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ثوان...
في
ٍ
َُ
والتو�سع والتعقيد،
العال عن النُّمو
ال يتوقَّف
ُّ
تتو�سع وتت�شابك،
فامل� َّؤ�س�سات تكرب ،وبيئات عملها َّ
وتكرب معها املتطلَّبات الإدار َّية واملوارد الالزمة
لت�سيريها ،كما تنحو املهارات الب�شر َّية املطلوبة لأن
تخ�ص�ص ًا يوم ًا �إثر �آخر يف ِظلِّ
ت�صاعد
َ
ُ
تكون �أك َرث ُّ
النزوع نحو االحرتاف َّية ،واالرتقاء باملعايري حول العامل،
وتنامي الإدراك لأهمية اال�ستدامة وا�ستحقاقات امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات .
ٍ
مهارات خمتلفةً� ،أكرث فهم ًا
النجاح يتطل َُّب
يف مثل هذه البيئة املعقدة؛ بات
ُ
للتغيات املتالحقة ،و�أكرث قدر ًة على اللحاق بها ،للتمكُّن من الإحاطة بعاملنا
ُّ
اليوم؛ �سواء على �صعيد امل� َّؤ�س�سات وال�شركات التجارية� ،أو على �صعيد الأندية
الريا�ضية� ،أو حتى على امل�ستوى الذاتي.
وال �شكَّ � َّأن ثمة قوا�سم م�شرتكة تلتقي عليها القيادة واملهارات الإدارية يف احلاالت
ال�ص ُعد املختلفة ،وال �س َّيما � َّأن
كافّة ،وال ب َّد لنا من التقاطها لتحقيق النجاح على ُّ
القواعد احلاكمة للعملية الإدارية هي ذاتها تقريب ًا ،ولكن ال ب َّد لنا �أي�ض ًا من التحلِّي
َ
ٍ
النجاح فيه.
ع
ن�ستطي
حتى
؛
عمل
من
به
نقوم
ما
ل�صالح
تكييفها
على
بالقدرة
َ
َ
لذا ارت�أت مبادرة «كتاب يف دقائق» ال�شهرية اخلا�صة مب� َّؤ�س�سة حممد بن را�شد
أهم الكتب العامل َّية ،التي
تقد َم هذه املجموع َة املختار َة من َّ
�آل مكتوم � ْأن ِّ
ملخ�صات � ِّ
ت�سلِّط ال�ضو َء من جديد على القيادة مع �شي ٍء من الرتكيز على اجلوانب امل�ستج َّدة،
مبا فيها حتديات امل�س�ؤولية املجتمعية وتوابعها الأخالقية ،وال �س َّيما تلك الناجمة
عن التطور يف مفهوم اال�ستدامة ومفرزاته يف ميادين العمل و�إدارة امل� َّؤ�س�سات حولَ
العامل.
عنوان «القيادة يف امليدان  ...درو�س من حياتي و�سنواتي
الكتاب الأول
ويحم ُل
َ
ُ
يف مان�شي�سرت يونايتد» ،وهو ي�سلِّط ال�ضو َء على جتربة ال�سري «�أليك�س فريج�سون»
كالعب كرة قدمَّ ،ثم قائد ًا لأحد �أ�شهر �أندية �إجنلرتا والعامل ،التي متثِّل واحد ًة
من �أبرز التجارب القيادية يف عامل الريا�ضة و�أن�صعها.
أهم التحديات املاثلة اليوم �أمام قادة
بينما يع ِّرفُنا
الكتاب الثاين على �أحد � ِّ
ُ
عنوان « اال�ستدامة � ...إدارة وقيا�س التبعات االجتماعية
امل� َّؤ�س�سات ،ويحم ُل
َ
والبيئية واالقت�صادية للممار�سات امل�ؤ�س�سية» ملقي ًا ال�ضوء على قائمة التحديات
التي تواجه الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف هذا املجال ،والأبعاد املتنامية للم�س�ؤولية
املجتمعية اليوم.
و�أخري ًا؛ يتح َّد ُث كتاب «ال�شيء الوحيد  ...احلقيقة الكامنة وراء �إجنازاتنا الهائلة»
عن مهارات الرتكيز يف ظل حمدودية موارد الوقت والطاقة التي ميلكها املرء
اليوم ،مب ِّين ًا الطريق َة التي ُ َت ِّكنُنا من حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من عاملنا
وحياتنا.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جوانب حياتكم كا َّفة.
ا�ستح�سانكم ،و�أن َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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قــائــد �أ�سـطــوري
�أليك�س فريج�سون هو العب كرة قدم وقائد ومدير فني
لواحد من �أ�شهر �أندية �إجنلرتا والعامل ،وهو فريق نادي
«مان�ش�سرت يونايتد» يف الأعوام من � 1986إلى  .2013وقد
�أ َّدت جناحات «فريج�سون» مع الفريق �إلى اعتباره �أحد
�أجنح املديرين الذين يحظون بالتقدير واالحرتام يف تاريخ
اللعبة على م�ستوى العامل .و�إذا ما تركنا احلديث للأرقام
ف� َّإن حتقيق  38ك�أ�س ًا يف  27عام ًا ٍ
لناد واحد لي�س بالأمر
الذي ن�سمع عنه كثري ًا .ولذا يع ُّد ال�سري «فريج�سون» بالن�سبة
�إلى م�شجعي كرة القدم ا�سم ًا مرادف ًا للنجاح واال�ستمرار
والقيادة .وقد �أعلن تقاعده عن الإدارة يف نهاية مو�سم
 2013/2012بعدما فاز بالدوري يف مو�سمه الأخري.
تزخر كتب «فريج�سون» ال�سابقة بتفا�صيل املناف�سة واللعبة وتكوين
الفرق التي لعب فيها و�أدارها� .أما هذا الكتاب خمتلف .ويقول
«فريج�سون»�« :إنه حماولة لتجميع ما تعلَّمته من حياتي كلها ،ومن
الوقت الذي ق�ضيته كمدير فني يف مان�ش�سرت يونايتد».
� َّإن معرفة ما يحتاجه املرء للفوز بالبطوالت بكرة م�ستديرة يختلف
التحديات التي تواجه قادة ال�شركات الكربى� ،أو التي تواجه
عن ِّ
مديري امل�ست�شفيات واجلامعات واملنظَّ مات اخلري َّية العامل َّية.
ولكن تبقى كثري من ال�سمات التي تنطبق على معظم الناجحني
وكل امل� َّؤ�س�سات التي يطمح قادتها �إلى الفوز.

