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ثوان...
في
ٍ
ا�ستلهام ًا من مقولة �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» ،وهو يزور
معر�ض الفن العاملي «�آرت دبي» حيث قال�« :إعادة
�إعمار املنطقة فكر ّي ًا تبد أ� من القراءة ،ومن � ٍ
أجيال
�شغف اال�ستك�شاف» ي�سرنا يف مبادرة «كتاب يف دقائق» �أن
العلم ولديها ُ
حتب َ
ُّ
ٍ
ِ
ِ
ملخ�صات ثالثة كتب متميزة.
نقد َم لقرائنا َّ
ِّ
الكتاب الأول بعنوان «�شغف القيادة» ،وهو من ت�أليف وزير الدفاع الأمريكي
الثاين والع�شرين «روبرت جيت�س» ،الذي تولّى قيادة وزارة الدفاع الأمريكية عام
 ،2006وكلَّفه «باراك �أوباما» مبوا�صلة قيادته ل�ش�ؤون دفاع �أقوى دولة يف العامل
عام « »2008وا�ستمر يف من�صبه حتى عام .2011
ومتيزت جتربة «جيت�س» القيادية يف انتقاله من رئا�سة جامعة �أمريكية� ،إلى
�أكرب م�ؤ�س�سة ع�سكرية يف العامل .ومن ثم ف�إن الكتاب الذي يعك�س جتربة 50
عام ًا يف اخلدمة العامة يتوجه �إلى حماربة البريوقراطية يف معاقلها ،وتطبيق
�أهم مبادئ «القيادة املوقفية» التي تعني تغيري القائد لنمطه القيادي عندما
يتحول من القيادة يف بيئة مدنية مثل اجلامعة� ،إلى بيئة ع�سكرية مثل «وزارة
الدفاع» .يرى «جيت�س» � َّأن البريوقراط َّية تعني «حكم املكتب»؛ �أي حتكُّم اجلماد يف
الإن�سان ،والثابت يف املتغري» ،وي�ؤكد على � َّأن هذا يجب �أن يتغري يف ع�صر الإدارة
الإلكرتونية واملناف�سية الأممية.
�أما الكتاب الثاين ف�إنه يغري الكثري من قواعد علم التفكري والإبداع ،وهو بعنوان
«املبدعون  ..هكذا يحرك املجددون العامل» ويتناول الكيفية التي يحرك فيها
املجددون العامل .يقول امل�ؤلف «جرانت»« :هناك طريقان للإجناز :التقليد
والتجديد؛ التقليد �أو «االمتثال» يعني اتباع الطرق التقليد َّية وعدم التغيري� ،أ َّما
التجديد وعدم االن�صياع فيتحقق عندما نَطرقُ طرق ًا غري مطروقة يف رحلة
احلياة ،فن�سري عك�س التيار يف رحلة االبتكار .فاملبدعون ي�سلكون ُ�سب ًال غري
َم�سلوكة».
�أما الكتاب الثالث فال يخلو من الطرافة والإ�ضافة؛ �إنه كتاب «املناطق الزرقاء:
درو�س نتعلمها من املُع َّمرين الذين عا�شوا حيا ًة �أطول و�أف�ضل» ت�أليف «دان بوترن»
املوجه لتوعية النا�س ب�أمناط
امل�ستك�شف ورائد م�شروع «النطاقات الزرقاء» َّ
ال�صحية والطبيعية .وهو يحلل الأ�سباب غري املعروفة التي جعلت �سكان
احلياة
ِّ
خم�س مناطق يف العامل يع ّمرون طويالً ،ويعي�شون حياة مديدة و�سعيدة ،رغم
اختالف بيئاتهم من اليابان �شرق ًا� ،إلى كو�ستاريكا غرب ًا .ويرى امل�ؤلف � َّأن �س َّر
الكم بل يف الكيف؛ فما جدوى العمر املديد �إن افتقر الإن�سان
ال�صحة ال يكمن يف ِّ
ال�صحة التي ت�ؤهله للتم ُّتع مبباهج احلياة؟!
�إلى
َّ
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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البريوقراطية والتغيري
اللوائح ،الروتني ،والقوانني كلُّها �أقنعة ُتخفي وراءها
وجه ًا ال ي�سر الناظرين واملتعاملني؛ إ�نَّه الوجه ال�شاحب
لـ«البريوقراط َّية» ،تلك الكلمة اليونانية التي دخلت قامو�س
لتعب عن الإجراءات التي يجب �إعمالها لإمتام
اللغة العربية ِّ
مه َّمة �أو احل�صول على خدمة .م�صطلح «بريوقراط َّية» يعني
«حكم املكتب» �أي حتكُّم اجلماد يف الإن�سان ،والثابت يف املتغري
ُ
تتعطَّ
م�صاحلك ل ،و�أنت تتح َّرك يف دائرة مغلقة تبد�أ مبوظَّ ف
الأر�شيف ،ثم تنتهي لديه بعد �أن ترتكه لدى ال�سكرتري الثاين،
َّثم ال�سكرتري الأول الذي ير�سلك بدوره �إلى م�ساعد املدير،
التوجه �إلى املدير ح َّتى ت�صاب بالكلل وامللل،
فيطلب منك ُّ
�أو ترتك النتائج للحظ الذي رمبا يبت�سم لك� ،أو ُيبقي على
عبو�سه البريوقراطي العتيد .هكذا تكون البريوقراط َّية ويف
ع�صر الإدارة الإلكرتونية ،ال بد �أن َتطالُها رياح التغيري ،فكل
امل�ؤ�س�سات احلكومية حول العامل بحاجة �إلى تغيري ،فهل �أنت
من امل�صلحني؟

البريوقراط َّية تخذل �أكرث مما تخدم
اجلميع يكرهون البريوقراط َّية ،مبا فيهم من يعملون بها ،ويف
هذا يقول «نابليون بونابرت»« :البريوقراط َّية وليدة الكراهية
الناجمة عن الغباء وعدم الكفاءة» ،فقد انحرفت البريوقراط َّية
عن طريقها بعد �أن �صارت عدو ًا للنا�س عا َّمة ،ومقاومة للتغيري،
وحاجبة للواقع ،وغري جديرة بخدمة املجتمع .هذا ،وقليلون
هم من يختارون العمل يف وظائف حكوم َّية؛ ال ليجعلوا حياة
الآخرين جحيم ًا� ،أو ل َي ُحولوا دون حتقيق النا�س �أهدافهم .ال
ينبع كالمي هذا من فراغ ،بل من عقود عملت فيها مع موظَّ في
حكومة موهوبني ومتفانني يف عملهم؛ ومع ذلك ف�إن ممث ًال
كوميدي ًا كـ «ويل روجرز» يقول مازح ًا« :ل�ست م�ضطر ًا �إلى بذل
علي هو �أن �أراقب موظَّ في
� ِّأي جمهود يف ت�أليف النكات؛ ك ُّل ما َّ
احلكومة و�أد ِّون ما يفعلونه».

