
1 الجزء الثالث / صفحة  

الجزء الرابع4



المرأة الحاسمة

2 الجزء الرابع / صفحة  

يف الجزء االسبق تكلمنا عن خطوات اتخاذ القرار ، و معايير 

اتخاذ القرار الحاسم  

و عن الحسم يف تنفيذه دون إعطاء اآلخر الحق يف تغييره أو 

التحكم به باألخص إن لم يكن ذلك يمسه . 

كما تكلمنا عن مواجهة النقد سواء كان بناء أو غير بناء  

أرجو أن يكون ذلك الجزء قد أعانك يف فهم المراحل التي 

يتكون فيها القرار و بالتايل سهل عليك عملية التفكير و جعلها 

منظمه . 

يمكنك دائما الرجوع لهذا الجزء عند 

اتخذ قراراتك فالحياة عبارة عن 

سلسلة من القرارات اليومية المترابطة 

ببعضها.

أهال بك 
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فن الطلب  

عندما يكون لديك طلباً  فمن الجميل أن تكوين حاسمة وتقويل طلبك 

بوضوح ، دون توقع أن يقوموا بذلك بأنفسهم ،  ألن اآلخرين ال يمكنهم 

قراءة أفكارك وقد ينسون أو يغفلون عن تقديم ما تريدين ، والمطالبة بما 

تريدين هي مسؤوليتك للحصول على طلبك، كما أنه من المهم الحرص 

على هذه األسس عند الطلب :  

١- هل يحق لي هذا األمر ؟  

قبل أن تطلبي شيئاً فكري بأسلوب عقالين و ابحثي أيضاً يف الموضوع هل 

هذا ( الطلب) يحق يل ؟ و يمكنني المطالبة به أم ال ؟  

مثالً :  

فتاة غير متزوجة و كل إخوانها و أخواتها متزوجين أخبريت أنها طالبت -

والديها بتسجيل بيت العائلة بإسمها بحكم أنها الوحيدة التي ال تملك 

بيت.  

هنا يجب عليها أن تفكر هل يحق يل هذا الطلب ؟  

أم لديها طفلين ترغب بالسفر مع زوجها للراحة و االستجمام لمدة أسبوع -

ترغب بترك طفليها عند أمها . 

هل هذا الطلب يحق لها ؟ و هل يحق ألمها الرفض 
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٢- هل هذا الطلب ( ملزم )  :  

ضعي يف ذهنك أن طلبك ليس (ملزم) ، أي ليس واجب على اآلخر 

االستجابة لطلبك ، يحق له الموافقة و الرفض ، ورفضه ليس دليالً على أنه 

يكرهك أو يحمل يف قلبه شيئاً ضدك إنما االستجابة للطلب ال تالئمه وهذا 

من حقه ، مهما كان طلبك فليس لك الحق بإرغام اآلخر عليه .  

٣- هل هذا الطلب فقط سيحقق لك ما تريدين ؟ 

هل هناك بدائل ؟ و خيارات تجعلك تحققين لنفسك السعادة و تصلين 

ألهدافك ؟ ال تحصري نفسك يف جانب واحد ، دائما هناك خيارات . 

ال تتمسكي بطلب محدد كوني مرنة و ضعي خطط بديلة .
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اختاري األسلوب المثالي في عرض طلبك  

كوني لطيفة  

استخدمي كلمات طيبة و مختصرة ال تبالغي يف المدح ، المبالغة يف المدح 

وقت الطلب غير الئقة ألن هدفها الحصول على ما تريدين  . 

كوني واضحة  

وضحي طلبك (أريد كذا) ال تقويل (أنت فاهم و أنت تعرف وكل الذين يف 

موقفي يريدون كذا) ، اللف و الدوران حول الموضوع مزعج كوين واضحة. 

محددة  

حددي المراد بكلمات محددة ال تقويل أريد ارتاح أريد أغير جو ، قويل ما تريدينه 

( أريد إجازة ) ( أرغب بالسفر ).  

