هــو أن يــبدأ بــمنح الــحب واإلهــتمام بــمن يــحب لــيعود عــليه 

أضعافا مضاعفة. فقط شيئا من الحب هو العالج الحقيقي ملشاكل البشرية. 

مـعظم الـناس ال يـشعرون بـالـسعادة ألنـهم يلهـثون وراء 
النجاح وال يعيشون الحياة فعال 

الــقيمة األســاســية فــي الــحياة هــي الــسعادة. كــل مــا يــقوم بــه البشــر هــو لــتحقيق الــسعادة. تــارة يــعتقدون أن 
الـــنجاح يـــحقق الـــسعادة وتـــارة أخـــرى يـــعتقدون أنـــه املـــال الـــذي يـــحقق الـــسعادة وأحـــيانـــا يـــلجأون لـــلزواج أو 
لـلتفوق عـلى اآلخـريـن أو بـناء نـاطـحات سـحاب لـكن سـرعـان مـا يـكتشفون أن الـسعادة أبسـط مـن ذلـك بـكثير. 
قـم بـعمل بـسيط يـسعدك ويـسعد مـن حـولـك وهـذا سـيجعلك تـشعر بـالـسعادة أكـثر مـما تـتصور. بسـط الـحياة 

تصبح أبسط. 

الـــحب هـــو عـــدو البشـــر األكـــبر ألنـــه يـــجعلهم يـــقتربـــون 
ويتعارفون وهم ال يريدون اإلقتراب 

الــحب طــبيعيا يــجعل الــناس تــقترب وهــذا ضــد الــثقافــة الــعربــية فــي أجــزاء مــنها. الــحب يــعني كســر الــحواجــز 
ومــد جــسور الــثقة والــتعاون وهــذا يــرهــق كــثير مــن الــناس الــذيــن يــعتبرون اإلقــتراب تــعدي عــلى خــصوصــيتهم. 

لو أضفنا له وضع املرأة كعورة وعار فسنجد بأننا من أكثر الثقافات عزلة عن البشر. 

املــــنافق الحــــديــــث يســــتخدم الــــعقل واملنطق واألســــلوب 
الراقي ليقنعك بفكرة قد إنتهت صالحيتها 

هـــو مـــنافـــق ال يســـتطيع كـــشف نـــفسه لـــك لـــذلـــك يســـتخدم الـــعقل واملـــنطق ويـــبقى يـــلف ويـــدور فـــي مـــكانـــه حـــتى 
يـقودك إلـى نـفس الـفكرة الـقديـمة الـتي إنتهـت صـالحـيتها. دائـما الحـظ أيـن يـريـد أن يـأخـذك مـن تتحـدث مـعه. 

هل يريدك أن تتقدم أم يريدك أن تعود للوراء. 
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بـعد ان يـلعبون بـعقلك ومـشاعـرك يـقولـون الـقرار قـرارك. 
هكذا يخونك اقرب الناس لك 

الـــتالعـــب بـــاآلخـــريـــن خـــصوصـــا الشـــباب والـــبنات فـــي مـــقتبل الـــعمر يـــعد مـــن األمـــور الـــعاديـــة الـــتي يـــمارســـها 
الـناس بـال حـياء. الـوالـديـن خـصوصـا يـتالعـبون بـمشاعـر أوالدهـم ويفسـدون عـليهم تـفكيرهـم وبـعدهـا يـخبرونـهم 
أنــهم أحــرار. الحــريــة ال تــجتمع مــع الــضغوط الــنفسية الــتي يــمارســها املــتالعــب. إذا رأيــت الــناس مــجتمعني 

عليك لثنيك عن قرارك فإعلم أنك ضحية تالعب. 

إذا قـمت بـعمل وسخـر مـنك الـناس فـإسـتبشر خـيرا. لـقد 
علمت أرواحهم بنجاحك فثارت أنفسهم ضدك 

تــأكــد مــن هــذا تــمامــا، كــل مــن يسخــر مــنك ال يــقوم بــذلــك لخــلل فــيك ولــكن لــيقينه أنــك تــملك عــامــل الــتفوق عــليه 
ولذلك يحاول التقليل من شأنك أو من شأن منجزاتك. 

عـــدوك الـــحقيقي هـــو الـــصديق الـــذي يـــبذل جهـــده فـــي 
إيجاد ثغرات في إختياراتك ليثنيك عنها 

عــندمــا يجهــد أحــدهــم نــفسه فــي إيــجاد ثــغرات فــي أفــكارك أو إخــتياراتــك أو قــراراتــك فــإعــلم بــأنــه عــدو ولــيس 
صــديــق، ذلــك أن الــصديــق يــدعــمك دائــما وهــو إن وجــد خــلال فــي مــنطقك تــعاون مــعك عــلى إصــالحــه أو إيــجاد 

خطة بديلة لبلوغ هدفك. 
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الفصل الثالث 

املرأة 
إعرفي نفسك وأحكمِ عاملك 

ال أحــــد يســــتطيع رؤيــــة جــــمالــــك إال أنــــِت. إن غــــاب فــــي 
نفسك فإنه يغيب في أعني اآلخرين 

كــل شــيء يــنبع مــن داخــل اإلنــسان وكــذلــك جــمالــك يــعتمد عــلى نــظرتــك لــنفسك. الجــمال ال يــذبــل إال فــي عــيون 
املــرأة نــفسها. عــندمــا تــرى نــفسها جــميله فــإنــها تــبقى جــميلة فــي أعــني كــل مــن يــحبها. اإليــغو عــند املــرأة قــد 
يتضخـــم فـــتحاول فـــرض جـــمالـــها عـــلى خـــصومـــها وهـــنا تحـــدث الـــكارثـــة. عـــدوتـــك أو الـــتي تـــغار مـــنك لـــن تـــراك 
جـميلة أبـدا فـال داعـي لـلدخـول فـي مـنافـسة خـاسـرة. أنـِت أيـضا لـن تـريـها جـميلة. املـؤسـف فـي األمـر أن هـذة 
مــعلومــة يــعرفــها الجــميع تــقريــبا لــكن رغــم كــل ذلــك تــوجــد مــن تــصر عــلى إظــهار جــمالــها مــن خــالل مــالبــسها 
وزيــنتها. زيــنتها أثــبت مــن عــقلها وثــقتها فــي نــفسها. الفســتان األنــيق وعــمليات التجــميل ســتجعلك أجــمل لــو 

صادف أنك أجمل من الداخل. 

