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٥ أختاب الضارغجطا

تعريف بالاكتب :
مرص،  يف  للشباب  اإلدارية  القدرات  بتنمية  املهتمني  أحد  هو 
بعلوم  الهتاممه  الوحيد  العامل  هي  تكن  مل  األكاديمية  خلفيته 
اإلدارة، فغري أنه حاصل عىل بكالريوس إدارة األعامل من جامعة 
عني شمس، ودرجة املاجستري  يف إدارة األعمــال من األكـاديمية 
يف  الدكتوراه  درجة  وكذلك  والتكنولوجيا،  للعلـوم  العربيـة 
اسرتاتيجيات التسويق من اجلامعة األمريكية بلندن، فإن له مع هذا 
العاملية  الرشكات  أكرب  مع  املهمة  املسؤليات  تويل  من  طويلة  خربة 
جماالت  يف  عديدة  مسامهات  له  وكذلك  اجلنسيات..  واملتعددة 

االستشارات اإلدارية والتدريب واملحارضات العامة.

إهياب فكري من مواليد سنة ١٩٧١، ويعيش يف القاهرة مع 
زوجته وأبنائه.   



٧ أختاب الضارغجطا

أغظ (خقح الثغظ)؟

ا االنسجام مع هذا السؤال الشهري،  مل أستطع أبدً
طب  ا هذه األيام يف بعض اخلُ والذي نسمعه كثريً
يف  ا  كثرً نجده  والذي  والدروس،  واملواعظ 
مقاالت وكتابات بعض احلاملني بمستقبل أفضل 

هلذه األُمة.. 

كيفية  عن  يتحدثون  احلوارية  الربامج  يف  ونسمعهم  نراهم 
األغاين  يف  كذلك  األشهر  السؤال  هذا  ونجد  (النارص)،  ظهور 
العدوان  مثل  كئيب،  عريب  حدث  تواكب  ما  غالبًا  التي  احلامسية 
وغريها..  فلسطني  يف  والشيوخ  األطفال  عىل  واملتكرر  الدوري  
هي  أحيانًا  تكون  اجلملة  هذه  الدين“..  صالح  ليكون  ابنك  ”ريب 
عنوان اخلطة العملية من وجهة نظر بعض احلاملني بمستقبل أفضل 



أختاب الضارغجطا٨

ا من عدة  لألمة، ولكن مع األسف، إن هذا العنوان قد يكون واحدً
أسباب سامهت يف أكرب إخفاقات هذه األمة!

عىل  االختالف  هذا  أحرتم  وأنا  بشدة -  معي  ختتلف  أن  قبل 
كل حال - تعالَ لنقوم بتحليل هذا العنوان..

ا  قائدً كان  لقد  الدين؟..  لصالح  األساسية  السمة  هي  ما 
أبنائنا  نُريب  أن  البعض  يريدنا  التي  األساسية  فالصفة  إذن،   ، عظيامً

عليها هي، القيادة! 
ولو كانت صفات صالح الدين األخري التي اشتهر هبا هي 
لكان  والنجاح،  والبطولة  واملثابرة  والزهد   كالتقو املقصودة، 
مما  أكثر  والتقى  الزهد  من  عنهم  عرف  بآخرين  ب  رضُ قد  املثال 

رف به صالح الدين!  عُ
ولكن السمة األساسية واملميزة لصالح الدين يف التاريخ، مع 
أنه  هي  ومثابرة،  وبطولة  وزهد  وصالح   تقو من  عنه  املعروف 
بار، فإذا كان املطلوب أن نُريب اجليل القادم  قُ له غُ ا ال يُشَ كان قائدً
وجود  ألن  ذلك؛  يف  مشكلة  أي   أر فال  الدين،  بصالح  اقتداءً 
املطلوب  كان  إذا  ولكن  جمتمع،  أي  أفراد  لتحفيز  مطلوب  القدوة 
ا، فهنا  هو جيل كامل يتم إعداده من الصغر ليكون كل فرد فيه قائدً

تكمن املشكلة، والتي من املمكن أن تتحول إىل مأساة!!
هناك من يقول: ”إنك ال تفهمنا.. نحن إذا ربينا اجليل كله عىل 
حب القيادة، فقد ال نحصل عىل جيل كامل من القادة، ولكن من 
املؤكد أن أمتنا ستحظى بأكرب عدد من الشباب الذين تم إعدادهم 



٩ أختاب الضارغجطا

نفسيا وفنيا للقيادة منذ الصغر، فعندها نرتقي بمكانتنا يف العامل وال 
نتعرض ملا نحن فيه من ذل ومهانة“.

عدد  زاد  كلام  ألنه  الكالم..  هذا  مع  أتفق  ال  زلت  ال  ولكني 
بعد  ا  قائدً يُصبح  مل  ومن  النظام،  فسد  للقيادة،  يتطلعون  الذين 
يف  فشل  ألنه  كله  املجتمع  عىل  ا  حاقدً سيكون  الصغر،  من  إعداده 

حتقيق حلمه، وحلم أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه! 
املنتخب  هداف  ليكون  طفل  وهو  أبنائه  أحد  ربى  كمن 
الوطني لكرة القدم، ودائامً يناديه بألقاب اهلدافني ”تعاىل يا بيبو.. 
القدم،  كرة  يف  وبرع  كرب،  ما  بعد  الولد  ولكن  أبوتريكة“،  يا  روح 
بل  مرص،  يف  نادٍ  أكرب  يف  أسايس  قدم  كرة  العب  أصبح  أنه  حتى 
ولذلك  هداف،  وليس  كمدافع  يلعب  ولكنه  ا،  أيضً املنتخب  ويف 
فهو ير أنه خارس كبري! فهو يلعب ليكون اهلداف، ودائامً ما ينظر 
لزمالئه من اهلدافني عىل أهنم أعداؤه؛ ألهنم سلبوا منه النجاح، مل 
يشفع له عند نفسه أنه اجتهد حتى أصبح العب كرة قدم حمرتف، 
عىل  تربَّى  ألنه  وذلك  بالده،  ملنتخب  األسايس  التشكيل  وضمن 
نشأ  وهكذا  والده،  أمنية  خالل  من  جدا  ودقيق  حمدد  واحد  هدف 
اعتقاد داخيل عنده أن النجاح يعني فقط أن يكون اإلنسان ”هداف 
الفشل  فهو   - كان  مهام   - ذلك  غري  يشء  وأي  مرص“،  منتخب 

بعينه، أو حتى جزء منه!
فهذه سيدة منزل ناجحة يف إدارة شؤون بيتها وأبنائها، ولكن 
وذلك  اخلربة،  وحمدودة  فاشلة  أهنا   تر هي  جمتمعها،  يف  ما  لثقافة 
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ألهنا تعتقد أن النجاح فقط ال يكون إال بالعمل مقابل املال يف أي 
مؤسسة أو رشكة خارج حدود البيت!.. هي ناجحة جدا كإنسانة، 
للنجاح  أن  عىل  نشأَت  ألهنا  نجاح؛  أي  ذلك  يف   تر ال  ولكنها 

شكل آخر!
وكذلك احلال يف مفهوم القيادة السائد حاليا يف عاملنا العريب، 
أهنا  العتقاده  وذلك  اإلمارة،  يطلب  فيها  فرد  كل  كاملة  تمعات  جمُ
لم بالقيادة.. الكل من  رمز النجاح، كل فرد يف هذه املجتمعات حيَ
ويُعد  الشهرة،  يتمنى  العباد،  رب  من  املُراد  ليتحقق  (هو)  خلفه 
يد  عىل  النرص  جاء  إذن  فامذا  يديه (هو)،  عىل  النُرصة  لتكون  نفسه 

غريه؟ .. من هنا تبدأ املشكلة!! 
تصفَّح  الدعاة؟..  إخواهنم  عاة  الدُ يَسبُ  كيف  ترَ  أمل 
اليوتيوب(١)، واكتب اسم أي شيخ أو داعية ديني، وسرت وتسمع 
سخرية  ولكن  لفكره،  موضوعيا  ا  نقدً ليس  فيه،  قيل  مما  العجب 
ا، واملفرتض أهنم كلهم يسعون هلدف  فً ا شخصيا رصِ وسبا وهجومً
كل  الويل  أن  لنا  يؤكد  التاريخ  ولكن  الدين،  كلمة  إعالء  واحد، 
َّنْ  ممِ منافسيهم  بعض  من  الدين،  كلمة  إلعالء  يعمل  ملن  الويل 

مون أنفسهم رجال الدين(٢)!!  يُسَ
اظ، فأين الغرابة يف أن  وإذا كان هذا حال بعض الدعاة والوعّ

.www.youtube.com  (١)
(٢)  ملزيد من التفاصيل، راجع كتاب (الالهوت العريب وأصول العنف الديني)، د. 

يوسف زيدان. 
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يكون ذلك هو حال القادة مع القادة، واألدباء مع األدباء، وأهل 
ل كذلك، إال  الفن والوزراء واملدراء، وكل صنف من اخلرباء.. الكُ

من رحم ريب من املهالك!! 
وهذا قد يرجع يف األساس إىل ما يسمى بالعقيدة الرأسية.. 

وما أدراك ما العقيدة الرأسية!!
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السصغثة.. الرأجغئ!!

ا ثالث ورقات، مكتوب عىل األوىل  أعطِ شخصً
والثالثة  (مقاول)،  والثانية  (مهندس)،  منها 
(عامل).. واطلب من هذا الشخص ترتيب هذه 
الورقات الثالث بوضعها عىل األرض بالرتتيب 
رأيس..  بشكل  عَهم  وضَ فإذا  مناسبًا،  يراه  الذي 
يليه  ثم  املقاول  يليه  ثم  األعىل  يف  املهندس   ، مثالً
أهل  بعمل  عمل  قد  الشخص  هذا  فإن  العامل، 

(العقيدة الرأسية).

واملقاول  واملهندس  العامل  أي  أُفُقي..  بشكل  وضعهم  وإذا 
عىل نفس اخلط بشكل أفقي، كلهم سواء، فاعلم أن هذا الشخص 

قد عمل بعمل أهل (العقيدة األُفُقية).
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إىل  أعىل  من  إال  الغالب  يف  يفكرون  ال  الرأسية  العقيدة  أهل 
أسفل، أو بالعكس.. ”فالن أحسن من فالن، وهذا الفكر أفضل 
من  أحكم  وسياستي  ابنها،  من  أحسن  مرتيب  وابني  ذاك،  من 
يَغ  صِ من..   أقو من..  أرقى  من..  أنجح  من..  أغنى  سياسته“، 
التفضيل واملقارنة هي أهم بنود دستور أصحاب العقيدة الرأسية، 
هو  ”خالص  بضجر:  يقولون  أمامهم،  أحد  حماسن  ذكرت  فإذا 
فيكون  ناجح،  ا  أحدً أن  قيل  وإذا  وحشني“..  اليل  وإحنا  كويس 

التعليق: ”مايش يا عم، هو ناجح وأنا زفت“!  

دائامً واحد فوق 
والثاين حتت!!

وتنشأ األجيال هبذا الفكر، ويكون طلب التميُّز عىل األقران إن 
مل يكن باجلُهد والكفاح، فبالكذب والسفاح، تبدأ باختالق قصص 
ولكني  أكذب  بإين (ال  ا  مرورً متيزهم،  لبيان  األطفال  بني  البطولة 
أجتمل) عند الشباب، ووصوالً للجنس (اآلري) و(السامي) عند 

بعض قادة األمم والشعوب!!
الدسائس  من  اهلائل  الكم  هذا  نجد  أن  إذن  غريبًا  ليس 
نتكلم  وال  القيادة،  يف  وحبا  لإلمارة  طلبًا  التاريخ  يف  واملؤامرات 
هنا عن الدسائس يف أمور السياسة الدولية واحلروب فقط، ولكننا 
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نتحدث عن املؤامارات والدسائس يف بيت العائلة ويف الرشكات 
ال  اجلنسيات،  واملتعددة  والدولية،  املحلية  والكبرية  الصغرية 
ب الظهور، ولكن نتحدث عن حرب الظهور عىل  نتحدث عن حُ
الشوارع  يف  القهوة،  وعىل  النوادي  يف  األصدقاء،  وبني  األقران، 

واحلارات والنوايص!
الكل تربَّى عىل أن املدير أفضل من املوظف، واملسئول أرقى 
اجلميع،  من  أحكم  الرئيس  يسأله!..  أن  عليه  يُفرتض  الذي  من 
رس  هو  الفصل  عىل  واألول  الشلة،  يف  من  أفضل  هو  الشلة  زعيم 
أبيه ورافع رأس ذويه، وبقية من يف الفصل فاشلني، وترتاوح نسب 

فشلهم عىل حسب الرتتيب يف كشوف الناجحني!
صفاته،  قبل  طموحاته  يف  ا  قائدً ل  الكُ كان  لو  هنا:  والسؤال 
طاء؟ فأين الشعب؟.. أين الرعية؟.. أين اجلامعة؟.. أين أحالم البُسَ

والنجاح  بالفخر  يشعر  الذي  هو  فقط  رأسه  ا  جمتمعً ختيل 
ألنه  اهلزيمة؛  مرارة  يتجرع  املجتمع  جسم  وباقي  الذات،  وحتقيق 
أو  حزين  الكل  والزعامة،  والتميُّز  والريادة  القيادة  رشف  نَل  يَ مل 

غاضب، مكتئب أو ثائر، مداهن أو مصادم! 
يف  طامع  الكل  ألن  املُخلصني؛  جيد  فال  احلقيقي  القائد  وأما 
مكانه، هكذا تربوا: ”أن تكون القائد.. املدير.. الرئيس، أن تكون 
زي  وخالص،  الناس  من  واحد  يشء،  ال  أنت  أو  األوائل،  من 

ماتعيش زي مامتوت“!
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مع  يكون  تقدم  وأي  املجتمع؟  هذا  مثل  من  ننتظر  نتيجة  أي 
أم  لعمله،  القائد  أيتفرغ  املُتجانس؟..  غري  املُذبذب  الكيان  هذا 
أينشغل  املحكوم،  أو  واملرؤوس  حوله؟..  من  الثورة  نريان  يُطفئ 
بأداء دوره بفخر وعزة، أم يتتبع عورات القادة ليُثبت فشلهم؛ لعله 

ا ما يكون مكاهنم، أو عىل األقل ليشفي غليله من الراكبني؟  يومً
يف  عيبًا  أيكون  النجاح؟..  فأين  كذلك،  األمر  كان  إذا  ولكن 
يكون  وهل  الذات؟..  حتقيق  وأين  النجاح؟..  يَطلُب  أن  اإلنسان 
ا إال يف التفوق عىل األقران؟.. أعلينا أن نرىض دائامً أن  َيَّزً اإلنسان ممُ
نقادين؟.. هل كلمة (طموح)، ال جيب أن يكون هلا موقع  نكون مُ

من اإلعراب يف قاموس املحكومني؟
أسئلة منطقية ورشعية، ولكني لن أقوم باإلجابة عليها اآلن، 
الكتاب..  هذا  نقرأ  ونحن  ا  معً عليها  نجيب  سوف  ألننا  وذلك 
ولكن تعالَ معي أوالً أحكي لك ماذا فعل ابن زويل، يف انتخابات 

الرئاسة!
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ابظ زوغض.. واظاثابات الرئاجئ!

املقابالت  أحد  يف  زويل)  (أمحد  الدكتور  حكى 
يف  للدخول  نفسه  يعد  كان  ابنه  أن  التلفيزيونية، 
انتخابات الطلبة باملدرسة، ويقول زويل أنه سأل 
أنه  االبن  فوضح  الرئيس؟“،  تكون  ”عايز  ابنه: 
ولكن  الرئيس،  (نائب)  ملنصب  فقط  يرتشح 
شح نفسه ملنصب  زميله يف الفصل هو الذي سريُ

الرئيس!..

البنه  يقول  وهو  لبَه  غَ املرصي  الطابع  إن  زويل  أمحد  فيقول 
بتعجب: ”إنت ابن زويل، ليه مش عايز تكون الرئيس؟“.. فوضح 
يف  ممتاز  ولكنه  والقيادة،  الرئاسة  بصفات  يتمتع  ال  أنه  االبن  له 
عملية التخطيط واالهتامم بالتفاصيل يف التنفيذ، يف حني أن صديقه 
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يتمتع بكاريزما القيادة، وبذلك يكون هلام ختطيط قوي وتنفيذ دقيق 
طاع، فيَسهل عليهام حينئذٍ الوصول لألهداف  مع قائد موهوب ومُ
والتغلب عىل املنافسني.. فيقول زويل يف معنى كالمه: ”فتعجبت 

وأعجبت هبذه الطريقة يف التفكري“!!
* * *

ولذلك وجب التنويه قبل أن نبدأ يف هذه الرحلة مع الكاريزما 
تشجيع  هو  الكتاب  هذا  من  الغرض  ا  أبدً يكن  فلم  وأصحاهبا، 
وحتفيز أي إنسان ليكون كاريزميا بغض النظر عن إمكاناته، وإنام 
للتعرف  الفرد  تشجيع  هو  األساس،  يف  الكتاب  هذا  من  الغرض 
الكاريزما، فإذا كانت فيه، تعلم  عىل الصفات احلقيقية ألصحاب 
قدر  عىل  إليها  نظر  فيه،  تكن  مل  وإن  منها،  ويستفيد  ينميها  كيف 
حجمها، وال يشعر أن هذه الصفات أعىل قيمة من غريها، وعليه 
بدع فيه ويربع، وذلك  وقتها أن يبحث عن النجاح يف طريق آخر يُ
ألن من بدهييات إدارة املوارد البرشية، يف املؤسسات الناجحة، أنه 
وإال  القيادة،  صفات  أساس  عىل  املوظفني  مجيع  اختيار  يصح  ال 
املشتغلني  مجيع  ختتار  التي  الدولة  يف  أو  الرشكة  يف  كارثة  حدثت 
بساطة  بكل  ألهنم  املستقبل)؛  (قادةُ  أهنم  عىل  هبا  مهمة  بمناصب 

سيكونون (أعداء املستقبل).. وربنا يسرت!! 
* * *



أختاب الضارغجطا١٨

أوجضار الضارغجطا المخرغئ!!

بد  ال  كان  الكتاب  هذا  كتابة  يف  أبدأ  أن  قبل 
عند  للكاريزما  السائد  املفهوم  عىل  أتعرف  وأن 
سميته  ما  عمل  يف  ففكرت  املُتخصصني..  غري 

(أوسكار الكاريزما املرصية)!!

الشباب  من  جمموعة  سألت  و٢٠١٠،   ٢٠٠٩ السنتني  خالل 
املرصيني متثل تقريبًا معظم فئات الشباب التي تستطيع أن تشرتك 
أربعة  برتشيح  يقوموا  أن  منهم  وطلبت  املوضوع،  هذا  يف  بالرأي 
يف  أشخاص  أربعة  الكاريزمية..  الصفات  فيهم  جيدون  أشخاص 
كل جمال من املجاالت اآلتية: (العلوم والسياسة والدين واإلعالم 
والصحافة والفن واألدب والرياضة)، عىل أن يكون األربعة الذين 

يتم  ترشيحهم يف كل فئة عىل حسب التصنيف اآليت(١):
(١)  نتيجة هذه الرتشيحات ال تعرب بالرضورة عن رأي املؤلف



١٩ أختاب الضارغجطا

الفائزة  األسامء  وكانت  احلياة)(١)،  قيد  (عىل  عربية  شخصية   
(باألوسكار) يف هذه الفئة:

القذايف  معمر  (سياسة)،  موسى  عمرو  (علوم)،  زويل  أمحد 
حسني  حممد  (دين)،  مجعة  عيل  (دين)،  خالد  عمرو  (سياسة)، 
يعقوب (دين)، حييى الفخراين (فن)، خالد الصاوي (فن)، حممود 
(أدب)،  فضل  بالل  (صحافة)،  عيسى  إبراهيم  (إعالم)،   سعد 

حممود اخلطيب (رياضة).
 شخصية عربية (توفَّاها اهللا)، وكانت هذه األسامء هي الفائزة 

بأوسكار الكاريزما املرصية يف هذه الفئة:
السادات  (سياسة)،  حسني  صدام  (سياسة)،  النارص  عبد 
(صحافة)،  أمني  مصطفى  (دين)،  الشعراوي  الشيخ  (سياسة)، 
عباس العقاد (أدب)، عبد اهللا غيث (فن)، أمحد زكي (فن)، صالح 

سليم (رياضة).
األسامء  هذه  وكانت  احلياة)،  قيد  (عىل  عربية  غري  شخصية   

هي الفائزة:
مانديال  (سياسة)،  تاترش  مارجريت  (سياسة)،  أوباما  باراك 
(سياسة)، أوبرا وينفري (إعالم)، آل باتشينو (فن)، مارادونا (رياضة).

 شخصية غري عربية (توفاها اهللا)، وكان الفائزون:
هتلر  كينيدي (سياسة)،  ف.  جون  أينشتاين (علوم)،  ألربت 
ودين)،  (سياسة  راسبوتني  ودين)،  (سياسة  اخلوميني  (سياسة)، 

(١)  هذه الرتشيحات متت خالل عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠



أختاب الضارغجطا٢٠

مايكل جاكسون (فن)، أنتوين كوين (فن). 
من  أكثر  ترشيحها  تم   أخر شخصيات  أسامء  هناك  وكانت 
مرة كشخصيات كاريزمية، ولكنهم مل حيصلوا عىل أعىل األصوات، 

فلم نذكرهم ضمن الفائزين باألوسكارJ، وهم بدون ترتيب: 
أدهم،  عادل  أديب،  عمرو  أبيض،  دولت  املليجي،  حممود 
دي  روبرت  زغلول،  سعد  مبارك،  حسني  حممد  نجيب،  حممد 
بشار  البنا،  حسن  قنديل،  محدي  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  نريو، 
األسد، نجيب ساويرس، بو ناظري بوتو، الشيخ أمحد ياسني، حسن 
ديانا،  األمرية  أباظة،  رشدي  غاندي،  أنديرا  إمام،  عادل  شحاتة، 
نيكلسون،  جاك  اخلويل،  رياض  قرداحي،  جورج  سليامن،  مجال 
كامل  الدمرداش،  معتز  حممود،  احلليم  عبد  الشيخ  فيصل،  امللك 
رشدي،  أمحد  اللواء  غزالة،  أبو  املشري  الشاذيل،  منى  اجلنزوري، 
حممود  فاروق،  امللك  صالح،  خالد  مبارك،  مجال  حسن،  حسام 
يس، جيهان السادات، أمحد عز، عمر سليامن، عبد احلليم حافظ، 
رفيق احلريري، أم كلثوم، حممد صبحي، زكي رستم، ليىل فوزي، 

جيفارا، وفيديل كاسرتو.  
* * *



٢١ أختاب الضارغجطا

طاذا تسظغ ضطمئ ”ضارغجطا“؟

خيتلف  الكاريزما  تعريف  كان  سألتهم،  عندما 
من شخص آلخر بني أفراد املجموعة التي قامت 

بالرتشيحات يف أوسكار الكاريزما املرصية.. 

بعض  عند  الكاريزما  تعريفات  كذلك  اختلفت  كام 
الكاريزما  كلمة  يقول:  للكاريزما  ا  تعريفً فنجد  املتخصصني.. 
اإلهلي،  التفضيل  أو  اهلدية  تعني  اليوناين  أصلها  يف   Charisma

لطة فوق العادة. وتعني اهليبة والتأثري، أو هي سُ
تتـحقق  عـادية  غـري  سـمـة  أو  صـفة  هي  يقول:  آخر  وتعريف 
لـد الـفرد، فتـجعـل قـدراتـه يف التأثري عىل الغري خـارقة للـعـادة.

والعقلية  اجلسمية  الصفات  من  جمموعة  هي  ثالث:  وتعريف 



أختاب الضارغجطا٢٢

لفردٍ  االجتامعية  العالقات  يف  تظهر  التي  واالجتامعية  واالنفعالية 
دون آخر.

وأما بالنسبة لتعريف الكاريزما عندي، فإين أُفضل أن أختزله 
يف كلمتني فقط.. 

الكاريزما هي: احلضور الطاغي!

* * *



٢٣ أختاب الضارغجطا

أختاب الضارغجطا

عم شحاتة..
كانوا جيلسون يف مكان واحد، يف مرسح، يف بني 
، وشب حريق هائل، الكل يرصخ،  سويف، مثالً
االجتاهات  مجيع  يف  جتري  والناس  خائف،  الكل 
درجة  قادم،  املوت  وعشوائي،  متضارب  بشكل 
األبواب،  لِّقت  وغُ خميف،  بشكل  ترتفع  احلرارة 
الزوال،  يف  األمل  بدأ  لك،  يتَ  هَ النارُ  وقالت 
حانت الساعة، فلنستعد لرحلة اخللود، مع رائحة 

شواء اللحوم واجللود، إهنا النهاية، وفجأة.. 

نسمع صوتة اهلادر، يتكلم بثبات الواثق وسط النريان وسحب 
ل ورايا، أنا عارف طريق اخلروج“!..  الدخان، ”الكُ

من هذا البطل؟  
لِّص، ما أمجل صوته وثباته،  اجلميع ينظر إليه، إنه املُنقذ، املُخَ



أختاب الضارغجطا٢٤

يفتح  إنه  اجلنرال؟..  هذا  من  العسكريني،  القادة  زي  يف  أوقره  ما 
أهللا  الباب..  وراء  من  يأيت  النجاة  شمس  نور  هو  هذا   ، فعالً الباب 

أكرب.. لقد نجونا بفضل عم شحاتة بتاع البوفيه!
شحاته  ويرد  حقيقي“،  بطل  إنت  شحاتة  عم  يا  ا  ”شكرً

كدة  شوية  خدمت  أصيل  أنا  حاجة،  وال  بطل  ”وال  بانكسار: 
يا  السالمة  عىل  هللا  ا  محدً ربنا،  برتتيب  يشء  وكل  زمان،  املطايف  يف 
أحد  وهو  نفسه  يف  البيه  فيقول  طيب“،  وانت  سنة  وكل  و..  بيه، 
عم  أيطلب  طيب؟!..  وانت  سنة  ”كل  املحرقة:  هذه  من  الناجني 
ل من عىل صهوة  شحاتة مقابل بطولته؟.. هذا الفارس، كيف يرتجَّ
جواده طلبًا للامل؟!.. أين هيبة القائد؟.. واهللا لو كان طلب البيعة 
راح  صدمة!  من  هلا  يا  لبايعته،  املحرتق  املرسح  هذا  داخل  لنفسه 
زرقاء،  واحدة،  ورقة  جنيه  مخسة  يف  يده  مِش  رْ كَ ويُ األبطال،  زمن 

طيب“!! وانت  سنة  وكل  شحاتة..  عم  يا  ”اتفضل 
وال  ا  قائدً األيام  من  يوم  يف  ا  أبدً يكن  مل  شحاتة  عم  ا  وطبعً
كاريزميا، مل يكن ولن يكون، هو كان يف املطايف زمان، فتعود عىل 
بالصدفة  خلفه  وكان  العيش،  أكل  بحكم  الدخان  وسط  السري 
البحتة الباب الوحيد املفتوح واملؤدي للخروج، فناد يف الناس، 

ا.. هذا كل ما يف األمر!!  فأجابوه، فنجا ونجوا مجيعً
هكذا  املرسح،  بوفيه  يف  عامل  وقهوة،  شاي  بتاع  شحاتة  عم 
أن  عليه  تب  كُ وهكذا  صدره،  عىل  املهرتئة  النحاسة  عىل  تب  كُ
األرملة  وابنته  القعيدة  زوجته  عىل  يسعى  مسكني  رجل  يعيش، 



٢٥ أختاب الضارغجطا

من  فيها  بقي  وما  يرتدهيا،  التي  البوفيه  بدلة  حتى  األيتام،  وأبنائها 
نيا يوم تسلمها من إدارة املرسح، ال تشبه  لوهنا األصيل الذي كان بُ

زي أي قائد.. اللهم إال قائد الرتام!! 
يف  أو  جمتمعه  يف  حضور  بأي  يتمتع  ا  أبدً يكن  مل  شحاته  عم 
البطل  هو  كان  احلريق،  يوم  املرسح،  هذا  يف  إال  آخر،  جمتمع  أي 
والقائد امللهم املُطاع، ملدة ثالث دقائق فقط.. بطل بشكل مؤقت 
ا هللا عىل السالمة يا بيه.. وكل سنة  عني، وبعدها ”محدً يف موقف مُ

وانت طيب“!!