ولكن ال تقت�صر البريوقراط َّية على دواوين احلكومة فقط ،فللقطاع اخلا�ص وعامل
اخلا�صة بهما .لقد بات تقلي�ص النفقات عبئ ًا كبري ًا يثقل
الأعمال البريوقراط َّية
َّ
كاهل القطاعني العام واخلا�ص ،ما و�ضع الكثري من العقبات يف طريق تطوير كليهما
وخا�صة يف ِّ
ظل التغيري املطرد للظروف ،وتتمثَّل بع�ض تلك العقبات يف
و�إ�صالحهَّ ،
ثقافة معار�ضة التغيري ،ف�ض ًال على �إ�صرار بع�ض �صغار املوظَّ فني على ا�ستبقاء
�أو�ضاعهم ون�صيبهم من الربح �أو ح َّتى رواتبهم الثابتة �أو رف�ضهم العمل بتوجيهات
الإدارة العليا �أو تنفيذ تعليماتها .ومن َّثم ،تعد �إزالة النظم البائدة وتعديل اللوائح
البالية يف م� َّؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص من �أ�صعب التحديات ،وبات من
يحتمل تلك التحديات وتداعياتها املمثلة يف القرارات اخلاطئة ،ومعوقات �سري
العمل ،وما ينجم عن االثنني من فو�ضى وخ�سائر؛ من ال�صابرين واملرابطني
ال�صامدين.
ولهذا ،يقت�ضي حتقيق النجاح واال�ستقرار الوظيفي �أن يبذل قادة امل� َّؤ�س�سات
وموظَّ فوها جهد ًا جهيد ًا لتطوير امل� َّؤ�س�سات احلكومية وتغيريها �إلى الأف�ضل ،وكذا
للتغلُّب على الرتاخـي ،و�ســوء اخلدمة ،والت�سويف وتعطيل امل�صالح اللذين ينجمان
عن هرم َّية امل� َّؤ�س�سات (ك�أن ُت�ضطر �إلى �أخذ موافقة م�ساعد املديرَّ ،ثم املديرَّ ،ثم
رئي�س القطاع لإنهاء مه َّمتك)� ،إ�ضافة �إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار .لهذا جرت
ت�شجع التجديد ،وال ت�سعى �سعي ًا حثيث ًا
العادة على �أال يكتب البقاء لل�شركات التي ال ِّ
لتقلي�ص النفقات� ،أو تقليل عدد املديرين لت�سهيل مه َّمة العمالء و�إ�سعادهم.
املعوقات يف:
معوقات من نوع خا�ص يف �أثناء حماولته �إ�صالح �أحواله املرت ِّدية .تتم َّثل هذه ِّ
ويواجه القطاع العام ِّ
 uتقلي�ص النفقات

 uرفع كفاءة اخلدمة والإنتاج

 uت�شجيع التجديد

حتديات الع�صر
التغي ملواكبة ِّ
ُّ u

لكن ت�أثريها يظ ُّل �سلبي ًا.
قد تتفاوت هذه املع ِّوقات يف حجمها �أو غر�ضها من م� َّؤ�س�سة �إلى �أخرىَّ ،
وتع ُّد احلاجة �إلى ال�شفافية يف اتخاذ القرارات
من متطلَّبات الإ�صالح امل� َّؤ�س�سي يف امل� َّؤ�س�سات
كافَّة .ف ِل َم ال ي�ضع تنفيذ ُّيو ال�شركات خططهم
يف اجتماع علني؟ ِ َ
ول ال يتخذون قرارات �إعادة
هيكلة امل� َّؤ�س�سة �أمام املوظَّ فني كافَّة؟ وما الذي
اخلا�صة باملوظفني
مينعهم من و�ضع ال�سيا�سات
َّ
يف ح�ضور املوظفني �أنف�سهم؟ وملاذا ال يلتقي

رئي�س جمل�س الإدارة �أع�ضا َء املجل�س ملناق�شة
ُ
ا�سرتاتيج َّيات امل�ستقبل يف مكان عام؟ ال يعني
هذا �إف�شاء �أ�سرار امل� َّؤ�س�سة �أو �إ�شاعة الفو�ضى،
بل يعني منح فر�صة �إبداء الر�أي وامل�شاركة يف
و�ضع اخلطط واال�سرتاتيج َّيات ،حتى � َّأن بع�ض
م� َّؤ�س�سات القطاع اخلا�ص تعترب هذه الأمور �صعبة
�أي�ض ًا ،لأن بع�ضها مو�ضوع حتت جمهر رقابة

حدد اجتاه م�ؤ�س�ستك �« ..أرين ر�ؤيتك»

ي�ستطيع القادة ذوو الب�صرية النافذة �أن
ينتقوا الأف�ضل مل� َّؤ�س�ساتهم ،ف�ض ًال عن قدرتهم
على ر�سم خارطة طريق ت�أخذ م� َّؤ�س�ساتهم
�إلى م�ستقبل �أف�ضل ،فالتحول امل� َّؤ�س�سي يبد�أ
لكن القادة ال
بالق َّمة (�أي بالقادة والر�ؤ�ساء)؛ َّ
يح ِّققون النجاح مبفردهم ،بل مب�ساعدة جميع
املوظَّ فني وجعل كلِّ موظَّ ف قائد ًا يف موقعه؛
فنحن جميع ًا قادة يف مواقعنا (مهما كانت
ب�سيطة) ،لك َّننا نحتاج �إلى من يطلق العنان
ملواهبنا ويه ِّيئنا لتفعيل التغيري.

القطاع العام �أو �إ�شرافه بحجة مكافحة الف�ساد
والر�شوة ،وخوف ًا من الغ�ش يف بع�ض امل�شاريع
احليوية مثل �أبحاث الف�ضاء ،والدفاع ،والبنوك،
والأم ــوال ،واالت�ص ــاالت ،والإعــالم االجتماعي،
والإنتــرنت ،وال�صنــاع ـ ــات الدوائ َّي ـ ـ ــة (مثـ ــل
ال�صحة
خ�ضوع �شركات الأدوية لرقابة وزارة
َّ
وخ�ضـوع البنــوك لرقابـ ــة البنـ ــوك املركزي ــة).
لكي ينجح قادة التغيري ،عليهم �أن يتم َّتعوا
باخليال والقدرة على حتويل اخليال �إلى واقع.
عليهم �أن ي�ستح�ضروا امل�ستقبل ،و�أن يعي�شوا
فيه ،و�أن يك ِّونوا فرق عمل تعينهم على حتقيق
ر�ؤيتهم امل�ستقبلية.
هنــاك كثي ــر م ــن الق ــادة ذوي الب�صيــرة
يف جمال الأعمال مثل «�آالن مواليل» الرئي�س
التنفيذي ل�شركـة «فورد» ،و«بـيـ ــل جـيت�س»
مـ ـ� ِّؤ�س�س«مـايكرو�سوفت»،و«�شرييل�سانــدبــرج»
الرئ ـ ــي�س التنفي ـ ــذي لـ«فيـ ـ ـ ــ�س ب ـ ـ ــوك»،
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و«هـ ــوارد �شولتز» الرئ ــي�س التنفي ـ ــذي
لـ«�ستارب ــاك�س» ،و«جيف بيــزو�س» الرئي�س
التنفيذي لـ«�أمازون» .وهن ـ ــاك باملقاب ـ ــل
قادة ال ي�ستطيعـون التحرك نحو امل�ستقبل،
هوة الف�شل.
فيدفعون م� َّؤ�س�ساتهم �إلى َّ
وعلى هذا يعلِّق «جاك بارزون» يف كتابه:

