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ثوان...
في
ٍ
لي�ست التنمية -على امل�ستويني الفردي واجلماعي-
م�ستقبلي �أي� ًضا ،ذلك
�ش�أن ًا راهن ًا وح�سب ،بل هي �ش�أ ٌن
ٌّ
زمني ومكاينٍّ،
�أنها لي�ست هدف ًا �ساكن ًا حمدد ًا ب�إطا ٍر ٍّ
متغي ُّ ِ
بتغي الزمان واملكان؛
و�إمنا هي �ش�أ ٌن
م�ستقبلي ِّ ٌ
ٌّ
لذا ف�إنها تتطلَّب با�ستمرا ٍر ،و�أكرث من �أي �شيء �آخر،
ر�ؤي ًة ا�سرتاتيجي ًة دقيقةً ،تكون قادر ًة على ر�صد وتقدمي � ٍ
أهداف حمدد ٍة ال جم َّرد
ٍ
ٍ
دعوات مفتوحة من دون برامج عمل وا�ضحة.
تخمينات �ضبابية� ،أو
وبنا ًء على ذلك ف�إنه من ال�ضرورة مبكان لبلوغ الأهداف الفرد َّية واجلماعية من
ا�ست�شراف امل�ستقبل ب� ٍ
أ�ساليب علم َّي ٍة وعمل َّي ٍة يف � ٍآن مع ًا� ،أن تكون قادرة
أدوات و� َ
على متهيد الطريق؛ حتى يتمكَّن �أفراد املجتمع من امل�ضي قدم ًا على �أر�ضية
�صلبة ونحو ٍ
غايات حمددة املعامل ،وال ب َّد لتحقيق ذلك من بيئة م�ستدامة ت�ضمن
ا�ستدامة نظم العمل وا�ستقرارها ،وهي م�س�ألة حتظى ب�أهمية متزايدة ال �سيما مع
نزوع املجتمعات نحو التمركز يف املدن العمالقة التي تتكاثر حول العامل؛ لت�ضم
بني جنباتها املرتامية �أعداد ًا كبري ًة من الب�شر ،ومعهم �أن�شطتهم االقت�صادية
املت�شابكة ،طارح ًة بذلك املزيد من التحديات يف وجه التنمية امل�ستدامة ،الأمر
الذي يتطلَّب من اجلميع وقفة م�س�ؤولة ،وا�ستجاب ًة �سريع ًة وحكيمة.
وكجز ٍء من تلك اال�ستجابة؛ تقوم م� َّؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم من خالل
�إ�صدارها ال�شهري «كتاب يف دقائق» بتقدمي جمموعة منتقاة من ملخ�صات ثالثة
كتب �شهرية ُي َك ِّم ُل بع�ضها بع� ًضا وفق تلك الر�ؤية ،وت�شكل مبجموعها حلقة متكاملة
تبد�أ من ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وتنتهي بال�سبل الكفيلة لإجناز الأهداف املو�ضوعة،
مرور ًا بكيفية التعامل مع واحدة من �أهم مع�ضالت اال�ستدامة ،داعي ًة اجلميع �إلى
التطلع بثقة نحو امل�ستقبل ،عم ًال بقول �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»�« :أنا
نف�سه ،و�أن نعملَ
يكون لديكم ال ُ
�أ�ؤمن و�أتطلع �إلى امل�ستقبل ،و�أريد منكم �أن َ
إميان ُ
جميع ًا على �صناعته ب�إرادتنا و�إمياننا».
وقد جاء الكتاب الأول «اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي ..كيف نتعلم من امل�ستقبل» لي�ضع
القارئ �أمام فهم عملي ،وال يخلو من العمق لتلك امل�س�ألة املهمة ،فالتعلم هنا ال يكون
يقد ُم
من خربات املا�ضي ودرو�سه فقط ،و�إمنا من حتديات امل�ستقبل �أي� ًضا ،فيما ِّ
متب�صر ًة
الكتاب الثاين «املدن امل�ستدامة ..تطوير املكان خلدمة الإن�سان» قراء ًة ِّ
مل�س�ألة املدن العمالقة التي باتت �سم ًة حلياتنا املعا�صرة ،م�ؤكد ًا � َّأن الطريق �إلى
جمتمع اال�ستدامة يف تلك املدن ال ب َّد و�أن مي َّر عرب تكوين ر�ؤية اجتماعية ،و� ٍ
إدراك
ٍ
م�شرتك للم�ستقبل امل�أمول .ولأن ا�ست�شراف امل�ستقبل وبلوغ املجتمعات امل�ستدامة
ال يتحققان على �أر�ض الواقع �إال بالأفعال ،كان الكتاب الثالث «عادة الإجناز ..ال
يتحقق الأمل �إال بالعمل» دلي ًال عمل ّي ًا ُي ِع ُني على الفعل ،وي�ساعد على و�ضع الأهداف
املتوخاة على طريق التحقيق �سواء �أكانت �أهداف ًا فرد َّي ًة �أم جمتمع َّيةً.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ا�ستح�سانكم ،و�أن ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جوانب حياتكم كافة.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ما هو ا�ست�شراف امل�ستقبل؟
االعتـقـ ــاد ال�ســائد بـ�أن ا�ست�شراف امل�ستقب ــل مـ ــرادف
لقراءة الطالع والكف والرجم بالغيب لي�س �صحيح ًا ،لأن
اال�ست�شراف �أداة للتخطيط اال�سرتاتيجي والتفكري يف
امل�ستقبل ل�ضمان ا�ستدامة امل� َّؤ�س�سات ومتكينها من مواجهة
التحديات واغتنام الفر�ص .ويطلق بع�ض اخلرباء على
ِّ
اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للم�ستقبل م�صطلح «التطلُّع �إلى
امل�ستقبل» ،ويعتربونه تفكري ًا حموره ا�ستك�شاف امل�ستقبل
وحماولة ا�ستيعاب معطياته.
ال يقت�صر اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للم�ستقبل على امل� َّؤ�س�سات:
�إذ ي�ستخدمه كل النا�س يف حياتهم اليوم َّية عند التخطيط
مل�ستقبلهم واال�ستعداد له؛ ويع ُّد �شراء �سلعة من �أب�سط �أمثلة
تخطيط الأفراد مل�ستقبلهم واال�ستعداد له ،فحني تفكِّر يف
�شراء هد َّي ــة لأح ــد �أ�صدقـ ــائك ،ف�إنــك �ستفكر مبـ ــا �سريوق
ل�صديقك ،و�ستتخد قرار ال�شراء بناء على ذلك .و�ستفكِّر بعد
ذلك من �أين ت�شرتي الهد َّية ثم توفري املال الالزم لذلك ،وكل
هذا يحتاج �إلى التخطيط حتى ت�صل �إلى املتجر وتقوم بعملية
ال�شراء .لكي تتخذ �أجنع القرارات ،يجب �أن تفكِّر مل َّي ًا ،وجتمع
املعلومات ،وحتللها وحتدد الروابط بينها :ك�أن تربط بني ولع
�أحد �أقاربك بالقراءة وكرثة تن ُّقله بالقطار ،ما يجعلك ت�ستنتج
�أ َّنه يحتاج �إلى تطبيق يعينه على القراءة الإلكرتون َّية ،ثم تد ِّبر
املال الالزم ل�شراء التطبيق وتبحث عن البائع املنا�سب،
وتفا�ضل بني ال�شراء الإلكرتوين وبني ال�شراء التقليدي ،ثم
ت�شرتي القارئ املنا�سب وتهديه لقريبك .وكل هذه العمليات
للتفكري فيما �سيكون ،وو�ضع البدائل وال�سيناريوهات املنا�سبة،
كلها �أمناط لال�ستب�صار اال�سرتاتيجي للم�ستقبل.