مباشرة  

قويل طلبك مباشرة دون مدح طويل أو ذم طويل أو مقدمات وتقليب 

الماضي ، و اتهام لآلخر ، و تعبير عن مشاعر سلبيه . 

أعط اآلخر فرصة  

قويل له فكر و ال تستعجل بالرد ، و أنت أيضا ال تنفعلي و تكوين لحوحة و 

تريدين الرد السريع 

تقبلي الرفض و القبول 
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الحياة ليست كما نشاء دائماً ، الحياة فيها نجاح وإخفاق ، أخذ وعطاء وربح 

وخسارة وصحة ومرض ….. وقال هللا تعاىل ”لقد خلقنا اإلنسان يف كبد” وكل ما 

يحدث لنا فهو من تدبير هللا و هللا ال يدبر لنا إال الخير ، إن كنا نرى ظاهر األمر 

شر إال أنه سبب للخير ، وقصة موسى يف سورة الكهف دليل على ذلك .  

ماهي خيبة األمل ؟   

أن يكون لديك توقع وصورة يف ذهنك للحياة التي تريدين ولكنها ال تتحقق على 

أرض الواقع مما يسبب لك المشاعر السلبية (حزن ، ألم ، غضب ، غيره ، 

حسد ، خزي … ) 

الحسم في مواجهة اإلحباط و خيبة األمل  



المرأة الحاسمة

7 الجزء الرابع / صفحة  

أنظر لألمر وأفكر جيداً هل هذا األمر بيدي و تحت سيطرتي ؟  

١- إن كان كذلك أضع هدف ومدة لتحقيقه واخطط عبر تدوين خطوات صغيرة 

توصلني للهدف ، ثم أعزم على المضي يف الطريق مهما تكلف األمر من جهد   .  

٢- إن لم يكن تحت سيطريت وتحكمي (و كان بيد شخص آخر ) ، أؤمن أن كل ما 

أستطيع فعله هو تحفيز هذا الشخص و إقناعه ومفاوضته . وإن رفض ارضى بعدم 

قدريت على إرغام  اآلخرين  ، والسيطرة عليهم لفعل ما أراه صواباً . 

٣- إن لم يكن األمر بيدي وال بيد الناس … فهذا أمر ( تحت قدر هللا وحده )  

اصبر واحتسب واتقبل حيايت بدونه ، مع الحرص على الدعاء و اإللحاح و الرضا بما 

يكتبه هللا ( فاختيار هللا لالنسان خير من اختياره لنفسه ) .

كيف أكون حاسمة ؟  
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الحسم في وضع الحدود مع اآلخرين 

كيف يمكنني حماية حدودي الشخصية ؟ وحفظ كرامتي و خصوصيتي دون 

أن أبدو قاسية أو حادة ؟  

عدم وضح الحدود يجعلك عرضة للسيطرة والتحكم من اآلخرين كما أنه يعرضك 

لألذى ، والعكس : عدم معرفتك لحدودك يجعلك تقتحمين شئون االخرين و 

تؤذيهم.  

ومن خلق االسالم الرفيعة ترك ما ال يعنيك من شأن اآلخر فأنت لست مسئولة عن 

تعديل اآلخر وإرشاده إال يف حالة واحدة فقط إذا طلب رأيك أو رأيتيه يعمل أمر 

سيعرضه للخطر فهنا يحق لك أن تنصحيه بالخفاء ( بشرط : اإليجاز ، عدم التكرار ) ال 

كثر من مرة وتحاويل إقناعه باتباع ماقلت فذلك ليس من األدب .  تعيدي النصحية أ

وفيما يلي توضيح عملي لكيفية وضع الحدود
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تنازلي  

حين يكون من الحكمة أن تتنازيل ، تنازيل واحتسبي األجر دون أن تستخدمي هذا 

التنازل كأسلوب ( محاسبة ) مستقبالً لآلخر وتحكم به ( بالعامية ال تعايرين اآلخر )  

اعتذري  

إذا طلب منك أمر ال تقدرين عليه أو يخالف مبادئك فمن الخطأ أن تسكتي 

وتعيشي يف دوامة التفكير و الخوف ثم تتجاهلي اآلخر الذي ظن أنك موافقة . 

