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املدخل
يتحمك بلسلوك الغريزي للفرد عوامل وراثية ميكن كبحها يف تمنية الثقافة اذلاتية اليت تفعل
أليات العقل لضبط السلوكيات غري السوية والترصفات اخلارجة عىل قـ اجملمتـع و أأعرافـ .
ويتوقف ذكل عىل النظام احلامك فاإن اكن النظـام مسـتادا وغـ ري عـادل اختلـ ت قـ اجملمتـع
فيــؤ ر ســلبا يف ســلوك أأف ـراد وترصــفا ح حيــث تنحنــدر يــو احلضــي  ،مبــا يــتالءم
و أأخالقيات احلامك.
وحني يعيش الفرد ظروفا قهرية ومذةل يف اجملمتع يترصف عىل يو يتوافق ورغبات احلـامك
ومييل سلوك أأكرث يو النفاق واذلل والكذب ليحنـاف عـىل مصـاحل اذلاتيـة ،وإان اكنـت
عىل حساب مصاحل الآخرين.
وهمام حاول الكذاب التسرت عىل الكم الاكذب فاإن مؤرشات لغة جسد تكشف كذب
وليس سهال ـ اإل من خالل التدريب املكثف ـ أأن يتوافـق الكم الـاكذب مـع مـؤرشات
لغة اجلسد.
وعىل يو مؤكد التعدي عىل حقوق الآخرين ،خيـل بلعالقـات السـوية بـني أأفـراد اجملمتـع
فزتيد اخلالفات الشخصية واخلصومات بسـبب تنـاح حـالت احلسـد والغـرية والتنـافس
غري املرشوع.
ومبا أأن مس توايت اذلاكء متباينة بني البرش فعـدد قليـل مـهح يتـوافر عـىل مسـ توى ذاكء
عال ومه من منتجي ا ألفاكر والغالبية العظمى من البرش مس توى ذاكؤمه حمـدود ومه مـ ن
مس هتليك ا ألفاكر ،وبذكل ختتلف مس توايت أأداء ا ألدوار للك مهام يف احلياة العامة.
اإن الرتامك احلضاري للبرشية عرب التارخي هو نتاج ا ألذكياء ل حمدودي اذلاكء ومـا أأنـت مـن
ثقافة وإابداع علمي ،أأدى اإىل تقدم البرشية ومن دون ل وجود للحنارض.
7

اإن اكن احلــامك عــادل ومثقفـ ا سـ يعمل عــىل بنــاء متـ ع التقــدم والازدهــار وجينــب شـ عب
احلروب والرصاعات العرقية فيحظى اجملمتع بلسـ تقرار وا ألمـان ،وإان اكن احلـامك مسـتادا
وجاهال س يعمل عىل اإخضـاع اجملمتـع بلعنـف وإافقـار ويقحـح شـعب يف رصاعـات عرقيـة
ويفتعل احلروب مع اجلريان فيدمر الاقتصاد ويقيض عىل مس تقال ا ألجيال.
يتأألف الكتاب من املدخل ومخسة فصول مبحناور رئيسة ومالحق:
الفصــل ا ألول الســلوك الغريــزي ولغــة اجلســد) حبــث يف حمــورين رئيســني :اأــور ا ألول
الطبيعة البرشية والسلوك الغريزي) ،واأور الثاين لغة الالكم ومؤرشات لغة اجلسد).
الفصل الثاين اخلصومات والعـداء) حبـث يف حمـورين رئيسـني :اأـور ا ألول اخلالفـ ات
الشخصية واخلصومات بني أأفراد اجملمتع) ،واأور الثاين العالقات الشخصية والعداء بني
أأفراد اجملمتع).
الفصل الثالث العمل الإبداعي يف احلياة العامة) حبث يف حمورين رئيسـني :اأـور ا ألول
أليات العقل والعمل ا إلبداعي) ،واأور الثاين أليات النجاح والفشل يف احلياة العامة).
الفصل الرابع الرصاع النفيس مع احلياة واملوت) حبث يف حمـورين رئيسـني :اأـور ا ألول
الرصاع النفيس مع اذلات) ،واأور الثاين رصاع اذلات مع احلياة واملوت).
الفصـل اخلـامس السـلطة واحلـرب) حبــث يف حمـورين رئيسـ ني :اأـور ا ألول الســلطة
واملعارضة) ،واأور الثاين احلرب والتسوية الس ياس ية).
و أأخريا اخلالصة ،واملراجع ،وملخص الكتاب بلإنلكزيية.