هذه هي كاريزما 
(املوقف)، أو كام تُسمى يف 
الكثري من كتب اإلدارة.. 



أختاب الضارغجطا٢٦

الضارغجطا المآصائ!

الطبيب.. والست املديرة
كلنا من املمكن أن نكون من أصحاب الكاريزما 

 : بشكل مؤقت.. فمثالً
يكون  حرارته،  وترتفع  الولد  يمرض  عندما 
املريض،  الطفل  (والدة)  عند  الطبيب  حضور 
وممثلني  السياسيني   أقو حضور  من   أقو
جواهر،  كالمه  العصور،  مر  عىل  النبغاء  املرسح 

وطلباته أوامر!! 

مكتب  يف  تعرفه،  ال  وهي  الطبيب  هذا  األم  قابلت  إذا  ولكن 
عندها  املكتب،  ذلك  مديرة  هي  مثالً  األم  وهذه  العقاري،  الشهر 
سيتبدل احلال يف نظر الطبيب الذي يسعى بشدة إلهناء أوراقه من 
مكتب الشهر العقاري.. سيكون حضور هذه األم، مديرة املكتب، 



٢٧ أختاب الضارغجطا

النبغاء  وممثلني املرسح  السياسيني  الطبيب، أقو من مجيع  يف نظر 
عىل مر العصور، كالمها جواهر، وطلباهتا أوامر!! 

اخلتم؟..  ”فني  مباالة:  وال  تعالٍ  بكل  للطبيب  تقول  وقد 
“، ويرد الطبيب، الذي كان كاريزميا يف  روح اختمه برسعة وتعالَ
اجلبارة،  الكاريزمية  اهلالة  هبذه  املحاطة  املكتب  سيدة  عىل  العيادة، 
أصابعها  بني  الذي  الطعمية  ساندويتش  رائحة  منها  تقلل  مل  والتي 

وا!!“    املمتلئة زيتًا: ”حارض يا ريِّسة.. حاختمه وارجعلك هَ
* * *

الكاريزما،  صفات  يتبادالن  والطبيب  األم  السابق،  املثال  يف 
العقاري)..  الشهر  العيادة) وهي األخر (يف مكتب  هو مرة (يف 

فمن يكون صاحب الكاريزما احلقيقية؟ 

احلقيقة، ال هي.. 
وال هو!

معينة،  أوقات  يف  الفرد  عليها  يتحصل  مؤقتة  قوة  جمرد  هذه 
أنه  نجد  وهلذا  السبب،  بزوال  تزول  ما  رسعان  مؤقتة،  وألسباب 

من السهل علينا اآلن االنسجام مع هذه التعريفات: 



أختاب الضارغجطا٢٨

الكاريزما املؤقتة: 
هي ذلك احلضور الذي يكون عند الناس بسبب يشء مضاف 
إليهم، يشء ليس ضمن تكوينهم األصيل، ال يستطيعون محله معهم 

دائامً يف كل مكان، حتى آخر العمر!  

الكاريزما احلقيقية: 
ألي  اإلنسان  عن  يزول  ال  الذي  الطاغي  احلضور  ذلك  هي 

سبب عىل مد حياته، وأحيانًا بعدها!

* * *



٢٩ أختاب الضارغجطا

الضارغجطا المآصائ!

معايل الوزير ..
ظل عىل كريس الوزارة عرش سنوات، كُشك احلراسة 
أسفل املنزل يبعث اهليبة يف نفوس الناظرين، السيارة 
مفتول  األنيق  السائق  احلراسة،  ورجال  السوداء 
سارينة  وصوت  الشمسية،  بنظارته  العضالت 
املوتوسيكل أمام املوكب، املكتب الواسع املُطل عىل 
خلف  اجلمهورية  رئيس  صورة  العظيم،  مرص  نيل 
مكتبه، وارتباك املوظفني أمامه، كل ذلك يضفي اهليبة 
حقيقية؟..  اهليبة  هذه  هل  ولكن  الوزير،  السيد  عىل 
سيادته،  شخص  من  ا  نابعً الطاغي  احلضور  هذا  هل 
منطق  خربته،  صوته،  عينيه،  من  ذكائه،  أفكاره،  من 

ا من كريس سيادته؟  حديثه.. أم نابعً

تغيري  أو  تعديل  أول  بعد  ملَِا  انتظر  فقط  التأكد..  أردت  إذا 
قبيحة،  كبرية  قديمة  حكومية  سيارة  تأيت  أن  معه  يقتيض  وزاري 
ثم  سيادته..  باألمس  كان  من  منزل  أمام  من  احلراسة  كُشك  لرفع 



أختاب الضارغجطا٣٠

من  حقا  سيادته  كان  إذا  عندها  وستعرف  معه،  تكلم  إليه،  انظر 
أصحاب الكاريزما.. أم من أعدائها؟!! 

* * *
يف أثناء كتابتي هلذا الكتاب، كنت أحاول أن أستفيد من خربته 
صاحب  وهو  قنديل)..  يل (خالد  قال  والقيادة،  اإلدارة  يف  القوية 
اجلنسيات،  املتعددة  الرشكات  أحد  يف  مرشف  قيادي  تاريخ 
واملشهور بحضوره الطاغي بني الذين يعملون معه، قال: ”مفيش 
بشكل  الكاريزما  وجود  يف  أعتقد  ال  أنا  كاريزما،  اسمها  حاجة 
آلخر،  أو  لسبب  الناس  بعض  عند  موجودة  تكون  قد  طلق،  مُ

ولكنها رسعان ما تزول بزوال السبب املبارش يف وجودها“!! 

وأنا أتفق بشكل جزئي 
مع األستاذ (خالد).. 

فمن يُطلق عليهم بالفعل ”أصحاب الكاريزما“، هم من الندرة 
بحيث قد يعتقد البعض أنه ال يوجد من يستحق أن حيمل بحق هذا 
الكبار،  من  لقربه  وهذا  ماله،  بسبب  فقط  حضور  له  فهذا  اللقب.. 
وهذا ألنه بحكم منصبه أصبح من الكبار، وهذا ألنه مشهور، وهذه 
إبنة املشهور، وهذا ألناقته الفائقة، وتلك جلامل قوامها، كلها أسباب 

مؤقتة، إذا زالت، زال معها هذا احلضور الطاغي بني الناس! 



٣١ أختاب الضارغجطا

يف  الشاشة  فاتنات  بعض  بحضور  أُذكرك  أن  عيلّ  جيب  وهل 
الستينيات؟ فام حال هذا احلضور ملن بقي منهن عىل قيد احلياة حتى 
يومنا هذا؟ وماذا سيكون حال أغلب نجوم اليوم يف سنة ٢٠٥٠ 

ملن سيبقى منهم عىل قيد احلياة حتى ذلك الوقت؟
ا طبيعيني يف حياتنا،    ومع هذا فإننا قد نصادف أو نسمع أن أشخاصً
ولكنهم يتمتعون هبذا احلضور الطاغي بني الناس، حتى وإن مل يكن هلم 
تة، أو منصب مهم، أو قوة عسكرية حيتمون هبا..  لفِ مال وفري، أو وسامة مُ
من  الرغم  عىل  اهليبة،  هذه  له  خاله  أن  يل  حكى  من  فهناك 
ألف  له  يعمل  الكل  ولكن  عادي،  مزارع  احلال،  بسيط  رجل  أنه 
حساب، له هذه (الطلّة)، إذا تكلم سمعه الناس، وإذا قام قاموا، 
اجلميع  ترقَّب  يتكلم،  مل  وإذا  اجلميع،  اهتامم  حمور  كان  حرض  وإذا 
ه،  دّ صمته، حتى العمدة ونائب املجلس عن الدائرة، الكل يطلب وُ
عىل الرغم من فقره وضعفه وقلة أسبابه، فهو ال يمتلك أي يشء 

جيذب الناس إليه.. إال هذه الكاريزما!! 

فام هي األسباب احلقيقية 
لتلك الكاريزما الدائمة 
ا؟ التي ال تزول أبدً



أختاب الضارغجطا٣٢

أظعاع الضارغجطا

النجم.. الزعيم.. املدير.. القائد..
والتحليل،  والسؤال  والدراسة  البحث  بعد 
أو  األربعة،  األسباب  هي  هذه  أن  إىل  لُصتُ  خَ
األشكال األربعة الرئيسة ألي كاريزما حقيقية..

فإما أن يكون لإلنسان حضور طاغٍ بني الناس ألنه (نجم).. 
جسمه،  يف  اخلارجي،  مظهره  يف  جدا  مميزة  صفات  عنده  ألن  أي 
نظرة عينيه، يف طريقته يف الكالم، يف احلركة، أو يف شخصيته بوجه 

عام، وأحيانًا قد تكون هذه الصفات املميزة يف سمعته أو تارخيه.
)، والزعيم غريُ القائد.. لقد تعودنا دائامً أن  أو أن يكون (زعيامً



٣٣ أختاب الضارغجطا

نسمع من إعالمنا العريب، احلكومي، كلمة (القائد الزعيم)، وذلك 
يشء،  الزعامة  ولكن  ا!  طبعً عريب  ملك،  أو  أمري  أو  لرئيس  ا  وصفً
الراحل)،  (الزعيم  كلمة  نسمع  أحيانًا  فإننا  آَخر،  يشءٌ  والقيادة 
أحد  هي  وهذه  الراحل)،  (القائد  كلمة  نسمع  ال  عادةً  ولكننا 
ا مع من يقود،  متواجدً وأن يكون  فالقائد البد  الفروق اجلوهرية، 
بينام  اهلدف،  نحو  أمامه  ليدفعهم  عنهم  ويتأخر  ليتبعوه،  يتقدمهم 
الزعيم، يقود بالفكرة وبالكلمة، فليس حتامً أن يتواجد يف امليدان 

بجسمه؛ ألنه متواجد بالفعل بأفكاره وتوجهاته.
عن  ا  متامً خيتلف  الذي  وهو  كاريزميا،  ا)  (مديرً يكون  أن  أو 
املدير املوظف، فهناك من هو مدير بطبعه، وهناك آخر وظيفته فقط 

أن يُدير، ولكنه ال يتمتع بكاريزما املدير. 
بطبعه  قيادية  شخصية  أنه  بسبب  الكاريزما  هذه  تكون  وقد 
وثباهتا، ما  واإلرصار ووضوح الرؤية  الشجاعة  (قائد)، عنده من 
جيعل الناس تسري وراءه حتى وإن كانوا أحيانًا غري سعداء بالنتائج، 
الكل  جتعل  فيه،  أودعها  اهللا  من  موهبة  مع  وإرصاره  ثباته  ولكن 
كاريزميا  ا  قائدً ألنه  الناس؛  ليقود  جيتهد  ال  فهو  حرضته،  يف  نقاد  مُ

بالفطرة.
والزعامء  النجوم  قصص  لبعض  رسيع  استعراض  ومع 
اهللا  شاء  إن  لنا -  سيتبني  جدا،  بسيط  وبتحليل  والقادة،  واملديرين 
- بكل سهولة خصائص أصحاب الكاريزما احلقيقيني من كل نوع 
يقوم  أن  املفيد  من  سيكون  أنه  وأعتقد  األربعة،  األنواع  هذه  من 



أختاب الضارغجطا٣٤

قارئ الكتاب بقياس هذه الصفات عليه هو شخصيا أثناء القراءة؛ 
ألنه عندها قد يستطيع أن حيدد إذا كان من أصحاب الكاريزما أم 
كان  إذا  ولكن  اإلطالق،  عىل  مشكلة  فال  منهم،  يكن  مل  فإن  ال، 
كذلك، فمن أي نوع هو.. نجم، زعيم، مدير، قائد.. أم مزيج من 

بعض أو كل تلك األنواع.

* * *



٣٥ أختاب الضارغجطا

ضارغجطا الظةــط

بَحِب عمرو موسى.. وباكره إرسائيل!!
(أنا  املشهورة  أغنيته  يف  الرحيم  عبد  شعبان  قاهلا    
باكره إرسائيل)، وجتاوب معه الكثريون من العرب 
كمطرب،  املختلفة  شعبان  لطبيعة  واملرصيون 
ا  أيضً بعضهم  وحلب  إرسائيل،  من  وملوقفهم 
لتزامن  وقتها  الشائعات  وكثرت  موسى،  لعمرو 
وزارة  من  موسى  عمرو  خروج  مع  األغنية  هذه 
اجلامعة  عام  أمني  منصب  وتوليه  املرصية  اخلارجية 
العربية، ودارت حوارات حول حب الناس لعمرو 

موسى، وأثر ذلك عىل النظام يف مرص!

ز نفيس لالجتهاد يف املذاكرة أثناء دراستي  نت أحفِّ أذكر أين كُ
ملاجستري إدارة األعامل، وذلك ألنني سوف أصافح السيد/ عمرو 
كنت  التي  اجلامعة  ألن  الدرجة؛  هذه  عىل  حصويل  عند  موسى 



أختاب الضارغجطا٣٦

أدرس فيها يف ذلك الوقت كان هلا هذا التقليد، أن يقوم أمني عام 
عىل  للحاصلني  التخرج  شهادات  بتسليم  بنفسه  العربية  اجلامعة 
بعد  لألسف  ولكن   ،((MBA األعامل  إدارة  يف  املاجستري  درجة 
نجاحي يف املاجستري مل أحرض االحتفال لظروف خاصة، فحصلت 

عىل الشهادة ومل أحصل عىل املصافحة!
أستطيع أن أقول بكل ثقة أن عمرو موسى شخصية كاريزمية 

حقيقية.. ولكن من أي نوع؟
النخبة  من  اخلاصة  وبعض  بل  الناس،  عامة  بعض  سألت  إذا 
يُرشح  من  منهم  أن  (مرص)؟“ ستجد  لقيادة  يصلُح  ”من  املثقفة: 
راجل،  ”ألنه  سيقولون:  ”ملاذا؟“،  سألتهم:  وإذا  موسى،  عمرو 

وعنده كاريزما، وخربة، وصاحب مواقف، وما بيخافش“.. 
من  بيخافش  ما  طب،  إيه؟..  من  بيخافش  ”ما  سألتهم:  وإذا 
لعمرو  عمل   أقو هو  ما  السياسية؟..  مواقفه  أهم  هي  ما  مني؟ 
موسى كانت له نتيجة إجيابية لشعب مرص؟.. أو للعرب؟.. ما هي 

السمة األساسية لفكر هذا الرجل؟“ 
عمرو  طريق  نتبع  وأن  بد  ال  إننا  أحد  قال  إذا  أنه  ”بمعنى 
موسى، هل يستطيع اإلنسان العادي أن يصف هذا الطريق؟ أو أن 

حيدد أين قد يصل بمرص مع هناية هذا الطريق؟“ 
ولكن  األسئلة،  هذه  عىل  اإلجابة  أعرف  ال  شخصيا  أنا 
املفاجأة، أنه ال أحد من الذين أظهروا يل حتمسهم الشديد له كقائد 

للبلد، استطاع ان جييب بثقة عىل سؤال واحد!! 



٣٧ أختاب الضارغجطا

الشؤون  يف  املتخصصني  بعض  األسئلة  هذه  عىل  جييب  قد 
جهلنا  مثيل  الكثريين  وعىل  عيلَّ  ينكروا  وقد  بل  السياسية، 
الذين  إن  احلقيقة..  تبقى  ولكن  الكبري،  الرجل  هذا  بإنجازات 
ال  قد   - منهم  واحد  وأنا   - موسى  عمرو  إىل  انجذبوا  أو  أحبوا 
هو  واالنجذاب،  القبول  هلذا  األسايس  السبب  أن  أغلبهم  يُدرك 

أول أنواع الكاريزما األربعة..  
(كاريزما النجم)!

* * *



أختاب الضارغجطا٣٨

ضارغجطا الظةــط

للبيت ربٌّ حيميه ..
 رأ عندما  املُلك،  رسير  عىل  ا  جالسً أبرهة  كان 
عليه  اهللا  (صىل  حممد  النبي  جد  املطلب،  عبد 
وهنض  أبرهة،  قلب  يف  اهليبة  دخلَت  وسلم)، 
بجانبه،  وأجلسه  بحفاوة،  واستقبله  باحرتام  له 
واحد،  هلدف  إال  يأت  مل  أنه  ا  دً مؤكِّ حيادثه  وراح 
هو هدم الكعبة، التفت أبرهة اىل املرتجم ليسأله 

إذا كانت له حاجة.. 

وأنا  يل،  بعري  مائتي  صادر  قد  جيشك  ”إن  املطلب:  عبد  قال 
عبد  إىل  نظر  الرتمجة  أبرهة  سمع  عندما  عيل“..  تردها  أن  أريدك 
ولكن   ، بْتُكَ هِ رأيتُكَ  ”عندما  وقال:  استصغار  فيها  نظرة  املطلب 



٣٩ أختاب الضارغجطا

عندما حتدثت زالت هذه اهليبة عنك، أتطلب مني إعادة عدد بسيط 
سه أنت وآباؤك؟!!“ من اإلبل، وترتك بيتًا تقدّ

ربُّ  ألبرهة :“أنا  املطلب  عبد  قال  عندما  الشهري،  الرد  فكان 
ا البيت، فله رب حيميه“. اإلبل.. أمّ

* * *
والشاهد من هذه القصة، الشهرية، أن (عبد املطلب) كان له 
حتى  مظهره،  وحسن  شكله  بسبب  أبرهة  نفس  يف  قوي  حضور 
تكلَّم، عندها.. زال حضور الرجل يف نفس أبرهة، ونظر إليه نظرة 

فيها استصغار!! 
وكذلك الكثري من األشخاص الذين نراهم، فنجدنا منجذبون 
اخلارجي،  شكلهم  بسبب  قلوبنا  يف  هيبة  هلم  نجد  قد  أو  إليهم، 

ولكن ما إن نتحدث معهم حتى يزول هذا اإلحساس.. 

هذه ليست كاريزما 
النجم احلقيقية!!

انجذابك  زاد  منه  قربت  كلام  احلقيقي،  الكاريزمي  فالنجم 
له، وزاد تأثريه عليك، قد ال تستفيد بأي يشء من جوارك له، بل 
احلضور  ذوي  النجوم  من  قربك  أحيانًا  يرضك  قد  العكس،  عىل 



أختاب الضارغجطا٤٠

أي  النجومية؛  بسبب  فقط  الكاريزميني  األشخاص  ألن  الطاغي، 
ولو  بقدر  اإلدارة  أو  الزعامة  أو  القيادة  صفات  فيهم  ليس  الذين 
ضئيل، ستجدهم يف الغالب ال يسعون إال ملصلحتهم الشخصية، 
من  تستفيد  ال  الغالب  يف  فأنت  بِّيهم،  حمُ حساب  عىل  عادة  وذلك 

النجوم الكاريزميني، بل العكس هو الصحيح!!

وقد يكون الدليل عىل ذلك هو احلال مع أغلب نجوم السينيام 
فقط  والوقت  واجلهد  املال  تبذل  فإنك  والتليفيزيون،  واملرسح 
ملشاهدهتم، وقد ال حتصل عىل أي فائدة حقيقية من مشاهدة بعض 
النجم  عىل  املرصوف  يكون  ما  ودائامً  أخبارهم،  ومتابعة  أعامهلم 
أعىل من االستفادة بالنسبة للمشاهد أو املتابع.. هم يدفعون املال 
الذين  من  وقليل  وهو  إليه،  منجذبون  ألهنم  فقط  النجم،  ملشاهدة 

يعملون معه يكسبون الكثري جدا من وراء هذا االنجذاب!!

فمن الذي كسب ومن 
الذي خرس يف هذه 

الصفقة؟ 



٤١ أختاب الضارغجطا

إذا كنت تريد أن تعرف، فأجبني عىل هذا السؤال: ”هل تعرف 
(سوري)“؟ 

(سوري)  أقصد  ولكني  اجلنسية،  سوري  ا  شخصً أقصد  ال 
نفسها.. هل تعرفها؟

* * *



أختاب الضارغجطا٤٢

جعري تعم ضروز!

(توم  األمريكي  املمثل  ابنة  (سوري)  الطفلة 
هوملز)..  (كيتي  ا  أيضً املمثلة  وزوجته  كروز) 
ف عىل هذه األسامء الثالثة عليه أن يفكر  من تعرّ
ملصلحتهم،  واملال  الوقت  من  فَ  َ رصَ كم  قليالً 
لرشاء  واملال  واجلهد  الوقت  من  بذل  كم 
أو  سينام،  تذاكر  أو  فيديو  رشائط  أو   (CDs)
حتى قىض وقتًا أمام التليفزيون، أو استهلك من 
ملتابعة  لإلنرتنت  الشهري  االشرتاك  يف  حصتة 
التي  واجلرائد  املجالت  عىل  وكذلك  أعامهلم، 
واملال  واجلهد  الوقت  من  كم  أخبارهم،  تنرش 
تم التضحية به ملتابعة أخبار وأعامل (توم كروز) 

وزوجته وطفلتهام؟ 



٤٣ أختاب الضارغجطا

وماذا يمكن أن يكون العائد اإلجيايب عىل شاب ينتمي للطبقة 
الطفلة  أخبار  تابع  إذا  بغداد  أو  دمشق  أو  القاهرة  يف  املتوسطة 
(سوري)، حتى وإن كانت ترتدي أغىل أنواع احلفاضات يف العامل؟  
وأخبار  أعامل  متابعة  من  الفعلية  استفادتك  إن  حقيقة،  هذه 
نجوم السياسة والسينيام واملرسح والتليفزيون والرياضة أقل بكثري 

مما ضحيت به يف املقابل من مالك ووقتك؟
هذا هو حال أغلب الصفقات مع النجوم يف مجيع املجاالت، 
التضحية،  من  القليل  مع  أكثر،  يستفيدون  معهم  والذين  هم 
واجلامهري غالبًا ما تكون تضحياهتم أكثر مع القليل من االستفادة، 
إن النجم البحت، أي الذي ليست له صفات كاريزمية أخر غري 
النجومية، هو بطبيعة احلال مهتم بذاته أكثر من أي يشء، فهو ليس 
ا  قائدً أو  األهداف،  حتقيق  مسؤولية  يف  معه  من  مع  يتشارك  ا  مديرً
وال  اهلدف،  بلوغ  حتى  الطريق  يف  بالناس  ليسري  املخاطر  يتحمل 
من  غايات  عىل  م  هلَ دُ ويَ وأفكاره  بكالمه  الناس  يرشد  زعيم  هو 

دْ هبا حياهتم..  املفرتض أن تسعَ
”األملاظة“،  املرصيني  نحن  نسميها  كام  أو  كاملاسة،  هو  بل 
الكثري  حيب  منها،  والقرب  إليها  النظر  بمجرد  فقط  الناس  تسعد 
من الناس أن تُنسب إليهم وينتسبوا هلا، ويف املقابل، يدفعون الغايل 
ن وال تُغني من جوع، ال تكسو العاري  والنفيس.. املاسة، ال تُسمِ
صفقة  األغلب  يف  هي  األمراض،  تُشفي  وال  الضال  تأوي  وال 
خارسة لصاحبها عند إعادة بيعها، ولكن ليس ثمنها هو املهم عند 



أختاب الضارغجطا٤٤

القرب  هو  عندهن  املهم  لكن  النساء،  وخاصةً  الناس،  من  الكثري 
مع  احلال  هو  هذا  إليها..  االنتساب  رشف  مع  النظر  ودوام  منها 

أغلب أصحاب الكاريزما من النجوم!   
ومع هذا، فإن هناك من النجوم مَن كان هلم أبعاد أخر غري 
هلم  ولكن  حقيقيون  نجوم  الغالب  يف  وهم  الشخصية،  االستفادة 
صفات  من  هلم  ما  مع  قيادة  أو  إدارة  أو  زعامة  صفات  ذلك  مع 

النجومية..
وبام أننا ال زلنا نتحدث عن كاريزما النجم، فال بد لنا أن نتعرف 
التاريخ..  يف  النجم  لكاريزما  مثال   أقو البعض  يعتربه  من  عىل 
املصنف  األسطورة،  هذا  الرهيب،  الراهب  عنه،  لك  أحكي  تعالَ 
ا؛  األول كأقو أصحاب الكاريزما عىل مر العصور، واستعد جيدً
ألنك لن تصدق كل ما ستقرأه، وإن كان التاريخ يؤكد أنه.. حدث 

بالفعل!! 

* * *



٤٥ أختاب الضارغجطا

راجئعتغظ

الصورة ال حتتاج لتعليق..
هذه النظرة الرهيبة، هي أحد أهم األسباب التي 
بسيط  رجل  هو   ، أوامره  لبي  يُ اجلميع  جعلت 
النشأة، ولكنه أخضع األباطرة يف روسيا القديمة 
بقوة شخصيته ونظراته اآلرسة .. هذه النظرات 
التي جعلت منه املصنف األول عىل مر العصور 

يف قائمة أصحاب كاريزما (النجم)..

راسبوتني كان رجل دين مميز، وكالعادة، كان له ذلك النفوذ 
بني   أقو كان  نفوذه  ولكن  الدين،  إىل  لنسبته  العامة  بني  الطاغي 
السياسة،  تكون  وأينام  والسياسة،  الرأي  وأهل  احلاكمة  الطبقة 
بوضع  لقتله  األمراء  أحد  فخطَّط  واملؤامرات،  الدسائس  تكون 

السم له يف الطعام والرشاب.. 



أختاب الضارغجطا٤٦

أن  من  الرغم  عىل  أنه  الواقعة،  هذه  حول  القصص  وتقول 
الذي  السم  من  ا  نوعً أحرض  قد  االغتيال،  خطة  دبر  الذي  األمري 
من  الرغم  وعىل  معدودة،  ثوانٍ  يف  الرجال   أقو منه  النقطة  تقتل 
كانت  االغتيال  خطة  أن  من  الرغم  وعىل  األمري،  هذا  ونفوذ  قوة 
هو  كان  اخلطة  من  جزء  أصعب  أن  إال  نفسه،  األمري  منزل  يف  تقع 
بشكل  معه  احلديث  فكرة  وجمرد  لوجه،  ا  وجهً راسبوتني  مواجهة 
عادي حتى يأكل ويرشب.. فقط جمرد فكرة احلديث مع راسبوتني 
مع النظر لعينيه، كانت مرعبة بالنسبة هلذا األمري صاحب النفوذ!!