الصواب أن تعتذري ، وأنت حرة إذا رغبتي بإيضاح السبب أم عدمه ، وغالباً إيضاح 

السبب يكون من صالحك : حيث أنه : 

١- يحفظك من مواقف مماثلة قادمة.  

٢- يبين لآلخر أنك لست متحاملة عليه.  

 قولي ال  

عندما يطلب منك أمر ال ترغبين القيام به أو ال تستطيعين ، استجمعي قواك و 

خذي نفسك عميق و بلغي من أمامك : ال يمكنني ذلك اعتذر منك ، قوليها بهدوء 

و أغلقي الموضوع.  

( هناك عدة كتب مليئة باألمثلة يمكنك االستزادة منها )  
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كوني لطيفة  

إذا شعرت أنك غاضبة و ترغبين بإيقاف سلوك معين من اآلخر هديئ نفسك 

وكوين لطيفة ال تدعي الغضب يدمر عالقاتك الجميلة ، و يصبغك بصبغة المخطئة 

وبالتايل تخسري احترام نفسك و احترام اآلخر لك.  

قولي لآلخر قوانينك  

مثالً من يتصل بك ألمور العمل خارج وقت العمل الرسمي ، ومن يتصل بأوقات 

نومك أو وقت عملك … بلغي هؤالء األشخاص بأنك مستعدة لتلقي اتصالهم 

ولكن ( الوقت الفالين ) غير مناسب وال تكسري قانونك إال يف حاالت خاصة جداً 

وللمقربين جداً (زوجك ، أمك ، ابنك ) أما غيرهم فيمكنهم االنتظار.  

كوني عادلة  

فكري جيداً قبل قول ال ، فقد يكون هناك مجال للتفاوض و تقسيم المهام ، ووضع 

حلول وسط ترضي الطرفين ،ال تفكري بنفسك فقط ، كوين متعاونه فالتعاون من 

القيم الجميلة يف العالقات .  
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ال تنشري معلومات شخصية  

ال تنشري معلومات شخصية أو محرجة لوضع الحدود إال إذا كنت راضية ١٠٠٪ 

وراغبة يف ذلك ، فبعض الناس لألسف قد تستغل هذه المعلومات وتنشرها أو 

تؤذيك بها ، فأفضل أسلوب لحماية نفسك هو الحفاظ على معلوماتك التكوين 

واثقة ١٠٠٪  بأمانة اآلخرين فالبعض يستهين باألسرار و ينشرها .  

الجوانب المالية  

ال تسمحي ألحد باستخدام مالك كيفما يشاء وال أن يضع بطاقة الصرف اآليل عنده. 

فاإلسالم أعطاك أنت وحدك حق التصرف بمالك ويف الحديث ( ال يحل مال امرٍء 

مسلم إال بطيب نفس منه ) ، كما أين ادعوك للتصرف تجاه من يتعدى حدوده 

ويضع يده يف شنطتك ليدفع لمطعم أو غيره ، أو يخرج معك يف نزهه وال يدفع 

معك ثمن األكل أو الشرب و يتكرر منه ذلك ، قويل له قبل الخروج للمطعم 

كله أو أي حل ترينه عادالً ) ولو رد  ( الفاتورة مناصفة ، أو كل شخص يدفع ثمن أ

عليك بوقاحة وقال أنت بخيلة أو أنانية ، قويل له أنا ال أسمح لك أن تصفني بذلك 

أنا عادلة ، وانتبهي مستقبالً يف التعامل مع هذا الشخص.  
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الزيارات  

كوين واضحة و محددة بشأن من يدخل بيتك و يزورك فمن حقك السماح أو عدم 

السماح لطالب الزيارة بالدخول ، وهذا أمر كفله اإلسالم لك وذكره يف القرآن الكريم 

و أجاز لصاحب البيت أن يرفض دخول من يطرق الباب لما يف ذلك من حفظ 

لكرامة الطرفين ( الطارق ، وصاحب البيت ).  

