
ال خوف بعد اليوم 
    عارف الدوسري 

 ســـــيـطـروا عـــــلـيـك بـــــالـــــخـوف واإلرهـــــاب 

والـــترهـــيب واآلن حـــان وقـــت فـــهم آلـــية 
الخوف إستعدادا للتخلص منه ومن آثاره. 
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مقدمة املؤلف  
أقـدم لـك هـذا الـكتاب املـتواضـع لـعله يـساعـدك عـلى التخـلص مـن مـخاوفـك الـتي 
تـوقـفك عـن التحـرك بـفعالـية نـحو إسـترداد حـقوقـك ومـعها كـرامـتك كـإنـسان. هـذا 
الــــــكتاب مــــــكون مــــــن مجــــــموعــــــة مــــــقاالت كــــــتبتها ســــــابــــــقا أو كــــــتبها أحــــــد الــــــكتّاب 
املـشاركـني عـلى شـبكة أبـرك للسـالم ملـعالـجة قـضية الـخوف الـتي تـصيب الـكثير 
مــن الــناس نــتيجة املــفاهــيم اإلجــتماعــية الــخاطــئة. واآلن أصــبحت هــذة املــقاالت 
أكــــــثر مــــــالئــــــمة لــــــلوضــــــع الجــــــديــــــد فــــــي املــــــملكة الــــــعربــــــية الــــــسعوديــــــة بــــــعد عــــــملية 

اإلصــالحــات الجــذريــة الــتي قــامــت بــها الــحكومــة الــسعوديــة بــشجاعــة قــل نــظيرهــا 
فـي الـوطـن الـعربـي. تـمثلت تـلك اإلصـالحـات فـي تحـريـر املـرأة وحـمايـتها وحـمايـة الـطفولـة وذلـك بـسن قـوانـني 
واضـحة وصـريـحة فـاقـت كـل الـتوقـعات. إال أن املـشكلة ليسـت فـي الـقوانـني وال فـي تـنفيذهـا مـن قـبل الـجهات 
الــرســمية لــكن فــي الــضحية. يــبدو سهــال أن تــقول لــلمرأة «كــونــي حــرة» أو «ال تــخاِف فــالــقوانــني تــسانــدك» 
ولـــكن الـــحقيقة أنـــها لـــن تســـتطيع التحـــرك بـــتلك الـــسهولـــة الـــتي يـــتوقـــعها مـــن لـــم يـــتعرض لـــألذى الـــنفسي عـــلى 
مــــدى عــــقود مــــن الــــزمــــن. لــــيس سهــــال عــــلى ضــــحية تــــعرضــــت لجــــميع أنــــواع الــــعنف الــــنفسي والــــقمع الــــفكري 
واألذى الجسـدي أن تتخـلص مـن مـخاوفـها وتـبدأ حـياة جـديـدة، ألن األذى كـبير واملـشاعـر مـضطربـة. فـالـتي 
تـــعرف بـــعقلها أنـــها حـــرة وأن الـــقوانـــني تـــسانـــدهـــا، قـــد ال تـــسانـــدهـــا مـــشاعـــرهـــا وال تـــملك الجـــرأة عـــلى مـــواجـــهة 

ذاتها والتغلب على مخاوفها. 

مـن أجـلها جـمعت أجـزاء هـذا الـكتاب لـيكون لـها عـونـا عـلى فـهم مـا تـمر هـي بـه مـن صـراع داخـلي مـع الـذات 
وضـمنته شـرحـا لـبعض املـواقـف الـسائـدة وكـيفية الـخالص مـنها. لـن يـكون األمـر سهـال ولـكن هـذا ال يـعني أنـه 
مســـتحيل. بـــقليل مـــن الـــفهم والـــصبر عـــلى ألـــم الـــتعليم وتـــكرار املـــحاولـــة ســـتتمكن املـــرأة بـــإذن اهلل مـــن مـــناورة 
الــعقبات وتــجاوز الــحواجــز الــنفسية واإلجــتماعــية الــتي أمــامــها ومــنها ســتتمكن مــن إســتعادة حــياتــها بــشكل 

طبيعي مع مرور الوقت. 

لكل النساء املعذبات أهدي هذا الكتاب «ال خوف بعد اليوم» 

مع خالص تحياتي، 

عارف الدوسري 
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الفصل األول   

ما هو الخوف؟   
مقاالت تتناول الخوف من عدة جوانب   

فـي هـذا الـفصل سـأركـز عـلى جـمع مـقاالت الـخوف حـتى تـعرفـه أكـثر وتـتعرف عـلى مـالمـحه. فـي هـذا الـفصل 
وكــل فــصول الــكتاب أنــت بــحاجــة إلــى فــتح ذهــنك وتــقبل بــعض املــفاهــيم الــتي لــم تعهــدهــا أو كــنت تــعتقد أنــها 
خـاطـئة. السـبب الـرئـيسي ملـا أنـت فـيه مـن خـوف هـو نـفس املـفاهـيم الـتي تـؤمـن بـها اآلن. بـعضها يـبدو رائـعا 
أو مــن األدب أو األخــالق ولــكنه لــيس كــذلــك لــألســف. ال أحــتاج إلــى دلــيل إلثــبات وجــهة نــظري فــأنــت ســتثبتها 
لـنفسك مـن خـالل وضـعك الـذي تـعيشه. لـو كـانـت تـلك املـفاهـيم صـحيحة لعشـت بسـالم وملـا إحـتجت لـقراءة هـذا 
الـكتاب أو غـيره. إن كـنت مسـتعدا لـتغيير قـناعـاتـك فـإسـتمر وإن لـم تـكن مسـتعدا اآلن فـال بـأس. سـتضغطك 

الحياة أكثر حتى تقتنع. 

السـبب الـرئـيسي لـلخوف هـو الـتربـية الـخاطـئة. ال أحـد يسـتطيع لـومـك عـلى مـا تـشعر بـه مـن خـوف وإحـساس 
بــالعجــز وقــلة الــحيلة، فــأنــت عــلى األرجــح تــعرضــت لــعملية تــخويــف مــمنهجة مــنذ الــطفولــة. مــنذ طــفولــتك وأنــت 
تــــتعرض لــــلتخويــــف املســــتمر مــــن نــــفس أفــــراد عــــائــــلتك الــــذيــــن تــــظن بــــأنــــهم أهــــلك وســــندك واألكــــثر إهــــتمامــــا 
بــمصلحتك. هــذة هــي أكــبر خــدعــة نــتعرض لــها ونــحن صــغار، فــليس كــل األهــل واعــني ولــيس جــميعهم قــادر 
عــلى إنــشاء عــائــلة ســليمة ومــتوازنــة وهــذا لــيس ذنــبك ولــكنه واجــبك نــحو نــفسك أن تــفهم أيــن الخــلل وكــيف بــدأ 

لتتمكن من عالج نفسك ومن ثم مساعدة من تستطيع مساعدته من أفراد عائلتك. 

الخوف 
كتبت: آمال علي 

انـه احـد الـعواطـف الـفطريـة او األسـاسـية لـدى البشـر الـخوف يخـدم غـريـزة الـبقاء والـقدرة عـلى تـجنب الخـطر 
لــلحفاظ عــلى الــحياة ،انــه يــساعــد االنــسان امــا عــلى الهــرب او مــواجــهة الخــطر. هــنالــك الــعديــد مــن املــخاوف 
مـنها املـخاوف املـرضـية لسـت بـصدد الـتطرق إلـيها اآلن بـل سـأتـناول الـنوع الـذي يـمنع مـن الـتقدم او الـتطور 

لألمام مثل الخوف من الفشل، الخوف من املجهول،الخوف من املستقبل وما شابه. 

ان للجســـد آلـــية تـــنفيذ ألوامـــر الـــنفس ، إذا انـــتابـــتها املـــخاوف حـــدت وقـــللت مـــن حـــركـــة الجســـد وســـعيه.. تجـــد 
الــــــخائــــــف محــــــدود الحــــــركــــــة والــــــسعي بســــــبب الــــــعقبات والــــــحواجــــــز الــــــتي تــــــصنعها مــــــخاوفــــــه الــــــناتــــــجة عــــــن 
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أفـكاره ..فـهي تـصور لـه اشـياء مـن الـنادر أن تحـدث ..فـي الـغالـب يـتخيل الهـزيـمة والفشـل وخـيبة األمـل قـبل 
أن يـــبادر بـــالتحـــرك وال يـــرى اشـــارات األمـــل والـــنمو والـــنجاح واضـــحة … امـــا بســـبب تـــراكـــم خـــبرات مـــتكررة 
تـعرض لـها أدت إلـي إصـابـته بـالـخوف مـن الـسعي ..او سـماع مـعلومـات مـمن سـبقوه فـى التجـربـة الـتى ولـدت 
لـديـه مـشاعـر وأفـكار مـنعته مـن املـحاولـة ..رغـم مـعرفـته بـأن لـكل إنـسان تجـربـته الـخاصـة والـشخصية…إال أنـه 

يعجز حتى عن املبادرة فضالً عن املحاولة. 

أمــثلة كــثيرة عــن ســيطرة املــخاوف ..تظهــر عــند عــرض فــكرة مشــروع عــلى شــخص مــا ولــكنه قــبل االتــفاق …. 
يـــنسحب دون إبـــداء أســـباب او يـــضع تـــبريـــرات غـــير مـــنطقية حـــيث أنـــه يـــقع تـــحت ســـطوة الـــخوف والـــقلق مـــن 

فشل املشروع قبل إنجازه…مثال أخر… 

طـــالـــب اجتهـــد وحـــفظ املـــعلومـــات وقـــبل دخـــول االمـــتحان تـــنتابـــه املـــخاوف والـــقلق مـــن صـــعوبـــة األســـئلة وعـــدم 
الـــنجاح ..فـــيحاول جـــاهـــدا تـــذكـــر اإلجـــابـــة دون جـــدوى مـــما يـــؤدي بـــه فـــعال الـــى فـــقد املـــعلومـــات ومـــن ثـــم إلـــى 

الرسوب والفشل…واالمثلة كثيرة.. 

ال يـوجـد اي انـسان وصـل لـلنجاح لـم يـواجـه فـى طـريـقه عـقبة او عـائـقاً خـالل طـريـقه ولـكن االخـتالف بـينه وبـني 
من فشل في الوصول بأن األول شعر بالخوف ولكنه لم يفكر فى االنسحاب او االستسالم…. 

لـــم يـــعش فـــى وهـــم الـــخوف …… جـــعل خـــوفـــه حـــافـــزاً ودافـــعاً.. ادرك أنـــه يـــجب تخـــطى الـــحواجـــز بـــداخـــله قـــبل 
تخــطيها بــالــخارج ….. و لــم يــسمح بــإمــداد الــطاقــة أو الــقوة ملــشاعــر الــخوف لــتحقيق مــا يــخاف مــنه بــل قــرر 
الــتركــيز عــلى مــا يــريــد فــقط ومــحاولــة الــتغلب عــلى شــعوره واعــتمد عــلى إدراكــه ووعــيه بــأن خــوفــه يــعيش فــى 

املاضي او املستقبل وال يعيش في الحاضر. 

بــــالــــرغــــم ان التحــــرر مــــن الــــخوف ليســــت بــــالــــسهولــــة املــــتوقــــعة ولــــكنها مــــتاحــــة ومــــمكنة وذلــــك بســــبب إخــــتالطــــها 
بــمشاعــر أخــرى وأحــيانــا بســبب صــعوبــة الــتعرف عــليها اال ان اكــتشافــها وتــمييزهــا عــن غــيرهــا مــن املــشاعــر 
ومـعرفـة الـقناعـات الـتى تـدعـمها يـعد أحـد اهـم الخـطوات لـلتعامـل مـعها والـقدرة عـلى إعـادة الـتوازن لـلنفس ثـم 

الجسد. 

أخـيراً .. اذا لـم يـكن هـناك مـخاطـرة أثـناء املـضي لـلنجاح ال يـوجـد مـكافـأة عـند الـوصـول.. تـعرف عـلى مـشاعـر 
الخوف ..تقبل وجودها … 

تخطى الحواجز ….جازف..اندفع لألمام . …افعل ما يتطلبه األمر. 
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صناعة الخوف 
كتب: عارف الدوسري 

الــخوف ذلــك الشــبح املــتمدد عــبر ســماء الــنفس البشــريــة مــازال يــعصف بــالــكثير مــن الــعالقــات ويهــدم الــبيوت 
ويـــقضي عـــلى الـــحضارات. اإلنـــسان إذا خـــاف مـــن شـــيء صـــار عـــبدا مـــطيعا لـــه بـــال عـــقل أو إرادة حـــقيقية. 
فــيعيد اإلنــسان تــشكيل نــفسه بــما يــتماشــى وذلــك الــخوف، ســواء كــان الــخوف غــير مــلموس مــن املــجهول أو 
مـعنوي مـن الـخسارة أو الـفقدان أو مـن أشـخاص مـعينني. الـنتيجة الـطبيعية أن الـخائـف يـبقى أسـير مـخاوفـه 
وال يسـتطيع الـتقدم فـي حـياتـه وال يـقدم عـلى عـمل قـبل أن يـتأكـد تـمامـا أنـه لـن يـتعارض أبـدا مـع مـصدر خـوفـه 

مهما كان. 

هـذة املـيزة بـرع فـيها البشـر عـلى مـر الـعصور حـتى صـارت ثـقافـة منتشـرة فـي شـعوب وحـضارات كـثيرة ومـنها 
الــحضارة الــعربــية الــتي بــنيت مــن أســاســها عــلى الــخوف. فــالــخوف متجــذر فــي الــنفس الــعربــية وعــليه تــبنى 
الـقوانـني واألعـراف اإلجـتماعـية املـختلفة. يـبدأ الـخوف مـن الـبيت عـادة والـذي يـروج لـه كـبير األسـرة بـني أوالده 
وبــناتــه وزوجــته أو زوجــاتــه. يــحاول رب األســرة قــمع كــل اإلعــتراضــات حــتى قــبل أن تــبدأ مــنذ أول يــوم يــتزوج 
فــيه. يــقوم بــقمع زوجــته وأم عــيالــه مســتقبال ويــمارس عــليها أعــمال الــخوف حــتى تــصبح مــطيعة. حــياتــها الــتي 
هــي إمــتداد ملــا كــانــت تــعيشه فــي بــيت أبــيها، تــتحول إلــى تهــديــد ووعــيد. مــهام كــثيرة عــليها أن تنجــزهــا وإال 
عـرضـت نـفسها لـإلهـانـة والـضرب والشـتم والـطرد والـطالق. تـعيش املـرأة حـالـة إهـانـة مسـتمرة سـواء فـي بـيت 

أبيها أو بيت زوجها، ولذلك هي ال تعرف إال الخوف وال تشعر إال بالخوف وال تتحرك إال بسبب الخوف. 

هـذا الـخوف هـو مـا تـنقله إلـى إنـتاجـها الجـديـد مـن البشـر، فـتعّلم أوالدهـا وبـناتـها الـخوف مـن أبـوهـم. تـرسـم لـه 
صــــورة مــــرعــــبة فــــي خــــيالــــهم فــــيعيشون واقــــعهم فــــي خــــوف ورهــــبة وقــــلق وتــــوتــــر وتتحــــطم نــــفسياتــــهم وتــــختل 
شـخصياتـهم ويـصبحون مـثلها، أتـباع ألبـيهم املـرعـب املـخيف. هـو عـلى الـجانـب اآلخـر يـعجبه األمـر ويسـتمر 
فـي تـمثيل دور املـرعـب، بـل ويـصدق الخـدعـة أنـه مـخيف فـعال. عـندمـا تـبدأ شـخصيات األطـفال بـالـظهور قـليال 
يــــصاب األب بــــالــــذعــــر فــــيخاف عــــلى صــــورتــــه أن تتحــــطم أمــــام أوالده فــــيلجأ لــــإلســــلوب األكــــيد لــــلسيطرة عــــلى 
الـــوضـــع وهـــو مـــمارســـة الـــرعـــب بـــإظـــهار الـــغضب والـــعنف الـــلفظي أو الـــضرب واإلعـــتداء الجســـدي. هـــو اآلن 

خائف على صورته وال يعنيه حقا مصلحة أوالده وبناته. فقط صورته الذهنية عن نفسه. 