لتقود فريقك �إلى النجاح :كن نف�سك
يحاول «فريج�سون» تو�ضيح الكيف َّية التي قاد بها فريق و�سمعة
نادي «مان�ش�سرت يونايتد» ،والأ�ساليب واخلطط التي تك َّللَت
بالنجاح؛ ح َّتى ميكن حماكاتها وتطبيقها يف ِّ
كل مكان و� ِّأي زمان.
الق�ص�ص التي �سردها قد ال تكون مه َّمة خارج �سياق كرة القدم،
ولكن الطريقة التي ي�شرح بها ر�سالته ت�سمح لنا بتطبيق ما تعلَّمه
َّ
يف كل جماالت احلياة .فهو يقول له�ؤالء الذين يح ُّبون «كرة
القدم»َّ � ،إن كتاب «هكذا نقود» يعترب دلي ًال ملهم ًا لفن القيادة،
بغ�ض النظر عن مكانك ومكانتك؛ �سواء �أكنت طالب ًا� ،أم رجل
�أعمال� ،أم معلم ًا� ،أم ع�ضو ًا يف �شركة نا�شئة ،فالقيادة ال�صحيحة
�ستجعل منك دائم ًا �إن�سان ًا �أف�ضل �إن مل جتعلك قائد ًا �أف�ضل.

�أ�ساليب القيادة
املراقبـــــــة

عندما تقود النا�س يجب �أن تفهم طبائعهم،
وظروف ن�ش�أتهم والت�ص ُّرفات التي �ستخرج
�أف�ضل ما لديهم ،واملالحظات التي �ستخيفهم.
وال �سبيل �إلى ذلك �سوى :مراقبتهم.
مل يكن «فريج�سون» يعرف الفرق بني املراقبة
ملعرفة التفا�صيل الدقيقة وفهم ال�صورة
الكاملة �إال عندما َد َّرب فريق نادي «�أبردين»
وعي «�أر�شي نوك�س» م�ساعد ًا له .ن�صحه
َّ
«�أر�شي» �أال يبا�شر جل�سات التدريب بنف�سه،
و�أن يقف على ِّ
اخلط اجلانبي ي�شاهد ويدون
املالحظات .مل يكن «فريج�سون» مت�أكِّد ًا من
جدوى تلك الن�صيحة لأنَّها حترمه من التحكُّم
يف التدريب ،لكنه وافق على م�ض�ض .يقول
أهم قرار اتخذته
«فريج�سون»« :كان ذلك � َّ
ب�ش�أن الطريقة التي �أقود بها» .عندما تكون
بعيد ًا عن �أر�ض املعركة بخطوات ف�إنك ترى
املفاج�آت – ومن ال�ضروري �أن تفاجىء نف�سك.
عندما تكون يف و�سط امليدان ويف فمك �صافرة،
ن�ص ُّب تركيزك على الكرة .ولكن عندما
َ�س َي َ
تراجعت خطوة �إلى الوراء و�شاهدت من ِّ
اخلط
اجلانبي� ،صار نطاق ر�ؤيتي �أو�سع وا�ستوعبت
عملية التدريب بالكامل ،ف� ً
ضال عن فر�صتي

يف �إدراك حاالت الالعبني وطاقتهم وعاداتهم.
أهم الدرو�س يف حياتي املهن َّية.
وكان ذلك �أحد � َّ
�إحدى املالحظات التي ا�ستفاد منها
«فريج�سون» ،كانت يف عام  1969عندما كانت
�أملانيا تتد َّرب يف ملعب الرجبي يف «كيلمارنوك»،
فح�صل على ت�صريح مل�شاهدة التدريب .وقد
الحظ � َّأن الفريق الأملاين لعب من دون حار�س
مرمى ،وركَّز فقط على حيازة الكرة ،الأمر
الذي كان غريب ًا يف وقت كان املد ِّربون يركِّزون
فيه على اجلري مل�سافات طويلة .لقد بهره هذا
اللقاء وبد�أ يهتم بحيازة الكرة .وعندما �صار
مدرب ًا لفريق «�سانت مارين» ،بد�أ بت�شكيل
«�صناديق» – حيث يواجه كل �أربعة العبني

العبني �آخرين يف م�ساحة حم َّددة ،الأمر
الذي �أجرب الالعبني على الأداء يف م�ساحات
حمدودة وط َّور من مهاراتهم يف االحتفاظ
بالكرة ،وكلَّما تق َّدم �أداء الالعبني ،كانت
ال�صناديق ت�ضيق .و�ساعد ذلك على تنمية
جميـ ــع امله ــارات :االنتب ــاه ،والزواي ــا ،ومل�س
الكرة ،وبالتدريج �أ َّدى ذلك �إلى �إتقان مهارة
لعب الكرة بلم�سة واحدة .يقول فريج�سون:
«كانت تلك هــي التقني ــة التدريب َّي ــة التي
اعتمدت عليها ح َّتى �آخر حلقة تدريب َّية يل يف
«مان�ش�سرت يونايتد» .لقد �أ�صبح من عادات
فريق «مان�ش�سرت يونايتد» �أن يراقب خ�صمه
جيد ًا قبل مواجهته.

االن�ضـبـاط

من املغري للقادة قليلي اخلربة ومزعزعي الثقة �أن يجعلوا من ك�سر القواعد جرمية ت�ستحق الإعدام .ك ُّل هذا ج ِّيد ،غري �أنَّك مبج َّرد �إعدام
ال�شخ�ص تفقد جزء ًا من خياراتك .لذلك ،ف�إن االن�ضباط يبقى �أهم بكثري من العقاب.
كان االن�ضباط م�شكلة منذ اليوم الأ َّول يف نادي «�سان مارين» الذي د َّربه «فريج�سون»
ال�سن وبد�أ يف
بني عامي  1974و  .1978كان «جون موات» العب ًا جيد ًا و�صغري ًا يف ِّ
الر ِّد على «فريج�سون» عندما �أعطاه تعليمات حم َّددة �أثناء اللعب .لذلك ،و�ضعه
يف القائمة ال�سوداء مع �أحد الالعبني الآخرين وهو «�إيان ريد» ،الذي �سخر من
«فريج�سون» �أثناء التقاط �إحدى ال�صور الر�سم َّية للفريق .وكان هناك العب ثالث
ت ّذ َّرع ب�أنَّه ال ي�ستطيع ح�ضور التدريب لأنَّه ح�صل على تذاكر حفلة مو�سيقية .ر َّد
عليه «فريج�سون» قائالً�« :إذا �أردت الذهاب �إلى احلفل ،فال مانع ،ولكن ال ت ُعد �إلى
الفريق»� .أراد «فريج�سون» غر�س االن�ضباط بجعل الأمر وا�ضح ًا لدى الالعبني �أنَّه
قائد ال ميكن العبث معه ،ولقد و�صلت ر�سالته بو�ضوح.
يعتقد «فريج�سون» � َّأن الالعبني يعطون املدير العديد من الفر�ص لفر�ض �سلطته.
ولهذا ،من الأف�ضل انتقاء اللحظات واختيارها .فمن العبث �أن تفر�ض العقاب
على اجلميع لت�صل ر�سالتك ،فهو ال يعتقد �أبد ًا � َّأن تغرمي الالعبني ب�سبب ت� ُّأخرهم
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عن التدريب يردعهم �أو يفيد فريقهم .ففي
«مان�ش�سرت» ،تغلق الطرق �سريع ًا يف حاالت
احلوادث �أو �أعمال ال�صيانة .لذلك ،مل يكن
يبدي اهتمام ًا يف حالة ت� ُّأخر الالعب عن
التدريب م َّرة �أو م َّرتني ،لكن �إذا تك َّرر ت� ُّأخر
الالعب عدة م َّرات ،كان يقرتح عليه �أن يغادر