س توكهومل ترشين الثاين 2020
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الفصل األول :السلوك الغريزي ولغة اجلسد.

الطبيعة البشرية والسلوك الغريزي
اإن الإنسان اكئن اجامتعي يؤ ر يف اجملمتع ويتأأ ر ب مبقدار فعاليت ونشاط وطموح  ،لكـن
ا إلنسان اذلي يعيش عىل هامش اجملمتع تأأثري يف اجملمتع أأو تأأثري اجملمتع علي يكـ ون بسـ يطا
ألن يفتقد إاىل النشاط والطموح.
إان تنافس الاكئنات الاجامتعية فـ بيهـا يف اجملمتـع ملحوظـا خاصـة بـني أأصـ اب املهـن،
لكسب الزبئن أأو التنافس لفرض الهينة والتسلط أأو للحصول عىل احلظوة والتقدير يف
اجملمتع .ولكام اكن اجملمتع بس يطا حدة التنافس بني أأفراد تكون قليةل ،وإان اكن اجملمتع معقدا
زادت حدة التنافس بني أأفراد لحتالل ا ألدوار اخملتلفة.
يقول ويليام مجيس " :إان أأعق ماد أأ يف الطبيعة البرشية ،هو رغبتك يف نيل التقدير".
يتوقف دور الفرد يف اجملمتع عىل نشاط الاجامتعي وطموحـ وا ألسـاليب املرشـوعة الـيت
يعمتدها لتحقيق أأهداف اخلاصة ،لكن هناك من يعمتد ا ألساليب غري املرشوعة كوهنا حتقق
أأهداف عىل يو أأرسع وخارج الس ياقات العامة وتكون مرة بأأساليب اخلداع والاحتيـال
ومرة بأأساليب الزتلف ومتلق املتنفـذين يف السـلطة أأو اجملمتـع فيـ نح دورا وضـ يعا يرتضـي
لنفس وقدر .
رش اإىل املتنفـذين ورجــال السـلطة ،ويبــدو علـهح القلـ ق
"يزتلـف ويمتلـق الكثــري مـن الب ـ
واخلوف بسبب معاان ح منذ الصغر من أأمراض نفس ية".1
يعاين ضعاف النفوس من ضعف القدرة واذلاكء عىل املنافسة املرشوعة مع الآخرين وغري
قــادرين عــىل الــتعم جملـ ارا ح ،ويفتقــدون للصــرب والتـأأين يف اختـ اذ قـرارا ح و ســعون اإىل
 1روبرت غرين "الإتقان" ترمجة عبد اللطيف أأبو البصل ،دار العبياكن للنرش ،الرايض  2012ص .190
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ماكسب رسيعة من دون بذل أأي هجد بـدين أأو فكـري .ومسـ تعدون مقابـل ذكل تقـد
التنـازلت الكاــرية عـ ىل املسـ توى الشخ ـ وغالبــا يبـدلون أآراءمه عــىل يـ و رسيــع ،مبــا
يقتيض املوقف واملصلحنة الشخصية.
"يفتقد الكثري من محقى العامل للصرب و سعون اإىل حصد نتاجئ رسيعة ،ومييلـون مـع الـرحي
ورؤيهتح ل تتعدى أأبعد من أأنوفهح".2
يعاين الفرد الضعيف الشخصية من انعدام الثقة بلنفس ويكون مرتددا يف اختاذ القرارات
وخيىش حتمل املسؤولية وجاان ،ذلكل يصبح اتبعا لشخص أأو سلطة ما ليشعر ب ألمـان.
ويف الغالب يكون بليدا يقدل الآخرين يف سلوكهح وترصفا ح وغري قابل للتطور ألن يكـ ر
التعم والاكتساب من جتارب الآخرين ،ويفضل الاعامتد علـهح أأكـ رث مـ ن نفسـ ويـت ىل
عن املسؤولية رسيعا ويتجنب تلكيف مبهمة أأو دور ما يف اجملمتع.
"يعاين ضعيف الشخصية من انعدام الثقة بلنفس فيصبح مرتددا ومراوغا وخيىش النقـ د،
ذلكل ل يتعم ول يتطور ول يعمتد علي ".3
ميكن تشخيص ذوي الشخصية الضعيفة غري اجلديرين بلثقة ويصعب اإثبات وجـودمه يف
امجلاعة من خالل احلوار أأو اإبداء الر أأي والاس امتع للـر أأي اخملـالف فهـح شـعرون بلتـوتر
من دون أأي سبب ويتحندثون برسعة كبرية وصوت عال وخمارج حروفهح غـري وا ـ ة أأو
مفهومة ،وحيركون أأيدهيح و أأجسادمه بطريقة عشوائية تمن عن حاةل الارتباك والتوتر وعـدم
الثقة بلنفس.