الحـريـة خـصوصـا تهـدد أسـلوب حـياة الـكثير مـن اآلبـاء واألمـهات الـعرب. ال يسـتطيعون تـصور أبـناء أحـرار ال 
يـهابـونـهم. وعـلى نـفس الـوتـيرة تـبنى الـدول إذ ال يـمكن لـلخائـفني إال إنـتاج قـوانـني تـقوم عـلى مـمارسـة الـخوف. 
نـــحن نـــتعلم الـــخوف فـــي املـــساجـــد واملـــدارس واملـــصانـــع والشـــركـــات واإلدارات الـــحكومـــية والـــذي هـــو إمـــتداد 
ملجـموع مـخاوف الـشعب الـتي تـعود عـليها فـي الـبيت. هـي مجـموعـة مـن املـصابـني بـالـخوف الـذيـن إتـفقوا عـلى 
بــناء دولــة تــدار بــالــطريــقة املــفضلة وهــي الــخوف. لــذلــك نــالحــظ أن قــوانــينا تــميل إلــى املــنع فــكل شــيء مــمنوع 
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أسـاسـا حـتى يـتأكـد الـنظام أنـه ال خـوف مـنه، وفـي الـبيت كـل شـيء مـمنوع حـتى يـتأكـد األب أو األم أن الـعمل 
لن يؤدي إلى كشف شخصياتهم الخائفة. 

هـل هـناك سـبيل للخـروج مـن دائـرة الـخوف؟ نـعم بـكل تـأكـيد. السـالح األول فـي مـواجـهة الـخوف هـو إكـتشاف 
الـحقائـق ومـعرفـة أصـل الـخوف وسـبب إنـتشاره، وهـذا يـتم بـتثقيف اإلنـسان نـفسه حـول الـخوف بـالـقراءة فـي 
هــذا املــجال حــتى يســتعد نــفسيا ملــواجــهة مــخاوفــه هــو. ثــانــيا مــواجــهة األشــخاص املــخيفني وهــذا يــمكن بــلوغــه 
بـسهولـة عـن طـريـق تـقويـة الـشخصية. وفـي هـذا املـجال يـمكن الـرجـوع إلـى كـتب تـقويـة الـشخصية والـسيطرة 
عــــــلى الــــــنفس. أيــــــضا هــــــناك تــــــسجيل بــــــعنوان الــــــشخصية مــــــفتاح الحــــــل تجــــــده عــــــلى شــــــبكة أبــــــرك للســــــالم 
وســيساعــدك كــثيرا فــي مــواجــهة املــخيفني املــزعــومــني. األمــر األخــير هــو اإلســتمرار فــي تحــطيم كــل املــخاوف 

والتخلص املشاعر السلبية التي تعتري اإلنسان أثناء رحلته للتخلص من الخوف. 

الـخوف هـو الـوهـم الـذي يـعيش بـه مـعظم البشـر وعـالجـه هـو مـعرفـة الـحقيقة والـتدرب عـلى إمـتالك شـخصيات 
أكثر ثباتا وتوازنا وإال فإنه سيستمر في تحطيم األشخاص واملجتمعات بال رحمة. 
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سبب الخوف الرئيسي 
كتب: عارف الدوسري 

السـبب الـرئـيسي خـلف كـل مـخاوف البشـر هـو الجهـل. الجهـل يـجعل الـخوف أكـبر ألن هـناك أشـياء كـثيرة ال 
نـعرفـها وعـقل اإلنـسان مـصمم لحـمايـته فـهو يضخـم األمـور بـقصد صـده عـن املـحاولـة والـتعرض للخـطر. هـكذا 
يــعمل الــعقل بــال تــوقــف فــهو يــمنعنا عــن كــل مــا يجهــله أو يجهــل نــتائــجه. هــذا الــخوف الــنابــع مــن الجهــل يجــد 
طـــريـــقه إلـــى قـــلوب الـــناس فـــيلجأون إلـــى مـــن هـــم أجهـــل مـــنهم يـــسألـــون كـــيف يـــتعامـــلون مـــع مـــخاوفـــهم؟ وهـــنا 
تحــدث الــكارثــة، إذ يــبدأ الحــمقى واملــعتوهــني بــتضخيم الــخوف فــي قــلوب الــناس ألن هــذا يــجعلهم مــهمني فــي 
نـــظر الـــخائـــفني اآلخـــريـــن فـــيبدأون رحـــلة جـــديـــدة مـــن تـــخويـــف الـــناس بـــإســـم قـــلة الـــعلم وبـــإســـم الـــرب وبـــإســـم 

الشيطان وبإسم املجهول، ثم يدعون أنهم علماء وعارفني بما ال يعرفه الناس. 

فــــمعظم قــــصص الــــخوف هــــي مــــن نــــسج الــــخيال، إمــــا خــــيال الــــشخص نــــفسه أو خــــيال أشــــخاص كــــاذبــــني 
يـنسجون الـقصص املـرعـبة لـلسيطرة عـلى الـناس. لـو تـتبعت مـخاوفـك الـتي يـسيطر عـليك اآلخـريـن بـها لـوجـدت 
أنـــها تـــقع ضـــمن املـــجهول، شـــعوب أخـــرى، ظـــالم، حـــياة مـــا بـــعد املـــوت، ردود أفـــعال أشـــخاص غـــير مـــتوقـــعة، 
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أشــــياء فــــي املســــتقبل. كــــل مــــخاوفــــك تــــقع ضــــمن املســــتقبل الــــقريــــب أو الــــبعيد. تــــخاف أن تتحــــدث إلــــى أبــــيك 
فــيغضب فــيطردك مــن الــبيت فــتعيش مشــردا فيسخــر الــناس مــنك. هــذة قــصة خــيالــية أنــت خــلقتها فــي عــقلك 
وهــي مــن املســتقبل الــقريــب. فــي املســتقبل الــبعيد أن تــخاف مــن الفشــل أو تــخاف مــن الــنجاح أو تــخاف مــن 

دخول النار. 

الـغريـب فـي األمـر أن البشـر بـشكل عـام إسـتسلموا ملـخاوفـهم مـهما كـانـت تـافـهة. ال يـعلمون أن املـخاوف هـي 
عـالمـات عـلى إخـتالالت نـفسية يـجب التخـلص مـنها لـيتطورون روحـيا. يـجب أن تتخـلص مـن مـخاوفـك الـواحـد 
تــلو اآلخــر. إبــدأ بــاملــخاوف الــبسيطة، نــاقــشها عــقليا وتخــلص مــنها وهــذا ســيجعلك أكــثر قــدرة عــلى التخــلص 
مـــن املـــخاوف األكـــبر. ال تـــسمح ألي إنـــسان أن يـــضعك ضـــمن دائـــرة مـــخاوفـــه. أطـــرد أي إنـــسان يـــخاف مـــنك 
ومـــن تـــصرفـــاتـــك وأطـــرد كـــل إنـــسان يـــحاول إثـــارة مـــشاعـــر الـــخوف فـــيك مـــن أي شـــيء. بـــعد أن تتخـــلص مـــن 
مــخاوفــك إسخــر وإســتهزىء بــالــجبناء. يــجب أن يــتعلمون الــدرس بــالــطريــقة الــقاســية. هــؤالء الــجبناء والــذيــن 
يظهــرون فــي أشــكال قــديســني ورهــبان ورجــال ديــن وأصــدقــاء وزمــالء ورجــال ســياســة يــجب السخــريــة مــنهم 
ألنــهم يســتخدمــون الــتخويــف لهــز ثــقتك بــنفسك وتحــطيم حــياتــك بــال ســبب واضــح إال الــسيطرة عــليك عــن بــعد 
حــتى وإن لــم تــكن لــهم مــصلحة حــقيقية فــي األمــر. فــقط مجــموعــة مــن الــجبناء الــذيــن يــحاولــون اإلســتئناس 

بضم أكبر عدد من الناس إلى مجموعتهم ألن هذا يجعلهم يشعرون بالراحة. 

السخــريــة مــن الــخوف هــي أحــد األســلحة الــفعالــة فــي التخــلص مــنه ومــن الــذيــن يــروجــون لــه فــاألمــر أكــبر مــن 
مجـرد سخـريـة بـقصد الـتشفي أو عـدم إحـترام الـناس، لـكن السخـريـة مـن الـخوف ومـن الـجبناء خـصوصـا هـي 
الــدواء لهــذا الــداء املنتشــر بــني الــناس. يــجب أن يــعرف مــن يــريــد تــخويــف الــناس أنــه ســيكون مــثارًا لسخــريــة 
اآلخـريـن إن هـو حـاول أن يـروج لـلضعف والهـزال والـخوف. ولـلتأكـيد مـرة أخـرى، عـليك أن ال تسـتسلم لـلخوف 

أو تقبل به، بل حاربه بأفضل أسلوب مناسب لك، فالخوف يظهر لنتفوق عليه ال ألن نقبل به ونستسلم له. 

 https://abbrak.com/49r4Z :رابط املقال على شبكة أبرك للسالم
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الفصل الثاني   

سلسلة القوة للجميع   
مقاالت ستجعلك أقوى 

دائما مع املقربني 
يـجب أن تـعلم أن مـصدر الـخوف األول هـو الـعائـلة ثـم الـحي والـبيئة الـتي تـعيش فـيها. أكـثر املـشاكـل واآلالم 
لــن تــأتــيك إال مــن األهــل واملــقربــني. هــم يــبرمــجونــك مــنذ نــعومــة أظــفارك عــلى تــعالــيم مــغلوطــة إمــا لــقلة وعــيهم أو 
ألمـراض نـفسية إكتسـبوهـا مـن عـائـالتـهم وخـبراتـهم فـي الـحياة. أبـوك قـد يـكون مـصاب بـمشكلة نـفسية وأمـك 
قــــد تــــكون مــــصابــــة بــــنوع مــــن الــــوهــــم وكــــل املــــقربــــني مــــنك قــــد يــــعانــــون بــــدرجــــة أو أخــــرى مــــن نــــوع أو آخــــر مــــن 
اإلخــتالالت الــنفسية أو إخــتالالت فــي الــشخصية. هــذة اإلخــتالالت أنــت تــتأثــر بــها تــأثــرا مــباشــرا وقــد تــكون 
الســبب األكــبر لــشعورك بــالــتعاســة وغــياب شــخصيتك وإنــتقال تــلك اإلخــتالالت إلــيك. فــي الــغالــب أنــت تــعانــي 

من نفس اإلختالالت التي تعاني منها أسرتك أو تعاني من إختالالت ناتجة عنها. 

أكــبر تــلك اإلخــتالالت تظهــر عــلى شــكل خــوف أو عــدة مــخاوف أو شــخصية مهــزوزة أو مــترددة أو مــراوغــة أو 
أي خـــلل يـــؤثـــر عـــلى قـــدرتـــك عـــلى الـــتصرف بـــشكل طـــبيعي مـــتوازن. املـــشكلة ليســـت فـــي ظـــهور املـــخاوف أو 
الـرهـاب بـأنـواعـه ولـكن فـي الـتعامـل مـع تـلك املـخاوف. أكـثر األشـخاص الـذيـن يـكتشفون الخـلل ويـبدأون بـرحـلة 
تــــصحيح الــــذات ال يــــمكن لــــهم أن يــــتصورون أن املــــقربــــني مــــنهم هــــم الســــبب الــــرئــــيسي ملــــشاكــــلهم الــــنفسية. 

يستبعدون األهل واألقارب من العملية اإلصالحية فتفشل جهودهم الصادقة في التخلص من الخوف. 

دعـني أكـررهـا لـك مـرات ومـرات. مـشكلة الـخوف مـنبعها الـبيت. الـخوف يـبدأ مـن نـفس الـعائـلة الـتي تـعتقد أنـها 
األفـــضل فـــي الـــعالـــم. املـــتهمون هـــم أقـــرب الـــناس لـــك. أمـــك، أبـــوك، إخـــوتـــك وأخـــواتـــك األكـــبر مـــنك. هـــل تـــريـــد 
تــأكــيدات أكــثر؟ ال يــعانــي مــن الــخوف إال اإلنــسان الــذي ولــد فــي عــائــلة قــامــت بــبرمــجته عــلى الــخوف، ســواء 
بــقصد أو بــدون قــصد. مــشاكــلك كــلها تــبدأ مــن عــائــلتك. ال تــنظر لــلبعيد، ال تــتهم الــناس خــارج الــبيت. ليســت 
لـــديـــك مـــشاكـــل مـــع الـــيابـــانـــيني وال األملـــان وال الـــبرازيـــليني. أريـــدك أن تـــواجـــه هـــذة الـــحقيقة وتـــعرفـــها تـــمامـــا وال 
تخـــدع نـــفسك. ال تـــحاول تـــجنب هـــذة الـــحقيقة وال تـــحاول أن تجـــمل األغـــالل. مـــشكلتك مـــصدرهـــا عـــائـــلتك. إن 

أنت إقتنعت بهذة الفكرة األولية فستتمكن من حل كل قضاياك وتتخلص من كل مخاوفك. 

بـكل تـأكـيد سـتتسرب إلـيك أفـكار مـثبطة وسـتحاول تـكذيـب نـفسك. لـن تـقبل أن أبـوك مـريـض نـفسي ولـن تـقبل 
أن أمـك تـبتزك عـاطـفيا ولـن تـقبل أن تـكون إبـنا لـعائـلة أطـعمتك الـخوف فـي زجـاجـات الحـليب ومـورسـت عـليك 
أســالــيب نــفسية قــاســية مــن أقــرب املــقربــني الــذيــن تــثق بــهم وتــحبهم ويــحبونــك. ســتتحجج بــبر الــوالــديــن كــي ال 

!٨ ال خوف بعد اليوم اإلصدار: 1.0.0



تـواجـه الـحقيقة، وقـد تـتصور أن اهلل سـيعذبـك فـي الـنار. نـعم سـتتوقـع أن اهلل سـيعذبـك فـي الـنار ألنـك تـحاول 
إصـالح شـخصيتك. وحـتى لـو إقـتنعت بـأنـه يـجب عـليك إصـالح شـخصيتك وأن هـذا ال يـتعارض مـع مـفاهـيمك 
الـديـنية املـغلوطـة فـإنـك سـتكون مـائـعا فـي الـتنفيذ. سـتقول أريـد أن أصـلح شـخصيتي لـكن دون أن أزعـج أبـي 
أو إمـي أو أجـرح أخـي أو أخـتي. وطـبعا هـناك بـعض املتخـلفني مـن املـناديـن بـالـكارمـا الـذيـن سـيوهـمونـك أنـك 
عـندمـا تـصلح شـخصيتك وتـدافـع عـن نـفسك أنـك سـتكتسب كـارمـا سـلبية. هـؤالء جـبناء مـن الـطراز األول ولـكن 

يظهرون في شكل واعني. ال تنصت إليهم. 