انظر  األمري،  هذا  مكان  نفسك  ضع  الوضع،  تتخيل  ولكي 
وحدك،  الشخص  هذا  مع  نفسك  ختيل   ،أخر مرة  للصورة 
املواجهة  وأن   ، قديامً عداء  بينكم  أن  ختيل  ا  تعقيدً األمر  ولزيادة 

سوف تتم اآلن، لعلك تقول يف نفسك: «مسكني هذا األمري»!
لعدم  والرشاب  الطعام  تناول  راسبوتني  رفض  األمر  أول  يف 
عينيه،  يف  له  ينظر  وهو  األمري  مع  يتحدث  وظل  ذلك،  يف  رغبته 
ا أن  واألمري يكاد أن يغشى عليه من رهبة احلديث معه، وخياف أيضً
بداخلها   حلو قطعة  راسبوتني  يتناول  وفجأة،  خطته..  تنكشف 
 ، قليالً األمري  ارتاح  األقوياء،  الرجال  من  فرقة  لقتل  يكفي  سم 
كان  راسبوتني  ولكن،  السم..  تناول  بعد  فعله  رد  يراقب  وظل 
عاديا جدا، يتكلم بنفس القوة والثبات، حتي بعدما تناول أكثر من 
ا، يكفي  امً أيضً سمَّ ا مُ مة، بل ورشب معها رشابً مَّ سَ قطعة حلو مُ

ا!!  لقتل مجيع أعداء األمري.. بل وأصدقائه أيضً



٤٧ أختاب الضارغجطا

الذي  اخلوف  ومن  يراه،  الذي  من  وعيه  يفقد  أن  كاد  األمري 
بداخله.. لعله كان يقول يف نفسه: «من هذا الرجل الذي ال يتأثر 

بأقو أنواع السم يف العامل، من هذا الوحش؟»     
فقد األمري صوابه وهو ير راسبوتني يف كامل وعيه، ولكي 
بطلقة  ورضبه  املسدس  أخرج  العصيب،  املوقف  هذا  من  يرتاح 

مبارشةً يف رأسه، أو يف رقبته - اختلفت الروايات يف ذلك..
هو  بأنه  الناس  يعلم  ال  لكي  م،  السُ خطة  أعد  قد  كان  األمري 
ولكن  ومجاهريية،  سياسية  ألسباب  وذلك  راسبوتني،  قتل  الذي 
اخلوف وعدم تأثر ذلك الرجل الغريب بالسم أفقد األمري صوابه، 
قتل  بأنه  أعوانه  ليخرب  القرص،  من  األعىل  للطابق  ا  رسيعً وصعد 

ا ليتخلصوا من اجلثة..  الوحش، ونزلوا معً

ولكن كان ما ال 
يصدقه عقل.. 

مل تكن هناك جثة!!

ليجدوا  القرص  من  خرجوا  حتى  األرض  عىل  الدماء  آثار  تتبعوا 
العجب.. راسبوتني يميش وهو مرضوب برصاصة يف رأسه أو يف رقبته!

الكثري  يف  ا  مكتوبً ستجده  ما  هذا  ولكن  تصدق،  ال  أو  ق  صدِّ
من كتب التاريخ عن هذه الواقعة..



أختاب الضارغجطا٤٨

مل يمت راسبوتني إال بعد أن وضعوه يف شوال، وألقوه يف البحرية 
مربوطًا يف أحجار ثقيلة حتى ال يطفو، ومن شدة خوفهم ظلوا بجوار 

!البحرية حتى الصباح للتأكد من أنه لن يقوم هلم مرة أخر
عدم  عىل  نفسه  يدرب  كان  راسبوتني  إن  الروايات  تقول 
التأثر بالسم، وذلك بأنه كان يتناول كميات قليلة منه عىل مراحل 
حتى اعتاد جسمه عليه، وذلك لعلمه أن هناك مؤامرة عىل حياته 

وسيكون للسم دور فيها!!  

واحلقيقة ال يعلمها 
إال اهللا تعاىل..

التارخيية  الشخصيات  من  الكثري  مثل  مثله  راسبوتني  فإن 
املستحيل  من  بات  حتى  حوهلا  احلكايات  كثرت  التي  األسطورية 
أن  وقت،  كل  يف  الناس  عليه  أمجع  الذي  ولكن  حقيقتها..  معرفة 
فيه،  يتواجد  جمتمع  أي  يف  جدا  طاغٍ  حضور  له  كان  الرجل  هذا 
ا، وال يُعتقد أنه كان زعيامً بني قومه، ولكنه استفاد  هو مل يكن قائدً
أن  ثقة،  بكل  أستطيع  إنني  حتى  العادية،  غري  صفاته  من  حياته  يف 
أقول «إن راسبوتني هو من أقو وأشهر األمثلة لصاحب كاريزما 

(النجم) عىل مر العصور»!!  
* * *



٤٩ أختاب الضارغجطا

واخلالصة..
يف كاريزما (النجم):

بعض  تصنعهم  قد  أو  الصدف،  تصنعهم  قد  نجوم  هناك  إن 
أو  الصحف  أو  السينيامئي  اإلنتاج  رشكات  مثل  املؤسسات، 
عىل  الضوء  إللقاء  مواردها  توظف  التي  السياسية  األحزاب 
ا حقيقيني، وذلك ألهنم  أشخاص معينني.. هؤالء ليسوا دائامً نجومً

قد ال يتمتعون بكاريزما النجم بشكل طبيعي ودائم.. 
إن النجومية قد تكون خلفة الظل، أو ليشء غريب يف الشكل 
يكون  قد  وأحيانًا  اجلامل،  أو  الوسامة  من  معني  لنوع  اخلارجي، 
يف  طريقته  وكذلك  اإلنسان،  لنجومية  سببًا  اخلارجي  الشكل  قبح 
احلديث، أو بسبب يشء غري عادي يف الشخصية، إذا كان اإلنسان 
 أخر كاريزمية  صفات  أي  بال  النجومية  لصفات  فقط  كاريزميا 
قد  الناس،  فيد  يُ ال  عادةً  فهو  القيادة،  أو  اإلدارة  أو  كالزعامة 
، ولكنه غالبًا ال يفيد إال نفسه وقلة قليلة من  سلٍّ بهر أو مُ يكون مُ
الذين معه، وذلك ألهنم نجحوا يف العمل عىل االستفادة من هذه 

النجومية بشكل مربح هلم عىل حساب املُنجذبني.
استخدموا  الذين  النجوم  من  استثناءات  بالطبع  هناك  ولكن 
فنجد  البرش،  من  وغريهم  جمتمعهم  خلدمة  الطاغي  حضورهم 
تساعد  اإلفريقية  املناطق  أفقر  يف  التجول  قررت  التي  النجمة 
دولته  ترصف  حتت  نجوميته  وضع  من  ومنهم  املجاعات،  ضحايا 
ا للنوايا احلسنة، ولكن يف اعتقادي أنه إذا كان  ودينه، واآلخر سفريً



أختاب الضارغجطا٥٠

يف العمل اخلريي خطر عىل سالمة النجم أو نجاحه، فهو غالبًا ما 
سيرتك هذا العمل عند أول منحنى!   

وبام أننا حتدثنا قليالً عن النجوم من أصحاب الكاريزما، فإين 
الفكرة  متابعة  يف  لالستمرار  وذلك  اآلن،  معهم  القدر  هبذا  أكتفي 
من  الثاين  النوع  عن  لنتحدث  بنا  فهيا  الكتاب،  هلذا  األساسية 

أصحاب الكاريزما!



٥١ أختاب الضارغجطا

ضارغجطا الجسغط

املاديبا..
تعني  الكلمة  هذه  اإلفريقية،  القبائل  بعض  عند 
لقب  هو  كذلك  واملاديبا  املُبجل..  أو  العظيم 
يف  (الزعيم)  كاريزما  أصحاب  أهم  من  واحد 
سجني  العامل،  يف  سجني  أشهر  املعارص،  عاملنا 
وعرشين  سبعة  عن  تزيد  ملدة  (روبني)  جزيرة 

ا.. هل عرفته؟ عامً

األمثلة  أهم  أحد  وهو  ”نيلسون“ مانديال)..  (روليهالال  إنه 
احلقيقية لكاريزما الزعيم!! 

بعد  ألنه  وال  احلرية،  أجل  من  لنضاله  فقط  ليس  وذلك 
إفريقيا،  جنوب  لبلده،  ا  رئيسً أصبح  الطويل  سجنه  من  خروجه 
وال ألنه حصل عىل جائزة نوبل للسالم ملقاومته املستميتة املناهضة 
لسياسات التمييز العنرصي، ومل نعتربه كذلك من أهم أمثلة كاريزما 



أختاب الضارغجطا٥٢

الزعيم ألنه مل يستأثر لنفسه بالسلطة عىل حساب احلرية يف بالده.. 
احلقيقي  املثال  منه  جعلت  التي  هي  األسباب  هذه  كل  ليست 
الرئيس  السبب  ولكن  (الزعيم)،  الكاريزما  لصاحب  واألوضح 
لذلك هو أنه كان غائبًا بشخصه، يف السجن، بينام كانت أفكاره تقود 
شعبًا بأكمله، فقط كلامته وأفكاره كانت أقو من جيوش أعدائه!!

هي  الكلمة  أو  الفكرة  تكون  أن  كاريزما (الزعيم)،  هي  هذه 
ا،  ضعيفً سجينًا،  يكون  قد  نفسه  الفكرة  صاحب  والبطل،  القائد 
وأفكاره  كلامته  ولكن  األموات،  عداد  يف  حتى  أو  ا،  قعيدً ا،  مريضً

مها املُحركان لكل من حوهلام!
وال  مظهره  هيمه  ال  احلقيقي،  (الزعيم)  الكاريزما  صاحب 
طلب  عن  يكون  ما  أبعد  هو  سمعته،  وال  صحته  هتمه  ال  ثروته، 
ال  ولكنه  بطبعه،  نجامً  يكون  قد  النجومية،  وراء  والسعي  الشهرة، 
يسعى هلذه النجومية، بل قد يعمل عىل البعد عنها، قد يكون فيه من 
األساس  يف  غالبًا  هو  يميزه..  ما  ذلك  ليس  ولكن  القيادة،  صفات 
لص جدا ألفكاره، مستعد أن يفقد أي يشء  ا عاديا، ولكنه خمُ شخصً
لكي يصل هبا إىل أبعد مد، وال هيمه أعداد الذين معه؛ ألنه سيعيش 
قوة  أو  أتباعه  عدد  عن  النظر  بغض  األفكار  هذه  أجل  من  ويموت 
(الزعيم)  الكاريزما  صاحب  إخالص  إن  انتظر..  ولكن  أعدائه، 
ألفكاره ليس كافيًا، ال بد وأن يكون لديه الوسيلة الفعالة لنقل هذه 
يكون  كأن  جمتمعه،  يف  اجلامهري  عىل  ومؤثر  واضح  بشكل  األفكار 
ا قويا، بسيطًا، ذكيا،  ا، أو متحدثً ا موهوبً خطيبًا قويا، كاتبًا، أو شاعرً



٥٣ أختاب الضارغجطا

يؤثر يف كل من حوله ليعمل عىل حفظ أفكاره والتحرك هبا، وهلا!!
مل  إذا  شعبه  يف  ستؤثر  (مانديال)  أفكار  كانت  فكيف  وإال 
يقود  كان  وكيف  وقوي؟  واضح  بشكل  عليهم  عرضها  يستطيع 
يكن  مل  إنه  انه؟  سجّ بإذن  إال  احلامم  يدخل  ال  وهو  شعبه  أفكار 
ا عندما كان يف  ا ومؤثرً ا كرئيس لبلده، كام كان ناجحً ا ومؤثرً ناجحً
السجن، أو حتى عندما خرج من الرئاسة ليأخذها غريه، فهو إذن 
تكون  وعندما  أفكاره،  يف  كاريزميٌّ  ولكنه  ذاته،  يف  كاريزميا  ليس 
بني  بشخصه  وجوده  يكون  فأحيانًا  أصحاهبا،  من   أقو الفكرة 

أتباعه له تأثري سلبي عىل الفكرة ذاهتا، بل وعليه هو شخصيا. 

متثال نيلسون مانديال يف جوهانسبورج
* * *

حني يكون الغياب..
أقو من احلضور



أختاب الضارغجطا٥٤

ا.. ما رأيك؟ انظر إىل غاندي جيدً

   
ا بشؤون األفراد يف رشكة متوسطة احلجم، هل  لو كنت مديرً
أي  يف  اهليئة  هبذه  الصور  هذه  صاحب  تعيني  عىل  ستوافق  كنت 

منصب إداري بالرشكة؟
دٌّ طيب،  من الطبيعي أن يوصف صاحب هذه الصور، بأنه جَ
الصعب  من  ولكن  الفقرية..  اإلسالمية  البالد  أحد  من  حاج  أو 
، وخريج أعرق اجلامعات الربيطانية، فضالً  جدا أن تتخيل أنه حمامٍ
عن أنه زعيم واحدة من أكرب دول العامل، وموحد أفكار املتحاربني 
عنها  تغيب  ال  التي  اإلمرباطورية  جيوش  وقاهر  شعبه،  أبناء  من 

الشمس، بريطانيا العظمى!! 
املثل  وهو  (غاندي)،  املهامتا  يؤثر  كان  كيف  هو:  والسؤال 
األعىل ملانديال، يف واحدة من أعقد بالد األرض، اهلند، هبذا العدد 



٥٥ أختاب الضارغجطا

اهلائل من البرش، وبكل هذه الطوائف واألديان والعقائد املختلفة 
كيف  العنيد،  اإلنجليزي  االحتالل  ظل  يف  كله  وذلك  واملتعددة؟ 
خيرج  وحتى  أفكاره،  ظل  يف  ا  مجيعً يسريوا  حتي  عليهم  يؤثر  كان 

اإلنجليز من بالده بال رجعة؟
ا هي مصدر قوة غاندي،  إن التاريخ يؤكد أن السلطة مل تكن أبدً
ولكن قوته كانت يف أقواله وأفعاله التي ينقلها الناس عنه يف غيابه.

هو  (الزعيم)..  الكاريزما  لصاحب  بالنسبة  القضية  هي  هذه 
والكاريزما  والبطولة  القيادة  عنارص  وإنام كل  ذاته،  القائد يف  ليس 
اجليد  املوصل  غالبًا  هو  ويكون  وكالمه،  أفكاره  يف  بقوة  موجودة 
ا هلذه األفكار حتى آخر حلظة له  هلذا الكالم، وأكثر الناس إخالصً
ا بذاته، بل بأفكاره، ليس بطالً بقوته،  يف هذه احلياة، هو ليس قائدً
ا بالرضورة لتواجده، بل يكون غالبًا تأثريه  بل بكلامته، ليس مؤثرً

أقو وأشد، بغيابه!! 
الشيخ  أفكار  تؤثر  كانت  فكيف  وإال 
األصحاء  الرجال  هؤالء  كل  يف  القعيد 
األقوياء املدججني بالسالح؟ كيف أثّر أمحد 
الشيخ  وهو  أتباعه  من  املحاربني  يف  ياسني 

القعيد، البعيد، األعزل داخل بيته الصغري؟ 
عظيم  له  كان  زغلول  سعد  غياب  إن   
من  أتباعه  بني  أفكاره  حضور  عىل  األثر 
الناس، وكذلك احلال مع عرايب وحممد فريد 



أختاب الضارغجطا٥٦

حني تم نفيهم خارج البالد.. 
العظيمة  املكانة  هذه  تزد  مل  وكذلك 
موته،  بعد  إال  الناس  نفوس  يف  جليفارا 
ا للثوار من أجل احلرية، أشعاره  فأصبح رمزً
ا  كثريً وعاشت  بغيابه،  قوة  ازدادت  وأفكاره 

بموته!!  

إهنا القدرة عىل توصيل 
األفكار، التي تزداد قوة 

بغياب أصحاهبا.

واخلالصة..
يف كاريزما (الزعيم):

الشخص  ولكنه  أمة،  أو  دولة  زعيم  بالرضورة  ليس  هو 
أو  عدد  عن  النظر  بغض  بأفكاره،  حوله،  ملن  الطريق  ييضء  الذي 
حجم هؤالء الذين تأثروا بأفكاره.. فنجد أغلب من حوله يسأله 
أصغر  كان  وإن  حتى  وأفكاره،  أقواله  بعض  يرددون  ويستشريه، 
كاريزميته  ولكن  االجتامعية،  الوجاهة  يف  أقلهم  أو  سنًا،  منهم 
فيشعروا  وأقواله؛  أفكاره  يسمعون  من  وجدان  يف  تتوغل  الفكرية 
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مع  واألقوال  األفكار  هذه  يرددون  وقد  األصيلة،  أفكارهم  بأهنا 
نسياهنم لقائلها األصيل.. فكم من أمثال وأقوال وأفكار هلا قيمة يف 

حياتنا، ومع ذلك ال نعلم مصدرها أو من هو قائلها.. 
بالكاريزما،  أو  الطاغي  باحلضور  يتمتع  الذي  الزعيم  إن 
عن  هنا  وأحتدث  الكاريزمي،  النجم  عن  االختالف  متام  خيتلف 
النجم البحت، الذي ال يمتاز إال بالنجومية، وعن الزعيم البحت، 
بينام  الفكرة،  صاحب  هو  فالزعيم  بالزعامة،  إال  يمتاز  ال  الذي 
له  وجود  ال  والنجم  غيابه،  يف   أقو الزعيم  الفكرة..  هو  النجم 
لِص لنفسه.. الزعيم  لِص لفكرته، والنجم خمُ يف غيابه.. الزعيم خمُ
يضحي  ما  غالبًا  والنجم  الناس،  إىل  أفكاره  لتصل  بنفسه  يضحي 
عىل  والنجم  املنفى،  يف  الزعيم  سالمته..  أجل  من  الناس  بكل 
األعناق.. أغلب الزعامء هلم ذكريات يف السجون، وأغلب النجوم 

هلم ذكريات يف الساونا ومحامات البُخار!
* * *

واآلن، جاء وقت كاريزما (اإلدارة) و(القيادة)، ومها السبب 
األساس لكتابة هذا الكتاب.. لكن، هل هناك فرق بينهام؟ 
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المثغر والصائث

هو  من  هناك  ألن  جدا،  مهم  بينهام  الفرق  إن 
أو  املدير،  بمهام  يقوم  ولكنه  القيادة  موقع  يف 
بعمل  يعمل  من  املديرين  من  هناك  بالعكس، 
القائد مع إمهال دوره كمدير، ويف احلالتني غالبًا 
هذا  نتيجة  وسلبية  سيئة  نتائج  هناك  تكون  ما 

اخللط بني األدوار!

املدير: يقود املهام، عن طريق غريه من الناس. 
القائد: يقود الناس، إلنجاز املهام.

هل الحظت الفرق؟ 
املدير، هو الذي يفكر يف املهام وكيفية إمتامها عن طريق كافة 
املوارد املتاحة له بام فيها البرش، بينام القائد، ال هيتم بتفاصيل املهام 

بقدر ما هيتم باختيار من يقومون عليها.
بمعنى آخر: املدير يفكر يف (كيف؟)، والقائد يفكر يف (من؟). 

* * *
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كالم أكاديمي، قد يكون بسيط جدا بالنسبة ملحرتيف اإلدارة، 
ا ملن هم بعيدون عنها ..  ولكنه معقد وقد يكون ممال أيضً

(كرم)  والدكتور  (صبحي)  احلاج  حكاية  معي  واقرأ  تعاىل 
والتي تتحدث عن هذا الفرق!

* * *
احلاج (صبحي)

والدكتور (كرم).. 
احلاج صبحي، مرصي أصيل من ساللة ريفية حمرتمة، قائد بطبعه، 
ثاقبة،  رؤية  له  كالمه،  انتظروا  سكت  وإذا  الناس،  سمعه  تكلم  إذا 
وضخامة  له،  الناس  قبول  عىل  ساعدت  وسامته  واضحة،  وأهداف 
جسمه جعلت له تلك اهليبة يف قلوب الناظرين، مل تكن املاليني الثالثة 
ا  جمتهدً كان  ا  أيضً ولكنه  قوته،  مصدر  فقط  هي  والده  عن  ورثها  التي 

ا لدرجة يصعب عىل النجاح عندها إال أن يتبعه! وعنيدً
كثرت املشاغل، الرشكة أصبحت مخسة يف عني احلسود، يعلم 
ينعم  ال  فهو  ولذلك  رشكاته،  يف  وصغرية  كبرية  كل  عىل  ويعمل 
بُّه أحيانًا  باحلياة، ينام قليالً جدا، ال وقت للدين يف حياته، إال أنه يسُ
عىل  والعامل  منهم  املوظفني  رجاله،  من  أعامهلم  يف  ين  للمقرصِّ
السواء، ”رجلٌ عادل“، دائامً كان يقول ذلك عن نفسه، لقب احلاج 
حصل عليه من السوق والعاملني معه، ولكنه مل يؤدِّ الفريضة وال 
خيطط لذلك، عىل األقل يف املستقبل القريب، بيته مهدد باخلراب؛ 
ألنه ال يعلم عنه الكثري، ولكن األعامل يف ازدهار، والبيت يتسع يف 
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املساحة مع ضيق يف صدر ساكنيه، وصدره هو بالذات، يشعر فيه 
بأمل حاد جييء ويروح، ولكنه قرر استضافة هذا األمل يف جسده مع 
ال  ملاذا  ولكن..  والقولون،  والركبة  والرقبة  الظهر  آالم  من  أقرانه 

يتسع جسده العظيم هلذا األمل العنيد بالذات؟
ويف املستشفى قال الطبيب لزوجة احلاج (صبحي) يف عتاب: 
”إن أعراض الذبحة ال جيب السكوت عنها، وال بد له من الراحة 
التامة“.. ”لكن منني تيجي الراحة؟“ يقول احلاج (صبحي) لنفسه 
عىل رسير املستشفى: ”يمكن ينتهي اسمي من السوق قبل ما اخرج 

من املدعوقة دي، السوق ما بريمحش“.. 
ا املستشفى يف نفس يوم  ويركب سيارته بجوار السائق مغادرً
بعدما  كبرية،  بمشكلة  منها  خرج  التي  املستشفى  تلك  هلا،  دخوله 
اخلروج  هذا  نتيجة  عن  إدارهتا  مسؤلية  بإخالء  يفيد  إقرار  كتب 

املبكر.. 
وهي  زوجته  قالتها  حاج“..  يا  نفسك  ت  بتموِّ كده  ”إنت 

تبكي يف املقعد اخللفي للسيارة..
فرد وهو ينظر أمامه:

”ما هو كده موت وكده موت، والَّ يبقى موت وخراب ديار؟ 
إطلع يا ابني“.. فينطلق السائق.. 

وتتحرك السيارة من أمام املستشفى باحلاج (صبحي) وأرسته، 
لتستمر رحلة العمل واألمل، والنجاح و.. الفشل!!    

* * *
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”الدكتور  منزله:  يف  يعوده  وهو  العمر  أصدقاء  أحد  له  قال 
ممكن  البلد،  يف  األعامل  إدارة  خرباء  أهم  من  واحد  ده  (كرم) 
أعملك معاه ميعاد، أكيد هيشوفلك حل يف املأساة اليل انت عايش 
فيها دي، ما هو مفيش حد عاقل، أو حتى جمنون، يشتغل عرشين 

ساعة يف اليوم، أكيد فيه حاجة غلط“! 
إىل  ينظر  وهو  بقلق  (صبحي)  احلاج  قاهلا  يسرت“..  ”ربنا 
رشكات  إلدارة  أكفاء  مدراء  لطلب  األهرام  يف  املنشور  اإلعالن 
الدكتور  توصيات  عىل  بناء  اإلعالن  ذلك  نرش  تم  وقد  املجموعة، 
(كرم) خبري اإلدارة، وذلك بعد العديد من االجتامعات مع احلاج 
(صبحي) ومجيع موظفي رشكاته، وكان ملخص توصيات الدكتور 

كرم كاآليت:
لكل  مناسبة  أكاديمية  وخلفية  خربة  ذي  عام)  (مدير  تعيني 

رشكة من الرشكات اخلمس.
احلاج  برئاسة  العموم  املديرين  مع  شهري  اجتامع  عمل  يتم 
عىل  واالتفاق  املايض،  الشهر  ومشكالت  أعامل  ملناقشة  (صبحي) 

خطة أعامل الشهر القادم.
تنحرص  الشهري،  االجتامع  هلذا  سكرتري  تعيني  تم  وقد  هذا 
يومية  متابعة  تقارير  وحتضري  االجتامع،  هلذا  التحضري  يف  مهمته 
خمترصة وهلا شكل ثابت، وال تزيد عن صفحة واحدة، يتم إرساهلا 
عن طريق الربيد اإللكرتوين ليقوم احلاج (صبحي) بمراجعتها كل 

صباح.  
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أن   ير هو  يُسرت“..  ”ربنا  نفسه:  يف  (صبحي)  احلاج  وكررها 
وخالصة  وشبابه  عمره  هي  املجموعة  القلق،  هذا  يف  احلق  كل  له 
اجلدد،  للمديرين  الشهر  يف  جدا  كبري  مبلغ  يدفع  وسوف  أحالمه، 
ولكنه يعود ليقول وهو يطمئن نفسه: ”معلهش، الدكتور (كرم) قال 
إن لو كل واحد قام بدوره بشكل سليم ستتضاعف األرباح يف خالل 

..“ سنتني، واألهم من كده إين أرتاح واعرف أعيش.. ربنا يُسرتُ
ولكن يف خالل سنتني، قام احلاج (صبحي) بإهناء عمل ثالثة 
بِل استقالة ثالثة آخرين، يف حني أن مدير أحد املصانع  مديرين، وقَ
ا بعض األجانب من  كان قد اختفى فجأة بدون سابق إنذار، مقلِّدً

رة املرصية..  املدربني السابقني ألندية الكُ
قال أحد املوظفني القدماء يف املجموعة: ”احلاج (صبحي) ما 
بيعشلوش مديرين، أنا رأيي إنه يغري أسامءهم علشان احلسد، يعني 
، أكيد ده هايعيش معاه“، ويضحك  جييب مدير اسمه (بُقلُظ) مثالً
املوظفون والعامل، وتصل النكتة للحاج صبحي، ويطرد املوظف 

القديم املُخلِص قليل األدب.. وتسوء أحوال املجموعة..
وهو  (صبحي)  احلاج  يقوهلا  كرم“...  يا  بيتك  خيرب  ”اهللا 

يطلب رقم حممول الدكتور كرم لتحديد موعد عاجل معه!
حاج املشكلة مش يف النظام اليل إحنا عملناه، وال حتى يف  ”يا 
املديرين اجلُدد، املشكلة من غري زعل، فيك أنت شخصيا“.. وينظر 
، فيكمل الدكتور كرم: ”ما تزعلش مني  له احلاج (صبحي) بتحدٍّ
إعطائهم  عدم  مع  مديرين  يتعيني  تقوم  أن  معنى  ما  لكن  أرجوك، 
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أي حرية يف اختاذ القرارات؟.. إنت بتحرض االجتامعات الشهرية 
يوم!..  كل  تقريبًا  رشكات  اخلمس  يف  بتتواجد  ذلك  ومع  معهم، 
طب إيه الزمة اإلجتامعات الشهرية طاملا يف كل األحوال إنت اليل 