لـــكل املضطهـــدات: ســـتأخـــذون مـــنهم وهـــم أذلـــة، كـــل مـــا 
كانوا يستطيعون إعطائكم إياه وهم أعزة 

كـل مـا أخـذه الـرجـال مـن املـرأة سـتستعيده اآلن وكـل الـحقوق املسـلوبـة سـتعود إلـى أصـحابـها. زمـن املـرأة قـد 
حـل ومـعه تـغيرت أوضـاع كـثيرة وإسـتجدت قـوانـني. مـن املـؤسـف أن كـثير مـن الـرجـال لـم يـدركـوا هـذة الـحقيقة 
ومـازالـوا يـماطـلون، لـكن أمـر اهلل قـد سـبق. فـاآلن سـتبدأ املـرأة عـصر جـديـد ومـنه سـتأخـذ بـالـقوة مـن الـرجـل مـا 
كـــان يســـتطيع إعـــطائـــه إيـــاه دون عـــناء. يـــبدو أن هـــناك نـــوعـــية مـــن الـــرجـــال ال تـــرضـــخ إال لـــلقوة وال تـــرتـــاح إال 

لإلهانة.  
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يــحبني بــس ظــروفــه مــا تــسمح بــالــزواج. يــعني واحــد 
فيكم يتسلى في الثاني 

مــا هــذا الــحب الــذي ال يــنتهي بــالــزواج؟ يــبرع البشــر فــي إخــتالق األعــذار وفــي الــغالــب كــل طــرف يــلتف عــلى 
اآلخر في لعبة دورانية ال تنتهي. 

تــــوأم الــــروح (إنــــثى + ذكــــر) زوج. أي تــــرتــــيب آخــــر ال 
عالقة له بتوأم الروح 

تــوأم الــروح يــجب أن يــكون مــن الــجنس املــقابــل. أي شــيء غــير ذلــك ال يخــدم الــغرض مــن الخــلق. قــصة تــوأم 
الروح الكاملة تجدينها في دورة متكاملة على شبكة أبرك للسالم. 

أولــى خــطوات الــقوة، ال تــسمحي لــكلماتــهم أن تتســرب 
إلى أعماقك 

لـتتمكني مـن الـعيش فـي عـالـم الـرجـال الـقاسـي عـليك أن تتحـلي بجـلد سـميك. إفـصلي مـشاعـرك عـن كـالمـهم 
وإتــهامــاتــهم وبهــدة الــطريــقة فــقط يــمكنك املــناورة لــبلوغ مــكان أفــضل. فــليقولــوا مــا يــقولــون. تــماســكي وقــفي 

بثبات وأتركي الكالم تمضي ثم طالبي بحقوقك. 

املرأة الحرة في أعماقها تحرر املجتمع 
عــندمــا تحــملني الحــريــة شــعلة فــي آعــماقــك فــإنــك تحــرريــن املــجتمع الــذي تعيشــني فــيه. ال يــهم إن ســجنوك وال 
يـهم إن إغـتصبوا حـقوقـك، املـهم أن تـحافـظي عـلى شـعلة الحـريـة مـتقدة فـي أعـماقـك وهـذا مـا سيحـررك الحـقا 
ويحــرر جــيل كــامــل يــأتــي مــن بــعدك. ال تهــدأي وال تــيأســي وإســتمري فــي تــثقيف نــفسك وتــعلم طــرق الــحوار 

وتقوية الشخصية حتى تتفوقني على كل معارضيك وحينها ستنالني حريتك بحقها. 

أكــبر كــذبــة عــاشــتها املــرأة هــي أنــها إذا خــضعت لــلرجــل 
وتنازلت عن شخصيتها فإنها ستدخل الجنة 

يــبدو أن الــجنة ال يــدخــلها إال فــاقــدي الــشخصيات أو هــكذا يــروج الــبعض ملــتطلبات دخــول الــجنة. يــحتقرون 
املــرأة فــي الــدنــيا لــيدخــولــها الــجنة فــي اآلخــرة. مــا هــذا املــنطق الــغريــب؟ أنــِت كــإمــرأة لســِت مــلزمــة بــما يــروجــه 

املتخلفون من أفكار. كوني حرة وعيشي مرفوعة الرأس دائما وال تخضعي ألصحاب العقول الضئيلة. 
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الفصل الرابع 

ثقافة الحياة 
تقدم شعب أو تأخره يعتمد على الثقافة املنتشرة فيه 

الـــشعوب املهـــزومـــة دائـــما تـــبحث عـــن شـــخصية روبـــن 
هود، وهذا ما يقدمه اإلرهابي لهم فيفرحون 