أصـلح شـخصيتك مـع املـقربـني، تخـلص مـن خـوفـك مـن املـقربـني، إعـرف تـمامـا وكـن عـلى يـقني أن مـشاكـلك هـي 
مــع املــقربــني فــقط. إبــحث فــي مــخاوفــك الــتي إكتســبتها مــن عــائــلتك. كــيف تــشعر مــع أفــراد عــائــلتك؟ مــا الــذي 
يهـزك مـن األعـماق؟ مـا هـي الـكلمات الـتي تـؤثـر فـيك؟ مـا هـي املـواقـف الـتي تـشعرك بـالعجـز؟ مـنذ مـتى وأنـت 
تــشعر بــذلــك الــشعور؟ ملــاذا تــشعر بــالــرهــبة مــن أبــوك أو أمــك؟ ملــاذا تــشعر بــأنــك بــحاجــة ملــوافــقة فــرد مــن أفــراد 
الـــعائـــلة عـــند الـــقيام بـــأي عـــمل أو إتـــخاذ أي قـــرار؟ ملـــاذا ال تســـتطيع الـــتعبير عـــن رأيـــك؟ ملـــاذا يـــقول أبـــوك أنـــه 
يـحبك ويـريـد مـصلحتك لـكن كـل قـراراتـه ضـدك؟ ملـاذا يـنتقدك إخـوتـك بشـدة؟ ملـاذا تـشعر بـأنـك ضـعيف؟ ملـاذا ال 
يــقبل مــنك أي عــمل تــقوم بــه؟ ملــاذا تــشعر أن هــناك مــن يــتصيد عــليك الــزالت؟ هــل فــعال أنــت تــعيش مــع عــائــلة 
تـحترمـك وتـحترم وجـودك أم أنـك تـابـع ال رأي لـه؟ ملـاذا يـحاول إخـوتـك أو أخـواتـك تـمييع قـضايـاك واملـماطـلة فـي 
تــنفيذ طــلباتــك الــبسيطة؟ ملــاذا عــندمــا تخــطىء يــبدو خــطأك بــالنســبة لــهم كــالــجبال وعــندمــا يخــطىء أخــوك ال 
يــحاســبه أحــد؟ ملــاذا يــتوقــعون مــنك أن تــكون مــالكــا طــوال الــوقــت؟ ملــاذا يســتسهل أبــوك الــصراخ عــليك؟ ملــاذا 
يــــحاول إهــــانــــتك؟ ملــــاذا يــــتعمد إفــــتعال املــــواقــــف تــــزعــــجك؟ ملــــاذا أمــــك ال تــــدافــــع عــــنك؟ ملــــاذا أخــــوك أو أخــــتك ال 
يـسانـدونـك؟ ملـاذا يـبدو أخـوك أو أخـتك بـال شـخصية؟ ملـاذا ال تـشعر بـاألمـان فـي بـيت أهـلك؟ ملـاذا أبـوك مـتقلب 
املـزاج؟ أو ملـاذا هـو بـال شـخصية أمـام أمـك؟ ملـاذا لـديـك أخـت متسـلطة؟ ملـاذا تـشعر بـالـخوف حـتى وأنـت بـعيد 

عنهم؟ ملاذا تشعر بأنهم يراقبونك حتى في خلوتك؟ ملاذا أول فكرة تخطر ببالك هي إعتراضاتهم؟ 

ال أعـتقد أنـك سـتعانـي هـكذا مـع نـاس مـن األرجـنتني أو األرغـواي! دائـما سـتكون مـشاكـلك ومـصدر مـخاوفـك 
مـــن املـــقربـــني. مـــع عـــائـــلتك بـــالتحـــديـــد وعـــليك أن تـــتعايـــش مـــع هـــذة الـــحقيقة إن كـــنت تـــريـــد التخـــلص مـــن كـــل 

مخاوفك وهذا ما سنكتشفه في سلسلة املقاالت القادمة. 
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من املفروض أن … 
يــمر اإلنــسان الــخائــف بــحالــة مــن اإلنــكار وعــدم تــصديــق مــا يحــدث فــعال. وكــأنــه يــريــد أن يــغير الــواقــع املــؤلــم 
الـذي يـعيشه بـقوة الـتمني، لـكن عـبثا ال يسـتطيع. يـبدأ فـي الـتساؤل، ولـكن مـن املـفروض أن أهـلي يـحبونـني، 
مــــن املــــفروض أن تــــهمهم مــــصلحتي، مــــن املــــفروض أن أبــــي يــــنفق عــــلي، مــــن املــــفروض أن يــــعطونــــي فــــرصــــة 
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لـلتعلم، مـن املـفروض أن الـعائـلة تـكون مـترابـطة ومـتآزرة، مـن املـفروض أن الـوالـد ال يسـتخدم الـفاظ بـذيـئة، مـن 
املـــفروض أن أخـــتي الـــكبرى تـــقف إلـــى جـــانـــبي، مـــن املـــفروض أن أمـــي تـــعرف كـــيف تـــدافـــع عـــن نـــفسها، مـــن 
املــفروض أنــنا عــائــلة واحــدة، وهــكذا تــمضي األيــام فــي أن املــفروض وذلــك املــفروض ال يجــد صــدى فــي قــلوب 

اآلخرين. 

حـسنًا، مـن املـفروض اآلن أنـك عـرفـت وأيـقنت نـفسك أن كـل مـا تـعتقد أنـه مـن املـفروض لـيس إال هـراء رسـمته 
لـك وسـائـل اإلعـالم واملـدرسـة واملسجـد واألهـل واألصـدقـاء. إنـه الـوهـم الـذي سيسـتنزفـك لـبقية حـياتـك ويـتركـك 
عــاجــزا عــن الحــركــة. ســتقول مــن املــفروض أن أصــبر وأتحــمل، ثــم ســتقول مــن املــفروض أنــهم ســيشعرون بــي 
ويـدركـون خـطأهـم. هـذة املـفروضـات إخـتلقها عـقلك كـي ال تـقاوم وال تـدافـع عـن حـقك. عـقلك كـسول وال يـريـدك 
أن تتحـرك ألن هـذة هـي طـبيعته. لـو بـقيت تـنتظر املـفروض مـدى حـياتـك لـن يـتغير شـيء ولـن تتحـرك مـن مـكانـك 

قيد أنملة. 

هــل تــعرف مــا هــو املــفروض؟ املــفروض أن تــتوقــف عــن خــداع نــفسك وأن تــنظر لــلواقــع وتــبدأ بــإتــخاذ خــطوات 
تـــسانـــدك وتـــسانـــد حـــقك فـــي الـــحياة الـــكريـــمة. مـــن املـــفروض أن تـــقرر اآلن قـــبل فـــوات ومـــن املـــفروض أن تـــنقذ 
نـفسك ألنـه لـن يـنقذك أحـد سـواك. مـن املـفروض أن تـثقف نـفسك أكـثر وال تـصدق كـالم مـن يـخوفـك أو يـضعفك 
أو يــفرغ قــضيتك مــن مــحتواهــا. مــن املــفروض أن تــتعلم كــل الــطرق الســليمة إلســتعادة مــكانــتك وهــذا لــن يــتم 
بـــإتـــباع الـــطريـــقة الـــقديـــمة فـــي الـــتعامـــل مـــع األحـــداث والـــتي مـــن املـــفروض أنـــها مـــاتـــت وتـــالشـــت ألنـــها كـــانـــت 
صــالــحة لــقوم قــبلك بــمئات الــسنني. مــن املــفروض أن تــعرف حــقوقــك وواجــباتــك وتــعرف كــل الــطرق الــقانــونــية 
لــلدفــاع عــن نــفسك. مــن املــفروض أن تســتخدم قــوة الــدولــة الحــديــثة وأدواتــها وســلطتها لــرفــع الــظلم عــنك وعــن 
املســتضعفني مــن أهــلك ســواء كــان والــدك أو والــدتــك أو أخــوك أو أخــتك. مــن املــفروض أن تــكون املــنقذ لهــذة 

العائلة من املتسلط األكبر سواء كان أحد الوالدين أو أحد اإلخوة أو األخوات الكبار. هذا هو املفروض. 

يبدو أكبر من حجمه 
الـــخوف دائـــما يـــكبر فـــي الـــنفس حـــتى يـــبدو املســـتبد أو املـــعتدي أكـــبر مـــن حجـــمه الـــحقيقي. الـــتوتـــر والـــقلق 
يـجعالن الـظالـم أكـبر فـي عـيني املـظلوم فـيصاب بـالشـلل وال يسـتطيع الحـراك أو الـدفـاع عـن نـفسه أو يحـمي 
مـــن يـــجب عـــليه حـــمايـــتهم. لـــو الحـــظت فســـتجد أن الـــظالـــم أو املســـتبد لـــه ســـلطة وســـطوة فـــي الـــبيت فـــقط وهـــو 
خــارج الــبيت كــالــقطة الــوديــعة. خــارج الــبيت فــي الــغالــب ال حــس لــه وال كــلمة لــه ألن فــي الــخارج فــي الــعالــم 
الـــحقيقي حـــيث يـــوجـــد الـــرجـــال وحـــيث تـــفرض الـــدولـــة ســـيطرتـــها ال يســـتطيع املـــريـــض الـــنفسي أن يـــصنع أي 
شـيء. هـناك هـو ال يـصرخ وال يـتفوه بـكلمات نـابـية وال يسـتعرض عـضالتـه. مـا جـعله مـتغوال إلـى هـذة الـدرجـة 
هـو الـخوف الـساكـن فـي أعـماقـك. لـيس مـخيفا بـاملـرة ذلـك الـذي تـراه جـبارا ألنـه لـيس بـحاجـة إال إلـى شـخص 

واحد يقف في وجهه ويعالج نفسيته املريضة بشيء من الصالبة واإلصرار أو باللجوء إلى القضاء. 
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دائـما مـا ال تسـتطيع أخـذه بـالـحق وبـالـطيب خـذه بـالـقوة وبـالـعناد وبـتقويـة الـشخصية فـإن لـم يـنفع كـل ذلـك فـال 
تـــتردد فـــي إســـتخدام الـــقانـــون. الـــقانـــون فـــيه الـــكثير مـــما يـــساعـــدك وال تـــصدق كـــالم الـــناس الـــذيـــن يتحـــدثـــون 
جـزافـا ولـكن تـوجـه إلـى أقـرب مـركـز شـرطـة وأطـلب الحـمايـة وقـدم شـكواك وإذا قـدمـتها ال تسـتمع إلـى ضـابـط 
الشــرطــة الــبليد وهــو يــكيل لــك مــن ( املــفروض أو مــن الــقيىء اإلجــتماعــي ) الــذي نــعرفــه جــميعا. أطــلب الــحكم 
الــقانــونــي فــقط وال تــكترث لــلرأي الــشخصي. أمــام الــقانــون ال تــوجــد آراء ولــكن حــقائــق. إجــمع أكــبر قــدر مــن 

الحقائق ودونها بالوقت والتاريخ والتصوير لتحمي نفسك وتقدمها كدليل ومستمسك. 

إمـا أن تـقوي شـخصيتك لـتتفوق عـلى شـخصية املـعتدي وحـينها تـتقي شـره أو أن تسـتخدم الـقانـون وحـينها 
سـتعرف الحجـم الـحقيقي لـه. سـتراه بـال حـول وال قـوة. إن كـان سـيكبر فـي نـفسك شـيء فـليكن هـو اهلل. فـقط 
اهلل كـــبير ومـــا عـــداه مـــن بشـــر أصـــغر بـــكثير، أصـــغر مـــما تـــتصور. كـــلنا صـــغار أمـــام اهلل فـــال تـــجعل فـــي قـــلبك 

مكان أكبر ألي إنسان مهما كان. 

 https://abbrak.com/tjmuei :رابط املقال على شبكة أبرك للسالم

تاريخ العائلة 
الــــخوف لــــيس شــــيء طــــارىء وإنــــما هــــو خــــبرات مــــتوارثــــة مــــن جــــيل إلــــى آخــــر، تــــنتقل مــــن اآلبــــاء إلــــى األوالد 
فـاألحـفاد. ولـو بـحثت فـي تـاريـخ الـعائـلة فسـتكتشف تـكرار لـنمط الـخوف ونـوعـه وأحـيانـا كـثيرة لـنفس األحـداث 
واملـواقـف الـتي حـدثـت للجـد أو الجـدة أو األب أو األم. يـكفي أن تـرى وضـع عـائـلة مـا اآلن لـتعرف تـاريـخها مـع 
الـخوف. حـتى ال نـبتعد كـثيرا ألن الـقضية لـها تـشعبات كـثيرة، سـنركـز عـلى الـخوف املـوجـود فـي الـعائـلة اآلن. 
لـو نـظرنـا إلـى خـوف الـبنت مـثال سـنراه إمـتداد طـبيعي ملـخاوف األم. مـخاوفـها مـن أحـداث مـعينة فـي حـياتـها 
طـــبعتها عـــلى نـــفسية إبـــنتها وأوالدهـــا. أو قـــد تـــكون مـــن األب وعـــادة يظهـــر خـــوف الـــرجـــال عـــلى شـــكل شـــكوك 
وريـبة وسـوء ظـن. يسـتطيع الـرجـل بـكل سـهولـة بـرمـجة األم عـلى الـخوف وبـالـتالـي هـي تـقوم بـنقل املـشاعـر إلـى 

أبنائها بكل أمانة. 

هـــذة الـــعملية ال مـــنتهية وتســـتمر فـــي الـــتوالـــد مـــع كـــل مـــولـــود لـــلعائـــلة. كـــل شـــيء، الـــعنف، الـــضعف، الـــخوف، 
الـشك، الـتردد، الـتدمـير الـذاتـي وبـقية الـشاكـرات املـشاعـر السـلبية الـتي تـولـد مـواقـف مـشابـهة ملـواقـف سـابـقه 
عـاشـها اآلبـاء. هـذا ال يـجب أن يسـتمر ألن الحـل بـسيط جـدا وهـو أن يـنتفض أحـد األبـناء أو الـبنات ويـقرر أن 
يتخــلص مــن مــخاوفــه بــالــطرق الــعاديــة كــتقويــة الــشخصية أو الــعالج الــنفسي أو الــطاقــي وهــذا بــدوره يــبدأ 
تســـلسل أحـــداث جـــديـــدة فـــي الـــعائـــلة تخـــرجـــها مـــن دائـــرة الـــخوف الـــتي عـــاشـــتها ربـــما ملـــئات الـــسنوات عـــبر 

األجيال. 
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الخائفون يجتمعون 
هـذة مـيزة أسـاسـية فـي الـخوف الـعائـلي إذ نـرى تـكتالت تـقسم الـعائـلة إلـى خـائـفني ومـقاومـني. عـادة مـا يـتكتل 
الـجبناء ويـدعـم بـعضهم بـعضا فـيشكلون حـزبـا قـويـا ضـد أي فـرد مـن أفـراد الـعائـلة يـحاول كسـر طـوق الـخوف 
أو الخـروج عـن املـألـوف الـعائـلي. ذلـك الـتكتل يـعزل الـشجاع ويـبعده عـن دائـرة الـنور ويـحيك لـه املـكائـد ويـنفذ 
املــؤامــرات الــخفية ويــشوه ســمعته وقــد يــصل األمــر إلــى حــد الــقذف أو تخــريــب املــمتلكات وإشــاعــة الــفتنة أو 
حـتى اإلعـتداء الجسـدي فـي بـعض الـعائـالت املـتدنـية األخـالق. هـذا السـلوك الـبشع لـألسـف ينتشـر حـتى بـني 
الـــعائـــالت الـــتي تـــبدو مـــثقفة أو عـــاديـــة. الـــخوف يـــفرز التحـــزب ويـــضعف الـــشخصيات فـــيجعلها تـــتكتل حـــول 
شـــخصية أحـــد أفـــراد الـــعائـــلة األقـــل خـــوفـــا أو األكـــثر دهـــاًء مـــن أجـــل حـــمايـــة مـــصالـــح املجـــموعـــة مـــن تهـــديـــدات 
املـــطالـــبني بـــاإلســـتقالل. إن كـــنت فـــي مـــثل هـــذا الـــوضـــع فـــتذكـــر أن تســـتمر فـــي املـــقاومـــة وتـــتفهم أنـــهم مجـــرد 
مجـموعـة جـبناء يحـمي بـعضهم بـعضا والسـبيل الـوحـيد لـلتفوق عـليهم هـو الـصمود وتـقليل حـساسـية املـشاعـر 
لتتمكن من املقامة ملدة أطول. أما إن كنت أحد الجبناء املتحزبني فإخجل من نفسك قليال وعد إلى رشدك. 

الخوف من الفضيحة 
هـــذا مـــا يـــميز الـــجبناء بـــشكل عـــام. أكـــبر مـــا يـــخافـــون مـــنه هـــو أن يـــفتضح أمـــرهـــم أو شـــخصياتـــهم أو أعـــماال 
مــــارســــوهــــا فــــي الــــخفاء. هــــذا يــــجعلهم يــــتكتلون أكــــثر ويــــتحولــــون إلــــى مــــقاتــــلني شــــرســــني عــــن خــــصوصــــيتهم 
وأســـرارهـــم الـــوهـــمية فـــتصبح شـــخصياتـــهم مـــبهمة ويكتســـبون صـــفة املـــراوغـــة وعـــدم الـــوضـــوح، فـــيميلون إلـــى 
السـريـة الـتامـة فـي كـل شـيء حـتى األمـور الـعاديـة وتـتغلف حـياتـهم بـالـتكتم الشـديـد عـلى كـل شـيء وهـذا مـا 
يـــجعلهم أكـــثر مـــيال لـــحياكـــة املـــؤامـــرات الـــخفية ضـــد املـــطالـــبني بـــالحـــريـــة واإلســـتقالل أو ضـــد الـــكتل الـــجبانـــة 

األخرى. 