القمة �إلى القاع» بقوله:
«من َّ
ق َّلما جتتمع املهارات ال�سيا�سية واجلدارات
الإدارية (�سواء فرادى �أو بع�ضها مع بع�ض)
يف �شخ�ص واحــد ،فاملهـ ــارات ال�سيا�سي ــة
تعطينـ ــا الق ــدرة عل ــى معرف ـ ــة مـ ــا يجب
عمل ــه ،واختيـ ــار اللحظة املنا�سب ــة للعمل،

معينةَّ � .أما
مبهمة َّ
وكيفية تكليف الآخرين َّ
اجلدارات الإدارية ،فهي �ضرورية لفر�ض
النظام حني تع ُّم الفو�ضى .ويتح َّتم على
قادة امل� َّؤ�س�سات احلفاظ على النظام على
�سواء ،هذا �إن
م�ستوى العمليات والعاملني ً
�أرادوا مل� َّؤ�س�ساتهم النجاح.

و�ضع اال�سرتاتيج َّية

قد يندفع القادة اجلدد نحو حتقيق الأهداف الوا�ضحة ،مهملني خططهم القدمية،
وهذا ال ينبغي �أن يحدث .يف الإدارة احلكومية بوجه خا�ص ،نرى � َّأن القادة ي�أتون
متحم�سني ،وقد �أع ُّدوا خطب ًا ع�صماء تُزَ ِّين ما ينتوون �إجنازهَّ ،ثم تذهب وعودهم �أدراج
ِّ
الرياح :فلم ير�سموا خطط ًا يتبعها موظَّ فوهم ،ومل ي�ضعوا ا�سرتاتيج َّيات لين ِّفذوها.
لكي يتمكَّن القادة من تفعيل التغيري (�سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص) عليهم �أن
يتل َّم�سوا دعم �صغار املوظَّ فني الذين يقع على عاتقهم تو�صيل ر�سالة امل� َّؤ�س�سة ،ما يجعل
احرتام ه�ؤالء املوظَّ فني وتقدير دورهم �أمر ًا حيوي ًا.
على القادة احلكوميني اجلدد �أن ُيطمئنوا
جميع من يت�شكَّكون يف نواياهم (ينطبق هذا
على جميع العاملني يف امل� َّؤ�س�سة) .على الأقل
عليهم تهدئة معار�ضيهم� ،أو �إبعادهم عن
ال�ساحة كي يت�س َّنى لهم تنفيذ خططهم يف
هدوء ومن دون جلبة ،وكذا ك�سب املعاونني
واحللفاء .اجلدير بالذكر � َّأن كثري ًا من
القادة اجلدد ال يخ�ص�صون وقت ًا �أو يبذلون
جهد ًا لال�ستعداد للتغيري ،تاركني هذه الأمور
للمنا�سبات وللظروف وال يتحركون �إال بعد
تفاقم امل�شكالت ،ويا ليتهم ي�ستعدون للتغيري
كما ت�ستعد الفرق الفنية لإنتاج العرو�ض
امل�سرحية �أو ال�سينمائية.
ح ــني كنت رئي�سـ ـ ًا جلامع ــة « إ�يــه آ�ن ــد �إم»،

اعتربت نف�سي مف َّو�ض ًا �أو (املحامي العام)
للطالب ،داعم ًا كلَّ من اعتقدت �أ َّنه من
�ضحايا البريوقراط َّية ب�صالبتها وت�ش ُّددها
(خا�ص ًة �إن كانت امل�س�ألة متعلِّقة بالدرجات،
َّ
�أو امل�صروفات� ،أو لوائح اجلامعة �أو غريها
من امل�سائل الإدار َّية املع َّقدة) ،ففي �صيف
�إحدى ال�سنوات� ،ألغيت ثالثة �آالف تذكرة
خمالفة فر�ضها حر�س اجلامعة على الطالب
اجلدد لأنهم �أوقفوا �س َّياراتهم يف املكان
اخلط�أ ،كما جنح بع�ض الطالب يف �إقناعي
بعدم حتويل �سكنهم ال�صغري �إلى مكاتب،
ووافقت على التما�س الطالب بالبقاء يف
�سكنهم عام ًا �إ�ضافي ًا ،وما �شابه ذلك من
املواقف التي انت�صرت فيها للطالب �ضد

النظام ،حيث ر�أيت البعد الإن�ساين �أهم من
النظام البريوقراطي.
لقد �أعطيت الطالب كثري ًا من وقتي،
ودعوتهم حل�ضور اجتماعاتي ب�أ�ساتذتهم،
ف�ض ًال عن مقابالتي العامة معهم للإجابة
عن ت�سا�ؤالته ــم .كم ــا كنت �أح�ضر جميـ ــع
املنا�سبات التي ينظِّ مه ــا الط ــالب ،وع َّينت
طالب ًا يف اللجان البحثية ،وجمموعات
العمل ،واملجال ــ�س اجلامعيـ ــة ،مــا جعله ــم
يدعمون الكثري مــن مبادراتي الهادفـ ــة �إلى
أهمها الدعوة �إلى تن ُّوع
التغيري التي كان � َّ
الأن�شطة .لقد جنحت يف ك�سب ثقة الطالب،
لتول وزارة الدفاع،
وحني تركت اجلامعة ِّ
ح�ضر الآالف منهم حفل توديعي.