روبرت غرين "اسرتاتيجية احلرب" ترمجة سامر أأبو هواش ،دار اللكمة ،أأبو ظيب  2009ص .81
 3روبرت غرين "قوانني الطبيعة البرشية" ترمجة اإبراه املاليك ومحمد الإدر يس ،دار املــاليك لدلراســات ،املدينــة
املنورة  2019ص .153
2
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" سعى ضعفاء الشخصية لفرض الهينـة بصـو ح املرتفـع ومقاطعـة الكم الآخـرين ،لتأأكيـد
ذوا ح".4
لكن لو جرى نقدمه بصورة علنية عىل أأصـوا ح العاليـة عـىل يـو غـري طبيعـي ومقاطعـة
الكم الآخرين ،رسعان ما ينتهبون ألنفسهح فاإما أأن ينسحبوا فورا خش ية افتضاح ضعف
خشصيهتح عىل يو أأكرب ،وإاما يفتعلون مشلكة جانبية مع الآخرين لتش تيت الانتاـا عـىل
ضعف خشصيهتح ،وإاما حياولون تغيري سلوكهح فورا جملاراة الآخرين لإخفاء الضعف الناخر
لشخصيهتح.
"الناس يغريون سلوكهح فقط ،حني يضطرون اإىل ذكل".5
لكن لو منح الشخص الضعيف الشخصية السـلطة والقـوة يتغـري ـس لوك عـىل يـو لكـي
فيحناول اإسقاط ذات عىل الآخرين بإجاارمه عىل المتلق والزتلف ويعاملهح بلتعايل والإهانة
عىل يو ل واعي ،ليطرد من ذات لك سلوكيات اخلسة والنذاةل و سـقطها عـىل الآخـرين
ويتقمص دور الشخصية املتسلطة والقوية اليت ل تقال احلوار والنقاش.
يقول أأبراهام لنكولن" :اإن كنت ترغب يف اختبار خشص ما فأأمنحن السلطة والقوة".
اإن الشخصــية القويــة واملسـ تقرة يصــنعها اأــيط ا ألرسي والاجامتعـ ي فلكــام شــعر الفـ رد
ب ألمان والاسـ تقرار والتشـجيع يف طفولتـ وشـ باب يكـ ون م ـع زتا بنفسـ وواثقـا بقراراتـ
وسلوك  ،ألن الاكتساب الرتبـ وي الصـحيح مـن جتـارب الآخـرين يطـور اذلات ويصـبح
الفــرد أأكــرث فعاليــة يف اجملمتــع وحيتــل ا ألدوار املناسـ بة اإىل خشصــيت ومسـ توا الاجامتعــي
والثقايف.

4
5

املصدر السابق ص .114
روبرت غرين "اسرتاتيجية احلرب" مصدر سابق .99
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"اإن الشــعور ب ألمـ ان والثقـ ة بلـ نفس يعــزز قـ وة الشخصــية يف الــتعم ،وحتمــل النقــد
والاس تفادة من جتارب الآخرين لتطوير اذلات".6
تتحمك يف اجملمتع ق سلوكية متوارثة ـ بغ النظر عن صهتا مـن عـدم صهتـا ـ لبـد مـن
استيعاهبا ،ليصبح الفرد عضوا يف اجملمتع فلك سلوك عدائ من ضد الآخـ ر يقـ ابهل سـلوك
عدائ مماثل .وعىل خالف السلوك الودي يقابهل سلوك ودي مماثل مفا يتوافق مـع رغبـات
الفرد ومصاحل  ،لبد من مقابلت بسلوك مماثل لضامن املصلحنة والرغبة بلتعا ش.
"يتجاوب البرش مع السلوك اللطيف والتوافقي فقط ،حني يكـون لصـ احلهح أأو مضـطرين
ذلكل".7
ذلكل عىل الفرد اذليك أأن يتفهح عـىل يـ و جيـد سـلوكيات اأيطـني بـ وترصـفا ح سـواء
اللفظيــة أأو احلدسـ ية لقـراءة أأفــاكرمه وتوقــع ســلوكهح الالحــق فغالبيــة البرشـ خيـ ادعون
بلالكم والترصفات لتحقيق مصاحلهح ،ذلكل جيب عىل الفرد اإن يكون يقظـا ول ين ـدع
بسهوةل و ُس تغفل من اخملادعني.
يتوافر اخملادع عىل قدرة التحمك بالكم وسلوك لكن غري قادر التحمك بلغـة جسـ د الـيت
يف الغالب تكون صادقة وترف الانصياع لتحمك العقل الواعي اخملادع ،ولبد من اإجـادة
قراءة حركة اجلسد ومقارنهتا مع الالكم املنطوق للمتيزي بني كذب الفرد وصدق .
"اإن املعرفة العميقة بطبيعة البرش ،والقدرة عىل قراءة أأفاكرمه وتصورا ح وفهح خشصـيهتح
ـ أأي الفهح الرتامكي ألمناطهح السلوكية العامة والترصفات اخلفية اليت نتجاهلهـا كثـريا ـ ت ـع دّ
مزجيا من الصفات الفريدة والسامت املشرتكة جلنس نا البرشي".8
6
7
8