الخوف من الخسارة 
أكــبر خــوف يــواجــهه اإلنــسان عــلى اإلطــالق هــو الــخوف مــن الــخسارة. الــكل يــخاف مــن الــخسارة ســواء كــان 
تـــابـــعا لـــتكتل جـــبان أم مـــدافـــع عـــن إســـتقاللـــيته وإنـــفراده بـــالـــقرار. ال أحـــد يـــريـــد أن يخســـر، ال أحـــد يـــريـــد أن 
يـــصبح حـــالـــه أســـوأ قـــبل أن يـــبدأ مـــعركـــة التحـــرر وهـــذا مـــا يـــجعل أكـــثر الـــناس الـــذيـــن يـــعيشون فـــي مـــثل هـــذة 
الــعائــالت يــتراجــعون عــن قــراراتــهم ويــتوقــفون عــن تــحقيق أحــالمــهم وفــي مــواقــف يــنظمون إلــى الــتكتل الــجبان 
وهـنا تحـدث أعـظم خـسارة يـمكن أن يـتصورهـا اإلنـسان. عـندمـا يخسـر اإلنـسان نـفسه تـصغر كـل الـخسائـر 
األخــرى مــهما كــانــت فــادحــة. دافــع عــن نــفسك ألنــها الــشيء الــوحــيد الــذي تــملكه فــإن أنــت خســرتــها لــم تــغني 
عــنك كــل كــنوز وســطوة ونــفوذ األرض لــو تــحققت لــك. ســتصبح فــي حــيرة مــن أمــرك وتــتنازعــك الــهواجــس بــني 

أهلك ونفسك لكن هذا طبيعي وبمجرد أن تكسب نفسك ستبدأ بالتنفس من جديد وتعود لك الحياة. 

!١٢ ال خوف بعد اليوم اإلصدار: 1.0.0



يجب أن يكسر 
الـــخوف يـــجب أن يكســـر، ومـــن يســـبب لـــك الـــخوف يـــجب أن يكســـر. تـــوجـــد نـــوعـــية مـــن الـــجبناء الـــتي ال يـــمكن 
الـتغلب عـليها إال بكسـرهـا خـصوصـا إن كـانـت تـملك خـبرة فـي الـحياة أو تـلك الـتي تحـمل نـفسية خـبيثة جـدا. 
ال يــمكنك الــتعايــش واإلســتمرار مــع مــثل هــذة الــشخصيات وال يــمكنك الــتفاهــم مــعها وال يــمكنك الــوصــول إلــى 
نــقطة وســط والســبيل الــوحــيد هــو كســرهــا بــطريــقة أو أخــرى. عــادة يــمكن كســر تــلك الــشخصية بــالــثبات عــلى 
املـوقـف. يـجب أن تتخـذ قـرار وتتشـبث بـه دون تـنازل أو تحـلحل عـن مـوقـفك وأن تسـتخدم كـل اآللـيات املـتوفـرة 
لـــك لـــلتفوق عـــلى الـــجبان. ال تـــقلق كـــثيرا قـــد يـــبدو صـــلبا مـــن الـــخارج لـــكن بمجـــرد أن تـــخترق قشـــرتـــه تـــكتشف 

مدى هزالته. 

 https://abbrak.com/ieloyt :رابط املقال على شبكة أبرك للسالم

الرّعب األكبر 
أكـبر مـصدر لـلخوف فـي الـثقافـة الـعربـية هـما الـوالـدان. تـبدأ املـشكلة مـنذ الـوالدة وال تـنتهي إال عـند املـوت. ال 
يتحــرر الــعربــي مــن الــخوف إال فــي الــقبر، فــهو مــيت فــي الــحياة ومــيت بــعد املــوت. مــنذ الــطفولــة يــبدأ الــوالــدان 
بــتربــية أطــفالــهما عــلى الــخوف واإلنــصياع الــكامــل ألوامــرهــما بــدون تــرك أي مــجال لــإلخــتيار أو للحــركــة. وال 
يـتورع الـوالـدان عـن ضـرب أوالدهـما عـندمـا يخـطئون إذ تـرتـكز الـتربـية بـشكل عـام عـلى الـضرب املـتراوح بـني 
الـخفيف واملـبرح وقـد يـصل إلـى الـتعذيـب الجسـدي. تـصادر كـل حـريـات الـطفل ويـصبح بـال شـخصية مسـتقلة 

أو إرادة حرة، ألن الحرية في الثقافة العربية تعتبر إعتداء صارخ على سطوة الكبار. 

يسـتخدم الـوالـدان أو أحـدهـما أسـالـيب الـتعذيـب الـنفسي املـختلفة لـترويـض الـطفل. بـالنسـبة لـلوالـديـن الـطفل 
املـــميز هـــو الـــطفل الـــخاضـــع لـــهما خـــضوعـــا كـــامـــال بـــال مـــقاومـــة. فـــقط عـــندمـــا يـــفقد الـــطفل شـــخصيته وإرادتـــه 
ويـــتنازل عـــن طـــبيعته يـــصبح إبـــنا مـــطيعا فـــي نـــظرهـــم ويـــمكنه أن يـــحصل عـــلى الـــحب والـــرعـــايـــة واإلهـــتمام. 
يســتخدم الــوالــدان املــثقفان ظــاهــريــا « طــريــقة الــعصا والجــزرة » فــعندمــا يــقوم الــولــد بــعمل جــيد مــن وجــهة 
نـظرهـما تـتم مـكافـئته بـالـحب وربـما بـعض الهـدايـا وإن هـو أخـفق فـي شـيء يـتم عـقابـه نـفسيا بـعزلـه عـن طـريـق 
إظـــهار الـــغضب أو اإلمـــتعاض وال يـــتورعـــان عـــن تـــعييره ومـــقارنـــته بـــإخـــوانـــه أو أصـــدقـــاءه املـــطيعني. أســـلوب 
الــعتاب بــاملــقارنــة هــذا بــشكل طــبيعي يــشوه نــفسيته ويــجعله يــعيش حــياة املــقارنــة بــاآلخــريــن والــتنافــس مــعهم 
عــلى إهــتمام والــده وهــذا بــدوره يــفرز نــفسية عــدائــية أو تــنافــسية بشــراســة مــن أجــل الــحصول عــلى إهــتمام 
ورضـى الـوالـديـن وفـي أحـسن الـحاالت يـتولـد لـديـه الـشعور بـالـغيرة أو الحسـد. هـذا بـالـطبع يفسـد عـليه حـياتـه 

الحقا ألن مثل هذة املشاعر تكبر مع الوقت وتتحول إلى أمراض نفسية متعددة. 
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أسـلوب الـعصا والجـزرة أيـضا يـولـد اإلدمـان عـلى الـطاعـة مـن أجـل الـحصول عـلى الـحب. فـالـطفل صـار يـربـط 
بـني حـصولـه عـلى الـحب وبـني أعـمالـه ولـذلـك تـميل شـخصيته إلـى اإلسـتسالم وتـبدأ نـفسه بـالـذبـول فـي سـبيل 
تـــحقيق الـــوضـــع املـــالئـــم لـــتلقي الـــحب. حـــالـــة اإلدمـــان تحـــدث بســـبب وضـــع نـــفسي يـــشار إلـــيه بـ « أســلوب 
تـعزيـز اإلسـتمراريـة املـتناقـضة الـنمط » كــما تــقول الــدكــتورة تــينا عــواد. بــإخــتصار هــو أســلوب ثــواب 
وعـقاب غـير مـنتظم يسـبب حـالـة إحـتياج مـتزايـد نـتيجة عـدم تـوقـع مـتى سـيرضـى الـوالـدان ومـا هـي املـكافـئة أو 
إن كــانــت هــناك مــكافــئة أســاســا. وبــمعرفــتنا بــمدى إســتهجان اإلنــسان الــعربــي لــوعــوده فــإن الــحالــة تــتحقق 
بـــسهولـــة. يحـــدث إضـــطراب فـــي الـــنتائـــج الـــتي يـــحصل عـــليها الـــطفل فـــيتحول إلـــى مـــدمـــن كـــامـــل عـــلى رضـــى 

الوالدين. 

شاهد الفيديو التالي لتعرف كيف يحدث اإلدمان على الطاعة. 

https://youtu.be/FOYxFP12_5s

بـــعد أن يـــدمـــن الـــطفل عـــلى الـــطاعـــة يـــصبح مـــن الـــصعب عـــودتـــه لـــلحياة الـــطبيعية عـــندمـــا يـــكبر ألنـــه هـــو نـــفسه 
سـيتحول إلـى مـصاص طـاقـة نـتيجة مـا تـمت مـمارسـته عـليه مـن ضـغوط نـفسية عـلى مـدى سـنوات طـويـلة. هـذا 
يفسـر ملـاذا يـتفاقـم الـخوف فـي الـنفسية الـعربـية. فـهي نـفسية مـدمـنة عـلى طـاعـة الـوالـديـن ومسـتعبدة بـالـكامـل 
مـما يـجعلها تـدافـع بشـدة عـن الـوضـع الـذي هـي فـيه. ومـن هـنا تـم تـمريـر سـلوك يشـبه الـعبوديـة لـلوالـديـن تـحت 
إعــتبارات ديــنية كــالــبر واإلحــسان لــلوالــديــن، وذلــك مــن خــالل تحــريــف املــعنى الــواضــح والــقصد الــصريــح مــن 

اآليات الكريمة لتواكب حالة اإلدمان التي يشعر بها العربي. 

هـذا أيـضا أنـتج مـعضلة أخـرى إذ أصـبح اإلدمـان مـدعـومـا ديـنيا مـما جـعل التخـلص مـنه أمـر شـبه مسـتحيل. 
الـكل يـتأثـر بـالـديـن ويـضعه فـي مـوضـع عـاٍل جـدا وعـندمـا يـربـط أمـر ديـني بـحالـة نـفسية قـائـمة عـلى اإلدمـان 
فــإن هــذا يســبب كــارثــة حــقيقية لــو أراد املــصاب الــعودة لــلحياة الــطبيعية، ألنــه سيجــد مــعارضــة ديــنية تــدعــمها 
مـشاعـر قـويـة وصـريـحة فـيعتقد املـدمـن أن الـطاعـة الـعمياء بـال عـقل لـلوالـديـن هـي أمـر إلـهى بـدلـيل أنـه يـشعر 

بالحب عندما يفعل. 

 https://abbrak.com/gypusb :رابط املقال على شبكة أبرك للسالم
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عبادة الزوج 
عــــبادة األزواج تــــعد تــــقليدا عــــريــــقا فــــي الــــثقافــــة الــــعربــــية وفــــي كــــثير مــــن الــــبيئات قــــيمة املــــرأة تســــتمدهــــا مــــن 
خـضوعـها الـتام واملهـني لـكرامـتها وكـيانـها كـإنـسان. هـذا يـعجب الـكثير مـن الـرجـال الـعرب ويـشعرهـم بـالـنشوى 
والـفحولـة. هـذا اإلنحـدار فـي اإلنـسانـية يـجعل الـزوجـة تـقوم بـكل مـا تـقوم بـه األمـة تـقريـبا. رضـى الـزوج مـقدس 
ويـفوق فـي قـدسـيته أي عـالقـة أخـرى حـتى عـبادة الـوالـديـن ال تـكاد تـذكـر أمـام عـبوديـة املـرأة الـعربـية لـزوجـها. 
هــذة الــعادة تــطورت فــي الــعصر الحــديــث لــكنها بــقيت بــشكل مســتتر فــي املــجتمع الــعربــي وبــقيت مــالمــحها 

وآثارها والنتائج املترتبة عليها رغم أن املظهر صار أكثر حضارية. 

الـــزوجـــة الـــتي تـــعبد زوجـــها ســـرا عـــادةً مـــا تـــقوم بـــتدمـــير نـــفسيات أبـــنائـــها وبـــناتـــها عـــن طـــريـــق تـــخويـــفهم وبـــث 
الــرعــب فــي قــلوبــهم مــن أبــيهم الــذي تــصوره لــهم وكــأنــه إلــه ال يخــطىء وال يــنسى وال يــكل وال يــمل. هــي تــجعله 
فـي نـظرهـم اإلنـسان املـثالـي الـكامـل الـذي يـجب طـاعـته والـخضوع لـه فـي الـقول والحـذر مـن غـضبه ألنـه شـديـد 
الـعقاب. فـهي أم أنـانـية إلـى أقـصى الحـدود، تـفكر دائـما فـي مـكانـتها عـند الـزوج. فـتحاول دائـما تـوفـير الـجو 

املالئم له ألنه يكافؤها حينها بالقبول والرضى. هي ال تستطيع الحياة بدون رضاه عليها. 

عـادة مـا تـتحول هـذة الـزوجـة إلـى مـا يشـبه حـاجـب الـوالـي، الـذي يـحجب الـناس عـنه. هـي فـقط الـتي تتحـدث 
بـلسان الجـميع وهـي الـتي تـسمح بـدخـولـهم عـلى أبـيهم عـندمـا تـخبره مـقدمـا بـما يـطلبون وعـندمـا يـكون مـزاجـه 
رائـقا. تـتأكـد أن كـل شـيء يـتم حسـب األصـول. وفـي حـالـة وجـود إخـتالف فـي وجـهات الـنظر فـإنـها تـقف إلـى 
جـانـب زوجـها فـي مـواجـهة أوالدهـا وبـناتـها مـهما كـانـت طـلباتـهم عـادلـة أو مـنطقية. وفـي حـالـة إحـتدام الجـدال 
لــشعور األبــناء بــالــظلم فــإنــها تــشير لــهم بــالتهــدأة والــتنازل عــن طــلباتــهم وتــخفيض نــبرة صــوتــهم فــي حــضرة 

السيد امللك املهيب صاحب الصولجان الرهيب، السيد الوالد. 

هـذة الـدكـتاتـوريـة املـنزلـية تـنتج أبـناء ضـعفاء الـشخصية ال رأي لـهم حـتى فـي أنـفسهم وكـلما أراد أحـد األبـناء 
أو الــــبنات الــــتعبير عــــن رأيــــه أو اإلســــتقالل بــــشخصيته فــــإن عــــبدة زوجــــها، تــــقوم بــــتمثل دور الــــضحية وتــــبتز 
عــاطــفيا وبــكل الــطرق الــطرف املــطالــب بــحقه فــتضعفه وتــضعف مــوقــفه حــتى تــتبدد الــفرصــة ويــضيع الــطلب 
ويـــبقى حـــائـــرا مـــاذا يـــصنع؟ األم هـــنا هـــي ســـبب ضـــعف أبـــنائـــها والـــعائـــق األكـــبر أمـــام ظـــهور شـــخصياتـــهم 

ونموها بشكل سليم. 

لكسـر هـذا الـحاجـز عـلى األبـناء تخـطي األم والـتفاوض مـباشـرة مـع حـضرة املـلك املـهيب صـاحـب الـصولـجان 
الــرهــيب، الــسيد الــوالــد. والــذي ســيكتشفون الحــقا أنــه بــال شــخصية حــقيقية وإنــما هــو بــعبع تــمت تــربــيته فــي 
عـقولـهم وهـم أطـفال صـغار ال يـدركـون حجـم الخـدعـة الـتي تـعرضـوا لـها. عـادةً مـا يـعانـي حـضرة املـلك املـهيب 

صاحب الصولجان الرهيب، السيد الوالد، من إختالل نفسي يمكن التعامل معه وتحييده بسهولة. 
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البديل 
يـضطر اإلنـسان أحـيانـا إلـى إخـتيار بـديـل لـألمـر الـذي يـطلبه إمـا لـصعوبـة الـحصول عـليه أو لـوجـود شـخص 
آخــر يــقنعه بــعكس مــا يــطلب أو يــرغــمه عــلى إخــتيار أمــر آخــر. هــناك فــرق بــني إخــتيار الحــل الــبديــل كــنوع مــن 
املـرونـة وبـني إخـتياره خـوفـا مـن املـواجـهة. فـي بـعض الـعائـالت أو بـيئات الـعمل يـوجـد شـخص متسـلط يـفرض 
آراءه عــلى الجــميع مــما يــجعل كــل مــن ســواه يــضطر إلــى إخــتيار بــديــل لــلشيء األســاســي الــذي كــان يــطلبه. 
اآلبـــاء املتســـلطني خـــصوصـــا يـــجبرون أبـــنائـــهم عـــلى إخـــتيار بـــديـــل فـــي كـــل مـــرة يـــحاولـــون فـــيها إخـــتيار شـــيء 
يـحبونـه. هـذا السـلوك كـفيل بتحـطيم شـخصياتـهم وتـحويـلهم إلـى أشـخاص غـير قـادريـن عـلى املـواجـهة وطـلب 

ما يريدون بصراحة. 