القائد يفكر ويخطط
يتطلَّب التح ُّول من البريوقراط َّية �إلى املرونة الإدارية بذل اجلهد و�إعارة االنتباه
لكل التفا�صيل :فحني يعزم القائد �أن ِ
يحدث تغيري ًا حت ُّولي ًا يف م� َّؤ�س�سته ،عليه �أن
يكر�س لها وقته وجمهوده ،فما دام قائد امل� َّؤ�س�سة م�ستيقظ ًا ،فعليه �أن مي ِعن التفكري
ِّ
فيما �سيعمل وكيف �سيعمله ،فال يرتك � َّأي �شيء لل�صدفة� ،أو �أن يعترب � َّأي �شيء تافه ًا �أو
قليل الفائدة .عليه �أن ي�ضع ا�سرتاتيج َّية عامة وير�سم خطَّ ة لكلِّ ما قد يحدث �أو يطر�أ
حتديات؛ فقبل املقابالت وامل�ؤمترات ال�صحفية التي كنت �أ�شارك فيها �أو �أعقدها ،كنت دائم ًا �أم ِعن
من ِّ
التفكري يف كيفية تنفيذ خطَّ تي الإ�صالحية ،لأن �إ�صالح البريوقراط َّية �أمر بالغ التعقيد ،وكل تغيري جذري يكون م�شوب ًا
تهدد جهود التغيري باالنهيار.
بالغمو�ض وااللتبا�س ،كما �أن اخلطط الغام�ضة ِّ
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فخ االجتماعات اليومية ،وامل�شكالت املعتادة ،وال�سفر ،متجاهلني
ولأن و�ضع اال�سرتاتيج َّيات ي�ستغرق وقت ًا كبري ًا .فقد َي�سقط بع�ض قادة امل� َّؤ�س�سات يف ِّ
خطَّ ة التغيري .ولهذا كنت �أك ِّر�س �ساعة �أو �أكرث من وقتي للعمل على خطَّ ة التغيري .ففي الأحوال املعتادة ،كان يومي يع ُّج بطلبات ال تنتهي ،ولوال حر�صي
أخ�ص�ص فرتة �أ�سميتها «حلظات الهدوء» للتفكري فيما ح َّققته من تق ُّدم يف تنفيذ
ال�شديد ،البتلعت امل�سائل الروتينية يوم العمل ب�أ�سره ،لك َّنني كنت � ِّ
خطَّ تي ،وما كان يواجهني من م�شكالت يف التنفيذ وكيفية حلِّها ،وتقييم �أداء خمتلف الأفراد ملعرفة ما �إذا كان كافي ًا حللِّ امل�شكالت وتنفيذ اخلطط،
�إ�ضافة �إلى و�ضع ا�سرتاتيج َّيات لتنفيذ خطط التغيري.

نحـــو الإ�صــــالح
يع ُّد ا�ستقطاب املوظَّ فني مــن خمتلف �إدارات امل� َّؤ�س�سة ودعوتهم للعم ـ ــل خـ ــارج كهـ ــوف
البريوقــراط َّية بهدف الو�ص ــول �إلى مواهبهم واال�ستفــادة بهـ ــا م ــن �أه ـ ِّـم خطوات �إ�صالح
امل� َّؤ�س�سات.
خم�ص�صة ملقاومة البريوقراط َّية :فالبريوقراط َّية يف القطاع العام
وهناك جمموعات عمل َّ
وخا�صة يف امل� َّؤ�س�سات الهرم َّية حيث يقت�صر تبادل املعلومات على العاملني
تت�سم باجلمودَّ ،
لكن جمموعات العمل امل�ص َّممة ب�شكل ج ِّيد تلعب دور ًا مهم ًا يف تو�صيل
يف ق َّمة الهرم الإداري؛ َّ
املعلومات والتن�سيق فيما بينها لك�سر الروتني ودعم ال�شفافية .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى � َّأن تكليف
جمموعة بعينها بالقيام مبه َّمة يدعم تكوين عالقات بني �أع�ضاء تلك املجموعة ،ومن املعروف
� َّأن تلك العالقات ت�ستم ُّر ح َّتى بعد انتهاء امله َّمة ،ما يجعـ ــل تو�صيل املعلومـ ــات فيم ــا بعد �أمر ًا
م�ضمون ًا.
حني يعزم قائد امل� َّؤ�س�سة على �إ�صالحها ،فعليه �أن يبذل جهد ًا جهيد ًا يف حتقيق ال�شفافية ،منادي ًا
اخلا�صة بالإ�صالح امل� َّؤ�س�سي داخل امل� َّؤ�س�سة وخارجها.
ب�أهميته ــا ،م ــع م�شاركـ ــة املعلومـ ــات
َّ
هذا ،وال يعب�أ القادة  -يف كثري من الأحيان  -مب�س�ألة م�شاركة موظَّ فيهم بتبادل املعلومات عن برامج التغيري� ،أو اجتاه امل� َّؤ�س�سة� ،أو �أهدافها� ،أو
ثقافة امل� َّؤ�س�سة .وهذا ال يعني �أن يعطي القائد ك َّل موظَّ ف بطاقة مغلَّفة ومكتوب ًا عليها ر�سالة امل� َّؤ�س�سة وقيمها ،ما ُي�ش ِعر املوظَّ فني بامللل ،ويجعلهم
يهملون تلك الأدوات �أو يتجاهلونهاَّ � .إن الدعوة لل�شفافية ال ُي�ستجاب لها �إال �إذا �صدرت من القائد نف�سه ،ونبعت من جهوده لتو�صيل ر�سالة
امل� َّؤ�س�سة وخططها ملوظَّ فيه ،ال من �إدارة املوارد الب�شرية �أو من نائب الرئي�س التنفيذي لالت�صال امل�ؤ�س�سيَّ � .إن تو�صيل ر�سالة امل� َّؤ�س�سة ،وطموحاتها،
اخلا�صة وخال�صة جتربته و�أفكاره ،ما يجعله �أكرث �صدق ًا وت�أثري ًا ،فلي�س التح ُّدث
وتطلُّعاتها هو مه َّمة القائد ،ال معاونيه :حيث ي�ضع عليها �صبغته
َّ
عن ثقافة امل� َّؤ�س�سة جم َّرد كالم عاطفي وحما�سي يلقيه قائد مرتف من برجه العاجي لي�سمع الت�صفيق احلاد ،بل هو حديث هادئ ي�صدر عن قائد
والتغيات املنتظرة �أي�ض ًا ،ف�ض ًال عن التط ُّورات الأخرى يف عامل الأعمال.
حكيم يرغب يف �إبالغ موظَّ فيه ك َّل ما ا�ستج َّد من �أمور يف �أداء امل� َّؤ�س�سةُّ ،
يف �أثناء عملي ع�ضو ًا يف جمال�س �إدارة ع َّدة �شركات ،قابلت عدد ًا ال ب�أ�س به من ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة املتم ِّيزين الذين اعتادوا عقد اجتماعات
دور َّية مع كبار التنفيذ ِّيني وخمتلف �أطياف املوظَّ فني ليلقوا ال�ضوء على ثقافة امل� َّؤ�س�سة ،ويطلعوهم على كلِّ ما هو جديد ،ويح ِّم�سوهم على العمل.
على القائد الذي ين ِّفذ الإ�صالح يف بيئة
كم
تخنقها قيود اللوائح والقوانني �أن ِّ
يحدد َّ
التحليل املطلوب قبل اتخاذ القرارات �أو
الت�ص ُّرف ،غري � َّأن التحليل لي�س م ِّربر ًا للرت ُّدد،
�أو الإحجام عن العمل.
ليتمكَّن القائد من تنفيذ الإ�صالح ،عليه �أن
ي�ستوعب املعلومات املتاحة ،ويتخذ القرارات،
ويكلِّف معاونيه بالت�ص ُّرف ،ويقوم مبراقبة
العمل ومتابعة �سريه من خالل منظومة
وا�ضحة ،ويحا�سب موظَّ فيه ،من دون الغرق
يف �صغائر الأمور؛ �إذ تختلف معرفة التفا�صيل
التدخل يف �أمور ي�ستطيع
الدقيقة وامله َّمة عن ُّ