وكما ي�ستخدم الأفراد اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي
للم�ستقبل ،ت�ستخدمه امل� َّؤ�س�سات كي تناف�س،
وتنمو ،وتزدهر .ويح�ضرنا هنا تاريخ �شركة
«موتوروال» التي بد�أت بت�صنيع �أجهزة الراديو
اخلا�صة بال�سيارات .يف عام � ،1947أنتجت
َّ
ال�شركة �أول دفعة من �أجهزة التلفاز وا�ستم َّرت
يف �إنتاج تلك الأجهزة ح َّتى عام  :1974وهو
العام الذي باعت فيه م�صنع التلفزيون .لكن
ربع القرن الذي يف�صل بني البدء ب�إنتاج �أجهزة
التلفزيون وبني بيع هذا القطاع يدل على � َّأن
اتخاذ قرار البيع مل يكن قرار ًا مت�سرع ًا �أو
وليد اللحظة ،بل جاء نتيجة درا�سة �أخذت يف
االعتبار ما ي�شهده �سوق الراديو والتلفزيون من

تغريات ،ف�ض ًال عن تقدير حجم ا�ستثماراتها يف
قطاع الأجهزة الإلكرتون َّية مقابل ما �ستحقِّقه
من مكا�سب .فاالفرتا�ض املبدئي هو �أن امل� َّؤ�س�سة
اتخذت قراراتها بنا ًء على ر�ؤية وا�ضحة ملا
يجب� ،أو ميكن �أن يكون عليه النجاح امل�ستقبلي.
ومع هذا قد يبدو الأمر خماطرة غري حم�سوبة،
رغم � َّأن امل� َّؤ�س�سة قامت بالبحث ودرا�سة ما هي
مقدمة عليه ،وما تخطط لتحقيقه من جناحات.
اجلدير بالذكر �أن اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي
يعتمد على عدد من الآل َّيات والعمل َّيات التي
متكِّن الأفراد وامل� َّؤ�س�سات من جمع املعلومات
متعددة :ك�أن تربط
بطرق منظَّ مة ومن م�صادر ِّ
بني جمموعة من االجتاهات اجلديدة املح ِّركة

للتط ُّور يف ع َّدة قطاعات ،مثل قطاع ال�صناعات
الإلكرتون َّية كما حدث مع موتوروال ،وتفاعل
بع�ضها مع بع�ض ،ومن ثم الربط بينها بهدف
التوجه العام لل�سوق .و ُت�سهم الآل َّيات
ا�ستيعاب ُّ
املذكورة يف ر�سم �إطار ذهني ميكن االنطالق
منه لتحديد الأهداف ،ثم ت�شكيل الر�ؤى وو�ضع
ومتو�سطة املدى ،مما
ا�سرتاتيج َّيات ق�صرية
ِّ
ي� ِّؤهل القادة التخاذ قرارات �سليمة ،لبناء
م�ستقبل م�شرق مل� َّؤ�س�ساتهم .وهذا يعني � َّأن
ممار�سة اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للم�ستقبل
ي�شجع القادة على ا�ستقاء وا�ستيفاء املعلومات
ِّ
من م�صادر متعددة ،والتعاون مع كل الأطراف
لتنفيذ اخلطط واال�سرتاتيج َّيات.

متى نتجنب ا�ست�شراف امل�ستقبل؟
هناك حاالت يجب عدم ا�ستخدام اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي فيها ،وهي:
 uعدم قدرة امل�ؤ�س�سة على التعامل مع نتائج اال�ست�شراف وتوظيف معطياته؛ فاال�ست�شراف
اال�سرتاتيجي يقت�ضي التنفيذ والتطبيق.
� uصعوبة حتديد ذوي امل�صالح واملعنيني وامل�ستفيدين.
 uغياب القيادة القادرة على دعم اال�سرتاتيج َّية وتفعيل التغيريات املنبثقة عن اال�ست�شراف
اال�سرتاتيجي للم�ستقبل.
 uعدم توافر الوقت والعن�صر الب�شري الالزمني لتنفيذ خطط اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للم�ستقبل.
 uعدم و�ضوح الأهداف التي تريد حتقيقها مما يزيد من �صعوبة طرح الت�سا�ؤالت املطلوبة لت�شكيل
الر�ؤى وو�ضع اخلطط.

«البصيرة نعمة إلهية ،أ َّما التفكير فهو خادم مطيع ،لكنَّنا نعيش في عالم
ق ِّدر ال َ
يُ َ
عم».
خ َدم أكثر من النِّ َ
										�ألربت �آين�شتاين

�أدوات اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للم�ستقبل
لوال التغيري امل�ستمر لقام الأفراد با�ستن�ساخ املا�ضي ليديروا
امل�ستقبل ،ولكن ذلك لي�س كذلك يف ع�صرنا احلايل ومل يكن
يف �سابق الع�صور .ال ي�ستطيع الأفراد ح َّل م�شكالت امل�ستقبل
والتعاطي مع ق�ضاياه بنف�س الأ�سلوب الذي ا�ستخدموه
التحديات التي �ستواجهه يف
يف املا�ضي؛ فال �أحد يعرف
ِّ
يقدمه امل�ستقبل من فر�ص،
امل�ستقبل ،مما ُي َحتِّم البحث ع َّما ِّ
حماولني احلذر من املخاطر� ،أو حتييد �آثارها ال�سلب َّية على
الأقل .فالبحث عن الفر�ص وحماولة جتنب املخاطر حموران
مه َّمان لال�ستب�صار اال�سرتاتيجي.
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الأداة الأولى :تت َّبع رحلة عمرك
يع ُّد تت ُّبع الإن�سان رحلة عمره من خالل ر�سم بياين
يو�ضح مواطن ق َّوته ونقاط �ضعفه (�أو نقاط النجاح
ِّ
ونقاط الف�شل) ،ف�ض ًال عن حتديد ما اختاره ،وما َّمت
فر�ضه عليه �أمر ًا يف غاية الأهم َّية� :إذ ي�سهم يف جعله
يتذكَّر ما اتخذه من قرارات و أ� ُّيها كان م�صري ّي ًا.
ي�ساعدنا مثل هذا التدريب على فهم طرق حتقيق
الأهداف وتنفيذ اخلطط ،وت�ضعه على �أ َّول الطريق
لفهم �شخ�ص َّيته ،وبالتايل نحو تفعيل اال�ست�شراف
اال�سرتاتيجي للم�ستقبل.
ار�سم ّ
خط ًا بيا ِن ّي ًا يعك�س مراحل النجاح
تعب �أولى نقاط
والف�شل يف حياتك بحيث ِّ
ِّ
اخلط عن حلظة مولدك .تلي ذلك اختياراتك
وعب عنها
�أو قراراتك التي اتخذتها ب�إرادتك ِّ
وعب ع َّما يحدث لك من �أمور
ب�شكل «مثلَّث»ِّ ،
خارجة عن �إرادتك بـ «جنمة» .هذا يعني �أنك
لتعب
�ست�ضع جنمة يف بداية الر�سم البياين ِّ
عن يوم ميالدك .لي�س يف هذا الر�سم �صواب
�أو خط�أ .بعد �أن تنتهي من الت�شكيل البياين،