الهاتف  

ال تعتبري اإلجابة على الهاتف ( مكالمات ، رسائل ) واجب على الفور ، ردي فقط 

حين يكون الوقت مناسباً وتكوين مستعدة لذلك ، وال يهمك النقد الموجه 

ومطالبة اآلخرين بالرد السريع المباشر و أيضاً ( هذه النصيحة ليست لدائرتك 

الخاصة جداً هي لدائرة العمل و الصديقات و الدائرة العامة ). 

و عليك أي ا أن تكوين صبورة و ال تطالبي اآلخرين بسرعة الرد عليك ، و انتبهي 

من القيام باإللحاح بتكرار االتصال أو المراسلة فذلك سلوك سئ و فيه تعدي .
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ضعي يف ذهنك أن وضع الحدود قد يكون صعباً عليك وعلى اآلخرين لذلك ترفقي 

بنفسك وباآلخرين و دِع األمور تأخذ مجراها بهدوء ، وال تستعجلي بالنتائج .  

بعض الشخصيات يغضبها وضع الحدود وتحاول اقتحامها 

وتكسيرها ، كوين واعية تماماً أن ذلك غير ملزم لك بفتح المجال لهم ، 

تقبلي ما سيحدث وثقي تماماً أنها مسألة وقت ،،، تصبري حتى تثبت 

قواعد حدودك وقد يتطلب منك ذلك وقتاً ، ولكنه بالتأكيد سيعطيك نتائج.  

كثر حسماً   كلما كنت أ

كثر إنجازاً و عمالً وتقل  ستكون حياتك أجمل و نفسيتك أفضل و تصبحي أ

مشاكل العالقات االجتماعية بإذن هللا. 

و أخيراً 
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ثالث قصص

يف الصفحات القادمة كتبت لك ثالث قصص لثالث نساء 

عن الحسم اقرأيها و فكري بها جيدا و من األفضل أن 

تقصيها على زميالتك يف العمل أو أخواتك و تقوموا بتحليل 

القصص و إعادة فهمها و استخالص الفوائد منها. 
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موقف من الحياة ٢  

هذه القصة نشرتها صاحبتها يف جريدة األنباء يف الثمانينات :  

تزوجت و أنا صغيرة و انتقلت مع زوجي إىل أمريكا للدراسة و فوجئت بعد 

استقرارنا هناك بأسلوبه المزعج و التحكمي فإما أفعل ما يريده مني ١٠٠٪ 

أو يحل علي العقاب ،  كما أين ال حظت أنه يرجع للبيت ورائحته كريهة وأحيانا 

كتشفت فيما بعد أنه يشرب الخمر .. كنت يف وقتها حامال  يكون غير متزن ، ا

بابني البكر ، خفت من مواجهته و خفت من الطالق وجبنت من الرجوع إىل 

أهلي وبقيت معه عشرين سنه تطاول فيها علي بيده ولسانه وكنت أظن أين 

ال يمكنني فعل شئ .. 

ومره دخل علي ابني البكر و قال يل وضعك مع والدي ال يعجبني وإن لم 

كثيرا  يفّ  أثر  كالمه   ، معكم  بالبيت  أبقى  فلن  بشأنه  حاسم  قرار  تتخذي 

وتألمت و خويف على ابني دفعني التخاذ موقف حاسم . 

وكعادة زوجي كنا نتحاور فغضب مني وهم بضريب : فوقفت بوجهه ممسكة 

بوعاء صيني و قلت له : وقف عند حدك لن أسمح لك بإيذايئ مجددا و لو 

اقتربت اآلن سأضربك بهذا الوعاء .. فضحك بوجهي و قال لم أنو ضربك .. 