ر الرشكات؟ بتدوّ
وده  لك،  الرجوع  بعد  إال  القرار  يتخذ  ال  الضعيف  املدير 
وهو  وفلوسك  وقتك  بيضيع  ألنه  الزمة،  مالوش  مدير  برصاحة 
ال يقوم بدوره احلقيقي، واملدير القوي، أنت بتهامجه بكل رشاسة 
إذا  فيستقيل  رؤيتك،  مع  اختلفت  نظره  وجهة  إذا  املوظفني  أمام 
املجموعة،  يف  معك  استمر  إن  وحتى   ، أوالً خدمته  بإهناء  تقم  مل 
العمل  فريق  باقي  مع  بمهامه  املدير  هذا  يقوم  أن  يستطيع  فكيف 
لطة يف الرشكة، فال يُطيعه أحد، ألن  وهم يعلمون أنه ليس له أي سُ

الكل يف النهاية يرجع إليك.. 
بعد  إال  إنجازه  يتم  املجموعة  يف  يشء  ال  أنه  من  تشتكي  أنت 
لك،  الناس  حلب  ذلك  أن  داخلك  من  وتعتقد  إليك،  الرجوع 
يا  آسف  الغري،  كفاءات  نقص  مع  اإلدارة  عىل  اجلبارة  ولقدرتك 
حاج، لكن املشكلة هي مشكلتك أنت، دورك يف املجموعة هو دور 
اختيار  وحسن  اإلمجالية  والنظرة  البعيدة  بالرؤية  يتمتع  الذي  القائد 
تلعب  أن  كقائد،  دورك  مع  م،  مِّ صَ مُ لألسف  وأنت  عليها،  القائمني 
دور املدير الذي هيتم بكل التفاصيل الفنية واإلدارية، ده ممكن حيصل 
مخس  فيها  جمموعة  بتقود  اهللا،  شاء  ما  إنت،  لكن  صغرية،  رشكة  يف 

رشكات، ومائة ومخسني موظف وعامل.. مش ممكن يا حاج“!!
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صح،  (كرم)  الدكتور  ”كالم  (صبحي)،  احلاج  يد  يف  وأُسقط 
ما  ولكن  غلط،  حاجة  فيه  إن  حاسس  وفعالً  كده،  باعمل  فعالً  أنا 
العمل؟ ما السبيل لتغيري نفيس بعد كل هذه السنني؟ (احلاج) الكبري 
اهللا يرمحه نصحني أال أعطي األمان ألي إنسان، ودي رشكايت وشقا 
عمري“.. وبدا له أن مشكلته ليس هلا حل عىل هذه األرض، وينادي 

ألول مرة بصوته القوي وهو ينظر إىل السامء.. ”يا رب“!!
* * *

يف  هتمنا  ال  فهي  (صبحي)  احلاج  حكاية  هناية  كانت  ومهام 
هذا املوضع، فمن املمكن أن يصاب باهنيار عصبي نتيجة إرصاره 
عىل العمل بنفس الطريقة، أو ممكن أن يقرر دراسة علوم اإلدارة، 
وعندها يتبني الفرق الشاسع بني اإلدارة والقيادة؛ فيضيف ملوهبته 
الفطرية وصفاته الكاريزمية ما يلزمها من أصول العلوم اإلدارية، 
أو من املمكن حتى أن يبيع املجموعة كلها ويذهب ليعيش يف البلد 
لينعم باهلدوء والشمس والفطري حتى آخر العمر، ال هتمنا هنا هناية 
هذا  برسد  قمت  ولكني  رواية،  ليست  فهذه  كانت،  مهام  احلكاية 
اجلزء من القصة فقط كمدخل إللقاء الضوء عىل أن هناك فرق كبري 
سوف  الفرق  هبذا  االهتامم  عدم  وأن  القائد،  ودور  املدير  دور  بني 

يؤدي بالرضورة إىل الكثري من اخللل!
* * *

وهبذا أستطيع أن أبدأ اآلن يف احلديث
عن النوع الثالث من أصحاب الكاريزما.. 
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ضارغجطا المثغر

أنا املدييري!!
عائلة  فيلم  يف  قاهلا  املهندس،  فؤاد  اهللا  رحم 
زيزي، وقد نتذكر هذه الكلمة دائامً عندما نقابل 
باإلدارة  عالقتهم   تتعد ال  الذين  املديرين  أحد 

حدود هذه الكلمة.. ”أنا املدير“!

كاريزما، وذلك  صاحب  أنه  يعتقد فعالً  املدراء من  هناك من 
أو  بكلمة (مدير)  مسامها  ينتهي  أو  يبدأ  وظيفة  يف  يعمل  أنه  ملجرد 
معه،  يعملون  الذين  أحد  مع  مشكلة  كل  وعند   ،(Manager)

رهم بحقيقة أنه هو املدير وال بد أن يُطيعوه ليهتدوا! يذكّ
ملن  يقول  أن  هو  املدير،  ضعف  عالمات  أول  أن  رأيي  ويف 
القديمة،  املرصية  األفالم  سكران  مثل  املدير“!..  ”أنا  معه:  يعمل 
أنه  يعني  وهذا  جدع“،  ”أنا  ويقول:   يتهاد الشوارع  يف  يميش 
يعاين من قلة ثقة دفعته ليقول هذه الكلمة بصوت عالٍ ليزيح من 
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وجدانه الدونية واالهنزام.. 
يف  يعملون  الذين  أحد  يقنع  أن  يف  الضعيف  املدير  فشل  فإذا 
فريقه بفكرة ما، فهو يلجأ ملسمى وظيفته، ويربزها ملن أمامه ليمرر 
مروري..  كمني  ليتخطى  القيادة  رخصة  يستخدم  وكأنه  أفكاره، 
ا من أصحاب الكاريزما من  وأستطيع أن أُجزم، أنك لن تسمع أبدً
املديرين مثل هذه الكلامت: ”أنا الكل يف الكل.. أنا الكبري.. أنا هنا 

صاحب الشغل.. أنا احلكومة(١).. أنا املدييري“!
* * *

وأما عن صفات املدير الكاريزمي، فهم أربعة صفات أساسية، 
تعالَ معي لنتعرف عليها من خالل احلكايات التالية..

(١)  مع اإلعتذار للنجم أمحد السقا يف فيلم (اجلزيرة)
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ضارغجطا المثغر
الخفئ افولى

األستاذ (حافظ).. 
األستاذ حافظ رجل طيب، مؤدب جدا، كل الذين 
يعملون معه يف اإلدارة حيمدون اهللا عىل هذا املدير 
دمث اخللق الذي ال خيرج من بني شفتيه الرفيعتني 
البوفيه  عامل  (حسن)  نادي  يُ الكالم،  أطيب  إال 
أول  منذ  عليه  به  أنعم  الذي  الرشيف  اللقب  بذلك 
يوم له يف الرشكة، ”يا عم حسن“، عىل الرغم من 
أنه يصغر األستاذ حافظ بعرش سنوات عىل األقل، 
وعىل الرغم من أن مجيع موظفي الرشكة يقومون 
ينادونه؛  هكذا  سفنجة“ -  ”حسن  بمرمطة  يوميا 
تقديم  صينية  عىل  قذرة  سفنجة  يضع  دائامً  ألنه 
(حافظ)  األستاذ  أن  إال  للموظفني،  املرشوبات 
واحلاج  بيه،  وعيل  حممد،  األستاذ  اجلميع..  حيرتم 
لقب،  له  الكل  طلعت،  واملقدس  السالم،  عبد 

وهكذا.. األستاذ حافظ حيرتم اجلميع!
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مكتبه  غرفة  يف  حافظ  األستاذ  عىل  (حممد)  دخل  يوم  ويف 
الصغرية، ”أهالً يا أستاذ حممد، إزيك؟ عامل إيه؟ اتفضل، ترشب 
إيه؟“، مل يندهش حممد من أن هذه هي املرة الثالثة التي يدخل فيها 
عىل األستاذ حافظ ومع ذلك يسأل عن أحواله بإرصار يف كل مرة 
هذا  عىل  تعود  فهو  يندهش،  مل  يفضله،  الذي  املرشوب  نوع  وعن 
من األستاذ حافظ خالل الشهر املايض، الذي هو الشهر األول له 

يف الرشكة: 
ا يا أستاذ حافظ، أنا بس كنت عاوز أكلم حرضتك  - ”شكرً
ومش  الرشكة  داخل  ا  لسَّ إين  عارف  أنا  شوية..  حمرجة  حاجة  يف 
عندي  أنا  لكن  ده،  املوضوع  يف  حرضتك  مع  أتكلم  إين  طبيعي 
يف  أسافر (ديب)  والزم  يعني،  بوالدي  خاصة  حاجة  كده،  ظروف 

أقرب وقت، مش عارف إيه رأي حرضتك يف الكالم ده؟“
وخرج (حممد) من مكتب األستاذ حافظ وهو يكن هلذا الرجل 
كل حمبة وتقدير، ”األستاذ حافظ مل يوافق فقط عىل اإلجازة، وإنام 
الظروف،  وبيقدر  حمرتم  راجل  فعالً  مدهتا،  عن  حتى  يسألني  مل 
قدر حيس، من غري ما أقوله، إن مرض أبويا املفاجئ حيتاج لرسعة 
السفر، حتى إين أكاد أجزم أنه كان يودعني وعيناه فيهام يشء من 
هذا،  موقفي  من  فتأثر  معه  أبنائه  جحود  من  يعاين  لعله  الدموع، 

، أنا الزم أجيبله معايا هدية وأنا راجع“.. واهللا راجل إنسان فعالً
ا من  وبعد ثالثة أيام بالتامم والكامل دخل (حممد) املكتب، عائدً
ديب، وفوجئ برتحاب غري عادي من زمالئه يف املكتب، عيل وعبد 
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برنس“،  يا  دي  إيدك  يف  اليل  اللفة  ”إيه  وحسن،  وطلعت  السالم 
شيئًا  يالحظ  وهو  حممد  فيقول  املعتاد،  بفضوله  (سفنجة)  يسأل 

ا، دي حاجة بسيطة كده لألستاذ حافظ“..  غريبًا يف املكتب: ”أبدً
 ، تعالَ حممد،  أستاذ  يا  اخلري  فيك  ”واهللا  مكتبه..  من  وخيرج 
ا هللا عىل السالمة، ترشب إيه؟“ ويأخذه األستاذ حافظ  ل، محدً اتفضَّ

عىل مكتبه وهو حيمل عنه اهلدية..
”واهللا فيك اخلري يا أستاذ حممد، واهللا ماكنلوش الزمة التعب 

نّي إيه األخبار؟“ ده، طَمِ
يسأل:  وهو  حممد  ويرتدد  خري“،  عىل  ت  دِّ عَ هللا،  ”احلمد 
”أستاذ حافظ، أنا الحظت إن مكتبي مش موجود يف األوضة، هو 

فيه إيه؟“
ما  اإلدارة  سيدي،  يا  ا  بخجل: ”أبدً حافظ  األستاذ  ويضحك 
صدقت إنك استقلت من الرشكة علشان تشتغل يف ديب، وقالولنا 
وحتى  مكانك،  حد  ماجبناش  كده  علشان  كده،  عىل  خليكوا 

املكتب واهللا خدوه تاين يوم“! 
(حممد) يمتاز بسمرة أهل أسوان، ولكن األستاذ حافظ الحظ 
أستاذ  يا  ”مالك  الناظرين:  يرس  ال  لونه،  فاقع  أبيض،  أصبح  أنه 
حممد؟“.. ينظر لألرض طويالً حماوالً انتقاء الكلامت: ”مايل إيه يا 
أستاذ حافظ، مني قالك إين عاوز أستقيل من الرشكة، أنا استأذنتك 
أروح أشوف أبويا العيان اليل عايش يف الغربة وهارجع عىل طول، 

هو فيه إيه؟“
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جدا،  ا  واضحً كان  حممد  فكالم  حافظ،  األستاذ  واندهش 
لظروف  ديب،  إىل  سيذهب  إنه  قال  هو  له،  بالنسبة  األقل  عىل 
يثقل  ال  وحتى  القبيل،  هذا  من  يشء  بوالدته،  أو  بوالده،  خاصة 
حتي  ورقية  إجراءات  أية  أو  تفاصيل  أي  يف  معه  يتكلم  مل  عليه 
األفراد  شؤون  أبلغ  فقد  واجبه،  هذا  وألن  سفره،  إجراءات  ينهي 
ا  آخرً ا  موظفً ليطلب  وكذلك  حممد،  باستقالة  الفور  عىل  بالرشكة 
بدالً منه، وجاءه رد اإلدارة بقبول االستقالة من حيث املبدأ، حتى 
كذلك  قاموا  ولكنهم  الورقية،  اإلجراءات  ويستكمل  حممد  يعود 
سياسة  مع  يًا  متشِّ وذلك  اجلديد،  باملوظف  اخلاص  طلبه  برفض 
واسرتجع  حافظ  األستاذ  فصرب  بالرشكة،  املرصوفات  ختفيض 
له  تبقى  من  عىل  يثقل  ال  حتى  الزائد  العبء  هو  يتحمل  أن  وقرر 
من املوظفني، ودعى اهللا من قلبه أن يوفق األستاذ (حممد)، ”ده أنا 
حتى واهللا كنت هاعيّط وأنا بودعه، واضح إنه مل يوفق يف شغالنة 
الناس  دايامً  ليه  عارف  مش  أنا  ده،  الكالم  بيقول  كدة  علشان  ديب 

بتعمل معايا كده؟!“ 
األستاذ  الواقعة..  هذه  من  شهرين  بعد  احلال  انتهى  وهكذا 
كان ينرصف  بعدما   ، الثامنة مساءً الساعة  يعمل يوميا حتى  حافظ 
ل أعباء وظيفة  ا؛ ألنه حتمَّ قبل ذلك من العمل الساعة الرابعة عرصً
البيت،  يف  برشاهة  السجائر  يدخن  وحممد  إلغاؤها،  تم  التي  حممد 
بالبيجامة، ألنه مل يتعاىف من شعوره بقلة الثقة يف النفس؛ ألنه متأكد 
أن األستاذ حافظ خدعه ليطرده من الرشكة لعدم كفاءته، وحسن 
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ستاء جدا بدوره، ألنه مل يستطع أن حياسب األستاذ حممد  سفنجة مُ
عىل ثمن مرشوبات الشهر الوحيد الذي قضاه معهم! 

حممد  زمالء  من  أحد  ينزعج  مل  اآلخر،  الصعيد  عىل  ولكن 
غالبًا  تنتج  التي  األحداث  هذه  عىل  تعودوا  قد  ألهنم  املكتب؛  يف 
تدور  التي  احلوارات  من  للكثري  حافظ  األستاذ  فهم  سوء  من 
يفهم  مل  األول،  اليوم  يف  للعمل  جاء  عندما  حممد  إن  حتى  معهم، 
منخفض  بصوت  له (سفنجة)  قاهلا  التي  عابة  للدُ احلقيقي   املغز
األستاذ  مكتب  جتاه  برقبته  ويشري  املكتب،  عىل  الشاي  يضع  وهو 

(حافظ): ”خيل بالك.. األستاذ حافظ، مش فاهم“! 
* * * 

األستاذ  يصف  أن  حال  بأي  يمكن  ال  القصة  هذه  يقرأ  من 
(حافظ) بأنه مدير كاريزمي، فعىل الرغم من أنه حيمل لقب مدير 
الذين  وحب  وتعاطف  قلبه  طيبة  من  وبالرغم  وظيفته،  بحكم 
يعملون معه، فإنه يفتقد أول صفات املدير الكاريزمي، وهي الصفة 
فمسؤولية  املرشف،  أو  املدير  أدوار  أهم  بأحد  للقيام  تؤهله  التي 
باإلدارة  اخلاصة  والتوجهات  السياسات  نقل  هي،  األوىل  املدير 
معهم  ذلك  بعد  والعمل  معه،  يعملون  الذين  والعامل  للموظفني 
أو  العامل  وحقوق  مطالب  نقل   ،أخر ناحية  ومن  حتقيقها..  عىل 
املوظفني لإلدارة، والعمل معها عىل تلبية مطالبهم واحتياجاهتم.. 
إذا كان املدير يقوم هبذا الدور بدقة وحكمة، فهو يتمتع بأول 
بني  الوصل  حلقة  هو  املدير  ألن  وذلك  الكاريزمي،  املدير  صفات 
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وحلقة  واإلدارة،  املوظفني  بني  وبالعكس،  واملوظفني،  اإلدارة 
لكيال  الفهم،  دقة  واحلكمة..  بالدقة  متتاز  أن  جيب  هذه  الوصل 
والقائمني  العمل  فيتأثر  األطراف  من  طرف  ألي  فهم  سوء  حيدث 
عليه بشكل سلبي.. وحكمة التواصل، ألن ليس كل ما يعلمه املدير 
ل كام هو لإلدارة العليا أو للموظفني والعامل، فكم من  نقَ ال بد وأن يُ
بالضبط  والعامل  للموظفني  مشكالت نشأت فقط ألن املدير ينقل 
كل  لإلدارة  ينقل  وبالعكس،  العليا،  اإلدارة  تقوله  ما  كل  وحرفيا 

كبرية وصغرية حتدث يف إدارته، هذا ليس بمدير، وإنام بوسطجي!
فهو  الفهم،  دقة  عىل  حيرص  املثال، مل  هذا  يف  حافظ  واألستاذ 
واألعامل، (ديب)، ال  باملال  املشهورة  املدينة  هلذه  السفر  أن  افرتض 
ا أن والد حممد هو الذي  يكون إال سعيًا وراء الرزق، ومل يتخيل أبدً
يعيش ويعمل هناك، وأن حممد فقط يطلب إجازة رسيعة لزيارته، 
ا، ولكن دور املدير هو التأكد  صحيح أن كالم حممد مل يكن واضحً
هذه  مثل  يف  االتصال)  (مهارات  بدهيات  ومن  املعلومة،  من 
واضح  بشكل  ترديدها  بإعادة  املعلومة  تأكيد  هو  املهمة،  احلاالت 
أمام من نتكلم معه، ثم سؤاله بشكل مبارش إذا كان هناك أي خطأ 

يف ما تم ترديده(١).. 
ومل يكن األستاذ حافظ فقط غري موفّق يف دقة الفهم وحسب، 
معلومة  توصيل  عىل  حرصه  يف  باحلكمة  يتحلَّ  مل  ا  أيضً ولكنه 
يرجع  حممد  لعل  ينتظر  أن  عليه  كان  الرسعة،  هبذه  االستقالة 

(١)  راجع كتاب املؤلف، فن الكالم.
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مع  إدارته،  عىل  االستقالة  هذه  تبعات  حلساب  ا  وأيضً قراره،  عن 
تقدير رد فعل اإلدارة جتاه هذه االستقالة، فكام نقول إن دقة الفهم 
كذلك  التواصل  حكمة  إن  نقول  الكاريزمي،  للمدير  رضورية 

رضورية وبنفس الدرجة..  
ا ما يقوم بتوصيل املعلومات هبذا الشكل: ، ختيل أن مديرً فمثالً

”برصاحة العامل حتت يف املصنع بيقولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
يف حرضتك علشان ما وافقتش عىل رصف البدالت الشهر ده“! 

الرشكة  صاحب  عىل  الكالم  هذا  وقع  يكون  أن  تتوقع  ماذا 
عندما يسمعه من مدير املصنع؟ أي روح سوف تسود بني اإلدارة 

والعاملني بعد هذا الكالم؟
أو..

”يا رجالة أنا كلمت الراجل الكبري فوق يف موضوع البدالت، 
ا عىل  وهو بيقول اليل مش عاجبه، يروح يرشب م البحر، والعامل برَّ

قفا مني يشيل“! 
كيف له أن يقود الفريق بعد هذه األلفاظ الصادمة التي نقلها 
اإلمكانيات،  متواضع  صحفي  مراسل  وكأنه  واملوظفني  للعامل 

وكأن نتيجة هذا الكالم ليس له عالقة به أو بمن يعملون معه؟ 
: أو مثالً

املهندس: ”ده إحنا كده هنعيد الرسمة كلها، ما ينفعش نشتغل 
عىل كده؟“

يا  كده،  شايف  املكتب  صاحب  الباشمهندس  ”واهللا  املدير: 
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سيدي، اربط احلُامر.. مطرح ما حيب احلُامر“!    

هل تعتقد أن هذا 
املدير قام بدوره 

بحكمة؟

ا ملاذا سيقوم بتعديل الرسمة،  املفرتض أن يُبني للمهندس متامً
املطلوبة،  التعديالت  يف  اإلدارة  مناقشة  فعليه  مقتنع،  يكن  مل  وإذا 
لكن ما قام به املدير هنا ليس هو احلل األمثل إلقناع املهندس كي 
يقوم بتعديل الرسمة، بل إنه قد زاد من حريته؛ ألنه تأكد أن العمل 

الذي سيقوم به ليس له أي أمهية، إال إرضاء احلامر!  
وكام قلنا، إن الغرض األسايس من وجود املدير هو كونه حلقة 
الوصل بني اإلدارة العليا وبني الذين يعملون حتت إدارته، مع العمل 

يف نفس الوقت عىل امتصاص الصدمات وحتجيم أرضارها.. 

وإال فام احلاجة 
هلذا املدير؟
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إذا كان مدير ما يمتاز بعدم الدقة يف فهم توجيهات اإلدارة، ويقوم 
حتت  للعاملني  دقيق  وغري  ه  مشوَّ بشكل  التوجيهات  هذه  بتوصيل 
وإذا  هبا،  يعمل  التي  الرشكة  عىل  حقيقية  خسارة  وجوده  فإن  إدارته، 
كان يظن أن دوره يقترص عىل نقل مطالب العاملني معه نصا وحرفيا 
لإلدارة العليا، فلامذا ال يقوم هبذا الدور أحد العاملني بغض النظر عن 

قدراته وتوجهاته، وعندها ستوفر الرشكة قيمة راتبه الشهري؟ 
إن بعض املدراء، هم يف نفس الوقت أصحاب العمل، وأحيانًا 
املجموعة  إدارة  عىل  ويعمل  اإلدارة  جملس  رئيس  هو  املدير  يكون 
التي تعمل معه بشكل مبارش، يف هذه احلالة هو يقوم بدوره كحلقة 
الوصل بني من يعملون معه وبني رؤيته هو شخصيا، ومن هنا تأيت 
أمهية مبدأ (الشور)، وهذا سيتم مناقشته إن شاء اهللا، عندما نصل 

إىل احلديث عن القيادة.
ولكن هل دور املدير هو فقط العمل كحلقة وصل؟ لنفرتض أن 
عنده دقة الفهم، وقام بالتواصل بكل حكمة، هل ينتهي دوره عند هذا 
احلد؟ بالطبع ال.. وذلك ألن املدير عليه دور مهم يف مناقشة ما تطلبه 
 ي له أحيانًا، إذا كان ير يه، والتصدِّ اإلدارة العليا أو العامل، بل وحتدِّ
فيه شيئًا غري منطقي أو فيه رضر عىل الرشكة أو العاملني، ولكنه مع 

ذلك حريص كل احلرص، عىل دقة الفهم وحكمة التواصل.
الفهم  (دقة  هي:  الكاريزمي  للمدير  األوىل  فالصفة  إذن، 

وحكمة التواصل).  
* * *
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ضارغجطا المثغر
الخفئ الباظغئ

غريب أبو النرص.. 
ثالثون  تقريبًا  وله  احلياة،  يف  خربة  ذو  رجل  هو 
طفولة  صديق  وألنه  الرشكة،  هذه  يف  ا  عامً
إلدارة  كمدير  عمل  فقد  الرشكة،  صاحب 
الرشكة  هذه  يف  له  يوم  أول  منذ  املايل  التحليل 
العريقة الناجحة عىل املستويني، املحيل والعاملي، 
أذن  يف  فمه  ألن  وذلك  حسابه،  يعمل  الكل 
صديقه، صاحب الرشكة، يتحدث معه عن كل 
املوظفني وعن أحوال الرشكة، ولكن من وجهة 
ألنه  منه  يسمع  الرشكة  صاحب  فقط،  هو  نظره 
فوزية،  طانط  ابن  فهو  ناس،  وابن  ثقة  رجل 
السيدة الفاضلة، (التي تكاد تكون بطلة العامل يف 
ا  صينية البطاطس بالفراخ)، غري أهنم كانوا أيضً

زمالء يف النادي واملدرسة.
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أنه  كذلك  وصحيح  أعامل،  كرجل  موهوب  غري  هو  صحيح 
نجح يف اكتساب عداء أغلب الذين عملوا معه يف الرشكة، ولكن 
قد تكون هذه فقط مشكلة تواصل مع اآلخرين، فهو يعمل كمدير 
أنه  فيه  شك  ال  فمام  إنشائها،  منذ  بالرشكة  املايل  التحليل  إلدارة 

رجل ذو خربة وال جيب جتاهل آرائه وأفكاره..
يف  جدا  غريب  فهو  اسمه،  من  نصيب  له  النرص)  أبو  (غريب 
ترصفاته، وذلك ما سيتأكد لك بعد قراءة هذه احلكاية، وهو فعالً 
إال  نافوخه  يف  الرشكة  موظفي  من  أحد  يضع  مل  ألنه  النرص،  أبو 

وانترص عليه، بل وسحقه أمام اجلميع.. 
يدور  حوار  أي  يسجل  أن  حيب  هو  مثله،  غريبة،  هواية  له 
التليفونية،  املحادثات  يسجل  علمه،  بدون  إنسان،  أي  وبني  بينه 
ا ما يرتك جهاز التسجيل الصغري  واملقابالت املكتبية، حتى إنه كثريً
بحجة  املكتب  يف  معه  الذين  ويرتك  األدراج،  أحد  داخل  مفتوح، 
ا يف منزله يستمع إىل  الذهاب للحامم، ويف آخر اليوم جيلس وحيدً
ما قيل له وعليه يف غيابه، وبناء عىل ما سمعه يقوم بتقسيم البرش إىل 

قسمني ليس هلام ثالث.. أصدقاء، وأعداء!   
العدو  سيعرف  فكيف  أسلحته،  أهم  من  التسجيل  يعترب  هو 
من احلبيب؟ وكيف سيثبت لصاحب الرشكة عدم وفاء هذا أو قلة 
أدب ذاك؟ وعندما حيتدم النقاش عن أحد أبناء الرشكة املُخلصني، 
بأداء  (غريب)  يقول  عندها  الرشكة،  صاحب  نظر  وجهة  من 
”اتفضل  القاضية:  الرضبة  ستكون  أهنا  من  يتأكد  بعدما  مرسحي، 
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يا باشا، إسمع األستاذ املُخلص بيقول إيه عليك وعىل الرشكة اليل 
بياكل منها عيش“... 