الهــــزيــــمة ثــــقيلة عــــلى الــــنفس لــــذلــــك عــــادة مــــا تــــلجأ الــــشعوب إلــــى إخــــتراع شــــخصيات وهــــمية تــــقتص لــــها مــــن 
أعـدائـها وتـعيش الـكذبـة لـعقود طـويـلة وهـي تـعتقد أن هـناك شـخص سيخـلصها مـن عـار الهـزيـمة. حـتى يظهـر 
ذلـــك الـــشخص الـــوهـــمي، تـــتحول الـــشعوب إلـــى أســـيرة لـــكل مـــن يظهـــر الـــقوة والـــبطش فتحـــمله فـــوق األعـــناق 
وتمجـده وتـصنع لـه تـمثاال مـن الـوهـم. هـزمـت األمـة الـعربـية شـر هـزيـمة بـعد أن كـانـت تـحكم الـعالـم واآلن كـلما 
ظهـــر إرهـــابـــي يـــعادي أعـــدائـــها الـــسابـــقني هـــفت إلـــيه قـــلوب الـــناس بـــال إدراك أو وعـــي. يـــشاهـــدون فـــيه الـــقائـــد 
الـذي سيحـررهـم. ثـقافـة الـقتل واإلنـتقام ال تسـتطيع رؤيـة اإلرهـابـي عـلى حـقيقته، فـهو فـي نـظر الـناس الـقائـد 
الـبطل الـذي سـيحقق الـنصر. الـنصر الـذي لـم ولـن يـأتـي أبـدا. نـحن بـحاجـة لـثقافـة الـعلم والـتواصـل والـتعاون 

وإحترام اإلنسان. هذا ما سيحرر العرب ال القتل واإلعتداء على اآلخرين. 

الــــقبيلة نــــظام حــــكم بــــائــــد تــــم إســــتبدالــــه بــــنظام دولــــة 
القانون. تفاهم مع حكومتك 

الـــقبيلة كـــانـــت تـــشكل ركـــيزة الـــدعـــم الـــحقيقية لـــلفرد، فـــهي تحـــميه مـــن األعـــداء وتـــوفـــر لـــه كـــل مـــا يـــحتاجـــه مـــن 
عـالقـات إنـسانـية تـعينه عـلى الـحياة. هـذة املـكانـة قـد تـضررت كـثيرا بـعد قـيام الـدولـة الحـديـثة فـصارت الـقبيلة 
مجـــرد واجـــهة إجـــتماعـــية ووجـــاهـــة ال تســـتطيع الـــصمود فـــي وجـــه الـــدولـــة وال تحـــدي ســـلطانـــها. عـــندمـــا يـــحكم 
الــقانــون بــحكم فــإن الــقبيلة تــقف عــاجــزة أمــامــه. الــدولــة هــي الــقبيلة اآلن وهــي الــتي تحــمي جــميع املــواطــنني 

وتوفر لهم سبل الحياة املقبولة للجميع. 
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ســطر قــصير فــي الــقانــون، يــجعلك تــواجــه ٢٠٠ مــليون 
معارض لك بكل ثقة 

مـهما إجـتمع عـليك الـناس فـإن الـقانـون هـو مـا يحـدد مـا سيحـدث. كـل أفـراد عـائـلتك وأهـلك وكـل أصـدقـائـك لـو 
عـارضـوك عـلى أمـر فـإن إعـتراضـهم ال قـيمة لـه مـادام مـا سـتقوم بـه صـحيح قـانـونـا. هـذا يـعطيك قـوة جـبارة فـي 

مواجهة إعتراضات اآلخرين عليك ويجعل تدخالتهم في حياتك بال قيمة حقيقية إال إذا أنت أذعنت لهم. 

صـــراع األجـــيال هـــو املـــصطلح الـــذي يـــطلقه الـــفاشـــلون 
عندما يخفقون في إستنساخ جيل يشبه جيلهم 

ال يـوجـد صـراع أجـيال وإنـما حـرب شـعواء يـشنها اآلبـاء املتخـلفني عـلى أبـنائـهم وبـناتـهم. يـريـدون إسـتنساخ 
أنـــفسهم فـــي أوالدهـــم ألنـــهم يـــعتقدون أنـــهم رائـــعني. رغـــم كـــل التخـــلف وكـــل الـــضعف املنتشـــر فـــي املـــجتمعات 
الــعربــية مــازال اآلبــاء واألمــهات يــعتقدون أنــهم قــدوة حــسنة يــمكن إســتنساخــها. الــطبيعي أن يــختلف الــجيل 
عــن ســابــقه، هــذا هــو الــطبيعي تــمامــا ولــكن الــعقلية الــعربــية بــطبيعتها متحجــرة بســبب الــخوف مــن املســتقبل. 
الـخوف هـو مـا يـحكم اإلنـسان الـعربـي لـذلـك أي شـيء مـختلف عـما يـدركـه عـقله يـخيفه وحـتى أوالده يـخيفونـه 

عندما يختلفون عنه. 

إذا كــنت مــع اهلل ولــم يــنصرك ولــو بــعد حــني فــإعــلم بــأنــك 
في وهم تعتقد أنه اهلل 