ويو�ضح له �أنَّه بت� ُّأخره
منزله ع�شر دقائق مبكِّر ًا ِّ
يخذل رفاقه ،وبالطبع ال يوجد من بني العبي
الفريق َم ْن يرغب يف فعل هذا.
كان ال�صمت �أحد الأ�ساليب الب�سيطة والقو َّية
يف فر�ض االن�ضباط ،التي كان «فريج�سون»
ي�ستخدمها ويقول عنها« :مل يكن الأمر يتطلَّب

� َّأي �إهانات �أو �سالطة ل�سان ،فنظر ًا �إلى � َّأن
اجلميع يح ُّبون �أن يحظوا باهتمام املد ِّرب ،ف َم ْن
كنت �أواجهه بال�صمت كان يعرف �أنَّه يف و�ضع
�س ِّيئ» .لقد و�ضع «فريج�سون» االن�ضباط يف
قمة �أولو َّياته ألنَّه كان يعرف �أنَّه مبج َّرد غياب
االن�ضباط يغيب الفوز و َت ُع ُّم الفو�ضى.

الإعداد للم�ستقبل

عندما تدير م� َّؤ�س�سة ،عليك �أن تنظر �إلى �أبعد مدى يف الطريق الذي �ست�سري فيه .لكن �إذا كانت
ف�ستتغي وجهة نظرك ب�شكل جذري .ولهذا ف� َّإن �أولو َّية
م� َّؤ�س�ستك يف حجم «مان�ش�سرت يونايتد»،
َّ
و�ضع ا�سرتاتيج َّية طويلة الأمد للنادي كانت �أمر ًا م�صريي ًا .يف «مان�ش�سرت يونايتد» كان على
«فريج�سون» �أن يفكِّر يف ت�شكيل الفريق لع َّدة موا�سم مقبلة ،ولهذا كان عليهم �أن يحظوا ب�سل�سلة
تن�ضب.
مت�صلة من املواهب التي ال ُ
ال�شاب
بث روح رائعة يف امل� َّؤ�س�سة .ال ين�سى النا�شئ
�آمن «فريج�سون» بق َّوة ال�شباب وقدرتهم على ِّ
ُّ
�أبد ًا ال�شخ�ص �أو امل� َّؤ�س�سة التي منحته فر�صته الأولى ،و�سري ُّد الدين لها وفا ًء يدوم طوال العمر.
وبالن�سبة �إلى الالعبني ال�شباب فال �شيء م�ستحيل ،و�سيحاولون ح َّتى املرور من خالل الأ�سالك
ال�شائكة ،بينما �سيحاول الالعبون املخ�ضرمون العثور على � ِّأي طريقة للت�ساهل يف التدريب.
مكبة للغاية من الطريقة
الطريقة التي كان «فريج�سون» ِّ
يوجه بها الالعبني ال�شباب كانت ن�سخة َّ
التي يت ُّم بها تدريب املوظفني ليتق َّدموا يف امل� َّؤ�س�سات الكربى .مت َّيزت هذه الطريقة مب�ستويات
متعددة وهيكل تنظيمي وا�ضح ،وكان طريق النجاح جل َّي ًا �أمامهم .يف «مان�ش�سرت يونايتد» كانت
امل�ستويات هي� :أكادمي َّية ال�شباب ،والفريق «ب» ،والفريق «�أ»َّ ،ثم الفريق االحتياطي ،وبعدها
�أع�ضاء الفريق الأول.

كان «فريج�سون» يكلِّف ال�شباب بتدريبات
ال ح�صر لها ،وكان يخربهم مبا يحتاجون
�إلى فعله حتديد ًا .يف �أكادمي َّية ال�شباب ،كان
ال�صغار يخ�ضعون ملراقبة «�إريك هاري�سون»
الفاح�صة ،وكان التدريب يت ُّم برتكيز �شديد
يف ليايل الثالثاء واخلمي�س خالل احللقات

الـعـمــل اجلمــاعـــي

التدريبية التي كان مد ِّربو الفريق الأول
ي�شاركون فيها بكثافة .كان «فريج�سون» يراقب
التدريب بنف�سه ،ويجعل الالعبني ال�شباب
ي�شعرون ب� َّأن هذا التدريب مهم مثل التدريب
ملباريات نهائي الك�أ�س ،وكان يحر�ص على تلبية
احتياجاتهم النف�س َّية والعاطف َّية وحمايتهم من
ال�صحافة .فعلى �سبيل املثال ،مل ُيجرِ «رايان
جيج�س» مقابلته ال�صحف َّية الأولى ح َّتى بلغ
 20عام ًا� .إحدى الطرق التي كان «فريج�سون»
ي�ستخدمها ليخلط بني اخلربة وال�شباب بعيد ًا
عن �أنظار الكامريات هي املباريات التي كان
ُيجريها بني الالعبني ذوي اخلربة والفريق
االحتياطي ،وقد �أُعطى هذا ال�شباب جرعة
كبرية من الثقة .كان «فريج�سون» ي�ؤمن ب� َّأن
ال َّروابط الطبيع َّية بني الالعبني بع�ضهم بع�ض ًا

�أقوى كثري ًا من الروابط بني هيئة التدريب وبني
الالعبني� ،سواء �أكان هذا يرجع �إلى الفجوة
التنظيم َّية بني املوظَّ فني ومديرهم� ،أم �إلى فارق
ال�سن .فمن املهم �أن ي�شعر ال�شاب النا�شئ ب� َّأن
ِّ
ً
لديه معلما ميكنه �أن يثق به ،و� َّأن معلِّمه يهت ُّم
مب�صلحته فعالً .عالوة على ذلك ،كان لكلِّ
العب من الالعبني املخ�ضرمني طريقته يف
م�ساعدة النا�شئني ال�شباب .فلقد كان «برايان
روبن�سون» و«دارين فليت�شر» ي�ساعدان الالعبني
ال�شباب على ت�صنيف عقودهم� ،أ َّمــا «ج ــاري
نيفي ــل» ،فقد كان ينتقدهم ويوبخهم ولكن
بطريقة ت�ؤكد لهم �أنه يريد لهم النجاح .يعتقد
مما ميكن قوله
«فريج�سون» «� َّأن هناك الكثري َّ
حول اختيارك للمعلِّم ال�صحيح ،و�أن �أف�ضل
املعلِّمني هم الذين ميكنهم تغيري حياتك».