�إيجابي

�سلبي
الوقت
ر�سم بياين لرحلة العمر

ِّ
اخلط الذي ر�سمته وت�أمل م�سار
انظر �إلى
حياتك عرب طرح الأ�سئلة التالية:
 uمتى ا�ستخدمت اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي
للم�ستقبل؟
 uما نتيجة اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي يف ر�أيك؟
 uما الذي تراه م�صدر ًا للفخر يف حياتك؟
 uما �أهم در�س تعلَّمته يف حياتك؟
 uمتى كنت ت�شعر ب�أنَّك يف قمة ن�شاطك
وحما�سك؟

ُّ � uأي الأحداث كانت �أكرث ت�أثري ًا عليك وملاذا؟
 uما القيم التي �ساهمت ب�شكل �أ�سا�سي يف
ت�شكيل رحلة عمرك؟
 uكيف �أثَّرت الأحداث يف تكوين قيمك؟
 uما �أه ُّم طرق التعلُّم يف حياتك؟
تغي �سلوكك مبرور الوقت؟
 uكيف ِّ
 uهل كنت �إيجاب ّي ـ ًا �أم �سلب ّي ـ ـ ًا يف م�سرية
حياتك؟
 uما الذي تعلمته وعرفته عن نف�سك؟

الأداة الثانية :رحلـــة البطل
تع ُّد رحلة البطل �أداة للت�أ ُّمل والتفكري ت�ساعدنا على اخلروج من دائرة الذات ومعرفة
�إلى �أين و�صلنا؟ و�إلى �أين من�ضي؟ �إذ يق�ضي القادة واملديرون اجلديرون وقت ًا طوي ًال
يف الت�أ ُّمل وهم يفكرون يف تقييم رحلتهم وت�صحيح م�سارهم .وينطبق هذا املبد أ� �أي� ًضا
على امل�شروعات وامل� َّؤ�س�سات .فمن �آليات ا�ست�شراف امل�ستقبل �أن يك ِّر�س الإن�سان وقت ًا
من حياته للت�أ ُّمل وفهم ذاته ،لأن الت�أ ُّمل ُ َي ِّكننا من حتقيق الوعي بالذات .كما ي�ساعد
الت�أ ُّمل على تطوير مهارات القيادات يف �إدارة امل�ؤ�س�سات وامل�شروعات املتط ِّورة ومواجهة
الظروف املتغرية وا�ستباقها �أو التوافق معها واال�ستجابة لها .كما ي�ساعدك على التخل�ص
من الأفكار وال�سلوكيات ال�سلبية التي ميكن �أن حتول بني القائد وم�ؤ�س�سته من جهة ،وبني
التط ُّور واملناف�سة والنجاح من جهة �أخرى.

مراحل رحلة البطل
 .1نداء املغامرة :هذه هي النقطة �أو البداية التي يدرك فيها الإن�سان حتم َّية التغيري ،و�أن عليه اتخاذ م�سارات وقرارات حا�سمة وخمتلفة يف حياته.
 .2رف�ض النداء :يف بع�ض الأحيان تكون ا�ستجابة الإن�سان لنداء املغامرة �سلب َّية ،وذلك ب�سبب اخلوف �أو االلتزام بواجب ما� ،أو ال�شعور بعدم الأمان
�أو عدم الكفاءة� ،أو لأي �سبب مينعه من تغيري و�ضعه احلايل� ،إما برف�ض �ضغوط التغيري �أو ت�أجيلها.
 .3الدعم اخلارجي :حني يبد أ� البطل رحلته ويلتزم بها ،يبد�أ با�ستح�ضار موارده وم�صادر الدعم املتاحة له� ،شعور ّي ًا �أو ال �شعور ّي ًا .فقد يلج�أ �إلى
مع ِّلم �أو مر�شد �أو مدرب �أو �صديق� ،أو يعيد قراءة كتاب أ� َّثر يف حياته� ،أو ي�ستعني ببيت خربة ا�ست�شاري بطريقة ر�سمية.
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 .4عبور املانع ال َّأول :يحدث هذا حني يلقي
البطل بنف�سه يف جلَّة املغامرة (ك�أن يبد�أ
م�شروع ًا جديد ًا) تارك ًا خلفه كل ما يتخطاه
من عوائق وقوانني وحدود وقيود حتول دون
خروجه من حالة الركود واال�سرتخاء.
 .5بطن احلوت :وهي املرحلة التي ت�ستحكم
حلقاتها حول البطل ،في�شعر بال�ضغوط
و�ضيق الطريق ،وقد ي�شعر باالختناق �أو
العزلة عن ذاته وعن عامله .ولكن البطل
يخرج من هذه املرحلة �أكرث قوة ،حيث
يتجاوز ذاته وعامله القدمي ،ويعرب �إلى ذات
وعامل جديدين.
 .6طريق املحن :يواجه البطل يف هذا
الطريق كثري ًا من املحن وامل�شكالت التي
ت� ِّؤهله للتحول �إلى �شخ�ص جديد .قد يخفق
البطل يف بع�ض حماوالته فال يجتاز كل
االختبارات التي ال ت�أتيه فرادى ،و�إمنا يف
جماعات .فالأزمة تولد �أزمات ،وامل�شكلة

تخلق م�شكالت.
القوة الفائقة :يف هذه اللحظة
 .7مقابلة َّ
يقابل البطل �إن�سان ًا �أو عم ًال �أو فر�ص ًة �أو
يجد مكان ًا �أو حتدي ًا جمي ًال يحتويه ويدفعه
احلب اجلارف من
قدم ًا .قد ينبع مثل هذا ِّ
داخل البطل فيتوقَّف عن لوم نف�سه ،ويبد�أ
بقبول نف�سه والتوافق مع عامله ويندفع بقوة
�شغفه وقوة اندفاعه �إلى تغيريه.
ال�سلبية :تتمثَّل القوى ال�سلب َّية
 .8القوى
َّ
يف كلِّ ما يغري البطل بالتخلي عن هدفه
والبحث عن بديل �أو طريق جديد ،وغالب ًا
ما يكون امل�سار اجلديد هو الأ�سهل ولي�س
الأف�ضل.
 .9الت�صالح مع الذات :يحدث هذا حني
يعرتف البطل لنف�سه �أو ملعلميه وم�ست�شاريه
�أو جلمهوره ب�أخطائه ،مما ي�ساعده على
التخلُّ�ص من عقبات النجاح الداخلية
ويعطيه دفعة جديدة للن�ضج والنمو.