روبرت غرين "قوانني الطبيعة البرشية" مصدر سابق ص .153
روبرت غرين "اسرتاتيجية احلرب" مصدر سابق ص .429
روبرت غرين "الإتقان" مصدر سابق ص .188
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يت ذ معظح البرش الكذب سبيال لمترير مصاحلهح وجيانبون الصدق سواء يف املهن اخملتلفة
أأو احلياة العامة ،ويف الوقت نفس اللك يدعي ادلين والتدين لكن سـلوكهح خمـ الف للقـ
ادلينية وما يدعون من ا إلميان هبا.
" أأغلــب النــاس غــارقون يف الكــذب والضــالةل ويتاعــون الشـ يطان ،والقـ ةل مــهح يعــرف
الصدق".9
ل ميكن للمرء اإن يكون صادقا مع الناس من دون اإن يكـون صـادقا مـع نفسـ فالصـ دق
يعين أأن حتب لنفسك ما حتب لغريك وعدم الكذب علهح واس تغفاهلح لتحقيق مصاحلك،
ولك مسوغات الكذب بطةل ومها جتزئت اإىل كذب أأبي وكـذب أأسـود اذلي ل ينفـي
حقيقة الكذب نفس و انبة الصدق.
"هل جيب أأن نكذب لنتجنب الغضب أأم نغضب لنتجنب الكذب؟".10
اإن غالبية البرش يقنعهح الكذب أأكرث من الصدق ألن قول احلقيقة يتعارض مـع خشصـ يهتح
وسلوكهح ،ذلكل يتوسلون عالقة الصداقة مع الكذابني لمترير مصاحلهح ويتحناشون العالقة
مع الصادقني حىت ل ينكشف زيف سلوكهح وقناعهح فأأنصار الصدق قةل و أأنصار الكـذب
كرثة .وإان السلوك الصائب والترصف احلسن قد ل يروق للكثري ،ومن ينصـاع لرغبـا ح
يفقد صدق وثقة الناس ب .
يقول مارك توين " :أأفعل الصواب دامئا فهذا س يغضب بعضهح ،وس يثري اإجعاب بقيهتح".