هذا هو مفتاح جناح كلِّ م� َّؤ�س�سة ،فمن امل�ستحيل �أن تفوز مبباراة كرة قدم �إذا كنت تلعب بفريق مك َّون من �أحد ع�شر حار�س مرمى �أو جمموعة
من الأ�شخا�ص ذوي املواهب املتماثلة .يت�ساءل بع�ض النا�س �إذا كان مبقدور � ِّأي ٍ
ناد �أن ينجو �إذا كان مك َّون ًا بالكامل من العبني مبدعني .بالن�سبة
4

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

املهم هو �أن ميتلك ك َّل فريق جزء ًا �صحي ًا من الالعبني
�إلى «فريج�سون» ،ف� َّإن َّ
متعددي املواهب ،وبالطبع من الرائع �أن حتلم ب�أحد ع�شر العب ًا مبدع ًا ،لكن هذا
ِّ
احللم يتحطَّ م على �صخرة املمار�سة يف الواقع لأنَّك يجب �أن تتعامل مع حقيقة
احتياجك �إلى دفاع �صلب يتح َّمل الهجمات� .أنت بحاجة �إلى التوازن يف فريقك،
لك َّننا غالب ًا ما نن�ساق نحو العبي الهجوم املبدعني ،فهم يتمكَّنون من ر�ؤية ما
ال يراه غريهم .ه�ؤالء مبقدورهم تغيري املباراة ،والت�ألُّق مع النادي .طاملا قال
«فريج�سون» لـ«كري�ستيانو رونالدو» عندما كان يلعب لنادي «يونايتد» � َّأن وظيفته هي
خلق الفر�ص ،وقد كانت تعليماته لـ«رونالدو» يف الدور قبل النهائي يف ك�أ�س االحتاد
الإجنليزي عام  2004يف مواجهة «الأر�سنال» ب�سيطة للغاية« :هاجم فقط وال تقلق
ب�ش�أن الدفاع» .حينها ،لعب الفريق بثالثة العبي خط و�سط مركز ِّيني ،وقد �أعطى
هذا لـ«كري�ستيانو» امل�ساحة الالزمة واحلر َّية لكي يرهب «الأر�سنال» .والالعبون
من �أمثال «رونالدو» هم َم ْن ينهون املباراة .يقول «فريج�سون»« :الفرق املتخمة
بالعبني من �أمثال «�ستيف برو�س» ،و«روي كني» ،و«برايان روبن�سون» تكون غري
قابلة للهزمية تقريب ًا ،لك َّنها لن تكون قادرة على فتح خطوط الفريق املناف�سَ .م ْن
ميكنهم فتح جميع خطوط املناف�سني هم قلَّة من الالعبني املبدعني حق ًا» .لهذا،
املهم �أن يت�ض َّمن فريقك جمموعة متن ِّوعة من املواهب املختلفة يف فريقك.
من ِّ

و�ضع املعايري
من الطرق التي ميكنك من خاللها �أن ت�سهم يف مت ُّيز امل� َّؤ�س�سة هي الطريقة التي
تع ِّرف بها النجاح .كان «فريج�سون» حري�ص ًا على و�ضع �أهداف طويلة الأمد ،ومل
الف�ضة
ي�ستخدم �أبد ًا جم ًال مثل «�إنَّنا نتوقَّع �أن نفوز بدرع الدوري وميداليتني من َّ
يف هذا املو�سم»� ،أ َّو ًال :ل َّأن هذا ي�ضع املزيد من ال�ضغوط الإ�ضاف َّية على اجلميع
وال يحقق فائدة حقيق َّية ،وثاني ًا :ل َّأن هذا يع ُّد اجلميع للإحباط .الأ�سهل بالن�سبة
�إليه �أن يقول« :نحن يف «يونايتد» نتوقَّع الفوز ِّ
بكل مباراة» ،ل َّأن هذا هو احلال منذ
حد قول «فريج�سون»:
عام  1993تقريب ًا ،ول َّأن هذا يرتقي بروح الفريق .فعلى ِّ
«� َّإن الت أ�كُّد من � َّأن اجلميع يفهمون �أنَّنا نتوقَّع الن�صر يف ِّ
كل مباراة يجعل التم ُّيز
�أمر ًا بديهي ًا وي�سمح يل ب�أن �أزيد من كثافة التدريب الذي يخ�ضع له الفريق».
يجب حتقيق التوازن عند تو�صيل الإح�سا�س مبا
هو م�ستحيل ،مقارن ًة بواقع وحقيقة الظروف.
فمن ال�سهل �أن ت�ضع توقُّعات غري واقع َّية ،وقد
تعلَّم «فريج�سون» هذا مبكِّر ًا خالل مهنته،
ففي مو�سمه الأول مع نادي «�سانت مارين»،
فاز الفريق بثماين مباريات على التوايل ،وقد
�شعر حينها باالبتهاج و�أخرب ال�صحافة �أنهم لن
يخ�سروا مباراة لبق َّية املو�سم .وبد ًال من هذا،
فلم يفوزوا �إال مبباراة واحدة من املباريات
املتب ِّقية ،و�أنهى النادي املو�سم يف املركز
ال�ساد�س .وبعدها ب�سنوات يف نادي «يونايتد»،
كانت ال�صحافة ت�س�أله ع َّما ي�أمل بتحقيقه يف
بداية املو�سم .وقد كانت �إجابته اجلاهزة دوم ًا
هي �أنَّه يرغب يف الفوز ببطولة واحدة ،و�أنَّه
مهتم بتحديد هذه البطولة �أو وقت الفوز
غري ٍّ

بها .كان حري�ص ًا على �أال يطلق ت�صريحات
خاطئة ،وعلى �أال ي�ضع الكثري من ال�ضغوط على
كاهل الفريق ،ومع هذا فلم مير على الفريق
مو�سمان متتاليان من دون الفوز ببطولة كربى
على مدار ثالثة وع�شرين عام ًا.
تعترب قابل َّيتك لإعادة تقييم �أهدافك يف �أثناء
املباراة من املهارات احليو َّية �أي�ض ًا� .إذا كنت
يف �أزمة حقيق َّية ،فغالب ًا ما �ستبدو �إعادة الأمور
�إلى ن�صابها مه َّمة م�ستحيلة ،وقد حدث هذا يف
عام  2001عندما ت� َّأخر «فريج�سون» وفريقه
بثالثة �أهداف مقابل ال �شيء يف مواجهة
«توتنهام» يف ال�شوط الأول .كان «فريج�سون»
واقعي ًا؛ حيث قال لالعبيه يف اال�سرتاحة
«�أحرزوا الهدف التايل ول َرن �إلى �أين ميكن �أن
يقودنا هذا» .مل ي ُقل لهم« :لدينا  45دقيقة