يـبدو أن اإلنـسان الـغافـل مـهما جـرى فـي حـياتـه مـن أحـداث ال يسـتطيع رؤيـة الـحقيقة خـصوصـا عـندمـا يـتعلق 
األمـــر بـــنظرتـــه هلل. هـــو يـــقول أن اهلل يـــنصره، وهـــو قـــادر عـــلى كـــل شـــيء، وأنـــه يـــعز املـــؤمـــنني ويـــذل املشـــركـــني، 
فـــلماذا ال يســـتطيع رؤيـــة أن وضـــعه لـــم يـــتغير مـــنذ مـــدة بـــل هـــو فـــي إنحـــدار مســـتمر؟ اهلل ال يـــنصر اإلنـــسان 
املخــــطىء وال يــــساعــــده عــــلى اإلنــــغماس فــــي الخــــطأ مــــع أنــــه تعهــــد بــــنصرة املــــؤمــــنني. لــــقد تعهــــد اهلل بــــنصرة 
املـؤمـنني الـذيـن يـتبعون الـقوانـني الـكونـية الـتي جـعلها قـيامـا لـلناس تـقوم حـياتـهم وتـكون حـكما عـادال بـينهم. إنـه 
الـــعدل اإللـــهي عـــندمـــا يـــقوم اإلنـــسان بـــالـــشيء الـــصحيح فـــإنـــه يـــتقدم. الـــشيء الـــصحيح مـــكفول للجـــميع مـــن 
خـــالل الـــقوانـــني الـــثابـــتة الـــتي ال تـــحابـــي إنـــسان عـــلى آخـــر. الـــعدل، اإلحـــسان، اإلنـــصاف، الـــعمل، الـــصدق، 
حـسن الـظن بـاهلل، الـتوكـل عـليه، الـعطاء، الـتضحية، التسـليم، حـب الـخير لـلناس، الـصبر الجـميل، طـاعـة اهلل 
فـي قـوانـينه وغـيرهـا الـكثير عـندمـا يـطبقها اإلنـسان فـي حـياتـه يـتقدم وعـندمـا يـعرض عـنها ألن املـجتمع يـعتقد 

غير ذلك فإنه يتأخر. األمر بسيط جدا. 
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الــغبي: هــو الــشخص الــذي ال يســتطيع إدراك الــنتيجة 
التراكمية لطريقة تفكيره الحالية 

يــــعتقد كــــثير مــــن الــــناس أن الــــغبي هــــو الــــشخص الــــذي ال يــــجيد الــــتفكير أو ال يــــجيد الــــتصرف بــــينما الــــغباء 
أعــــمق مــــن ذلــــك بــــكثير وقــــد يــــنتج مــــن أشــــخاص يــــعتبرون أذكــــياء أو مــــتفوقــــني. فــــالــــغباء هــــو أن ال يســــتطيع 
اإلنـسان حـساب نـتيجة الـفكرة الـتي يـؤمـن بـها لـو تـم تـطبيقها لـفترة مـمتدة مـن قـبل مجـموعـة كـبيرة مـن الـناس.  
مــــعظم اإلشــــكاالت اإلجــــتماعــــية الــــتي يــــعانــــي مــــنها الــــناس ســــببها الــــغباء املــــتراكــــم عــــبر أجــــيال وأجــــيال مــــن 
الــتفكير الــخاطــىء. مــن الــغباء إحــتقار املــرأة وكســر نــفسيتها، لــكن الــغبي ال يســتطيع إدراك أن املــرأة تــصنع 
األجـيال فـماذا سـتصنع إمـرأة تـعيش فـي إهـانـة وذل؟ مـع ذلـك يسـتمر املـجتمع بـإحـتقار دور املـرأة. مـاذا عـن 
إســــــتعباد األوالد؟ مــــــاذا عــــــن إحــــــتقار الــــــشعوب األخــــــرى؟ مــــــاذا عــــــن تــــــوظــــــيف الــــــناس بــــــناء عــــــلى املــــــصلحة 
الـــــشخصية؟ مـــــاذا عـــــن صـــــناعـــــة الـــــتطرف وتـــــمجيد اإلرهـــــاب؟ مـــــثل هـــــذة األمـــــور ال يســـــتطيع األغـــــبياء إدراك 

تداعياتها املستقبلية. 

اهلل ال يستجيب لألغبياء 
األغـبياء مـن جـانـب آخـر يـعتقدون أن اهلل يسـتجيب لـهم فـقط ألنـهم يـؤمـنون بـه أو ألنـهم يـدعـونـه لـيال ونـهارا. هـذا 
كـل مـا يـقدمـونـه بـني يـدي نـجواهـم، الـغباء. طـبعا هـناك بـعض األغـبياء الـذيـن يـعتقدون أن األغـبياء هـم الـذيـن ال 
يـــحسنون الـــتصرف أو الـــذيـــن ال يســـتطيعون تـــدبـــير أمـــور حـــياتـــهم. الـــغبي هـــو الـــشخص الـــذي يـــقوم بـــالـــعمل 
ويســـتمر فـــيه رغـــم أنـــه ال يـــرى نـــتائـــج مـــختلفة أو ال يـــتقدم وضـــعه كـــثيرا. لـــو كـــان اهلل يســـتجيب لـــألغـــبياء لـــفنت 
األرض ومـن عـليها. كـل أصـحاب ديـن أو مـلة يـتوجـهون إلـى اهلل يـومـيا يـدعـونـه لـلقضاء عـلى خـصومـهم فـماذا 
حــدث؟ ال شــيء تــمامــا. إســتمر اهلل فــي تــفعيل قــوانــينه الــكونــية دون إكــتراث لــلناس. مــن فــهم الــقوانــني تــقدم 

ومن لم يفهم ساء حاله. 

تـدُع الـلهم خـذ الـظاملـني بـالـظاملـني. وإذا إسـتجاب لـك اهلل 
وصار خالف بني أبوك وعمك تزعل 

ال يـتصور الـبعض أن الـظالـم قـد يـكون أحـد األقـربـاء أو األهـل املـباشـريـن. فـهو حـني يـدعـو اهلل فـهو يـقصد إال 
أهـلي، إال الـناس الـذيـن أحـبهم. تـطلب مـن اهلل أن يـأخـذ الـظاملـني ويخـلصك مـنهم فـهو يسـتجيب لـك عـن طـريـق 
إحـداث تـغييرات وإجـراء أحـداث تـكشف الـظاملـني وتـعري حـقيقتهم وعـندمـا يـفعل ذلـك أنـت تسـتاء مـن الـنتيجة. 