املوظَّ فون ِّ
تول �أمرها.
ولأن �إدارة التغيري من �أ�صعب مهمات القيادة،
فحري بالقائد �أن يعرف نوع التغيري املطلوب
ٌّ
(يف العمليات� ،أم يف اخلدمات� ،أم الإنتاج..
�إلخ) ،و� ُّأي نوع من التغيري يجب تفعيله ،ومن
ي�ستطيع اعتباره م�صدر ًا موثوق ًا به ال�ستقاء
املعلومات �أو العك�س ،وما �إن كانت تو�صياته
�ستقود نحو تفعيل التغيري املن�شود ،و�إذا ما
كانت قراراته تن َّفذ بفاعلية� .صحيح � َّأن القائد
حري
يجب �أن ينظر �إلى ال�صورة الكاملة ،لكن ٌّ
يهتم ببع�ض التفا�صيل .بعبار ٍة �أدق :عليه
به �أن َّ
�أن يراجع ك َّل ما يق َّدم له من تقارير ،و�أن يفرز

كلَّ ما يرد �إليه من معلومات ،كي يطَّ لع على كل
دهاليز امل� َّؤ�س�سة و�أحوالها و�أحوال موظَّ فيها
ب�شكل يومي ومنتظم.
على القائد �أن يكون دائم التعلُّم ،واال�ستماع،
والت�سا�ؤل ،كما عليه �أن يعمل على جمع القدر
الكايف من املعلومات ويعرف من ي�ضمر له
ال�ضغائن �أو يحاول الإيقاع به ،ومن ي�ضلِّله
مبعلومات خاطئة ،وال�سبب وراء ما ي�صله
من معلومات خاطئة (هل هو جهل ناقلها �أم
حماولته ت�ضليل القائد وحتييده عن امل�سار
ال�صحيح) ،وما �إذا كانت خياراته وتو�صياته
قائمة على بيانات �صحيحة.
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حني يكون القائد على دراية بالتفا�صيل
الدقيقة لأحوال امل� َّؤ�س�سة واملوظَّ فني� ،سرعان
ما �سيعرف املوظَّ فون � َّأن عليهم مراجعة
وخا�صة �إن كانت هناك
عملهم والتدقيق فيهَّ ،
�شركات مراجعة ومراقبة �ست�ضطلع بعملية
ممن
الرقابة واملتابعة� .أما �إن كان القائد َّ
يدقِّقون يف �أخطاء الكتابة ،و�شكل الن�صو�ص،
وغريها من التفاهات بدافع من اخلوف �أو

النــا�س هــم الأ�ســا�س

ت�ص ُّيد الأخطاء� ،سي�أتي بنتائج عك�س َّية يف
العمل.
أهم �آل َّيات تفعيل التغيري،
تع ُّد املتابعة من � ِّ
حيث يجب على القائد:
� uأن يكون حا�ضراً :فاحل�ضور وامل�شاركة �أمر
�ضروري كي يراه موظَّ فوه وي�شعروا بتحفيزه
لهم وهو يتابع �سري العمل .وهذه مهمة ال
يحبذ �أن يفو�ضها القائد مل�ساعديه.

مهمون لدى
يجب �أن ي�شعر املوظَّ فون �أ َّنهم ُّ
الإدارة ،وعلى القائد �أن يجعل موظَّ فيه
فخورين بعملهم ومكانهم ومكانتهم� ،سواء
�أك ــان هذا القائد رئي�س ـ ًا تنفيذيـ ـ ًا لإحدى
امل� َّؤ�س�س ــات� ،أم مدير ًا متو�سط ًا �أم موظف ـ ًا
ب�سيطاً.
من املمكن �أن تتع َّقد مه َّمة القائد ُوت َنى
جهوده يف تقدير املوظفني بالف�شل �إن كانت
ر�سالة امل� َّؤ�س�سة غري وا�ضحة� ،أو كانت �أهداف
التغيري م�ستحيلة وبعيدة املنال� ،أو �أن ي�شعر
بع�ض من يعملون يف املنظومة البريوقراط َّية
� َّأن �أعمالهم غري ذات جدوى .و�أكرث ما كان
يقلقني كوزير دفاع هو �أن يتعر�ض جنودنا

� uأن ينخرط يف العمل وي�شارك فيه :ال ميكن
حمو البريوقراط َّية �إال �إذا �شارك القائد يف
مبادرات التغيري الإيجابي وتابع تطويرها.
� uأن ي�ضع ا�سرتاتيجية ت�شاركية وينفذها
بفاعلي ـ ـ ــة ويتخ ــذ القرارات ب�شفافيـ ــة،
ويطلع على كل ما يجري يف امل�ؤ�س�سة دون
االنهماك يف التفا�صيل ال�صغرية والغرق
فيها.

وخربا�ؤنا وموظفونا للخطر وهو ي�ؤدون
مهمات لي�ست ذات معنى ،لأنها غري �ضرورية.
فالإن�سان لكي ي�ؤدي عم ًال يجب �أن ي�ؤمن بداية
بقيمة ومعنى و�أهداف ذلك العمل ،ويعتربه
واجب ًا �شخ�صي ًا ووطني ًا و�إن�ساني ًا عظيم ًا.
�أما عندما ال يك�شف القائد عن نواياه،
وال يعمل ب�شفافية وال يكون حا�ضراً ،فلن
يبادر املوظَّ فون �إلى طلب التو�ضيح ب�سبب
�صعوبة الو�صول �إليه ب�سبب التنظيم الهرمي
للم� َّؤ�س�سة وكرثة امل�ساعدين الذين يحولون
دون و�صول املوظَّ فني �إلى الرئي�س ،ما يجعل
املوظَّ فني ي�سرعون لال�ستجابة لدعوة يتخ َّيلون
يخمنون ذلك.
�أ َّنها حقيق َّية �أو ِّ