يجب �أن نحرز خاللها �أربعة �أهداف» .لقد
كان هذا �سيبدو م�ستحيالً ،ومع ذلك� ،أحرزوا
هدف ًا واحد ًا بالفعل ،وقد قادهم هذا �إلى
جتاوز الأهداف الأربعة على الرغم من � َّأن هذا
يبدو غري معقول .لقد انتهت املباراة بفوزهم
بخم�سة �أهداف مقابل ثالثة .ومبج َّرد �أن بد�أ
نادي «يونايتد» بالفوز يف املناف�سات املحل َّية،
بد�أ «فريج�سون» يتطلُّع �إلى املزيد بداي ًة من
الفوز بدوري رابطة الأبطال الأوروب َّية �إلى ك�أ�س
التوجه الذي ا�ستخدمه
�أوروبا ،م�ستخدم ًا ذات ُّ
يف بطوالت الك�ؤو�س املحل َّية .لقد متكَّن
«فريج�سون» وفريقه من حتقيق امل�ستحيل من
خالل �ضبط الالعبني على الأهداف اجلديدة
خطو ًة خطوة ،ومباراة بعد �أخرى.
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التعامل مع الف�شل
خربة الف�شل� ،أو الطريقة التي يتعامل بها القائد معه تعترب جزء ًا رئي�س ًا من اخلربات التي ت�ش ِّكل �شخ�صية الفريق الفائز .عندما
تنظر �إلى �شخ�ص ناجح ،لن ميكنك �أن تتخ َّيل �أ َّنه قد ف�شل �أبد ًا من قبل ،لكن الف�شل ي�صيبنا جميع ًا ،وقد ي�ش ُّل بع�ضنا لك َّنه يح ِّفز
بع�ضنا الآخر .كان «فريج�سون» ميتلك �إ�صرار ًا داخلي ًا على جت ُّنب الف�شل ،وهذا ما م َّده بحافز �شخ�صي �ساعده على النجاح.
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مما نتعلَّم من الفوز
كان القول امل�أثور ب�أننا نتعلَّم من الهزائم �أكرث َّ
حقيقي ًا بالت�أكيد بالن�سبة �إلى «فريج�سون» ،ف�سجلُّه مملوء بالهزائم.
فمنذ � 10أغ�سط�س من عام  ،1974وهو اليوم الأول الذي تولَّى فيه
قيادة نادي «�إي�ست �سرتلينج�شاير» وح َّتى  19مايو عام  ،2013وهو
اليوم الذي تقاعد فيه من نادي «يونايتد» ،خ�سر فريقه مباراتني من
لدي العديد من
بني كل ع�شر مباريات لعبها .ولهذا فهو يقول« :كان َّ
الفر�ص للتعلُّم من الإخفاقات» ،وقد كان ت�صنيفه الكلِّي كمدير هو
 .%60وبتنظيم فريقه ج ِّيد ًا يف «�أبردين» ثم يف «يونايتد» ،كان يعترب
� َّأن هزائم الفريق �أو نتائجه ال�س ِّيئة كانت تقع ب�سبب �شيء ما ف�شل
فريقه يف فعله بد ًال من اعتبارها نتيجة ل�شيء فعله مناف�سوه .لقد
وجد � َّأن هذه هي الطريقة ال�صح َّية ملواجهة الهزمية ل َّأن هذا يعني �أنَّه
ي�سيطر على الو�ضع ،و� َّأن حت�سني الأداء هي م�س�ؤوليته هو.
قد يكون للهزمية الكبرية وق ٌع �س ِّيئ على بع�ض النا�س ،فقد ته ُّز ثقتهم
ب�أنف�سهم ،وعندما كان نادي «يونايتد» يخ�سر مباراة لعب فيها ج ِّيد ًا،

كان «فريج�سون» مي ُّر بجميع الالعبني مربت ًا على كتف كلٍّ منهم فقط،
فلي�س مبقدور �أحد �أن ي�ستوعب � َّأي ر�سائل يف �أوقات مثل هذه .ويف
بع�ض املباريات الأخرى عندما كان �أدا�ؤهم �سيئ ًا ،على �سبيل املثال
بعدما فاز عليهم نادي «مان�ش�سرت �سيتي» يف دوري الأبطال يف عام
م�شجعي «�سندرالند»
 ،2012وتع َّر�ضوا لل�سخر َّية القبيحة من بع�ض ِّ
يف امللعب ،فقد ذ َّكر الالعبني يف غرف املالب�س باملعاملة التي يتل َّقونها
يف كلِّ م َّرة يعودون فيها �إلى اللعب يف «�سندرالند» ،وقد فعلوا .ففي
املو�سم التايل عندما عادوا �إلى اللعب معهم ،هزموهم بهدف مقابل ال
�شيء .وكان هذا يعني � َّأن هزميتهم قد �أعطتهم حافز ًا يعملون لأجله.
وبعد فوزهم الأول يف الدوري يف عام  ،1993كانوا يف كلِّ م َّرة ينهون
فيها املو�سم يف املركز الثاين ،يفوزون باملركز الأول يف املو�سم التايل.
لقد كان �أع�ضاء الفريق جوعى للن�صر ،وكانوا يعتزون ب�أدائهم مبا
يكفي ليث�أروا لهزميتهم .وهذا يثبت وجهة نظر «فريج�سون» يف � َّأن
«تبقى الهزمية �أدا ًة حتفيزية قو َّية �إن مل تتحول �إلى عادة».

فر�ض ال�سيطرة
فر�ض ال�سيطرة يختلف كثري ًا عن ا�شتهاء
ال�سلطة .يتم َّتع قائد � ِّأي جمموعة عاد ًة مبقدار
ال�سلطة ،لكن هذا �شيء
معقول من ِّ
حب ُّ
ميكن �إدمانه ب�سهولة ،ويتمثَّل �أحد الأعرا�ض
اجلانب َّية لإدمان ال�سلطة يف ا�ستخدام
التخويف والرتهيب يف القيادة .فالتعامل
بع�صب َّية وب�صوت ٍ
عال ُي�صبح �أكرث فاعل َّية �إذا
ندر ا�ستخدامه .ال ب�أ�س يف �أن تفقد �أع�صابك
�إذا كانت هناك �أ�سباب تدعو �إلى ذلك ،لك َّنك
�إذا انفجرت لأتفه الأ�سباب ،فقد يت�س َّبب هذا
يف �شلل فريقك وم�ؤ�س�ستك كلها.
كان «فريج�سون» قائد ًا حازم ًا ولك َّنه كان
ومب�ضي ال�سنني وتواتر جناح
عاد ًال �أي�ض ًا.
ِّ
حد مل ي�صل �إليه من قبل
نادي «يونايتد» �إلى ٍّ
مطلق ًا ،بد�أ يفهم تدريجي ًا � َّأن غمزة �أو �إمياءة
تدمر ثقة الالعبني ب�أنف�سهم،
�أو تقطيبة قد ِّ
وبخا�صة الالعبني �صغار ال�سن .لذا ،كان
َّ