قد ال يكون ظلمك أنت ولكنه ظلم غيرك. 
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اإلرهـــابـــي عـــندمـــا يـــبلغ الســـبعني ســـيبدو وقـــورا مـــع أن 
أوالده يقتلون أوالدكم 

ينخــــدع الــــناس بــــسهولــــة بــــكبار الــــسن وال يحســــبون حــــساب ألفــــكارهــــم الــــتي يــــزرعــــونــــها فــــي الــــجيل الــــتالــــي. 
يــــنظرون لــــلظاهــــر فــــقط. أكــــثر املجــــرمــــني وأشــــدهــــم حــــنكة وأوســــعهم حــــيلة يظهــــرون بمظهــــر وقــــور وال تــــكتمل 
خـدعـتهم إال عـندمـا يسـبغون عـلى أنـفسهم لـباس الـتديـن. فـاإلرهـابـي يـربـي أوالده عـلى أفـكار إقـصائـية تـميل 
لــلعنف وإســتخدام الــقوة املــفرطــة لــفرض اآلراء. حــتى وهــو فــي شــيخوخــته وبــعد تــقاعــده مــن الــعمل اإلرهــابــي 
الــفاعــل هــو مــازال يــغذي أوالده وبــناتــه بــمفاهــيم اإلرهــاب. مــن ســيكتوي بــناره هــم أوالدك عــلى يــد أوالده كــما 

إكتويت أنت بناره مباشرة. ال تقبل اإلهاب وال اإلرهابيني وال تتعاطف معهم أبدا. 

منزعج ألنه يريد أن يفهم، فإذا فهم خاف وإنزعج أكثر! 
هـذة مـعضلة كـبيرة فـعال. الـناس الـذيـن يـبحثون عـن الـحقيقة فـإذا كـشفت لـهم زاد إنـزعـاجـهم. ال يسـتطيعون 
تحــّمل حــقائــق الــحياة الجــديــدة وال يســتطيعون الــصمت عــلى وضــعهم الــسابــق. أمــثال هــؤالء يــصعب الــتعامــل 

معهم أو كشف أي حقائق جديدة لهم واألفضل تجاهلهم وكأنهم غير موجودين. 

إنــــتبه! تــــم تــــغيير خــــطة دخــــول الــــجنة. كــــانــــت إعــــتداء 
وقذف واآلن إحترام وسالم 

مــن الــثقافــة الــسابــقة تــكفير الــناس والــترويــج إلحــتقار الــشعوب واإلعــتداء عــلى الحــريــات. كــانــت تــلك دعــوات 
تــؤهــل الــناس لــدخــول الــجنة. أمــا اآلن وبــعد أن تــغيرت الــقوانــني وضــاق الــناس ذرعــا بــاإلرهــاب وقــررت الــدول 
فــي الــعالــم أجــمع بــدأت وســائــل اإلعــالم الــترويــج لــإلحــترام وقــيم الســالم والــتسامــح. الــبعض ســيقول أن هــذا 
لـيس مـن اإلسـالم وسـيحاول أن يـخبرك أن هـذا لـيس اإلسـالم الـصحيح. اإلسـالم الـصحيح أو الـغير صـحيح 
مــادمــت تتحــدث بــإســم الــديــن فــالــناس ســتحاســبك وتــحاســب ديــنك الــذي تــدعــي أنــه ديــن رحــمة. إن كــان ديــن 

رحمة فلماذا لم تظهر عليك؟ 
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قــانــون عــربــي: األدب قــبل الحق. املــظلوم الــذي ال يــطلب 
بأدب يمنع عنه حقه 

تـــرتـــفع فـــي الـــثقافـــة الـــعربـــية قـــيمة األدب فـــوق الـــحق وهـــذا مـــن قـــلة األدب وإحـــتقار الـــحق. األب يـــمنع أوالده 
حـــقوقـــهم ألنـــهم ال يـــجيد املـــطالـــبة بـــأدب، واملـــديـــر يـــمنع املـــوظـــف مـــن حـــقه ألنـــه لـــم يـــتأدب مـــعه. لـــذلـــك يـــكثر عـــدد 
املــظلومــني فــي بــلدانــنا وحــتى املــظلوم عــندمــا يــوضــع فــي مــنصب أو فــي وضــع أفــضل فــإنــه يــطالــب بــنفس مــا 
كـــان ســـببا فـــي ظـــلمه. إنـــها عـــقدة الـــنفس الـــعربـــية الـــتي تجـــد صـــعوبـــة فـــي الـــتفريـــق بـــني قـــيمة الـــعمل واألنـــا 

املتضخمة في النفس. 

إن كـــانـــت ســـمعة الـــوطـــن خـــارجـــيا أهـــم لـــديـــك مـــن حـــل 
قضاياه الداخلية فإعلم بأنك مغفل كبير 

مــازال هــناك عــدد ال يســتهان بــه مــن الــناس الــذيــن يــعتقدون أن ســمعة الــوطــن أهــم مــن حــل قــضايــاه الــعالــقة. 
يــعتقدون ذلــك فــي زمــن صــرنــا نــعرف كــل شــيء عــن بــعضنا بــعضا ولــم يــعد أي شــيء خــافــيا عــلى اآلخــريــن. 
الــــوطــــن يــــصبح أكــــثر تخــــلفا والــــناس تــــعتقد أنــــها تحــــميه. ال يــــتقدم املــــجتمع إال بــــمناقــــشة قــــضايــــاه بــــوضــــوح 

واإلعتراف بوجودها والعمل على معالجتها. وال بأس من أن نستفيد من تجربة الشعوب األخرى. 