ليو تولس توي "اعرتاف تولس توي" ترمجة ا ألرشندربت أأنطونيوس بشـ ري ،دار سـؤال للنرشــ ،بــريوت 2015
ص .118 ،117
جوزيف ميس نجر "لغــة اجلســد النفسـ ية" ترمجــة محمــد عبـ د الكــر اإبـراه  ،منشــورات دار عـ الء ادليــن،
دمشق  2007ص .200
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وعىل يو عام يكون الكم الكذاب ممنقا ومصفوفا بعناية وبس يط سهل تداوهل وا إلضـافة
علي و ش ب الإشاعة الاكذبة اليت خترتق عقول السذج ومسامعهح وتطلق أألسنهتح لنرشها
كام يه أأو ا إلضافة علها ألهنا سلسةل ذات مشابك حرة سهل التعليق علها ما شاء مـن
الالكم الاكذب ،ولكام اكن جحح الكذبة كبريا راجت عىل يو أأرسع.
عىل خالف اإن الـالكم الصـادق اذلي حيمـل احلقيقـ ة ،يكـون عامـ ا مـ ن دون رتـوش فـ ال
تس توعب العقول الساذجة ول يطربون لسامع .
يقول مـارك تـ وين" :ميكـن للكذبـة أأن تسـافر نصـ ف العـامل ،بيـا احلقيقـ ة مازالـت تلـبس
حذاهئا".
اإن الثقة بلنفس عامل همح يف احلياة اليومية فالإقـدام عـىل اإزـاز ا ألعـامل مـن دون الثقـ ة
بلنفس مصريها الفشل ،والنجاح ادلامئ مرد ا ألساس الثقة بلنفس اذلي جيب أأل يقودان
اإىل عدم توقع الفشل .وإان الثقة املفرطة بلنفس تعين الهتور والاندفاع مـن دون التفكـري
الواعي ،وتؤدي مع الزمن اإىل جنون العظمة اذلي يقود الفرد لالعتقاد أأن اإماكانت خارقـة
تفوق ذاكء الآخرين.
"اإن الثقة املفرطة بلنفس يفقدان التحمك الواعي هبا فتؤدي اإىل جنون العظمة".11
اإن الفرد اذلي يعاين عقدة الشك بلآخرين غالبا يكون مرتددا يف اختـاذ القـرارات أأو رمبـا
تكون قراراتـ غـري صـائبة ألهنـا مانيـة عـىل الشـك ل املنطـق ،ومـر ّد ذكل انعـدام الثقـة
بلــنفس مفــن تكــون نفس ـ غارقــة يف الظـ ن والشـ ك بلآخ ـرين عــىل يــو دامئ ل ميكن ـ
التواصل الإجيايب معهح ول التعامل حبسن نية قامئة عىل الثقة بلنفس.
"ل ميكن من يسء الظن بلآخرين بصورة دامئة أأن يثق بذات ".12
11
12

روبرت غرين "قوانني الطبيعة البرشية" مصدر سابق ص .142
جوزيف ميس نجر ـ مصدر سابق ص .199
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هذا ل يعـين أأن مـن يثـق بذاتـ ل يتعـرض لل ديعـة والنصـب مـن الآخـ رين فلـيس لك
البرش أأسوايء فهناك من يكون أأهال للثقـة ،وهنـاك مـن سـ تغل الثقـة لتحقيـق مصـاحل
اخلاصة فيشعر املرء بخلذلن واملرارة ويصـبح مـرتددا يف مـنح ثقتـ للآخـرين .لكـن مـن
جانب أآخر انكشاف اخملادع عىل يـو ماكـر ،يعـدّ مكسـ با لتقليـل اخلسـائر اأـمتةل مـن
اس مترار الصداقة مع .
تقول حمكة قدمية" :اإن خيذكل خشصـا مـا فـ ال يعـين أأنـك فشـلت يف كسـب ثقتـ  ،وإامنـا
زحت يف كشف هويت الزائفة".
يتأأ ر سلوك الإنسان بلعامل الوراث والظـروف اأيطـة فقـد يكـون هنـاك خلـ ال جينيـ ا
يورث عوامل السلوك ال ـع دواين أأو تكـون الظـروف اأيطـة بلفـ رد مـن تـأأثريات أأرسيـة
واجامتعية ،تؤ ر سلبا يف سلوك السوي فيصبح عدوانيا .وإان التشخيص املبكر للعوامـ ل
املؤ ر يف السلوك اخملتل يُمكن مـن معاجلتـ وتقوميـ اإىل السـلوك السـوي ،لتقليـل تـأأثري
السليب يف اأيط الاجامتعي فالإنسان جيهل نفس .
ذلكل من دون أأن يعي الفرد ذات ل ميكن اإصالح اخللل في فعدد غري قليـل مـن البرشـ
ل يعرف السلوك السوي من غري السوي أأو ل يعي بلضبط سبب اندفاع يو السـ لوك
غري السوي ،وكيف ميكن تقو ذات ؟.
ورمبا تكون العوامل اأيطة جترب الفرد ادلفاع عن نفس بسلوك عدواين لشعور بلهتديـد
املتواصل من حميط الاجامتعي ،ورمبا لو توفرت ظروفا مغايرة لتغري سلوك متاما .اإن تعي
ذاتك يعين أأن تتحمك بسلوكك مبا حيقق مصاحلك عىل يو صيح وعدم املسـاس مبصـاحل
الآخرين ،وبذكل يتحسن واقع الفرد احليات عىل املس توى اذلات والاجامتعي.
يقـول أأنتــون تشـخوف" :حــني يعـرف الإنســان نفسـ أأكـرث ويعــي واق ـع  ،تصــبح حياتـ
أأفضل".
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