عقله  رجاحة  من  الرغم  عىل  الرشكة  صاحب  أن  والغريب 
ل،  جَّ املُسَ الكالم  يسمع  أنه  إال  األعامل،  إدارة  يف  القوية  وخربته 
(غريب)  موهبة  هي  هذه  ولكن  عليه،  ناءً  بُ قرارات  ويتخذ  بل 
احلقيقية.. استدراج من يتحدث معه حتى يصل به للخط األمحر، 
ثم بعض األعامل الفنية عىل التسجيل األصيل، كاملونتاج واحلذف 
سامع  بنفسه  ليطلب  إنسان  أي  عند  الفضول  حتفيز  ثم  واإلضافة، 
التسجيل، عىل الرغم من علمه أن هذا عمل غري أخالقي ويعاقب 
عليه القانون، ولكن (غريب) له مبدأ: ”إحنا يف حالة حرب، وكل 
كان  أمريكا  رئيس  كان  اليل  (نيكسون)  حتى  ده  مسموح،  يشء 

بيعمل كده“.. 
أُجرب  ولكنه  بذلك،  متهام  بالفعل  كان  نيكسون  أن  واحلقيقة 
األمريكية  املتحدة  للواليات  كرئيس  منصبه  من  االستقالة  عىل 
يف  ف  يُعرَ ما  أحداث  ضمن  وذلك  التسجيالت،  هذه  مثل  بسبب 

التاريخ احلديث بفضيحة (ووترجيت)!        
وتزايد  التسجيالت،  وكثرة  املشكالت،  تكرار  مع  ولكن 
فيها،  والعاملني  الرشكة  عىل  (غريب)  بخطورة  العام  اإلحساس 
بعض  بجمع  اجلامهري،  طلب  عىل  بناء  الرشكة،  صاحب  قام 
البيانات وعمل بعض التحقيقات حول أشهر اخلالفات واملعارك 
التي اشرتك واشتبك فيها (غريب) مع عدد ال بأس به من موظفي 
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ومديرين الرشكة.. 
احلقيقة  هذه  الرشكة  صاحب  إكتشف  التحقيق،  وبعد 
ال  ألنه  وذلك  عمد،  عن  بالناس  يوقع  كان  (غريب)  الصادمة، 
يعلم أي يشء عن فنيات العمل بالرشكة وخياف من منافسة زمالئه 
األقوياء فنيا، أو بتعبري آخر كان قد سمعه من قبل ومل يصدقه من 
ا ورفيق  مدير التسويق بالرشكة، وهو صديق صاحب الرشكة أيضً
دي  الرشكة  هي  عارف  مش  ”غريب  له:  قال  البداية،  منذ  كفاحه 

أصالً بتشتغل يف إيه“! 
كده  علشان  ”صحيح،  نفسه،  الرشكة  صاحب  ويراجع 
(غريب) بيخاف من كل الناس وبالذات اليل شاطرين يف شغلهم، 
تكلم  ما  ا  نادرً فهو  صحيح،  كويس،  فامهينه  إهنم  إحساس  عنده 
إن  عن  حديثه  كان  دائامً  إدارية،  أو  مالية  فنية  مشكالت  عن  معي 

فالن مش حمرتم، أو قليل األدب، أو مابيحبكش“!
إيه؟“  معناها  دي  األرقام  يل  ترشح  غريب  يا  ”ممكن 

قال له ذلك صاحب الرشكة، الذي قرر املواجهة، وهو يعطيه 
ا حيتوي عىل أرقام الربع األخري من السنة، والتي من املفرتض  تقريرً

أهنا مسؤلية اإلدارة التابعة للسيد (غريب)، الذي قال عىل الفور: 
”خلينا نجيب سامح، علشان لو احتاجنا أي تفاصيل زيادة“.

(سامح) موظف نشيط، ضعيف الشخصية، ويعمل يف اإلدارة 
صاحب  عند  سبق  فيام  مقبول  ترصف  هذا  كان  لغريب،  التابعة 
الرشكة، أن يأيت سامح لرشح األرقام، بل وكان يعترب أن ذلك نوع 
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معه  يعملون  الذين  ز  َفِ حيُ ألنه  اإلدارة،  يف  الناجحة  األساليب  من 
اليوم  ليس  للرشكة.. ”ولكن  العليا  اإلدارة  أمام  إمكاناهتم  ويظهر 

يا من كنت صديقي“: 
برسعة،  كده  إنت  قوليل  يا (غريب)،  سامح  حمتاجة  مش  ”أل 

، العرشين يف املِيّة دي جاية منني؟“  يعني مثالً
نظارة  يلبس  وهو  للورقة  نظر   .. سهالً ليس  (غريب)  ولكن 

القراءة: 
املِيّة دي يا سيدي.. آه.. أل، ده أنا الزم أروح يف  ”العرشين 

بقى املكتب أجيبلك احلسبة بتاعتها، أصلها معقدة شويتني“. 
 فيزداد إرصار صاحب الرشكة، ويظهر هذا اإلرصار يف نظرته 
احلادة ويف نربة صوته: ”طب مش مهم د يا غريب، الرقم التاين 

ده بتاع إيه؟“..
هيرب  املوضوع،  يغري  (غريب)  املواقف  هذه  مثل  يف  عادةً 
تلهي  كانت  التي  شهرزاد  حكايات  حيكي  وطريقة،  طريقة  بألف 
اليوم،  ولكن  برأسها،  ليطيح  السياف  مرسور  نداء  عن  شهريار 
صاح الديك، فلم جيد غريب أي حكاية لريوهيا، شعر بدوار وثقل 
صديقه،   ير إنه  حتى  يتضائل،  يتضائل..  أنه  أحس  رأسه،  يف 
يدري  وال  مرة،  وألول   ، رهبةً وأشد  حجامً  أكرب  الرشكة،  صاحب 

ملاذا، قرر أن يقول احلقيقة:
األراجوزات  شغل  من  زهقت  برصاحة  وأنا  ”معرفش،   -
ده  التقرير  عرفت  ما  وعمري  معرفش،  ده..  باعمله  عامل  أنا  اليل 
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أو غريه بيتعمل إزاي، وكل يوم وأنا داخل الرشكة أقول ربنا يسرت، 
مش  إين  أقولك  عيلَّ  صعب  كان  تايه،  خايف،  سنة  ثالثني  بقايل 
فاهم حاجة يف الشغل، وأنا مدير كبري كده قد الدنيا، أول ما جيت 
صغري  عيِّل  كنت  املايل،  التحليل  قسم  مدير  عينتني  وانت  الرشكة 
والربستيج،  الوظيفة  فأخرس  حاجة  فاهم  مش  إين  أقولك  وخفت 
ونِفسها   ، عيلَّ بتحقد  هنا  كتري  ناس  فيه  إن  قوي  كويس  عارف  أنا 
إين أغلط وأروح يف ستني داهية، لكن أنا كنت صاحي لكل واحد 
ا عمري ما كنت هقعد زي التلميذ قدام موظف بيشتغل  فيهم، وطبعً
كورسات  أخد  بقى  أروح  كنت  وال  يعلمني،  علشان  إيدي  حتت 
لطبيعته  ا  رسيعً الصغرييني، (ويعود  العيال  زي  األول  من  وأتعلم 
املراوغة).. وبعدين املدير مش الزم يبقى فاهم يف الفنيات، املهم 

ر الناس وخالص، وال إيه؟“   إنه يعرف يدوّ
مواجهات،  ا..  أيضً والنتيجة  وبدهيي،  مفهوم  احلوار  وباقي 
باالكتئاب  إصابته  (غريب)،  استقالة  اهتامات،   ، عالٍ صوت 
وعقدة االضطهاد، فرحة املوظفني، حرية صاحب الرشكة وحزنه 
من  جيش  خسارة  عىل  أكرب  وحزن  العمر،  صديق  خسارة  عىل 
خالفاهتم  بسبب  الرشكة  من  طردوا  أو  رحلوا  األكفاء،  املوظفني 
مع (غريب)، فهؤالء املوظفون والعامل كان من املمكن أن يصلوا 

هبذه الرشكة إىل نجاحات أقو وأعىل بكثري مما هي عليه اآلن!  
* * *

ولتحليل هذا القدر من القصة، من وجهة نظر اإلدارة، ال بد 
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وأن نعيد التأكيد عىل أننا عندما نذكر يف هذا الكتاب أن فالنًا مدير، 
أو ليس بمدير، فإننا ال نقصد درجته الوظيفية، ولكن نقصده هو 
كان  إن  ألنه  ال؟  أم  املدير  صفات  بعض  فيه  هل  لنتأكد  كإنسان، 
أسباب  أحد  ا  قطعً هذا  فسيكون  املدير،  صفات  ببعض  يتمتع 
نجاحه، وأما إذا كان يتمتع بجميع صفات املدير، فهو - بال شك 

- مدير كاريزمي..
ا، وال كاريزميا، وذلك ال يقلل من  ا (غريب) ليس مديرً وطبعً
ا أنه  شأنه، ولكن مشكلته احلقيقية أنه مل يعرتف بذلك، هو يعلم متامً
ال يتمتع بالكفاءة الفنية، ومع ذلك حياول أن يقنع نفسه بأن املدير 
ا مع  اجليد ال حيتاج لإلملام باجلوانب الفنية، هذا قد يكون صحيحً
أوسع  صالحيات  ويعطيهم  بعناية  الناس  خيتار  فالقائد  (القائد)، 
ليقوموا بإدارة املهام نيابة عنه، ولكن احلال خمتلف مع املدير، الذي 
ي  سينمِّ فكيف  وإال  الفني،  اجلانب  يف  جدا  قويا  يكون  وأن  بد  ال 
قدرات من يعمل معهم، وكيف سيتأكد من كفاءة األداء، وبالتايل 

يؤكد ذلك لإلدارة العليا؟ 
هل سيكون مثل املدراء أصحاب نظرية (اجليش بيقولك اترصف)؟
وهذه نظرية مرصية شهرية.. وسنجد أن من أشد املعجبني هبا، 
بقدرات  يتمتعون  ال  الذين  الكاريزميني)،  (غري  املدراء  غالبًا  هم 
فنية قوية يف جماهلم، كلام جاءهم أحد الذين يعملون معهم بمشكلة 
فنية، وهو ال يعرف عنها أي يشء، فيقول له هذه اجلملة الشهرية 

لَّها بأي شكل، يا أخي اجليش بيقولك اترصف)! (اترصف، حِ
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حمرتم  أسلوب  هذا  ويتعلم،  ليسأل  املوظف  املدير  يرتك  أن 
للتعليم، ولكن  وأحيانًا يكون هو األسلوب الوحيد  ومعرتف به، 
من املهم أن يشعر املوظف أو العامل، أن املدير أو املرشف قادر عىل 
حل املشكلة بنفسه، ولكنه ال يشرتك يف احلل ألنه يريد تعليمه، أو 
ألنه يريد أن خيترب قدراته، أو حتى ألن وقته ال يسمح، ولكن إذا 
شعر بأن املدير يتهرب من مواجهة املشكلة لضعف قدراته الفنية، 
أو  املوظف،  نظر  يف  حضور  أي  له  يكون  لن  املدير  ذلك  أن  فتأكد 

بمعنى آخر، لن يكون كاريزميا.
نفس  هو  التسجيل،  سالح  يف  يفكر  (غريب)  جعل  ما  إن 
سيدفع أي مدير آخر ضعيف فنيا، الختاذ أي سالح  الدافع الذي 
جييد استخدامه.. هذا باهلزار، وهذا بالكذب، أو باإلرهاب، وذاك 
باملظهر اجلاد املبالغ فيه ليبعد الناس عن مناقشته فنيا، أو بالسخرية 
بالعالقات  أو  اجلادة،  النقاشات  وبني  بينه  حتول  التي  الدائمة 
الشخصية أو باهلدايا أو باحلفالت واالحتفاالت.. وغري ذلك من 

وسائل املساعدة الشهرية لتعويض النقص الفني!
ولكني من ناحية أخر أؤكد، أن املدير أو املرشف ال ينبغي أن 
ا  هدرً ذلك  كان  وإال  مكثف،  بشكل  الفنية  اجلوانب  كل  يف  يتدخل 
ا باجلوانب  لوقته وجمهوده، ألن هناك من املدراء من يشغل نفسه كثريً
الفنية، حتي ينسى دوره األسايس كمدير.. وبام أننا بدأنا هذا الباب 
زيزي،  عائلة  فيلم  املدير“ يف  ”أنا  املهندس(١):  فؤاد  األستاذ  بجملة 

(١)  يبدو أن الراحل فؤاد املهندس كان له عالقة قوية بعلم اإلدارة ☺
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سأذكرك بمواقف أخر يف نفس الفيلم هلا عالقة بام نقول.. 
(السبعاوي طه).. هل تذكره؟ عندما ذهب مع والد العروسة 
خلع  املصنع،  ماكينات   إحد يف  مشكلة  عن  وسمع  مصنعه  إىل 
ذهب  وعندما  الفور..  وعىل  بنفسه  إصالحها  عىل  وأرصَّ  اجلاكتة 
للخطبة، وعلم أن سخان املياه يف بيت أهل اخلطيبة ال يعمل بكفاءة، 
إن  الفور!..  وعىل  بنفسه  السخان  إصالح  عىل  وأرص  اجلاكتة  خلع 
من  ومتكنه  حبه  يربز  قد  للسبعاوي  الفني  التدخل  من  القدر  هذا 
ا قد يضيع عليه فرصة تعليم من هم حتت إدارته،  مهنته، ولكنه أيضً
ألنه مع أي مشكلة سيطلب اجلميع معونة الباشمهندس املدير، نعم، 
الباشمهندس،  (حرفنة)  بفضل  أرسع،  بشكل  املشكلة  حل  سيتم 
ولكنه ال جيب أن ينسى أن تدريب وتطوير املوظف أو العامل الذي 
يعمل معه هو أحد أهم مهامه كمدير، وكام يقول املثل الصيني: (أن 

ك الصيد، أفضل من أن أعطيك سمكة)..  لِمَ أعُ
ولذلك، فإنك لن جتد مدير كاريزمي بال قوة فنية، وإال كيف 

يده؟   أتعلم الصيد ممن ال جيُ

إذن، الصفة الثانية للمدير 
الكاريزمي هي: (قوة 

املهارات الفنية). 
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ضارغجطا المثغر
الخفئ البالبئ

هالة اإلستامبويل..
ابنة األرسة العريقة، الفقرية، دائامً ما كانت تسمع 
حكايات عن عبد النارص والتأميم، وما كان جيب 
لطيفة  ابنة  الثورة،  ترسقهم  مل  لو  عليه  يكونوا  أن 
من  الرغم  عىل  االسم  هبذا  ينادهيا  اجلميع  هانم، 
والدها  املظهر،  وبساطة  السعة  وقلة  احلال  ضيق 
عىل  الروح  أسلم  اإلستامبويل  رأفت  الدكتور 
يف  كخبري  فهو  متالحقة،  اقتصادية  صدمات  إثر 
كغريه  عمل  البنكية،  واملعامالت  املالية  الشؤون 
يف اخلليج، ولكنه كان مضطرا لذلك بعد خسارته 
توظيف  رشكات   إحد مع  العمر  لتحويشة 
لَّم،  األموال، فاجأته أزمة قلبية عنيفة، ولكن اهللا سَ
احلال  وحتسن  جديد،  من  ليبدأ  اخلليج  إىل  ذهب 
ا وقتها، حتى (هالة)، ابنتهام الوحيدة، أثبتت  كثريً
ا يف املدرسة األمـريكية بالكـويت ا ملحوظً تفـوقً
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لتلتحق  الدراسة،  إمتام  بعد  مرص  إىل  العودة  األرسة  وقررت 
عىل  نزوالً  رأفت،  الدكتور  وليسرتيح  األمريكية،  باجلامعة  (هالة) 
أن  اخلطة  وكانت  به،  أملّت  قلبية  أزمة  آخر  بعد  األطباء  نصيحة 

يعيش عىل مدخرات عمله بالكويت..
املؤملة  العودة  رحلة  وكانت  الكويت،  دخل  ام)  (صدّ لكن 
واملهينة، وصلوا مرص بعد معاناة ال يعلمها إال اهللا، ال يمتلكون من 
ا، ولكن مل  حطام الدنيا شيئًا، تدهورت صحة الدكتور رأفت كثريً
يكن لديه خيار إال العمل يف رشكة متوسطة احلجم يف مرص، عىل 
السياسة،  والعلوم  االقتصاد  دراسة  من  تنتهي (هالة)  حتى  األقل 

لتعمل يف وظيفة حمرتمة وتكفيه عبء العمل..
بسبب  ليس  (هالة)،  عىل  األصعب  هو  كان  درايس،  عام  آخر 
املناهج الدراسية، ولكن ألن والدها العزيز، املكافح، لقي ربه أثناء 
هذه السنة، فكان احلزن وقلة املال، مع حتدي احلصول عىل الشهادة 
لتكملة املشوار مع صديقتها الوحيدة يف احلياة، والدهتا، لطيفة هانم..

(هالة) كريمة األخالق، متوسطة اجلامل، هادئة وحزينة، عىل 
الرغم من بلوغها اخلامسة والثالثني، إال أهنا مل حتظَ بفتى أحالمها 
زالت  ال  ولكنها  الثقيل،  محلها  عنها  وحيمل  صربها  يعوض  الذي 
ترفض  حياهتا،  يف  الصدمات  هذه  كل  من  الرغم  عىل  رومانسية 
ا ال تقدم عىل أية خطوة إجيابية جتاه  زواج الصالونات، ولكنها أيضً
عندها  هي  حال  كل  وعىل  هلا،  ا  زوجً تقبله  أن  يمكن  شخص  أي 
ما يكفي من األعباء التي تنسيها - أحيانًا - التفكري يف مشاعرها، 
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بأمراض  ملة  وحمُ عمرها،  من  السبعني  يف  اآلن  هانم  لطيفة  فأمها 
كثرية، تتحملها بإيامن وصرب، ولكن أكثر ما كان يؤرقها، هو ابنتها 
أن  حزهنا،  من  يزيد  ومما  احلالل،  بابن  بعد  ترزق  مل  التي  الوحيدة 
تعمل  زالت  ال  أهنا  إال  املمتاز،  تعليمها  من  الرغم  عىل  (هالة) 

سكرترية يف هذه الرشكة املتوسطة التي كان يعمل هبا والدها!
يسأل  واقتصاد؟“،  سياسة  خرجية  رأفت  هالة  ”معقولة.. 
رأفت  ”هالة  هبا..  اخلاص  للملف  ينظر  وهو  خالد)  (مصطفى 
بالكويت،  األمريكية  املدرسة  من  دبلومة  أمرييكان  اإلستامبويل، 
إنجليزي  بالقاهرة،  األمريكية  اجلامعة  من  سياسية  وعلوم  اقتصاد 
وفرنساوي وكمبيوتر وسياسة واقتصاد.. سكرترية!.. إزا كده؟“  
مهندس  الرشكة،  إدارة  جملس  رئيس  ابن  هو  خالد،  مصطفي 
فوالده  عوام)،  الوز  (ابن  يقال  وكام  التسويق،  يعشق  ولكنه  مدين 
يف  دكتوراه  عىل  العملية  حياته  بداية  يف  حصل  قد  النابغ،  املهندس 

إدارة األعامل.. 
ا من لندن بعدما حصل عىل درجة املاجستري  مصطفى عاد أخريً
يف التسويق، وبعد عودته قرر أن يعمل يف رشكة املقاوالت اخلاصة 
بوالده عىل سبيل التجربة، وقال إنه إذا مل يسرتح سينفصل ويعود 
الرشكات   إحد يف  املاضية  سنوات  العرش  خالل  كان  كام  للعمل 
”إن  وقال:  مبدئيا،  خالد،  الدكتور  والده  وافق  مرص،  يف  العاملية 
ولن  الرشكة  هذه  قيمة  سيدرك  الوقت  من  القليل  بعد  مصطفى 

ا“..  يرتكها أبدً
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بالرشكة،  واملبيعات  التسويق  إلدارة  كمدير  مصطفى  وبدأ 
كفاءهتم  لقلة  اإلدارة  هذه  يف  العاملني  بعض  عن  االستغناء  وقرر 
يبدأ  أن  وقبل  للرشكة،  اجلديدة  التوجهات  مع  توافقهم  لعدم  أو 
يقرأ  أن  قرر  الرشكة،  خارج  من  أفراد  مع  عمل  مقابالت  عمل  يف 
أبنائها..  أحد  بني  ضالته  جيد  لعله  بالرشكة  العاملني  مجيع  ملفات 

وهذه هي، هالة رأفت اإلستامبويل!
 Qualificationsالـ كده؟..  نفسك  تسيبي  إزاي  ”إنت    
بتشتغيل  سنني  عرش  من  أكرت  بقالك  وإنت  قوي،  كويسة  بتاعتك 
أقل  دي  الشغالنة  إن  شايفة  مش  املرشوعات،  مدير  مع  سكرترية 

من إمكانياتك؟!“
”it’s ok، كله بوقته، ولو إين خايفة من الشغل مع حرضتك 

يا باشمهندس، أنا كل خربيت العملية دلوقت يف جمال السكرتارية 
والـAdministration، ومش عارفة إذا كنت حنجح يف حكاية 

التسويق دي وال أل“.
كلها،  الرشكة  نجاح  يف  سبب  وتبقي  حتنجحي  اهللا  شاء  ”إن 
نقدر  علشان  زيك  لناس  وحمتاج  جدا،  كبرية  طموحات  عندي  أنا 

نحققها.. ربنا يوفقك“.
”الفرصة  أقلها،  وما  هلالة،  السعيدة  األيام  من  هذا  وكان 
مبتجيش إال مرة واحدة“، هكذا قالت أمها بعدما سمعت من هالة 
ا أن هذا  تفاصيل احلوار بينها وبني مصطفى خالد.. هالة تعلم جيدً
التعليق من لطيفة هانم ليس فقط من أجل الوظيفة املحرتمة التي 
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تناسب إمكانياهتا، ولكن عيون األم تنضح بدعاء قلبها هللا كي جيعل 
هذا املصطفى هو زوج االبنة الذي طال انتظاره.. واحلقيقة أن هالة 
ال تفكر يف هذا األمر، اآلن عىل األقل، كل ما تشعر به هو التحدي 

وإثبات الذات واخلوف من الفشل وعبء املسؤليات املادية! 
ولكنها اكتسبت ثقة كبرية بعد حديث مصطفى معها.. وقبلت 

التحدي!  
ويف منزل الدكتور خالد، دار هذا احلوار:

بنت  إهنا  شايف  أنا  بالعكس،  هالة،  ضد  مش  أنا  مصطفى  يا 
أنا  لكن  مرضه،  ظروف  من  الرغم  عىل  كتري  خدمنا  وأبوها  حمرتمة 
مش شايف أي تقدم يف أدائها، التسويق موضوع مش سهل، بالذات 
األكاديمية  وخلفيتها  اجتهادها  مع  وهي  العاملية،  املالية  األزمة  بعد 
قوي  كتري  وقت  بتضيع  إنت  نفسها،  تثبت  قادرة  مش  لسة  املمتازة 
علشان حتطها عىل الرتاك، مش كان أحسن نجيب حد جاهز وعنده 

ا موجود.. خربة ونخلص، وهي برضه معانا ومكاهنا القديم لسَّ
يا دكتور..

طاملا قلت ”يا دكتور“ تبقى زعالن من كالمي.
إن  مقتنع  وأنا  اتظلمت،  هالة  إن  احلكاية  كل  بابا،  يا  واهللا  ال 
شهرين  معايا  بقاهلا  هالة  الدنيا،  بيكرس  فرصته  بياخد  ملا  زهيا  اليل 
بس، وهي الزم تاخد فرصتها، سنة عىل األقل، وزي ما حرضتك 
علمتني، وزي ما درسنا يف لندن، إن اإلنسان بينجح غالبًا بسببني.. 

والرغبة“ ”القدرة 
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بالظبط.. 
وهي عندها رغبة قوية للنجاح، ودوري كمدير إين أقوم دايامً 
فده  القدرة،  عن  وأما  قوية،  تفضل  دي  الرغبة  علشان  بتحفيزها 
دوري الثاين، بالتدريب والتعليم واخلربة قدرهتا عىل العمل هتبقى 
أقو، وساعتها، أوعدك، إننا هنوصل للنتائج اليل إحنا عاوزينها 

وزيادة..
الصفة  حققت  تبقى  مصطفى،  يا  ده  تعمل  قدرت  لو  عارف 

الثالثة للمدير الكاريزمي.. يا تر عارف إيه هي يا درش؟
* * *

ونكتفي هبذا القدر من قصة (هالة).. 
سؤال  عىل  اإلجابة  يستطيع  لن  مصطفى  أن  أعتقد  أين  ولو 
والده بالنسبة للصفة الثالثة للمدير الكاريزمي، وذلك ألنه ببساطة 
مل يكن قد قرأ بعد كتاب أصحاب الكاريزماJ.. ولكن هل عرفت 

أنت يا صديقي القارئ ما هي الصفة الثالثة للمدير الكاريزمي؟ 
عديدة  أسباب  هناك  إن  السابق،  املثال  يف  مصطفى  قال  كام 
اهللا  توفيق  بعد  سببني،  أهم  ولكن  جمال،  أي  يف  إنسان  أي  لنجاح 

تعاىل، مها القدرة والرغبة..
القدرة: 

وتتمثل يف اإلمكانات الفنية واملادية والبدنية والعقلية.. إلخ، 
، املطرب، حيتاج لقدرات معينة.. صوت قوي، أو عذب، مع  فمثالً
التمكن من نطق األلفاظ بشكل واضح، وكذلك التحرك السهل 



٩١ أختاب الضارغجطا

بني املقامات ألداء اللحن مع القدرة عىل مراعاة الزمن واإليقاع.. 
يدية  يف  التحكم  ودقة  وطبية،  علمية  خللفية  حيتاج  واجلراح، 
وأصابعه مع القدرة عىل التعامل والتعاون مع فريق العمل داخل 

غرفة العمليات.. 
املالية  والقوائم  واملدين،  الدائن  ملعرفة  حيتاج  واملحاسب، 
وأسلوب إمساك الدفاتر مع القدرة عىل فهم النظام املحاسبي املتبع.. 
ا ال يستطيع النطق،  كل هذه أمثلة عىل القدرة، وال نتخيل مطربً
ا بدون أصابع أو حماسبًا ال يعرف الدائن واملدين!.. فالقدرة  أو جراحً
- حتى وإن كانت حمدودة - نستطيع بالتعليم والتدريب واإلرصار 

!( تنميتها حتى تصل إىل أعىل املستويات.. والدليل، (مييسّ
يعرف  قد   ،( مييسّ (ليونيل  األرجنتيني  الالعب  يعرف  من 
ولكنه  عنيفة..  صحية  مشكلة  من  طفولته  يف  يعاين  كان  أنه  ا  أيضً

اآلن أحد أعظم العبي كرة القدم يف العامل(١)!
 كيف كان ذلك؟ .. 

 www.lionel-messi.eu/biography.htm  (١)
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نادي برشلونة الريايض يف إسبانيا، وجد أن هذه املوهبة الفذة 
فعرض  الصحية،  الالعب  مشكلة  أمام  تنهزم  قد  القدم  كرة  يف 
ا  متامً يُشفى  حتى  ومتابعته  عالجه  تكلفة  بتحمل  النادي  يقوم  أن 
ويكون مكسبًا للنادي وللفريق، وكان تقدير النادي أن هذه صفقة 
برشلونة،  لنادي  األول  النجم  اآلن  فهو  كانت..  وقد  رابحة، 

ومنتخب األرجنتني!
ولكن لو مل تكن قدرات هذا الالعب الفنية قوية جدا ومميزة، 
مع ضعف قدرته الصحية، يف ذلك الوقت، مل يكن النادي ليقوم هبذا 
العرض السخي لتنمية هذه القدرات.. ومن ناحية أخر، لو مل يكن 
النادي لديه القدرة املادية والفنية، ملا استطاع أن يتوىل عالج ومتابعة 
أي  فقط،  قدرة (داخلية)  ليست  فالقدرة  إذن،  الفذ..  الالعب  هذا 
ا  أيضً ولكنها  وحسب،  نفسه  اإلنسان  بقدرات  فقط  متعلقة  ليست 
فيه  ويعمل  يعيش  الذي  املحيط  بقدرات  تتعلق  (خارجية)،  قدرة 
اإلنسان، وعىل هذا، فإن قدرات مييس كانت حتتاج لقدرات نادي 
برشلونة.. وبالقياس عىل ذلك، فإن قدرات فاروق الباز كانت ال 
بد وأن تتكامل مع قدرات وكالة ناسا للفضاء، وقدرات أمحد زويل 
ي  كّ مع جامعة كالتك األمريكية، وعبدالنارص مع اجليش، وأمحد مِ

مع الرشكة العربية لإلنتاج والتوزيع السينيامئي!
وكام ذكرنا، إن أهم أسباب النجاح ألي إنسان يعود لسببني، 
والسبب  السابقة)،  الفقرة  يف  ذكرنا  كام  (وهي  القدرة  هو  األول 

الثانى هو..