فـي عـاملـنا الـعربـي لـيتغير الـقانـون يـجب أن يـتضرر مـنه 
ماليني البشر. ١٠٠ الف متضرر ال يكفي 

فـي الـدول املـتقدمـة ال يـحتاجـون إلـى آالف الـضحايـا لـتغيير الـقانـون أو إصـالح وضـع غـير صـحيح. يـكفي أن 
تـــعرف أن الـــحفرة املـــكشوفـــة تـــشكل خـــطرا عـــلى حـــياة الـــناس لـــتسن قـــانـــون يـــلزم املـــقاولـــني بـــوضـــع حـــواجـــز 
وإشـــــارات تحـــــذيـــــر كـــــافـــــية. يـــــكفي حـــــادث ســـــيارة واحـــــد لـــــتركـــــيب إشـــــارة مـــــرور، يـــــكفي تـــــعرض إمـــــرأة واحـــــد 
لــإلغــتصاب لتشــديــد الــعقوبــة عــلى املــغتصب. بــقليل مــن الــتفكير املــنطقي نســتطيع إتــقاء الــكثير مــن املــشاكــل 

املستقبلية ولكن كعادة العرب، ينتظرون حتى فوات األوان. 

شبكة أبرك للسالم ! ٣١صفحة 



الـبعض ال تسـتطيع أن تـدافـع عـنه ألنـه ال يسـتوعـب أنـك 
تقاتل من أجله ال ضده 

مـــن املـــعضالت الـــتي يـــواجـــهها أي مـــدافـــع عـــن الـــناس هـــي عـــدم إدراكـــهم لـــوســـائـــل الـــدفـــاع وأســـالـــيب تـــحقيق 
الــتفوق عــلى الــخصوم. لــتقوم بــذلــك عــليك أن تــبعدهــم جــميعا خــارج مــنطقة الــزمــن وتــحارب مــن أجــلهم فــإذا 
إنـتصرت تـرسـل لـهم دعـوة لـلحضور واملـشاركـة. الـعقلية الـعربـية مـازالـت تـخاف حـتى مـمن يـدافـع عـنها عـندمـا 
يسـتخدم لـغة الـقوة. يـريـدونـك أن تـدافـع عـنهم لـكن دون إسـتخدام الـقوة ودون إسـتخدام طـرق اإلقـناع الـقويـة 
أو إســــتخدام إســــلوب اإلســــتدراج أو الــــحيلة. ال تســــتغرب إن وجــــدت مــــن تــــدافــــع عــــنهم يــــنقلبون عــــليك فــــهم ال 

يدركون مصيبتهم األولية التي جعلتهم ضحية. 

هـناك فـرق بـني الحـريـة والـرفـاهـية، فـحتى الـجواري فـي 
القصور مرفهات 

بـعض املـجتمعات الـتي تـحتقر املـرأة ال تسـتطيع الـتفريـق بـني الحـريـة والـرفـاهـية. يـعتقد الـرجـال فـيها أن كـل مـا 
تــحتاجــه املــرأة هــو بــعض املــال وإشــتراك فــي خــط إنــترنــت ســريــع وعــلبة مــكياج. الحــريــة هــي أن تــكون املــرأة 
حــــرة فــــي إتــــخاذ قــــراراتــــها املــــصيريــــة. أن تــــدرس أو تــــتزوج أو ال تــــتزوج أو تــــنجب أو ال تــــنجب أو تــــعمل أو 

تمارس هواياتها أو حتى تخرج للتنزه على شاطىء البحر. 

ال عـقوبـة لجـريـمة بـاإلكـراه، وال قـيمة لـعبادة بـاإلرهـاب. 
من ال يملك نفسه ال إيمان له 

املعنى واضح 

عـــندمـــا تـــتشابـــه مـــخاوف مجـــموعـــة مـــن الـــناس فـــإنـــهم 
يعبرون عنها بكلمة « مجتمع » 

ولـذلـك نـرى أن كـل مـجتمع لـه مجـموعـة مـخاوف وخـرافـات يـتفق عـليها الجـميع وتـعد مـن الـثقافـة الـسائـدة وربـما 
تعتبر من تراث الشعب الذي يجب املحافظة عليه. 
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املـــجتمع هـــو كـــل املـــخاوف الـــتي عجـــزت عـــن التخـــلص 
منها 

كــــل مــــا تــــخاف مــــنه تنســــبه لــــلمجتمع ولــــذلــــك قــــد تــــرى أن املــــجتمع قــــوي أو مــــتحكم أو متســــلط. فــــي الــــحقيقة 
املــجتمع مجــرد وهــم فــي رأســك أنــت فــقط. ألن مــا تــسميه مــجتمع ال يــعدو كــونــه مجــموعــة األشــخاص املــقربــني 
مــنك الــذيــن تــتعامــل مــعهم بــشكل يــومــي أو شــبه يــومــي. بــالنســبة ألكــثر الــناس املــجتمع هــو عشــرة أو خــمسة 

عشر شخص والباقي مجرد مواطنني ال يعلمون عنك شيئا وال يعنيهم أمرك. 

يفسـد الـرأي إذا خـالـطته رغـبة شـخصية أو مـصلحة غـير 
مصلحة طالب الرأي أو النصيحة 

أي شــخص يــعطيك رأيــا فــيه تــغليب ملــصلحته أو فــيه تــغليب لــرأي عــام مــتداول فــهو بــال قــيمة. الــرأي يــجب أن 
يكون متجردا من أي إعتبارات أخرى إال مصلحة طالب الرأي. 