هـذا السـلوك يـبدأ مـنذ الـطفولـة إذ يـبقى الـطفل يـختار الـبدائـل ويـختار حـتى يـصبح هـذا طـبع فـيه وقـد يـعيش 
لــبقية حــياتــه عــلى تــلك الــحال. يــصنع عــالــم وهــمي فــي خــيالــه ويــعيش فــيه حــيث يــبدو راضــيا عــن نــفسه بــينما 
يــنكر أنــه تــعرض إلــى ضــغوط نــفسية شــديــدة أجــبرتــه عــلى إخــتيار شــيء ال يــريــده. قــد يخــلق اإلنــسان عــالــم 
يــمارس فــيه هــوايــاتــه الــخاصــة الــتي تــبعده عــن املــجتمع وحــتى الــعائــلة، كــأن يــنهمك فــي الــقراءة وجــمع الــكتب 
ومـمارسـة أنشـطة يـمكن وصـفها بـأنـها فـرديـة ومـن هـنا تـبدأ رحـلة الـوهـم. تـتحول حـياة اإلنـسان إلـى سـلسلة ال 
مــنتهية مــن الــتنازالت املــتالحــقة بــل ويحــدث أن يــفكر فــي فــكرة ثــم يهــدمــها هــو بــنفسه ويــختار بــديــال لــها حــتى 

قبل أن يعترض عليه أي إنسان. 

يـعيش مـثل هـذا اإلنـسان صـراع داخـلي رهـيب حـيث تـتنازعـه الحـلول الـبديـلة ويخـلق سـيناريـوهـات ال نـهائـية 
حـول ردود أفـعال اآلخـريـن وآرائـهم فـي إخـتياراتـه. فـبعد أن يسـتعرض كـل الـبدائـل املـمكنة يـختار أخـفها وطـئة 
عـــلى مـــسامـــع الـــشخص املتســـلط ويـــتقدم بـــطلبه وكـــأنـــه مـــتسول عـــلى بـــاب لـــئيم. يـــنخفض اإلســـتحقاق لـــديـــه 
ويـتفاقـم لـديـه الـشعور بـالـذنـب لـيس ألنـه أخـطأ ولـكن ألنـه يـصاب بـحالـة تـجعله يـشعر بـأنـه ال يـحق لـه أن يـطلب 
أي شـيء. ولـذلـك يـبدو الـضعف فـي نـبرة صـوتـه وهـو يـطلب وأسـاسـا ال يـطلب إال إذا بـلغ األمـر مـداه وعـندمـا ال 

يكون هناك مخرج آخر للوضع الذي هو فيه. 

مـــثل هـــذة الـــشخصية الـــتي تـــم اإلعـــتداء عـــليها بشـــدة تـــلجأ إلـــى الـــتبريـــر دائـــما وإيـــجاد أعـــذار لـــلمعتدي أو 
تـحاول أن تجـد بـعض الـراحـة فـي مـنطق الـتنازل والهـدوء. وفـي هـذة األيـام الـتي ينتشـر فـيها الـوعـي تـلجأ مـثل 
هــــذة الــــشخصية إلــــى الــــتأمــــل والــــصمت والــــقراءة أو تــــمثيل الــــسعادة الــــخارجــــية كــــنوع مــــن حــــمايــــة الــــتوازن 
الـــداخـــلي. إذا وجـــدت نـــفسك فـــي مـــثل هـــذا الـــوضـــع الـــذي غـــالـــبا مـــا يـــضطرك إلـــى إتـــخاذ حـــلول بـــديـــلة وتجـــد 
صـــعوبـــة فـــي طـــلب مـــا تـــريـــد فـــإعـــلم بـــأنـــك وقـــعت فـــي مـــصيدة ( الحـــل الـــبديـــل ) وهـــي الـــنتيجة الـــطبيعية الـــتي 

ستصل إليها عندما تقع ضحية لشخص متالعب أو دكتاتور. 

إحـذر مـن الـتبريـرات املـنطقية الـتي تـقدم إلـيك، فـاملـتالعـب يـملك شـخصية قـادرة عـلى إظـهار األمـور عـلى غـير 
حــقيقتها ولــذلــك هــو فــي الــغالــب يــبدو مــثقفا وعــارفــا بــأمــور كــثيرة يســتخدمــها إلقــناعــك بــالحــل الــبديــل. هــو إمــا 
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يـعبر عـن مـخاوفـه وأمـراضـه الـنفسية أو هـو يتسـلى بـالـتالعـب بـاآلخـريـن بـشكل عـام. يجـد مـتعة كـبيرة فـي ثـني 
اآلخـــريـــن عـــن أهـــدافـــهم. هـــناك نســـبة كـــبيرة أن تـــتحول أنـــت نـــفسك إلـــى مـــتالعـــب بـــاآلخـــريـــن إن ســـنحت لـــك 
الــفرصــة، لــكن إحــذر! إذا عــزمــت عــلى أمــر فــإســتمر فــيه وال تــتنازل عــنه وال تــقبل بــالــبديــل ثــم دافــع عــن مــوقــفك 

باملنطق وبمعرفة حقوقك. 

مـا لـم يـكن هـناك ضـرر عـليك أو عـلى اآلخـريـن مـن إخـتيارك األول فـال داعـي لـلتنازل وإخـتيار حـل بـديـل. لـيس 
هناك سبب ألن تختار بديل ملا هو حق مشروع لك. 
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التغاضي وتمرير األخطاء 
يـــعتبر الـــتغاضـــي عـــن الخـــطأ وغـــض الـــطرف عـــن هـــفوات كـــبير الـــعائـــلة أو املـــسؤل فـــي الـــعمل أو أي شـــخص 
متســــلط مــــن األمــــور الــــعاديــــة الــــتي يــــزاولــــها الــــناس وكــــأن شــــيئا لــــم يحــــدث. فــــي كــــثير مــــن األحــــيان يخــــطىء 
املتسـلط فـي حـق اآلخـريـن أو يـتهمهم أو يـأكـل حـقوقـهم أو يـحكم عـليهم أحـكامـا قـاسـية وال يجـد مـن يـرده عـن 
خــطأه أو عــلى األقــل يــنبهه إلــى أنــه أخــطأ ولــو حــتى فــي الســر. لــيس هــذا وحســب وإنــما يــتصرف بــقية أفــراد 
األســرة وكــأن الــكذبــة حــقيقة ويــعامــلون الــشخص املــعني وكــأنــها خــصلة فــيه. لــو قــال األب أو األم عــلى ســبيل 
املـــثال أن فـــالن مـــتهور فـــسنرى أن بـــقية اإلخـــوة واألخـــوات يـــرددون اإلتـــهام وكـــأنـــهم ال يـــعرفـــون أخـــوهـــم الـــذي 

تربوا معه. 

يسـتطيع كـبير الـعائـلة أن يخـطىء وأن يـقول مـا يـشاء والـكل يـتحولـون إلـى عـبيد مـطيعني يـرددون مـا يـقولـه وال 
يجـرؤون عـلى كسـر كـلمته وكـأنـه إلـه. هـذا يحـدث أيـضا حـتى عـلى مسـتوى املسـتضعفني أنـفسهم إذ ال يجـد 
املـتهم خـصوصـا إن كـان غـائـبا عـن الحـدث، مـن يـدافـع عـنه أو يـنسحب مـن املـوقـف لـلتعبير عـن إعـتراضـه. مـثل 
هــذا الســلوك الــضعيف يــجعل الــشخص املتســلط يــنمو ويــتمدد لــيلتهم الجــميع. ال األم تــدافــع عــن أبــنائــها وال 

اإلخوة يدافعون عن أخواتهم وال أحد يدافع عن أحد آخر. 

بســبب الــتغاضــي عــن األخــطاء تــضيع حــقوق الــكثير مــن األبــناء وتــتهشم شــخصياتــهم ويــتعلمون الــخضوع 
للمسـتبد حـتى يـصبح الـكل تـابـع لـه ويـرجـو رضـاه وهـذا مـا يـفرق الـعائـلة الـواحـدة ألن الـكل يـتحول إلـى مـتهم 
وعــليه أن يهــتم بــنفسه قــبل غــيره، وهــذا بــدوره يــحول كــل أفــراد الــعائــلة إلــى مــتملقني لــلرأس األكــبر. وبــما أن 
األبــناء يــتربــون عــلى هــذا الســلوك ويــتقلقل فــي عــروقــهم فــإنــهم عــادة مــا يــأخــذون دور الــضحية املــتعاطــفة مــع 
الــجانــي، أي يــبدأ كــل مــنهم بــإتــهام اآلخــر بــالــتقصير فــي إرضــاء املســتبد ودائــما يــفلحون فــي إيــجاد ثــغرات 
!١٧ ال خوف بعد اليوم اإلصدار: 1.0.0

https://abbrak.com/yzkkox


فــي مــطالــبات أي مــنهم بــحقوقــه. ال شــعوريــا يــصبح الــتبريــر املــنطقي لــوقــوع الــظلم عــلى املشــتكي أنــه أخــطأ 
فــي مــكان مــا وأن عــليه أن يــراعــي ظــروف املســتبد. فــالــطرف املشــتكي ال يجــد مــعارضــة مــن املســتبد وحســب 
ولـكن حـتى مـن بـقية أفـراد الـعائـلة الـذيـن تـعودوا عـلى اإلتـهام. هـم أيـضا يـمارسـون الـتهم املـتبادلـة فـيما بـينهم 

حتى قبل بلوغ األمر للمعتدي الذي تسبب في املشكلة منذ البداية. 

يـــنخفض اإلســـتحقاق لـــدى الجـــميع بســـبب تـــعرضـــهم لـــإلتـــهام مـــنذ الـــصغر، فيجـــد اإلنـــسان نـــفسه يـــفكر فـــي 
فــكرة ثــم يــردهــا بــنفسه ألن املســتبد لــن يــقبل بــها حــتى قــبل أن يــنطق بــها. فــي مــثل هــذة الــحالــة يــلجأ مــعظم 
أفــراد األســرة إلــى خــلق عــالــم بــديــل لــلعالــم الــحقيقي حــيث يــرضــى كــل مــنهم بــالــفتات الــذي يــلقيه لــهم األب أو 

الطرف األقوى في العائلة أيا كان. 

الحـل هـو مـواجـهة املسـتبد قـدر املسـتطاع مـع اإلسـتمرار فـي املـواجـهة حـتى يـتوقـف تـمامـا عـن كـيل اإلتـهامـات 
لــآلخــريــن. قــد ال يــبدو هــذا الحــل مجــديــا لــكنه فــي الــحقيقة فــعال خــصوصــا إذا عــلمنا أن املســتبد هــو أيــضا 
ضــحية نــفس اإلتــهامــات فــي صــغره وهــو إنــما يــمرر األمــر لــلجيل الــتالــي. هــو يــعانــي مــن نــفس املــرض ولــذلــك 
سـيتأثـر بـسهولـة مـن املـواجـهة خـصوصـا إن كـانـت بـإتـفاق أفـراد الـعائـلة. فـي جـميع األحـوال فـإن دفـاعـك عـن 
نــفسك وعــن مــوقــفك ســيتطلب مــنك التحــلي بــشخصية مــتوازنــة ومــتماســكة وعــليه مــن األفــضل اإلســتثمار فــي 
تـــقويـــة شـــخصيتك قـــبل الـــدخـــول فـــي أي مـــواجـــهة مـــع املســـتبد. إبـــحث عـــلى شـــبكة أبـــرك للســـالم عـــن كـــلمة « 

الشخصية » وستظهر لك نتائج تساعدك. 
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ق تسد  فرِّ
نــظريــة فــّرق تســد، ليســت نــظريــة إســتعماريــة كــما يــعتقد الــكثيرون ولــكنها نــظريــة أصــيلة يســتخدمــها الــناس 
مــنذ عــصور قــديــمة. فــي الــقرآن الــكريــم اآليــة صــريــحة ﴿ يَــا أَيُّــَها الَّــِذيــَن آََمــنُوا إِْن َجـــاَءُكــْم فَــاِسقٌ ِبــنَبَأٍ 
فَـتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَـوْمًـا بِـَجَهالَـٍة فَـتُْصِبُحوا عَـَلى مَـا فَـَعْلتُْم نَاِدِمـنَي ﴾ وهـي تـنبيه لـلناس ليحـذروا 
مـثل هـذة املـواقـف املهـلكة. فـعندمـا يـقوم اإلنـسان بـإتـخاذ قـرارات أو مـواقـف بـناء عـلى نـبأ غـير مـؤكـد فـإنـه يـظلم 

شخصا بريئا لم يرتكب ذنبا. هذا يحدث على مستوى العمل والصداقة وحتى في العائلة الواحدة. 

فـعلى مسـتوى الـعائـلة قـد يـبث الـفاسـق أنـباء وإتـهامـات صـريـحة ألحـد أفـراد الـعائـلة لـينقلب اإلخـوة واألخـوات 
أو األبــناء ضــده. هــذا الــفعل الــجبان يــقوم بــه الــفاســق إمــا لــلنيل مــن شــخص آخــر أو لــتفريــق الجــماعــة حــتى 
يــتمكن مــن الــسيطرة عــليهم. عــادة يــلجأ الــفاســق إلــى إســتخدام هــذا اإلســلوب لــضعف شــخصيته ولــذلــك هــو 
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يسـتخدم املـكر والـدهـاء. سـياسـته تـقوم عـلى عـزل الـضحية عـن مـحيطها وتـلقينها أفـكار عـن أحـد أفـراد الـعائـلة 
عــلى أن يــبقى األمــر ســرا بــينهما، ثــم يــتوجــه لــلضحية الــتالــية ويــبث فــيها ســموم مــشابــهة وهــكذا حــتى يحــمل 
الــكل فــي قــلبه شــيئا عــلى اآلخــر بــينما يــحتفظ الــفاســق بــوضــع صــديــق الــكل. هــو الــصديــق الــذي يحــذر وهــو 

املتفهم وهو الناصح األمني لكل أفراد العائلة كٌل على حدة. 

يسـتخدم الـفاسـق سـياسـة فـّرق تسـد، لـيتمكن مـن تحـريـك الـكل ملـصلحته فـال يسـتطيع أحـد مـقاومـته ألنـه فـي 
غــضون ســاعــات قــليلة عــندمــا يجــد مــعارضــة مــن أحــدهــم أو مــطالــبة مــن أي نــوع فــإنــه يتحــرك بســرعــة الــبرق 
لـيذكـر كـل شـخص بـالـنبأ الـخبيث الـذي زرعـه فـيه عـن غـريـمه، وبهـذا يـضمن تـعاطـف وتـعاون كـل أفـراد الـعائـلة 
مـــعه. هـــذة الـــسياســـة تـــنجح كـــثيرا فـــي الـــعائـــالت الـــتي يـــتمتع أفـــرادهـــا بـــالـــغموض والـــذيـــن يـــحاولـــون الـــظهور 

بمظهر املثاليني لآلخرين. بكل بساطة كل شخص فيهم يمثل أنه طبيعي مع أنه يبطن غير ذلك. 

هـــذا الســـلوك يـــرفـــع نســـبة الـــتوتـــر فـــي الـــعائـــلة ويـــجعل أفـــرادهـــا يـــتعامـــلون بـــشك وريـــبة مـــن بـــعضهم بـــعضا وال 
يـعرفـون تـمامـا كـيف تسـربـت األفـكار الـسيئة إلـى كـل مـنهم. مـا يـعرفـونـه تـمامـا أنـهم بـال سـبب واضـح يجـدون 
أنـفسهم ضـد شـخص واحـد. هـو الـذي يـتم تـجاهـله أو عـزلـه أو تـهميشه وكـأن بـينهم إتـفاق مسـبق. الـوقـايـة مـن 
ســياســة فــّرق تســد تــتطلب أخــذ الــحيطة والحــذر وال يــجب عــلى أي إنــسان أن يتخــذ مــوقــف مــن اآلخــريــن دون 
الــتأكــد مــن صــحة الــخبر أو اإلتــهام. ولــذلــك مــن األفــضل فــي حــال ســماع بــعض األقــوال املــغرضــة والــتي قــد 
تــصدر عــلى شــكل نــصائــح أو تــنبيهات أو تــلميحات أو حــتى شــفقة عــلى أحــدهــم، أن ال تــؤخــذ بــعني اإلعــتبار 
وأن يـتم تـجاهـلها تـمامـا وكـأنـها لـم تـقال. فـإن كـان مـتلقي الـنبأ مـن أصـحاب الـشخصيات املـؤثـرة فـي الـعائـلة 

فعليه أن يرد الفاسق عن فسقه إما بتكذيب الخبر أو بعدم اإلنصات له مرة أخرى. 