٩٣ أختاب الضارغجطا

الرغبة: 
وهي تلك املشاعر الدافعة التي تقود اإلنسان نحو هدف ما.. 
، هي تلك املشاعر التي قادت (ليو مييس) الحتامل آالم  مثالً
التدريب مع مقاومة أعراض املرض واالستقامة عىل العالج، وهي 
ا تلك املشاعر التي سيطرت عىل أرسة الالعب، وكذلك عىل  أيضً
ولذلك،  الغالم،  هذا  لتبني  برشلونة  نادي  إدارة  جملس  أعضاء 
الالعب  (أرسة  وخارجية  (مييس)،  داخلية  تكون  ا  أيضً فالرغبة 

ونادي برشلونه).. 

فكام هو احلال مع القدرة، 
فهو كذلك مع الرغبة..

رغبة  تكامل  من  بد  ال  للنجاح،  كسبب  الرغبة  تكتمل  فلكي 
، وكالة ناسا كان لدهيا  اإلنسان مع رغبة املحيط الذي يعيش فيه، فمثالً
وجامعة  إىل (القمر)،  فذهبوا  الباز..  وكذلك  الفضاء،  غزو  يف  الرغبة 
فحصلوا  زويل..  وكذلك  العلمي،  البحث  رغبة  لدهيا  كان  كالتك 
عىل (نوبل)، واجليش املرصي كان لديه رغبة يف التخلص من امللك، 
رغبة  لدهيا  كان  العربية  والرشكة  (الثورة)،  فقامت  نارص..  وكذلك 

ي.. فكان فيلم (طري إنت)!  كّ حتقيق أعىل اإليرادات، وكذلك مِ
فالنجاح إذن يقوم عىل سببني أساسيني، الرغبة والقدرة، ولكل 
خاص  خارجي  واآلخر  نفسه  باإلنسان  خاص  داخيل  شق  منهام 
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باملحيط الذي يعمل ويعيش فيه.. وهنا يأيت دور املدير الكاريزمي، 
الذي يعمل عىل الرغبة بالتحفيز، ويعمل عىل القدرة باملتابعة..

أو  الدور،  هبذا  يقوم  كان  السابق  املثال  يف  خالد  فمصطفى 
(هالة)  عند  الرغبة  ينمي  كان  به،  القيام  يف  يفكر  كان  األقل  عىل 
مما  أفضل  تستحق  وأهنا  قدراهتا،  يف  يثق  أنه  وبتأكيده  هلا،  بتحفيزه 
اء  األكفّ كل  وعىل  عليها  منعقدة  الرشكة  آمال  وأن  اآلن،  عليه  هي 
ا عىل حتفيز  بالرشكة، وألن هذا مل يكن كافيًا بالنسبة له، فعمل أيضً
بعد  هالة  من  املزيد  النتظار  والده،  الرشكة،  إدارة  جملس  رئيس 
حصلت  إذا  إال  قوية  نتائج  الرشكة  تعطي  لن  ألهنا  عليها،  الصرب 
يف  هالة  رغبة  كانت  مهام  ألن  ذلك،  يف  حمق  وهو  فرصتها..  عىل 
النجاح قوية، فلن يكون هلا أي قيمة بدون رغبة اإلدارة يف إعطائها 
بتحفيز  الداخلية  الرغبة  تقوية  عىل  عمل  فهو  هذا  وعىل  الفرصة، 

هالة، والرغبة اخلارجية بتحفيز إدارة الرشكة!  
الالزمة  القدرات  عندها  (هالة)  أن  مصطفى  وجد  وكذلك 
وتدريب  لتعليم  حتتاج  القدرات  هذه  ولكن  باملهمة،  للقيام 
فقد  املساعدات،  هذه  لتوفري  القدرة  متتلك  الرشكة  وألن  وخربة، 
قرر مصطفى أن يقوم بعملية املتابعة بالشكل واألسلوب العلمي 
الذي تعلمه يف لندن، يراقب أداءها، ويقوم بقياس النتائج، وحيدد 
فرص  توفري  عىل  يعمل  ثم  األداء،  يف  والضعف  القوة  مواطن 
املالئمة  اخلربة  إكساهبا  عىل  العمل  مع  املناسبة،  والتدريب  التعليم 

لتنمية قدراهتا.. 
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يقوم  كان  كاريزمي،  أنه  أعتقد   والذ املدراء،  أحد  أعرف 
بعمل جلستني كل يوم مع أحد الذين يعملون حتت إدارته، اجللسة 
نفس  يف  تقريبًا  املوظف  هذا  وكان  ساعة،  نصف  مدهتا  الواحدة 
أول  يف  تكون  ما  غالبا  األوىل  اجللسة  اإلستامبويل..  هالة  ظروف 
اليوم، مع شاي الصباح، وكانت هذه هي جلسة التحفيز، يتحدث 
معه عن الصفات اجليدة فيه، حيكي له عن قصص نجاح يف الرشكة 
ا من خارجها، وأحيانًا يرتكه يتحدث عن  التي يعملون هبا أو قصصً
طموحاته ورؤيته للمستقبل، ودائامً ما كان خيتم هذا املدير اجللسة 
األوىل بجملة أو بكلمة أو حتى بسالم حار باأليدي، لتوصيل هذه 

الرسالة: ”أنا أثق بك“!
آخر  يف  وتكون  املتابعة،  جلسة  فهي  الثانية،  اجللسة  وأما 
اليوم، أحيانًا تكون يف مكتب املدير أو يف مكتب املوظف، حسب 
األحوال، يراجع فيها املدير بكل هدوء وبساطة، ما تم إنجازه من 
بأي  يقوم  أال  عىل  املدير  حيرص  ما  وغالبًا  اليوم،  خالل  املوظف 
والتي  املسائية،  اجللسة  هذه  يف  إال  اليوم،  خالل  العمل  عن  كالم 
يستطيع من خالهلا أن يتفق مع املوظف عىل األعامل املطلوبة لليوم 
من  واألهم  اليوم،  هذا  يف  تم  ما  مراجعة  مع  التايل،  لألسبوع  أو 
بدقة  ليحدد  يومي  بشكل  األداء   مستو يقيس  أن  يستطيع  ذلك، 
خالل  ويف  املطلوب..   للمستو يصل  حتى  املوظف  حيتاجه  ما 
فضالً  الرشكة،  موظفي  أنجح  من  املوظف  هذا  كان  أشهر،  ثالثة 

عن اإلدارة التي يعمل هبا.



أختاب الضارغجطا٩٦

ال  قد  هذه  (اجللستني)  طريقة  أن  إىل  اإلشارة  الواجب  ومن 
تصلح مع اجلميع ويف كل احلاالت، ولذلك فإن املدير الكاريزمي 
يستطيع بخربته وموهبته حتديد األسلوب و(اجلرعة) املطلوبة لكل 
من يعملون حتت إدارته، وكام يقول أهل الريف يف مرص ”كل يشء 

وله يشء“..
ولكن يف مجيع األحوال هذا ما نحتاجه من املدير الكاريزمي، 
التطلع  فيهم  يزرع  هذا  ومع  النتائج،  لتحقيق  فريقه  مع  يعمل  أن 
املدير  ”إن  تقول:  أن  ولك  قدراهتم..  تنمية  مع  األفضل،  إىل  دائامً 
الكاريزمي يطري بمن معه بواسطة جناحني، جناح التحفيز (لتنمية 

الرغبة)، وجناح املتابعة (لتنمية القدرة)“!

إذن، الصفة الثالثة للمدير 
الكاريزمي هي: (القدرة 
عىل التحفيز واملتابعة) 

* * *
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ضارغجطا المثغر
الخفئ الرابسئ

ة نادية احلاجَّ
يقرب  ما  الوظيفي،  تارخيها  يف  اإلجازات  توالت 
الوضع  لظروف  متقطعة،  سنوات،  ثالث  من 
للسفر  مرتب  بدون  سنوات  ومخس  والرضاعة، 
من  عاملي،  قيايس،  ورقم  اخلليج،  يف  الزوج  مع 
اإلجازات السنوية واملرضية والعارضة، بخالف 
اإلمضاءات يف كشوف احلضور واالنرصاف عن 

طريق الزميالت والزمالء (اجلدعان).. 

ا  وأخريً املصلحة،  يف  والشقا  التعب  من  سنة  عرشة  ”مخس 

قالت  هكذا  نصيب“..  جمتهد  لكل   ، فعالً القسم،  مديرة  بقيت 
بيتها،  محام  مرآة  أمام  البونيه  تضع  وهي  لنفسها  نادية  احلاجة 
ه للمصلحة ملبارشة أول يوم عمل كمديرة  ا للنزول والتوجُّ استعدادً

قسم يف هذه املصلحة احلكومية الكبرية!    



أختاب الضارغجطا٩٨

يا أبيض يا أسود، اللون الرمادي ده أنا ماليش فيه، يعني  ”أنا 
للتحقيق  تتحويل  ظروف،  عندك  يوم  كل  هو  ظروف،  عندك  إيه 
علشان تبقي تتأخري تاين كل يوم الصبح، اتفضيل عىل مكتبك“.. 
هلا،  التابع  القسم  يف  تقصري  أي  مع  نادية  احلاجة  تتعامل  هكذا 
صحيح..  وهذا  الناجح،  املدير  صفات  من  احلزم  أن  سمعت  هي 

ا هلذه الصفة!  ا آخرً ولكنها مل تسمع أن هناك جزءً
ترشح  أن  ا  كثريً حاولت  للتحقيق  حتويلها  تم  التي  املوظفة 
للحاجة نادية سبب التأخر يف احلضور خالل هذا األسبوع، وكان 
الوظيفي  تارخيها  يف  فيه  تتأخر  الذي  الوحيد  األسبوع  هو  هذا 
آيل  وبيتها  املوعد  يف  ا  صباحً احلضور  تستطيع  وكيف  الطويل، 
بالذات  األسبوع  هذا  خالل  تتم  اإلخالء  وعمليات  للسقوط، 
 مأو عن  وأوالدها  زوجها  مع  تبحث  وهي  وساق،  قدم  عىل 
عىل  حتصل  أن  تستطيع  فال  انتهى  إجازاهتا  ورصيد  مؤقت،  ولو 
إجازة.. ولكن احلاجة نادية تر أن املرونة يف هذه األشياء تبعث 
عىل الفوىض، ”ما هي ظروف الناس ما بتخلصش، ولو كل واحدة 
القسم  أقفل  بقى،  خالص  يبقى  ودين،  واديتها  بحكاية  جاتيل 

وأروح أشتغل يف بريد اجلمعة“! 
لن أستفيض يف حكاية احلاجة نادية، فأعتقد أنك يا صديقي 
                                                                                                                                      .L القارئ تتخيل الوضع

* * *
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هل  الكاريزمي،  املدير  صفات  من  صفة  أول  يف  ذكرنا  وكام 
الزلت تذكرها؟ من فضلك ارجع واقرأها من جديد إذا كنت ال 

تتذكرها.. 
حلقة  كونه  هو  املدير  أدوار  أهم  من  إن  الصفة  هذه  يف  قلنا 
اإلدارة  وألن  العامل،  أو  واملوظفني  العليا  اإلدارة  بني  الوصل 
بطبيعة  هم  والعامل  املوظفني  وألن  البرش،  من  جمموعة  هي  العليا 
كحلقة  بكفاءة  يعمل  أن  أراد  فمن  البرش،  من  جمموعة  ا  أيضً احلال 
قدر  له  يكون  وأن  بد  ال  البرش،  من  أكثر،  أو  جمموعتني  بني  وصل 
من القبول عندهم، والقبول من اهللا تعاىل، وأحد أهم أسبابه، بعد 
حمبة اهللا، هو أن يشعر الناس أن هذا الشخص يقدرهم وحيرتمهم، 
فيكون له قبول عندهم ويسهل عليهم عندها التعامل معه، ثم إذا 
اكتملت عنده باقي صفات املدير الكاريزمي، عندها يسهل عليهم، 

وعليه، إدارهتم واإلرشاف عليهم..    
أعجبت جدا بالدكتور (جمدي يعقوب) عندما قال لإلعالمية 
، إنه ال يقوم بتوجيه فريقه  (منى الشاذيل) يف برنامج العارشة مساءً
بام  معهم  يتحدث  وإنام  إدارته،  حتت  عمل  أي  يف  العايل  بالصوت 
الطبيب  عن  املعروف  أن  من  الرغم  عىل  الراقي)،  (احلزم  أسميه 
بالكرباج، وذلك دليل  إدارته  يتعامل مع من هم حتت  الناجح أنه 
فعىل  آخر،  رأي  له  يعقوب  الدكتور  ولكن  وااللتزام،  احلزم  عىل 
قلب  كجراح  فريقه  إدارة  يف  وإبداعه  وحزمه  جديته  من  الرغم 
اإلنساين  اجلانب  واحرتام  الراقي  التعامل  أن   ير فهو  عاملي، 



أختاب الضارغجطا١٠٠

من  ِرج  خيُ الذي  العائيل  اجلو  ذلك  ويضفي  اإلبداع،  عىل  يساعد 
فريق العمل أفضل ما فيه!

كيف نتوقع أفضل ما يف 
اإلنسان، وهو ال يُعامل 
أصالً عىل أنه إنسان؟

اإلنساين  اجلانب  احرتام  أثر  ا  جيدً يعلم  الكاريزمي  املدير  إن 
وتربى  نشأ  ولكنه  ذلك،  يتكلف  ال  هو  معه،  يعملون  من  عىل 
وتعود أن للناس حقوق كام عليهم واجبات، وهذه احلقوق مادية 
ومعنوية، وإذا نظرت أنت يا صديقي القارئ يف تارخيك، فإنك قد 
ا أو أكثر ممن تعتربهم أحد املدراء الكاريزميني يف  جتد أن هناك واحدً
حياتك، ستجد أنك حتمل هلم مشاعر إجيابية، جتعل عندك العمل 

حتت إدارهتم شيئًا حمببًا للنفس.. 
وأنا أطلب منك اآلن أن تقوم هبذا االختبار: 

من  رأيتهم  حتى  أو  معهم،  عملت  الذين  املدراء  أحد  اخرت 
بعيد، بمعنى أنك قد تعرفهم ولكنك مل تسعد بالعمل مهم بشكل 

مبارش، ولتجري عليهم هذا االختبار البسيط للمدير الكاريزمي:
هل هو، أو هي متتاز بدقة الفهم وحكمة التواصل؟

هل هي، أو هو يمتاز بقوة املهارة الفنية يف جمال إدارته؟
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هل عنده، أو عندها هذه القدرة عىل التحفيز واملتابعة؟
إذا كانت اإلجابة عىل هذه األسئلة، أو حتى عىل واحد منها، 

ا“، فهم ليسوا من املدراء الكاريزميني..  بـ“ال“ أو ”لست واثقً
ولكن إذا كانت اإلجابة بـ“نعم“ أو ”أكيد“، فاعلم أنه بقيت 
فيها،  أو  فيه  كانت  إذا  الرابعة،  الصفة  وهي  أخرية،  واحدة  صفة 

فنحن هنا أمام أحد املدراء الكاريزميني بالفعل.. 
الثالث  مع  االختبار،  عليه  جتري  الذي  املدير  هذا  كان  فإذا 
ا يف تعامالته وقراراته، يعرف كيف، ومتى،  صفات السابقة، حازمً
أهنم  عىل  البرش  مع  يتعامل  ذلك  مع  وهو  ويزيلها،  احلدود  يضع 
بالعملية  تقوم  أن  فقط  منها  مطلوب  حديدية  آالت  وليسوا  برش، 
املدير  ذلك  إذن  فهو  ظروف..  أي  عن  النظر  بغض  اإلنتاجية 

الكاريزمي املنشود.. 
إذا كان يراعي فيمن يعملون معه، عزة النفس، وحب الذات.. 
إذا كان حيسن تقدير الظروف اخلاصة، وأثر احلياة الشخصية عىل 
العائلة،  كبري  أنه  عىل  إليه  سينظرون  فإهنم  معه،  يعملون  من  أداء 
يف  نجح  التعامل  يف  بطريقته  فهو  القدر،  بنفس  وحيرتمونه  حيبونه 
األم  أو  ولكنه حزم األب  حازم،  قلوهبم،  املكانة يف  هلذه  الوصول 
أو األخ الذي ال يمنعه دوره ككبري للعائلة من االهتامم واالنشغال 

باجلوانب اإلنسانية ألفراد عائلته!
سن املعاملة).  إذن، الصفة الرابعة هي: (احلزم، مع حُ

* * *
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واخلالصة..
يف كاريزما (املدير)

(النجم،  أنواع،  أربعة  ألحد  ينتمون  الكاريزما  أصحاب  إن 
الزعيم، املدير، والقائد)، وهناك من ينتمي ألكثر من نوع يف نفس 
الوقت، بل وهناك من أصحاب الكاريزما النابغني من ينتمون لكل 
ا يف قوة هذه  أنواع الكاريزما، ولكن دائامً ما سنجد أن هناك تفاوتً
ا  واحدً ا  شخصً نجد  ما  ا  ونادرً الواحدة،  الشخصية  داخل  األنواع 
الدرجة  بنفس  األربعة  لألنواع  الكاريزمية  الصفات  بكل  يتمتع 
الكاريزما  (صاحب  أسميه  أن  أحب  ما  وهذا  القوة،  من  العالية 
إنه  أقول  أن  أستطيع  ذهني  يف  فقط  واحد  شخص  فهناك  املثايل)، 
صاحب الكاريزما املثايل، لكني لن أرصح لك بأسمه اآلن حتى ال 
ا، وقد أذكره يف آخر الكتاب حتى  تتأثر بوجهة نظري، سلبًا أو إجيابً
أو  شخص،  يف  نظرك،  وجهة  من  للتفكري  الفرصة  ا  أيضً لك  أترك 
أكثر، قد تعتربه (صاحب كاريزما مثايل)، أي إنك تعتقد أنه يتمتع 
الزعيم،  النجم،  الرئيسة..  أنواع  لألربعة  الكاريزما  صفات  بكل 

املدير، والقائد!   
فيها  الكاريزما،  أنواع  كباقي  فهي  كاريزما (املدير)،  عن  وأما 
هذه  تزول  ما  ورسعان  موقف،  أو  منصب  بسبب  مؤقت،  هو  ما 
الكاريزما بزوال املنصب أو بانتهاء املوقف، وفيها ما هو حقيقي، 
وصاحبها هو ذلك الشخص الذي يتمتع عىل األقل بأربع صفات، 
ا كاريزميا بشكل حقيقي إذا نقصت فيه  عة، أي لن يكون مديرً تمِ جمُ
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صفة واحدة من الصفات األربعة التالية:

دقة الفهم وحكمة التواصل.
قوة املهارات الفنية.

القدرة عىل التحفيز واملتابعة.
احلزم، مع حسن املعاملة.

* * *
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ضارغجطا الصـــائث

سيقولون لك ويقولون..
يكون  وأن  بد  ال  احلقيقي  القائد  إن  سيقولون 
صفات  كانت  وأين  فاسأهلم،   ، رحيامً ا  عطوفً
عىل  قدرته  يف  شك  ال  الذي  من (هتلر)  العطف 
بقتل  أمر  الذي  هو  أنه  عنه  املعروف  مع  القيادة، 

وتعذيب آالف من بني البرش؟ 

سيقولون لك إن األمانة هي أساس صفات القائد الكاريزمي، 
أن  قبل  مكتبه  يف  انتحر  التاريخ  يف  عظيم  قائد  من  وكم  فاسأهلم، 
يعرف الناس أنه رسقهم من أجل عشيقته التي خيون زوجته معها؟  
سيقولون أشياء هلا عالقة بالصدق والقوة وااللتزام والوسامة 
أن  جيب  بام  القائد  يصف  ملن  أذنك  تركت  ولو  الكالم..  وحسن 
احلقيقي  القائد  أن  لظننت   ، فعالً عليه  هو  بام  وليس  عليه،  يكون 
ليس من البرش، أو ال جيب إال أن يكون من املعصومني األنبياء.. 
معهم،  والذين  القادة،  بعض  جيعل  ما  هو  اخلاطئ  االعتقاد  وهذا 
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مشغولون دائامً بإخفاء عيوهبم، وليس بإصالحها أوالتعامل معها، 
ا منهم أن يفقدوا قلوب الناس إذا مل يروا فيهم هذه الصفات  خوفً

، للقائد الكاريزمي..  املنسوبة، ظلامً
إن الصفات احلقيقية للقائد ليس هلا شأن بكل هذه التخيالت!

فإذا أردت أن تتعرف عىل الصفات احلقيقية للقائد الكاريزمي، 
ا فقط، من فضلك.. استمر يف القراءة! عليك أن تفعل شيئًا واحدً

* * *
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الصائث الضارغجطغ 
الخفئ افولى

يف  هدفك  هو  ”ما  عادي:  شخص  أي  سألت  إذا 
عندك؟“،  قيمة  وأهم  أغىل  هي  ”ما  أو..  احلياة؟“ 
ا ويفكر طويالً  غالبًا ستجد هذا الشخص ينظر بعيدً
ا،  قبل أن جييبك، وقد ال يستطيع أن يقول شيئًا حمددً

وقد ال يستطيع أن يقول شيئًا عىل اإلطالق.. 
هل تعتقد أن هذا الشخص، الذي ال يعرف هدفه 

هو شخصيا، يصلح لقيادة غريه من الناس؟

ا أنك سألت قائد القطار الذي تنوي الركوب فيه: ”إىل  فرضً
أو  اإلسكندرية،  ”إىل  إجابته:  فكانت  القطار؟“،  هذا  يتجه  أين 
القطار؟..  هذا  سرتكب  فهل  بالتحديد“!  ا  متأكدً لست  أسوان، 

وهل سريكبه أي عاقل؟  
ولكن إذا سألت شخص عنده صفات القائد احلقيقي عن أهم 
بكل  دائامً  اهلدف   ير ألنه  ثانية؛  من  أقل  يف  عليك  سريد  أهدافه، 



١٠٧ أختاب الضارغجطا

ليسري  وللجميع،  لك  اهلدف  هذا  إظهار  عىل  ويعمل  بل  وضوح، 
هي  وهذه  احلقيقي،  القائد  هو  هذا  االجتاه..  نفس  يف  خلفه  الناس 
أهم وأول صفات القائد الكاريزمي، أو هي ما نسميه بلغة اإلدارة:

الرؤية 
Vision The

* * *
انسحاب خالد..

يَّة) هي املعركة التي يقوم  يَّة مؤتة، و(الرسَ ِ حدث ذلك يف رسَ
اصطلح  وقد  هذا  وجوده،  غري  يف  حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)  النبي  أصحاب  هبا 

أهل السرية عىل أن املعركة التي حيرضها النبي بنفسه (غزوة).. 
زموا هزيمة ساحقة يف هذه الرسية،  املُهم، كاد املسلمون أن هيُ
ثالثة  فقدوا  أهنم  خاصة  املعركة،  هذه  يف  ا  مجيعً قتلوا  يُ أن  وكادوا 
القيادةَ  توىل  عندما  ولكن  املعركة،  خالل  اإلسالمي  للجيش  قادة 
املسلمني   جيش  إنقاذ  يف  ونبوغه  مهارتَه  أظهر  الوليد،  بنُ  خالدُ 
بعد  األول  يومه  بقية  املعركة  أدار  فقد  حربية،  كيدة  مَ خالل  من 
من  جمموعة  أمر  الليل  ويف  مسبق،  ترتيب  بدون  للقيادة  تسلمه 
ا مثريين للغبار  املسلمني بأن خيرجوا إىل خلف اجلبال ليعودوا فجرً
أتى  قد  ا  مددً بأن  الروم  فيظن  والتهليل،  بالتكبري  أصواهتم  رافعني 
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للمسلمني، فتدخل الرهبة يف قلوهبم ويعيدوا حساباهتم .
وقام بحيلة عسكرية فريدة من نوعها يف ذلك الوقت، إذ غري 
مقدمة،  واملؤخرة  مؤخرة  واملقدمة  ميمنة  وامليرسة  ميرسة  امليمنة 
لتختلف الوجوه عىل الروم، ويدب الرعب يف قلوهبم ظنا منهم أن 

ا عظيامً قد أتى للمسلمني. مددً
إىل  يصل  وكاد  جيشهم  قلب  عىل  باهلجوم  خالد  فاجأهم  ثم 
الذي  باملدد  ينترص  املسلمني  جيش  أن  الروم   رأ وهنا  قائدهم، 
أهنا  فظنوا  ينسحب،  الوليد  بن  بخالد  فوجئوا  ثم  إليهم،  وصل 
مل  لذلك  باالنسحاب،  يقوم  منترص  جيش  يوجد  فال  منه،  خدعة 
ا تكتيكيا(١)  يتقدموا والتزموا مواقعهم، فيام انسحب خالد انسحابً
استمرت  رشسة  معركة  بعد  املدينة،  إىل  ساملًا  بجيشه  وعاد   ، منظامً

سبعة أيام(٢).
* * *

يف اعتقادي أن قصة انسحاب خالد هذه، تُعد من أهم األمثلة 
تسلم  إذا  ألنه  وذلك  بالرؤية،  القائد  يتمتع  أن  معنى  توضح  التي 
معركة  سط  ويف  صعبة،  ظروف  يف  ما  جيش  قيادة  عادي  شخص 
شديدة، وال توجد أي خطة، فضالً عن تفوق عدد األعداء وقوهتم 
إىل  اجليش  يقود  سوف  الشخص  هذا  أن  يف  شك  ال  العسكرية، 

(١)  يدرس هذا اإلنسحاب حتى يومنا هذا يف الكثري من الكليات العسكرية، كأحد 
أسس خطط اإلنسحاب من املعارك
(٢)   www.alarabia.net، بترصف
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من  الكثري  معه  خيرس  منظم  غري  انسحاب  إىل  أو  منكرة،  هزيمة 
األرواح والسالح، أو قد هيرب من املسؤلية ويرتك امليدان يف وسط 

ا مل يكن هذا الشخص! املعركة.. ولكن خالدً
ذهنه،  يف  لألحداث  سيناريو  رسم  الوليد،  بن  خالد  فكأن 
الزوايا،  كل  من  األفعال  ردود  يتصور  وبدأ   ، كامالً املوقف  ختيل 
نشأت  التي  الرؤية  حتققت  حتى  حوله،  من  عىل  األدوار  وزع  ثم 
وتكونت يف ذهنه وقتام تسلم قيادة اجليش، صحيح أن القدرة عىل 
اهللا  شاء  إن  عنه  سنتحدث  ما  وهذا  كافية،  ليست  وحدها  الرؤية 
صديقي  يا  تأكد  ولكن  الكاريزمي،  للقائد   األخر الصفات  يف 
القارئ أن أي قائد لن يكون كاريزميا إال إذا كان يتمتع بالقدرة 
 ير ال  من  خلف  تسري  ال  عادةً  الناس  ألن   ، أوالً الرؤية  عىل 

الطريق بوضوح.
* * *

(الضباب).. هذه كانت كلمة للرئيس الراحل أنور السادات 
من  يسخرون  الناس  بعض  وكان  أكتوبر،  حرب  قبل  ما  أيام  يف 
أنه  للناس  هبا  يرشح  أن  حياول  السادات  كان  والتي  الكلمة،  هذه 
إليه  الطريق   ير أن  بدون  للحرب  يأخذهم  أن  احلكمة  من  ليس 
ألن  بصعوبة؛  احلرب  إىل  الطريق   ير كأنه  فهو  ووضوح،  بدقة 
يشبِّه  كان  فكأنه  حوله،  من  تدور  املعامل  واضحة  غري  ا  أحداثً هناك 
والقائد  الكاملة،  الرؤيا  عنه  يمنع  الذي  بالضباب  األحداث  هذه 
ا..  احلقيقي ال يسري طواعيةً بمن معه يف طريق إال إذا كان يراه جيدً
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يوم  يف  الصفر  ساعة  كانت  الرؤية،  اتضحت  فعندما  كان..  وقد 
السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣!