عدة �أ�ساليب ي�ستطيع القائد
كما على القائد �أال ي�سرف يف ت�أنيب وزجر مر�ؤو�سيه �أو توجيه النقد �إليهم عالنية؛ فهناك َّ
قمة الهرم
حتفيز َّ
موظفيه ومتكينهم من خاللها؛ وهي تعتمد على موقع القائد يف الهرم الإداري .من َّ
ثم ،على القريبني من َّ
قمته ،ومنها:
الإداري �أو على َّ
 uيذكِّرون املوظَّ فني دائم ًا مبا يقومون به من
�أعمال وما ي�ضطلعون به من مهام حيوية
لإجناح امل� َّؤ�س�سة وحتقيق ر�سالتها.
 uينتقدون مر�ؤو�سيهم �سر ًا ويركِّزون يف
�أ�سا�س امل�شكلة ،ال على ال�شخ�ص نف�سه.
يو�ضحون ملر�ؤو�سيهم �أ َّنه حال عدم
ِّ u
ا�ستيعابهم لقرارات رئي�سهم وتوجيهاته،
عليهم طلب التو�ضيح.
 uيتحا�شون ت�شكيل جمموعات عمل �أو
جلان �إال �إذا كانوا واثقني من �أنها
�ستقدم تو�صيات مفيدة و�سيتم تنفيذها.
ففي كثري من الأحوال (ويف ظلِّ النظم
البريوقراطية) ت�ستهدف جمموعات
َّ
العمل �أو ت�شكيل اللجان ت�أجيل اتخاذ بع�ض
6
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ربر ًا لعدم �إجناز
القرارات� ،أو يكون ذاك م ِّ
البريوقراطية
�أي �شيء� .إذ تقت�ضي هزمية
َّ
�أال يتم توجيه جهود العاملني وطاقاتهم
نحو �أمور �صغرية �أو معطِّ لة ل�سري العمل.
ٍ
وخطوات معلوم ًة
يحددون �أهداف ًا وا�ضحة
ِّ u
حتمل م�س�ؤولية � ِّأي خط أ�
مهمة ،مع ُّ
ل ِّأي َّ
يرتكبونه يف اتخاذ القرارات �أو و�ضع
اخلطط.
 ي�ستمعون ل�شكاوى مر�ؤو�سيهم وم�شكالتهم.وبخا�صة قادة الإ�صالح،
فالقادة الناجحون،
َّ
يعاملون مر�ؤو�سيهم باحرتام وتقدير؛ يف
البريوقراطية يف
حني يخفق قادة امل� َّؤ�س�سات
َّ
حتقيق ذلك.
لقد عمل معظمنا� ،أو ال يزال يعمل حتت

رئا�سة مدير مزعج :ي�سيء ا�ستغالل ــه� ،أو
يقلِّل من �ش أ�ن ــه� ،أو يحرج ــه .مثـ ــل ه�ؤالء
الر�ؤ�س ــاء موج ــودون يف معظ ــم الإدارات
ويف ك ــل امل� َّؤ�س�سات ،غري � َّأن هذه الفئة من
املوظفني الإيجابيني قد تتم َّتع بالذكاء،
واحل�ضور ،والإ�صرار ،والقدرة على �إجناح
لكن كلَّ هذا ي�أتي على ح�ساب
املهام؛ َّ
�أع�صاب املوظَّ فني وروحهم املعنوية ،لأنهم
ي�شعرون بالإحباط حيث باتت بيئة العمل
م�سممة بال�صراخ ،والزجر .وجتدر الإ�شارة
َّ
هنا �إلى � َّأن املوظَّ فني الذين يعملون يف مثل
هذه البيئة لن ي�شعروا بالرغبة يف العمل،
ولن يطوروا الأمور للأف�ضل� ،أو يخدموا
العمالء �أو ينفذوا التعليمات.

متكني املر�ؤو�سني
التغي للأف�ضل ،عليك بتمكني مر�ؤو�سيك؛ فال ي�ستطيع القائد تفعيل التغيري (�سواء �أكان التغيري جذري ًا
لكي تقود م� َّؤ�س�ستك نحو ُّ
�أو ب�سيط ًا) مبفرده ،بل عليه �أن ي�ستعني ب�أهل الكفاءة والثقة من فريقه ،الذين يجب �إ�شرا ُكهم يف حتديد الأهداف وو�ضع اخلطط
منذ البداية ،ولأ َّنهم �أهل ثقة ،على القائد �أن يف ِّو�ض لهم ال�سلطة الكافية كي ين ِّفذوا اخلطط املو�ضوعة دون مع ِّوقات ،فال ي�ستطيع
خا�صة.
القائد مبفرده متابعة تنفيذ ما َّمت و�ضعه من خطط يف �إدارات امل� َّؤ�س�سة كا َّفة� :سواء �أكانت م� َّؤ�س�سة حكومية �أم َّ
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حني َمي ِّكن القائد مر�ؤو�سيه ،ف�إنه يجعلهم
ي�ؤمنون بر�سالة امل� َّؤ�س�سة ،وباخلطط املو�ضوعة
والأهداف املن�شودة ،ما يجعل الإ�صالح الذي
ي�سعى ممكن ًا وم�ستدام ًا .متكني املوظَّ فني
يجعلهم يط ِّورون �أ�ساليبهم يف القيادة واتخاذ
القرار على م�ستوى الإدارات التي يعملون بها،
ما يقودهم نحو التق ُّدم املهني وتكوين كوادر
ُتعلي من قيمة امل� َّؤ�س�سة وترفع �ش�أن قائدها،
وهكذا يفوز اجلميع ويح ِّققون النجاح.
يغتنم القـائد الناج ــح كــل فر�ص ــة تلــوح له

لتكرمي معاونيه ومر�ؤو�سيه ،فرادى كانوا �أو
جمموعات ،وال يتوانى عن ترك املوظَّ فني
املتم ِّيزين ين�ض ُّمون �إلى م� َّؤ�س�سات �أخرى لتحقيق
ذواتهم واالرتفاع مب�ستواهم املهني والوظيفي.
كما يع ُّد ال�صدق والإخال�ص �أمرين حيويني
لنجاح القائد؛ ولذا يحتاج القادة لأن يدركوا
� َّأن توفري بيئة عمل ي�شعر فيها العاملون
باالرتياح يف التعبري عن �آرائهم ب�صدق هو
لبث روح الطم�أنينة
�أق ُّل ما يجب �أن يفعلوه ِّ
والثقة بنفو�س املوظَّ فني.

باملقاب ــلُ ،ينــى القـ ـ ــادة الذيـ ــن ي�ضربـ ــون
بالن�صائح املخل�ص ــة والأمينـة ُعر�ض احلائط
بالف�شل واخليبة .وال ينبغي �أن يتب َّو�أ ه�ؤالء
من ــا�صب قياد َّية؛ لأن متك ــني املوظَّ فني من
التعبري عن �آرائهم بو�ضــوح و�صراحــة �أهم
من اخلطب الر َّنانة والعبارات الط َّنانة ،فال
�شيء ي�ساوي ا�ستقبال القائد لآراء مر�ؤو�سيه
واال�ستماع �إلى خماوفهم ب�صدر رحب ،ليكونوا
�أكرث ا�ستعداد ًا لالقتناع ب�آرائه وتنفيذها ،من
دون خوف على م�ستقبلهم �أو وظائفهم.