هـذا األمـر ال مـزاح فـيه سـواء فـي الـبيت أو فـي أي مـكان آخـر. يـجب أن يـتوقـف الـناس عـن سـماع التحـريـض 
وعـــليهم الـــتأكـــد مـــن الـــشخص املـــعني نـــفسه حـــتى ال تحـــدث خـــالفـــات وإنـــقسامـــات جـــسيمة تـــؤدي إلـــى عـــداء 
مـبطن وقـد يـتطور فـي املسـتقبل إلـى عـداء مـعلن وشـقاق بـني األقـارب أو بـني األصـدقـاء أو فـرق الـعمل. كـل مـا 
عــليك الــقيام بــه هــو عــدم اإلنــصات وعــدم قــبول األخــبار الــتي تــسيء إلــى أي إنــسان تــعرفــه. إن كــنت تــحترم 
اآلخـــريـــن فـــإســـتمر فـــي إحـــترامـــهم حـــتى فـــي غـــيابـــهم. أن تـــحسن الـــظن وتخـــطىء خـــير مـــن أن تـــسيء الـــظن 

وتظلم أخاك أو أختك أو والدك أو والدتك أو صديقك أو أي إنسان آخر في العالم. 
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الفصل الثالث   

التعامل مع الخوف وعالجه   
الخوف حالة يمكنك التغلب عليها 

الــخوف شــيء مكتســب وال يــولــد الــناس خــائــفني ولــكن يكتســبون هــذة الــصفة بــعد تــعرضــهم ملــمارســات تــعزز 
لــديــهم الــشعور بــالــخوف فــتتزايــد مــع مــرور الــوقــت وتــأخــر الــعالج. الــثقافــة الــعربــية تــروج لــلخوف بــطرق شــتى 
مـنها وأخـطرهـا اإلرهـاب املـبني عـلى أسـس ديـنية وإن كـانـت خـاطـئة. أيـضا وهـذا مـهم جـدا أن الـخوف عـادة 
يــمارســه أحــد أفــراد الــعائــلة كــأن يــكون األب أو األم أو أي فــرد مــن أفــراد الــعائــلة متســلط ومســتبد، وهــو فــي 

الغالب يعاني من إختالل نفسي إكتسبه في الصغر. 

كـــل (بـــال إســـتثناء) الـــذيـــن يـــمارســـون اإلرهـــاب الـــعائـــلي هـــم مـــرضـــى نـــفسيون يخـــرجـــون أســـوأ مـــا فـــيهم عـــلى 
املســــتضعفني فــــي الــــعائــــلة. هــــذا الســــلوك يــــبدو أنــــه مــــقبول فــــي الــــثقافــــة الــــعربــــية ألنــــها ال تهــــتم بــــالــــصواب أو 
بــاألخــالق أو أي مــثل عــليا وإنــما تــعتمد عــلى الــقوالــب اإلجــتماعــية. األب فــي الــقالــب اإلجــتماعــي الــعربــي هــو 
املــسيطر واملــهيمن ولــو كــان ســفيها أو مــختال نــفسيا أو يــعانــي مــن هــلوســات أو ســايــكوبــاتــيا أو أي إخــتالل 
آخـر. مـادام هـو األب فـهو يـملك أوالده وبـناتـه وزوجـته أو مجـموعـة زوجـاتـه وهـم بـالنسـبة لـه كـالـعبيد املـطيعني. 
نـحن أمـة تـتفاخـر بـمثل هـذة الـعاهـات الـنفسية ويـتم الـترويـج لـها بـقوة مـن قـبل نسـبة ال يسـتهان بـها مـن رجـال 

الدين الذين يعانون من نفس األمراض النفسية. 

قـــد يـــكون املـــريـــض الـــنفسي املســـتبد شـــخص آخـــر فـــي الـــعائـــلة كـــأن يـــكون األخ األكـــبر وفـــي بـــعض الـــحاالت 
تــكون األم أو حــتى األخــت الــكبرى. املــهم بــالنســبة لــنا هــنا هــو كــيف يــصنعون الــخوف؟ بــما أنــها شــخصيات 
ضـــعيفة ومهـــزوزة مـــن الـــداخـــل فـــإنـــها تـــلجأ إلـــى فـــرض ســـطوتـــها وســـيطرتـــها عـــلى أفـــراد الـــعائـــلة مـــنذ نـــعومـــة 
أظـفارهـم وهـم فـي طـور الـطفولـة، وذلـك عـن طـريـق إظـهار الحـدة والـتوتـر والتهـديـد املـبطن والـظاهـر والـتالعـب 
بـعقولـهم وإخـتالق قـصص بـطولـة وهـمية حـتى تـكبر شـخصية املسـتبد فـي ذهـن الـطفل. وكـلما كـبر الـطفل كـما 
كـبرت مـعه األوهـام وزادت مـخاوفـه حـتى يـصاب بـالشـلل الـتام أمـام صـرخـة واحـدة مـن املسـتبد. يـفقد خـاللـها 
الـــشخص املـــتعرض لـــإلضـــطهاد كـــل وســـائـــل الـــدفـــاع عـــن نـــفسه ألنـــه يـــصاب بـــحالـــة إنـــهيار تـــام وغـــياب تـــركـــيز 

ورهبة كبيرة في القلب من املعتدي قد ال يستطيع إدراك قوتها من عاش حياة طبيعية. 

تسـتمر هـذة الـحالـة سـنوات طـويـلة وتـفقد الـضحية الـقدرة عـلى الـدفـاع عـن نـفسها أو مـواجـهة املـعتدي حـتى 
فـي األمـور الـتافـهة وتـتطور لـديـها حـالـة مـن الـعزلـة والـكئابـة تـبعدهـا عـن الـحياة. مـحاوالت إنـقاذهـا أو إخـراجـها 
مـن هـذة الـحالـة عـادة تـكون مـرهـقة لـلمعالـج أو الـشخص الـذي يـحاول املـساعـدة ألن الـضحية تـكون قـد فـقدت 
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كـل رغـبة فـي املـقاومـة ومـساعـدة نـفسها. حـتى تـلك الـتي تـبدو مـتماسـكة وقـويـة سـرعـان مـا تـفقد تـوازنـها عـند 
أول مـواجـهة مـع املسـتبد. هـذا يـحتم عـلى الـشخص املـعالـج أن يـكون عـلى قـدر عـالـي مـن اإلحـترافـية والـتفهم 
والــصبر واملــثابــرة والــرفــق بــالــضحية ألنــنا هــنا نــتعامــل مــع حــالــة خــاصــة جــدا ومــعقدة جــدا ال يــعلم بــها إال مــن 
يــعانــي مــنها. تــوقــع أن الــضحية ســتتراجــع وتــصاب بــالهــلع وتهــرب مــن املــواجــهة وســتحتاج إلــى وقــت طــويــل 

إلستعادة ثقتها بنفسها. 

لــحسن الحــظ هــناك وســائــل مــساعــدة مــتعددة يــمكننا تجــربــتها وهــي ذات نــتائــج واضــحة ومــملموســة ولــكنها 
جـــميعا ال تـــغني عـــن تحـــمل الـــضحية مـــسؤلـــية نـــفسها واإلصـــرار وإتـــخاذ الـــقرار بكســـر الـــطوق والتحـــرر مـــن 

الخوف. وسائل املساعدة ستجعل األمر أسهل بكثير. 

للتأكيد،،، يجب أن تتحمل مسؤلية 

حياتك وتتخذ القرار الحاسم 

بالتخلص من الخوف وتحمّل األلم 

المؤقت الناتج عن المحاولة. 

إن كــنت مســتعًدا لــخوض تجــربــة الــعودة لــلحياة الــطبيعية فــيمكنك اإلســتمرار فــي الــقراءة. 
الحـل بـيدك أنـت رغـم مـا سـتمر بـه مـن مـعانـاة وتـغيير لـكل مـا كـنت تـعتقده فـي الـسابق سـواء 

عن نفسك أو عن الشخص الذي تسبب لك في الخوف. 
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عالج الفكر والتهيئة النفسية 
يــــجب أن تــــعلم أن أول وأكــــبر عــــقبة ســــتواجــــهها أثــــناء تخــــلصك مــــن الــــخوف لــــيس الــــجانــــي وإنــــما أنــــت. أنــــت 
ســتكون أكــبر عــقبة أمــام نــفسك ألن أفــكارك الــحالــية ســتعمل ضــدك. لــن تــصدق أنــك ضــد نــفسك ألنــك عشــت 
فــي بــيئة مــعظم الــناس فــيها يــلقون بــالــالئــمة عــلى اآلخــريــن أو الــظروف أو الحــظ أو الــعني والسحــر أو املــرض 
أو أي عـذر آخـر. ال أحـد يسـتطيع لـومـك فـي هـذا ولـكن مـن حـقك أن تـعرف أن املـجتمع قـد سـاهـم بـشكل كـبير 
فـي تجـريـدك مـن أسـلحتك عـندمـا أوهـمك أن اآلخـريـن يـقررون مـصيرك. ربـما قـرأت كـثيرا وشـاهـدت أفـالم تـبني 
كـيف يـغير اإلنـسان حـياتـه بـالـكامـل عـن طـريـق اإلصـرار واملـثابـرة لـكن سـتعتقد أن ظـروفـك أسـوأ وأن األمـر ال 
يــنطبق عــليك أو عــلى أقــصى تــقديــر ســتوهــمك الــثقافــة املحــلية أن تســتسلم وتــطلب حــسن الــخاتــمة. هــكذا هــم 
يـقضون عـليك وعـلى كـل وسـائـل املـساعـدة عـندمـا يـوصـلونـك إلـى قـناعـة أنـه سـيتم تـعويـضك فـي اآلخـرة. كـثير 
مـن األشـخاص الـذيـن فشـلوا فـي تـغيير حـياتـهم قـرروا فـي نـقطة مـعينة مـن املـعانـاة أن يـتوقـفون عـن املـحاولـة 
وتــحويــل رصــيدهــم لــآلخــرة. لــقد تــنازلــوا عــن حــقهم فــي حــياة كــريــمة مــن أجــل اآلخــرة. كــيف ال والــكل يــوهــمهم 
أنــهم يــعيشون لــآلخــرة وأن الــحياة ال قــيمة لــها وال يــهم أن يــتعذبــون فــي الــدنــيا مــادام اهلل ســيحكم بــينهم فــي 
اآلخـــرة. بـــكل بـــساطـــة هـــم يـــتهمون اهلل بـــعدم الـــعدل فـــي الـــدنـــيا وأنـــه خـــلق بشـــرا لـــيتعذبـــون ثـــم يـــكافـــئهم فـــي 
اآلخـرة. هـكذا بـكل بـساطـة. هـذة الـفكرة غـير صـحيحة تـمامـا ألن هـناك نـماذج كـثيرة مـن البشـر إسـتطاعـت أن 
تـغير وضـعها كـثيرا وبـدرجـة ال يـمكن تـصورهـا فـقط ألنـهم إعـتقدوا أنـه مـن حـقهم الـعيش بـكرامـة. ال أعـتقد أن 

اهلل ضد أن يعيش اإلنسان بكرامة في هذة الدنيا. 

إلــيك بــعض األفــكار الــتي تــحتاج لــبعض املــراجــعة مــن قــبلك. لــن أطــيل الشــرح هــنا وعــليك أن تــساعــد نــفسك 
وتبحث عن هذة املفاهيم وتتعمق فيها أكثر. 

من حقك أن تعيش بكرامة 
مـن حـقك ومـن حـق أي إنـسان أن يـعيش بـكرامـة سـواء كـان طـفل أو كـبير، إمـرأة أو رجـل. قـد تـختلف مـهمتنا 
فـي األرض حسـب الـجنس والـعمر ولـكننا جـميعا نـتمتع بـنفس الـكرامـة حـتى آخـر ذرة. أنـت مـحترم وإن كـان 

هناك من لم يحترمك فهذا لوجود خلل فيه هو ال فيك أنت. 

من حقك أن تدافع عن نفسك 
مـن حـقك أن تـدافـع عـن نـفسك أمـام كـل الـناس بـال إسـتثناء. أكـررهـا بـال إسـتثناء وال يـوجـد قـانـون فـي الـدنـيا 

يمنعك من ذلك. دفاعك عن نفسك وعن حقوقك وعن كرامتك هو أحد أهم واجباتك نحو نفسك. 
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مشكلتك دائما مع املقربني 
ســـتكون مـــشكلتك دائـــما مـــع املـــقربـــني، لـــكن إعـــلم أن صـــلة الـــقرابـــة ال تـــعطي ألي إنـــسان الـــحق فـــي اإلعـــتداء 
عـليك مـهما كـان ذلـك اإلنـسان. سـتقول أبـي وإمـي. أقـول لـك أن أبـوك وأمـك ال يـختلفون عـن بـقية البشـر الـذيـن 
خــلقهم اهلل. مــن حــقك أن تــدافــع عــن نــفسك أمــامــهم. مــن حــقك أن تــنقذ نــفسك. أمــك وأبــوك مــن لــيسوا أنــبياء 
مــعصومــني مــن الخــطأ لــتتوقــع أنــه يــحق لــهم تــدمــير نــفسيات خــلق اهلل. هــم أيــضا مــكلفون ومــحاســبون عــلى 
تــصرفــاتــهم، تــمامــا كــما هــو أنــت بــعد أن تــتزوج وتــنجب األوالد والــبنات. هــل بــعد أن تــتزوج تــصبح مــعصوم 
فـجأة؟ أنـت كـما أنـت وعـندمـا تـتزوج يـصبح مـن حـقك أن تـعتدي عـلى أوالدك؟ هـل الـزواج يـجعلك مـعصوم؟ إن 

كان كذلك فال بأس أن تترك املقربني منك يعتدون عليك وعلى حريتك وخصوصيتك ويدمرون حياتك. 

املجتمع ليس ضدك 
املــجتمع هــو الــوهــم الــذي يســتخدمــه أكــثر الــناس لــتبريــر فشــلهم فــي حــل مــشاكــلهم. ال يــوجــد مــجتمع بــاملــعنى 
املــتعارف عــليه ألنــك لــو نــظرت جــيدا ســتجد أن املــجتمع ال يــكترث لــك وال يهــتم ألمــرك. مــا تــسميه مــجتمع فــي 
الــحقيقة ال يــتعدى بــضعة أشــخاص هــم عــائــلتك املــباشــرة وكــم صــديــق تــعرفــهم. أي أن املــجتمع هــو ســبعة أو 
عشـــرة أشـــخاص تـــتعامـــل مـــعهم وأمـــا الـــبقية فـــهم مـــشغولـــون فـــي إنـــفسهم وربـــما يـــعانـــون مـــن نـــفس املـــشاكـــل 

ويقولون أن املجتمع ضدهم. 

إن لم تساعد نفسك لن يساعدك أحد 
هــذة حــقيقة يــعيشها الجــميع. أهــلك وأصــدقــائــك وأوالدك لــن يــساعــدوك أبــدا. الــكل مــشغول فــي نــفسه والــكل 
لـديـه هـمومـه وإهـتمامـاتـه فـعندمـا تـسكت عـن نـفسك الـكل سـيسكت عـنك. لـن يـالحـظوا تـقدمـك فـي الـعمر ولـن 

يتوقعوا أن لك حاجات تفوق األكل والشرب واللبس. عندما تغفل أنت عن نفسك سيغفل الناس عنك. 

الحركة في البداية صعبة 
الـكل يـعلم أن الحـركـة مـن وضـع الخـمول والـتوقـف صـعبة فـي الـبدايـة ولـكنها تـصبح أسهـل مـع الـوقـت وتـكرار 

الحركة. إستمر في محاوالتك وال تبخل على نفسك بشرف تكرار املحاولة. أنت إنما تساند نفسك. 