* * *
إن صاحب الرؤية، وكأنه ير املستقبل، وذلك ال ألنه يعلم 
مستقبلية  صورة  ختيل  يستطيع  منطقي،  بشكل  يراه  ولكنه  الغيب، 
إنسانية،  عالقة  حتى  أو  صفقة  أو  رشكة  أو  معركة  أو  لبلد  معينة 
يتخيل الصورة ويراها بوضوح، ثم يبدأ برسم الطريق هلذه الرؤية، 
فينطلق يف هذا الطريق، الذي رسمه يف ذهنه، بكل قوة وثبات يف 
ضوء هذه الصورة البعيدة الواضحة يف ذهنه، والكثريون من حوله 
ال يفهمون، إىل أين يتجه؟ وملاذا؟ وحتى لو حاول صاحب الرؤية 

أن يرشح هلم، فقليل منهم سيتفهمون ما يقول وما يفعل.. 
باحلكمة  يتمتعوا  ال  الذين  الرؤية  أصحاب  فبعض  ولذلك، 
ا  يصابون بعقدة االضطهاد، ألهنم يرون الصورة جيدً الكافية، قد 
يرشحون  وعندما  املستقبل،  يف  سيحدث  ما  ا  متامً يرون  وكأهنم 
ال  من  الناس  من  هناك  أن  جيدون  بوضوح،  يرون  ما  للناس 
يتجاوب معهم، فيشعرهم ذلك بالصدمة، والوحدة، بل وباخليانة 
من أقرب الناس إليهم.. فليس غريبًا إذن أن نجد يف التاريخ بعض 
رف عنهم أهنم يتمتعون بالقدرة عىل الرؤية، ولكنهم  القادة الذين عُ
زمالء  من  لدهيم  الناس  أعز  وقتلوا  سجنوا  قد  احلكمة،  عن  ختلوا 
مل  الضحايا  هؤالء  ألن  وذلك  أبناء!  وحتى  وزوجات..  وأصدقاء 
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يُظهروا والءهم لرؤية القائد!
الرؤية  أن  عىل  اإلدارة  علامء  بني  كبري  إختالف  جتد  فلن  وهلذا 
هي أوىل صفات القائد الكاريزمي، ولكنها ليست الوحيدة، فهناك 
ثالث صفات أخر أساسية، إذا اجتمعت يف أي إنسان مع متتعه 
هذا  مع  نتعامل  أن  ثقة  بكل  نستطيع  فإننا  الرؤية،  عىل  بالقدرة 

اإلنسان عىل أنه قائد كاريزمي.

* * *
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الصائث الضارغجطغ
الخفئ الباظغئ

فإنك  العامل،  أبطال  بني  للشطرنج  مباراة  شاهدت  إذا 
رقعة  إىل  ينظران  شخصني  إال   تر لن  األغلب  يف 
من  فرتة  وبعد  تُذكر،  حركة  أو  كالم  بال  الشطرنج 
أحد  جتد  سوف   - كمتفرج  عليك   - الثقيل  الوقت 
ليعود  هبدوء،  الشطرنج  من  قطعة  حيرك  الالعبني 
فرتة  إن  واحلقيقة،   ..أخر مرة  والسكون  اجلمود 
من  جدا  شاقة  عملية  عن  عبارة  هي  هذه  السكون 
حترك  حالة  يف  الشطرنج  رقعة  ملستقبل  رؤية  تكوين 
القرار  يتخذ  أن  الالعب  وعىل  مكاهنا،  من  قطعة  أي 
ذر، ولذلك جتد أن الكثري من  وحيرك القطع هبدوء وحَ
القادة احلقيقيني جيدون متعة كبرية يف هذه اللعبة؛ ألهنا 
تدريب متواصل عىل تكوين الرؤية واختاذ القرارات..
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يف  فإنك  العامل،  أبطال  بني  للشطرنج  مباراة  شاهدت  إذا 
األغلب لن تر إال شخصني ينظران إىل رقعة الشطرنج بال كالم 
أو حركة تُذكر، وبعد فرتة من الوقت الثقيل - عليك كمتفرج - 
ليعود  هبدوء،  الشطرنج  من  قطعة  حيرك  الالعبني  أحد  جتد  سوف 
هذه  السكون  فرتة  إن  واحلقيقة،   ..أخر مرة  والسكون  اجلمود 
رقعة  ملستقبل  رؤية  تكوين  من  جدا  شاقة  عملية  عن  عبارة  هي 
أن  الالعب  وعىل  مكاهنا،  من  قطعة  أي  حترك  حالة  يف  الشطرنج 
الكثري  أن  جتد  ولذلك  ذر،  وحَ هبدوء  القطع  وحيرك  القرار  يتخذ 
من القادة احلقيقيني جيدون متعة كبرية يف هذه اللعبة؛ ألهنا تدريب 

متواصل عىل تكوين الرؤية واختاذ القرارات..
الذين  هم  الشطرنج  يف  العامل  أبطال  أن  نجد  ال  ملاذا  ولكن 
أليس  العاملية؟  الرشكات  حتى  أو  القبائل  أو  الدول  يقودون 

املفرتض فيهم أهنم أصحاب رؤية ومتخذي قرار؟ 
واإلجابة عىل هذا السؤال بسيطة:

ا  قائدً يكون  أن  بالرضورة  ليس  الرؤية،  صاحب  ”ألن 

حقيقيا“!
فصحيح أن العب الشطرنج يتميز بالقدرة عىل وضوح الرؤية 
وصحيح  افرتاضية،  ألحداث  منطقي  تسلسل  ضوء  يف  املستقبلية 
غاية  ألمرين  يفتقد  ولكنه  الرؤية،  هذه  عىل  بناء  قرارات  يتخذ  أنه 

يف األمهية: 
األول: أمهية توقيت اختاذ القرار 
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فهو يف النهاية يتخذ القرار عندما حيني دوره، وال يوجد لرسعة 
رد الفعل أو املباغتة ذلك األثر الكبري عىل سري األحداث!

الثاين: إن نتيجة قرارات العب الشطرنج حمدودة داخل الرقعة 
قد  أهنا  يُعتقد  وال  الفعلية،  احلياة  يف  تؤثر  تكاد  ال  إهنا  أي 
ا فعليا عىل حياة أحد، فإذا مات الفيل، يمكن تعويضه  تشكل خطرً
بالعسكري إذا ما وصل آلخر الرقعة، وإذا مات امللك، فال مشكلة، 
يليه  الذي  الدور  يف  سيعود  امللك  ولكن  الدور،  الالعب  سيخرس 
بكامل العافية والنشاط.. هذا يف الشطرنج، ولكن الواقع خيتلف!

لذلك جيب حتذير من هم يف موقع القيادة من املبالغة يف تقمص 
ه كقائد عىل أرض الواقع،  دور العب الشطرنج أثناء ممارسته ملهامِّ
ففي الواقع، كام قال نابليون بونابارت، توقيت القرار يكون أحيانًا 

أهم بكثري من القرار نفسه!  

الصفة الثانية للقائد 
الكاريزمي هي:

(اختاذ القرار املناسب، يف 
الوقت املناسب)

* * *
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مزنوق“! ”أخوكوا 
وعطف،  تواضع  بكل  الفصل  يف  جلس  الشهرية،  زيارته  يف 
لطيفة،  قصة  من  ا  جزءً األمريكية  املدارس  بأحد  لألطفال  حيكي 
وجهه  عىل  تظهر  اجلدية  ومالمح  مساعديه  أحد  إليه  توجه  عندما 

وقد انحنى عىل أذنه، ومهس:
العاملي“. التجارة  مركز  تفجري  تم  لقد  ”سيدي .. 

سمع  عندما  بوش  دبليو  جورج  السابق  الرئيس  فعل  رد 
واألفالم  األخبار  قنوات  بعض  طريق  عن  عُرض  اجلملة،  هذه 
اإلدارة  خرباء  من  الكثري  عند  هذا  فعله  رد  وكان  التسجيلية.. 
والسياسة، هو أكرب دليل عىل أنه ال يتمتع بصفة القائد الكاريزمي.. 
يف  يفكر  وكأنه  ذهول،  حالة  يف  طويلة  مدة  ظل  ألنه  وذلك 
الاليشء، بل إن يف فيلم أمريكي وثائقي شهري اسمه (فهرهنايت ٩/ 
ا للثواين عىل جانب الشاشة، ليوضح  ١١)، وضع خمرج الفيلم عدادً
قرار،  أي  قرار..  ليتخذ  نفسه  متالك  الرئيس  استطاع  متى  للمشاهد 
ا، وفجأة.. قرر أن يكمل قراءة القصة عىل األطفال،  ر كثريً ولكنه تأخَّ

بينام ال تزال عىل وجهه آثار الذهول من اخلرب الذي سمعه!!
إنك عندما تشاهد هذا املشهد، وهو - للعلم - سهل الوصول 
تلك  عندها  ستتذكر  اإلنرتنت،  طريق  عن  مشاهدته  وإعادة  إليه 
مزنوق)،  (أخوكوا  املشاغبني  مدرسة  مرسحية  يف  الشهرية  اجلملة 
فهو كأنه ينتظر أي أحد ليتخذ القرار نيابة عنه، أو عىل األقل يشري 
ر  تأخَّ قد  السابق  األمريكي  الرئيس  أن  الشاهد،  يشء..  بأي  عليه 
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ألقرب  معه  ومن  يتحرك  أن  مثالً  وهو  بسيط،  قرار  اختاذ  يف  جدا 
وحسب،  يتأخر  مل  ولكنه  األزمة..  وإدارة  ملتابعة  تصلح  آمنة  نقطة 
استكامل  وهو  جدا،  غريبًا  ا  قرارً اختذ  الوقت،  هذا  كل  بعد  وإنام 

قراءة القصة!
للقائد  الثانية  الصفة  أن  ستجد  احلكاية،  هذه  ضوء  يف 
مهمة  املناسب،  الوقت  يف  املناسب  القرار  اختاذ  وهي  الكاريزمي، 
بالفعل ومؤثرة يف حضور القائد بني من يأمترون بأمره، واملفرتض 

أهنم حتت قيادته.. 
* * *
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الصائث الضارغجطغ
الخفئ البالبئ

سأل  قد   () طالب  أيب  بن  عيل  أن   يُرو
الناس؟“  أشجع  ”من  السؤال:  هذا  أصحابه 
إال  ا  أحدً قاتلت  ما  ”أنا  قال:  ”أنت“..  فقالوا: 

غلبتُه، ولكن أشجع الناس (أبا بكر)“!

قد يكون من غري املعروف عند الكثريين أن من أهم الصفات 
التي كانت متيز أبا بكر الصديق، هي صفة الشجاعة، والقدرة غري 
من  ولكن  الصعبة،  واملواقف  األزمات  مواجهة  عىل  املحدودة 
شاهد موقفه يوم وفاة النبي، عرف أن هذا الرجل فعالً شديد القوة 

والشجاعة.. فاجلميع كان يف حالة اهنيار، إال أبا بكر!
دة عقب  من شاهده وهو خيالف رأي من حوله وقت أزمة الرِّ
وفاة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)، حيث أشار عليه اجلميع – تقريبًا - بمن فيهم عمر 
ذلك  يف  ملا  ج،  احلَرِ الوقت  هذا  يف  املرتدين  قاتل  يُ أال  اخلطاب،  بن 
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خمتلفة(١)،  رؤية  لديه  كانت  ولكنه  اإلسالم..  دولة  عىل  خطر  من 
وأخذ القرار املناسب يف الوقت املناسب(٢)، وكانت لديه الشجاعة 
الكافية ملواجهة املوقف، فحارب املرتدين عىل قوهتم وتوحشهم يف 

هذا الوقت احلرج.. وانترص!  

الصفة الثالثة للقائد 
الكاريزمي هي:

(الشجاعة، والقدرة عىل 
املواجهة)

* * *
ر“(٣) .. هكذا جاء وصف  دُ ”إال يف قر حمصنة أو من وراء جُ
للمنافقني يف القرآن، ممكن أن يقاتلوا، ولكن لن يكون ذلك إال من 

داخل احلصون أو من وراء اجلدران! 
هناك من خيلط بني القتال والشجاعة، والفرق كبري، فكم من 
مقاتل ال يتحىل بالشجاعة.. فهناك مثالً من يقاتل فقط عن طريق 

(١)  الصفة األوىل للقائد الكاريزمي
(٢)  الصفة الثانية للقائد الكاريزمي
(٣)  سورة احلرش،جزء من اآلية ١٤
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جهاز  خلف  مكتبه  داخل  جتده   ،(E-mail) اإللكرتوين  الربيد 
إدارته،  حتت  يعملون  من  أو  زمالءه،  هياجم  كاألسد،  الكمبيوتر 
ويستخدم ألفاظًا شديدة، ويطلق هتديدات عنيفة، ولكن إذا دخل 
قط  إىل  ثانية  يف  يتحول  كتب،  فيام  ليناقشه  منهم  أحد  مكتبه  عليه 
وديع، ويتنصل ممَّا كتب، ويستميت يف حماولة رشحه بشكل خمتلف 

ا، حتى ال يضطر للمواجهة! متامً
إن الصفة الثالثة للقائد الكاريزمي، ليست الشجاعة فقط، وإن 
كانت صفة الشجاعة تتضمن القدرة عىل املواجهة، ولكني قصدت 
أن أكتبها هكذا: الشجاعة، والقدرة عىل املواجهة لتأكيد أمهية القدرة 
ألن  قيادته؛  حتت  هم  من  بني  قائد  أي  حضور  عىل  املواجهة  عىل 
احلقيقة  لكن  وفقط،  القرار  شجاعة  هي  الشجاعة  أن  يعتقد  البعض 

أن الشجاعة يف األساس هي شجاعة القرار والتنفيذ واملواجهة.
شجاع،  قرار  يتخذ  حكومي،  مسؤول  أو  رشكة  رئيس  هناك 
فيقوم  القرار،  هذا  من  سيترضر  من  هناك  وألن  نظره،  وجهة  من 
من  ا  خوفً يقابلهم  فال  للتظلم،  إليه  بالتوجه  املترضرون  هؤالء 
ا  خوفً إليهم  خيرج  فال  مكتبه،  أمام  باالعتصام  فيقومون  املواجهة، 
من  ا  خوفً إليهم  خيرج  فال  العمل،  عن  فيُرضبون  املواجهة،  من 

املواجهة، فيرضبون عن الطعام ويتحدثون لإلعالم، وال خيرج!
إليهم  خيرج  عندما  ثوانٍ  يف  تنتهي  قد  املشكلة  أن  والعجيب، 
ويواجههم، ولكنه لن خيرج إليهم إال عند حدوث كارثة حقيقية، 
ليا هو لن يستطع مواجهتها بطبيعة احلال، وإذا  أو بناء عىل أوامر عُ
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تكرر هذا املوقف معه ألف مرة، سيهرب من املواجهة يف كل مرة.. 
حتى تأيت األوامر، أو الكارثة!

َل املشكلة  إن الذي ال يتحىل بالشجاعة احلقيقية، يتمنى أن حتُ
 ،“.. وّ السَ جارك  عىل  ”اصرب  القائل  باملثل  عمالً  نفسها،  تلقاء  من 
هلذا  السلبي  األثر  يدرك  ال  وهو  املُستطاع،  بقدر  املواجهة  يؤجل 
عالمات   تر أن  حتب  فالناس  الناس،  بني  حضوره  عىل  التأجيل 
الشجاعة بوضوح يف من يسريون خلفهم، فإذا جاء وقت املواجهة 
سيُنِقص  تردد،  أو  ع  تراجُ أي  القيادة  موقف  يف  الذي  هذا  وأظهر 
والرتاجع  الرتدد  هذا  تربير  يف  اجتهد  وإن  حتى  رصيده،  من  ذلك 

ألسباب هلا عالقة باحلكمة والرتوي يف الدراسة والتفكري!
بعد  األمة  يواجه  مل  النارص  عبد  الراحل  الرئيس  أن  لو  ختيل 
عبد  املشري  جعل  أو  األنظار،  عن  اختفى  أنه  لو  ختيل   ،٦٧ هزيمة 
صاحب  هو  ”ما  وقال:  للناس  يتحدث  الذي  هو  عامر  احلكيم 
املشكلة، هو قائد اجليش.. يشيل بقى“، ختيل لو عبد النارص خرج 
سيحاسب  وإنه  اهلزيمة،  عن  مسؤول  غري  إنه  وللعامل  لألمة  ليقول 

املسؤليني عنها.. لو حدث هذا، لتغري تاريخ مرص!
اجلميع،  ملواجهة  الكافية  بالشجاعة  حتىل  النارص  عبد  ولكن 
الدويل..  واملجتمع  واألعداء  واألصدقاء  واهلزيمة  أخطاءه  فواجه 
ى“، فعاد عبد النارص  ى.. ال تتنحَّ فخرجت الناس هتتف: ”ال تتنحَّ

أقو مما كان!  
* * *
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الصائث الضارغجطغ
الخفئ الرابسئ

وقف (مودي) كالعادة يف أول الصف، فهو قائد 
طابور الصباح لفصله منذ بداية العام الدرايس، 
ومع  العلم  حتية  بعد  تلقائيا  يتحرك  مودي  كان 
يتحرك  عندما  وبالظبط  املارش،  موسيقى  بداية 
آخر تلميذ من الطابور الذي يسبقه، كان هذا هو 

الروتني اليومي، إال يف ذلك اليوم..

وجد مودي أن الطوابري تتحرك يف مسارات خمتلفة حتى تصل 
إىل السلم املؤدي للفصول، وذلك ألنه يف ذلك اليوم، نتيجة لبعض 
أعامل التجديدات باملدرسة، كانت توجد، عىل غري العادة، أكوام من 
الطوب والزلط يف وسط حوش املدرسة، وكانت تقع هذه األكوام 

بني مكان انطالق الطوابري والطريق املؤدي إىل سلم الفصول.. 
ا  طريقً اختذ  قد  سبقوه  الذين  من  طابور  كل  أن  مودي  فوجد 
ا، فهناك طابور يسري يف خط مسقيم، حتى إن التالميذ عربوا  خمتلفً
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فوق أحد أكوام الطوب خلف قائدهم الذي قرر عدم االنحراف 
عن الروتني اليومي.. 

شكل  عىل  األكوام  مجيع  حول  دار  ثانٍ  طابور  هناك  وكان 
فوق  للعبور  يضطر  أن  دون  السلم،  لطريق  للوصول  دائرة  نصف 

أو بني األكوام..
يف  قائدهم  خلف  ساروا  فقد  ثالث،  الطابور  تالميذ  عن  وأما 
ال وسطًا  طريق ضيق بني كومتني من الطوب والظلط، متخذين حَ

بني ما فعله أصحاب الطابور األول والثاين..
الوصول  وهي  رؤية،  له  كانت  كاريزمي، (مودي)  قائد  وكأي 
املناسب،  الوقت  يف  املناسب  القرار  اختذ  ثم  للفصل،  املؤدي  للسلم 
وحتىل  احلجم،  صغرية  األكوام  أحد  عىل  معه  بمن  يعرب  أن  وهو 
أحد  سمع  ولكنه  الطويب،  الكوم  هذا  ملواجهة  الكافية  بالشجاعة 
التالميذ يف الطابور من خلفه يقول: ”ليه كده؟ حنبهدل اجلزم بتاعتنا 
والرشابات حاتتميل رمل، طب ما نعدي من جنب الطوب أسهل“..
فوجد مودي أهنا فكرة ليست سيئة، ”ملاذا العبور والبهدلة“؟ 
ا آخر اآلن، وهو املرور  .. هو ال زال صاحب رؤية، وقد اختذ قرارً
من جانب كومة الطوب بدالً من عبورها، ووجد يف نفسه الشجاعة 
الطريق  هو  هذا  وأن  الصواب،  فيه   ير دام  ما  رأيه  ليغري  الكافية 
الطوب،  أكوام  أحد  جانب  من  ليمر  اجتاهه  غري  وفعالً  األسلم، 
ما  يُميز  فلم  تعرتض،  خلفه  من  التالميذ  أصوات  سمع  ولكنه 
ا عاليًا من خلفه يقول: ”فيه عامل بيشيلوا  يقولون، حتى سمع صوتً
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أكوام الطوب هناك أهم، هيحصل إيه يعني ملا نستنَّى ثواين لغاية ما 
خيلصوا ونعدي يف النضافة؟“

فنظر مودي إىل العامل، فوجد أهنم يعملون برسعة مذهلة، فعالً 
يف  وقال  ويرس،  بسهولة  النظيف  الطريق  يف  بالطابور  ويسري  ثواين 
ه كويسة“.. فتوقف، وظل يراقب  نفسه: ”واهللا فكرة االنتظار بَرضُ
العامل الذين انتهوا فعالً برسعة من مهمتهم عىل أكمل وجه، فشعر 
القرار  اختذ  قد  والتأخري،  الرتدد  هذا  من  بالرغم  ألنه  باالرتياح؛ 

السليم؛ فنظر خلفه إىل زمالئه وعىل وجهه ابتسامة الثقة والنرص.. 
ولكنه وجد املفاجأة.. مل جيد أي أحد من التالميذ خلفه، نظر 
عيناه  وقعت  حتى  العيال؟“،  فني  ”هو  يقول:  وهو  بذهول  حوله 
عىل زمالئه أمامه ومن حوله يركضون بعشوائية نحو السلم بعدما 

ختلوا عن الطابور، واختذ كل منهم طريقه بنفسه!

الصفة الثالثة للقائد 
الكاريزمي هي: 

(عدم الرتدد)

* * *
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الرتدد يا عزيزي أيبك
إسالماه،  وا  فيلم  يف  در،  شجرة  لسان  عىل  اجلملة  هذه  قيلت 
لتحفز أيبك لالنقضاض عىل خصمه والفتك به.. وكانت مجلة يف 
غاية الذكاء؛ ألن أيبك يف القصة، كان يسعى للزواج من شجرة در 
ومن ثم سيحكم مرص، فكانت وكأهنا تقول له: ”أنت تريد حكم 
مرص، ولكني أخشى أن تكون فيك هذه الصفة التي ال يمكن أن 

تكون يف أي قائد حقيقي.. الرتدد“!
تابعيه  التاريخ يعلمنا أن القائد غالبًا ما يفقد حضوره بني  إن 

بسبب هذه الصفة، وبالذات يف وقت التنفيذ.. 
واختاذ  الدراسة  أوقات  يف  للمشورة  حيتاج  القائد  أن  صحيح 
ا بحق إال إذا استفاد أكرب استفادة  القرارات، بل هو لن يكون قائدً
وقت  ولكن  بقيادهتا..  يقوم  التي  والعقول  القدرات  مجيع  من 

التنفيذ، هو وقت الثقة وعدم الرتدد! 
وديكتاتورية  القرار،  (ديمقراطية  مقولة:  ا  كثريً نسمع  لعلنا 
قبل  والبحث  واملشورة  التفكري  يف  مشكلة  ال  إنه  أي  التنفيذ)، 
ولكن  بذلك،  تسمح  الظروف  وأن  وقتًا  هناك  أن  طاملا  القرار، 
بعد القرار، ال جيوز أن يُظهر القائد أي تردد وإال سيفقد حضوره 
يسريوا  فال  له،  كأتباع  شخصيا  هم  يفقدهم  وقد  بل  أتباعه،  بني 
فيكون  السابق،  املثال  يف  مع (مودي)  حدث  كام  ذلك،  بعد  خلفه 
كالفارس بال جواد، الذي ليس له من الفروسية إال االسم، ألنه ال 
أتباع،  بال  القائد  وكذلك  جواد..  بدون  الفروسية  ممارسة  يستطيع 
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لن يكون له من القيادة إال االسم، ألنه لن جيد من يقود!
أفعصيت أمري؟

إرسائيل،  بني  مع   () هارون  اهللا  نبي  قصة  أن  أعترب  إنني 
هي واحدة من أوضح األمثلة لثبات القائد وعدم تردده بعد اختاذ 

القرار..
وذلك أنه ملا أُرسل موسى ومعه أخوه هارون () إىل فرعون 
مرص، حدث بينهام ذلك احلديث املشهور، وما كان من أمر السحرة 
ا، وهرب  الذين آمنوا باهللا بعدما تأكدوا أن موسى نبي وليس ساحرً
بنوا إرسائيل مع موسى وهارون من فرعون وأعوانه، فعربوا البحر 

بعدما انشق هلم بأمر اهللا، وغرق فيه فرعون مرص ومن معه..
إرسائيل،  وبني  وهارون  موسى  ونجاة  البحر،  عبور  وبعد 
ذهب كليم اهللا ملناجاة ربه، وقد استخلف أخاه هارون () مكانه 
ن يف احلُسبان.. ا عىل بني إرسائيل حتى يرجع، فحدث ما مل يَكُ قائدً
قرر   - البحر  انشقاق   - العظيمة  اإلهلية  املعجزة  هذه  بعد 
اسمه  منهم  واحد  هلم  صنعه  ذهب  من  عجل  عبادة  إرسائيل  بنو 

(السامري)!! 
قال هلم هارون إن ما تفعلونه هذا خطأ كبري، وهذه فتنة، وإن 
ربكم الرمحن سبحانه وليس ذلك العجل، ولكنهم رفضوا وقالوا: 
سنعبد هذا العجل بكل إخالص حتى يرجع إلينا موسى ثم ننظر 
وبدا  توافق،   وأخر تعارض،  أصوات  وبدأت  األمر،  هذا  يف 
األمر أن هناك فتنة شديدة بني الناس قد تفرقهم وتشتتهم، فتكون 
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قوا  مشكلة كبرية عندما يعود موسى ()؛ فيجد أن قومه قد تفرَّ
ومل يعودوا عىل قلب رجل واحد كام تركهم قبل قيادة هارون هلم، 
تنفيذ  يف  مرتدد  غري  ثابتًا  وكان  القرار،  واختذ   ،() هارون ففكر 

قراره حتى رجع موسى إليهم بالفعل..  
هل تعرف ماذا كان قرار هارون ()؟

قرر أن يرتكهم يعبدون العجل!!
غاية  يف  ا  قرارً كان  ولكنه  هلارون،  العجيب  القرار  كان  هكذا 
حتى  مؤقت  قائد  األمر  هناية  يف  ألنه  وذلك  والصواب..  احلكمة 
بني  يفاضل  أن  احلرج  الظرف  هذا  يف  وعليه   ،() موسى يرجع 

أمرين كالمها صعب: 
إما أن ينترص للعقيدة ويمنعهم عن عبادة العجل، وقد يضطر 

ألن يقاتلهم عىل ذلك، وقد يتفرقون بسبب هذا القتال..
أو أن حيافظ عىل روح اجلامعة، حتى وإن كانوا خيالفون الرشع 

والعقيدة، حتى يعود موسى..
اجلامعة؛ ألنه  املحافظة عىل روح  قرارهارون () هو  وكان 
متفرقني  وجدهم  أو  إرسائيل،  بني  جيد  ومل   () موسى رجع  إذا 
وإن  حتى  بواجبه،  قام  قد  عندها  هارون  يكون  لن  ومتقاتلني، 
قاتلهم حلامية العقيدة؛ ألنه يف األساس مل يُستَخلف حلامية العقيدة، 
وإنام كان السبب يف استخالفه هو أن حيافظ عىل كيان هذه اجلامعة 

!() حتى يرجع إليهم القائد األصيل، موسى
لثبات  قوي  مثال  هي  القصة  هذه  أن  يف  اعتقادي  عن  وأما 
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الذي  القرار  بعد  الوضع  ختيل  من  نابع  فهو  تردده،  وعدم  القائد 
إرسائيل  بني  من  هناك  أن  تتخيل  أن  فلك   ..() هارون  اختذه 
تسمح  ”كيف  هارون،  قرار  عن  راضٍ  غري  احلال  بطبيعة  كان  من 
بعبادة عجل من دون اهللا؟ أهلذا استخلفك موسى؟ كيف تلقى اهللا 
كل  اهللا؟“،  نبي  يفعل  أهكذا  به؟  بالرشك  تسمح  وأنت  هارون  يا 
هذا قد يكون قيل من بعض الناس هلارون، ولكنه ظل ثابتًا وغري 

مرتدد رغم كل هذه املعارضات واالهتامات!
ومن ناحية أخر، هناك من عكفوا عىل عبادة العجل، ختيل 
أمام  أبناءهم،  وحيفظ  ليحفظهم  ويدعونه  عنده  يبكون  كانوا  أهنم 
املأكل  يف  أمورهم  عىل  يُرشف  كان  لعله  الذي  هارون،  اهللا  نبي 
إذا  أستغرب  ولن  العلن،  يف  باهللا  يرشكون  هم  بينام  واملرشب، 
علمت أن بعضهم كان يدعو هارون () لعبادة العجل معهم!! 