يتج َّنب االنفراد بهم ويركِّز على َم ْن ب�إمكانهم
النظر يف عينيه .بالن�سبة �إلى «فريج�سون»،
ميكن �أن يكون الغ�ضب م�ؤثِّر ًا ،ولكن ميكن
�أن يكون هذا الت�أثري �سلب ّي ًا يف الإدارة .من
الأف�ض ــل �أن متن ــح الن ــا�س الثق ــة ب�أنف�سهم،
والإميان بر�سالة م� َّؤ�س�ستهم ،من �أن حتكم
التغيات املفاجئة
كطاغية .كما �أن التك ُّيف مع ُّ
�أمر حيوي لإبقاء الأمور حتت ال�سيطرة.
فعندما و َّفى «فريج�سون» بوعده لـ «كري�ستيانو
رونالدو» ب�أن ميكِّنه من حتقيق �أمنيته باللعب
لنادي «ريال مدريد» ،كان عليه �أن يتعامل
مع خ�سارة �أف�ضل العب يف العامل ،و�أن يعيد
ت�شكيل امل�ستقبل من دونه؛ لقد كره خ�سارة
�أف�ضل العب لديه ،وعرف �أن غيابه �سيكون
ملحوظ ًا ،وقد يجعل قوته الهجوم َّية م�شلولة؛
لك َّنه كان يعرف �أي�ض ًا � َّأن النادي �سيوا�صل
االزدهار �إذا اتخذ القرار ال�صحيح.

التـفـويــ�ض

فاعلية لتحقيق
ميكن اعتبار ال�سيطرة والتفوي�ض وجهني لعملة واحدة ،فالعمل مع الآخرين ومن خاللهم هما بالفعل من �أكرث الطرق
َّ
الغايات املن�شودة (وهذا طبع ًا مع افرتا�ض � َّأن الآخرين يعرفون حق ًا ما ترغب يف فعله ،و�أ َّنهم حري�صون على حتقيقه) ،وهنا يكمن
ممن يقدرون على �إدارة جوانب الأن�شطة
الفرق بني الإدارة والقيادة .يف نادي «مان�ش�سرت يونايتد» كان لديهم العديد من الأ�شخا�ص َّ
مما يعرفه هو ،وكان
مما ي�ستطيع «فريج�سون» مبراحل ،فقد كان مدير املالعب يعرف عن تقنيات �إدارة الرتبة
ِّ
والري �أكرث بكثري َّ
�أف�ضل َّ
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الأطباء يديرون جما ًال لي�س مبقدوره ح َّتى
التظاهر بفهم تفا�صيله ،كذلك كان رئي�س
أكادميية ال�شباب يعرف قدرات كلِّ العب
�
َّ
حد قول
مما يعرفه هو .وعلى ِّ
�أكرث بكثري َّ
«فريج�سون»« :كانت وظيفتي هي و�ضع
املعايري ،وم�ساعدة الآخرين على ت�صديق
�أ َّنهم ي�ستطيعون فعل �أ�شياء مل يعتقدوا
من قبل �أ َّنهم قادرون على فعلها .نعم
 ..كانت وظيفتي هي تخطيط م�سار مل

ي�سلكه �أحد من قبل ،و�أن �أجعل اجلميع
ي�ؤمنون ب� َّأن امل�ستحيل ممكن».

عندما تكون قائداً ،ف� َّإن االهتمام
بالتفا�صيل يعترب �أمر ًا حيوياً ،لكن �إدراكك
�أ َّنه لي�س يف اليوم الواحد وقت يكفي لتتح َّقق
مهم �أي�ضاً؛ والأمر يرجع
أمر ٌّ
من كلِّ �شيء � ٌ
�إليك ،ولكن ميكنك دوم ًا �أن تعني �أ�شخا�ص ًا
ذوي كفاءة عالية ليديروا جميع الأق�سام.
فمثالً� ،إذا قال الطبيب � َّإن �أحد الالعبني

غري الئق مبا يكفي للنزول �إلى امللعب ،مل
يكن «فريج�سون» ميار�س � َّأي �ضغوط عليه
فو�ض م�س�ؤولية الأن�شطة
ِّ
ليغي ر�أيه .كما َّ
التجارية ،وت�أمني الرعاية ،و�إنهاء وتدقيق
َّ
تفا�صيل عقود الالعبني �إلى «ديفيد جيل»،
وك َّلما ا�ستغرقه العمل يف جمال كرة
أهمية التفوي�ض على نطاق
القدم ،زادت � ِّ
�أو�سع بالن�سبة �إليه ،ومنح ال�سلطات َمل ْن
هم حوله.