عقلك سيحاول خداعك 
عـقلك كـعقول بـقية البشـر، يـعمل بـطريـقة الـبرمـجة املسـبقة عـن طـريـق الـتكرار واملـثابـرة. ال تـتوقـع بـأنـه سـيطيعك 
مــن املــحاوالت األولــى. ســتالحــظ أنــك كــلما أردت الــتغيير يــصيبك الخــمول واإلحــباط واألمــراض ويــكثر حــولــك 
املـــعارضـــني واملســـتهزئـــني، لـــكن صـــدق أو ال تـــصدق، هـــذا مـــن إنـــتاج عـــقلك أنـــت. عـــقلك آلـــة جـــبارة قـــادرة عـــلى 
خـلق الـكثير مـن األحـداث واملـواقـف والـظروف كـي ال تـقوم بـالـتغيير ألن هـذا يـعني بـالنسـبة لـه أن عـليه أن يـعيد 

الروابط العصبية في الدماغ وهذة عملية مرهقة بالنسبة للعقل. 
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الجـميل فـي األمـر أن الـعقل بـعد أن يـتعود عـلى األشـياء الـصحيحة ويكتسـب صـفات اإلنـجاز والـنجاح يـعود 
للكسـل مـرة أخـرى لـكن بـبرمـجيات إيـجابـية، فـإذا حـاولـت تـعليمه أشـياء خـاطـئة أو أردتـه أن يتخـذ نـمط حـياة 
فــاشــل فــإنــه ســيقوم بــنفس ردة الــفعل الــسابــقة. ســيكون مــن الــصعب عــليك أن تــعود للفشــل. كــما نــالحــظ آلــية 

النجاح والفشل هي نفسها وكل ما عليك هو إختيار الطريق. 

يجب أن تقنعني بفكرتك 
عـساك مـا إقـتنعت. مـن يـكترث ألمـرك؟ الـناس ال تـعمل عـندك لـتقنعك بـشيء. إقـتنعت لـنفسك لـم تـقتنع فـعليها. 
أردت أن تـــنجح الـــطريـــق مـــعروف، أردت أن تفشـــل أيـــضا الـــطريـــق مـــعروف. هـــذة الـــفكرة منتشـــرة كـــثيرا فـــي 
الــوطــن الــعربــي «أقـنعني أو أنـك عـلى خـطأ» وهــذة فــكرة مــنبعها اإلتــكالــية وفــكرة داعــمة لــها وهــي أنــنا 
إذا إســتطعنا أن نــسكت الــطرف اآلخــر فــإنــنا نــنتصر عــليه. املــكان هــنا لــيس مــعركــة يــنتصر أو يخســر فــيها 
اإلنــسان وإنــما فــكر قــد يحــررك ويــفتح لــك أبــواب الــحياة. مــاذا لــو أن الــذي أخــبرك بــفكرة صــحيحة إنــسان ال 
يــجيد الــدفــاع عــن فــكرتــه ألنــه خــجول مــثال أو ال يــملك طــالقــة فــي الــلسان، هــل أنــت مســتعد لــلخسارة فــقط ألن 
صـاحـب الـفكرة لـم يـتمكن مـن إقـناعـك بـها؟ هـذا سـيعد نـوعـا مـن الحـماقـة إن فـعلت. أنـت املـسؤل الـوحـيد عـن 
نــفسك وأنــت تــبحث عــن األفــكار وأنــت تــقلبها فــي رأســك وأنــت تــقرر كــيف ســتتعامــل مــعها. الــفكرة إنــما هــي 

رسالة بعثها اهلل لك على لسان البشر. تقتنع أو ال تقتنع ال أحد ملزم باقناعك. 

النتيجة مقياس العمل 
دائـــما راقـــب الـــنتيجة الـــتي تـــحصل عـــليها فـــالـــقصد مـــنها إعـــطائـــك مـــقياس واضـــح ألعـــمالـــك وأفـــكارك. عـــندمـــا 
تـكون األفـكار خـاطـئة تـصبح الـنتيجة خـاطـئة. هـذة الـفكرة رغـم بـساطـتها لـم يـدركـها الـكثير مـن الـناس. تـشعر 
بــاأللــم والــضيق؟ هــذا راجــع ألفــكارك؟ تــدعــي أن التشــدد واإلنــغالق مــن عــند اهلل؟ ال بــأس أنــظر الــنتيجة الــتي 
حـصلت عـليها. راقـب الـنتائـج وسـتعرف إن كـنت عـلى صـواب أم ال. هـذة هـي اآللـية الـدقـيقة الـتي وضـعها اهلل 
لـــلناس لـــيصححوا أخـــطائـــهم بـــها. تســـتطيع خـــداع نـــفسك وتـــمنيها بـــالـــفوز فـــي اآلخـــرة ولـــكنها مجـــرد خـــدعـــة 

لتوهم نفسك بأنك لست بحاجة للتغيير أو اإلعتراف بالنتائج. 

الفاشلون في الدنيا 
مـن يفشـل فـي الـدنـيا يفشـل فـي اآلخـرة. فـاآلخـرة هـي حـصاد الـدنـيا. كـيف يـكون اإلنـسان فـاشـل فـي الـدنـيا 
وال يـعرف أدواتـها وال طـرقـها وال يسـتطيع إنـشاء مجـمع سـليم ويـتوقـع أنـه سـينجح فـي اآلخـرة. يـجب أن تـنجح 

هنا لتنجح هناك. 
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إتبع روحك 
عــندمــا تــشعر بــأن هــناك خــلل فهــذا هــو صــوت الــروح. روحــك تــقول لــك أنــك إنــسان مــحترم، لــكنك تجــد مــعامــلة 
عــكس ذلــك. ملــاذا تــسمح لــرأي فــقهي أن يــقنعك بــأن هــذا أمــر جــيد؟ فــتاة ال تــرتــاح لــرجــل تــقدم لخــطبتها. هــذة 

روحها تقبرها أنه غير مناسب. ملاذا بعد قليل من اإللحاح تغير رأيها؟ ألنها ال تنصت إلى صوت الروح. 

ستشعر بالوحدة 
هـذا شـعور طـبيعي جـدا عـندمـا تـبدأ مـسيرة الـتغيير. الـكل قـد يـكون ضـدك أو قـد تـعزل نـفسك وتـحاول تـجنب 
املـــواجـــهة وهـــذا ســـيولـــد لـــديـــك شـــعورا مـــضاعـــفا بـــالـــوحـــدة لـــكن ال تـــتوقـــف هـــنا. يـــجب أن تســـتمر وتـــثابـــر حـــتى 

تنتصر وحينها سيتالشى الشعور بالوحدة ويتم تعويضه بلذة اإلنتصار والحصول على الحرية. 

رضاهم غير مهم 
مـن أكـبر الـعقبات الـنفسية الـتي سـتواجـهها هـي عـدم رضـى املـحيطني بـك عـن سـلوكـك الجـديـد. فـي الـحقيقة 
لـن تسـتطيع التحـرر مـادامـت قـيمة اآلخـريـن لـديـك أعـلى مـن قـيمتك عـند نـفسك. رضـاهـم غـير مـهم ألن رضـاهـم 

ثمنه إستمرار عبوديتك لهم. 

الخوف من الخسارة 
هـذا أحـد األمـور املـتغلغلة فـي الـنفس البشـريـة. الـخوف مـن الـخسارة. نـخاف أن نخسـر اآلخـريـن خـصوصـا 
املــقربــني. يــبدو أن أكــثر الــناس قــرروا أن يخســرون أنــفسهم وال يخســرون املــقربــني واألهــل واألصــدقــاء. لــذلــك 
لــيس مســتغربــا أن تــرى أشــخاص يحــطمون حــياتــهم بــأيــديــهم مــن أجــل املــحافــظة عــلى عــالقــات تســبب لــهم 

األلم.  

التغيير يحتاج إلى ذهن منفتح 
ال تسـتطيع تـغيير وضـعك وأنـت تـحافـظ عـلى نـفس األفـكار املـنغلقة عـلى ذاتـها. الـتغيير والـنجاح والـتقدم فـي 
الــــــحياة لــــــلفطنني واألشــــــخاص املــــــنفتحني عــــــلى الــــــحياة والــــــفكر واألدب والــــــثقافــــــة والــــــفنون وأفــــــكار الــــــشعوب 

األخرى. كلما صرت أكثر إنفتاحا كلما صارت الحياة أجمل في عينك وإستطعت تخطي صعابها. 
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عالج الخوف - خطوات عملية 
اآلن وبـعد أن قـرأت الـفصول الـسابـقة ال بـد أنـك جـاهـز للتخـلص مـن الـخوف لـكن تـقول مـن أيـن أبـدأ؟ حـسناً، 
سـتبدأ مـن نـفسك أنـت. ال أريـدك أن تـدخـل فـي مـواجـهات مـع أحـد وال أن تـبدأ بـالـهجوم عـلى أحـد أو تـعارض 
أحـــدا بـــاملـــرة. عـــملك فـــي هـــذة املـــرحـــلة ســـتمحور حـــول إصـــالح نـــفسك بـــنفسك وتـــقويـــتها لـــتصبح قـــادرة عـــلى 
املــواجــهة وتــحقيق أهــدافــك بــأقــل جهــد. سنســتخدم الــقانــون اإللــهي األقــوى الــقادر عــلى إحــداث الــتغيير رغــم 
أنـف مـن يـعترض عـليك وهـو قـانـون «إن اهلل ال يـغير مـا بـقوم حـتى يـغيروا مـا بـأنـفسهم» هـذة اآليـة أو 
هـذا الـقانـون فـّعال جـدا ومـؤثـر إلـى درجـة أنـك سـتذهـل مـن تـغييرات بـسيطة تحـدثـها فـي نـفسك ويـكون لـها أثـر 

بالغ على حياتك وحياة املحيطني بك. 

يـــجب أن تـــعلم بـــأنـــني هـــنا ســـأرشـــدك إلـــى تـــقنيات الـــوعـــي وتـــطويـــر الـــذّات، وهـــي تـــختلف تـــمامـــا عـــن الـــطرق 
الــتقليديــة املــعهودة فــي الــصراع والــتي تــعتمد عــلى املــواجــهة. حــربــك ســتكون عــلى نــفسك، ســتجاهــد نــفسك 
لـتصبح إنـسان أفـضل وبهـذا تـحقق مـتطلبات قـانـون الـتغيير وهـو تـغيير مـا بـنفسك. بـعد أن تـنجح مـع نـفسك 
سـتجد أن نـفس الـكلمات والـطلبات الـقديـمة الـتي ال يهـتم بـها الـناس بـدأت تـؤثـر وتـمنحك نـتائـج أفـضل. تـخيل، 
نــفس كــالمــك الــقديــم الــذي كــان بــال قــيمة عــند الــطرف املســتبد صــار بــعد الــتغيير مــؤثــر. هــذة هــي الــقوة الــتي 

نتحدث عنها. 

الخطوة األولى 
إبـدأ يـومـك بـاإلسـتيقاظ املـبكر. أريـد عـقلك أن يـتدرب عـلى الـنجاح فـي أشـياء بـسيطة لـيتمكن مـن الـنجاح فـي 
األمـــور األكـــبر واألهـــم. حـــاول أن تـــخصص ولـــو نـــصف ســـاعـــة لـــنفسك. فـــي هـــذة الـــنصف ســـاعـــة أو الـــساعـــة 
ســـتعتزل الـــعالـــم واألفـــكار وكـــل شـــيء. هـــذة ســـتكون هـــديـــتك لـــنفسك. بـــعد أن تغتســـل وتـــلبس مـــالبـــس خـــفيفة 

ومريحة وتفتح شبابيك الغرفة من أجل التهوية ويمكنك إشعال شمعة معطرة، قم باألشياء التالية: 

١- السكون التام ملدة ٥ دقائق. ال تفكر في شيء باملرة فقط إهدأ تماما وأبعد عنك كل األفكار. 

٢- بـــعد الـــسكون إبـــدأ بـــالـــتواصـــل مـــع اهلل بـــأي كـــلمات جـــميلة. اإلســـتغفار، الحـــمد، التســـبيح، التهـــليل. هـــذة 
كــلمات بــينك وبــني ربــك خــالــصة لــوجــهه. لــيس هــناك أدعــية وال تحســب وال ألــم وال دعــوات عــلى الــظاملــني. إخــتر 
أعــذب الــكلمات وأجــملها وأنــقاهــا وأطهــرهــا. ال تــعامــل نــفسك كــمذنــب أو مــقصر وتــبدأ مســلسل األلــم وتــمثيل 
دور الـضحية. هـذة كـلمات جـميلة إللـه جـميل. مـثال لـلكلمات الـتي يـمكن أن تـختار واحـدة وتـكررهـا أو جـميعها 
أو شــيء يشــبهها «أســتغفر اهلل، الحــمد هلل، ال إلــه إال اهلل، أنــا أحــبك يــا اهلل، رائــع، جــميل، أنــا ســعيد بــك يــا 
ربـي، أنـت تـشحنني بـالـنور، شـكرا يـا اهلل، أنـا مـمنت لـك يـا اهلل، شـكرا ربـي، أنـت تـغمرنـي بـكرمـك» حـاول أن 
تـخترع كـلمات أجـمل إن إسـتطعت لـكن ال تجهـد نـفسك، فـقط تـواصـل مـع اهلل بـأسهـل عـبارات ومـشاعـر. دائـما 
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إســتشعر الــكلمات الــتي تــقولــها وأرســلها هلل بــكل حــب. غــلف نــفسك بــالــحب اإللــهي الــطاهــر. مــارس هــذا ملــدة 
خـمس دقـائـق أو أكـثر إن شـئت. فـي هـذة اللحـظة أنـت بـمعية اهلل والـوقـت مـعه أجـمل مـا يـكون. قـم بهـذا حـتى 

تطمئن نفسك وترتسم اإلبتسامة على شفتيك. ستشعر بالكثير من الرضى. 

٣- تـخيل الـحياة الـتي تـريـدهـا. إهـدأ وخـذ نـفس عـميق ومـن ثـم إبـدأ بـتخيل كـل األشـياء الجـميلة الـتي تـتمناهـا 
فــي الــحياة. تــخيل أنــك تــعيشها حــقيقة بــالــلون والــصوت والــصورة واملــلمس. املــمتلكات األشــخاص الــرائــعني 
واإلبـــتسامـــات الـــعريـــضة والـــضحكات. عـــش تـــلك اللحـــظات قـــدر مـــا تســـتطيع. ال تـــحاول إنـــهائـــها بســـرعـــة بـــل 

إستمتع بها أطول فترة ممكنة. 

٤- خـذ ورقـة وقـلم وأكـتب فـيها عشـرة أشـياء تـتمنى حـدوثـها أو تـرغـب فـي إمـتالكـها. إقـرأ كـل عـنصر كـتبته ثـم 
أشــكره وإمــنت إلــيه وكــأنــه تــحقق. مــثال بــنت تــتمنى أن تجــد زوجــا يــحبها ويــحترمــها ويــحتويــها ويــدافــع عــنها 
ويحــررهــا مــن قــبضة ولــيها املســتبد. تــكتب « رقــم ١ - زوج أحــبه ويــحبني وأحــترمــه ويــحترمــني» عــندمــا تــقرأ 
هـــذة الـــفقرة تســـتشعر الـــرضـــى والـــحب والـــسعادة والـــحياة الجـــميلة وكـــأنـــها حـــصلت عـــليها فـــعال. ثـــم تـــذهـــب 
لــــلعنصر الــــتالــــي، مــــثال «رقــــم ٢ - وظــــيفة فــــي بــــنك ….. » وتــــصنع نــــفس الــــشيء. وهــــكذا حــــتى تــــنتهي مــــن 
الـطلبات العشـر املـكتوبـة. إحـتفظ بـالـورقـة لـعمل الـتمريـن كـل يـوم. عـندمـا يتجـلى الهـدف املـنشود ويـتحقق فـي 

عاملك إشطبه من الورقة حتى تنتهي منها جميعا وتبدأ عشرة أشياء أخرى جديدة. 

٥- مــارس الــريــاضــة الــخفيفة ملــدة عشــر دقــائــق. الــريــاضــة ســتجدد نــشاطــك وتــشحنك بــالــطاقــة وتــجعلك أكــثر 
إيجابية وتحسن نظرتك للحياة بشكل عام. 