امل�ساءلة �ضرورية لنجاح الإ�صالح
من الأخطاء الفادحة التي يرتكبها القادة ،عدم حما�سبة كبار امل�س�ؤولني على
الأخطاء اجل�سيمة التي يرتكبونها �أو يغ�ضون الطرف عنها .وهناك ع َّدة �أمثلة على
ال�صحي على املحاربني القدامي عام  ،2014وف�ضيحة
ذلك منها :ف�ضيحة الت�أمني ِّ
مرجتعات ال�سيارات ب�سبب عيوب الت�صنيع يف «جرنال موتورز» عام  ،2014و�سوء
�إدارة م�ؤ�س�سات «فاين ماي» و «فريدي ماك» وغريهما ،ففي كثري من الأحيان ،ال
تت ُّم حما�سبة امل�س�ؤولني احلقيقيني عن الكارثة لعدم كفاءتهم� ،أو �إخفاقهم يف �أداء
�أعمالهم .ف�إن مل ُيحا�سب كبار امل�س�ؤولني على الإخفاق يف منع الكوارث �أو اال�ستجابة
لها ،فلي�س من املده�ش �أال يحا�سبوا على اال�ست�سالم لقيود وعوائق البريوقراط َّية.
على القادة العازمني على �إ�صالح م� َّؤ�س�ساتهم �أن ين�سقوا مع جهات الت�شريع والإ�شراف ويك�سبوا دعمها وم�ؤازرتها ،لأن القائد الذي يخ�سر دعم هذه
اجلهات �سيجد نف�سه عاجز ًا عن تفعيل التغيري ،وعلى القائد العاجز عن ابتكار طرق للعمل بوعي و�ضمري مع مراقبيه َ
وم�ش ِّرعيه �أن يرتك من�صبه
ملن هم �أبعد نظر ًا و�أكرث قدرة على التخطيط والتن�سيق والتنفيذ .وعلى قائد الإ�صالح �أن يتخذ من الإعالم �أداة لتو�صيل ر�سالته �إلى فريقه ولعامة
النا�س لت�ساعده على تو�صيل ر�سالته وما ي�سعى �إلى حتقيقه من �أجل ال�صالح العام .كما ال ينبغي على القادة �أن ي�ستغلُّوا و�سائل الإعالم مل�صلحتهم
ال�شخ�صية ،فال ينا�صبونها العداء �إن هي ك�شفت زالَّتهم و�إخفاقهم وتق�صريهم .بل عليهم �أن يعتربوها م�صدر ًا للتعلُّم و�إ�شهار مبادرات التغيري
ب�صدق و�شفافية .وينطبق هذا على ال�صحف املحلية ،والقنوات املحلية والدولية؛ اخلا�صة والر�سمية.

القــادة اجلديــرون يفرقــون بني الكــرب والكربيـــاء
يت�صف القائد ذو الكربياء بق َّوة ال�شكيمة،
والثقة بالنف�س ،وتقدمي م�ساعديه و�إبراز
مـــواهب و�إجنــاز موظفيــــه� .أمـــا القــــائـد
الرنج�سي واملتعايل في�سعى �إلى املجد
ال�شخ�صي وت�ضخيم الذات ،وحتقيق
النجاحات ال�سريعة من �أجل ال�شهرة ،ال من
�أجل اخلدمة والإبداع والتميز امل�ؤ�س�سي.
ويف هذا يقول «جوزيف بري�سيكو» يف كتابه
«قــادة روزفلت»« :كــان اجلرنال «جــورج
مار�شال» ميقت «ال�شخ�صيـــة الغام�ضـــة
8
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التي تخلط بني احلزم وقوة ال�شخ�صية،
وبني �سوء ُ
اخللق و�إطالة الل�سان» .ويقول
«يولي�سي�س �إ�س جـــرانت» يف مذ ِّكراتـــــه:
«حــني التحقت باجلـي�ش ،الحظت �أنَّــــه
عندما كان ال�ض َّباط القدامى يتب َّو�ؤون
منا�صب رفيعة ،كانوا يتفنَّنون يف �إهانة
مر�ؤو�سيهم و�إثقالهم بالكثري من الأوامر
والنواهي .كما كان اجلرنال «جورج ميد»
حا َّد الطباع لدرجة جتعله يزجر كبار
ال�ض َّباط وينهرهم».

القادة يتح ّلون بالنزاهة
على مدار حياتهم يحتاج قادة امل� َّؤ�س�سات
العامة �أن يقفوا وقفة �صدق مع �أنف�سهم
ومع �أتباعهم ،وقد ي�ضطرون �إلى املثول
�أمام امل�ؤ�س�سات الت�شريعية �أو الق�ضاء مثالً؛
للإدالء ب�شهاداتهم �أو تقدمي معلومات عن
�أنف�سهم ون�شاطاتهم و�أداء امل�ؤ�س�سات التي
يديرونها .يف مثل هذه املواقف احلا�سمة
يقف القائد وحيد ًا يف مواجهة نف�سه
ومواجهة العامل �أجمع .ف�إن مل يكن نزيه ًا
و�شجاع ًا و�صادق ًا ف�سيكون موقفه مهزوز ًا

و�صوته مرتع�ش ًا و�أقواله مت�ضاربة ،وهذه
لي�ست من �صفات القائد احلقيقي .وعلى
هذا يعلِّق «هربرت �أ�سكيث» رئي�س وزراء
بريطانيا يف مطلع القرن الع�شرين (1908
– « :)1916عندما ُي�صغي �إيل النا�س و�أنا
وم ْلهم،
�أنادي باملثاليات و�أحتدث كقائد ُ
�سنوات طوا ًال و�أنا � ِّ
ٍ
أنظر
وعندما �أق�ضي
و�أخطط و�أنظم ،ثم ال �أك�سب ثقة من
حويل ،فك�أنني مل �أجنز �شيئ ًا و�س�أكون ن�سي ًا
من�سيا».

ال�شجاعة �أ�سا�س الإ�صالح
حني نفكِّر يف البريوقراط َّية ،ف�إن ال�شجاعة ال تخطر ببالنا لأننا نظن �أن لي�س
للبريوقراط َّية عالقة بال�شجاعة .ولكن حني يت�صدى �أحد قادة الو�سط ويواجه ر�ؤ�سا َءه
وزمالءه وي�صارحهم ب�أن طريقة عملهم غري فعالة ،و�أن على امل�ؤ�س�سة �أو الفريق ابتكار
برنامج للتغيري ،ف�إنه يعترب قائد ًا �شجاع ًا ،بغ�ض النظر عن رتبته ودرجته الوظيفية .ولأن
كل امل�ؤ�س�سات ونظم العمل والإدارات البريوقراطية تعار�ض جهود التطوير والتغيري ،ف�إن
معار�ضة �أحد امل�س�ؤولني للأغلبية حتتاج �إلى �شجاعة وثقة بالنف�س.
املجددون وقادة التغيري لبقيت امل�ؤ�س�سات جامدة وفقدت حيويتها وماتت قبل �أن ت�ستكمل مهمتها وت�ؤدي ر�سالتها .ودائم ًا يبد�أ الدفاع
ولوال ِّ
عن الو�ضع القائم داخل امل� َّؤ�س�سة ،ثم ينتقل �إلى خارجها عندما يتحالف ذوو امل�صالح ممن ي�ضريهم التغيري ،مع املناوئني واملناف�سني ،وبع�ض
يتحلى بال�شجاعة ليواجه كل
امل�شرعني والباحثني عن فر�ص للنيل من القائد �أو م�ؤ�س�سته �أو م�شروعه الإ�صالحي .وهنا يتح َّتم على القائد �أن َّ
القوى والظروف امل�ضادة ويوا�صل تنفيذ براجمه وخططه الإ�صالحية.