التفاو�ض
تنطوي املفاو�ضات على �سلوكيات �إن�سانية غري منطق َّية ،فهناك �أ�سباب متن ِّوعة تدفع
حتدياً ،لأ َّنك لن تعرف �أبد ًا
النا�س �إلى �شراء الأ�شياء وبيعها وتو ُّقع نتائج التفاو�ض يعترب ِّ
يتعر�ض لها .ومن ال�صعب
جميع الأوراق التي يحملها مناف�سك ،وال جميع ال�ضغوط التي َّ
�أن تبقى �صايف الذهن خالل املفاو�ضات ،و�أال جترفك العواطف يف تيار ال تريده .لكن �إذا
فقدت االن�ضباط خالل املفاو�ضات ،فقد يت�س َّبب هذا يف كل التداعيات التي ال تريدها؛
يحدد �سعر �صفقة مع َّينة ،بل قد تتعاقب موجات التداعيات بعد
لي�س فقط يف � َّأن هذا قد ِّ
انتهاء ال�صفقة .كرة القدم �ش�أنها �ش�أن � ِّأي جمال �آخر من جماالت الأعمال ،وهذا يعني
� َّأن النا�س يتو َّقعون منك �أن تدفع �أكرب رواتب ممكنة ،ويكون لهذا ت�أثريه على بق َّية الفريق،
لأ َّنه ميكن �أن يخلق فو�ضى �إذا ت�س َّبب يف ت�ش ُّوه خطَّ ة الرواتب واملكاف�آت ب�أكملها ب�سبب وافد
واحد جديد �أو عقد جديد.
تع َّر�ض «فريج�سون» �إلى جميع �أنواع
املفاو�ضات؛ قابل �أنا�س ًا تكفيهم م�صافحة
لإبرام �صفقة انتقال غالية ،وقابل غريهم
ممن ال ميكنك �أن توليهم ظهرك خ�شية �أن
َّ
يخدعوك .مل يتقن «فريج�سون» فن قراءة
النا�س عرب مئات املفاو�ضات فقط ،بل وتع َّلم
�أي�ض ًا �أ َّنه «مهما كانت احتماالت توقيع عقود
مرتفعة ،ف�إن املفاج�آت القبيحة تبقى دائم ًا
واردة» ،ولهذا كان يحاول البقاء هادئ ًا حتَّى
ي�ستطيع احلفاظ على �صفاء ذهنه عند �إقناع
الالعب ،فعندما �أراد جعل الالعب «فيل
نيفيل» يو ِّقع له� ،سعى خلف �أخيه «جاري».
فلقد عرف �أ َّنهما كانا مق َّربني للغاية،
لكنَّه عرف �أي�ض ًا �أنَّ «فيل» يتمتَّع مبهارة
فطر َّية �أكرب ،و�أنَّ الكثريين غريه �سي�سعون
خلفه ،ومع هذا فقد عرف �أ َّنه مبج َّرد
8
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�أن يح�صل على «جاري» ف�سيتبعه «فيل».
كان «فريج�سون» يقول لنف�سه �أي�ض ًا� :إ َّنها لن
تكون نهاية العامل �إذا ف�شل يف تفاو�ض بعينه،
و�إنَّ جناح الفريق لن يتو َّقف �أبد ًا على العب
واحد ،وكان يقول «�إ َّنك �إذا كنت حتتاج
ليغي م�صريك ،ف�إ َّنك
�إلى �شخ�ص واحد ِّ
تنب َّ
منظمة قو َّية مبا يكفي» .كانت
�إذ ًا مل ِ
لدى «فريج�سون» فر�صة ل�شراء «�سريجيو
�أوجريو» قبل �أن يذهب �إلى نادي «مان�ش�سرت
�سيتي» ،لكن وكيله طلب �سعر ًا مرتفع ًا للغاية
ومل يكن النادي جاهز ًا لدفعه .وهناك �أي�ض ًا
م َّرات كانت فيها مفاو�ضات احل�صول على
العب ما تذهب �أدراج الرياح ،يف حني ينتهي
هو باحل�صول على العب �أف�ضل .متام ًا كما
حدث يف عام  ،1989حني ف�شل يف احل�صول
على «جلني هاي�سن» من «فيورنتينا» ،لكنَّه

معين ًا يف
ح�صل يف النهاية على «جاري بالي�سرت» بد ًال منه .يلعب الإعداد للتفاو�ض دور ًا رئي�س ًا من وجهة نظر «فريج�سون» ،فلقد وجد � َّأن فندق ًا َّ
جنوب فرن�سا كان يعترب مكان ًا رائع ًا ب�إمكانه �إقناع الالعبني فيه باالن�ضمام �إلى نادي «يونايتد»؛ كان هذا الفندق بعيد ًا عن ال�ضو�ضاء ويتم َّتع
ب�شم�س رائعة ويط ُّل على البحر الأبي�ض املتو�سط ،وهو �أف�ضل كثري ًا يف الإيحاء بفكرة امل�ستقبل امل�شرق من حجرة اجتماعات �صغرية يف مد َّرجات
مرات �أخرى ،كان ي�ستغ ُّل
امللعب .كان «فيل جونز» واحد ًا من الالعبني الذين �أح�ضروا والديهم ووكيلهم �إلى الفندق ،وبعدها َّ
متت ال�صفقة .ويف َّ
ُ�سمعة «مان�ش�سرت يونايتد» للم�ساهمة يف �إمتام �صفقة من خالل تو�صيل �أحد الالعبني املر�شحني �إلى اخلارج عرب �أر�ض امللعب� ،أو من خالل
ا�صطحاب العب �آخر يف جولة �إلى �أماكن التدريب يف «كارينجتون» لكي ي�شعر بال�شغف واالنتماء؛ فقد كان الالعبون ينده�شون عند ر�ؤيتهم
الريا�ضية .لقد كان «فريج�سون» مفاو�ض ًا ذكي ًا يعرف كيف يطرح وي�شرح وجهة نظره.
ل�صالة الألعاب
َّ

االبتكـــــــار
خالل الأربعني عام ًا املا�ضية� ،ساعدت
وكمية املعلومات املتاحة
التطورات
ُّ
التقنية َّ
َّ
على تغيري كرة القدم بنف�س الطريقة التي
طبقت
غيت بها ريا�ضات �أخرى .لقد َّ
َّ
نوادي كرة القدم �أفكار ًا ُمبتكرة يف العديد
من املجاالت ،فاجلميع يبحثون عما
مي ِّيزهم عن مناف�سيهم ،ولقد كان االبتكار
واملعلومات مبثابة حجر الأ�سا�س يف نادي
«مان�ش�سرت يونايتد» خالل الثالثني عام ًا
املا�ضية.
كان «فريج�سون» ي�صر على �إثبات �صحة
وفاعلية الفكرة
�إحدى الأفكار املُبتكرة
َّ
الوليدة قبل تطبيقها ،فلقد كان مت�شكِّك ًا
حد ما ،ولكن حينما تبدو الفكرة
�إلى ٍّ
منطقية ،وتو ِّفر فر�صة لتح�سني �أداء
َّ
«يونايتد» فقد كان يتل َّهف وي�سعى �إلى