 .10الت�سامي وبلوغ املجد :حني ترتاجع
احتياجات ودوافع البطل املاد َّية ،لتنت�صر
املثاليات والأخالقيات والقيم الإن�سانية؛
ي�شعر بال�سالم واحلب وال�سعادة ويت�سامى
فوق الواقع ،وت�صبح منطلقاته فل�سفية
و�إن�سانية ،ال �سطحية وفردية.
ي�ضطر
 .11الهروب �إلى الأمام :قد
ُّ
البطل �إلى الهروب مبا ح َّققه من مكا�سب،
رغم كلِّ ما توليه القوى امل�ضادة من
اهتمام بتلك املكا�سب وموا�صلة تعظيمها.
فتحقي ـ ــق م�ستثمر لأربـ ــاح طائل ـ ــة يف
م�شروعه ،يتحول �إلى �ضغوط نحو الدخول
يف م�شروعات جديدة وطرق جماالت غري
مطروقة .تتمثَّل ال�ضغوط اخلارج َّية يف
امل�ساهمني ،وال�شركاء ،والبنوك� ...إلخ)،
وقد تكون الرحلة اجلديدة �أكرث خطورة
من �سابقتها ومملوءة بعدد كبري من
والتحديات.
العقبات
ِّ

رحلة «�أجنيال مريكل»
ُولدت �أجنيال كا�سرن» (واملعروفة حالي ًا با�سم �أجنيال مريكل) يف مدينة هامبورج
الأملان َّية عام  ،1954ون�ش�أت يف «متلني» يف �أملانيا ال�شرق َّية.
وقد �شهدت رحلة حياتها املراحل التالية:
 uنداء املغامرة :انخرطت «مريكل» يف حركة ال�شباب الأملانية ،وجت َّلت مهاراتها
اخلا�صة باحلركة.
القياد َّية حني �أ�صبحت �أمين ًا عام ًا حلملة احل�شد والدعاية
َّ
 uبطن احلوت :م َّرت «مريكل» بهذه املرحلة
مع تداعيات �سقوط حائط «برلني» عام ،1989
فوجدت نف�سها يف خ�ضم �سل�سلة من التغريات
املت�سارعة واملذهلة.
 uطريق ال�صعاب :دخلت «مريكل» جمال
ال�سيا�سة لأ َّول م َّرة عام  1989حني ان�ض َّمت
�إلى احلزب الدميقراطي الأملاين يف �أملانيا
ال�شرق َّية �آنذاك .تال ذلك تنظيم �أ َّول انتخابات
دميقراط َّية يف �أملانيا ال�شرق َّية ،و َّمت اختيارها
نائب ًا للمتحدِّ ث الر�سمي للحكومة اجلديدة.
بعد االنتخابات التالية لتوحيد �أملانيا ،انتخبت
«مريكل» لع�ضو َّية الربملان ،وبعد مرور فرتة
ق�صرية ،ع َّينها امل�ست�شار الأملاين ال�سابق
«هيلموت كول» وزيرة للمر�أة وال�شباب يف
حكومتهَّ ،ثم وزيرة للبيئة وال�سالمة النوو َّية

يف عام  .1994بعد هزمية حكومة «كول» عام
 ،1998واجهت «مريكل» حتديات �أ�صعب كونها
رئي�سة حلزب املعار�ضة املحافظ.
 uالهروب �إلى الأمام :يف عام  ،2005فاز
حزب «مريكل» يف االنتخابات و�أ�صبحت �أ َّول
م�ست�شارة لأملانيا االحتاد َّية ،وما زالت تقود
حزبها وتر�أ�س احلكومة الأملانية حتى الآن.
 uال�سيادة والتوازن :مل ترتك «مريكل»
ال�سلطة منذ تب َّو�أت من�صب امل�ست�شار الأملاين
عام  ،2005غري �أنَّ هذه املرحلة مل تكن ُنزه ًة
لطيف ًة �أو رحلة ا�ستجمام ،بل كانت مملوءة
باملخاطر والتحديات يف مواجهة املعار�ضة،
والأزمات االقت�صادية؛ وعلى ر�أ�سها �أزمة الدين
تن�صت وكالة الأمن
الأوروبي ،ف�ض ًال على ُّ

القومي الأمريك َّية على هاتفها ال�شخ�صي،
وغري ذلك من الأزمات ال�سيا�سية املتعاقبة.
ق�صة «مريكل» منوذج ًا ح َّي ًا لرحلة البطل
تعترب َّ
لأ َّنها �شخ�ص َّية عا َّمة يعرفها اجلميع ،ومع ذلك
ف�إن هدفنا من تتبع نقاط وحتوالت الرحلة
لي�س احلكم عليها بالنجاح �أو الف�شل ،و�إمنا
ال�ستخال�ص الدرو�س والعرب واكت�شاف عالمات
الطريق الطويل التي حددت معامل الرحلة .لقد
ا�ستطاعت «مريكل» خو�ض ال�صعاب وغامرت
واتخذت الكثري من القرارات التي �شكلت
حتوالت جوهرية و�أحدثت ت�أثري ًا عميق ًا يف
�أملانيا و�أوروبا والعامل� .إال �أن املهم هو التفكري
والت�أ ُّمل وا�ستلهام الدرو�س املفيدة يف ر�سم
خرائط امل�ستقبل.
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رموز ا�ست�شراف امل�ستقبل :الثعالب والقنافذ والن�سور
يرمز القنفذ �إلى الإن�سان املولع بالو�ضوح :القنافذ هم من يهوون امل�شكالت القابلة ِّ
للحلِّ ،
ويف�ضلون
للق�صة من طرف واحد ،ويروقهم ا�ستخدام �أدوات للتعامل مع امل�شكالت وحلها ب�سرعة
اال�ستماع َّ
و�سهولة .ولهذا ف�إن القنافذ ميقتون الغمو�ض والتعقيد ،ويتحا�شون الفو�ضى ،ويتج َّنبون التغيري.
القنفذيون مغرمون بالتفا�صيل؛ ومن َّثم يعينون مديري �أعمال �أكفاء .ولكنهم يثقون �أكرث من الالزم
بامل�ستقبل ،فريتكبون الأخطاء يف ت�أويل الأحداث اجلارية .ومع ذلك تبقى امل� َّؤ�س�سات يف حاجة �إلى
اجلانب الإيجابي من �أ�سلوب القنافذ يف التفكري ويف �إدارة �ش�ؤونها اليوم َّية .فالولع بالو�ضوح مع
االهتمام بالتفا�صيل والنزوع حلل امل�شكالت ب�سرعة هي نتائج طبيعية للإيجاب َّية واملرونة.
باملقابـ ــل ،تت�سـ ــم الثعـ ــالب بالرتدد و�سرع ـ ــة
ال�ضجر .فالأ�شخ ــا�ص «الثع ــالب» مولعون
بتجرب ـ ــة كـ ــلِّ مـ ــا ه ــو جديد ،و�إعادة ترتيب
الأفكار ،وجتميعها ب�شكل يعطيها قيمة جديدة
التحديات
ويجعلها �أكرث نفع ًا .الثعالب تع�شق
ِّ
وامل�شكالت املع َّقدة التي تبدو دائم ًا وك�أنها
ال حلول لها .ولذا ف�إن «الثعلبيني» ي�ستمتعون
بحل الألغاز ،ومواجهة حاالت الفو�ضى
والتعقيد ،والعمل يف بيئات غام�ضة وظروف
غري م�ؤكدة ويف ظل ال�ضغوط.