أكـــبر ضـــربـــة يـــمكن أن تـــوجـــهها إلـــى املتشـــدديـــن هـــي 
مطالبتهم بحلول للمشاكل الناتجة عن أفكارهم 

ال يســتطيعون حــل مــشاكــل هــم كــانــوا الســبب فــيها. ال يــمكن للمتســبب فــي الخــلل أن يــصلحه عــندمــا يــكون 
الســـبب مـــتعلق بـــثقافـــة ديـــنية تـــعد مـــنهج ال يـــمكن أن يـــحيد عـــنه املتشـــدد. لـــو بـــحثت فـــلن تجـــد حـــلول حـــقيقية 
لــلمشاكــل الــناتــجة عــن التشــدد يــمكن أن يــقترحــها عــليك املتســببون فــيها. الحــلول تــأتــي فــقط مــن املــتوازنــني 

والعقالنيني والوسطيني. 
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الفصل الخامس 

مفاهيم عائلية 
هنا حيث يبنى اإلنسان أو يهدم 

الــذي يســتعبد أبــنائــه وبــناتــه، يــذلــه اهلل فــي الــدنــيا قــبل 
اآلخرة ويصبحون عليه من الشاهدين 

إســتعباد األبــناء ثــقافــة لــها جــذورهــا فــي الــنفس الــعربــية ومــازال هــناك مــن يــمارس هــذة األمــور. كــل مــن يــقوم 
بهـذا الـعمل الـذي فـيه إذالل لـألبـناء ال بـد وأن يـدفـع ثـمنه بـطريـقة أو أخـرى. األبـوة أو األمـومـة لـيس سـببا كـافـيا 

لتحويل األبناء والبنات إلى عبيد مطيعني فعاقبة هذا األمر ذل يراه الناس جميعا.  

عـــدوك هـــو مـــن يـــعتدي عـــلى حـــقوقـــــك حـــتى لـــو كــــــان 
أمــــك أو أبــوك 

الــعدو هــو مــن يــعتدي عــليك شــخصيا أو يــتعدى عــلى حــقوقــك كــإنــسان. هــذا األمــر ال يســتثني أحــدا بســبب 
صـلة الـقرابـة وإن كـان أحـد والـديـك. اإلعـتداء هـو اإلعـتداء ويـجب عـليك الـتصرف بـما يـردع املـعتدي. الـحب ال 

يكفي لإلعتداء. تحبني وتعتدي علي هذا مازال إسمه إعتداء ومن حقي أن أدافع عن نفسي.  

عــمل األم األعــظم هــو إخــتيار الــسن األســوأ (املــراهــقة) 
للقيام بالعمل األشنع (التحكم) 

تــعتقد األم الــعربــية أن دورهــا هــو فــرض آرائــها ورؤيــتها لــلحياة عــلى أطــفالــها. هــذة ثــقافــة عــربــية عــامــة وهــي 
منتشــرة بــشكل كــبير. لــذلــك عــندمــا يــكبر األطــفال ويــدخــولــن ســن املــراهــقة وهــو الــسن الــذي يــتمردون فــيه عــلى 
ســــلطة الــــوالــــديــــن وكــــل أنــــواع الــــقوانــــني، تــــحاول األم بســــط ســــيطرتــــها فــــتتحول إلــــى مــــصدر إرعــــاج مســــتمر 
والــنتيجة مــحسومــة مــقدمــا. إمــا يــفقد األوالد شــخصياتــهم ويــذعــنون لــألم، وهــنا تــرتــاح كــثيرا أو يــنفرون مــنها 
ويـناكـفونـها الـعداء والـعناد. وبهـذا تـفقد األم سـالحـا مـهما وهـو الـتواصـل مـع أبـنائـها وبـناتـها وهـذا مـا يـجعلها 
غــير قــادرة عــلى تــوجــيه الــنصح واإلرشــاد لــهم. هــي كــمن يــلغي دوره فــي حــياتــهم ثــم تســتغرب ملــاذا أوالد هــذا 

الزمان متمردون؟ 
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أكــبر جــريــمة تــرتــكبها األم هــي « تــخويــف األبــناء» مــن 
أبوهم. يكبرون ويكبر الخوف في قلوبهم 

األم لــــها دور كــــبير فــــي تحــــطيم شــــخصيات أطــــفالــــها وإنــــتاج جــــيل مــــن املحــــطمني نــــفسيا. فــــاألم الــــضعيفة 
مـــعدومـــة الـــشخصية ســـتقوم بـــكل مـــا فـــي وســـعها لـــنيل رضـــى زوجـــها وهـــي عـــادة مـــا تـــجند نـــفسها كـــخادمـــة 
مــطيعة لــه لــعله يــنظر إلــيها نــظرة رضــى. فــي ســبيل ذلــك هــي تــصنع وهــما كــبيرا فــي عــقول أبــنائــها وتــخوفــهم 
مــن أبــوهــم وحــتى إن أرادوا الــتعبير عــن آرائــهم فــإنــها تــرهــبهم وتــتصرف وكــأن أبــوهــم شــخص جــبار وبــذلــك 
يــتعلمون مــنها الــخوف والــسكوت عــن حــقوقــهم ويــتحولــون إلــى تــابــعني لــه. فــي الــثقافــة الــعربــية يــعتبر األوالد 
عـديـمي الـشخصية، شـيء جـيد وكـلما صـار الـولـد أو الـبنت بـال رأي كـلما إرتـفع رصـيدهـم لـدى والـديـهم. يـخفق 
أكـثر الـناس فـي الـتفريـق بـني اإلحـترام والـخوف فـيصنعون الـخوف بـقصد فـرض اإلحـترام مـع أن اإلحـترام ال 

يفرض وإنما يكتسب بالتصرف السليم واملعاملة العادلة. 