تطبيقها ،ويف هذا يقول« :ال �أقبل لنادي
«يونايتد» �أن يتخ َّلف ل َّأن �أحدهم قد �سبقنا
يف االبتكار؛ ف�أنا ال �أ�ستطيع �أبد ًا �أن �أفقد
امل�ستقبل» .ولهذا �أ�ضاف برامج تغذية،
و�أدخل حت�سينات على جودة الرعاية
حت�سن
َّ
الطبية .وكنتيجة لهذا االبتكارَّ ،
م�ستوى الغذاء ،وطالت فرتات و�أعمار بقاء
وحت�سن ت�صريف
الالعبني يف املالعب،
َّ
املاء من املالعب (بف�ضل تقنيات الرتبة)،
متت�ص املاء كما كانت
ومل تعد كرات القدم
ُّ
من قبل ،و�أ�صبح الالعبون يرتدون �أطقم ًا
�صناعية مماثلة للقطن
م�ص َّنعة من مواد
َّ
وال�صوف التي كانوا يرتدونهما يف املا�ضي،
وغريها الكثري .ونتيج ًة لذلك ،زادت
معدالت مباريات دوري الدرجة الأولى يف
َّ
املعدالت التي
كرة القدم املعا�صرة عن َّ
كانت معروفة منذ ثالثني عاماً.
عي «توين �شرتودفيك»
ازداد اهتمام «فريج�سون» بعلوم الريا�ضات يف عام  ،2007عندما ِّ
توجهه نحو التك ُّيف ٍ
ب�شكل كبري ،وزاد من فوائد
مدير ًا علميا للنادي .لقد �ساعده هذا على ُّ
احلركة واملرونة ،وجل�سات الإحماء الداخل َّية� .أما �صالة الألعاب الريا�ضية التي كانت فيما
تغيت لت�ضم �صفوف ًا من د َّراجات
م�ضى
تت�ضمن العديد من َّ
َّ
معدات رفع الأوزان ،فقد َّ
�شدة التمارين بحيث يتمكَّن من
التمرين و�أجهزة امل�شي الكهربائية .لقد تعلَّم كيف يقي�س َّ
مراقبة َمن هو الالعب الذي يرهق قلبه وجهازه الع�ضلي .وعو�ض ًا عن اجلري لأميال كما
كانوا يفعلون من قبل ،فقد حت َّول الرتكيز لي�صبح على فرتات التدريب  -دفعات ق�صرية
من ال�سرعة ال�شديدة ،و�أ�صبحت �أطول م�سافة يجرب الالعبني على جريها هي مئتي مرت.
يقول «فريج�سون»« :لقد �أحدثنا ثورة يف الطريقة التي حاولنا من خاللها حتقيق اللياقة
البدن َّية ،فقد مكَّنتنا تقنيات التدريب اجلديدة والبيانات احلديثة من الت�أ ُّكد من عدم �إرهاق
الالعبني و�إنهاكهم ،و�أو�صلت نادي «مان�ش�سرت يونايتد» �إلى القرن احلادي والع�شرين».
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املناف�ســــــات
تت�ض َّمن لعبة كرة القدم الكثري من املناف�سات،
�صحي لنوادي كرة القدم �أو ل ِّأي
و�إنَّه لأمر ِّ
م� َّؤ�س�سات �أخرى �أن متتلك ج ّو ًا من التناف�س
الإيجابي ،فهذا يحفِّز الأفراد للأداء ب�أف�ضل
قدرات ممكنة ،ومع هذا فلي�س ب�إمكانك
�أن تعرف نف�سك من خالل مناف�سيك� ،أو
توجهك ب�سبب ما
�أن ِّ
تغي ا�سرتاتيج ّيتك �أو ُّ
يفعلونه .لقد حاول نادي «مان�ش�سرت �سيتي»
يعرف نف�سه من خالل ما
طوال �سنوات �أن ِّ
يفعله نادي «يونايتد» .وكثري ًا ما كان رئي�سه
«بيرت �سوالي�س» ي�شري �إلى الأخري قائ ً
ال:
«ه�ؤالء املرت ِّب�صون بنا يف اجلهة املقابلة من
الطريق» .ومل يكن ي�ستطيع �أن ين�سى نادي
«مان�ش�سرت يونايتد» .وبد ًال من حماولة
حت�سني فريقه والرتكيز على ما يقع يف نطاق
�سيطرته ،كان دائم القلق من «مان�ش�سرت
يونايتد» .ومل يكن هذا علمي ًا وال منطقي ًا� .أما
«فريج�سون» فلم يتبع هذا النهج ،كان يقول
لأع�ضاء فريقه« :مهما كان عدد الالعبني
اجليدين الذين ان�ضموا �إلى «مان�ش�سرت
�سيتي» ف�إنهم يف النهاية �سيبد�ؤون املباريات
مثلنا ب�أحد ع�شر العب ًا».
فن التعلُّم من
لقد �أتقن «فريج�سون» َّ
املناف�سني ،فكان يعرف كيف يرفع املعايري
من خالل الأداء مثل مناف�سيه� ،أو الأداء
ب�صورة �أف�ضل منهم والتم ُّيز عليهم.
فيما بني عامي  1994و  ،1999لعب نادي
«اليوفينتو�س» الإيطايل هذا الدور بالن�سبة
�إلى نادي «يونايتد» ،وقد حدث هذا عندما
قاد «مار�شيللو ليبي» النادي .حينها لعب
هذا الفريق بامل�ستوى الذي كان «فريج�سون»
يكن �إعجاب ًا
يحاول الو�صول �إليه ،وقد كان ُّ
من نوع خا�ص بـ «ليبي» و�أ�سلوبه .وتابع �أداء
10
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الفريق حتَّى قال «فريج�سون» يف النهاية« :لقد ا�ستمتعت ب�إحدى
�أعظم الليايل يف حياتي كمدير يف الدور قبل النهائي يف دوري
الأبطال عام  ،1999فلقد �أحرزنا هدفني بعد �إحدى ع�شرة دقيقة
�سجلنا ثالثة �أهداف مقابل
يف مباراة الذهاب ،ويف مباراة العودة َّ
هدفني لنهزمهم ون�صل �إلى الدور النهائي يف بر�شلونة» .لقد
ا�ستطاع «فريج�سون» �أن يتع َّلم من املناف�س الذي طاملا �أعجب به،
بل ويتف َّوق عليه.
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�صفة واحدة نادرة
هناك �صفة �شائعة ي�شرتك فيها ك ُّل القادة العظماء ،وهي �سمة
ال يالحظها �إال القليل من القادة يف �أنف�سهم ،وق َّلما تربزها كتب
القيادة والإدارة .ويف الواقع ،ف�إن الآخرين واملناف�سني يالحظون
هذه ال�سمة يف القادة �أكرث من القادة �أنف�سهم.
القادة العظماء ال يتناف�سون مع غريهم بقدر ما يتناف�سون مع
حد ذاتها .هم ال
�أنف�سهم ومع فكرة الكمال والإتقان والتميز يف ِّ
يهتمون ب�أرقام املبيعات التي َّ
حطموها� ،أو عدد املناف�سني الذين
َّ
قدموها فحب�ست الأنفا�س و�أبهرت
تخطوهم� ،أو عدد املنتجات التي َّ
العامل .ما يدفعهم ويحدوهم ويغريهم �أكرث هو الن�سخة الأمثل
والأكمل من جناحهم ومن ذواتهم .فبالن�سبة �إليهم ف� َّإن العظمة يف
حد ذاتها ال تكفي.
ِّ
لقد كان «فريج�سون» حكيم ًا عندما تقاعد لي�ستمتع بانت�صارات
وي�ستمد الر�ضى وي�شعر بتحقيق الذات من �إجنازاته ،بد ًال
حياته،
َّ
من التم ُّعن يف الك�ؤو�س التي �أفلتت من قب�ضته .بالن�سبة �إليه و�إلى
�أجنح القادة يف تاريخ الريا�ضات االحرتاف َّية ،ف� َّإن الثماين والثالثني
ك�أ�س ًا التي �أ�ضافها �إلى جمموعة ك�ؤو�س نادي «مان�ش�سرت يونايتد»
كانت جمرد عالمات يف رحلة جناح كان مق�صدها وتركزت غايتها
يف فكرة الكمال وحتقيق الذات ب�أف�ضل مثال .وكانت هذه الفكرة
حد ذاتها.
قوية ومغرية ومثرية يف ِّ
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