الثعالب ال متيل �إلى التعميم� ،أو جتميع
املعلومات من م�صادر خمتلفة .فهي تفكِّر
يف كلِّ �شيء :يف القرارات وكيف َّية اتخاذها،
وفيمـ ــا تعلَّمته وكيف تعلَّمت ــه ،ويف الأفك ــار
ذاته ــا وكيف َّية الو�صول �إليها .ولذا حتتاج
امل� َّؤ�س�سات �إلى الثعالب كي يفتحوا �أمامها
�آفاق ًا جديدة ويخلقوا املزيد من الفر�ص:
فالثعالب هم مديرو االبتكار ،والت�س ــويق،
وهـ ــم من يقدم ــون االقرتاحـ ــات اجلديدة
ويتخذون القرارات غري املتوقعة.

«الثعلب يعرف الكثير،
أما القنفذ فيعرف شيئ ًا
واحد ًا عميق ًا».
				
�أرخيلوكا�س
�شاعر من القرن
ال�سابع قبل امليالد
�إ�ضاف ـ ــة �إلـ ــى �سال�س ـ ـ ــة القن ــافذ ،وابتك ـ ـ ــار
الثعالب ،حتتاج امل� َّؤ�س�سات �إلى ر�ؤية الن�سور.
الن�سور حتلِّق عالي ًا فرتى ك َّل �شيء بو�ضوح،
ول َّأن امل�ستقبل �سل�سلة متوالية من الأحداث،
ت�ستطيع الن�سور �أن ترى املا�ضي ،واحلا�ضر،
وامل�ستقبل بحكم موقعها ،فحني تقع عيون
الن�سر على الفري�سة من ٍ
يغي اجتاهه
عل ،تراه ِّ
ويعدل م�ساره متهيد ًا لالنق�ضا�ض عليها ،وهو
ِّ
يف كلِّ هذا ال يحيد بنظره عن الفري�سة ،بل
يتابع حركتها يف الزمان واملكان حتى يظفر بها.

درا�سة حالة :مطعم «الدافوديل»
كان مطعم «الدافوديل» يف «�إجنلرتا» دار ًا لل�سينما �شُ ِّيدت عام  1992يف مدينة
«�شيلتهام» ،و َّمت جتديدها وحتويلها �إلى مطعم عام  .1998وحني �ضربت
الفي�ضانات غرب �إجنلرتا عام  ،2007غرق املبنى وحلقت به �أ�ضرا ٌر ج�سيمةٌ ،ومل
يعد يف املدينة ماء �أو كهرباء .توقفت كل الأعمال يف املدينة ومت �إجالء كل �سكَّان تلك
ال�ضاحية ،غري � َّأن ا�ستجابة «الدافوديل» للأزمة كانت خمتلفة ومفاجئة للجميع.
كانت �إدارة املطعم قد الحظت التغريات املُناخية وتوقعت �أن تتعر�ض املنطقة
للفي�ضانات التي كانت يف ال�سابق نادرة احلدوث .يف في�ضان �سابق� ،أغلق املطعم
ملدة �أ�سبوعني؛ ول َّأن املطعم كان دار ًا �سينمائية ،فقد كان �صاحبه «مارك �ستيفنز»
املج َمعة يف تنظيف املطابخ،
قد قرر �أن يجمع ماء املطر ِّ
ويخزنه ،وي�ستخدم املياه َّ
ويف املغا�سل واحل َّمامات ،حتى ال ي�ضطروا �إلى الإغالق حني ت�سوء �أحوال الطق�س.
وهكذا مل يكن املطعم بحاجة �إال ملولد كهرباء
و�شراء املياه النقية لأغرا�ض الطهي وال�شرب
فقط .مل يرتدد «�ستيفنز» وفريقه بال راح هو
وفريقه يبتكرون ويبدعون ،فعمل على �شراء
املخازن املجاورة له ،وتو�سع يف �أعماله وحولها
�إلى خمازن للأطعمة ،وت�صنيع الأطعمة ن�صف
املطه َّوة؛ فزادوا �إنتاجهم من كل �شيء �إلى
�ضعفني و�أحيانا �إلى ثالثة �أ�ضعاف .ونظر ًا �إلى
التجربة الأولى ،فقط ابتكروا طرق ًا للتخزين
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تقيها من الفي�ضان ،وفكروا يف �إنتاج �أغذية ال
حتتاج �إلى تربيد وميكن ا�ستخدامها لفرتات
طويلة .وهكذا �أ�صبحت لديهم م�ساحات �أكرب
للطبخ والتخزين ،وحتولت الأطعمة ن�صف
املطه َّوة �إلى �سلعة نادرة يف �أوقات الفي�ضان
وعند ا�ضطراب الأحوال اجلوية .مل يحقق
«الدافوديل» �أرباح ًا طائل ًة من بيع ما لديه
من خمزون ور�صيد م�ستقبلي ،لكنه ك�سب والء
العمالء ،و�أ�صبح هو املكان الوحيد القادر على

خدمة �سكان ال�ضاحية يف �أوقات الطوارىء.
مبقيا�س احلجم ،يعترب هذا املطعم م�شروع ًا
متو�سط ًا ،ولكنه باملقايي�س
�صغري ًا �أو
ِّ
اال�سرتاتيجية يعترب م�شروع ًا فعا ًال وجاهز ًا
للأزمات قبل وقوعها .فقد ا�ستطاع من خالل
ا�ست�شراف امل�ستقبل �أن يفكر ويحلل وي�ضع
اخليارات والبدائل اال�سرتاتيجية املتاحة ،ومن
ثم اتخاذ �أف�ضل القرارات لتحقيق �أهداف
عظيمة مل يتخيلها �أحد.

ال�سفر �إلى امل�ستقبل
يتمح ــور ا�ست�شراف امل�ستقبـ ــل حول م�ساعدة
الأف ــراد وامل� َّؤ�س�س ـ ــات على اتخـ ــاذ �أف�ضـ ــل
الق ــرارات وتنفيذهـ ــا مب ـ ــا ي�ضمن النجــاح
امل�ستدام ،وه ــذا يعني جتديد و إ�عـ ــادة بناء
امل� َّؤ�س�س ــات ا�ستناد ًا �إلى خم�سة معايري َّمتت
الإ�شارة �إليها يف كتاب «جتاوز الأزمات» ،وهي:
 uالب�صرية (جمع املعلومات)؛
 uاخليارات؛
 uالأدوات؛
 uالقيم الكامنة؛
 uثقافة امل�ؤ�س�سة وتاريخها املعلن.
علم ًا ب�أن جتديد امل� َّؤ�س�سات ميكن �أن يبد أ� ب� ٍّأي
من املعايري اخلم�سة التي ت�شكِّل مع بع�ضها
دور ًة متكامل ًة للتجديد والتطوير امل� َّؤ�س�سي؛