عــــاقــــبوا أوالدكــــم عــــلى قــــلة تــــأدبــــهم مــــعكم يــــعبدونــــكم. 
وعاقبوهم على أخطائهم يصبحون رجال 

فــي كــال الــحالــني الــعقاب هــو الــعقاب لــكن الــنتيجة مــختلفة. فــالــذي يــعاقــب أوالده وبــناتــه ألنــهم تــصرفــوا بــما 
يـعتبره عـدم إحـترام، فـهو بـطريـقة مـا يـجعل الـقيمة فـي شـخصه. أمـا الـذي يـعاقـب عـلى سـوء السـلوك وإرتـكاب 
األخـطاء الـواضـحة فـهو يـضع الـقيمة فـي الـعمل. ولـذلـك تـختلف الـنتائـج. فـي األولـى يـفقد األوالد شـخصياتـهم 
ويــصبحون تــابــعني لــوالــدهــم. أمــا فــي الــثانــية فــإنــهم يــعرفــون قــيمة الــعمل وقــيمة إتــخاذ الــقرارات الــصحيحة 
وتحـــمل مـــسؤلـــية أعـــمالـــهم. عـــندمـــا يـــكبرون قـــليال ويـــدركـــون الـــحياة، يـــحترمـــون مـــن ربـــاهـــم عـــلى تحـــمل نـــتيجة 
أخـطائـهم. املـحترم يـحترمـه الجـميع بـمن فـيهم أبـناءه وحـتى أعـداءه. الـفكرة هـي أن خـطوط الـتواصـل يـجب أن 

تبقى مفتوحة بني األوالد وأبوهم أو أمهم وهذا يتطلب إسقاط بعض الحواجز ومنها األدب املبالغ فيه. 

أكـثر مـشاكـلك تـدور حـول تـدخـل اآلخـريـن فـيك أو تـدخـلك 
فيهم. مجموعة مستبدين يعيشون معاً 

لـــو تـــتبعت مـــشاكـــلك إلـــى جـــذورهـــا فســـتكتشف أنـــها تـــنبع مـــن مـــحاولـــة تـــدخـــل اآلخـــريـــن فـــي شـــئونـــك أو مـــن 
مـــحاولـــتك الـــتدخـــل فـــي شـــئونـــهم. أنـــت ال تـــقبلهم كـــما هـــم وهـــم ال يـــقبلونـــك كـــما أنـــت. كـــل طـــرف يـــريـــد تـــغيير 
اآلخـريـن. إن أردت أن تـنعم بـحياة مـتوازنـة فـال تـتدخـل فـي حـياة اآلخـريـن وال تـفرض نـفسك عـليهم وفـي نـفس 

الوقت ال تسمح لهم بالتدخل في شئونك الخاصة. 
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التخــــلف أن يــــنشأ جــــيل مــــشابــــه آلبــــاءه فــــي كــــل شــــي. 
الغباء أن يطالب اآلباء بهذا التشابه 

عـندمـا يـأتـي جـيل مـشابـه لـلجيل الـذي سـبقه بـشكل كـبير هـنا نـعرف أنـه حـدثـت عـملية إخـتطاف مسـتترة. كـيف 
يــكون جــيل أحــدث مــشابــه حــد الــتطابــق لــجيل ســابــق؟ نــحن ال نــقبل هــذا عــلى ســياراتــنا فــكيف نــقبل بــه عــلى 
أوالدنــــا وبــــناتــــنا؟ هــــذا هــــو التخــــلف الــــحقيقي. يــــبدو مــــن الــــغباء أن نــــطالــــب بهــــذا الــــتشابــــه. أوالدنــــا يــــجب أن 
نجهـــزهـــم للمســـتقبل ألنـــهم ســـيندمـــجون مـــع بـــقية الـــشعوب الـــتي تجـــري بســـرعـــة نـــحو الـــتغيير والتحـــديـــث فـــال 

ينفعنا أو ينفع أجيالنا الناشئة أن يتمسكوا بمفاهيم قديمة. 

كـن خـفيفا عـلى أهـلك. عـبر عـن مـشاعـر الحـزن أو الـتعب 
لكن ال تحّملهم أي مسؤلية 

عــندمــا تــتوقــف عــن تحــميل اآلخــريــن مــسؤلــية الــتخفيف عــنك تــبدأ بتحــمل مــسؤلــية حــياتــك وإصــالح مــشاكــلك 
بــنفسك وهــذا يــجعلهم ال يــشعرون بــضغط مــن نــاحــيتك وهــذا عــلى األرجــح ســيجعلهم يــشعرون بــاألمــان فــي 

وجودك مما يعني الحصول على الدعم دون أن تسأل عنه. 
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عرض خاص 
١٥٪ تخفيض 

شكرا لقراءة هذا الجهد املتواضع ويسرني بهذة املناسبة أن 
أقدم لك عرضا خاصا على دورة الوعي األول ودورة توأم 

الروح يبلغ ١٥٪ من السعر األساسي املعمول به في حينه. 

 « THEBOOK » بعد التوجه إلكمال عملية الشراء إستخدم كود القسيمة التالي
وستحصل على التخفيض فورا. 

      شبكة أبرك للسالم 

دعم جهود نشر الوعي 

إن كـنت تـعتقد أن هـذا الـكتاب ومـوقـع شـبكة أبـرك للسـالم قـد أضـافـا لـك 
شـيء يسـتحق الـدعـم فـيمكنك الـتبرع مـع الـشكر لـجهود تـطويـر الشـبكة 
عــن طــريق شــراء الــكتاب مــن املتجــر بــسعر ١٠ دوالرات فــقط. عــلما بــأن 

الكتاب نفسه مجاني ١٠٠٪ 
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