الخطوة الثانية 
عـــالـــج مـــشاكـــلك بـــطريـــقة سحـــريـــة. الـــخوف مـــشكلة فـــي الـــغالـــب ســـببها وجـــود شـــخص مســـتبد فـــي حـــياتـــك ال 
تسـتطيع مـواجهـته ألن أعـصابـك تـنهار عـند مـواجهـته ولـذلـك سنسـتخدم طـريـقة فـعالـة لـتغيير مـا بـنفسك حـتى 
يـتغير هـو دون أن يـعلم. هـذة الـطريـقة تـعتمد عـلى التطهـر الـروحـي وأن تـكون أنـت أكـثر صـالحـا مـنه فـتحصل 
عــلى الــدعــم اإللــهي بــسهولــة. الــطريــقة إســمها «هــوبــونــوبــونــو» وهــي ليســت كــلمة سحــريــة أو شــعوذة ال ســمح 
اهلل، ولــكنها كــلمة بــلغة ســكان جــزيــرة هــاواي وهــي تــعني «تــصحيح الــصحيح» أي إنــك إنــسان صــالــح 

ولكنك تريد أن تصبح أكثر صالحا. 

الــطريــقة: هــذة بــينك وبــني نــفسك ودون أن يــعرف الــطرف اآلخــر ودون أن تــخبر أحــدا بــاملــرة. تــقوم بــتوجــيه 
تــفكيرك نــحو الــشخص املســتبد أو الــذي يســبب لــك األلــم فــي حــياتــك وتــردد هــذة الــكلمات بــصوت مــنخفض 
«أنـا آسـف - أرجـوك سـامـحني - شـكرًا - أنـا أحـبك» فـي عـقلك تـوجـه الـكلمات لـه وأنـت تـعنيها مـن كـل قـلبك. 
طـبعا لـن يـكون األمـر سهـال فـي الـبدايـة ألن نـفسك سـتصارعـك وتـنازعـك لـكن إسـتمر فـي تـرديـدهـا حـتى تهـدأ 
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نــفسك. يــومــا بــعد يــوم ســتصبح الــعملية أسهــل وســتبدأ بــمالحــظة تــغييرات فــي الــجو الــعام وطــريــقة الــتعامــل، 
لـكن إسـتمر وال تـتوقـف وحـتى وإن لـم تـالحـظ تـغييرات كـبرى إسـتمر. بـعد فـترة مـا سيحـدث مـا يشـبه املعجـزة. 
إمـا الـشخص املسـتبد سـيتركـك وشـأنـك، أو تـعود الـعالقـة بـينكما أفـضل مـا تـكون أو سـيحقق لـك مـا تـريـد حـتى 
وإن كـان مـرغـما عـلى ذلـك، أو سيحـل عـليه الـبالء مـن كـل حـدب وصـوب ويـنكشف أمـره ويـنفضح سـتره ويـقع 
فــي مــشاكــل ومــئاســي كــبيرة فتتخــلص مــنه بــاملــرة. ربــما تــقول ولــكنه ال يســتحق كــل ذلــك فــإعــلم أن مــا أصــابــه 
هــو بــما كســبت يــداه. ربــما مــا يحــمله مــن الــخبث فــي داخــله أكــبر مــما أصــابــك مــنه مــن ضــرر. عــلى الــجانــب 
اآلخــر إن كــان ذلــك الــشخص جــميل، طــيب الــقلب وصــادق لــكن أفــكاره مــختلفة عــنك فســتراه أصــبح تــفكيره 
أفـــضل وتـــعامـــله مـــعك أجـــمل وإن كـــان بـــه مـــرض يـــزول بـــإذن اهلل وإن كـــان يـــعانـــي مـــن خـــسائـــر فـــي تـــجارتـــه 
عــوضــه اهلل تــعويــضا مجــزيــا. أنــت هــنا ال تــنفعه وال تــضره وإنــما تحــرر نــفسك مــنه لــتتركــه مــع خــالــقه يــتصرف 

معه بما يحمله هو في نفسه من خبث أو طيب. 

الخطوة الثالثة 
إســتخدم الــتكنولــوجــيا لتســريــع الــعملية. الــخوف مــشاعــر ســلبية تــم تخــزيــنها فــي أجــزاء مــتفرقــة مــن الــجسم 
تــــعرف بــــمراكــــز الــــطاقــــة. بســــبب املــــشاعــــر املــــختلفة كــــالــــخوف والحســــد والــــغيرة والحســــرة وخــــيبة األمــــل وحــــب 
اإلنــتقام وغــيرهــا مــن مــشاعــر غــير جــميلة يحــدث إخــتالل فــي مــناطــق مــختلفة مــن الــجسم، لــكن لــحسن الحــظ 
هــناك طــريــقة تــكنولــوجــية بــسيطة يــمكنها أن تــعيد الــتوازن لــتلك املــراكــز فــتساعــد اإلنــسان عــلى التخــلص مــن 

تلك املشاعر بطريقة أسهل وأسرع. وعندما يحدث ذلك تبدأ الحياة بالتجدد وتصبح أكثر بهجة وسعادة. 

الـطريـقة: تــعتمد عــلى اإلســتماع ملــوجــات عــالجــية تــم مــوالــفتها إلصــالح مــركــز مــن مــراكــز الــطاقــة والــشعور 
السلبي التابع له. يمكنك متابعة الطريقة بالتفصيل وتحميل الصوتيات التابعة من خالل الرابط التالي: 

 https://abbrak.com/UPnYa

هــذة املــوجــات فــّعالــة جــدا فــي عــملها وتــساعــد عــلى الــشفاء مــن أمــراض عــضويــة كــثيرة. فــي الــبدايــة يــالحــظ 
املسـتخدم بـعض اإلنـزعـاج لـكن بـعد فـترة يـتوازن الـجسم ويـشعر بـراحـة عـجيبة وخـصوصـا الـنوم يـصبح أكـثر 
هـدوًء وعـمقا. هـذة املـوجـات آمـنة للجـميع وقـد جـربـها آالف األشـخاص وحـصلوا عـلى نـتائـج إيـجابـية دون أي 

آثار جانبية. 
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الخطوة الرابعة 
بـــعد أن تـــقضي وقـــتا فـــي الخـــطوات الـــثالث أعـــاله ســـتبدأ بـــالـــتدريـــب عـــلى املـــواجـــهة. أنـــت تخـــلصت مـــن كـــل 
الـعوامـل األخـرى الـتي كـانـت تـجعلك أضـعف وأقـل قـدرة عـلى املـواجـهة، لـكن اآلن أنـت أقـوى وعـليك أن تـتدرب 
شــيئا فــشيئا حــتى تــصبح قــوتــك فــاعــلة فــي حــياتــك. هــذة الخــطوة ال بــد مــنها وال يــمكن تــجنبها ألنــك فــي نــقطة 
مــعينة مــن حــياتــك ســتضطر لــلمواجــهة. لــألســف لــيس هــناك طــريــقة أخــرى. الســبب فــي املــواجــهة أن اهلل خــلق 
اإلنـسان بهـذا الـشكل وعـليه أن يـقوي شـخصيته. الـعائـلة هـي املـكان املـناسـب لـلتدريـب عـلى تـقويـة الـشخصية 

ألن هذا سيساعدك على النجاح في الحياة أيضا. 

الــفرق بــني مــواجــهاتــك الــسابــقة والــحالــية هــو أنــك اآلن أقــوى وأكــثر وعــيا وتــماســكا وتــعرف أمــورا ال يــعرفــها 
املسـتبد. اآلن أنـت تـتمتع بـالـدعـم اإللـهي ألنـك غـيرت مـا بـنفسك ولـم يـبقى لـك إال إسـتخدام ذلـك الـدعـم. تـصرف 
وكــــأنــــك تــــقوم بــــإخــــتبار لــــلطرف اآلخــــر. جــــرب شــــيء ثــــم اآلخــــر. أطــــلب، حــــاور، دافــــع عــــن وجــــهة نــــظرك، ثــــابــــر 
وإســتمر فــي تــكرار الــطلب لــكن حــافــظ عــلى تــوازنــك. فــي كــل مــرة ســتتقدم قــليال حــتى فــي الــنهايــة تــحقق مــا 

تريده تماما وبأقل قدر من املواجهة. 

إســـتمع لـــلتسجيل الـــتالـــي وســـيساعـــدك كـــثيرا فـــي فـــهم دور الـــشخصية وأيـــضا يـــقدم لـــك حـــلول عـــملية سهـــلة 
لتحقيق مطالبك. 

 https://abbrak.com/UsHil

هــذة خــطوات أولــية ورغــم قــدرتــها عــلى حــل الــكثير مــن املــشاكــل ولــيس الــخوف فــقط ولــكنها مجــرد الــبدايــة فــي 
رحــلة الــبحث عــن ذاتــك وإكــتشاف قــدراتــك وتحســني وضــعك. تــذكــر دائــما، أنــت الــوحــيد املــسؤل عــن نــفسك. 

لذلك عليك أن ال تبخل على نفسك بالجهد والصبر واملثابرة. عش بسعادة دائما. 

أدناه تجد بعض وسائل املساعدة اإلضافية 
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الفصل الرابع   

وسائل املساعدة   
مصادر مساعدة متعددة 

ال يــوجــد حــل واحــد يــناســب كــل املــقاســات ولــكن تــوجــد مــصادر مــساعــدة كــثيرة ومــتعددة وعــليك أيــها الــقارىء 
الـــبحث عـــنها وخـــدمـــة نـــفسك بـــنفسك، ألن هـــذا هـــو دورك فـــي الـــحياة. هـــنا ســـأقـــدم لـــك الـــوســـائـــل الـــتي أعـــتمد 
عــليها وأثــق بــها وأعــلم نــتائــجها وحــررت الــكثيريــن حــول الــوطــن الــعربــي مــن كــثير مــن املــشاكــل ولــيس الــخوف 

فقط. 

شبكة أبرك للسالم 
شـــبكة أبـــرك للســـالم تـــمنحك الـــفرصـــة لـــلتواصـــل مـــع أصـــحاب الـــقلوب 
الـــطاهـــرة مـــن جـــميع أرجـــاء الـــوطـــن الـــعربـــي، حـــيث أنـــشأنـــا مـــجتمعا 
خـاصـا ـبالـواعنـي وبـكل األـشخاص الـرائـعني. فـهي شـبكة آمـنة للجـميع 
حــيث يــتبادل فــيها األعــضاء يــومــياتــهم وخــبراتــهم ويــؤازرون بــعضهم 
بـعضا. شـبكة أبـرك للسـالم ليسـت ألصـحاب الـفكر املتشـدد واملـنغلق 
عــــلى نــــفسه وليســــت مــــكانــــا للجــــدال وبــــث الــــضعف والــــهوان والــــرعــــب 
اإلرهـاب الـديـني بـني الـناس. هـي مـكان آمـن لـلذيـن يـبحثون عـن حـلول 
حـــــقيقية وغـــــير تـــــقليديـــــة ملـــــشاكـــــل تـــــواجـــــههم فـــــي حـــــياتـــــهم ويـــــريـــــدون 
التخــلص مــنها بــشكل جــذري. تــحتوي الشــبكة عــلى مــا يــقارب األلــف 

مـقال تـركـز عـلى تـطويـر قـدرات اإلنـسان وتـحويـله إلـى إنـسان فـاعـل فـي مـجتمعه ونـاجـح فـي حـياتـه فـي جـميع 
املــــجاالت وهــــذا الــــقسم مــــفتوح للجــــميع بــــدون تــــسجيل مســــبق. أمــــا الــــقسم الــــخاص بــــاألعــــضاء فــــهو شــــبكة 
إجـتماعـية مـتكامـلة مـخصصة لـألعـضاء املسجـلني حـيث يـمكن طـرح األسـئلة والـتفاعـل والـكتابـة ونشـر الـصور 

والفيديوهات التعليمية والتسلية وكم هائل من املعلومات املفيدة. 

https://abbrak.com 
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دروس التهيئة األولية 
هـذة دروس مـجانـية مـتوفـرة عـلى شـبكة أبـرك للسـالم تسـتطيع مـن خـاللـها الـتعرف عـلى مـشاكـلك وطـرق حـلها 
وتــــطويــــر قــــدراتــــك ومــــساعــــدة نــــفسك بــــنفسك. بــــعد أن تــــنتهي مــــن الــــدروس يــــمكنك الــــدخــــول لــــلقسم الــــخاص 
بـاألعـضاء وطـرح أسـئلتك إمـا للمجـموعـة املـخصصة لـذلـك أو إرسـالـها إلـى عـارف الـدوسـري مـن خـالل املـوقـع 

نفسه لتحصل على اإلجابة التي تساعدك وتوضح األمر لك. 

 https://abbrak.com/tnfnE

دورة الوعي األول 
هـذة أهـم دورة يـمكن أن تـغير حـياتـك كـما غـيرت حـياة الـكثيريـن حـول الـوطـن الـعربـي مـن الخـليج إلـى املـحيط 
بـــال إســـتثناء. تشـــرح لـــك بـــإســـتفاضـــة كـــل الـــقوانـــني الـــكونـــية املـــؤثـــرة فـــي حـــياتـــك وحـــياة املـــحيطني بـــك وكـــيف 
تســتخدمــها ملــصلحتك وتــطويــر نــفسك ومــجتمعك. لــن تــصدق كــم الــحياة سهــلة عــندمــا تــعرف قــوانــني بــسيطة 
كــقانــون الــغفران وقــانــون الــنجاح وقــانــون الــتعويــض وقــانــون الــزيــادة وقــانــون الــطاعــة. ١٧ قــانــون كــونــي فــّعال 
تـــثري حـــياتـــك وتـــحولـــك خـــالل أســـابـــيع إلـــى إنـــسان مـــتفوق فـــي جـــميع املـــجاالت. مـــنها ســـتعرف رســـالـــتك فـــي 

الحياة ودورك املؤثر في األحداث وتتخلص من الكثير من املشاكل التي تواجهها اآلن. 

 https://abbrak.com/8iVhg

دورة توأم الروح 
هـــذة الـــدورة مـــخصصة لـــلمقبالت عـــلى الـــزواج أو املـــطلقة الـــتي تـــريـــد تجـــديـــد حـــياتـــها دون الـــوقـــوع فـــي نـــفس 
الخـطأ الـسابـق. تجـديـن فـيها شـرحـا تـفصيليا لـدورك فـي الـحياة. دورك الـحقيقي ولـيس مـا هـو مـتعارف عـليه 
إجـتماعـيا وال يـحترم وجـودك وال يـراعـي أنـوثـتك. سـتعرفـني كـيف تـختاريـن الـشخص املـناسـب بـناء عـلى عـوامـل 
كـــثيرة وال تنخـــدعـــني بـــكالم الـــرجـــال أو املـــشاعـــر املـــؤقـــتة الـــتي تـــعتقديـــن أنـــها حـــب. ســـتعرفـــني كـــيف تـــختاريـــن 

الشخص الذي يشاركك الحياة فعال وليس الفراش فقط. ستكونني إمرأة مميزة فعال. 

 https://abbrak.com/jdioat
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اإلستشارات الشخصية 
إسـتشارات مـؤثـرة ودقـيقة تـختصر عـليك املـسافـات يـقدمـها لـك عـارف الـدوسـري. أحـيانـا أنـت بـحاجـة لـشخص 
مــحايــد مــن خــارج املــشكلة لــيرشــدك إلــى أفــضل طــريــقة أو يــؤكــد لــك فــكرة تــوصــلت إلــيها لــكن يــعترض عــليك 

اآلخرون. هذة إستشارات للجادين الذين يريدون فعال تغيير حياتهم وحل مشكالتهم. رابط التسجيل: 

 https://abbrak.com/ZvqPu

رحالت الوعي 
هـذة رحـالت يـتم تـنظيمها لـلذيـن يـريـدون مـعرفـة أعـمق بـالـوعـي الحـديـث ويـتغلبون عـلى مـشاكـلهم املسـتعصية 

والحصول على إجابات ألعمق تساؤالتهم. كل ذلك في جو من املرح والبهجة في وجهة سياحية ساحرة. 

رحــلة عــام ٢٠١٨ ســتكون فــي تــونــس. تــبدأ مــن مــنتصف شهــر مــارس (الشهــر الــثالــث) وملــدة 
١٤ يوما. التفاصيل متوفرة على شبكة أبرك للسالم 
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