ولكنه كان مع ذلك ثابتًا وغري مرتدد يف تنفيذ قراره!
بني  أن  وتعقيده،  الوضع  شدة  مع  هارون،  ثبات  ونتيجة 
موسى، الذي  إليهم  رجع  قيادته حتى  حتت  بالفعل  ظلوا  إرسائيل 
عاد غاضبًا ألهنم قد عبدوا العجل من دون اهللا، ولكنه مع ذلك قد 
ودعوهتم  تقويمهم  عندها  عليه  فسهل  انتظاره،  يف  ا  مجيعً وجدهم 

..للحق مرة أخر
هارون:  ألخيه  الشديد  اللوم  ه  وجَّ عندما  موسى  إن  حتى 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wنث
فقال:  السديد  قراره  حيثيات  هارون  له  فرشح  dcمث(١).. 

(١)  سورة طه – آية ٩٢ و ٩٣
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نثw v u t s r q p o n m مث (١).
وهكذا كان القرار صعبًا، ولكن األصعب كان هو الثبات يف تنفيذه 
وعدم الرتدد فيه عىل ما فيه من تعقيدات ومواجهات، وهذا هو ما يميز 
القائد الكاريزمي عن غريه.. الثبات، يف الوقت الذي يرتدد فيه الناس! 

* * *
واخلالصة..

يف كاريزما (القائد)
قد يتساءل البعض: ”أهذه فقط هي كل صفات القائد الكاريزمي؟ 
وأين حسن اختيار القائد ملعاونيه؟ وأين مهارات التفويض؟ أمل تذكر 
لنا يف هذا الكتاب أن تعريف القائد أنه من يقود الناس إلنجاز املهام؟ 

ملاذا مل تذكر ذلك ضمن صفات القائد الكاريزمي؟“
اختيار  حسن  إن  املنطقية،  األسئلة،  هذه  لصاحب  أقول  وأنا 
القائد للمعاونني، واهتاممه بفاعلية التفويض، هي فعالً من ضمن 

متطلبات عمل أي قائد، ولكنها ليست من ضمن صفاته..
هناك فرق بني دور اإلنسان وصفته.. 

، يُستَحب أن يكون طويالً (هذه أحد  فالعب كرة السلة مثالً
صفاته)، وأن ينفذ تعليامت املدرب (هذا أحد أدواره).. 

سن اختيار املعاونني، ويعمل  وكذلك القائد، أحد أدواره أن حيُ
يشء  صفاته  ولكن  وكفاءة،  بفاعلية  إليهم  األعامل  تفويض  عىل 
هذا  قراءة  بعد  نتطلع  فنحن  الكتاب،  هذا  يف  هيمنا  ما  وهي  آخر، 

(١)  سورة طه - جزء من اآلية ٩٤
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أصحاب  هبا  نكتشف  أساسية  مؤرشات  عندنا  يكون  أن  الكتاب 
عىل  لنتعرف  الكاريزما  هذه  أسباب  نحلل  بعدها  ثم  الكاريزما، 
نوع الكاريزما التي يتمتع هبا الشخص، وبناءً عىل نوع الكاريزما، 

نستطيع االستفادة بشكل حقيقي من قدرات هذا الشخص..
وكأمثلة عىل حتديد بعض أدوار ألصحاب الكاريزما بحسب 

طبيعتهم:
العمل  يف  به  االستفادة  يمكن  الكاريزمي،  النجم  مثالً 
يف  أو  حزب،  أو  لوزارة  رسمي  كمتحدث  أو  كسفري  السيايس، 
جمال الفن واإلعالم يمكن االستفادة به كمذيع أو ممثل أو موديل 
إعالين، وأما يف جمال إدارة األعامل، فيمكن االستفادة به كمندوب 

مبيعات أو يف خدمة العمالء أو يف العالقات العامة..
العمل  يف  وفكر،  رأي  صاحب  هو  الكاريزمي،  والزعيم 
ورسم  حتليل  جمال  يف  كمستشار  به  االستفادة  يمكن  السيايس 
أو  للربامج  معد  أو  كصحفي  واإلعالم  الفن  ويف  السياسات، 
ككاتب لألعامل الدرامية، ويف جمال إدارة األعامل يمكن االستفادة 

.. به كمستشار لقادة الرشكات أو كمدرس وحمارضِ
اإلرشاف  يف  به  االستفادة  يمكن  الكاريزمي،  املدير  وكذلك 
مجيع  يف   املد قصرية  أهداف  لتحقيق  الناس  من  جمموعة  عىل 
املجاالت طاملا أهنا يف حدود دراسته األكاديمية أو خربته العملية..
وأما القائد الكاريزمي، إذا رأينا فيه أنه يتمتع باألربعة صفات 
األساسية للقائد الكاريزمي، فيمكن أن نسلمه قيادة أي كيان، مثل 
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قوة  حسب  عىل  دولة،  حتى  أو  ريايض  نادي  أو  وزارة  أو  رشكة 
صفات القيادة الكاريزمية يف هذا الشخص.. وللتأكيد عىل صفات 

القائد الكاريزمي، نذكرها مرة أخرية:

الرؤية.
اختاذ القرار املناسب، يف الوقت 

املناسب.
الشجاعة، والقدرة عىل املواجهة.

عدم الرتدد.

* * *
النظرية

السابق  اجلزء  يف  رشحها  تم  التي  النظرية  يف  الدخول  قبل 
بالبحث  إليها  توصلت  قد  أنني  أدعي  والتي  الكتاب،  هذا  من 
يا  أنت  وأما  األعامل،  إدارة  يف  املرتاكمة  خربايت  ونتيجة  والتحليل 
عن  فكرة  كونت  قد  اآلن  أنك  تقول،  أن  تستطيع  القارئ  صديقي 
أعتقد  وكذلك  عام،  بوجه  الكاريزما  موضوع  وعن  النظرية  هذه 
أنك اآلن قد تكون عىل دراية كافية بأنواعها وصفات أصحاهبا من 
ا بني اإلدارة والقيادة،  كل نوع، وأعتقد أنك اآلن تعرف الفرق جيدً
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وبني دور اإلنسان وصفته.. 
إدارة  جمال  يف  القراءة  هلم  يسبق  مل  ممن  كنت  فإذا  هذا،  وعىل 
وإن   ، كامالً ا  كتابً تقرأ  أن  استطعت  ألنك  أهنئك  فإين  األعامل، 
ا  مقً ا، يف إدارة األعامل، بل ويف أحد أشد موضوعاهتا عُ كان صغريً

ا، وهي اإلدارة والقيادة! وتعقيدً
الكتاب  هذا  أفكار  أهم  تراجع  أن  أشجعك  فإين  هذا  وعىل 
الصفحات  قراءة  يف  تستمر  أن  ا  كثريً فسيسعدين  خمترصة،  بطريقة 

القليلة املُتبقية..
النظرية:

نظرية  ا،  جمازً يسمى،  بام  دراية  عىل  أننا  نعترب  أن  اآلن  يمكن 
(أصحاب الكاريزما)، والتي يمكن أن نخترصها يف الشكل التايل:

 
أصحاب الكاريزما

الذين يتمتعون بالحضور الطاغي بين الناس

القائدالمديرالزعيمالنجم

:صفاته
الحضور الناتج عن صفات 
خارجية كالشكل والهيئة 
والصوت ونظرة العين 

وبعض العوامل المساعدة 
كطريقة الملبس أو أسلوب 

.الحركة والكالم

:صفاته
أفكاره ومنطق حديثه هم 

األساس في إكتسابه للحضور 
بين الناس، ليس بالضرورة 
أن يكون متواجدًا بشخصه  

ليحافظ على هذا الحضور بين 
.الناس طالما أفكاره حاضرة

:صفاته
دقة الفهم وحكمة التواصل•

قوة المهارات الفنية•

القدرة على التحفيز والمتابعة•
الحزم، مع حسن المعاملة•

:صفاته
الرؤية•
إتخاذ القرار المناسب، في •

الوقت المناسب
الشجاعة، والقدرة على •

المواجهة
الترددعدم •

:الدور الرئيسي

جذب إهتمام الناس، وتجميعهم،
وتشجيعهم على إتخاذ قرارات 
..معينة  

:الدور الرئيسي

تكوين األفكار واإلتجاهات، 
..وشرحها وتوصيلها للناس 

:الدور الرئيسي
اإلشراف على مجموعة من

الناس لتحقيق أهدف قصيرة 
المدى في حدود دراسته 

خبرته العمليةأو األكاديمية 

:الدور الرئيسي
قيادة أي كيان، مثل شركة أو

وزارة أو نادي رياضي أو  
حتى دولة، على حسب قوة 
صفات القيادة الكاريزمية في

هذا الشخص
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بقدر  يتمتع  ال  قد  اإلنسان  أن  نؤكد  أن  الرضوري  من  ولكن 
ملحوظ من الكاريزما، فال تظهر عليه بوضوح صفات النجم وال 
ا  الزعيم وال املدير وال القائد، ومع ذلك فهو ال يزال إنسانًا ناجحً

ا بني الناس..  يزً تمَ ومُ
رياضيا  أو  ا  مهندسً أو  ا  تاجرً أو  ا  موظفً نجد  أن  املمكن  فمن 
ولكنه  الكاريزما،  أصحاب  من  ليس  وهو  مهنة،  صاحب  أي  أو 
موهوب يف عمله، حيظى باحرتام اجلميع من حوله، وحيصل مقابل 
عن  فضالً  الرفاهية  وألرسته  له  يضمن  مناسب  دخل  عىل  وظيفته 
ناجح  أنه  عىل  الشخص  هلذا  ننظر  أن  إال  لنا  فليس  االستقرار.. 

ومتميز يف حياته العملية..
وناجح،  كفء  موظف  ا،  متامً الوضع  هذا  يف  أصدقائي  أحد 
االكتئاب  من  يعاين  ولكنه  مرص،  يف  الرشكات  أكرب   بإحد
ا بعد وقد قارب اخلمسني من عمره..  واإلحباط ألنه مل يصبح مديرً

هو إذن، أحد ضحايا طريقتنا العجيبة يف التفكري! 
وقد تكلمنا يف هذا عند ذكرنا للعقيدة الرأسية.. ولكن وجب 
أسميها،  ما  أبعاد  رشح  يف  االستفاضة  قبل  املعنى  هذا  عىل  التأكيد 

ا، نظرية أصحاب الكاريزما! جمازً
كام ذكرنا، إن الشخص الواحد يمكن أن يتمتع بصفات أكثر 

من نوع من أنواع الكاريزما..
أو  الوقت،  نفس  يف  وزعيامً  نجامً  مثالً  الشخص  يكون  كأن 
أن  ا  أيضً املمكن  ومن  بل   ، وزعيامً ونجامً  ا  مديرً أو  ا،  ومديرً ا  قائدً
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يتمتع بصفات األنواع األربعة من أصحاب الكاريزما، وقد تكون 
الدرجة  بنفس  ليست  ولكن  الشخص،  يف  موجودة  الصفات  هذه 

من القوة..
فمثالً يمكن أن نجد نجامً بالدرجة األوىل، ومع هذا فهو يتمتع 
صفات  من  قوة  أقل  فيه  الزعامة  صفات  ولكن  الزعيم،  بصفات 

النجومية!
وملزيد من اإليضاح.. تعالوا نتأمل يف الشكل التايل:

كان  لنكتشف إذا  شخص ما،  بتقييم  نقوم  أننا  نفرتض  تعالوا 
من أصحاب الكاريزما أم ال، ولكي يكون التقييم فعال، فكان علينا 

أن نقيِّم الشخص بناء عىل صفات كل نوع من األنواع األربعة..
أنواع  من  نوع  كل  مع  الشخص  صفات  مراجعة  وبعد 
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الكاريزما، نعطي درجة من مخسة، عىل األساس التايل:
ال يتمتع بدرجة عالية من الكاريزما يف هذا النوع.

يتمتع بقدر ضئيل من الكاريزما يف هذا النوع.
متوسط الكاريزما.

يتمتع بقدر عالٍ من الكاريزما يف هذا النوع.
يتمتع بأقىص درجات الكاريزما يف هذا النوع.

يف  الطريقة  هذه  عىل  وبناءً  للفكرة،  اإليضاح  من  وللمزيد 
االختبار  هذا  بعمل  تقوم  الناس  من  جمموعة  أن  نفرتض  التقييم، 
عىل الرئيس الراحل عبد النارص - وهذا فقط مثال للرشح، وأحب 
أن أؤكد أنني أستخدم فقط هذا املثال مع هذه الشخصية املرصية 
هو  ا  أبدً مقصودي  وليس  الطاغي،  باحلضور  املشهورة  والعاملية 
بالذات، والذي له كل التقدير  تقييم شخص الرئيس عبد النارص 
أفكاره  مع  االختالف  أو  االتفاق  عن  النظر  بغض  واالحرتام 

وتوجهاته.. املهم، فلنفرتض أن نتيجة التقييم كانت كاآليت:
كاريزما النجم: 

عبدالنارص  الرئيس  إعطاء  املجموعة  قررت  قد  أنه  نفرتض 
له  أن  عىل  اتفقوا  ألهنم  وذلك  النجومية،  يف  مخسة  من  درجة (٤) 
سامت شكلية تتمثل يف هيبة اجلسم وضخامة الرأس مع نظرة العني 
الشكل  يف  اجلاذبية  من  ا  قدرً تعطي  التي  القوية  واألسنان  الثاقبة 
بوجه عام، ولكنهم مع ذلك مل يعطوه الدرجة النهائية؛ ألهنم اتفقوا 
عىل أن هيبته وسامته الشكلية مع ما فيها من القوة واجلاذبية، إال أهنا 
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ال ترتقي ألقىص درجات الكاريزما يف هذا النوع. 
كاريزما الزعيم: 

الرئيس  تُعطي  أن  عىل  اتفقت  املجموعة  هذه  أن  ونفرتض 
من  كبري  عدد  لتأثر  وذلك  الزعامة،  يف   (٥) رقم  الدرجة  الراحل 
زالت  ال  وألهنا  وتوجهاته،  وأفكاره  بأرائه  والشعوب  األفراد 
تعيش يف وجدان فئة ليست قليلة من الشعب العريب، باإلضافة إىل 
ا يف مادة االسرتاتيجيات العسكرية  ا موهوبً ا وحمارضً سً أنه كان مدرِّ

بالكلية احلربية.
كاريزما املدير: 

درجة  النارص  عبد  إعطاء  عىل  اتفقوا  أهنم  ا  أيضً ونفرتض 
عىل  بقدرته  العرتافهم  ذلك  وأرجعوا  املدير،  كاريزما  يف  متوسطة 
وإدارة  االقتصاد  أمور  يف  الفنية  مهاراته  قلة  مع  ولكن  اإلدارة، 
الشؤون الداخلية، غري أهنم اتفقوا عىل أنه مل يكن هيتم بالتفاصيل 

بقدر اهتاممه بالرؤية اإلمجالية، فأعطوه (٣) من مخسة.
كاريزما القائد: 

ونفرتض أهنم اتفقوا عىل أنه مل يكن يتمكن بدرجة عالية كقائد 
من  احلد  يستطع  مل  ألنه  وذلك  مخسة،  من  فأعطوه (٢)  كاريزمي، 
خمالفات بعض معاونيه عن الطريق الذي رسمه هلم، وألن سيطرته 
املقربني  بعض  عىل  منها  وأعمق   أقو كانت  اجلامهري  مشاعر  عىل 
منه  أكثر  زعيامً  كان  أنه  عىل  دليالً  املجموعة  اعتربته  قد  فهذا  منه، 

ا. قائدً
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وبناءً عىل نتيجة التحليل االفرتايض السابق.. يمكن أن ننظر 
للشكل التايل والذي يلخص كاريزما الرئيس الراحل عبد النارص، 

فقط لتوضيح املعنى:
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وبتحليل هذا الشكل، نجد أن صاحبه يتميز بدرجة كاريزما 
إمجالية عالية، ونجد أنه يتميز بأقىص درجات الزعيم الكاريزمي، 
مع  التواصل  يف  ا  ناجحً منه  جعلت  النجومية،  من  عايل  قدر  مع 
اجلامهري بشكل مبارش، وعىل هذا فإن أفكاره مل تكن فقط هي كل 
بني  الشخيص  احلضور  من  هائل  قدر  له  كان  ا  أيضً ولكن  قوته، 
املقام  يف  كزعيم  الشكل،  هذا  صاحب  حيتاج  قد  ولكن  الناس.. 
وذلك  والقيادة،  اإلدارة  جوانب  يف  قوة  أكثر  معاونني  إىل  األول، 
مع  باملقارنة  ومدير،  كقائد  حضوره  يف  النسبي  لالنخفاض  نتيجة 

حضوره الطاغي كزعيم ونجم!
* * *

هذا  بعمل  القارئ  أهيا  أنت  تقوم  أن  مانع  هناك  ليس  واآلن، 
حتليالً  ليس  أنه  بمعني  معمليا،  حتليالً  ليس  هو  لنفسك،  التحليل 
ا بنسبة عالية، ولكنه فقط وسيلة  علميا باملعنى احلريف، وليس دقيقً
مساعدة لتستعرض صفات النجومية والزعامة واإلدارة والقيادة، 
الكاريزمية..  الصفات  هذه  مع  الشخصية  سامتك  بمقارنة  وتقوم 
عندها، من املمكن أن تنظر لنفسك بطريقة خمتلفة، وقد تغري الكثري 

من اجتاهاتك يف احلياة بناء عىل هذه النظرة.
من  عىل  التحليل  هذا  استخدام  من  مانع  يوجد  ال  وكذلك 
معينة  أدوار  لتحديد  اختيار  موضع  يف  كنت  إذا  بالذات  حولك، 
املقابالت   إحد عن  مسؤوالً  مثالً  تكون  كأن  الناس،  لبعض 

الشخصية للتوظيف..
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ا ما ملنصب يتوىل فيه قيادة  ختيل املشكلة لو أنك اخرتت شخصً
ا كاريزميا،  جمموعة من الناس، وذلك ألنك قد وجدت أنه شخصً
وليست  النجم  كاريزما  هي  الكاريزما  هذه  أن  تتبني  مل  ولكنك 
اخرتت  أنك  ختيل  مشكلة،  حقا  ستكون  عندها  القائد..  كاريزما 
ملوقع القيادة من هو وسيم طويل جسيم حاد النظرة عميق الصوت 
ومنعدم  القرار  يف  متأخر  جبان  مرتدد  ولكنه  احلديث،  عذب 
الصفات؟  هبذه  وهو  القيادة  موضع  يف  ا  أحدً تعرف  هل  الرؤية.. 

لألسف، أنا أعرف الكثريين!!
* * *

الكتاب  هذا  يف  الكريم  القارئ  أهيا  وعدتك   لقد  ا،  وأخريً
درجات  أعىل  صاحب  أعتربه  الذي  اإلنسان  عن  أفصح  قد  بأين 
الكاريزما اإلمجالية، من وجهة نظري، أو هو من تستطيع أن تصفه 
بأنه صاحب الكاريزما املثايل، ومعنى ذلك أن هذا اإلنسان يتمتع 
إنه  أي  والقائد..  واملدير  والزعيم  النجم  صفات  درجات  بأقىص 
وهو  ا،  وموضوعً شكالً  الطاغي  احلضور  درجات  بأقىص  يتمتع 
يمنع  ما  واجلالل  اهليبة  من  وله  الوجه،  مجيل  فهو  كذلك،  بالفعل 
يبني  احلديث،  عذب  الصوت،  حسن  فيه،  التفرس  من  الناظرين 
املوضوع الكبري املُعقد يف كلامت قليلة، وذلك لرجاحة عقله وفقهه 
حكمة  ومن  منتهاها،  الفهم  دقة  من  له  والكالم،  اللغة  بأصول 
حيفز  عليه،  الناس  يدل  ما  يف  ومتمكن  خبري  أقصاها،  التواصل 
أنفسهم،  من  ليحميهم  ويتابعهم  بأنفسهم،  جيودوا  حتى  الناس 
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فلم  ا  جيدً الطريق   ير ضعف،  غري  يف  لني  قسوة،  غري  يف  حازم 
مع العقول عليه والقلوب،  ا، جتُ ا، ومل خيتلف عليه أبدً ِد عنه يومً حيَ
الناس  أشجع  القرار،  بعد  ا  أبدً يرتدد  وال  القرار،  قبل  يتشاور 
يزيده  وال  به،  الكاريزما  تترشف  من  إنه  الشدائد..  عند  وأثبتهم 
فذلك  املثايل،  الكاريزما  صاحب  إنه  قلت  فإن  إليها،  انتسابه  ا  رشفً
من سوء األدب، ولكني بحثت بني بني البرش عىل مر التاريخ فلم 

ا يف كامل مجيل الصفات.. قاربً أجد له نِدا أو حتى مُ
د...  ملسو هيلع هللا ىلص.. َمَّ إنه، حمُ

للتواصل مع الكاتب
Ihab.Fikry@yahoo.com

تم بحمد اهللا
القاهرة ٢٠١٠
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صديقنا قارئ هذا الكتاب

من  واثقون  أشياء،  عدة  عىل  نتفق  دعنا  الكتاب  تغلق  أن  قبل 
علينا،  هبا  اهللا  أنعم  ة  درّ القراءة  أن  عىل  نتفق  دعنا  سرتضيك..  أهنا 
ووهبنا إياها، تلك اللذة املميزة -والتي مل يمنحها للبعض- وهي 
ربَّ حكايات  لذة االستمتاع بالقراءة .. نحن نقرأ ونتعلم، نقرأ ونُخَ
نقرأ  صفحات،  بضع  يف  العامل  خربات  ونخترص  نقرأ  اآلخرين، 

ونتفق، نقرأ ونختلف، نقرأ ونقرأ ونقرأ .
لكن األكيد! أننا نقرأ ونستمتع..

لذلك ،،،
الكتاب  هذا  تدع  ال  عندك،  تقف  النادرة  ة  اللذَّ تلك  تدع  ال 
مل  ممن  الكثريون  فهناك  منه-  االنتهاء  -بعد  يديك  بني  يتوقّف 
الكتاب..  هذا  عن  يسمعوا  مل  من  أو  ثمنه,  يمتلكون  ال  أو  يقرأوه، 
يعلمون  ال  التي  النادرة  واملتـعة  الشائقة،  اللذة  تلك  عن  هم  خربِّ

عنها.
ر هذا الكتاب إىل أهل بيتك، صديقك، جارك، زميلك يف  مرِّ
قبل!   من  تره  مل  العامة  املواصالت  يف  ما  شخص  حتى  أو  العمل، 
كن سبيالً يف إسعاد اآلخرين هبذا الكتاب، وال تتعجب عندما جتد 
كتاباً مل تقرأه من قبل يأتيك من أحدهم وهو خيربك بدوره عن متعة 

القراءة بعد ذلك بحني من الزمن.
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فهرس املحتويات

تعريف بالكاتب :       ٥
أين (صالح الدين)؟       ٧
العقيدة.. الرأسية!!       ١٢
ابن زويل.. وانتخابات الرئاسة!       ١٦
أوسكار الكاريزما املرصية!!       ١٨
ماذا تعني كلمة ”كاريزما“؟       ٢١
أصحاب الكاريزما       ٢٣
الكاريزما املؤقتة!       ٢٦
الكاريزما املؤقتة!       ٢٩
أنواع الكاريزما       ٣٢
كاريزما النجــم       ٣٥
كاريزما النجــم       ٣٨
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سوري توم كروز!       ٤٢
راسبوتني       ٤٥
كاريزما الزعيم       ٥١
املدير والقائد       ٥٨
كاريزما املدير       ٦٥
كاريزما املدير الصفة األوىل       ٦٧
كاريزما املدير الصفة الثانية       ٧٦
كاريزما املدير الصفة الثالثة       ٨٥
كاريزما املدير الصفة الرابعة       ٩٧
كاريزما القـــائد       ١٠٤
القائد الكاريزمي الصفة األوىل       ١٠٦
القائد الكاريزمي الصفة الثانية       ١١٢
القائد الكاريزمي الصفة الثالثة       ١١٧
القائد الكاريزمي الصفة الرابعة       ١٢١