؟

ولكن ال ميكن اال�ستغناء عن � ٍّأي منها يف عملية
التطوير اخلالق .يف مرحلة �إعمال الب�صرية
تت ُّم درا�سة ظروف امل� َّؤ�س�سة الداخل َّية
واخلارج َّية ملعرفة و�ضعها وموقعها يف ال�سوق.
وميكن معرفة املزيد عن الظروف املذكورة
با�ستخدام �آل َّية «ال�سفر الذهني» يف الزمن،
مما ي�سمح بر�سم �صورة للم�ستقبل ،وو�ضع
ت�ص ُّورات لها وا�ستيعاب ما قد يحدث حينها،
و� ٌّأي من االجتاهات اجلديدة يجب الرتكيز
عليه .وميكن لهذا �أن يت�ض َّمن الأخذ يف
االعتبار املخاطر املحتملة والفر�ص ال�سانحة.
وبدرا�سة املعطيات التي يت ُّم احل�صول عليها،
جناحها يف
تتم درا�سة اخليارات التي ُي َر َّج ُح ُ
امل�ستقبل من خالل طرح الأ�سئلة التالية:

 uماذا على امل� َّؤ�س�سة �أن تفعل كي ت�ضمن جناح ًا طويل املدى؟
 uكيف َتتَجنَّب املخاطر التي قد تواجهها امل� َّؤ�س�سة؟
 uكيف نزيد الفر�ص ال�سانحة ون�ستثمرها؟
 uما الذي ينبغي على امل� َّؤ�س�سة �أن تتو َّقف عن فعله؟
تغيه؟
 uما الذي ينبغي على امل� َّؤ�س�سة �أن ِّ
حتتاج امل� َّؤ�س�سة �إلى االبتكار والتجديد لتطوير ما ينبغي عليها عمله �أو التغيري يف خطوط
وعملياتها ،مما ُي َحتِّم عليها ر�سم خرائط طريق لتو�ضيح اخلطوات التي
�إنتاجها ،وخدماتها،
َّ
يجب البدء بها ،وما يجب عليها ا�ستبعاده كي حت ِّقق �أهدافها.

خرائط الطريق

اخليارات

القيادة والتطوير
امل� َّؤ�س�سي

الـقـيــم

حتديد الأ�صول
الآل َّيات

التاريخ
ال�سيا�سة
واال�سرتاتيج َّية

اال�سرتاتيج َّيات

املرا

التجديد واالبتكار

جعة

املرا
جعة

أهم معايري
تع ُّد قيم امل� َّؤ�س�سة وتاريخها من � ِّ
توجه القيم امل� َّؤ�س�سة نحو جمال عملها
جتديدها� ،إذ ِّ
واال�سرتاتيج َّية التي �ستنتهجها يف اتخاذ قراراتها.
�أ َّما تاريخ امل� َّؤ�س�سة ،فيعرف جمموعة الق�ص�ص
التي ترويها وحتكيها وتر�سلها حامل ًة ر�سالتها،
وم�شروعاتها ،و�إجنازاتها كمن يعرف الآخرين
بنف�سه مب�ساعدة �آل َّيات التغيري ودرا�سة البيئة
املحيطة و�سوق العمل .واملهم هنا هو �أن يتواءم
تاريخ امل� َّؤ�س�سة مع قيمها وا�سرتاتيج َّيتها ح َّتى تنجح
يف جتديد نف�سها؛ ولذا يع ُّد تاريخ امل� َّؤ�س�سة مبثابة
اللُّحمة التي تربط قيم امل� َّؤ�س�سة ،وب�صريتها،
وخياراتها بع�ضها ببع�ض.

دورة التجديد
التح ُّويل

الت�ص ُّورات امل�ستقبل َّية

الآفاق الثالثة

�أن�شطة
ا�ست�شراف
امل�ستقبل

الب�صرية
درا�سة الأحوال
الداخل َّية واخلارج َّية

«يصنع المستقبل من يستعد له اليوم».
		
									

مالكومل �إك�س
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الإعداد للم�ستقبل
حت�سن ممار�سة اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي
حتتاج امل� َّؤ�س�سات �إلى �إجراء درا�سات ِّ
متعمقة على بيتئها املحيطة كي ِّ
للم�ستقبل .وال يتطلَّب الأمر �إنفاق مبالغ طائلة ،و�إمنا ق�ضاء بع�ض الوقت مع فريقك عرب جل�سات الع�صف الذهني
وا�ستخال�ص درو�س وا�ستنباط �أفكار جديدة كما حدث مع «مارك �ستيفنز» ومطعمه ال�شهري.
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ففي معهد متخ�ص�ص يف ا�ست�شراف ودرا�سات
امل�ستقبل مث ًال ،ميكن �إجراء الدرا�سات وو�ضع
التنب�ؤات و�إجراء التحليالت يف جماالت
متعددة ت�شمل:
 uال�شخ�صيات العظيمة وما مي ِّيزها.
 uاالجتاهات والأفكار االقت�صاد َّية اجلديدة.

 uالتقنية املتقدمة ومتغرياتها.
ال�صحة والعلوم.
u
َّ
 uالتفكري اال�ستباقي و�إدارة التغيري.
 uاملعادن والكائنات التي قد ت�صبح نادرة.
 uاال�ستدامة.
 uمناجم البيانات وا�ستخداماتها امل�ستقبلة.

 uم�ستقبل �صناعة الن�شر.
والتغي املناخي
 uتكرار الكوارث الطبيع َّية
ُّ
تغي موازين الق ُّوى يف ال�شرق والغرب.
ُّ u
 uالطاقة املتجددة والنظيفة.
 uندرة املياه.
 uالطباعة ثالث َّية الأبعاد.

ر�ســـم اخلريطــــة
أهم �أدوات ر�سم ومالحظة
اخلرائط من � ِّ
�أمناط التغيري واجتاهاته ،وكذلك العالقة
بني خمتلف االجتاهات وكيف َّية ت�أثري بع�ضها
يف بع�ض� ،إ�ضافة �إلى �إ�ضفاء املعاين على هذه
وتلك ،مما ي�ساعدك على حتديد كل ما يحتاج
�إلى التغيري يف م� َّؤ�س�ستك و�إحداث هذا التغيري
بطريقة ف َّعالة .حني ي�شرتك فريق العمل يف
ر�سم خريطة طريق للتغيري ،ف�إنه ُيعنى بجمع
املعلومات التي يكمل بع�ضها بع� ًضا ،ثم ي�ضع
ت�ص ُّور ًا ملا قد يكون عليه امل�ستقبل؛ ومن ثم
حتديد ال�صعوبات وكيف َّية التعامل معها؛ �إ َّما
بتعديل امل�سار �أو تغيري االجتاه كُل َّيةً.
يل ــي حتديد م ــا يحت ــاج التغيري �إلــى ربط
االجتاهـ ــات اجلديدة بالواق ــع القائ ـ ــم يف
توجهات ال�سوق غري
م� َّؤ�س�ست ـ ــك .قد تكون ُّ
وا�ضحة يف الوقت احلايل ،مما يحول دون
تكوين �صورة كاملة لعامل الأعمال .وعليك هنا