القيـــــادة املرحـــة
ال ت�ستهن بخفة الظل وروح الدعابة ودورها يف الإجناز؛ �إذ يتمتَّع
وي�شجعون غريهم على ال�ضحك
القادة العظماء بروح املرح
ِّ
وتبادل الطرائف ،دون التخلي عن هيبتهم �أو اخللط بني اجلد
أهمية ال�ضحك والتح ِّلي بروح الفكاهة� ،ألفت
والهزل .وعن � ِّ
«دوروثي كرينز جودوين» كتاب ًا بعنوان« :املتناف�سون» يتناول
حياة «�إبراهام لينكولن» تقول فيه« :يرى علماء النف�س � َّأن روح
الدعابة هي �أف�ضل الطرق للتك ُّيف مع احلزن و�أكرثها ن�ضج ًا».
ويقول «جورج فيالنت»:
«الفكاهة كالأمل :فهي ت�سمح للإن�سان بالرتكيز على
حتمله».
�أهدافه
وحتمل ما ال ميكن ُّ
ُّ
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القيــادة
يف ظـــل ُّ�شـــح املــــوارد
تعــ ُّد فرتات الركـــــود االقت�صـــــادي وعجـــز
املوازنـــة ونق�ص املــوارد املاليــــة فر�ص ًا ذهبية
لقـــادة التطوير ليف ِّعلـــوا التغيري ويتخل�صـوا
البريوقراطية ،ويح�سنوا ثقاف َة امل� َّؤ�س�سة
من
َّ
ويعيدوا بنـــاء هيكلهــــا الإداري ،ويرفعــوا من
�ش�أنهــا ويعززوا كفاءتها ،ويعيدوا تخ�صي�ص
أولويات.
املوارد بادئني بال َّ
فهذه هي �أف�ضل الأوقات ملواجهة الأمر
الواقع والبدء بربامج تغيري جذري ل�سحق
البريوقراطية .قد يعترب بع�ض القادة �أو من
َّ
يتوهمون �أنهم قادة ،عدم توافر املوارد فر�صة
�سانحة لل�سكون واال�ست�سالم والتذرع ب�ضعف
الإمكانات؛ بينما يعتربها القادة ال�شجعان
ودعاة التغيري فر�صة ال تعو�ض و�سالح ًا قوي ًا
يواجهون به مقاومي التغيري ويفر�ضونه على
امل� َّؤ�س�سة .يف مثل هذه الظروف َّيو ِجه القادة
موارد م�ؤ�س�ساتهم وبلدانهـــم نحو امل�شروعات
احليوية بنــــاء على الأولويــــة ،وت�أثريهــا على
املــــدى الطويــــل ،ويكونون م�ستعدين ملواجهة
النقد وحتمــــل ال�ضغوط التي يفر�ضهـــــا ذو
الر�ؤيـــــــة ال�ضيقـــــة واملنتفعــــون على املدى
الق�صري.
ومن املعروف �أن معظم امل�ؤ�س�سات احلكومية
الكربى تعـــاين مـــن �آفـــات تبديد الأمـــوال،
و�ســـــوء ا�ستخدام املـــوارد ،ومــــن التزويــــر
و�إخفاء احلقائق .وهذا ما يعتربه ال�سا�سة
املناف�سون ،وو�سائل الإعالم املتنوعة امل�شارب
ٍ
وخمالفات قانونية
والأهواء ،ف�ساد ًا �إداري ًا
ميكن مهاجمتها لأهداف مو�ضوعية �أحياناً،
ولدوافع �شخ�صية �أو انتقامية �أحيانا �أخرى.
وهنا ي�أتي دور القائد الواثق واالبتكاري يف
10
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انتهاج �أ�ساليب علمية و�سلوكية وثقافية ،وا�ستخدام �أدوات �سيا�سية
فعالة يف عالج تلك الآفات لتخلي�ص م�ؤ�س�سته منها �أوالً ،ولرتكيز
جهوده و�أع�ضاء فريقه على العمل والإجناز ،بد ًال من الدخول يف
معارك �إعالمية جانبية ت�ستنزف طاقات الأفراد ،وموارد امل�ؤ�س�سة،
وحتيد بها عن غاياتها و�أهدافها الكربى.
قادة امل� َّؤ�س�سات هم قادة التغيري ،وهم امل�س�ؤولون عن موا�صلة
العمل والإنتاج والتغيري والتطوير �إلى ما النهاية .ف�إن فقدوا
حما�سهم ،و�أ�صابهم اال�سرتخاء ،و�أح�سوا بنفاد طاقاتهم وبعدم
جدوى جهودهم� ،أو خ�سروا �أف�ضل معاونيهم ،وفقدوا ثقة ر�ؤ�سائهم
وعمالئهم وزمالئهم ،وعجزوا عن موا�صلة رحلة الإبداع ،فعليهم
�أن يرتكوا منا�صبهم ،ويتنازلوا عن �سلطاتهم ،وي�سلموا القيادة ملن
هم �أكرث حما�س ًا وقدرة وا�ستعداد ًا ملوا�صلة امل�سري والتغيري .فعلى
القائد العاجز عن �إحداث تغيري جذري وم�ستدام وموا�صلة رحلته
لتحقيق ر�ؤيته �أن يتنازل عن دوره ،وي�سهم يف اختيار من يخلفه،
ليحافظ على ر�صيده و�إجنازاته ال�سابقة.

دور احلما�س والتوق �إلى النجاح
«تنبع الإجنازات العظيمة من القلوب املفعمة
باحلما�س وال�شغف والإخال�ص».
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
«هاري ترومان»
يقول الرئي�س الأمريكي الأ�سبق «وودرو ول�سون» � َّأن قائد التغيري
ال�شغوف واملتحم�س هو بطبيعة م�س�ؤولياته وواجباته ُما ِرب ،و�أنه
يعي�ش ويعمل وك�أنه يف معركة دائمة �ضد التق�صري والإهمال ،و�أنك
عندما تقرتب منه ت�شعر ب�سخونة �شخ�صيته التي توا�صل اال�شتعال.
وهو �أي�ض ًا من ت�شعر يف ح�ضرته بالأمان �إن كان قائدك� ،أو ت�شعر
منه باخلوف �إن كان عدوك .فكل قادة الإ�صالح والتطوير �أ�شخا�ص
�أ�شداء ،بل ويبدون ُق�ساة القلوب يف بع�ض الأحيان ،وكثري ًا ما يقفون
فرادى يف َ�ص ِّف التغيري ،وهم ال يرتاجعون وال يهادنون �إال من �أجل
امل�صلحة العامة ،ويتقبلون النقد ب�صدر رحب ،ويدو�سون على
ال�صعب ،ويع�شقون ال�سلم وال يخ�شون احلرب ،وال تدفعهم عزائمهم
�إال �إلى الأمام.
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