حينها عرفت أنه جبان و أنه مجرد فأر وأين صنعت منه أسدا ، ندمت على 

سنوات عمري التي أهدرتها معه و لم أكن حاسمة من البداية فطلبت منه 

الطالق غير آسفة عليه وعشت مع أوالدي بسالم من شخص أعلم يقينا أنه 

لن يتغير و من العبث البقاء معه أتجرع األلم و العذاب .
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كاميليا فتاة لطيفة حصل لها موقف مع زوجها ، وعلمت به  نهى  

(عمة زوجها )  والموقف كان محرج جدا و شخصي جدا ، واتخذته نهى 

كموقف للفكاهة و الضحك ، و يف كل مره تتذكره نهى فإنها ال تتردد باطالق 

سهام النقد الالذعه المغطاة بغطاء الفكاهه و الضحك و كاميليا تكتفي 

بالتبسم و الصمت وتخفض رأسها بحياء بالغ ..  

و نهى مستمره حتى وصل الموضوع إىل أن تذكره نهى يف المجالس العامه 

و أمام الناس دون أي إحساس بمشاعر كاميليا و استمر الوضع سنوات 

طويله ( عشرون عاما ) و كاميليا تمسك نفسها عن ابالغ نهى بأن الموضوع 

محرج و مزعج ألنها عمة زوجها و لها احترامها . 

كم  و يف أحد المرات شعرت كاميليا بأن مشاعر الخزي و األلم صارت تترا

وتسبب لها دوامه مزعجة من التفكير المؤلم فاستشارت من تثق بحكمتها 

ورأيها و أشارت عليها بأن تبلغ نهى أن الموضوع مزعج جدا و يؤذي 

مشاعرها و أنها ال ترضى باالستمرار بذكره ..  

طبعا نهى نمط تواصلها العدواين جعلها ترد بوقاحة و لكن : وقفت عند 

حدها و منذ ذلك اليوم لم تعد تتندر بذكر الحادثة المؤلمه أو تشير إليها  
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سميرة لديها أم زوج رائعة جدا ومثالية ، تعاملها بمعاملة راقية ولم ترى 

منها إال الخير و عالقتهم تفوق عالقة األم بابنتها ، تقول سميرة أنها كانت 

يف المستشفى وقد أجرت عمليه جراحية فجاءتها والدة زوجها ومعها 

الطعام والشراب الصحي و أخبرتها أنها ستحضر لها خادمة خاصة 

لخدمتها الشخصية خالل فترة تعافيها ، وأخذت أم الزوج تحاورها و 

تالطفها لتخفف ألمها و كانت تصبرها بضرب األمثلة لفالنه وعالنه و 

الفقراء والمساكين ومن يسكنون يف العراء و العشوائيات … 

تقول سميره : شعرت بغضب و شعرت بأن أم زوجي تراين صغيره 

وضعيفة و بدا الغضب واضحا على وجههي و سلوكي … نظرة عيني 

وحركايت و األصوات اللتي كانت تخرج من فمي كل شئ يوحي 

بالغضب و التذمر .  

تجاهلت أم زوجي سلوكي ، وتدرجت يف ختم الحوار واستأذنت و خرجت 

ومنذ ذلك اليوم الحظت تغير عالقتها معي أصبحت عالقة محدودة و 

عادية ليس فيها أي أذى .. تأثرت كثيرا ألين جرحتها بسلوكي العدواين 

السلبي وقررت أن أعمل على ( رفع تقديري لذايت ) حتى ال أسيئ مره 

أخرى ألحبايب بسبب نظريت المتدنيه لنفسي .
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رتبيها من األكثر تحدياً إلى األقل :

اسم الشخص
قوة التحدي  

(حدة المشكلة ) 
الوقت المتوقع

اليوم %50خادمتي

نهاية األسبوع %30أختي

مديري

أمي 

زميلتي

زوجي

 خطتي في تحقيق الحسم

ضعي خطة مكتوبه على الورق للتخلص من األمور المعلقة و غير المحسومة 

وهذا الجدول يوضح لك كيف تقومين بذلك 
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اسم الشخص
قوة التحدي  

(نسبة المشكلة ) 
التاريخ المحدد