ا�ستك�شاف البيئة املحيطة ،وطرح العديد من
الت�سا�ؤالت ال�ستخال�ص املعلومات التي تعرب
عن اجتاهات ال�سوق كما يلي:
� uضع قائمة ب�أ�سماء مناف�سيك ،واجتاهات
ال�سوق الوا�ضحة وامل�ش َّو�شةَّ ،ثم �سل
نف�سك :كيف �ست ؤ�ثِّر هذه االجتاهات على
مناف�سيك؟
 uكيف تبدو دورة التجديد امل� َّؤ�س�سي لديك؟
 uمن هم عمال�ؤك وكيف ت�صنِّفهم؟

 uكيف تتغري الأبحاث وما اجتاهاتها وهل
يفر�ض هذا التغيري تو�سيع دورة التغيري
امل� َّؤ�س�سي �أم تقلي�صها؟
 uهل ال�سوق يف حالة ا�ضطراب �أم ن�شاط �أم
�سكون؟
 uما املهارات والقدرات التي يحتاج �إليها
موظَّ فوك وتنا�سب �شخ�ص َّياتهم؟
 uكيف �ستتعامل مع الأعباء اخلارجية والقيود
واللوائح والقوانني الداخلية واخلارجية؟

الفو�ضى
يع ِّرف الفيل�سوف «را�سل �أكوف» الفو�ضى ب�أنَّها «جمموعة امل�شكالت املت�شابكة واملعقدة ب�شكل يجعلها تبدو غري قابلة للحل» .ولذا يعتربها
اخلرباء من احلاالت املزمنة واملركبة التي ت�شبه الأمرا�ض اخلبيثة� .إال �أن التعريف ال�صحيح من وجهة نظرنا هو �أن «الفو�ضى جمموعة
من امل�شكالت والعقبات التي حتول دون حتقيق الأهداف» .ويف �سياق ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ف�إن الفو�ضى ت�س ُّد الطريق الذي ن�سلكه باجتاه
امل�ستقبل ،وتعرقل م�سريتك �أو تبطىء حركتك وت�ؤخر و�صولك �إليه.
وتعتمد الفو�ضى يف ت�أثريها على مزيج
امل�شكالت التي تكونها وتركيبة كلِّ م�شكلة
وكيف َّية تفاعل امل�شكالت بع�ضها مع بع�ض� ،أو
كل منها على حدة .وهذا يعني �أنَّك ال ت�ستطيع
التخلُّ�ص من الفو�ضى ،لك َّنك ت�ستطيع �إدارتها:
حيث � َّإن حماولة التخلُّ�ص من الفو�ضى متام ًا
ُتف�ضي �إلى مزيد من الأزمات .وجتدر الإ�شارة
هنا �إلى � َّأن امل�شكالت ال تنف�صل عن الفو�ضى؛
فمهما كانت طبيعتها ،ف�إن امل�شكالت تبقى
يتعذر
جزء ًا ال يتج َّز أ� من منظومة َّ
م�ش َو�شة َّ

معرفة �أبعادها وي�ستحيل التن ُّب�ؤ بطريقة
عملها.
كمـ ــا يزيد حج ــم الفو�ض ــى ج َّراء تعقي ـ ــد
امل�شكالت؛ فمن �ش ـ ـ�أن التعقيد �أن ُيفاق ـ ــم
التفكري املت�شظِّ ي وغري املرتابط ،الأمر الذي
يجعلك غري قادر على �إدارة الفو�ضى لأنَّه
يحرمك من التفكري اجلمعي �أو حتى ممار�سة
الع�صف الذهني ،وهنا ي�صبح التعقيد مرعب ًا
وغري قابل للتحكُّم ،مما قد ُي َح ِّول حماولة
ا�ستعادة ال�سيطرة على الأمور �إلى �شكل من

�أ�شكال اال�سرتخاء وال�سلبية والنزوع �إلى
حلِّ امل�شكالت الهام�شية ،كل منها على حدة
وب�شكل منف�صل.
يجب �أن يفهم قادة امل� َّؤ�س�سات طبيعة
الفو�ضى ،كي يتمكَّنوا من �إيجاد حلول لها
عرب تداولها وتناولها بالتحليل والفح�ص مع
فرقهم ومب�شاركة كل املعنيني ،لكي ير�سموا
خريطة طريق للخروج من م�آزق الفو�ضى التي
يواجهونها ،وا�ضعني الت�ص ُّورات واخلطط
للتعاطي معها و�إدارتها.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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تطبيق يف �إدارة الفو�ضى
ال من الفو�ضى التي تواجهك واتفق على هذا الو�صف مع
� uصف نوع ًا �أو �شك ً
فريقك.
تخيل كيف �سيبدو امل�ستقبل بعد �أن تنجحوا يف �إدارة الفو�ضى!
َّ u
 uماذا فعلتم لتحقيق تلك النتائج الإيجابية؟
تتخيل ما �سيكون عليه امل�ستقبل
هذا هو ما ن�سميه تفكري ًا تباعد ّي ًا (�أي �أ َّنك َّ
كي تدير احلا�ضر بال�شكل الذي تروم �أن يكون م�ستقبلك عليه) .كيف ر َّتبت
�أفكارك؟ ما الذي يجب �إحرازه لت�صل �إلى امل�ستقبل املن�شود؟
التحديات وحدد الإجراءات الالزمة ملواجهتها قبل �أن تبد�أ بتنفيذ
 uاخترب
ِّ
خططك ،كي تتحا�شى الوقوع يف الأزمات.
 uماذا تع َّلمت من الفو�ضى؟

العملة امل�شفَّرة
«املعماة» ب�أنها عملة
ُتع ّرف العملة امل�شفرة �أو َّ
افرتا�ض َّية ُي�ستعا�ض بها عن العمالت املال َّية
بهدف احلفاظ على �أمن املعامالت املال َّية
والتجار َّية (مبعنى � َّأن خمرتع العملة امل�ش َّفرة
ي�ستخدم اال�ست�شراف امل�ستقبلي ل�ضمان �أمن
التعامالت املال َّية) .لقد ابتكرت �أ َّول عملة
معماة عام  2009و�أطلق عليها ا�سم «بيت
َّ
املعماة
كوين» .وي�ضاف �إلى كون العملة َّ
طريقة جديدة ل�شراء الب�ضائع ،ف�إنها ت�ساعد
على ال�شراء من دون اللجوء �إلى و�سيط مثل
امل�صارف �أو بطاقات االئتمان ،مع االحتفاظ
بالثقة القائمة بني البائع وامل�شرتي؛ لأنها
ت�ضمن توافر التمويل لدى امل�شرتي ،و�ضمان
و�صولها �إلى البائع من دون م�شاكل .ونظر ًا
�إلى ا�ستبعاد «بيت كوين» للو�سطاء ،ف�إن
الباعة وامل�شرتين ال يدفعون �سوى م�صاريف
نقد َّيـ ــة زهيدة .ورغــم كونه ــا عملـ ــة متاحة

للتداول ،ف�إ َّنها معتمدة ،وم�ؤ َّمنة ،ومم ِّولة
لنف�سها .هذا يعني � َّأن «بيت كوين» ت�ستخدم
نف�سها لدفع نفقات التداول الإلكرتوين
ثم،
الذي تت ُّم التعامالت من خالله .ومن َّ
ال تتطلَّب «بيت كوين» م�صاريف عالية مثل
ر�سوم البنوك وامل�صـ ــارف وغريه ــا م ــن
امل� َّؤ�س�ســات االئتمان َّية.
املعماة بال م�شاكل؛
هذا ال يعني � َّأن العمالت َّ
�إذ حتيط بهـ ــا جمموعة من امل�شكـ ــالت مثل
عدم ثبات قيمتها ،وعدم و�ضوح موقفها
القانوين ،ف�ضـ ـ ًال عن �سهولـ ــة ا�ستخدامهـ ــا
والأحجام الكبرية التي ميكن التعامل بها،
مما حتم �إعادة النظر �إلى تلك العملة من
�أ�سا�سها .غري � َّأن م�س�ألة ا�ستخدام العملة
حد ذاتها �أمر مربك ،واجتاه مايل
املعماة يف ِّ
َّ
قد يحدث انقالب ًا يف جمال التعامالت املال َّية
والتجار َّية .ويرجع هذا �إلى ثالثة �أ�سباب:

 .1ت�سمح العملة املع َّماة بالدفع املبا�شر لأي �شخ�ص يف �أي مكان ويف �أي وقت .فهي تتيح ملن ال ميلكون ح�سابات م�صرف َّية فر�صة الدفع ال�سهل
وال�سريع يف جميع �أنحاء العامل من دون احلاجة �إلى دفع ر�سوم م�صرف َّية كبرية.
 .2تفتح جماالت الدفع الإلكرتوين مقابل الب�ضائع زهيدة الثمن ،من دون �أن ُي�ضطر امل�ستهلك �إلى دفع ر�سوم �إ�ضاف َّية على ما ي�شرتيه.
 .3جتعل التعامالت ال�صغرية �أكرث �سهولة حني ال تكون هناك ر�سوم م�صرف َّية :ك�أن تتيح لك فر�صة �شراء ما حتتاج �إليه فقط ولو كان منتج ًا
واحد ًا بثمن معقول ،دون احلاجة �إلى دفع ا�شرتاك (ك�أن ت�شرتي كتاب ًا بثمن زهيد �أو جريدة دون دفع ا�شرتاك �سنوي لدار الن�شر).
و�أحدث العمالت املع َّماة هي «دارك كوين» و« �أورورا كوين» املتوقَّع �أن ت�س ِّهل املعامالت املال َّية ب�شكل �أكرب ،لك َّننا ال نزال يف حاجة �إلى اال�ست�شراف
اال�سرتاتيجي للتعاطي مع ما قد ُت ِدثه من �إرباك لنماذج الأعمال ،وا�ستك�شاف الفر�ص التي �ستتيحها ،ومن ثم و�ضع خطط لتحا�شي املخاطر
التي قد تن�ش�أ عن ا�ستخدام تلك العمالت.
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درا�سة حالة

كيف تكت�شف م� َّؤ�س�سات تكنولوجيا املعلومات
العامل َّية قيمة العمالء

ر�سخ يف ذهن كبار املديرين يف �إحدى م� َّؤ�س�سات تكنولوجيا املعلومات �أنَّ
َ
ن�شر ال�سلوك الإيجابي داخل امل� َّؤ�س�سة �سريفع قيمة �أ�سهمها .كانت امل� َّؤ�س�سة
ِّ
تخطط لطرح �أ�سهمها يف �سوق الأوراق املال َّية يف امل�ستقبل القريب ،فطلبوا
م َّنا ت�صميم ور�شة عمل عن «ا�ستك�شاف التميز» مل�ساعدتهم على معرفة
تقييم العمالء للم� َّؤ�س�سة ،و�أطلقوا على ور�شة العمل ا�سم «تقدير مواطن
القوى ون�شرها».
�شارك يف الور�شة بع�ض العمالء ،وال�شركاء ،واملو ِّردين الذين حاولوا
ا�ستقراء ما يف ِّكر فيه النا�س ،وما يعجبهم من �أعمال امل� َّؤ�س�سة وما يروق
للعمالء واملو ِّردين .ثم و�ضع امل�شاركون ت�ص ُّور ًا ملا �سيكون عليه م�ستقبل
امل� َّؤ�س�سة طبق ًا ملا تبادلوه من ق�ص�ص ومواقف وحاالت ،ما م َّكنهم من
حتديد جمموعة من العمل َّيات والتح�سينات ال�ضرورية للتميز والتي حتتاج
�إلى (تقدير وتر�سيخ ون�شر) .وقد َّمت ن�شر اكت�شافاتهم وتو�صياتهم يف جميع
فروع امل� َّؤ�س�سة عرب العامل مل�شاركة ما تع َّلموه من خالل �شبكة املعلومات
الداخل َّية يف امل� َّؤ�س�سة.
ق�صة بعنوان «م�شاركة الأعباء» :فحني كان ِّ
يخطط
روى لنا �أحد العمالء َّ
لال�ستثمار يف �أحد الأجهزة ،كان يواجه �صعوبات يف التمويل ،وكان مدير
املبيعات امل�س�ؤول عن ح�سابه ي�ساعده على الو�صول �إلى طريقة تنا�سب
كليهما ل�شراء النظام دفعة واحدة ،دون تق�سيط .حدث هذا يف ت�سعين َّيات
القرن املا�ضي حني كان التمويل � َّ
مما هو عليه الآن .روى العميل
أقل مرونة َّ
الق�صة اعرتاف ًا منه بف�ضل مدير ح�سابه يف م�شاركته �أعباء متويل
هذه َّ
خ�ص�صت امل� َّؤ�س�سة جائزة للتم ُّيز
�شراء اجلهاز .ترتَّب على ذلك �أن َّ
ي�ستطيع العمالء ،وال�شركاء ،واملو ِّردون تر�شيح من يعتقدونه �أه ًال لها ،كما
َّمتت م�شاركة الق�ص�ص مع العمالء املحتملني ون�شرها على موقع امل� َّؤ�س�سة.
وم�شجعة للجميع ،ما حدا
وهكذا وجد فريق امل� َّؤ�س�سة هذه الأعمال حم ِّفزة ِّ
بفريق املديرين التنفيذ ِّيني �إلى دعمها بقوة.
نخل�ص من الطروحات ال�سابقة �إلى �أَنَّ امل�ؤ�س�سات مثل الأفراد حتتاج �إلى
التفكري اال�سرتاتيجي وا�ست�شراف امل�ستقبل ،و�أنَّ م�س�ؤولية ذلك تقع على
عاتق قادة امل�ؤ�س�سات �أو ًال ،لكنها ال تقت�صر عليهم .ورغم �أن لال�ست�شراف
مناهجه و�أدواته وخرباته� ،إال �أَنَّ له مداخل �سهلة ومناذج ب�سيطة متاحة
للجميع؛ وهي مداخل و�أ�ساليب ال حتتاج �إلى موارد �ضخمة� ،أو ذكاءات
عبقرية .بل حتتاج �إلى جهود منظمة وقيادة حقيقية وثقافة م�ؤ�س�سية،
ت�ؤمن ب�أن اخلطط اال�سرتاتيجية والر�ؤية امل�ستقبلية هي �أ�سا�س ا�ستدامة
امل�ؤ�س�سات وتفوق املجتمعات.
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